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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η *αρούσα έκδοση *εριλαµβάνει αναφορά στις στρατηγικές ε*ιδιώξεις και στους 
βασικούς στόχους της οικονοµικής *ολιτικής της Κυβέρνησης. Η οικονοµική *ολιτική 
της Κυβέρνησης έχει ως βασικό στόχο την αντιµετώ*ιση των συνε*ειών της *ρόσφατης 
*αγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, µε ε*ικέντρωση στα δηµόσια οικονοµικά, 
λαµβάνοντας υ*όψη ότι στις 15/07/2010 η Κύ*ρος έχει εισέλθει σε ∆ιαδικασία 
Υ*ερβολικού Ελλείµµατος.  
 
Ανάλυση των στρατηγικών ε*ιδιώξεων θα *εριληφθεί στο Πρόγραµµα Σταθερότητας 
2010-2014 (ΠΣτ) και στο Εθνικό Μεταρρυθµιστικό Πρόγραµµα για τη Στρατηγική της 
Λισσαβόνας, τα ο*οίο θα υ*οβληθούν τον Α*ρίλιο του 2011, 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, ενώ 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.  

 
Ακολουθεί, στη συνέχεια, ανάλυση του διεθνούς οικονοµικού *εριβάλλοντος, το ο*οίο 
χαρακτηρίζεται α*ό το φαινόµενο της *αγκοσµιο*οίησης, έντονο ανταγωνισµό και 
σηµαντικές ανακατατάξεις στη διεθνή οικονοµία. Στην *αρούσα φάση, η *ορεία της 
*αγκόσµιας οικονοµίας ε*ηρεάζεται, σε µεγάλο βαθµό, α*ό την *αγκόσµια οικονοµική 
κρίση. 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 της έκδοσης 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 2011. 
 
ΙΙ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ 

 
Η οικονοµική *ολιτική της Κυβέρνησης στηρίζεται σε τέσσερις άξονες *ολιτικής: 
• Μακροοικονοµική σταθερότητα 
• Οικονοµική ανά*τυξη 
• Κοινωνική συνοχή 
• Εξυ*ηρέτηση 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 
• Κατα*ολέµηση της φοροδιαφυγής και βελτίωση της α*οδοτικότητας του 

φορολογικού συστήµατος 
• Αναδιάρθρωση της *αραγωγικής βάσης της οικονοµίας και ενδυνάµωση της 

ανταγωνιστικότητας 
• Άνοδο του βιοτικού ε*ι*έδου 
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• Ενίσχυση των ευάλωτων οµάδων του *ληθυσµού και εµ*έδωση του κοινωνικού 
κράτους 

• Βελτίωση της α*οδοτικότητας της δηµόσιας υ*ηρεσίας: 
o Καλύτερη εξυ*ηρέτηση του *ολίτη 
o Ε*ιτάχυνση της µηχανογράφησης της δηµόσιας υ*ηρεσίας 
o Α*οτελεσµατική συµµετοχή στα θεσµικά όργανα της Ευρω*αϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) 
 
Σηµαντικός στρατηγικός στόχος του Υ*ουργείου Οικονοµικών *αραµένει η ε*ιτυχής 
συµµετοχή της Κύ*ρου στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση.  

 
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 στα δηµόσια οικονοµικά.  
 
Η Κυβέρνηση, ενήργησε έγκαιρα και α*οτελεσµατικά, καταρτίζοντας ένα 
ολοκληρωµένο *ρόγραµµα για ελαχιστο*οίηση των ε*ι*τώσεων της κρίσης. 
 
Παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες *ου ε*ικρατούν, στόχος της Κυβέρνησης 
*αραµένει η ε*ίτευξη ενός ικανο*οιητικού ρυθµού οικονοµικής ανά*τυξης και η 
εµ*έδωση συνθηκών µακροοικονοµικής σταθερότητας καθώς 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 2011 καθώς και του Μεσο*ρόθεσµου 
∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου (Μ∆Π) 2011-2013 εστιάζεται στη διόρθωση των 
δηµοσιονοµικών ανισοσκελειών και την 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 
διοχετεύονται για την ανά*τυξη, τον εκσυγχρονισµό και την ανανέωση της υ*οδοµής 
της οικονοµίας, µε *αράλληλη ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής. 

 
Στα *λαίσια αυτά ετοιµάστηκε και υ*οβλήθηκε για έγκριση στο Υ*ουργικό Συµβούλιο 
το Μεσο*ρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2011-2013 (Μ∆Π), µε στόχο τη βελτίωση της 
*οιότητας των δηµοσίων οικονοµικών, τη διαφάνεια και τον καλύτερο *ρογραµµατισµό 
και συντονισµό των αρµόδιων κρατικών υ*ηρεσιών. 
 
Περαιτέρω, η σταδιακή *ροώθηση των µεταρρυθµίσεων στους τοµείς της υγείας και της 
κοινωνικής ασφάλισης, συµβάλλει στην αντιµετώ*ιση του σοβαρού *ροβλήµατος της 
µακρο*ρόθεσµης βιωσιµότητας των δηµοσίων οικονοµικών, αντα*οκρινόµενοι στις 
*ρόνοιες του αναθεωρηµένου Συµφώνου Σταθερότητας και Ανά*τυξης .  
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Πολιτική Μισθών  
 

Οι µισθοί α*οτελούν ενισχυτικό στοιχείο της ζήτησης ενώ *αράλληλα α*οτελούν 
στοιχείο του κόστους των ε*ιχειρήσεων και ε*ηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα. 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.  
 
∆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.  
 
 
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 για 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 διασφάλιση της 
ανακατανοµής των δηµοσίων δα*ανών *ρος τοµείς *ου ενισχύουν την 
ανά*τυξη. 

• Προώθηση της καινοτοµίας και της διάχυσης της κοινωνίας της *ληροφορίας, 
κυρίως του ιδιωτικού τοµέα, για ενίσχυση των ε*ενδύσεων, για διαφορο*οίηση 
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της δοµής της οικονοµίας και της στροφής *ρος δραστηριότητες ψηλής 
*ροστιθέµενης αξίας *αραγωγής και υ*ηρεσίες. 

• Αναβάθµιση του ανθρώ*ινου δυναµικού µε έµφαση στα ε*αγγέλµατα υψηλής 
ειδίκευσης, εκ*αίδευσης των χαµηλής ειδίκευσης και ευ*αθών οµάδων και 
συνεχή αναβάθµιση των υ*οδοµών στις µεταφορές, ε*ικοινωνίες και ενέργεια. 

• ∆ιασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού και *ροώθηση της εξοικονόµησης 
ενέργειας και ανανεώσιµων *ηγών. 

• ∆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 των 
συµ*ληρωµατικών *ροϋ*ολογισµών.  

• Η αναβάθµιση των κοινωνικών *αροχών για στήριξη των ασθενέστερων τάξεων 
και η µείωση της  εισοδηµατικής ανισότητας, µε σκο*ό την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής. Στα *λαίσια αυτά, *ροωθούνται σηµαντικά µέτρα, ό*ως 
ενίσχυση χαµηλών συντάξεων, η φοιτητική µέριµνα, η ενίσχυση των δηµόσιων 
µεταφορών, η στεγαστική *ολιτική και άλλα. 

• Η α*λο*οίηση του ρυθµιστικού *λαισίου, µε την ετοιµασία συγκεκριµένου   
Εθνικού Προγράµµατος ∆ράσης.   

• Ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης, µέσω, κυρίως, της διεύρυνσης του 
θεσµού του Κέντρου Εξυ*ηρέτησης του Πολίτη, τη διεύρυνση των *αρεχόµενων 
υ*ηρεσιών µέσω του διαδικτύου και την ε*έκταση του θεσµού της εισαγωγής του 
Χάρτη ∆ικαιωµάτων 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 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 εθνικής *ολιτικής 
είναι το Εθνικό Πρόγραµµα Πλαίσιο *ου *ροωθείται α*ό το Ίδρυµα Προώθησης 
Έρευνας.  

• Η αύξηση των ευκαιριών φοίτησης στην Κύ*ρο µε τη δηµιουργία του 
Τεχνολογικού Πανε*ιστηµίου Κύ*ρου και την εξέλιξη  ιδιωτικών κολλεγίων σε 
*ανε*ιστήµια. 
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ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

1. ∆ιεθνής Οικονοµία 
 

Ενώ η διεθνής οικονοµία *αρουσιάζει τάσεις σταδιακής ανάκαµψης τους τελευταίους 
µήνες, µε το ρυθµό ανά*τυξης να εκτιµάται ότι θα ανέλθει γύρω στο 4.5% για το 2010, η 
αβεβαιότητα για τις *ροο*τικές συνεχίζει να υφίσταται. Οι ανησυχίες εστιάζονται στη 
βιωσιµότητα της ανάκαµψης λόγω, ιδιαίτερα, των αναταράξεων στο 
χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, των δηµοσιονοµικών ανισοσκελιών, της αύξησης της 
ανεργίας και της υ*οτονικής διοχέτευσης δανείων στην οικονοµία. Γενικά, µε βάση τα 
*ιο *ρόσφατα στοιχεία για το *ρώτο εξάµηνο, οι διεθνείς οργανισµοί αναθεωρούν, 
οριακά, *ρος τα *άνω, τις εκτιµήσεις τους για το 2010 για ορισµένες χώρες. Σύµφωνα µε 
τις τελευταίες *ροβλέψεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ), Ιούλιος 2010, η 
διεθνής οικονοµία αναµενόταν να ανα*τυχθεί κατά 4.6% το 2010 και 4.3% το 2011. Η 
ε*ιτάχυνση του ρυθµού ανά*τυξης της διεθνούς οικονοµίας αναµένεται να αυξήσει το 
ρυθµό µεταβολής του διεθνούς εµ*ορίου στο 9% το 2010, σε σύγκριση µε µείωση 11.3% 
το 2009.  

 
Ρυθµός Ανάπτυξης του  ΑΕΠ 
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HΠA Η.Β. ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΙΝΑ ΡΩΣΙΑ   

 
Ηνωµένες Πολιτείες και Ασία 
 
Οι ΗΠΑ, µετά τη µείωση στο ρυθµό ανά'τυξης κατά 2.4% το 2009, διανύουν µια 
'ερίοδο σχετικά χαµηλής ανά'τυξης. Η ανεργία διατηρείται σε ψηλά ε'ί'εδα, η 
αγορά ακινήτων είναι υ'οτονική και 'αρουσιάζονται µεγάλα δηµοσιονοµικά 
ελλείµµατα ό'ως και ελλείµµατα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. Η 
δραστηριότητα στον τοµέα των τρα'εζών 'αραµένει υ'οτονική. Το ΑΕΠ *αρουσίασε 
αύξηση  3.7% και  1.6% κατά το *ρώτο και δεύτερο τρίµηνο του 2010 σε ετήσια βάση. 
Σύµφωνα µε τις *ροβλέψεις του ∆ΝΤ, ο ρυθµός ανά*τυξης για το 2010 συνολικά 
εκτιµάται ότι θα κυµανθεί στο 3.3% (*αραδοχές Ιουλίου 2010) όµως *ρόσφατες 
εκτιµήσεις (Consensus Economics Forecasts, Σε*τέµβριος 2010) εκτιµούν ρυθµό 
ανά*τυξης 2.7%.  
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Η Νοτιοανατολική Ασία, 'ου είχε ε'ηρεαστεί σηµαντικά το 2009 µε το ρυθµό 
ανά'τυξης της να 'εριορίζεται στο 6.9% α'ό 7.7% το 2008, άρχισε να ανακάµ'τει το 
2010 µε 'ιο δυναµικούς ρυθµούς α'ό την Ε.Ε και τις ΗΠΑ. Σύµφωνα µε τις τελευταίες 
*ροβλέψεις του ∆ΝΤ, ο ρυθµός οικονοµικής ανά*τυξης των νοτιοανατολικών 
αναδυόµενων χωρών αναµένεται να διαµορφωθεί, κατά µέσο όρο, στο 9.2% για το 2010 
και 8.5% για το 2011. Ε*ιτάχυνση *αρουσιάζει η οικονοµική δραστηριότητα στην Κίνα, 
µε το ρυθµό ανά*τυξης το 2010 να διαµορφώνεται στο 10.5%, α*ό 9.6% το 2008  και 
9.1% το 2009 και τον *ληθωρισµό να ανέρχεται σε 3.1%. Το ∆ΝΤ εκτιµά *ως ο ρυθµός 
ανά*τυξης το 2011 θα ανέλθει στο 9.6%. Η οικονοµία της Ια*ωνίας µετά α�ό µια 
�ερίοδο σοβαρής ύφεσης, *αρουσιάζει υ*οτονικότητα και χαµηλό *ληθωρισµό. Οι 
Αρχές της Ια*ωνίας καταβάλλουν *ροσ*άθειες τόνωσης της οικονοµίας. Σύµφωνα, µε 
τις τελευταίες *ροβλέψεις του ∆ΝΤ, ο  ρυθµός ανά*τυξης το 2010 αναµενόταν να 
κυµανθεί στο 2.4%, α*ό –5.2% το 2009 όµως, *ρόσφατες εκτιµήσεις *ροβλέ*ουν *ιο 
χαµηλό ρυθµό ανά*τυξης. Ο *ληθωρισµός το 2010 αναµένεται να διαµορφωθεί στο -
1.4% ό*ως και το 2009. Το ∆ΝΤ εκτιµά *ως ο ρυθµός ανά*τυξης το 2011 θα ανέλθει στο 
1.8% ενώ ο *ληθωρισµός θα συνεχίσει να είναι αρνητικός, της τάξης του -0.5%.  
 
 
Ρωσία 
 
Η οικονοµία της Ρωσίας 'αρουσιάζει τάσεις ανάκαµψης το 2010 µε το ρυθµό 
ανά'τυξης να 'ροβλέ'εται στο 4.3%.Ο ρυθµός οικονοµικής ανά*τυξης το 2009 
εκτιµάται ότι έχει µειωθεί κατά 7.9% µετά α*ό αύξηση 5.6% το 2008. Ταυτόχρονα ο 
*ληθωρισµός το 2009 έφθασε το 11.7% και αναµένεται να υ*οχωρήσει,  στο 7.0% το 2010. 
Το ∆ΝΤ εκτιµά *ως ο ρυθµός ανά*τυξης το 2011 θα ανέλθει στο 4.1%. 

 
 

Ευρω αϊκή Ένωση 
 
Στην Ευρω'αϊκή Ένωση (ΕΕ) και στην Ευρωζώνη η ανάκαµψη έχει αρχίσει να 
γίνεται αισθητή, ιδιαίτερα το δεύτερο τρίµηνο του 2010, µετά α'ό 'ερίοδο ύφεσης και 
σηµαντικής µείωσης στο ΑΕΠ το 2009, µε τις �ερισσότερες χώρες να έχουν 
θετικούς ρυθµούς ανά�τυξης το �ρώτο εξάµηνο του 2010 και µε τις 
οικονοµικές συνθήκες, όµως, να �αραµένουν ασταθείς. Σύµφωνα µε τις 
*ροκαταρτικές εκτιµήσεις της Ευρω*αϊκής Στατιστικής Υ*ηρεσίας (Eurostat), το ΑΕΠ1 
ανα*τύχθηκε το δεύτερο τρίµηνο του 2010, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερίοδο του 2009, 
κατά 1.7% στην Ευρωζώνη και κατά 1.7% στην Ευρω*αϊκή Ένωση  (Γερµανία,   3.7%, 
Γαλλία,   1.7%, Ιταλία,   1.1%, Ισ*ανία,   -0.2% Ολλανδία,   2.1%, και Ελλάδα -3.5%). Η 
Ευρω*αϊκή Ε*ιτρο*ή (Ενδιάµεσες Προβλέψεις, Σε*τέµβριος 2010) εκτιµά *ως ο ρυθµός 
ανά*τυξης στην ΕΕ για το 2010 θα αυξηθεί  στο 1.8% και ο *ληθωρισµός θα κυµανθεί 
στο ίδιο *οσοστό. 
 
        

                                                 
1 Στοιχεία εποχικά διορθωµένα 
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Αναθεώρηση προβλέψεων για το ρυθµό ανάπτυξης ΑΕΠ 
Ευρωζώνης για 2010 & 2011
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 Το Σε*τέµβριο του 2010, ο ∆είκτης Οικονοµικής Συγκυρίας2 µετά τη µεγάλη αύξηση 
κατά τον Ιούλιο και τη βελτίωση µε ένα *ιο αργό ρυθµό τον Αύγουστο, συνέχισε να 
βελτιώνεται τόσο στις χώρες τις ευρωζώνης όσο και στην ΕΕ. Συγκεκριµένα, ο ∆είκτης 
βελτιώθηκε  κατά 0.3 µονάδες στην ΕΕ και κατά 0.9 µονάδες στην Ευρωζώνη, φτάνοντας 
στο 103.4 και 103.2 αντίστοιχα.  Τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη το ε*ί*εδο είναι 
ψηλότερο α*ό το µακροχρόνιο µέσο όρο. Ο ∆είκτης Ε*ιχειρηµατικού Κλίµατος3 στην 
ευρωζώνη κατέγραψε αύξηση η ο*οία συνεχίζεται α*ό τον Α*ρίλιο του 2009. Το ε*ί*εδο 
του δείκτη υ*οδηλώνει ότι η οικονοµική δραστηριότητα στη βιοµηχανία θα συνεχίσει 
να ανακάµ*τει τους ε*όµενους µήνες, *αρόλο *ου ακόµα έχει δρόµο µέχρι να φτάσει 
στο ε*ί*εδο *ου ήταν *ριν α*ό την κρίση. Ο δείκτης βρίσκεται τώρα στο *ιο ψηλό του 
ε*ί*εδο α*ό το ∆εκέµβριο του 2007. 
 
Η ανεργία στην Ευρωζώνη *αρουσιάζεται αυξηµένη κατά το 2010 µε το *οσοστό 
ανεργίας να σταθερο*οιείται στο 10% α*ό το Μάρτιο του 2010.  Κατά την *ερίοδο 
Ιανουαρίου-Ιουλίου η ανεργία (στοιχεία ε*οχικά διορθωµένα), σύµφωνα µε εκτίµηση 
της Eurostat, ανέρχεται στο 10% σε σχέση µε 9.1% την αντίστοιχη *ερίοδο του 2009. 
 
Ο *ληθωρισµός *αρουσιάζει σηµαντική ε*ιτάχυνση, διεθνώς, κυρίως λόγω της αύξησης 
της τιµής του *ετρελαίου σε σύγκριση µε τον *ροηγούµενο χρόνο. Ο δοµικός όµως 
*ληθωρισµός *αραµένει σε χαµηλά ε*ί*εδα. Η τιµή του αργού *ετρελαίου τύ*ου 
Μ*ρεντ (Europe Brent Spot), *ου, κατά τον Ιούλιο του 2008 είχε φτάσει στο ιστορικά 
ψηλό ρεκόρ των $144 ανά βαρέλι, υ*οχώρησε σηµαντικά στο $33.7 το ∆εκέµβριο του 
2008 και ανήλθε κατά µέσο όρο στα $61.7 το 2009,  κυµαίνεται σήµερα στα $70-80 ανά 
                                                 
2 Παρέχει 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. 
3Εκτιµά 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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βαρέλι.  Στην Ευρωζώνη, ο *ληθωρισµός αυξήθηκε στο 1.8% το Σε*τέµβριο του 2010, 
α*ό 1.6% τον Αύγουστο και 1.7% τον Ιούλιο του 2010. Σύµφωνα µε την Ευρω*αϊκή 
Ε*ιτρο*ή, µε βάση τις *αραδοχές του Σε*τεµβρίου 2010, ο *ληθωρισµός το 2010 
αναµένεται να *εριοριστεί στο 1.4% στην Ευρωζώνη και 1.8% στην ΕΕ. Για το 2011 η 
τιµή του *ετρελαίου αναµένεται κατά µέσον όρο να κυµανθεί στα $83, α*ό $78 το 
βαρέλι το 2010. Κατά συνέ*εια, *ροβλέ*εται οριακή ε*ιτάχυνση του *ληθωρισµού στο 
1.5% για την ευρωζώνη και συγκράτηση στο 1.7% για την Ε.Ε. το 2011. 
 

   

Πληθωρισµός
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2. Ρυθµός Ανά'τυξης Κυ'ριακής Οικονοµίας  2010 
Η οικονοµία της Κύ*ρου *αρουσίασε βελτίωση το *ρώτο ήµισυ του 2010. Με βάση 
εκτιµήσεις της Στατιστικής Υ*ηρεσίας, το ε*οχικά διορθωµένο ΑΕΠ, σε σταθερές τιµές, 
*αρουσίασε αύξηση 0.6% κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2010 σε σχέση µε το *ρώτο 
τρίµηνο του 2010. Σε ετήσια βάση *αρουσίασε αύξηση 0.5% 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 0.2%. Για ολόκληρο το 2010, ο ρυθµός οικονοµικής 
ανά*τυξης *ροβλέ*εται να διαµορφωθεί γύρω στο  0.6%.  
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Η βελτίωση του ρυθµού ανά*τυξης σε σχέση µε τα *ροηγούµενα τρίµηνα, οφείλεται, 
κατά κύριο λόγο, στους θετικούς ρυθµούς ανά*τυξης *ου εξακολουθούν να σηµειώνουν 
οι τοµείς των τρα*εζών και των υ*ηρεσιών. Βελτιωµένες ε*ιδόσεις *αρουσίασαν κατά το 
δεύτερο τρίµηνο και οι υ*όλοι*οι τοµείς της οικονοµίας. Ειδικότερα, ενθαρρυντικά 
ήταν τα α*οτελέσµατα στον τουρισµό,  και στους τοµείς του χονδρικού και λιανικού 
εµ*ορίου σε σχέση µε το *ρώτο τρίµηνο του 2010. 
  

Ετήσια Μεταβολή του ΑΕΠ
σε σταθερές τιµές (Στοιχεία διορθωµένα από εποχιακές διακυµάνσεις)
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Τα τελευταία µηνιαία στοιχεία ε*ιβεβαιώνουν τις τάσεις ανάκαµψης της οικονοµικής 
δραστηριότητας, ιδιαίτερα των υ*ηρεσιών, των ακινήτων και του τουρισµού.   
 

� Οι δείκτες εµ*ιστοσύνης καταδεικνύουν συνεχιζόµενη βελτίωση των *ροσδοκιών 
κατά τους τελευταίους µήνες. Ιδιαιτέρα σηµαντική ήταν η βελτίωση *ου 
*αρατηρήθηκε το Σε*τέµβριο.  
 

� Ο γενικός δείκτης βιοµηχανικής *αραγωγής *αρουσιάζεται µειωµένος κατά 
1.4% την *ερίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή 
*ερίοδο.  

 
� Οι άδειες οικοδοµής, σε όγκο, *αρουσιάζονται µειωµένες κατά 3.1% την *ερίοδο 

Ιανουαρίου-Ιουλίου 2010,  σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο.  
 

� Οι *ωλήσεις τσιµέντου *αρουσιάζονται µειωµένες κατά 9.9% την *ερίοδο 
Ιανουαρίου-Αυγούστου  2010, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο.  

 
� Οι *ωλήσεις ακινήτων *αρουσιάζουν αύξηση 12.2% την *ερίοδο Ιανουαρίου-

Αυγούστου  2010, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο. 
 

� Η βελτίωση του ρυθµού ανά*τυξης στο τοµέα της ακίνητης *εριουσίας και των 
κατασκευών διαφαίνεται α*ό τα στοιχεία για τα έσοδα α*ό τα τέλη 
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κτηµατολογίου και χωροµετρίας, *ου *αρουσιάζουν αύξηση την *ερίοδο 
Ιανουαρίου-Ιουνίου σε σύγκριση µε την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο.  

 
� Στον τοµέα των µεταφορών, οι εγγραφές µηχανοκίνητων οχηµάτων µειώθηκαν  

κατά 15.7% την *ερίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου του 2010, σε σχέση µε την 
αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο. 

 
� Στον τοµέα των υ*ηρεσιών, την  *ερίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2010,  ο 

δείκτης κύκλου εργασιών *αρουσιάζεται αυξηµένος κατά µέσο όρο 2.5% στο 
σύνολο του, κατά 3.6% στον τοµέα των ξενοδοχείων και εστιατορίων, κατά 4.6% 
στον τοµέα της *ληροφορικής, κατά 0.2% στον τοµέα των δραστηριοτήτων 
αρχιτεκτόνων και µηχανικών και κατά 4.2% στον τοµέα των νοµικών, 
λογιστικών και συναφών δραστηριοτήτων, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή 
*ερίοδο.   
 

� Στο τοµέα των υ*ηρεσιών ε*ίσης, οι *ερισσότεροι τρα*εζικοί οργανισµοί 
*αρουσιάζουν  θετικούς ρυθµούς αύξησης των κερδών.  

 
� Ο δείκτης όγκου λιανικών *ωλήσεων (εξαιρουµένων των καυσίµων 

αυτοκινήτων)  *αρουσιάζεται µειωµένος κατά 0.6% την *ερίοδο Ιανουαρίου– 
Ιουλίου του 2010, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο. Οι *ωλήσεις µε 
*ιστωτικές κάρτες *αρουσιάζονται αυξηµένες κατά 2.5% την *ερίοδο 
Ιανουαρίου– Αυγούστου  του 2010, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο. 

 
� Οι αφίξεις τουριστών *αρουσιάζονται αυξηµένες κατά 0.7% την *ερίοδο 

Ιανουαρίου-Αυγούστου 2010, σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο. Τα 
έσοδα α*ό τον τουρισµό είναι αυξηµένα κατά 1.4% την *ερίοδο Ιανουαρίου-
Ιουλίου σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο. Η συνολική κατά κεφαλή 
δα*άνη *αρουσίασε αύξηση 1.7% την *ερίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου σε σχέση µε 
την αντίστοιχη *ερσινή *ερίοδο.  
 

Α*ό την *λευρά της ζήτησης, κατά το *ρώτο εξάµηνο του 2010 οι εκτιµήσεις της 
Στατιστικής Υ*ηρεσίας δείχνουν µικρή µείωση της δηµόσιας κατανάλωσης, µικρή 
µείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και αύξηση των συνολικών ε*ενδύσεων µε µείωση 
στις ε*ενδύσεις *άγιου κεφαλαίου (αύξηση στις ε*ενδύσεις σε µεταφορικό εξο*λισµό και 
µείωση στις ε*ενδύσεις στις κατασκευές)  και µικρότερη µείωση στα α*οθέµατα.  
 

3. Πληθωρισµός 
 
Ο *ληθωρισµός, µε βάση τον Εναρµονισµένο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Ε∆ΤΚ), έχει 
ανέλθει στο 2.5% το *ρώτο οκτάµηνο του 2010 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη *ερίοδο 
του 2009 και για ολόκληρο το 2010 *ροβλέ*εται στο 2.5%.  Ο δοµικός *ληθωρισµός, 
όµως, *αραµένει σε χαµηλά ε*ί*εδα. Η αύξηση του *ληθωρισµού το 2010, οφείλεται, 
κυρίως, στην αυξηµένη τιµή του *ετρελαίου, στην αύξηση στην τιµή του ηλεκτρικού 
ρεύµατος και στην αύξηση στο φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα. Την *ερίοδο 
Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2010 η µέση τιµή του αργού *ετρελαίου τύ*ου M*ρεντ 
*αρουσιάζεται ψηλότερη κατά 38.2% σε δολάρια και 43.1% σε ευρώ, σε σχέση µε τους 



 13 

αντίστοιχους µήνες του 2009. 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 13.5%.  
 

  

Eναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή 
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4. Αγορά Εργασίας 
 
 Ο αριθµός των εγγεγραµµένων ανέργων *αρουσιάζει ανοδική τάση το 2010, γεγονός 
*ου ε*ιβεβαιώνει τη δυσµενή κατάσταση *ου εξακολουθεί να ε*ικρατεί στην αγορά 
εργασίας.  Για το 1ο  και 2ο τρίµηνο του 2010 το *οσοστό ανεργίας ανήλθε στο 7.2% και 
6.4% αντίστοιχα σε σχέση µε 4.6% και 5.2% τα αντίστοιχα τρίµηνα του 2009. Για 
ολόκληρο το 2010 η ανεργία *ροβλέ*εται στο 7%. Οι σηµαντικότερες αυξήσεις 
*αρατηρήθηκαν στους τοµείς του εµ*ορίου, στις κατασκευές, στον τουρισµό καθώς και 
στους νεοεισερχόµενους. Θετικό είναι το γεγονός ότι η µακροχρόνια ανεργία δεν έχει 
ε*ηρεαστεί σε ουσιαστικό βαθµό. Παρά την αυξητική τάση, το *οσοστό ανεργίας στην 
Κύ*ρο *αραµένει σε χαµηλότερα ε*ί*εδα, σε σύγκριση µε την *λειοψηφία των χωρών 
µελών της ΕΕ.   
 
Η αυξανόµενη ανεργία (LFS) αντικατο*τρίζεται σε ε*ιβράδυνση της α*ασχόλησης, η 
ο*οία το *ρώτο εξάµηνο του 2010 *αρουσίασε ελαφρά αύξηση (0.8% στις ηλικίες 15-64 
και 1.1% στις ηλικίες 15+) έναντι του 2009. Είναι χαρακτηριστικό ότι *αρά την 
ε*ιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας, η α*ασχόληση αλλοδα*ών σηµείωσε 
*εραιτέρω αύξηση. Α*ό τοµεακής ά*οψης,  η α*ασχόληση *αρουσιάζεται αυξηµένη 
στον τοµέα των υ*ηρεσιών και µειωµένη στους τοµείς της βιοµηχανίας και γεωργίας. 
   
Ο ρυθµός µεταβολής των α*ολαβών, το 1ο εξάµηνο του 2010, *αρουσίασε  αύξηση 2.2% 
σε σύγκριση µε 5.8% το αντίστοιχο εξάµηνο του 2009 το ο*οίο α*οδίδεται στην 
υ*οτονική δραστηριότητα και την αύξηση στην ανεργία.   
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5. ∆ηµοσιονοµικές εξελίξεις 'εριόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2010   
 
Το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο κατά την *ερίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2010  
*αρουσίασε οριακή ε*ιδείνωση, σε σχέση  την  αντίστοιχη  *ερίοδο  του  2009.   
 
Συγκεκριµένα, το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο4 την υ*ό αναφορά *ερίοδο *αρουσίασε 
έλλειµµα της   τάξης  του   2.54%   του  ΑΕΠ   σε  σύγκριση  µε  έλλειµµα 2.49% του  ΑΕΠ 
την  αντίστοιχη  *ερίοδο  του  *ροηγούµενου χρόνου.   Σε  α*όλυτους αριθµούς, το  
δηµοσιονοµικό  έλλειµµα κατά την υ*ό αναφορά *ερίοδο ανήλθε στα €445,0 εκ. σε 
σύγκριση µε €422,3 εκ. το 2009.  Το *ρωτογενές  ισοζύγιο5  (primary  balance) 
*αρουσίασε χαµηλότερο έλλειµµα ύψους  €64,7 εκ. σε σύγκριση µε €83,5 εκ. την 
αντίστοιχη *ερίοδο του 2009. 
 

∆ηµοσιονοµικό Ισοζύγιο
 (ποσοστό του ΑΕΠ) 
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Τα δηµόσια έσοδα, κατά το  *ρώτο οκτάµηνο του 2010, *αρουσίασαν αύξηση σε σχέση 
µε την αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου ως α*οτέλεσµα κυρίως 
*ροσωρινών *αραγόντων, ό*ως το αυξηµένο µέρισµα α*ό την Κεντρική Τρά*εζα, τη 
συµφωνία ανταλλαγής ε*ιτοκίων καθώς και την αλλαγή της µεθοδολογίας 
καταχώρησης της α*οκο*ής της αναλογικής σύνταξης των συνταξιούχων κρατικών 
υ*αλλήλων6. Ο ρυθµός  αύξησης  των  δηµόσιων  εσόδων  κατά  το *ρώτο οκτάµηνο του  
2010 ανήλθε στο 6.9% σε σύγκριση µε αρνητικό ρυθµό ύψους 11.2% την αντίστοιχη 
*ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου.   
                                                 
4 Το ισοζύγιο υ"ολογίζεται σε χρηµατική βάση (cash basis) και "εριλαµβάνει τους λογαριασµούς 
της Κεντρικής Κυβέρνησης και του ΤΚΑ.   
5 Το "ρωτογενές ισοζύγιο είναι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα (έσοδα – δα"άνες) εξαιρουµένης της 
καταβολής τόκων.    
6 Οι δα"άνες συντάξεων α"ό τον Ιανουάριο του 2010 άρχισαν να καταχωρούνται σε ακάθαρτη 
βάση µε τις α"οκο"ές τους να "ιστώνονται στα µη φορολογικά έσοδα σε αντίθεση µε το 2009 
ό"ου οι δα"άνες συντάξεων των κρατικών υ"αλλήλων καταχωρούνταν σε καθαρή βάση µόνο 
στο σκέλος των δα"ανών.  
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Οι δηµόσιες δα*άνες  κατά το  *ρώτο οκτάµηνο του 2010, *αρουσίασαν ελαφρά  
χαµηλότερους ρυθµούς διεύρυνσης *ου κυµάνθηκαν γύρω στο 6.7% σε σύγκριση 7.5% 
την  αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην 
αλλαγή της µεθοδολογίας καταχώρησης των συντάξεων των κρατικών υ*αλλήλων 
καθώς και των χρεώσεων των τόκων των ΤΚΑ τον Ιούλιο του 2010 αντί στο τέλος του 
χρόνου *ου στο *αρελθόν  λόγω ανάθεσης της διαχείρισης του δηµοσίου χρέους α*ό την 
Κεντρική Τρά*εζα στο Υ*ουργείο Οικονοµικών. Εξαιρουµένων των *ιο *άνω ο ρυθµός 
αύξησης των δα*ανών *εριορίζεται στο 4.0%.  
 
Αναλυτικότερα, η εικόνα των δηµόσιων οικονοµικών κατά την *ερίοδο Ιανουαρίου– 
Αυγούστου 2010  σε σχέση  την  αντίστοιχη  *ερίοδο  του  2009 έχει ως ακολούθως: 
 
 
5.1 Έσοδα 
 
Τα  δηµόσια  έσοδα  αυξήθηκαν κατά  6.9% την *ερίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2010 
έναντι της αντίστοιχης *εριόδου του 2009 σε σύγκριση µε µείωση ύψους 11.2% την 
*ερίοδο του 2009 έναντι του 2008. Σε  α*όλυτους αριθµούς κατά την υ*ό αναφορά 
*ερίοδο τα έσοδα ανήλθαν στα  €4.039,8 εκ. σε σύγκριση µε €3.780,1 εκ. το 2009.     
 
Τα φορολογικά έσοδα, *ου α*οτελούν την κύρια *ηγή εσόδων αυξήθηκαν οριακά µε 
*οσοστό ύψους 0.8% το *ρώτο οκτάµηνο του έτους σε σύγκριση µε µείωση 10.9% την 
αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου λόγω µείωσης των εισ*ράξεων α*ό την 
άµεση φορολογία και οριακή αύξησή τους α*ό την έµµεση. Παράλληλα, τα µη 
φορολογικά έσοδα ε*ιταχύνθηκαν και αυξήθηκαν µε *οσοστό 56.3% την υ*ό αναφορά 
*ερίοδο σε σύγκριση µε µείωση της τάξης του 14.4% το αντίστοιχο οκτάµηνο του 2009. 
 
 
5.1.1  Φορολογικά Έσοδα 
   
5.1.1.1 Άµεσοι Φόροι 
Αναλυτικότερα, τα έσοδα α*ό την άµεση φορολογία το *ρώτο οκτάµηνο του 2010 
*εριορίστηκαν στα €1.108,7 εκ σε σύγκριση µε €1.137,3 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του 
*ροηγούµενου χρόνου *αρουσιάζοντας  µείωση της τάξης του 2.5%. Η µείωση αυτή 
οφείλεται κυρίως στις µειωµένες εισ*ράξεις α*ό την ε*ιβολή του εταιρικού φόρου 
(14.8%) και α*ό τους φόρους ε*ί των  µηχανοκινήτων οχηµάτων (10.8%). Οι *ιο *άνω 
µειώσεις αντισταθµίστηκαν µερικώς α*ό τις αυξήσεις των εισ*ράξεων α*ό το φόρο 
κεφαλαιουχικών κερδών (20.7%), το φόρο εισοδήµατος για φυσικά *ρόσω*α (4.6%) και 
των τελών του κτηµατολογίου και χωροµετρίας (34.5%). 
 
5.1.1.2 Έµµεσοι Φόροι 
Τα έσοδα α*ό την έµµεση φορολογία το *ρώτο οκτάµηνο του 2010 ανήλθαν στα €1.568,2 
εκ. σε σύγκριση µε €1.558,7 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου 
*αρουσιάζοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0.6% σε σύγκριση µε µείωση ύψους 16.2% 
την αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου. 
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Άµεσοι και Έµµεσοι Φόροι (ρυθµοί ανάπτυξης)
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Άµµεσοι Φόροι Έµµεσοι Φόροι
 Η οριακή αυτή αύξηση *ροκύ*τει τόσο λόγω µειωµένων  εισ*ράξεων τόσο του ΦΠΑ όσο 

και των φόρων κατανάλωσης. Αναλυτικότερα τα έσοδα α*ό τις εισ*ράξεις του  ΦΠΑ 
µειώθηκαν µε ρυθµό ύψους 1.1% και *εριορίστηκαν έτσι στα €915,3 εκ. κατά το  *ρώτο 
οκτάµηνο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση µε €925,3 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του 
2009. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, κυρίως, στη µείωση της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών 
κατά τους *ρώτους µήνες του 2010 και στην υ*οτονική δραστηριότητα του τοµέα των 
κατασκευών.  
 
Τα  έσοδα α*ό φόρους κατανάλωσης *αρουσιάζουν οριακή µείωση της τάξης του 0.5%, 
*εριορίζοντας τα έσοδα στα €393,3 εκ. την υ*ό αναφορά *ερίοδο του 2010 σε σχέση µε 
την αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου, *ου ήταν €395,3 εκ. λόγω, κυρίως, 
της µείωσης των εσόδων α*ό το φόρο κατανάλωσης ε*ί των µηχανοκινήτων οχηµάτων.  
 
 

Κατανοµή ΄Εµµεσων Φόρων 2010 vs. 2009 
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5.1.2 Μη φορολογικά έσοδα 
 
Η αύξηση στα µη φορολογικά έσοδα ήταν της τάξης του 56.3% το υ*ό αναφορά 
οκτάµηνο έναντι της αντίστοιχης *εριόδου του 2009 σε σύγκριση µε µείωση ύψους 14.4% 
την αντίστοιχη *ερίοδο του 2009 έναντι του 2008. Σε α*όλυτους αριθµούς, τα έσοδα  
έφτασαν τα €610,5 εκ. το *ρώτο οκτάµηνο του τρέχοντος έτους α*ό τα €390,7 εκ. το 
αντίστοιχο οκτάµηνο του 2009. Η αύξηση αυτή είναι α*οτέλεσµα κυρίως *ροσωρινών 
*αραγόντων. Οι *αράγοντες αυτοί *εριλαµβάνουν την είσ*ραξη αυξηµένου 
µερίσµατος α*ό την Κεντρική Τρά*εζα (€80 εκ.) και το κέρδος α*ό την *ράξη 
ανταλλαγής ε*ιτοκίου (€30 εκ), δηλαδή συνολικού ύψους *ερί*ου €1107 εκ.  
 

Μη Φορολογικά Έσοδα (ρυθµός ανάπτυξης)
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5.2  ∆α'άνες 
 
Κατά το  *ρώτο οκτάµηνο του 2010, οι δηµόσιες δα*άνες αυξήθηκαν κατά 6.7% σε 
σύγκριση µε το αντίστοιχο οκτάµηνο του 2009. Εξαιρουµένης της ε*ί*τωσης στην 
αύξηση των δα*ανών λόγω αλλαγής της µεθοδολογίας καταχώρησης των συντάξεων, ο 
ρυθµός αύξησης των δηµοσίων δα*ανών *εριορίζεται στο 5.6%. Αυτός ο ρυθµός 
διεύρυνσης κυµαίνεται σε ελαφρώς ψηλότερα ε*ί*εδα α*ό την ετήσια *ρόβλεψη ύψους 
4.9% *ου είχε *εριληφθεί στο Πρόγραµµα Σταθερότητας. Σε α*όλυτους αριθµούς, οι 
συνολικές δα*άνες ανήλθαν στα €4.484,8 εκ. το  *ρώτο οκτάµηνο του 2010 σε σύγκριση 
€4.202,4 εκ. το αντίστοιχο οκτάµηνο του 2009. Οι σηµαντικότερες αυξήσεις εστιάζονται 
σε συντάξεις και φιλοδωρήµατα, στις *ληρωµές του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
στην κοινωνική σύνταξη, καθώς και στις άλλες τρέχουσες µεταβιβάσεις. 

                                                 
7 Παράλληλα, ο ρυθµός αύξησης των µη φορολογικών εσόδων ε"ηρεάζεται α"ό την αλλαγή της 
µεθοδολογίας καταχώρησης της α"οκο"ής αναλογικής σύνταξης των κρατικών υ"αλλήλων ό"ου 
διαχωρίστηκε α"ό το "οσό των καταβληθέντων συντάξεων και καταχωρείται "λέον στα έσοδα 
(€34 εκ.) και α"ό τις "ροµήθειες "ου καταβλήθηκαν α"ό την έκδοση τριετών χρεογράφων "ρος 
τα εµ"ορικά τρα"εζικά ιδρύµατα (€13,5 εκ.). Οι "ιο "άνω αυξήσεις αντισταθµίστηκαν µερικώς 
α"ό τη µη καταβολή δικαιωµάτων α"ό την εταιρεία διαχείρισης των αερολιµένων €13,8 εκ.. 
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∆ηµόσιες ∆απάνες  (ρυθµός ανάπτυξης) 

-2.4

7.6

8.6

6.8

8.2

10.0

5.7

7.5

6.6

7.8
7.0

4.5

7.0

2.1

5.5 5.6

2.9
4.1

7.4

6.7

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2009 Ι α ν . Φ ε β . Μα ρ . Α π ρ .
Μά ι ο ς Ι ο ύ ν . Ι ο ύ λ . Α υ γ . Σ ε π . Οκ τ . Νο ε . ∆ ε κ .

2010 Ι α ν . Φ ε β . Μα ρ . Α π ρ .
Μά ι ο ς Ι ο ύ ν . Ι ο ύ λ . Α υ γ .

%
 

 
Οι δα*άνες για µισθούς και ηµεροµίσθια *αρουσίασαν µικρή αύξηση της τάξης του  
1.7% κατά την υ*ό αναφορά *ερίοδο του 2010 σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερίοδο του 
2009 φθάνοντας έτσι στα €1.163,6 εκ. α*ό τα €1.144,4 εκ. αντίστοιχα. Ο ρυθµός αύξησης 
των µισθών *αρουσίασε ε*ιβράδυνση *ου οφείλεται στη αύξηση του δείκτη της 
Αυτόµατης Τιµαριθµικής Ανα*ροσαρµογής (ΑΤΑ) κατά 2.3% το *ρώτο οκτάµηνο του 
2010 σε σχέση µε την αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου καθώς και στη 
συγκράτηση της α*ασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα. 
 
Οι δα*άνες για αγορές αγαθών και υ*ηρεσιών8 µειώθηκαν οριακά κατά -0.5% 
*εριορίζοντας τις δα*άνες αυτές στα €304,0 εκ. κατά την *ερίοδο Ιανουαρίου- 
Αυγούστου του 2010 σε σύγκριση µε €305,5 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του 2009. Η 
εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη µείωση των δα*ανών για αγορά ύδατος κατά €9,5 εκ. 
λόγω τερµατισµού της σύµβασης εισαγωγής νερού α*ό την Ελλάδα, καθώς και για την 
αγορά ιατρικών *ροµηθειών κατά €3,5 εκ. *αρόλη την αύξηση *ου *αρουσιάζεται στην 
αγορά φαρµάκων και εµβολίων κατά €4,0 εκ *ου οφείλονται σε ε*οχιακούς *αράγοντες. 
 
Οι *ληρωµές του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν µε ρυθµό ύψους 10.3% 
φτάνοντας έτσι στα €796,9 εκ. το υ*ό αναφορά *ρώτο οκτάµηνο του 2010 σε σχέση µε 
€722,4 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του 2009.  Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση των δικαιούχων του ανεργιακού ε*ιδόµατος και στις *ληρωµές λόγω 
*λεονασµού. 
 
Οι *ληρωµές τόκων *αρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 12.2% φτάνοντας έτσι στα 
€380,2 εκ. σε σύγκριση  µε €338,7 εκ. κατά την αντίστοιχη *ερίοδο του 2009. Η εξέλιξη 
αυτή οφείλεται κυρίως λόγω χρέωσης των δα*ανών για τόκους των Ταµείων 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός του Ιουλίου αντί τέλος του χρόνου ό*ως γινόταν µέχρι 
*ρότινος ως α*οτέλεσµα της ανάληψης της διαχείρισης του ∆ηµόσιους Χρέους α*ό το 
                                                 
8 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 και 
άλλα. 
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Υ*ουργείο Οικονοµικών. Η αύξηση αυτή αντισταθµίστηκε µερικώς α*ό τη  µείωση του 
µέσου κόστους εξυ*ηρέτησης του δηµοσίου χρέους και ιδιαίτερα των Γραµµατίων 
∆ηµοσίου.  
 
Οι τρέχουσες µεταβιβάσεις9 αυξήθηκαν κατά 12.0% φθάνοντας έτσι στα €1.527,8 εκ. το 
*ρώτο οκτάµηνο του 2010 σε σύγκριση µε  €1.364,4 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του 2009. 
Οι δα*άνες για συντάξεις και φιλοδωρήµατα, *ου α*οτελούν µέρος των 
µεταβιβαστικών *ληρωµών, αυξήθηκαν κατά 21.6%  φθάνοντας έτσι τα €290,3 εκ. το 
*ρώτο οκτάµηνο του 2010 σε σύγκριση µε €238,7 εκ. την αντίστοιχη *ερίοδο του 2009. 
Αυτό οφείλεται στην αλλαγή της µεθοδολογίας καταχώρησης της α*οκο*ής της 
αναλογικής σύνταξης α*ό τις δα*άνες στα έσοδα. Οι *αροχές κοινωνικής *ρόνοιας 
αυξήθηκαν µε ρυθµό ύψους 14.2% λόγω κυρίως της εφαρµογής του νέου σχεδίου 
ενίσχυσης των χαµηλών συντάξεων και της εισαγωγής του θεσµού της φοιτητικής 
µέριµνας σε συνδυασµό µε τις αυξήσεις στα χρηµατικά ε*ιδόµατα για δυσ*ραγούντες 
και εκτο*ισθέντες. Οι *ιο *άνω αυξήσεις αντισταθµίστηκαν µερικώς α*ό την 
εξοικονόµηση *ου *ροέκυψε α*ό την εισοδηµατική στόχευση του *ασχαλινού 
ε*ιδόµατος *ρος τους συνταξιούχους κατά € 15,4 εκ.. Οι *αροχές στέγασης αυξήθηκαν 
µε ρυθµό ύψους 10.4% λόγω ε*ίσ*ευσης των διαδικασιών χορήγησης των 
ε*ιχορηγήσεων για αγορά διαµερισµάτων και οικιών. Οι χορηγίες *ρος  τους  
ηµικρατικούς  οργανισµούς  *αρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 22.4% λόγω 
αυξηµένων χορηγιών *ρος τα Κρατικά Πανε*ιστήµια κατά €19,8 εκ., στο ΡΙΚ κατά €5,0 
εκ., στον ΚΟΤ κατά €4,0 εκ. και στο ΘΟΚ κατά €11,0 εκ.. 

 
Οι κεφαλαιουχικές δα*άνες το  *ρώτο οκτάµηνο του 2010  µειώθηκαν µε ρυθµό ύψους -
6.5% και *εριορίστηκαν στα €243,9 εκ. σε σύγκριση µε €260,9εκ. το αντίστοιχο *ρώτο 
οκτάµηνο του 2009. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στις µειωµένες δα*άνες για 
ε*εκτάσεις και βελτιώσεις κτιρίων κατά €8,9 εκ. και για κατασκευές α*οχετευτικών 
συστηµάτων κατά €25,7 εκ.. Οι *ιο *άνω µειώσεις αντισταθµίστηκαν µερικώς α*ό τις 
αυξήσεις στις δα*άνες κατασκευής οδικών έργων κατά €14,0 εκ.. 
 
5.3 ∆ηµοσιονοµικές Εκτιµήσεις για το 2010 
  
Το 2010 το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο υ*ολογίζεται να είναι ελλειµµατικό και να κυµανθεί 
στα ε*ί*εδα του 2009. Συγκεκριµένα το δηµοσιονοµικό έλλειµµα το 2010 εκτιµάται ότι 
θα κυµανθεί γύρω στο 6% του ΑΕΠ σε σύγκριση 6.1% το 2009, νοουµένου ότι οι 
εισ*ράξεις α*ό τον εταιρικό φόρο κατά το τελευταίο τετράµηνο του 2010 δεν θα είναι 
µειωµένες σε σχέση µε το αντίστοιχη *ερίοδο του *ροηγούµενου χρόνου.  
 

                                                 
5 Οι 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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Το *ρωτογενές ισοζύγιο υ*ολογίζεται να *αραµείνει ελλειµµατικό και να ανέλθει στο 
3.7% του ΑΕΠ το 2010 σε σύγκριση µε 3.6% τον *ροηγούµενο χρόνο.  

 
Το δηµόσιο χρέος, ως *οσοστό του ΑΕΠ, αναµένεται να σηµειώσει αύξηση σε σχέση µε 
τον *ροηγούµενο χρόνο και να φθάνει το 62.7% σε σύγκριση µε 58.0% το  2009, το ο*οίο 
όµως *αραµένει σε αρκετά χαµηλότερο α*ό το µέσο όρο της Ε.Ε.. Σε α*όλυτους 
αριθµούς το δηµόσιο χρέος εκτιµάται να ανέλθει στα €10.859 εκ. σε σύγκριση µε €9.826  
εκ. το 2009.   
 

6. Ισοζύγιο Πληρωµών 2010 
 
Το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε *ερί*ου σε  1.4 δισ. ευρώ κατά 
το 2009, *οσό *ου αντιστοιχούσε στο 8.5% του ΑΕΠ, αντικατο*τρίζοντας τη µεγάλη 
µείωση στις εισαγωγές λόγω της µειωµένης εγχώριας κατανάλωσης, της ε*ιβράδυνσης 
στον κατασκευαστικό τοµέα και στην µείωση των τιµών των *ετρελαιοειδών. Το 2007 
και 2008 τα αντίστοιχα *οσοστά ήταν 11.7% και  17.7%.  
 
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 2010 δεικνύουν µικρή ε*ιδείνωση στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2009. Το έλλειµµα στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε  στα  309,1 εκ. ευρώ ή στο 7.8% του ΑΕΠ, σε 
σύγκριση µε 6.1% του ΑΕΠ το αντίστοιχο τρίµηνο του 2009. Η χειροτέρευση αυτή 
οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση του εµ*ορικού ισοζυγίου, λόγω  της αύξησης των 
εισαγωγών *ου *ροέρχονται α*ό τις αυξηµένες τιµές των *ετρελαιοειδών και α*ό την 
ανανέωση του στόλου των Κυ*ριακών Αερογραµµών. Εξαιρουµένων των αερο*λάνων, 
το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών µειώνεται στα  245,8 εκ. ευρώ ή στο 
6.3% του ΑΕΠ, σε σύγκριση µε 6.0% του ΑΕΠ το αντίστοιχο τρίµηνο του 2009.  Το 
έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2010 αναµένεται να χρηµατοδοτηθεί 
α*ό τις άµεσες και λοι*ές ε*ενδύσεις.   
 
Το 2010 ως σύνολο, το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναµένεται να 
ανέλθει γύρω στο 8% *ερί*ου του ΑΕΠ, εξέλιξη *ου υ*οδηλοί συνέχιση στη µερική 
άµβλυνση των ανισοσκελειών και των συνθηκών υ*ερθέρµανσης, *ου *αρουσίασε η 
κυ*ριακή οικονοµία τα τελευταία χρόνια.  
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7. Νοµισµατικές Εξελίξεις – Συναλλαγµατική Ισοτιµία - Κεφαλαιαγορά 
 
Η στάση αναµονής *ου τηρεί η Ευρω*αϊκή Κεντρική Τρά*εζα, όσον αφορά τη 
διαµόρφωση των ευρω*αϊκών ε*ιτοκίων, έχει ως α*οτέλεσµα τα ε*ιτόκια αγοράς να 
*αρουσιάζουν τάση σταθερο*οίησης. Το ε*ιτόκιο κύριας αναχρηµατοδότησης σήµερα 
βρίσκεται στο 1%, ενώ το Euribor 3 µηνών γύρω στο 0.9%. Παράλληλα, σηµειώθηκε 
µερική οµαλο*οίηση της τρα*εζικής αγοράς, µε α*οτέλεσµα όλες οι κατηγορίες  
καταθετικών και δανειστικών ε*ιτοκίων να *αρουσιάζουν *τωτική τάση.   
 
Στην Κύ*ρο τα καταθετικά *ροϊόντα *αρουσίασαν *τωτική τάση, όµως, *αραµένουν σε 
υψηλότερα ε*ί*εδα, σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα ε*ί*εδα στην Ευρωζώνη. Τα 
δανειστικά ε*ιτόκια *αρέµειναν σε σχετικά υψηλά ε*ί*εδα, αντικατο*τρίζοντας το 
υψηλό κόστος α*όκτησης κεφαλαίων α*ό τις τρά*εζες, το γεγονός ότι οι τρά*εζες είναι 
*ιο *ροσεκτικές καθώς κι την *ροσ*άθεια των τρα*εζών να διατηρήσουν την 
ε*ικερδότητά τους σε υψηλά ε*ί*εδα, διευρύνοντας  τα *εριθώρια µεταξύ δανειστικών 
και καταθετικών ε*ιτοκίων. 
 
Οι *ιστώσεις *ρος τον ιδιωτικό τοµέα συνέχισαν να *αρουσιάζουν σηµαντική αύξηση, 
µε χαµηλότερο όµως ρυθµό σε σύγκριση µε τα *ροηγούµενα χρόνια. Η ετήσια 
εκατοστιαία µεταβολή των *ιστώσεων *ρος τον ιδιωτικό τοµέα τον Αύγουστο του 2010 
ήταν στο 12.0%, ο  ρυθµός µεταβολής των *ιστώσεων για οικιστικά δάνεια κυµαίνονται 
στο   15.9%, για καταναλωτικά δάνεια *εριορίστηκε στο 2.6% και για ε*ιχειρηµατικά 
δάνεια είναι 8.9%.  
 
Η αξία του ευρώ *αρουσίασε µείωση σε σχέση µε το δολάριο και τη στερλίνα κατά την 
διάρκεια του 2010. Συγκεκριµένα, το ευρώ µειώθηκε α*ό 1.43 δολάρια ανά ευρώ τον 
Ιανουάριο του 2010 στο 1.36 δολάρια ανά ευρώ τα τέλη Σε*τεµβρίου του 2010 και α*ό 
0.88 στερλίνες ανά ευρώ  σε 0.86 στερλίνες ανά ευρώ την ίδια *ερίοδο. 
 
Οι χρηµαταγορές *αρουσίασαν µείωση α*ό την αρχή του 2010 µέχρι τέλος Αυγούστου. 
Στην Αµερική, οι δείκτες Dow Jones  και  S&P500 *αρουσίασαν µείωση 5.4% και 7.4%. 
Στην Ευρώ*η, οι δείκτες DAX,  CAC40  και FSTE100  *αρουσίασαν µείωση 2.0%, 13.0% 
και 5.0% αντίστοιχα. Στην Ια*ωνία ο δείκτης NIKKEI *αρουσίασε µείωση 17.2% και 
στην Κύ*ρο ο δείκτης FTSE/MED 100 *αρουσίασε µείωση 13.5%.  
 
 

8. Προο'τικές Κυ'ριακής Οικονοµίας για το 2011  
 
Η οικονοµία της Κύ*ρου αναµένεται να *αρουσιάσει *εραιτέρω βελτίωση το 2011 και 
να *αρουσιάσει ρυθµό ανά*τυξης της τάξης του 1.5%, υ*ό την *ροϋ*όθεση ότι οι 
*ροβλέψεις των διεθνών οργανισµών για βελτίωση της *αγκόσµιας οικονοµίας και της 
οικονοµίας της ΕΕ θα ευοδωθούν. 
 
Η οικονοµία της ευρωζώνης αναµένεται *ώς θα συνεχίσει να ανα*τύσσεται µε θετικούς 
ρυθµούς σε σχέση µε το 2010. Το Ηνωµένο Βασίλειο *ροβλέ*εται *ώς θα *αρουσιάσει, 
ε*ίσης, βελτίωση σε σχέση µε το 2010,  µε θετικές ε*ιδράσεις  για την οικονοµία της 
Κύ*ρου (τουρισµός, ε*ενδύσεις σε ακίνητα). Α*ό *λευράς *ροσφοράς, η 
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κατασκευαστική και η τουριστική βιοµηχανία αναµένεται να συνεχίσουν να 
αντιµετω*ίζουν *ροκλήσεις, 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 µερική βελτίωση και να ανέλθει στο 
6.5% του εργατικού δυναµικού. Ο *ληθωρισµός, µε βάση τον Εναρµονισµένο ∆είκτη 
Τιµών Καταναλωτή (Ε∆ΤΚ), αναµένεται να αυξηθεί α*ό το 2.5% το 2010, σε 3.0% το 
2011, µε βάση την υ*όθεση για αύξηση της τιµής του *ετρελαίου, των αυξήσεων *ου 
ε*ιβλήθηκαν το 2010 και θα έχουν ε*ίδραση µέχρι τα µέσα του 2011  και α*ό την 
ε*ιβολή 5% ΦΠΑ στα τρόφιµα και άλλα φαρµακευτικά *ροϊόντα α*ό 1/1/2011. Σε 
συνέχεια του 2010, το έλλειµµα το 2011 στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
αναµένεται να βελτιωθεί και ανέλθει γύρω στο 7.0% *ερί*ου του ΑΕΠ.  
 
Συνο*τικά οι *ροβλέψεις του Υ*ουργείου Οικονοµικών φαίνονται στον ακόλουθο 
*ίνακα: 
 
 

 2009 2010 2011 

Ρυθµός Ανά*τυξης (%) -1.7 0.6 1.5 
Πληθωρισµός (%) 0.2 2.5 3.0 
Ανεργία (%) 5.3 7.0 6.5 
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% του ΑΕΠ) 8.5 8.0 7.0 
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ΙV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 
 
 1. Έσοδα   
 
Συνολικά, το *ροσχέδιο του Προϋ*ολογισµού του 2011 *ροβλέ*ει έσοδα, 
εξαιρουµένων των δανείων, ύψους €5.977 εκ. σε σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα 
ύψους €5.707 εκ. το 2010. Ο ρυθµός αύξησης των εσόδων το 2011 υ*ολογίζεται να 
φθάσει το 4.7% σε σύγκριση µε την αναµενόµενη αύξηση ύψους 6.9% το 2010. 
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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 
τα έσοδα *εριορίστηκαν σε χαµηλότερα ε*ί*εδα. Ως *οσοστό του ΑΕΠ *ροϋ*ολογίζεται 
ότι, τα δηµόσια έσοδα10 θα αυξηθούν οριακά στο 32.8% σε σύγκριση µε 32.5% το 2010 µε 
βάση την αναθεωρηµένη εκτίµηση. 
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10 Εξαιρουµένων των εσόδων α"ό δάνεια. 
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Οι σηµαντικότερες κατηγορίες των εσόδων είναι οι άµεσοι και έµµεσοι φόροι *ου 
συνολικά *ροϋ*ολογίζονται για το 2011 στα €5.014 εκ. και α*οτελούν το 84% των 
συνολικών εσόδων. Το υ*όλοι*ο 16% 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 2011 *ροϋ*ολογίζονται στα €963 εκ. 
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Τα φορολογικά έσοδα το 2011 *ροβλέ*ονται να *αρουσιάσουν αύξηση της τάξης του 
6.9% σε σύγκριση µε την υ*ολογιζόµενη µικρή αύξηση της τάξης του 1.9% για το 2010.  
 
Ως *οσοστό του ΑΕΠ *ροϋ*ολογίζεται ότι, τα φορολογικά έσοδα το 2011 θα αυξηθούν 
στο 27.5% σε σύγκριση µε 26.7% το 2010. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αναµενόµενη 
ανάκαµψη *ου θα σηµειωθεί στο ρυθµό ανά*τυξης της κυ*ριακής οικονοµίας σε 
συνδυασµό µε την ετήσια εφαρµογή των αυξηµένων συντελεστών φόρων κατανάλωσης 
στα καύσιµα *ου υιοθετήθηκαν τον Ιούνιο του 2010 καθώς και της α*όσυρσης των 
µέτρων τόνωσης της τουριστικής βιοµηχανίας. Ως εκ τούτου, οι φόροι α*ό την έµµεση 
φορολογία,  ως *οσοστό του ΑΕΠ, το 2011 *ροϋ*ολογίζονται να ανέλθουν στο 16.4% σε 
σύγκριση µε 15.9% το 2010. Τα έσοδα α*ό την άµεση φορολογία, ως *οσοστό του ΑΕΠ, 
*ροϋ*ολογίζονται το 2011 να φθάσουν το 11.1% σε σύγκριση µε 10.8% τον *ροηγούµενο 
χρόνο.  
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Τέλος, τα µη φορολογικά έσοδα *ροϋ*ολογίζονται να µειωθούν στα €963 εκ. σε 
σύγκριση µε αναθεωρηµένα έσοδα ύψους €1.017 εκ. το 2010 σηµειώνοντας *τώση ύψους 
5.3% λόγω κυρίως της *ροβλε*όµενης µείωσης του µερίσµατος α*ό την Κεντρική 
Τρά*εζα και της µη *ερίληψης *ρόνοιας κέρδους α*ό την ανταλλαγή ε*ιτοκίων. 
 
 
2.   ∆α'άνες     
 
Το σύνολο των *ροϋ*ολογιζόµενων *ιστώσεων του Προϋ*ολογισµού του 2011 
εξαιρουµένων των α*ο*ληρωµών των δανείων, ανέρχεται στα €8.025,6 εκ. σε σύγκριση 
µε *ροϋ*ολογιζόµενες δα*άνες ύψους €7.936,311 εκ. το 2010. Η *οσοστιαία αύξηση των 
*ροϋ*ολογιζόµενων δα*ανών του 2011 σε σχέση µε τον Προϋ*ολογισµό του 2010 
*εριορίζεται στο 1.1% σε σύγκριση µε 15.9% *ου *ροϋ*ολογίστηκε τον *ροηγούµενο 
χρόνο.   
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Οι  δηµόσιες δα*άνες, ως *οσοστό του ΑΕΠ, *ροβλέ*εται ότι θα µειωθούν σε σύγκριση 
µε το 2010 και να *εριορισθούν γύρω στο 44% α*ό το 45.2% του *ροηγούµενου χρόνου. 
Α*ό την ανάλυση *ροκύ*τει ότι, αύξηση ως *οσοστό του ΑΕΠ *αρουσιάζουν µόνο οι 
δα*άνες *ροσω*ικού ενώ οι υ*όλοι*ες κατηγορίες δα*ανών *αρουσιάζουν µείωση. 
Συγκεκριµένα οι δα*άνες *ροσω*ικού αυξάνονται οριακά στο 15.1% το 2011 α*ό το 
14.9% τον *ροηγούµενο χρόνο ενώ οι µεταβιβάσεις µειώνονται στο 13.8% α*ό το 14.3%. 

                                                 
11 Το σύνολο των "ροϋ"ολογιζόµενων "ιστώσεων του 2010 "εριλαµβάνει και τις "ιστώσεις "ου 
έχουν εγκριθεί µε τους "ερί Συµ"ληρωµατικών Προϋ"ολογισµών Νόµους. 
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∆ηµόσιες ∆απάνες 2005-2011
(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 €2.751 εκ. σε σύγκριση µε €2.621 εκ. το 2010 σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 5%. 
Αναλυτικότερα, το 2011 οι α*ολαβές *ροσω*ικού αυξάνονται µε *οσοστό ύψους 5.4% 
σε σύγκριση µε τον *ροηγούµενο χρόνο λόγω αύξησης του δείκτη της αυτόµατης 
τιµαριθµικής ανα*ροσαρµογής (2.7%) και των *ροαγωγών και *ροσαυξήσεων. Ενώ οι 
συντάξεις και τα φιλοδωρήµατα αυξάνονται µε χαµηλότερο ρυθµό ύψους 3.1% λόγω 
ε*έκτασης της ηλικίας αφυ*ηρέτησης στην Αστυνοµική ∆ύναµη, νέων *ερι*τώσεων και 
της αύξησης του δείκτη της αυτόµατης τιµαριθµικής ανα*ροσαρµογής (2.7%).     
 
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 τις συνεισφορές *ρος τα 
Ταµεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 2011 η *ιο *άνω κατηγορία *ροβλέ*εται να 
αυξηθεί µε οριακό ρυθµό ύψους 0.9% και να φθάσει τα €2.525 εκ. σε σύγκριση µε €2.503 
εκ. το 2010. Οι κοινωνικές *αροχές *ροϋ*ολογίζονται στα €1.265 εκ. σε σύγκριση µε 
€1.252 εκ. τον *ροηγούµενο χρόνο σηµειώνοντας ρυθµό αύξησης ύψους 1.1%.  
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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 €1.233 εκ. το 2011 σε 
σύγκριση µε €1.268 εκ. το 2010 σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 2.8%.   
 
Οι  κεφαλαιουχικές δα*άνες αναµένεται να διατηρηθούν στα υψηλά ε*ί*εδα του 2010 
και  να φτάσουν το 2011 στα €885 εκ. σε σύγκριση µε €890 εκ. το 2010 σηµειώνοντας έτσι 
οριακή µείωση της τάξης του 0.6%.   
 
Οι δα*άνες τόκων *ροϋ*ολογίζονται για το 2011 να µειωθούν  κατά 3.6% και να 
*εριορισθούν στα €631 εκ. σε σύγκριση µε €655 εκ. το 2010 λόγω µείωσης του κόστους 
εξυ*ηρέτησης του δηµόσιου χρέους.  
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∆ηµόσιες ∆απάνες 2005-2011
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2.1  Κοινωνικές Παροχές – ∆α�άνες 
 
Μέσα στα *λαίσια της οικονοµικής *ολιτικής της κυβέρνησης για  συνεχή βελτίωση του 
βιοτικού ε*ι*έδου των *ολιτών και  κυρίως των ευ*αθών οµάδων του *ληθυσµού οι 
κοινωνικές *αροχές (δηλαδή τα άµεσα χορηγήµατα *ρος τους δικαιούχους) συνεχίζουν 
να *αρουσιάζουν  αύξηση. Στο *ροσχέδιο του *ροϋ*ολογισµού του 2011 οι κοινωνικές 
*αροχές αυξάνονται µε ρυθµό ύψους 1.1%. Σε α*όλυτους αριθµούς *ροβλέ*εται να 
φτάσουν στα €1.265 εκ. σε σύγκριση µε €1.252 εκ. τον  *ροηγούµενο χρόνο. 

Κοινωνικές Παροχές 2005-2011 - € εκ. 
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Κοινωνικές Παροχές 2005-2011 - € εκ. 
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2.2 Συνολικές ∆α�άνες Προϋ�ολογισµού  
 
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 1.6% και να φθάσουν τα 
€8.862 εκ. σε σύγκριση µε €8.724 εκ. το 2010. Η  συγκράτηση του ρυθµού αύξησης των 
*ροϋ*ολογιζόµενων δα*ανών του 2011 σε σχέση µε το 2010 οφείλεται: 
 

(α) στη µείωση των λειτουργικών δα*ανών κατά 2.8%, 
(β) στη µείωση της εξυ*ηρέτησης του δηµόσιου χρέους κατά 3.6%, 
(γ) στη µείωση των κεφαλαιουχικών δα*ανών στο 0.6%, και 
(δ) στη συγκράτηση του ρυθµού αύξησης των µεταβιβάσεων στο 0.9%. 

 
 Συνολικές ∆α'άνες (Οικονοµική Ανάλυση) 2007 - 2011 

 
1 2 % 3 % 4 % 5 %

Πραγµατικές ΠραγµατικέςΜεταβολή Πραγµατικές Μεταβολή  Προϋπολ. Μεταβολή  Προϋπολ. Μεταβολή
∆απάνες ∆απάνες  2:1 ∆απάνες  3:2 ∆απάνες  4:3 ∆απάνες  5:4

2007 2008 2009 2010 2011
 1.∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2,039,240 2,193,471 7.6 2,395,260 9.2 2,620,773 9.4 2,751,530 5.0
  α.Σύνολο αποδοχών 1,676,449 1,839,064 9.7 1,967,474 7.0 2,117,553 7.6 2,232,557 5.4
  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήµατα 362,790 354,407 -2.3 427,786 20.7 503,220 17.6 518,973 3.1
 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 842,328 948,027 12.5 1,059,450 11.8 1,267,943 19.7 1,232,634 -2.8
Λειτουργικές ∆απάνες 281,720 353,100 25.3 369,478 4.6 447,680 21.2 431,036 -3.7
Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 64,168 76,604 19.4 96,959 26.6 99,778 2.9 103,897 4.1
Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεµινάρια 
και Άλλα Γεγονότα  

20,113 23,317 15.9 21,654 -7.1 44,200 104.1 36,697 -17.0

Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 57,386 58,191 1.4 62,729 7.8 80,922 29.0 79,136 -2.2
Εκδόσεις και ∆ηµοσιότητα 17,859 19,231 7.7 20,847 8.4 30,913 48.3 22,603 -26.9
∆απάνες Άµυνας και Αστυνόµευσης 184,067 185,838 1.0 202,227 8.8 222,636 10.1 222,798 0.1
           ∆απάνες Αµυντικής Θωράκισης 181,915 184,000 1.1 200,376 8.9 220,500 10.0 221,045 0.2
Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες και Αποθεµατικό 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 55,723 #DIV/0! 70,000 25.6
∆απάνες σε Σχέση µε τα Έσοδα 217,015 231,746 6.8 285,556 23.2 286,091 0.2 266,467 -6.9
Άλλες Λειτουργικές ∆απάνες 0 0 0 0 0
 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 1,901,915 2,126,889 11.8 2,219,127 4.3 2,502,869 12.8 2,525,455 0.9
Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 647,588 734,776 13.5 776,068 5.6 866,444 11.6 864,871 -0.2
Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 192,415 211,780 10.1 228,211 7.8 222,462 -2.5 247,311 11.2
Επιχορηγήσεις 152,967 158,792 3.8 73,750 -53.6 133,125 80.5 129,463 -2.8
Κοινωνικές Παροχές 875,335 1,003,243 14.6 1,115,595 11.2 1,251,616 12.2 1,265,373 1.1
Αποζηµιώσεις και Έξοδα Αγωγών 33,609 18,298 -45.6 25,503 39.4 29,222 14.6 18,437 -36.9
4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 
ΣΧΕ∆ΙΑ

56,193 45,409 -19.2 50,419 11.0 78,407 55.5 122,706 56.5

5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 656,972 739,033 12.5 511,927 -30.7 655,003 27.9 631,378 -3.6
6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 157,514 133,753 -15.1 172,221 28.8 277,474 61.1 206,987 -25.4
7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 221,554 296,202 33.7 441,214 49.0 533,870 21.0 554,869 3.9
ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5,875,716 6,482,784 10.3 6,849,618 5.7 7,936,339 15.9 8,025,559 1.1  
2.3  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.  
 
 
2.3.1  Τακτικές ∆α�άνες 
 
Οι Τακτικές ∆α*άνες κατά Υ*ουργείο, ό*ως *αρουσιάζονται στον *ίνακα *ου 
ακολουθεί *ροβλέ*ονται, να αυξηθούν µε ρυθµό ύψους 1.9% και να φθάσουν τα €5.676 



 29 

εκ. σε σύγκριση µε €5.572 εκ. το 2010. Τις µεγαλύτερες αυξήσεις *αρουσιάζουν οι 
Ανεξάρτητες Υ*ηρεσίες και τα Υ*ουργεία Παιδείας και Πολιτισµού και Εσωτερικών µε 
ρυθµούς  ύψους  16.2%, 5.4% και 3.5% αντίστοιχα. 
 
Τα Υ*ουργεία Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Συγκοινωνιών και Έργων *αρουσιάζουν αρνητικούς 
ρυθµούς αύξησης της τάξης του 5.3%, 0.6% και 1.2% αντίστοιχα.  Η µείωση στο 
Υ*ουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος οφείλεται στη *ερίληψη 
µειωµένων *ιστώσεων για το Σχέδιο ∆ράσης για την κατα*ολέµηση της Τροµώδους 
Νόσου εφόσον αναµένεται η ολοκλήρωση του εντός του *ρώτου εξαµήνου του 2011 και 
για την α*ο*ληρωµή γεωργοκτηνοτροφικών δανείων εφόσον αρκετά έχουν εξοφληθεί. 
Για την αγορά ύδατος *εριλήφθηκαν ε*ίσης µειωµένες *ιστώσεις λόγω µειωµένων 
αναγκών. 
 
 Όσον αφορά το Υ*ουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η µείωση *ροκύ*τει 
λόγω της µεταφοράς µέρος της *ρόνοιας για την ειδική χορηγία *ρος τους 
συνταξιούχους κάτω α*ό την Υ*ηρεσία Χορηγιών του Υ*ουργείου Οικονοµικών. Σε 
*ερί*τωση *ου δεν ληφθεί αυτό υ*όψη τότε το εν λόγω Υ*ουργείο *αρουσιάζει αύξηση 
ύψους 6.2%.   
 
Τέλος, η µείωση *ου *αρουσιάζει ο *ροϋ*ολογισµός του Υ*ουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων οφείλεται στη *ερίληψη µειωµένων *ιστώσεων για τις συντηρήσεις δρόµων, τη 
µη *ερίληψη *ρόνοιας για το Σχέδιο Α*όσυρσης Παλαιών Οχηµάτων και στη 
µεταφορά της *ρόνοιας για τρα*εζικά τέλη του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών κάτω 
α*ό το Γενικό Λογιστήριο. 
 

Τακτικές ∆α'άνες κατά Υ'ουργείο 2007 – 2011 
2007 2008 2008/07 2009 2009/08 2010 2010/09 2011 2011/10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγµ. Πραγµ. % Πραγµ. % Προϋπ. % Προϋπ. %
€ εκ. Ευρώ Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. Ευρώ Μεταβ.

ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/Y ΠHPEΣIE Σ 104,5 117,8 12,7 125,2 6,3 135,0 7,8 156,8 16,2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 287,1 301,1 4,9 327,7 8,9 361,5 10,3 369,0 2,1

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣ. ΠΟΡ. ΠΕΡΙΒ. 171,4 289,6 69,0 224,2 -22,6 267,5 19,3 253,3 -5,3

ΥΠ. ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ 243,5 260,0 6,8 274,5 5,6 302,8 10,3 304,7 0,6

ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 17,3 19,7 13,5 20,5 4,1 26,7 30,4 26,9 0,5

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 598,2 704,8 17,8 789,7 12,0 866,3 9,7 861,0 -0,6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 320,8 388,6 21,1 504,4 29,8 468,0 -7,2 484,2 3,5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 55,9 63,7 13,9 67,6 6,1 77,8 15,2 79,5 2,2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.040,2 1.006,5 -3,2 1.075,1 6,8 1.371,1 27,5 1.392,1 1,5

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 643,9 735,0 14,2 768,4 4,5 812,0 5,7 855,8 5,4

ΥΠ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 209,2 230,2 10,0 258,4 12,3 279,8 8,2 276,4 -1,2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 447,8 502,6 12,2 534,4 6,3 603,7 13,0 616,7 2,2

ΣΥΝΟΛΟ 4.139,9 4.619,6 11,6 4.970,2 7,6 5.572,1 12,1 5.676,4 1,9   
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2.3.2 Ανα�τυξιακές ∆α�άνες    
 
Οι ανα*τυξιακές δα*άνες για το 2011 *ροϋ*ολογίζονται στα €1.205 εκ. σε σύγκριση µε 
€1.240 εκ. το 2011 *αρουσιάζοντας έτσι οριακή µείωση της  τάξης του 2.8%. 
 
Τη µεγαλύτερη µείωση *αρουσιάζει το Υ*ουργείο ∆ικαιοσύνης (-44.4%) λόγω 
ολοκλήρωσης της αγοράς των ελικο*τέρων της Αστυνοµικής ∆ύναµης. Ακολουθεί το 
Υ*ουργείο Εµ*ορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού (-24.1%) λόγω µη *ερίληψης 
*ρόνοιας για την ανά*τυξη του τεχνολογικού *άρκου, την *ερίληψη µειωµένης 
*ρόνοιας για συµµετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό  καθώς και την *ερίληψη µειωµένης 
*ρόνοιας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στα δηµόσια κτίρια.  
 
Παράλληλα οι ανα*τυξιακές δα*άνες για τα Υ*ουργεία Εξωτερικών και Οικονοµικών 
*αρουσιάζουν µείωση της τάξης του 20.9% και 22.6% αντίστοιχα λόγω ολοκλήρωσης της 
αγοράς του εξο*λισµού για την εκτύ*ωση θεωρήσεων εισόδου και της µη *ερίληψης 
*ρόνοιας για την αγορά µετοχών σε συνδυασµό µε τη *ερίληψη µειωµένης *ρόνοιας 
για τη µηχανογράφηση της δηµόσιας υ*ηρεσίας αντίστοιχα. 

 
Μικρότερη µείωση *αρουσιάζει το Υ*ουργείο Υγείας ύψους 10.0% λόγω *ερίληψης 
χαµηλότερης *ρόνοιας για βελτιώσεις του Γενικού Νοσοκοµείου Λεµεσού εφόσον οι 
εργασίες *λησιάζουν *ρος την ολοκλήρωση τους. 

 
Τις µεγαλύτερες αυξήσεις *αρουσιάζουν τα Υ*ουργεία Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος  και Συγκοινωνιών και 
Έργων µε *οσοστά 13.0%, 11.1% και 8.0% αντίστοιχα. Η αύξηση στο Υ*ουργείο 
Συγκοινωνιών και Έργων *ροκύ*τει λόγω *ερίληψης αυξηµένων *ιστώσεων για την 
ανά*τυξη του οδικού δικτύου και της  *ερίληψης *ρόνοιας για τα έργα *ου 
*ροωθούνται α*ό τις αρχές το*ικής αυτοδιοίκησης (Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία 
Σολωµού, Γραµµικό Πάρκο κατά µήκος του Ποταµού Γαρύλλη, Πολυλειτουργικό 
Παραθαλάσσιο Πάρκο - Ανά*λαση του Κέντρου στη Λεµεσό).   
 
Η αύξηση στο Υ*ουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων *ροκύ*τει λόγω 
*ερίληψης αυξηµένων *ιστώσεων για την *ροώθηση δράσεων αντιµετώ*ισης της 
ανεργίας και τόνωσης της α*ασχόλησης.  
 
Τέλος, η αύξηση στο Υ*ουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
*ροκύ*τει λόγω *ερίληψης αυξηµένων *ιστώσεων για την κατασκευή των 
α*οχετευτικών συστηµάτων στα χωριά και την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής 
του φράγµατος στη Σολέα.  
 
Αναλυτικά οι Ανα*τυξιακές ∆α*άνες κατά Υ*ουργείο έχουν ως ακολούθως: 
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Ανα'τυξιακές ∆α'άνες κατά Υ'ουργείο 2007 - 2011 
 

2007 2008 2008/07 2009 2009/08 2010 2010/09 2011 2011/10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγµ. Πραγµ. % Πραγµ. % Προϋπ. % Προϋπ. %

€ εκ. Ευρώ Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. Ευρώ Μεταβ.

ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/Y ΠHPEΣIE Σ 31,0 22,0 -29,1 48,3 119,9 82,4 70,8 92,4 12,2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 0,0 0,0 -30,1 0,0 -86,1 0,0 1.615,0 0,0 -94,1

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣ. ΠΟΡ. ΠΕΡΙΒ. 77,6 59,3 -23,6 123,9 108,8 137,1 10,7 152,3 11,1

ΥΠ. ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ 7,7 17,4 125,8 21,8 25,5 59,1 171,1 32,8 -44,4

ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 31,5 22,1 -29,7 19,3 -12,8 38,4 99,0 29,1 -24,1

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 20,5 25,8 25,7 17,1 -33,6 22,5 31,6 25,5 13,0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 194,8 211,7 8,7 292,8 38,3 304,9 4,1 322,0 5,6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 5,5 2,4 -55,8 1,6 -35,2 5,3 237,1 4,2 -20,9

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 52,9 34,0 -35,8 24,2 -28,7 128,8 432,0 99,7 -22,6

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 78,1 226,0 189,5 235,9 4,4 294,2 24,7 273,7 -7,0

ΥΠ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 68,2 69,7 2,2 90,9 30,5 128,0 40,8 138,2 8,0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 19,7 15,6 -21,0 18,1 16,5 38,7 113,3 34,8 -10,0

ΣΥΝΟΛΟ 587,5 705,9 20,2 893,9 26,6 1.239,5 38,7 1.204,8 -2,8   
 
3. ∆ηµοσιονοµικές Προβλέψεις για το 2011 
 
Με βάση τον *ροτεινόµενο Προϋ*ολογισµό του 2011 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα για το 
2011 υ*ολογίζεται να ανέλθει γύρω στο 5.5% του ΑΕΠ. Με στόχο τη συγκράτηση του 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος στο 4.5% του ΑΕΠ ό*ως *ροβλέ*εται στο ΠΣτ θα *ρέ*ει 
να εξευρεθούν *ρόσθετα έσοδα ή/και *ρόσθετες εξοικονοµήσεις της τάξης των €150 εκ.  
 
Το Υ*ουργείο Οικονοµικών  ε*εξεργάστηκε σειρά µέτρων τα ο*οία σύντοµα θα 
συζητηθούν µε τα κοινοβουλευτικά κόµµατα σε µια *ροσ*άθεια εξεύρεσης κοινής 
συνισταµένης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ε*ιλογή των συγκεκριµένων  
µέτρων η κυβέρνηση θα *ροωθήσει άµεσα τα σχετικά νοµοσχέδια στη Βουλή των 
Αντι*ροσώ*ων για µελέτη και ψήφιση    
 
Στόχος είναι η ε*ιλογή των κατάλληλων µέτρων η υιοθέτηση των ο*οίων θα 
συγκρατήσει το δηµοσιονοµικό έλλειµµα γύρω στο 4.5% του ΑΕΠ ενώ το δηµόσιο χρέος, 
µε βάση την *ιο *άνω *αραδοχή, *ροβλέ*εται, ως *οσοστό του ΑΕΠ, να αυξηθεί γύρω 
στο 64.9% το 2011 σε σύγκριση µε 62.7% *ου εκτιµάται ότι θα φθάσει το τέλος του 2010. 
 
 
4.  Μεσο'ρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Μ∆Π) 2011-13 
 
Στα *λαίσια εκσυγχρονισµού της διαδικασίας κατάρτισης του ετήσιου Προϋ*ολογισµού 
και της βελτίωσης της *οιότητας των δηµοσίων οικονοµικών το Υ*ουργικό Συµβούλιο 
το 2006 ενέκρινε 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. 
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Στα *λαίσια αυτά ετοιµάστηκε και υ*οβλήθηκε για έγκριση στο Υ*ουργικό Συµβούλιο 
το Μεσο*ρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2011-2013 (Μ∆Π), µε στόχο τη βελτίωση της 
*οιότητας των δηµοσίων οικονοµικών, τη διαφάνεια και τον καλύτερο *ρογραµµατισµό 
και συντονισµό των αρµόδιων κρατικών υ*ηρεσιών. 
 
Σύµφωνα µε τις  µακροοικονοµικές *ροβλέψεις για την ε*όµενη τριετία τα δηµόσια 
έσοδα υ*ολογίζονται να σηµειώσουν άνοδο στα *λαίσια του ρυθµού ανά*τυξης της 
Κυ*ριακής οικονοµίας και να κυµανθούν γύρω στο 4% ετησίως. Συγκεκριµένα, το 2012 
υ*ολογίζονται να φθάσουν τα €6.120 εκ. σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 4.1%, ενώ 
για το 2013  υ*ολογίζεται ότι, τα δηµόσια έσοδα θα σηµειώσουν *εραιτέρω αύξηση 
ύψους 3.9% φθάνοντας έτσι τα €6.360 εκ. Στον *ίνακα *ου ακολουθεί *αρουσιάζονται οι 
κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την τριετία 2011-2013. 

 
 

∆ηµόσια Έσοδα 2010 – 2013 
 

2010 2011 2011/10 2012 2012/11 2013 2013/12
ΕΣΟ∆Α % % %

€ εκ. € εκ. Μεταβ. € εκ. Μεταβ. € εκ. Μεταβ.
ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1.900.0 2.021.7 6.4 2.127.6 5.2 2.212.9 4.0
ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2.790.0 2.992.1 7.2 3.137.3 4.9 3.294.5 5.0
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡ & ΑΓΑΘ 225.0 271.3 20.6 275.4 1.5 280.4 1.8
ΕΝΟΙΚΙΑ, ∆ΙΚΑΙΩΜ  ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΟ∆ 195.0 99.1 -49.2 80.3 -19.0 82.2 2.4
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 225.0 232.0 3.1 234.0 0.9 241.9 3.4
ΕΣΟ∆Α ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΜΑ 120.0 103.2 -14.0 23.1 -77.6 18.7 -19.0
ΧΟΡΗΓΙΕΣ 130.0 167.6 28.9 157.2 -6.2 143.2 -8.9
ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 65.0 71.6 10.2 67.2 -6.2 67.8 1.0
ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 52.0 13.1 -74.7 13.1 0.0 13.1 -0.3
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.0 5.0 0.4 5.0 0.0 5.0 0.0

ΣΥΝΟΛΟ 5.707.0 5.976.8 4.7 6.120.2 2.4 6.359.7 3.9   
Με βάση την οικονοµική ανάλυση του Μ∆Π 2011-13, στην ο*οία εξαιρούνται οι 
δα*άνες για α*ο*ληρωµές δανείων, *ροβλέ*εται ότι, οι συνολικές δα*άνες θα 
αυξηθούν µε ρυθµό ύψους 2.8% το 2012 και 1.6% το 2013 και να φθάσουν σε α*όλυτους 
αριθµούς τα €8.225 εκ. και τα €8.360 εκ. αντίστοιχα ως ακολούθως: 

 
 

Συνολικές ∆α'άνες (Οικονοµική Ανάλυση) 2010 – 2013 

2010 2011 2011/10 2012 2012/11 2013 2013/12
∆ΑΠΑΝΕΣ % % %

€ εκ. € εκ. Μεταβ. € εκ. Μεταβ. € εκ. Μεταβ.
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.620,8 2.751,5 5,0 2.887,8 5,0 3.009,1 4,2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 1.267,9 1.232,6 -2,8 1.223,8 -0,7 1.203,1 -1,7
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 2.502,9 2.525,5 0,9 2.575,6 2,0 2.707,2 5,1
ΑΛΛΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ ΕΡΓΑ & ΣΧΕ∆ΙΑ 78,4 122,7 56,5 117,7 -4,1 104,6 -11,1
ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α / ΕΞΟ∆Α 655,0 631,4 -3,6 615,5 -2,5 638,3 3,7
ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 217,4 182,0 -16,3 186,5 2,5 176,6 -5,3
ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 533,9 554,9 3,9 618,5 11,5 520,9 -15,8

ΣΥΝΟΛΟ 7.876,3 8.000,6 1,6 8.225,3 2,8 8.359,9 1,6

  
 



 33 

4.1 ∆ηµοσιονοµικές Προβλέψεις για το 2012-2013 
 
Με βάση το *ιο *άνω Μεσο*ρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2011-2013, το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα για το 2012 *ροβλέ*εται να *εριορισθεί γύρω στο 5.1% του 
ΑΕΠ ενώ  για το 2013 *ροβλέ*εται να σηµειώσει *εραιτέρω βελτίωση και να *εριορισθεί 
γύρω στο 4.5% χωρίς να λαµβάνονται υ*όψη τα µέτρα *ου θα υιοθετηθούν  µέσα στο 
2010 και 2011. Με βάση το ΠΣτ το δηµοσιονοµικό έλλειµµα για το 2012 και 2013 
υ*ερβαίνουν το στόχο *ου τέθηκε για µείωση του ελλείµµατος κάτω α*ό το *οσοστό 
αναφοράς. 
 
Στόχος *αραµένει η υιοθέτηση σειράς  µέτρων *ου θα διασφαλίζει τη συγκράτηση  του 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος  κάτω του  3% του ΑΕΠ. Με την ε*ίτευξη του *ιο *άνω,  το 
δηµόσιο χρέος *ροβλέ*εται, ως *οσοστό του ΑΕΠ, θα αυξηθεί γύρω στο 64.9% για το 
2012 ενώ για το 2013 υ*ολογίζεται να *εριορισθεί γύρω στο 63.8%.  


