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ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο Προϋπολογισμός του 2018 όπως και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 

2018-2020 ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Στρατηγικού 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΣΠΔΠ) 2018-2020 που ενέκρινε το Υπουργικό 

Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 25/5/2017. Η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην 

κυπριακή οικονομία αποτέλεσε βασικό στόχο τα τελευταία χρόνια, μέσω της 

σταθεροποίησης και επαναδραστηριοποίησης της οικονομίας. Η συλλογική προσπάθεια 

εστιάστηκε στη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στη διόρθωση των 

ανισορροπιών στα δημόσια οικονομικά καθώς και στην υλοποίηση διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για ανάκαμψη και δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας, μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.  

Η κατάσταση της οικονομίας σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη παρά το γεγονός ότι ακόμη 

ελλοχεύουν ενδογενείς και εξωγενείς κίνδυνοι. Μετά τους ψηλούς θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης που παρουσιάζει η οικονομία τα δύο τελευταία χρόνια, τις συνεχείς 

αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της οικονομίας από διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης, τη μείωση της ανεργίας αλλά και τη βελτίωση που παρουσιάζουν οι υπόλοιποι 

μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί δείκτες, στόχος της κυβέρνησης παραμένει η 

διασφάλιση των προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της περαιτέρω βελτίωσης της 

παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Κλειδί αποτελεί η συνεχής 

προώθηση  διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η περαιτέρω εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος ιδιαίτερα μέσω της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και η 

ενθάρρυνση επενδύσεων ψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα βοηθήσει στην περαιτέρω 

αποκλιμάκωση της ανεργίας. 

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

κατά 3,6% το 1ο εξάμηνο του 2017 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου 

χρόνου, ενώ οι προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών δεικνύουν ανάπτυξη τουλάχιστον 

της τάξης του 3,6% για ολόκληρο το 2017.  Για το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ο ετήσιος ρυθμός 

ανάπτυξης της οικονομίας τα έτη 2018-2020 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 2,7-3,0% σε 

πραγματικούς όρους.  

Η σταθερή πορεία ανάκαμψης αντικατοπτρίζεται και στην αγορά εργασίας καθώς 

εδραιώνεται το κλίμα εμπιστοσύνης και σταθερότητας. Το ποσοστό ανεργίας, το οποίο 

άρχισε να παρουσιάζει πτωτική πορεία από το δεύτερο τρίμηνο του 2015, με βάση τα 

στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, κατά το 2ο  τρίμηνο  του 2017 μειώθηκε στο 

10,6%, έναντι ποσοστού ανεργίας 12,1% το 2ο  τρίμηνο  του 2016, γεγονός το οποίο 

καταδεικνύει τη σημαντική βελτίωση στην αγορά εργασίας. Για ολόκληρο το 2017, η 

εκτίμηση είναι ότι, η ανεργία θα κυμανθεί γύρω στο 11%, από το 12,9% που κυμάνθηκε κατά 

το 2016. Η σταθερή οικονομική ανάκαμψη που προβλέπεται για την περίοδο 2018-20 

ενισχύει τις προβλέψεις για περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας, το οποίο προβλέπεται 

να περιορισθεί στο 6,5% του εργατικού δυναμικού μέχρι το τέλος της περιόδου.  



     

2 

 

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, 

σημείωσε θετική μεταβολή της τάξης του 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2016, ενώ για την ίδια περίοδο ο δομικός πληθωρισμός (ΔΤΚ εξαιρουμένων των δεικτών 

τιμών ενέργειας και εποχικών τροφίμων) παρουσίασε αρνητική μεταβολή κατά μέσο όρο -

0,3%. Η θετική πορεία του πληθωρισμού από τον Ιανουάριο 2017, οφείλεται κυρίως στις 

αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στη μέση τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Μπρεντ και τις 

συνακόλουθες αυξήσεις στις τιμές των εγχώριων ενεργειακών προϊόντων όπως καυσίμων και 

ηλεκτρισμού. Για ολόκληρο το 2017, ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 1,0%, 

ενώ προβλέπεται σταδιακή αύξηση μέχρι το 2,0% το 2020.  

H ανάκαμψη του χρηματοπιστωτικού τομέα συνεχίστηκε το 2017, τροφοδοτούμενη από τη 

θετική αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας και επωφελούμενη από το βελτιωμένο εποπτικό 

και νομοθετικό πλαίσιο. Τα νέα δάνεια παρουσιάζουν ανοδική τάση και ανήλθαν στα €1.446 

εκ. για μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και στα €673 εκ. για νοικοκυριά την περίοδο 

Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017 σε σχέση με €1.340 εκ. και €723 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. 

Το μεγαλύτερο μέρος των νέων δανείων που δόθηκαν σε νοικοκυριά αφορά οικιστικά 

δάνεια (€441 εκ). Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί η πλήρης αποπληρωμή του  Μηχανισμού 

Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) τον Ιανουάριο του 2017, ο οποίος είχε ανέλθει στα 

€11,4 δισ. τον Απρίλιο του 2013.  

Το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), παρά την πρόοδο που 

επιτελέστηκε, παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός 

τομέας, επηρεάζοντας την κεφαλαιοποίηση και την κερδοφορία του τομέα αλλά και την 

προοπτική της οικονομίας ευρύτερα. Η προώθηση βιώσιμων αναδιαρθρώσεων, η ενίσχυση 

των προβλέψεων και ο  εκσυγχρονισμός του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου,  αποτελούν 

τα μέσα για την σταδιακή άμβλυνση του προβλήματος. Περαιτέρω θετική κρίνεται η 

συνομολόγηση συμφωνιών κυπριακών τραπεζών με εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης 

ΜΕΧ. Σημειώνεται ότι, από τον Δεκέμβριο 2014 μέχρι τον Απρίλιο 2017, σημειώθηκε 

συνολική μείωση στις ΜΕΧ της τάξης των €4,8 δισ. ή 16,9%.  

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 

2017 ήταν πλεονασματικό και ανήλθε στο 2,3% του ΑΕΠ, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση 

σε σύγκριση με το 2016 (0,1%του ΑΕΠ). Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες μακροοικονομικές 

προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, το πλεόνασμα του πρωτογενούς ισοζυγίου της 

γενικής κυβέρνησης αναμένεται να φτάσει τα €662 εκ. (3,5% του ΑΕΠ), για ολόκληρο το 

2017, το οποίο αντιστοιχεί σε πλεονασματικό δημοσιονομικό ισοζύγιο της τάξης του 1% ως 

ποσοστό του ΑΕΠ.  

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις του 

Υπουργείου Οικονομικών, το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2018 προβλέπεται να είναι 

πλεονασματικό της τάξης του 1,3%, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές ισοζύγιο, 

αναμένεται επίσης να είναι πλεονασματικό και να κυμανθεί γύρω στο 3,8% του ΑΕΠ. 
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Με βάση το ΜΔΠ 2018-2020, τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης για το 2018 προβλέπεται να 

ανέλθουν στα €7.796 εκ. σε σύγκριση με €7.513 εκ. για το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 

3,8%. Όσον αφορά το 2019 και 2020, τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2019 υπολογίζονται να 

ανέλθουν στα €8.081 εκ. και το 2020 στα €8.321 εκ., παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση ύψους 

3,7% και 3,0% αντίστοιχα. 

Όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται ότι, το 2018 θα 

αυξηθούν στα €7.544 εκ. σε σύγκριση με €7.323 εκ. για το 2017, σημειώνοντας θετική 

μεταβολή της τάξης του 3%. Οι συνολικές δαπάνες κατά το 2019 αναμένεται ανέλθουν στα 

€7.788 εκ. και στα €8.021 εκ. κατά το 2020, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,2% και 3,0% 

αντίστοιχα. 

Για τα έτη 2019 και 2020, οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί για το δημοσιονομικό 

ισοζύγιο είναι η επίτευξη πλεονασματικού δημοσιονομικού ισοζυγίου της τάξης του 1,4% 

του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται να κυμανθεί γύρω στο 3,9% του 

ΑΕΠ για τα έτη 2019 και 2020. Οι πιο πάνω δημοσιονομικοί στόχοι επιτρέπουν την 

ικανοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Στόχου (ισοσκελισμένου 

δημοσιονομικού ισοζύγιο σε διαρθρωτικούς όρους) μέχρι το τέλος της προγραμματικής 

περιόδου. 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω προβλέψεις, το δημόσιο χρέος για το 2017 εκτιμάται να 

περιορισθεί στο 99% του ΑΕΠ σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 107,8% το τέλος του 

προηγούμενου έτους, λόγω της προγραμματιζόμενης πρόωρης  αποπληρωμής δημοσίου 

χρέους ύψους €0,6 δισ. εντός του τρέχοντος έτους. Η πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους, 

ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναμένεται να διατηρηθεί κατά την περίοδο 2018-20, με το χρέος να 

μειώνεται από το 92,4% του ΑΕΠ το τέλος του 2018, μετά και την σχεδιαζόμενη πρόσθετη 

πρόωρη αποπληρωμή  χρέους ύψους €0,3 δισ., στο 86,5% και 81,8% του ΑΕΠ κατά το 2019 

και 2020 αντίστοιχα. 

Ο Προϋπολογισμός του 2018 όπως και το ΜΔΠ 2018-2020 αντικατοπτρίζουν τους 

στρατηγικούς στόχους που έθεσε η κυβέρνηση και βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές 

του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΣΠΔΠ) 2018-2020 που ενέκρινε το 

Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 25/5/2017.  

Ο Προϋπολογισμός του 2018 δίδει έμφαση στην υλοποίηση σημαντικών έργων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, στην ενίσχυση πανεπιστημιακών και ερευνητικών υποδομών, στην 

προώθηση νέων μεγάλων οδικών έργων και άλλων έργων υποδομής και 

συγχρηματοδοτούμενων έργων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των υποδομών και της 

ενίσχυσης της δυναμικότητας της οικονομίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις πολιτικές 

ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. 

Ως αποτέλεσμα της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής που έχει ακολουθηθεί και τα 

περιθώρια που έχουν δημιουργηθεί, καθίσταται εφικτή η συμπερίληψη σημαντικών νέων 

έργων και νέων πολιτικών, στον προϋπολογισμό του 2018 και το ΜΔΠ 2018-2020: 
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• Στα πλαίσια βελτίωσης της απονομής της δικαιοσύνης και μεταρρύθμισης του τομέα 

περιλαμβάνεται η δημιουργία Εμπορικού Δικαστηρίου, για επίλυση διαφορών 

εμπορικής/οικονομικής φύσης, με σημαντικό όφελος για τον τομέα των υπηρεσιών. Το 

σχετικό νομοσχέδιο θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου εντός Οκτωβρίου. 

Περαιτέρω προωθείται η απόκτηση συστήματος Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης που θα 

αναβαθμίσει πλήρως την υποβολή, διαχείριση και διεκπεραίωση  δικαστικών υποθέσεων 

καθώς και την επιμέρους λειτουργία όλων των Δικαστηρίων (συνολικού προϋπολογισμού  

€13 εκ.) καθώς και η έναρξη λειτουργίας Γραφείου Δικαστικής Επιμόρφωσης και 

Μεταρρύθμισης. 

• Στο πλαίσιο της προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνεται η αγορά 

συστήματος Ηλεκτρονικών Υπογραφών και Ηλεκτρονικής Αυθεντικοποίησης, σε 

συνεργασία με εμπειρογνώμονες από την Εσθονία. Περιλαμβάνεται επίσης η απόκτηση 

Ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού Συστήματος για το Τμήμα Φορολογίας 

(προϋπολογιζόμενης δαπάνης €35 εκ.), η απόκτηση Συστήματος Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) που θα καλύψει τη μετάβαση του προϋπολογισμού στη 

βάση δεδουλευμένων και τις λειτουργικές περιοχές της Λογιστικής, Προϋπολογισμού, 

Μισθολογίου, Συντάξεων και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης €40 εκ.) καθώς και η επέκταση της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών, του 

Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου και της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου 

ΑΡΙΑΔΝΗ (προϋπολογιζόμενης δαπάνης €11 εκ.) 

• Με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση νέων τομέων 

οικονομικής δραστηριότητας  προωθείται και εφαρμόζεται με τον προϋπολογισμό του 

2018 το Σχέδιο της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας για προσέλκυση επενδύσεων στον 

τομέα των κινηματογραφικών παραγωγών. Το Σχέδιο κινήτρων βοηθά στην ανάπτυξη 

ενός σφαιρικού σχεδίου κινήτρων για την προσέλκυση ξένων παραγωγών το οποίο 

περιλαμβάνει ένα συνδυασμό χορηγιών και φορολογικών κινήτρων. Η υλοποίηση ενός 

σφαιρικού πλαισίου πολιτικής για την προώθηση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας 

αναμένεται ότι θα επιφέρει αναπτυξιακά, οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη, όπως την 

προώθηση της Κύπρου ως χώρου γυρισμάτων και την προβολή της ως τουριστικό 

προορισμό, την εισροή κεφαλαίων, την αύξηση θέσεων εργασίας στον τομέα, την 

εντονότερη δραστηριοποίηση των ντόπιων εταιρειών παραγωγής και άλλων συναφών με 

την οπτικοακουστική τέχνη εταιρειών, την απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης και 

τεχνογνωσίας που θα οδηγήσει σε αναβάθμιση των υπηρεσιών των Κυπρίων παραγωγών 

και τεχνικών του κινηματογράφου μέσω της εμπειρίας που θα αποκτηθεί από τη 

συνεργασία με ξένους παραγωγούς.  

• Προωθείται, επίσης, εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του περί Χαρτοσήμων Νόμου, με 

μείωση των συναλλαγών που θα επιβαρύνονται με την υποχρέωση για την καταβολή του 

τέλους χαρτοσήμων. Η νέα νομοθεσία, θα  βασίζεται σε ένα νέο απλοποιημένο πλαίσιο 

επιβολής του σχετικού τέλους επικεντρωμένο σε συγκεκριμένες κατηγορίες 

συναλλαγών/εγγράφων επιτυγχάνοντας παράλληλα μείωση του διοικητικού φόρτου 

στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, η νέα νομοθεσία θα υιοθετεί την καταβολή του σχετικού 
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φόρου χαρτοσήμων με ηλεκτρονικά μέσα ακολουθώντας το εκσυγχρονιστικό πλαίσιο 

καταβολής των φορολογιών στο δημόσιο που ήδη εφαρμόζεται. Προβλέπεται ότι, τα 

έσοδα από το εν λόγω τέλος θα μειωθούν κατά €10-12 εκ. Το σχετικό νομοσχέδιο θα 

προωθηθεί προς ψήφιση πριν το τέλος του τρέχοντος έτους με σκοπό την έναρξη ισχύος 

του από 1/1/2018. 

• Προβλέπεται η περαιτέρω ενίσχυση των πανεπιστημιακών και ερευνητικών υποδομών 

και  η  διασύνδεση της έρευνας και καινοτομίας των κρατικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων 

με την αγορά μέσω της εμπορευσιμότητας των επινοήσεων τους δημιουργώντας έτσι τις 

βάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας 

αυξάνοντας παράλληλα το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.   

• Μετά από σχεδόν μια δεκαετία περιλήφθηκαν πρόνοιες για μεγάλα οδικά έργα και 

συγκεκριμένα η Α’ Φάση του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας, η Ά Φάση του 

Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Σαϊτά και ο Δρόμος Πάφου-Πόλης (στη βάση νέου 

σχεδιασμού).  

• Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται επίσης πρόνοιες για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο και 

το νέο κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Λευκωσία, το νέο Κρατικό Χημείο, το 

νέο Γήπεδο Λεμεσού, την Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας, το Ειδικό Σχολείο 

Αποστόλου Λουκά στη Λεμεσό, έργα ενεργειακής υποδομής στο Βασιλικό, έργα 

αναβάθμισης Αστικών Κέντρων και άλλα ώριμα αναπτυξιακά έργα που έχουν 

τροχοδρομηθεί για όλες τις επαρχίες περιλαμβανομένων και συγχρηματοδοτούμενων 

έργων.  

• Γίνεται πρόβλεψη για τη σύσταση Ταμείου Προνοίας για τους νεοεισερχόμενους 

δημοσίους υπαλλήλους που δεν καλύπτονται από επαγγελματικό κρατικό σχέδιο 

σύνταξης και για πρόσθετη αναπλήρωση της απώλειας των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων των μελών Ταμείων Προνοίας που οι καταθέσεις τους έχουν απομειωθεί.  

• Προωθείται εκσυγχρονισμός της διαδικασίας αναγνώρισης και ελέγχου των 

φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, τα οποία θα ονομάζονται πλέον ως Ιδιωτικοί Οργανισμοί 

Κοινής Ωφελείας. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα βοηθήσει ώστε να υπάρχουν ενιαίες, 

ομοιόμορφες, ξεκάθαρες και διαφανείς διαδικασίες πιστοποίησης φιλανθρωπικών 

ιδρυμάτων και θα παρέχει την ευχέρεια στις αρμόδιες αρχές να ασκούν αποτελεσματικό 

και συστηματικό έλεγχο στους εγκεκριμένους οργανισμούς κοινής ωφελείας ώστε να 

διαπιστώνεται εάν λειτουργούν βάσει των αποδεκτών πλαισίων. 

Οι κύριες στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης κινούνται πάντα στους άξονες 

μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, χρηματοοικονομικής σταθερότητας 

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

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

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

επενδυτικής βαθμίδας για τη διασφάλιση βιώσιμης πρόσβασης με ευνοϊκούς όρους στις 

διεθνείς αγορές αποτελούν κλειδί. Στα πλαίσια αυτά, η αξιοποίηση όλων των πηγών 
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ρευστότητας είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για την πραγματοποίηση επενδύσεων οι 

οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Γι’ αυτό το λόγο, πέραν της αποκατάστασης της 

ομαλότητας στην εγχώρια χρηματοδότηση από τις τράπεζες, συνεχίζεται να δίνεται έμφαση 

στην απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία (ERDF, ESF, Ταμείο Συνοχής, EAFRD και EFF/EMFF), και την 

αξιοποίηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ/EIB) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη 

(EBRD). 

Το κείμενο που ακολουθεί χωρίζεται σε τέσσερα (4) κεφάλαια. Στο Κεφαλαίο 1 

παρουσιάζονται οι μακροοικονομικές εξελίξεις του 2017 και οι προβλέψεις για την περίοδο 

2018-2020 για την Κύπρο, ενώ καταγράφονται οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και οι 

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

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

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

χρέους και τη χρηματοδότηση. Στο Κεφαλαίο 4 παρουσιάζονται οι στρατηγικές επιδιώξεις 

της κυβέρνησης που έχουν στόχο τη διασφάλιση μιας βιώσιμης τροχιάς ανάπτυξης που θα 

οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Τέλος, στο 

Κεφαλαίο 5 παρουσιάζεται ο Προϋπολογισμός του 2018 και το ΜΔΠ 2018-2020. 

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνονταν υπόψη νέα 

στοιχεία για τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις είναι η 29η Σεπτεμβρίου 

2017. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1.1  Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις 

Σύμφωνα με τις Εαρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο παγκόσμιος ρυθμός 

οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να επιταχυνθεί και να κυμανθεί στο 3,7% το 2017. 

Σημειώνεται ταυτόχρονα όμως ότι, η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θεωρείται εύθραυστη, 

λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής αστάθειας σε διεθνές επίπεδο, της απόφασης του 

Ηνωμένου Βασιλείου για έξοδο από την Ε.Ε., καθώς και από τις προθέσεις της νέας 

κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για επιβολή προστατευτικών μέτρων, 

ιδιαίτερα στις εμπορικές συναλλαγές.  

Ο ρυθμός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2017 αναμένεται να κυμανθεί στο 1,9%, 

όπως και το 2016. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει ο κύριος μοχλός 

ανάπτυξης στην Ε.Ε., υποστηριζόμενη από τη συνεχή βελτίωση της απασχόλησης και την 

ονομαστική αύξηση των μισθών. Ωστόσο, η αναμενόμενη αύξηση του πληθωρισμού 

αναμένεται να περιορίσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα να 

επιβραδυνθεί σε κάποιο βαθμό η ιδιωτική κατανάλωση. Οι επενδύσεις αναμένεται να 

συνεχίσουν να αυξάνονται αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό, υποστηριζόμενες από το πολύ χαμηλό 

κόστος χρηματοδότησης και την ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Η 

οικονομική ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να παραμείνει στο 1,8% όπως και 

το 2016. Η Ρωσική οικονομία προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 1,2% το 2017, παρουσιάζοντας 

σημαντική ανάκαμψη σε σχέση με το 2016 (-0,6%). 

Στην Ευρωζώνη ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2017 αναμένεται να κυμανθεί στο 1,7%, οριακά 

χαμηλότερος από το 2016 που ανήλθε στο 1,8%. Η ανεργία για το 2017 αναμένεται να μειωθεί 

στο 9,4% το 2017, παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση σε σχέση με 10,0% το 2016. Τα ποσοστά 

ανεργίας διαφέρουν σημαντικά στις ηλικιακές ομάδες, στη διάρκεια της ανεργίας καθώς και 

στη γεωγραφική περιοχή. Ψηλή ανεργία παρουσιάζεται στους νέους χωρίς ιδιαίτερα 

ακαδημαϊκά προσόντα καθώς και σε ορισμένους τομείς όπως είναι η οικοδομική βιομηχανία. 

Η αργή μείωση της ανεργίας αντανακλά από τη μία τη σταδιακή ανάκαμψη, αλλά από την 

άλλη την υψηλότερη επικράτηση της διαρθρωτικής ανεργίας σε σχέση με την περίοδο πριν 

την κρίση. Ο ρυθμός πληθωρισμού στη Ευρωζώνη για το 2017 αναμένεται να ανέλθει στο 

1,6%, παρουσιάζοντας σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με 0,2% το 2016. 

1.2  Οικονομικές Εξελίξεις 2016-2017 

Η οικονομία της Κύπρου παρουσιάζει ακόμα πιο υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά το 

1ο εξάμηνο του 2017. Συγκεκριμένα, με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της Στατιστικής 

Υπηρεσίας, κατά το 1ο εξάμηνο του 2017, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, 

παρουσίασε αύξηση γύρω στο 3,6% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2016.  
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Για το 2017 συνολικά, με βάση το μακροοικονομικό σενάριο, ο ρυθμός ανάπτυξης 

αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 3,6% σε πραγματικούς όρους σε σχέση με 2,9% που 

ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη όπως αυτή περιλαμβανόταν στο Πρόγραμμα 

Σταθερότητας 2017-2020 (Απρίλιος 2017).  

Η καλύτερη από ότι αναμενόταν βελτίωση της οικονομίας, μαζί με τη συνεχιζόμενη και 

σταδιακή αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, διατηρούν ένα κλίμα βελτιωμένης 

εμπιστοσύνης.   

Διάγραμμα 1: ΑΕΠ σε σταθερές τιμές  

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

 
   Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

Από πλευράς ζήτησης, η ιδιωτική κατανάλωση το 1ο εξάμηνο του 2017 συνεχίζει να 

καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2016. Συνολικά, το 

1ο εξάμηνο του 2017 η ετήσια αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης ανήλθε γύρω στο 3% 

(στοιχεία εποχικά διορθωμένα). Επίσης, η δημόσια κατανάλωση επέστρεψε σε θετικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης, με την αύξηση να κυμαίνεται γύρω στο 4% (στοιχεία εποχικά 

διορθωμένα) το 1ο εξάμηνο του 2017 σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2016.  

Οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου παρουσίασαν αύξηση 19,5% το 1ο εξάμηνο του 2017 σε 

σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Αυτό οφείλεται κυρίως στη θετική πορεία που 

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

κατασκευαστικό τομέα παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 22,1%. Ταυτόχρονα, σύμφωνα 

με εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας, οι τιμές των ακινήτων παρουσίασαν οριακή αύξηση 

το 1ο τρίμηνο του 2017, αντικατοπτρίζοντας την προσαρμογή και σταθεροποίηση του τομέα 

(0,2% το 1ο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016). 

Όσον αφορά την εξωτερική ζήτηση, οι εξαγωγές παρουσίασαν μείωση 3,5% ενώ οι εισαγωγές 

παρουσίασαν οριακή μείωση 0,1% (στοιχεία εποχικά διορθωμένα) κατά το 1ο εξάμηνο του 

2017 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. 
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Από τομεακής πλευράς, θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασαν οι τομείς των 

ξενοδοχείων και εστιατορίων, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, οι κατασκευές και η 

μεταποίηση. Αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης παρουσίασε ο τομέας χρηματοπιστωτικές και 

ασφαλιστικές δραστηριότητες. 

Μηνιαία στοιχεία που δημοσιεύει η Στατιστική Υπηρεσία και είναι διαθέσιμα μέχρι το 

Σεπτέμβριο 2017, αντικατοπτρίζουν τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας: 

 Οι αφίξεις τουριστών παρουσιάζουν θεαματική αύξηση ύψους 14,7% την περίοδο 

Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017 σε σχέση με την εξαιρετική επίδοση της αντίστοιχης 

περιόδου του 2016,  

 Τα έσοδα από τον τουρισμό παρουσιάζουν αύξηση 15,3% την περίοδο Ιανουαρίου-

Ιουλίου 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, 

 Ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου παρουσιάζει αύξηση 4,8% την 

περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.  

 Ο δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσιάζει αύξηση 6,3% την περίοδο 

Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. 

Στον τομέα των ακινήτων υπάρχουν ενδείξεις που δεικνύουν ότι, η δραστηριότητα στον 

κατασκευαστικό τομέα συνεχίζει να αναζωογονείται με τη ζήτηση για ακίνητα επίσης να 

ανακάμπτει αργά και σταθερά. Συγκεκριμένα τα νέα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν 

στο κτηματολόγιο είναι αυξημένα κατά 18,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 σε 

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.  

Η απασχόληση σε άτομα αυξήθηκε το 1ο εξάμηνο του 2017 κατά 3,1%, σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Ταυτόχρονα, αξίζει να αναφερθεί ότι τα στοιχεία των κενών 

θέσεων και του αριθμού των υπαλλήλων κατά την περίοδο 2013-2017 στο σύνολο των 

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

μετά, η οποία συνέτεινε στη μείωση του ποσοστού ανεργίας.  

Διάγραμμα 2: Απασχόληση (αριθμός ατόμων), % μεταβολή, 2008-2017  

 
              Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, Στατιστική Υπηρεσία 
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Διάγραμμα 3: Αριθμός κενών θέσεων και υπαλλήλων, 2013-2017  

 

        Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

Η ανεργία, με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, κατά το 1ο εξάμηνο του 

2017 μειώθηκε στο 12,1%, έναντι ποσοστού ανεργίας 13,1% το 1ο εξάμηνο του 2016. 

 

 

 

Διάγραμμα 4: Ποσοστό ανεργίας 2008-2017* 

                
      Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

      *Πρόβλεψη Υπουργείου Οικονομικών 
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Πίνακας 1: Ποσοστό ανεργίας στους νέους και μακροπρόθεσμη ανεργία 2013-2017, 
 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (% στο εργατικό δυναμικό) 

          Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

 

Επίσης, βάσει της ίδιας έρευνας το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας κατά το 1ο εξάμηνο του 

2017 παραμένει σχετικά ψηλό (5,1%), καθώς και η ανεργία μεταξύ των νέων (26,0%) η οποία, 

όμως, βρίσκεται σε πτωτική πορεία από το 3ο τρίμηνο του 2013.  

Για ολόκληρο το 2017, η εκτίμηση είναι ότι η ανεργία θα κυμανθεί γύρω στο 11%, από το 

12,9% που κυμάνθηκε κατά το 2016. 

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

τους χαμηλότερους συγκριτικά ρυθμούς του 2015-2016, παρουσιάζουν συγκρατημένη 

αύξηση. Κατά το 1ο εξάμηνο του 2017, οι απολαβές ανά μισθωτό (στοιχεία μη εποχικά 

διορθωμένα) παρουσίασαν οριακή αύξηση ύψους 0,4%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ποσοστό ανεργίας 

(ηλικίες 15+) 

Ποσοστό ανεργίας 
στους νέους      

(ηλικίες 15-24) 

Μακροπρόθεσμη 
ανεργία 

2013 15,9 38,9 6,1 

1ο τρίμηνο 15,8 37,5 5,5 
2ο τρίμηνο 15,4 40,3 5,6 
3ο τρίμηνο 16,2 38,5 6,4 
4ο τρίμηνο 16,0 39,4 6,8 
2014 16,1 36,0 7,7 
1ο τρίμηνο 16,9 39,6 7,5 
2ο τρίμηνο 15,4 37,2 7,7 
3ο τρίμηνο 16,0 33,4 7,8 
4ο τρίμηνο 16,0 33,7 7,7 
2015 14,9 32,8 6,8 

1ο τρίμηνο 17,6 37,0 7,6 
2ο τρίμηνο 14,6 31,7 6,8 
3ο τρίμηνο 14,7 32,3 6,6 
4ο τρίμηνο 12,7 29,5 6,1 
2016 12,9 29,1 5,8 

1ο τρίμηνο  14,0 29,6 5,8 
2ο τρίμηνο 12,1 26,7 5,7 
3ο τρίμηνο 12,9 30,1 5,8 
4ο τρίμηνο 12,8 29,8 5,8 
2017    
1ο τρίμηνο 13,5 26,7 5,3 
2ο τρίμηνο 10,6 25,3 4,9 
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Διάγραμμα 5: Απολαβές και μοναδιαίο εργατικό κόστος  
  2010-2017 (ετήσια % αλλαγή) 

 
     Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών 

Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2016 (με οικονομικό έτος αναφοράς για τα εισοδήματα το 

2015), το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε κίνδυνο σχετικής φτώχιας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού, περιορίστηκε στο 27,7% το 2016 από 28,6% τον προηγούμενο χρόνο. Το 

ποσοστό σχετικής φτώχειας το 2016 περιορίστηκε στο 16,1% από 16,2% το 2015. Η έννοια της 

φτώχειας και στους δυο δείκτες είναι σχετική και αφορά το ποσοστό των ατόμων που 

διέμεναν σε νοικοκυριά με εισόδημα κάτω του ορίου φτώχιας, δηλαδή με εισόδημα κάτω του 

60% του διαθέσιμου εισοδήματος της οικονομίας (σε ισοδύναμους όρους). 

Διάγραμμα 6: Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (%) 

 

            Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 
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Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, 

σημείωσε θετική μεταβολή της τάξης του 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2016, ενώ για την ίδια περίοδο ο δομικός πληθωρισμός (ΔΤΚ εξαιρουμένων των δεικτών 

τιμών ενέργειας και εποχικών τροφίμων) παρουσίασε αρνητική μεταβολή κατά μέσο όρο -

0,3%. Η θετική πορεία του πληθωρισμού από τον Ιανουάριο 2017, οφείλεται κυρίως στις 

αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στη μέση τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Μπρεντ, η οποία 

κυμάνθηκε στα €47,4 το βαρέλι κατά την υπό αναφορά περίοδο σε σχέση με €36,7 την 

αντίστοιχη περίοδο του 2016 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 29,3% και οι οποίες 

αντικατοπτρίστηκαν στις αυξήσεις των τιμών των ενεργειακών προϊόντων όπως καυσίμων 

και ηλεκτρισμού στην Κύπρο.  

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

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

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

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

επηρεάζονται άμεσα από την τιμή του πετρελαίου, ήταν περίπου 0,8 ποσοστιαίες μονάδες. 

Διάγραμμα 7: Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή ΔΤΚ και τιμής πετρελαίου 

 
  Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία και υπολογισμοί Υπουργείου Οικονομικών 

Συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016, αύξηση στις τιμές, κατά την 

αναφορά περίοδο,  σημείωσαν οι οικονομικές κατηγορίες εγχώρια προϊόντα της τάξης του 

2,7%, τα πετρελαιοειδή της τάξης του 8,5%, καθώς και οι υπηρεσίες της τάξης του 0,4%. 

Μείωση παρατηρήθηκε στην οικονομική κατηγορία εισαγόμενα προϊόντα της τάξης του -1% 

σε σχέση με το αντίστοιχο οχτάμηνο του προηγούμενου χρόνου, η οποία προήλθε από τη 

μείωση των τιμών των εισαγόμενων βιομηχανικών προϊόντων (εξαιρουμένων των 

πετρελαιοειδών), της τάξης του -1,1%. 

Βάσει των πρόσφατων μηνιαίων στοιχείων και εκτιμήσεων όσον αφορά διάφορες 

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

κλπ.), διαφαίνεται ότι ο πληθωρισμός θα διατηρηθεί θετικός, μετά από μια σειρά τεσσάρων 

ετών αρνητικού πληθωρισμού και προβλέπεται ότι για ολόκληρο το 2017 ο πληθωρισμός να 

κυμανθεί γύρω στο 1,0%. 
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Διάγραμμα 8: Συνεισφορά των οικονομικών κατηγοριών του ΔΤΚ στον πληθωρισμό 

 

 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία και υπολογισμοί Υπουργείου Οικονομικών 

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

Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, σημείωσε αύξηση της τάξης του 1% σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2016, και η ετήσια μεταβολή του για ολόκληρο το 2017 αναμένεται 

να κυμανθεί επίσης γύρω στο 1%.  

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) παρουσίασε σημαντική διόρθωση εφόσον 

περιορίστηκε σε έλλειμμα της τάξης του 5,3% του ΑΕΠ το 2016 το οποίο οφείλεται 

εξολοκλήρου στο λογαριασμό του εισοδήματος.  

Πίνακας 2: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, 2009-2017 

Έτος 

% ΑΕΠ 

Ισοζύγιο 
Τρεχουσών 

Συναλλαγών 
Εμπορικό 
ισοζύγιο 

Ισοζύγιο 
αγαθών 

Ισοζύγιο 
υπηρεσιών 

2009 -7,7 -5,3 -21,6 16,3 

2010 -11,3 -7,3 -22,9 15,6 

2011 -4,1 -2,9 -20,2 17,2 

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

2013 -4,9 1,8 -16,2 18,0 

2014 -4,3 2,1 -16,0 18,1 

2015 -2,9 0,3 -18,0 18,3 

2016 -5,3 0,0 -21,5 21,5 

1ο τρίμηνο 2016 0,4 1,9 -1,7 3,6 

1ο τρίμηνο 2017 -3,8 -2,6 -6,0 3,4 

 

                                                           
1 Ο ΕνΔΤΚ υπολογίζεται σύμφωνα με μια εναρμονισμένη προσέγγιση και μεθοδολογία όπως καθορίστηκαν από την Ε.Ε με μια 
σειρά σχετικών κανονισμών. 
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Το εμπορικό ισοζύγιο, παρ’ όλο που επηρεάζεται δυσμενώς από τις εισαγωγές πλοίων, τα 

τελευταία χρόνια είχε μετατραπεί σε πλεονασματικό και το 2016 ήταν ισοσκελισμένο. Το ΙΤΣ 

κατά το 1ο τρίμηνο του 2017 κατέγραψε κάποια επιδείνωση. 

Πιο συγκεκριμένα, το 1ο τρίμηνο του 2017, το έλλειμμα στο ΙΤΣ κατέγραψε επιδείνωση και 

κατέγραψε έλλειμμα ύψους €721,1 εκ, (-3,8% του ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους 

€73,2 εκ, (0,4% του ΑΕΠ) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Η εν λόγω επιδείνωση οφείλεται 

αποκλειστικά στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών. Συγκεκριμένα: (i) Οι εξαγωγές κατέγραψαν 

μείωση λόγω κυρίως των μειωμένων εξαγωγών πλοίων το 1ο τρίμηνο του 2017, και (ii) Οι 

εισαγωγές παρουσίασαν άνοδο ως αποτέλεσμα αύξησης όλων των κύριων κατηγοριών 

εισαγωγικών προϊόντων, με την κατηγορία «μεταφορικού εξοπλισμού» να παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη μεταβολή σαν αποτέλεσμα των αυξημένων εισαγωγών πλοίων, αεροσκαφών και 

αυτοκινήτων. Οι υπόλοιπες κατηγορίες του ΙΤΣ (υπηρεσίες, πρωτογενές εισόδημα και 

δευτερογενές εισόδημα) κατέγραψαν μικρές αυξήσεις, οι οποίες μετρίασαν σε μικρό βαθμό 

τη χειροτέρευση που καταγράφηκε στα αγαθά. Εξαιρουμένων των εισαγωγών και εξαγωγών 

μεταφορικού εξοπλισμού όπως πλοίων και αεροσκαφών, το ΙΤΣ παρουσιάζει έλλειμμα 

ύψους 2% του ΑΕΠ κατά το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με έλλειμμα της 

τάξης του 1% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 

1.3 Μεσοπρόθεσμες Προοπτικές 2018-2020 

Σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας 

μεσοπρόθεσμα αναμένεται να συνεχίσουν τη θετική τους πορεία. Το βελτιωμένο 

μακροοικονομικό περιβάλλον αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση 

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

Επιπρόσθετα, η απαραίτητη δημοσιονομική προσαρμογή έχει ήδη επιτευχθεί με κάποια 

περιθώρια παρέχοντας τόνωση στους ήδη θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας μέσω 

της ελεύθερης λειτουργίας των αυτόματων σταθεροποιητών η οποία αναμένεται να συνεχίσει 

να συνεισφέρει θετικά στην περαιτέρω πορεία ανάκαμψης. 

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

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

βελτίωση των προσδοκιών όσον αφορά τις επενδυτικές προοπτικές που διανοίγονται στον 

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

οικονομία. 

Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2018 αναμένεται να κυμανθεί γύρω 

στο 3% και τα έτη 2019-2020 να κυμανθεί γύρω στο 2,7% σε πραγματικούς όρους. Στην αγορά 

εργασίας, η ανεργία αναμένεται να παρουσιάσει τάσεις αποκλιμάκωσης. Για το 2018 το 

ποσοστό ανεργίας αναμένεται να περιορισθεί γύρω στο 9,5%, και ακολούθως με την 

εδραίωση της οικονομικής δραστηριότητας να περιορισθεί στο 8,0% το 2019 και στη συνέχεια 

στο 6,5% το 2020. 
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Πίνακας 3: Οικονομικοί Δείκτες/ Προβλέψεις 2017-2020 

   Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 

 

Ο πληθωρισμός προβλέπεται το 2018 να κυμανθεί γύρω στο 1% και για το 2019 και 2020, ο 

ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται να ανέλθει στο 1,5% και 2,0% αντίστοιχα, λόγω περαιτέρω 

ενδυνάμωσης της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και της εξάλειψης των επιπτώσεων 

από την πτώση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων. 

1.4  Ανάλυση κινδύνων 

Ταυτόχρονα όμως, επισημαίνονται δυνητικοί κίνδυνοι αποσταθεροποίησης της οικονομίας, 

όπως μια ενδεχόμενη επιβράδυνση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας, μια αποσταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα, όπως επίσης και 

λόγω των επιπτώσεων από το Brexit ή από άλλους απρόβλεπτους εξωγενείς παράγοντες.  

Αναλυτικότερα, από πλευράς εσωτερικού περιβάλλοντος, αρνητικές επιπτώσεις στην 

οικονομία δύναται να προέλθουν από τις ακόλουθες πηγές:  

- Από τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας λόγω του 

ακόμα πολύ ψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τυχόν 

αποσταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την 

κυπριακή οικονομία μέσω του περιορισμού στην παραχώρηση πιστώσεων στην 

οικονομία.  

- Από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δύναται να προκύψουν από δικαστικές 

υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Δικαιοσύνης τόσο στο εξωτερικό όσο και στο 

εσωτερικό και αφορούν υποθέσεις σε σχέση με αποφάσεις της Αρχής Εξυγίανσης των 

Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων καθώς και αποφάσεις της πολιτείας στα πλαίσια της 

εφαρμογής μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.  

- Από επιβράδυνση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας ή χαλάρωση της 

δημοσιονομικής πολιτικής.  

- Από ενδεχόμενες υποχρεώσεις που πηγάζουν από κρατικές εγγυήσεις που 

παραχώρησε το κράτος τα προηγούμενα χρόνια προς κρατικές εταιρείες, κρατικούς 

Οργανισμούς και Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

- Από αρνητικές οικονομικές επιδόσεις των οντοτήτων δημοσίου δικαίου, των Αρχών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) 2,8 3,6 3,0 2,7 2,7 

Πληθωρισμός ΕΔΤΚ (%)  -1,2 1,0 1,0 1,5 2,0 

Ανεργία (%) 12,9 11,0 9,5 8,0 6,5 

Απασχόληση (%) 3,2 3,0 2,4 2,0 1,7 
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Καταγράφονται, επίσης, δυνητικοί εξωτερικοί κίνδυνοι. Το οικονομικό περιβάλλον στις 

Η.Π.Α., Ε.Ε. και ευρωζώνη εξακολουθεί να είναι σχετικά ασταθές με ενδεχόμενες επιπτώσεις 

στην κυπριακή οικονομία. Επίσης, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη γύρω περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου περιλαμβανομένου και του μεταναστευτικού προβλήματος, 

προκαλούν αβεβαιότητα για την πορεία των οικονομιών των χωρών μελών της Ε.Ε., 

περιλαμβανομένης και της Κύπρου.  

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, τυχόν προβληματική έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την 

Ε.Ε. αναμένεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου όσο 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πιθανές προεκτάσεις στην κυπριακή οικονομία 

(αποδυνάμωση της στερλίνας έναντι ευρώ, μείωση επενδύσεων από Η.Β. και αύξηση κόστους 

δανεισμού για το κράτος). 

1.5  Χρηματοοικονομικές εξελίξεις 

H ανάκαμψη του χρηματοπιστωτικού τομέα της Κύπρου συνεχίστηκε το 2017, 

τροφοδοτούμενη από τη θετική αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας και επωφελούμενη από 

το βελτιωμένο εποπτικό και νομοθετικό πλαίσιο.  

Επισημαίνεται η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο πλέον 

στηρίζεται σε  αισθητά ενισχυμένες βάσεις σε ότι αφορά κεφαλαιοποίηση, ρευστότητα και 

αποδόσεις. Μεταξύ άλλων θετικών εξελίξεων, επισημαίνεται η πρόσφατη αναβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας των μεγαλύτερων εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων από διεθνείς 

οίκους αξιολόγησης. 

Ο τραπεζικός τομέας έχει συρρικνωθεί σε πιο βιώσιμα επίπεδα. Συγκεκριμένα, το σύνολο του 

ενεργητικού του τραπεζικού τομέα, κατά τις 31/12/2016, ήταν 3,8 φορές το μέγεθος του 

ΑΕΠ, σε σύγκριση με 6,3 φορές το 2012.  

Οι καταθέσεις ακολουθούν από το Δεκέμβριο του 2014 ανοδική πορεία. Τον Αύγουστο του 

2017 ανήλθαν σε €49,1 δισ., έναντι €46 δισ. το Δεκέμβριο του 2016. 

Οι τράπεζες πληρούν τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις του Δείκτη Κάλυψης 

Ρευστότητας (ΔΚΡ) ύψους 80% (100% από την 1 Ιανουαρίου 2018).  

Στις 30 Ιουνίου 2017, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CET1) του τραπεζικού τομέα, 

ανερχόταν στο 15,0% (15,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2016). Παράλληλα παρατηρείται ανάκαμψη 

στην αγορά ακινήτων, γεγονός που υποβοηθά στην ενδυνάμωση των ισολογισμών των 

εμπορικών τραπεζών.   

Από τις 4 Νοεμβρίου 2014, οι συστημικές  τράπεζες εποπτεύονται απευθείας από τον Ενιαίο 

Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) ενώ οι μη συστημικές εποπτεύονται έμμεσα από τον ΕΕΜ, μέσω 

της ΚΤΚ. 
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Τα νέα δάνεια παρουσιάζουν ανοδική τάση και ανήλθαν σε €1.446 εκ. για μη 

χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και σε €673 εκ. για νοικοκυριά την περίοδο Ιανουαρίου-

Ιουλίου 2017 σε σύγκριση με €1.340 εκ. και €723 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Το 

μεγαλύτερο μέρος των νέων δανείων που δόθηκαν σε νοικοκυριά αφορούσε οικιστικά 

δάνεια (€441 εκ).  

Τα επιτόκια μειώθηκαν περαιτέρω σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποβοηθώντας έτσι την 

αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Στην πτωτική πορεία των εγχώριων επιτοκίων, 

συνέβαλαν η διατήρηση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αλλά 

και τα μακροπροληπτικά μέτρα που έλαβε η ΚΤΚ για μείωση του ανώτατου καταθετικού 

επιτοκίου το 2015. 

Διάγραμμα 9: Επιτόκια σε δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (νέα δάνεια) 
(κυμαινόμενου επιτοκίου και αρχικής περιόδου προσδιορισμού έως 1 έτους)  

 
          Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές 

           * ΜΧΕ: Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 

Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί η πλήρης αποπληρωμή του  Μηχανισμού Παροχής 

Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) τον Ιανουάριο του 2017, ο οποίος είχε ανέλθει στα €11,4 δισ. 

τον Απρίλιο του 2013.  

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

παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας, 

επηρεάζοντας την κεφαλαιοποίηση και την κερδοφορία του αλλά και τις προοπτικές της 

οικονομίας ευρύτερα. 

Δεκ-12 Δεκ-13 Δεκ-14 Δεκ-15 Δεκ-16 Ιουλ-17

Δάνεια σε νοικοκυριά: 
Οικιστικά 

6,83 6,00 5,67 4,58 4,12 4,22

Δάνεια σε νοικοκυριά: 
Καταναλωτικά 

5,32 4,67 4,36 3,28 3,04 2,75

Δάνεια σε ΜΧΕ*:  έως €1εκ. 7,29 6,01 5,64 4,63 3,84 4,03

Δάνεια σε ΜΧΕ*: πέραν €1εκ. 6,70 5,42 6,61 4,06 3,61 3,63

0,00
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2,00

3,00
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Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, σημειώθηκε μείωση κατά €1,5 δισ. στο σύνολο των ΜΕΧ. 

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών περιορίστηκαν στο 33,8% του συνόλου των 

χορηγήσεων τον Ιούνιο του 2017 σε σχέση με 34,1% στις 31 Δεκεμβρίου 2016, και 38% στις 31 

Δεκεμβρίου 2014. Σημειώνεται ότι, από το Δεκέμβριο 2014 μέχρι τον Ιούνιο 2017, σημειώθηκε 

συνολική μείωση στις ΜΕΧ της τάξης των €5,6 δισ. ή 19,7%.  

Σημειώνεται επίσης ότι, η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει τον ορισμό των ΜΕΧ όπως έχει 

καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, βάσει του οποίου, μεταξύ άλλων όταν μια 

ΜΕΧ αναδιαρθρωθεί εξακολουθεί να θεωρείται μη εξυπηρετούμενη για μια περίοδο 

παρακολούθησης 12 μηνών, έστω και εάν τηρούνται οι αναθεωρημένοι όροι της σύμβασης. 

Οι χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν ανήλθαν τον Ιούνιο του 2017 στα €12,8 δισ., από τα 

οποία τα €8,9 δισ. εξακολουθούν να θεωρούνται ΜΕΧ, εν μέρει λόγω του ορισμού όπως 

περιγράφηκε πιο πάνω. 

Διάγραμμα 10: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

  

Σημειώνεται ότι, το ποσοστό των αναδιαρθρωμένων ΜΕΧ που συνεχίζει να εξυπηρετείται, 

ως προς το σύνολο των αναδιαρθρωμένων ΜΕΧ ανέρχεται γύρω στο 69% των 

αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων, που θεωρείται ικανοποιητικό ποσοστό. Οι προβλέψεις για 

τις ΜΕΧ ανήλθαν στα €10,7 δισ. το τέλος Ιουνίου 2017 καλύπτοντας το 46,9% των ΜΕΧ. 

Καταληκτικά, η εξυγίανση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα συνεχίζεται με σταθερό 

ρυθμό. Το τραπεζικό σύστημα σταδιακά, επανακτά το ρόλο του ως χρηματοδότης της 

εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας ενισχύοντας τη σημαντική πρόοδο που 

καταγράφεται στην οικονομία της χώρας.  

Δεκ-13 Δεκ-14 Δεκ-15 Δεκ-16 Ιουν-17

ΜΕΧ 27,1 28,4 27,3 24,3 22,8

Προβλέψεις 8,2 9,6 10,4 10,3 10,7

% ΜΕΧ προς συνολικά δάνεια 42,10% 47,50% 45,30% 46,40% 44,05%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

2.2  Δημοσιονομικές Εξελίξεις 2016-2017  

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης το 2016 ήταν πλεονασματικό της τάξης 

του 0,4% του ΑΕΠ, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με έλλειμμα της τάξης 

του 1,2% του ΑΕΠ τον προηγούμενο χρόνο περιλαμβανομένων και των δαπανών 

κεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, ή έλλειμα 0,2% χωρίς τον 

υπολογισμό της κεφαλαιοποίησης2. Το πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης ήταν 

πλεονασματικό και ανήλθε στο 3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους 1,7% το 2015. 

Η θετική εξέλιξη στο δημοσιονομικό ισοζύγιο οφείλεται τόσο στο ευνοϊκότερο 

μακροοικονομικό περιβάλλον, που οδήγησε σε μείωση συγκεκριμένων δαπανών μέσω των 

αυτόματων σταθεροποιητών, όσο και στην κατάρτιση και υλοποίηση ενός συνετούς 

μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου. Επιβαρυντικοί παράγοντες για τα δημόσια 

οικονομικά κατά το 2016 υπήρξαν, η μείωση του μερίσματος από την Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου, λόγω μείωσης του συνολικού ύψους της Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), η 

μείωση εσόδων από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και η μείωση των εσόδων από τη 

φορολόγηση των τόκων λόγω μείωσης των καταθετικών επιτοκίων. 

 
Διάγραμμα 11: Δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης και 

κυκλικά διορθωμένο δημοσιονομικό ισοζύγιο 
 

 

                                                           

2 Η κεφαλαιοποίηση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας κατά το 2015, ανήλθε στα €175 εκ., 

δηλαδή 1% του ΑΕΠ. 
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Το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2016, προσαρμοσμένο κυκλικά, ήταν πλεονασματικό 

της τάξης του 1,1% του ΑΕΠ σε σύγκριση με πλεόνασμα 0,6% τον προηγούμενο χρόνο, 

παρουσιάζοντας βελτίωση 0,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ. Το διαρθρωτικό 

δημοσιονομικό ισοζύγιο, εξαιρουμένων δηλαδή των προσωρινών παραγόντων, ήταν επίσης 

πλεονασματικό της τάξης του 1,1% του ΑΕΠ κατά το 2016, σε σύγκριση με 0,9% τον 

προηγούμενο χρόνο λαμβανομένου υπόψη του προσωρινού κόστους λόγω τερματισμού των 

δραστηριοτήτων των Κυπριακών Αερογραμμών, σημειώνοντας δηλαδή βελτίωση 0,2 

ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ.  

Το δημόσιο χρέος ανήλθε στα €19.299 εκ. κατά το τέλος του 2016, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ 

ανήλθε στο 107,8% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με €18.960 εκ. το 2015 ή 107,5% ως ποσοστό του 

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

τη Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Χρηματοδότησης για κάλυψη των επικείμενων 

βραχυπρόθεσμων λήξεων δημοσίου χρέους ενόψει και της εξόδου της χώρας από το 

πρόγραμμα χρηματοοικονομικής στήριξης. 

Διάγραμμα 12: Δημόσιο χρέος, % ΑΕΠ, 2010-2017*  
 

 
        *2017: Δημοσιονομικές προβλέψεις, Υπουργείο Οικονομικών 

Όσον αφορά το 2017, το δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης κατά την περίοδο 

Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 ήταν πλεονασματικό ύψους €62,5 εκ. ή 0,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, το δημοσιονομικό ισοζύγιο ήταν 

ελλειμματικό ύψους €42,4 εκ. ή -0,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ.  

Συγκεκριμένα, τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης κατά την υπό αναφορά περίοδο ανήλθαν 

στα €3.349,1 εκ. σε σύγκριση με €3.107,3 εκ., δηλαδή παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 

7,8%. Αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα από φόρους στην παραγωγή και εισαγωγές, 

αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας, όπου κατά 

την αναφορά περίοδο ανήλθαν στα €1.391,4 εκ. σε σχέση με €1.234,8 εκ. το αντίστοιχο 

εξάμηνο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 12,7%. Η 
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θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται κυρίως λόγω αύξησης των εσόδων από το Φόρο Προστιθέμενης 

Αξίας (+14%), αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας και την 

αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης καθώς και την ανάκαμψη του τομέα των κατασκευών. 

Θετικό ρυθμό ανάπτυξης επίσης παρουσίασαν και οι συνεισφορές στα ταμεία κοινωνικών 

ασφαλίσεων της τάξης του 9,1%, από €752,8 εκ. κατά το 1ο εξάμηνο του 2016 σε €821 εκ. κατά 

το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, λόγω αύξησης της απασχόλησης και του επιπέδου των 

απολαβών των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, αλλά και λόγω εφαρμογής του σχεδίου 

διευκόλυνσης της διευθέτησης οφειλών προς το ΤΚΑ. 

Μείωση παρουσίασαν οι φόροι στο εισόδημα και τον πλούτο, οι οποίοι ανήλθαν στα €662,3 

εκ. σε σύγκριση με €681,6 εκ. κατά το 1ο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου παρουσιάζοντας 

μείωση ύψους 2,8%. Σημαντικότερη μείωση παρουσίασε ο κατ’ αποκοπή φόρος στα έσοδα 

από τόκους, της τάξης του -10,5%, καθώς και οι εισπράξεις από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας 

οι οποίες μειώθηκαν κατά -69,2%, αποτέλεσμα της μείωσης των καταθετικών επιτοκίων και 

της κατάργησης του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, αντίστοιχα. Αντιστάθμισμα της πιο πάνω 

μείωσης είχε τόσο η αύξηση στις εισπράξεις εταιρικού φόρου της τάξης του 6,9%, 

αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση της κερδοφορίας των εταιρειών, όσο και η αύξηση από το 

φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, της τάξης του 46,1%, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των 

συναλλαγών στον τομέα των ακινήτων. 

Τα έσοδα από το εισόδημα περιουσίας παρουσίασαν μείωση της τάξης του 4,4% και 

περιορίστηκαν στα €103,4 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017 σε σύγκριση με 

€108,2 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, λόγω κυρίως του μειωμένου μερίσματος της Κεντρικής 

Τράπεζας, κατά €33,4 εκ. Αντιστάθμισμα της μείωσης από το μειωμένο μέρισμα της 

Κεντρικής Τράπεζας είχαν τα έσοδα ως απόρροια της υπογραφής των συμβολαίων Έρευνας 

και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής υδρογονανθράκων τον Απρίλιο του 2017. 

Σημειώνεται ότι, για το λόγο ότι τα προαναφερθέντα συμβόλαια προβλέπουν αρχικά για 3-

ετή άδεια έρευνας, η παρουσίαση του συνολικού ποσού είσπραξης €103,5 εκ. στους 

λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης, θα είναι κατά το ⅓ για τα έτη 2017, 2018 και 2019, 

δηλαδή €34,5 εκ. έκαστο. 

Όσον αφορά το σκέλος των δημοσίων δαπανών, κατά το 1ο εξάμηνο του 2017 παρουσίασε 

θετική μεταβολή σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, της τάξης του 4,3%. 

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για την υπό αναφορά περίοδο σε απόλυτους αριθμούς έφθασαν 

τα €3.286,6 εκ. σε σύγκριση με €3.149,7 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 

χρόνου. Αύξηση παρουσίασαν οι δαπάνες προσωπικού κατά 4,2% οι οποίες ανήλθαν στα 

€1.078,4 εκ. σε σύγκριση με €1.035,3 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, λόγω κυρίως της πρόσληψης 

οπλιτών βραχείας υπηρεσίας περί τα τέλη του 2016. Αύξηση της τάξης του 2,8% παρουσίασαν 

οι κοινωνικές παροχές οι οποίες ανήλθαν στα €1.279,3 εκ. σε σύγκριση με €1.244,2 εκ. τον 

προηγούμενο χρόνο, κυρίως λόγω αύξησης στις συντάξεις γήρατος καθώς και για πληρωμές 

αδειών. Αντιστάθμισμα των προαναφερθέντων αυξήσεων κατά την υπό αναφορά περίοδο 

είχαν οι συνεχιζόμενες μειώσεις για πληρωμές λόγω πλεονασμού κατά 66,6% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2016, καθώς και για ανεργιακά επιδόματα οι οποίες μειώθηκαν κατά 

2,7%, αντικατοπτρίζοντας τις θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας. 
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Οι δαπάνες για ενδιάμεση ανάλωση ανήλθαν στα €306 εκ. σε σύγκριση με €256,1 εκ. τον 

προηγούμενο χρόνο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 19,5% λόγω κυρίως της αύξησης 

στο κόστος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων, καθώς και λόγω δαπανών για αγορά 

ύδατος και φαρμάκων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα κατά το τρέχον έτος. Επίσης 

αύξηση παρουσίασαν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της τάξης του 7,6% κατά την περίοδο 

Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενο χρόνου, 

οι οποίες ανήλθαν στα €136,1 εκ. σε σύγκριση με €126,5 εκ. κατά το 1ο εξάμηνο του 2016, 

κυρίως λόγω δαπανών για απαλλοτριώσεις γης καθώς και για διαχείριση των 

απορριμμάτων. 

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

€287,5 εκ. (1,5% του ΑΕΠ) κατά την υπό αναφορά περίοδο, σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους 

€176,6 εκ. (1% του ΑΕΠ) την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.  

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, το πλεόνασμα 

του πρωτογενούς ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να φτάσει τα €662 εκ. (3,5% 

του ΑΕΠ) για ολόκληρο το 2017, το οποίο αντιστοιχεί σε πλεονασματικό δημοσιονομικό 

ισοζύγιο της τάξης του 1% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σημειώνεται πως το 2016 το πλεόνασμα του 

πρωτογενούς ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης, ανήλθε στα €529 εκ. (3,0% του ΑΕΠ) και το 

δημοσιονομικό ισοζύγιο ήταν επίσης πλεονασματικό της τάξης του 0,4%του ΑΕΠ.  

Διάγραμμα 13: Δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο, % ΑΕΠ, 2010-2017 
 

 
 

Σημείωση: Το 2017 αφορά τις δημοσιονομικές εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ για τα έτη 2014 και 2015 

εξαιρούνται οι δαπάνες για κεφαλαιοποίηση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας , ύψους €1.500 εκ. και €175 εκ. 

αντίστοιχα και για το έτος 2012 εξαιρείται η κεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας ύψους €1,800 εκ.. 
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Πίνακας 4: Δημόσια Οικονομικά Γενικής Κυβέρνησης εκ. € 
    

εκ. € 
αποτελέσματα 1ου 

εξαμήνου 
ετήσια αποτελέσματα / 

εκτιμήσεις 

  
2016 2017 

ετήσια 
% μεταβ. 2016 2017ε 

ετήσια 
% μεταβ. 

              

1.  Σύνολο Εσόδων Γενικής Κυβέρνησης 3.107,3 3.349,1 7,8 7.019,4 7.513,0 7,0 

Φόροι στην παραγωγή και εισαγωγές 1.234,8 1.391,4 12,7 2.732,8 3.003,1 9,9 

Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα -πλούτο 681,6 662,3 -2,8 1.755,2 1.799,3 2,5 

Φόροι κεφαλαίου 0,0 0,0 - 0,1 0,0 - 

Κοινωνικές εισφορές 752,8 821,0 9,1 1.537,5 1.682,9 9,5 

Εισόδημα περιουσίας 108,2 103,4 -4,4 190,5 171,4 -10,0 

Άλλα έσοδα 329,9 371,0 12,5 803,3 856,4 6,6 

              

2. Σύνολο Εξόδων Γενικής Κυβέρνησης 3.149,7 3.286,6 4,3 6.955,0 7.323,2 5,3 

Ενδιάμεση κατανάλωση 256,1 306,0 19,5 645,5 690,1 6,9 

Απολαβές προσωπικού 1.035,3 1.078,4 4,2 2.256,0 2.349,2 4,1 

Κοινωνικές παροχές 1.244,2 1.279,3 2,8 2.563,2 2.649,2 3,4 

Τόκοι πληρωτέοι 219,0 225,0 2,7 464,7 472,6 1,7 

Επιδοτήσεις 47,6 18,5 -61,1 97,2 90,0 -7,4 

Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου 126,5 136,1 7,6 447,2 515,1 15,2 

Άλλα έξοδα 221,0 243,3 10,1 481,2 556,9 15,7 

              

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (ΕΣΟΛ 2010)  -42,4 62,5 247,4 64,4 189,8 194,7 

% ΑΕΠ -0,2 0,3   0,4 1,0   

Πρωτογενές Ισοζύγιο (ΕΣΟΛ 2010)  176,6 287,5 62,8 529,1 662,4 25,2 

% ΑΕΠ 1,0 1,5   3,0 3,5   

              

   2017ε : Δημοσιονομικές εκτιμήσεις, Υπουργείο Οικονομικών 

 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω προβλέψεις, το δημόσιο χρέος για το 2017 εκτιμάται να 

συρρικνωθεί στο 99% του ΑΕΠ σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 107,8% το τέλος του 

προηγούμενου έτους, λόγω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος καθώς και της 

προγραμματιζόμενης πρόωρης αποπληρωμής δημοσίου χρέους ύψους €0,6 δισ. εντός του 

τρέχοντος έτους.  

Η δημοσιονομική θέση και το πλεονασματικό δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής 

κυβέρνησης, σε διαρθρωτικούς όρους, επιτρέπει χωρίς επηρεασμό των δημοσιονομικών 

στόχων την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας μέσω αυξημένων επενδύσεων 

υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η συνετή δημοσιονομική στάση διασφαλίζει τη διατήρηση 

πλεονασματικών πρωτογενών ισοζυγίων, με στόχο την αύξηση της αξιοπιστίας, την 

πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με ευνοϊκότερους όρους σε βιώσιμη βάση, με αποτέλεσμα τη 

σταθερή και ουσιαστική μείωση του δημόσιου χρέους αμβλύνοντας έτσι το βάρος στις 

μελλοντικές γενεές. 
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Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, ο Προϋπολογισμός του 2018 μαζί με το 

Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2018-2020 είναι συνυφασμένα με την επίτευξη των 

δημοσιονομικών στόχων της Κυβέρνησης. 

 

 

Διάγραμμα 14: Σύνολο εσόδων-εξόδων & δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο 
 

 
 

2.2  Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2018-2020  

Σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) (Οδηγία 2011/85/ΕΕ της 8ης 

Νοεμβρίου 2011) τα κράτη μέλη πέραν του ετησίου κρατικού προϋπολογισμού ετοιμάζουν 

και ΜΔΠ στο οποίο περιλαμβάνουν τους δημοσιονομικούς τους σχεδιασμούς για την 

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

Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου» Νόμο, όπου καίριες 

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

οικονομική/δημοσιονομική σταθερότητα των χωρών της ευρωζώνης έχουν ενσωματωθεί και 

στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. 

Με βάση το ΜΔΠ 2018-2020, τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης για το 2018 προβλέπεται να 

ανέλθουν στα €7.796 εκ. σε σύγκριση με €7.513 εκ. για το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 

3,8%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε αύξηση των κοινωνικών εισφορών της τάξης του 

4,6% αντικατοπτρίζοντας τις αναμενόμενες συνεχιζόμενες θετικές εξελίξεις στην αγορά 

εργασίας, καθώς και σε αύξηση των φόρων παραγωγής και εισαγωγών της τάξης του 3,6%, 

αντικατοπτρίζοντας το βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον. Τα έσοδα από φόρους σε 

εισόδημα και περιουσία αναμένεται να αυξηθούν παρουσιάζοντας θετική μεταβολή της 

τάξης του 3,2%. 
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Όσον αφορά το 2019 και 2020, τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2019 υπολογίζονται να 

ανέλθουν στα €8.081 εκ. και το 2020 στα €8.321 εκ., παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση ύψους 

3,7% και 3,0% αντίστοιχα. 

Πίνακας 5: Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης 2016-2020 

 

Όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται ότι, το 2018 θα 

αυξηθούν στα €7.544 εκ. σε σύγκριση με €7.323 εκ. για το 2017, σημειώνοντας θετική 

μεταβολή της τάξης του 3%. Οι συνολικές δαπάνες κατά το 2019 αναμένεται ανέλθουν στα 

€7.788 εκ. και στα €8.021 εκ. κατά το 2020, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,2% και 3,0% 

αντίστοιχα.  

Πίνακας 6: Κατανομή Πιστώσεων κατά οικονομική δραστηριότητα 2016-2020 

 

Επιπλέον αναφέρεται ότι, η ανώτατη οροφή δαπανών για το 2019 είναι δεσμευτική ενώ η 

οροφή για το 2020 είναι ενδεικτική. Λόγω όμως της οικονομικής αβεβαιότητας που 

επικρατεί, το μακροοικονομικό σενάριο ενδέχεται να διαφοροποιηθεί και κατά συνέπεια τα 

ανώτατα όρια δαπανών ενδέχεται να προσαρμοστούν ανάλογα. 

Δημοσιονομικοί στόχοι 

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις του 

Υπουργείου Οικονομικών, το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2018 προβλέπεται να είναι 

πλεονασματικό της τάξης του 1,3%, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές ισοζύγιο, 

αναμένεται επίσης να είναι πλεονασματικό και να κυμανθεί γύρω στο 3,8% του ΑΕΠ. 

Για τα έτη 2019 και 2020, οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί για το δημοσιονομικό 

ισοζύγιο είναι η επίτευξη πλεονασματικού δημοσιονομικού ισοζυγίου της τάξης του 1,4% 

Πραγμ.

2016

Αναθ.

2017

%

Μεταβ.

Εκτίμ.

2018

%

Μεταβ.

Πρόβλ.

2019

%

Μεταβ.

Πρόβλ.

2020

%

Μεταβ.

εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. €

1 2 2:1 3 3:2 4 4:3 5 5:4

Σύνολο Εσόδων Γενικής Κυβέρνησης 7.019 7.513 7,0 7.796 3,8 8.081 3,7 8.321 3,0

Φόροι στην παραγωγή και εισαγωγές 2.733 3.003 9,9 3.111 3,6 3.222 3,6 3.339 3,6

Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα-πλούτο 1.755 1.799 2,5 1.857 3,2 1.911 2,9 1.967 2,9

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

Κοινωνικές εισφορές 1.538 1.683 9,5 1.760 4,6 1.876 6,6 1.959 4,4

Εισόδημα περιουσίας 191 171 -10,0 182 6,2 182 0,0 148 -19,0

Άλλα έσοδα 803 856 6,6 885 3,4 889 0,5 909 2,2

Πραγμ.

2016

Αναθ.

2017

%

Μεταβ.

Εκτίμ.

2018

%

Μεταβ.

Πρόβλ.

2019

%

Μεταβ.

Πρόβλ.

2020

%

Μεταβ.

εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. €

1 2 2:1 3 3:2 4 4:3 5 5:4

Σύνολο Εξόδων Γενικής Κυβέρνησης 6.955 7.323 5,3 7.544 3,0 7.788 3,2 8.021 3,0

Ενδιάμεση κατανάλωση 646 690 6,9 713 3,3 729 2,2 748 2,7

Απολαβές προσωπικού 2.256 2.349 4,1 2.413 2,7 2.478 2,7 2.541 2,5

Κοινωνικές παροχές 2.563 2.649 3,4 2.696 1,8 2.760 2,4 2.827 2,4

Τόκοι πληρωτέοι 465 473 1,7 492 4,1 507 3,1 524 3,3

Επιδοτήσεις 97 90 -7,4 90 0,0 90 0,0 90 0,0

Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου 447 515 15,2 546 6,0 588 7,7 631 7,4

Άλλα έξοδα 481 557 15,7 593 6,4 636 7,2 659 3,7



     

27 

 

του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται να ανέλθει στο 3,9% του ΑΕΠ 

για τα έτη 2019 και το 2020. Οι πιο πάνω δημοσιονομικοί στόχοι επιτρέπουν την 

ικανοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Στόχου (ισοσκελισμένο ισοζύγιο σε 

διαρθρωτικούς όρους) μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. 

Διάγραμμα 15: Δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο, % ΑΕΠ, 2016-2020π  
 

 
      2016-2019 π : Δημοσιονομικές προβλέψεις, Υπουργείο Οικονομικών 

Με βάση τα πιο πάνω, και δεδομένης της σχεδιαζόμενης πρόωρης αποπληρωμής δημόσιου 

χρέους ύψους €0,3 δισ. κατά το 2018, προβλέπεται ότι, το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στα €18,1 

δισ. το 2018 και ως ποσοστό του ΑΕΠ θα περιορισθεί στο 92,4% από το 99% του 

προηγούμενου χρόνου. Η πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους, ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

αναμένεται να συνεχιστεί και να κατέλθει στο 86,5% και 81,8% του ΑΕΠ κατά το 2019 και 

2020 αντίστοιχα. 

Πίνακας 7: Δημόσια Οικονομικά Γενικής Κυβέρνησης 2017-2020 

% ΑΕΠ 2018 2019 2020 

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο  1,3 1,4 1,4 

Πρωτογενές Ισοζύγιο  3,8 3,9 3,9 

Δημόσιο Χρέος 92,4 86,5 81,8 

2.3 Ανάλυση βιωσιμότητας χρέους 

Λαμβάνοντας υπόψη το βασικό μακροοικονομικό σενάριο και την προβλεπόμενη πορεία 

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

τερματισθεί το τέλος του 2016 και από το 2017 προβλέπεται να μειωθεί κάτω από το 100% 

του ΑΕΠ και να περιοριστεί στο 99% Το τέλος του 2018 και του 2019 προβλέπεται ότι, το 

δημόσιο χρέος θα μειωθεί περαιτέρω στο 92,4% και 86,5% του ΑΕΠ, ενώ το 2020 αναμένεται 

να περιοριστεί περαιτέρω στο 81,8% του ΑΕΠ.  
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Η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους είναι στενά συνυφασμένη με την επίτευξη μέσου 

ρυθμού ανάπτυξης γύρω στο 2% και πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης του 3,0% 

μεσοπρόθεσμα. 

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

Υπουργείο Οικονομικών που καλύπτει την περίοδο 2017-2020, το δημόσιο χρέος κρίνεται 

βιώσιμο κάτω από όλα σχεδόν τα σενάρια που έχουν επεξεργαστεί, αφού σε κάθε περίπτωση 

το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζει πτωτική πορεία.  

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

ακολούθως:  

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

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

από το βασικό σενάριο συνολικού ύψους 3 ποσοστιαίων μονάδων των ΑΕΠ κατά το τέλος 

της περιόδου αναφοράς, το δημόσιο χρέος συνεχίζει να παρουσιάζει πτωτική πορεία 

πλησιάζοντας το 84,8% του ΑΕΠ το 2020 και ως εκ τούτου κρίνεται βιώσιμο.  

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

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

από το βασικό σενάριο κατά περίπου 12,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, κατά το τέλος 

της περιόδου αναφοράς, φθάνοντας στο 94% το 2020 και ως εκ τούτου κρίνεται βιώσιμο 

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

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

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

κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, να φθάνει τις 7,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. 

Παρόλα αυτά, η πορεία που παρουσιάζει, ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι πτωτική και ως εκ 

τούτου το δημόσιο χρέος κρίνεται βιώσιμο, πλησιάζοντας το 89,2% του ΑΕΠ το 2020. 

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

ψηλότερο ποσοστό του χρέους ως προς το ΑΕΠ σε σχέση με το βασικό σενάριο και την 

συνολική απόκλιση να φθάνει τις 8,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ κατά το τέλος της 

περιόδου αναφοράς, το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να διατηρεί πτωτική πορεία και 

πλησιάζει το 90,2% του ΑΕΠ το 2020. Ως εκ τούτου, το δημόσιο χρέος κρίνεται βιώσιμο 

και κάτω από αυτό το σενάριο. 
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Πίνακας 8: Ανάλυση βιωσιμότητας χρέους (% ΑΕΠ) 

Σενάρια Πολιτικής 2016 2017 2018 2019 2020 

      

Βασικό σενάριο 107,8 99,0 92,4 86,5 81,8 

1. Αυξημένο επιτόκιο κατά μισή μονάδα 

ετησίως 

107,8 99,8 94,0 88,8 84,8 

2. Μειωμένος ρυθμός ανάπτυξης κατά 

μισή μονάδα ετησίως 

107,8 101,3 97,5 94,9 94,0 

3. Μειωμένο πρωτογενές ισοζύγιο κατά 

μισή μονάδα ετησίως 

107,8 100,9 96,2 92,1 89,2 

4. Συνδυασμός των 1-3 πιο πάνω με 

αποκλίσεις της τάξης του ¼ μονάδας από 

βασικό σενάριο 

107,8 101,2 96,7 92,9 90,2 

    Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπεται ν’ ανέλθει γύρω στα €18,6 δισ. 

κατά το τέλος του 2017, μετά και από την εφαρμογή των συναλλαγών διαχείρισης 

υποχρεώσεων χαρτοφυλακίου. Η κατά χρηματοδοτικό εργαλείο κατανομή του δημόσιου 

χρέους κατά το τέλος του 2017 προβλέπεται να διαφοροποιηθεί ελαφρώς σε σχέση με την 

αντίστοιχη κατανομή στο τέλος του 2016 κυρίως λόγω της πρόωρης αποπληρωμής μέρους 

του δανείου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και της έκδοσης νέου Ευρωπαϊκού 

Μεσοπρόθεσμου ομολόγου αναφοράς κατά το 2017.  

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

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του ΔΝΤ και 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) προβλέπεται ν’ ανέλθει στο 61% του 

συνολικού χρέους στο τέλος του 2017. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία του δημόσιου 

χρέους είναι τα ομόλογα εξωτερικού τα οποία προβλέπεται ν’ ανέλθουν στο 24% του 

συνόλου στο τέλος του 2017. Το υπόλοιπο μέρος αφορά ομόλογα εσωτερικού και δάνεια από 

ιδιωτικές πηγές τα οποία προβλέπεται ν’ ανέλθουν στο 11% και 4% αντίστοιχα στο τέλος του 

2017. 

Το μέσο σταθμικό κόστος του δημόσιου χρέους εκτιμάται ότι θα περιορισθεί περίπου στο 

2,2% στο τέλος του 2017 σε σύγκριση με 2,3% και 4,2% που ήταν στο τέλος του 2016 και 2012 

αντίστοιχα. Η σταδιακή μείωση του κόστους αντικατοπτρίζει τη θετική επίδραση του 

χαμηλού κόστους δανεισμού από τον ΕΜΣ και το ΔΝΤ, των συναλλαγών διαχείρισης 

υποχρεώσεων χαρτοφυλακίου που εκτελούνται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου 

Χρέους (ΓΔΔΧ), του περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων στην ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων 

καθώς επίσης και των αναβαθμίσεων του αξιόχρεου της Κυπριακής Δημοκρατίας από οίκους 

αξιολόγησης. 

Όσον αφορά την εικόνα των βασικών δεικτών κινδύνου του δημόσιου χρέους όπως αυτοί 

θα διαμορφωθούν στο τέλος του 2017, αυτή προβλέπεται να διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα 

επίπεδα που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2017. Διαφοροποιήσεις προβλέπεται να σημειωθούν στο 

ποσοστό του χρέους που λήγει εντός ενός έτους και εντός πέντε ετών καθώς επίσης και στη 

μέση σταθμική διάρκεια του συνολικού χρέους. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το ποσοστό 

χρέους που λήγει εντός ενός έτους και εντός πέντε ετών θα διαμορφωθεί στο 6% και 35% 

αντίστοιχα στα τέλη του 2017 σε σύγκριση με 4% και 34% στο τέλος του 2016 λόγω κυρίως 

της έναρξης αποπληρωμής του δανείου από τη Ρωσική Ομοσπονδία από το Μάρτιο του 2018 

και της πρόωρης  αποπληρωμής δημοσίου χρέους. Η μέση σταθμική διάρκεια χρέους του 

συνολικού χρέους προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 7,0 χρόνια. Μέσα από την υλοποίηση 

της Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, το ΓΔΔΧ επιδιώκει μεταξύ 

άλλων την επιμήκυνση των λήξεων του εμπορεύσιμου χρέους μέσω νέων εκδόσεων 

ομολόγων και συναλλαγών διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 
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Χρηματοδότηση για το 2017 

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες κατά το 2017, καλύφθηκαν μέσω των εκδόσεων εγχώριων 

ομολόγων και Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου, τα έσοδα του οποίου 

χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους της παρασχεθείσας στήριξης 

από το ΔΝΤ ύψους €271 εκ., που θα έπρεπε να αποπληρωθεί κατά τα έτη 2017-2020 όσο και 

για την επαναγορά κυβερνητικών ομολόγων λήξεως το 2019 και 2020 συνολικής 

ονομαστικής αξίας €546 εκ. για σκοπούς εξομάλυνσης του χρονοδιαγράμματος λήξεως του 

εμπορεύσιμου χρέους και μείωσης του κόστους του δημόσιου χρέους.  

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2017 εκδόθηκε ένα εγχώριο ομόλογο ύψους €300 εκ. 

(7 έτη, 3,25%) ενώ τη χρονική περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους εκταμιεύθηκε 

ποσό ύψους €121 εκ. ευρώ  από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα 

Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη χρηματοδότηση διαφόρων έργων και 

προγραμμάτων.  

Διάγραμμα 16: Αποδόσεις ομολόγων λήξεως 2022 και 2025 , 2015-2017 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Πηγή: Bloomberg 

Επιπρόσθετα, τον Ιούνιο του 2017 εκδόθηκε ένα 7-ετές Ευρωπαϊκό ομόλογο αναφοράς ύψους 

€850 εκ. με ονομαστικό επιτόκιο 2,75% και απόδοση 2,80% λήξεως 27 Ιουνίου 2024 με τη 

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

κεφαλαίων (33%), τράπεζες (35%) και Ταμεία Αντιστάθμισης κινδύνου (25%). Η γεωγραφική 

κατανομή ήταν διευρυμένη σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις ομολόγων αναφοράς με την 

πλειοψηφία των επενδυτών να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο  (35%) και την 

Κυπριακή Δημοκρατία (20%). Επίσης, υπήρξε συμμετοχή επενδυτών από την Ιταλία (15%), 

άλλες χώρες της Ευρώπης (14%) και Γερμανία/Αυστρία/Ελβετία (10%), καθώς επίσης και 

από υπεράκτιες ΗΠΑ (6%).  
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Οι αποδόσεις των  κυβερνητικών ομολόγων λήξεως του 2022 και 2025, όπως φαίνεται στο 

πιο πάνω Διάγραμμα, παρουσίασαν καθοδική πορεία κατά το 2017 φθάνοντας σε ιστορικά 

χαμηλά επίπεδα παρά το γεγονός ότι τα ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι 

αποδεκτά για σκοπούς χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Σημειώνεται ότι, η μείωση των αποδόσεων επιτρέπει την αναχρηματοδότηση του δημόσιου 

χρέους με χαμηλότερο κόστος δανεισμού και βελτιώνει τη βιωσιμότητα του δημόσιου 

χρέους. 

Οι αξιολογήσεις από διεθνείς οίκους παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση από το 2013 και 

εντεύθεν όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. 

Πίνακας 9: Αξιολογήσεις Οίκων με τους οποίους υπάρχει συμβατική σχέση στο τέλος 
Σεπτεμβρίου 2017 

Μακροπρόθεσμο χρέος 

 Βαθμίδα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 Βαθμίδα στο τέλος Ιουνίου 2013  

Οίκος 

Αξιολόγησης 

Βαθμίδα Προοπτική Βαθμίδες 

κάτω από 

την 

επενδυτική 

βαθμίδα 

Βαθμίδα Προοπτική Βαθμίδες 

κάτω από 

την 

επενδυτική 

βαθμίδα 

DBRS BBL Σταθερή 3 CCC Αρνητική 7 

Fitch ΒΒ- Θετική 3 RD Αρνητική 10 

Moody’s Ba3 Θετική 3 Caa3 Αρνητική 9 

S&P’s ΒΒ+ Θετική 1 SD Αρνητική 12 

Σημείωση: Η αξιολόγηση του οίκου DBRS αφορά αυτή που ίσχυε στα τέλη Ιουλίου 2013 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017, συνεχίστηκαν οι μηνιαίες εκδόσεις 

εξαετών κυβερνητικών ομολόγων με ιδιωτική τοποθέτηση για φυσικά πρόσωπα συνολικού 

ύψους περίπου €40 εκ., τα οποία φέρουν κλιμακωτό επιτόκιο συνδεδεμένο με τη διάρκεια 

κατοχής του ομολόγου από τον επενδυτή. 

Τα βραχυπρόθεσμα Γραμμάτια Δημοσίου εκδίδονται σε μηνιαία βάση και ανανεώνονται 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και αφορούν Γραμμάτια Δημοσίου 13 εβδομάδων. Η μέση 

σταθμισμένη απόδοση των εν λόγω Γραμματίων κατά την περίοδο Ιανουαρίου – 

Σεπτεμβρίου 2017 διαμορφώθηκε στο -0,04% σε σύγκριση με 0,68% που ήταν κατά την 

αντίστοιχη περίοδο του 2016. 
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Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες 2018-2020 

Οι ανάγκες αναχρηματοδότησης, όπως αυτές προκύπτουν από το βασικό σενάριο 

μακροοικονομικής πολιτικής, είναι σε χαμηλά επίπεδα και κυμαίνονται από 5% έως 7% του 

ΑΕΠ κατά την περίοδο 2018-2020. 

Συγκεκριμένα, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες σε απόλυτους αριθμούς για το 2018 

προβλέπονται σε €1 δισ., ενώ για τα έτη 2019 και 2020 οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές 

ανάγκες  υπολογίζονται γύρω στα €1,4 και €1,2 δισ. αντίστοιχα, κυρίως λόγω μεγαλύτερων 

λήξεων εγχώριων ομολόγων και Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων ομολόγων κατά τα δύο αυτά 

έτη.  

Τα χρηματοδοτικά διαθέσιμα βρίσκονται σε επίπεδο που συνάδει με τον στόχο της κάλυψης 

των χρηματοδοτικών αναγκών των επόμενων 12 μηνών.  

Πίνακας 10: Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες, 2018-2020 

Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες 2018 2019 2020 

Ανάγκες αναχρηματοδότησης1/ σε € εκ. 1203 1.592 
 

1.386 
 

Δημοσιονομικοί πόροι σε € εκ. -200 -200 -200 

Σύνολο ακαθάριστων χρηματοδοτικών 
αναγκών σε € εκ. 

1003 1.392 1.186 

% του ΑΕΠ 5,3% 7,3% 6,2% 

1/ = Δεν περιλαμβάνονται Γραμμάτια Δημοσίου που εκδίδονται και λήγουν εντός του ιδίου έτους 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  

Οι κύριες στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης κινούνται στους άξονες της 

μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, 

της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, καθώς και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 

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

εμπιστοσύνης των επενδυτών και καταναλωτών στην κυπριακή οικονομία, η προσέλκυση 

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

βιώσιμης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, αποτελούν κλειδιά στην επίτευξη των πιο πάνω 

επιδιώξεων.  

Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια, το Στρατηγικό Σχέδιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2018-2020 

περιγράφει αναλυτικά τις στρατηγικές επιδιώξεις του κράτους, που συνοψίζονται σε 

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

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

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

αυτοδιοίκησης», «εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος» και «μεταρρύθμιση στον 

τομέα της υγείας». 

Η επένδυση σε ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα αναφέρεται σε δράσεις που αποσκοπούν 

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

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

σταθερή βάση. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν: 

 Την ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον τουρισμό, η οποία αποσκοπεί στην 

αναβάθμιση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του τομέα του τουρισμού, μεταξύ άλλων 

μέσω του εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου, τον επανακαθορισμό των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις υφιστάμενες και 

νέες αγορές, την αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών, τη βελτίωση των 

υποδομών και την ανάπτυξη των υφιστάμενων και σύγχρονων μορφών τουρισμού. 

Στη βάση μελέτης για την ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού η οποία 

ολοκληρώθηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία 

δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό την ετοιμασία Σχεδίου Δράσης.  

Στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού, συμβάλλουν σημαντικά τα 

φορολογικά κίνητρα που εφαρμόζονται για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των 

τουριστικών υποδομών και η συνεχής επέκταση των αεροπορικών συνδέσεων, σε 

συνδυασμό με τα σχέδια κινήτρων που εφαρμόζονται στα πλαίσια Συμφωνίας 

Παραχώρησης της Διαχείρισης των Αερολιμένων και αφορούν τη στήριξη νέων 

προορισμών, τη στήριξη υφιστάμενων δρομολογίων κατά τη χειμερινή περίοδο και τη 

στήριξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης δικτύου πτήσεων. Το 2017, τα υφιστάμενα σχέδια 

κινήτρων ανανεώθηκαν και εμπλουτίστηκαν περαιτέρω με την εισαγωγή πρόσθετων 

κινήτρων καλύπτοντας τη περίοδο μέχρι το 2022.  
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Η αδειοδότηση και η επικείμενη λειτουργία του καζίνο αναμένεται, επίσης, να δώσει νέα 

ώθηση στον τουρισμό, ανοίγοντας μια νέα αγορά για την Κύπρο.  

 Την επέκταση του ναυτιλιακού τομέα μέσω της βελτίωσης του συμπλέγματος υπηρεσιών 

και της υπάρχουσας υποδομής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών 

λιμανιών και την ενίσχυση της διεθνούς φήμης της κυπριακής σημαίας. Η ανάθεση της 

εμπορικής διαχείρισης του Λιμανιού Λεμεσού σε ιδιώτη επενδυτή, καθώς και το 

ανταγωνιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των ναυτιλιακών υπηρεσιών στην 

Κύπρο, με υποβοηθητικό το δίκτυο Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ), 

είναι παράγοντες που συμβάλλουν θετικά στην προώθηση του ναυτιλιακού τομέα. Ώθηση 

στον τομέα θα δώσουν επίσης οι λιμενικές υποδομές που προωθούνται για τον ενεργειακό 

τομέα. Επίσης, η δημιουργία και λειτουργία Υφυπουργείου Ναυτιλίας από τον ερχόμενο 

Μάρτιο θα δώσει νέα ώθηση στην περαιτέρω αναβάθμιση και ανάπτυξη του τομέα της 

ναυτιλίας. 

 Εντός του 2016 ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο  3ος Γύρος Χορήγησης Αδειών Έρευνας 

Υδρογονανθράκων στις υπεράκτιες περιοχές της Κύπρου, και συγκεκριμένα για τα 

τεμάχια 6, 8 και 10 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου. Οι δράσεις που 

έχουν τροχοδρομηθεί, εστιάζονται στην εκτέλεση ερευνητικών εργασιών με σκοπό τον 

εντοπισμό και την εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στα ερευνητικά 

τεμάχια 6, 8 και 10 όπως προνοείται στο Συμβόλαιο Έρευνας και Αναλογικού 

Καταμερισμού Παραγωγής που έχει υπογραφθεί μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

συγκεκριμένων εταιρειών. Επιπλέον έχει προωθηθεί η Συμφωνία με Αίγυπτο και η 

Τριμερής Συνεργασία Κύπρου-Αιγύπτου-Ελλάδας προωθούν την ανάπτυξη και 

αξιοποίηση ενεργειακών αποθεμάτων σε υδρογονάνθρακες στην Αποκλειστική 

Οικονομική Ζώνη της Κύπρου. Η ενίσχυση των προοπτικών των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, ιδιαίτερα μέσω της αξιοποίησης του πλεονεκτήματος της ηλιακής ενέργειας, 

επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, μέσω της υλοποίησης μεγάλων έργων.  

 Η ανταγωνιστικότητα του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, ο οποίος αποτελεί 

σημαντικό μέρος των εξαγωγών της Κύπρου, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του και 

επέκταση του σε νέους κλάδους και αγορές, ενισχύεται με την επέκταση του δικτύου 

ΣΑΔΦ στη βάση αξιολόγησης των προοπτικών συνεργασίας με συγκεκριμένους 

προορισμούς προωθώντας την συνομολόγηση νέων Συμβάσεων. Όσον αφορά τον 

εκσυγχρονισμό του φορολογικού νομοθετικού πλαισίου για προσαρμογή του στα νέα 

δεδομένα και στις τρέχουσες εξελίξεις διεθνώς, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα 

της Κύπρου, αξίζει ν’ αναφερθεί ότι η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να ενσωματώσει στην 

εθνική έννομη τάξη πρόνοιες οι οποίες ευθυγραμμίζονται με 4 από τις 15 Δράσεις που έχει 

αναπτύξει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στα πλαίσια 

στρατηγικών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής μέσω της μεταφοράς κερδών των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων, σε χώρες με επιζήμιο φορολογικό καθεστώς (BEPS-Base 

Erosion Profit Shifting).  
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 Οι 4 αυτές Δράσεις (Δράση 5, 6, 13 και 14) αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις οι οποίες 

περιστρέφονται γύρω από την καταπολέμηση επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, των 

καταχρήσεων των φορολογικών Συμφωνιών, την εισαγωγή αποτελεσματικών 

μηχανισμών επίλυσης διαφορών και την εισαγωγή κανόνων για την τεκμηρίωση ενδο-

ομιλικών συναλλαγών. Ήδη η Κύπρος στα πλαίσια της Δράσης 13 έχει υπογράψει τη 

Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά 

χώρα και έχει μεταφέρει τις πρόνοιες της Συμφωνίας στο εθνικό δίκαιο μέσω της έκδοσης 

σχετικού Διατάγματος.  

 Επίσης, υπάρχει συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Δράσης 5 μέσω της τροποποίησης της 

οικείας φορολογικής νομοθεσίας που σχετίζεται με τα δικαιώματα Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας. 

 Επιπλέον η Κύπρος έχει επίσης συν-υπογράψει με άλλες 70 δικαιοδοσίες στα πλαίσια της 

Δράσης 15 την Πολυμερή Σύμβαση για την Εφαρμογή Μέτρων που σχετίζονται με 

Φορολογικές Συμφωνίες για την Πρόληψη της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και 

της Μετατόπισης των Κερδών (Multilateral Instrument). Η Πολυμερής Φορολογική 

Σύμβαση επιτρέπει την ταχεία τροποποίηση των υφιστάμενων Συμβάσεων Αποφυγής 

Διπλής Φορολογίας και εναρμόνιση τους με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ομάδας G20 

/ ΟΟΣΑ στο πλαίσιο του Σχεδίου των Δράσεων για τη ‘Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης 

και Μεταφοράς των Κερδών’ (BEPS). 

 Ως προς τις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν τη διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών 

για φορολογικούς σκοπούς, η Κύπρος έχει κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την 

κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα σε επίπεδο ΟΟΣΑ, έχει αναπτυχθεί το πρότυπο 

ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς (CRS) και η 

Κύπρος είναι από τον Οκτώβριο του 2014 συμβαλλόμενο μέρος στη Πολυμερή Συμφωνία 

Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

μαζί με άλλα 95 κράτη μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ του ΟΟΣΑ. Ιδιαίτερα αξίζει να 

αναφερθεί ότι η Κύπρος, μαζί με άλλα 52 κράτη έχει επιλέξει να ανταλλάξει νωρίτερα την 

υπό αναφορά πληροφόρηση, η οποία έχει ξεκινήσει από τα τέλη Σεπτεμβρίου, 2017. Η 

Κύπρος ως συμβαλλόμενο μέρος έχει εντάξει στην εθνική έννομη τάξη τις πρόνοιες που 

διέπουν το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς σε μορφή Διατάγματος, τον Μάιο του 2016. Η 

αξιολόγηση της Κύπρου από το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΟΣΑ ως προς τη συμμόρφωση 

με το διεθνές πρότυπο αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2018 και θα καλύπτει 

τόσο τη νομοθετική όσο και τη τεχνική πτυχή του, τα οποία αποτελούν απαραίτητες 

προϋποθέσεις  για την επιτυχημένη πρακτική εφαρμογή του.   

Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του ημερ. 31/5/2017 αφού 

ενημερώθηκε για τις δράσεις και εισηγήσεις της Ad Hoc Ειδικής Επιτροπής (επιτροπή η 

οποία συστάθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 21/3/2016) για τον τομέα 

επιχειρηματικών υπηρεσιών μεταξύ άλλων έγκρινε την προώθηση και υλοποίηση  δράσεων 

για περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.  
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Το 2016 με τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, παραχωρήθηκαν 

φορολογικά κίνητρα με σκοπό την προώθηση των επενδύσεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις.  

Στις 23/12/2016 ψηφίστηκε τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 

Ν135(Ι)/2016 και τέθηκε σε ισχύ από 01/01/2017, με την οποία επιτεύχθηκε αποσαφήνιση 

ορισμένων διατάξεων του βασικού νόμου, κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται με τη μέγιστη 

δυνατή αποτελεσματικότητα, ο στόχος της παροχής φορολογικών κινήτρων σε φυσικά 

πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού 

ταμείου.  

Σχέδιο Startup Visa  

Στις 15/02/2017 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε  το Κυπριακό Σχέδιο για Νεοφυείς 

Επιχειρήσεις από τρίτες χώρες, CYPRUS “STARTUP VISA”.  Σκοπός του Σχεδίου είναι η 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας, η 

ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και κατά συνέπεια η αύξηση του δυνητικού 

ρυθμού ανάπτυξης της χώρας. 

Η όλη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 

ειδικότερα του τομέα των νεοφυών επιχειρήσεων, που περιλαμβάνεται στη Δήλωση 

Πολιτικής για την Επιχειρηματικότητα που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 

Δεκέμβριο του 2015. Βασίζεται σε καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών και μη, οι 

οποίες έχοντας αναγνωρίσει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η 

καινοτομία και η προσέλκυση φιλόδοξων νεοφυών επιχειρήσεων στην τόνωση της 

οικονομικής ανάπτυξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αύξηση της 

παραγωγικότητας, έχουν εφαρμόσει αντίστοιχα προγράμματα. 

Η διοικητική μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός των θεσμών του κράτους, όπως και η 

μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και η μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, 

αποσκοπούν στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού κράτους το οποίο να στηρίζεται στη 

βιώσιμη ανάπτυξη, να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη και να στηρίζει την 

επιχειρηματικότητα. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσονται και τα νομοσχέδια για τη 

μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία 

επαναξιολόγησης με σκοπό να κατατεθούν εκ νέου στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τα 

νομοσχέδια περιλαμβάνουν έξι νομοσχέδια και κανονισμούς που διέπουν θέματα 

διαχείρισης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας υπηρεσίας και 

αφορούν, μεταξύ άλλων, νέο σύστημα αξιολόγησης, νέο σύστημα προαγωγών και την 

εισαγωγή κριτηρίων, περιλαμβανομένου και του νομοσχεδίου που εκσυγχρονίζει το πλαίσιο 

της πολιτικής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.  

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

διασφάλισης της αποτελεσματικότερης χρήσης των κυβερνητικών πόρων, της αύξησης της 

αποτελεσματικότητας της δημόσιας υπηρεσίας και της διασφάλισης παροχής ποιοτικών 

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

Αντιπροσώπων όπως και οι σχετικοί κανονισμοί για μελέτη και ψήφιση.  
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Αναφορικά με τη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας, η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει 

ψηφίσει το νομοθετικό πλαίσιο, τον περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 

Νόμο του 2017, τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας του 2017 (Τροποποιητικό) Νόμο καθώς 

και σχετικούς κανονισμούς. Με τον πρώτο νόμο ιδρύεται ένας οργανισμός δημοσίου δικαίου 

ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημόσιων νοσηλευτηρίων και 

των κέντρων παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις περιοχές που ελέγχονται από τη 

Δημοκρατία, καθώς και την ευθύνη για εφαρμογή της διοικητικής και οικονομικής 

αυτονομίας στα δημόσια νοσηλευτήρια. Όσον αφορά το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ), ο 

νόμος προνοεί όπως το πρώτο στάδιο εφαρμοστεί από 1η Ιουνίου 2019 και αφορά τα 

εξωτερικά ιατρεία, ενώ η πλήρους κλίμακας εφαρμογή του ΓΕΣΥ έχει προγραμματιστεί για 

την 1η Ιουνίου 2020, για όλους τους άλλους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 

Ο Προϋπολογισμός του 2018 όπως και το ΜΔΠ 2018-2020 αντικατοπτρίζουν τους 

στρατηγικούς στόχους που έθεσε η κυβέρνηση και βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές 

του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΣΠΔΠ) 2018 - 2020 που ενέκρινε το 

Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 25/5/2017.  

Ο Προϋπολογισμός του 2018 δίδει έμφαση στην υλοποίηση σημαντικών έργων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, στην ενίσχυση πανεπιστημιακών και ερευνητικών υποδομών, στην 

προώθηση νέων μεγάλων οδικών έργων και άλλων έργων υποδομής και 

συγχρηματοδοτούμενων έργων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των υποδομών και της 

ενίσχυσης της δυναμικότητας της οικονομίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις πολιτικές 

ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. 

5.1  Προϋπολογισμός 2018 

Συνολικά, ο Προϋπολογισμός του 2018 που καλύπτει ως επί το πλείστο την Κεντρική 

Κυβέρνηση, προβλέπει έσοδα3 σε ταμειακή βάση ύψους €6.333 εκ. σε σύγκριση με 

αναθεωρημένα έσοδα ύψους €6.424 εκ. το 2017, παρουσιάζουν δηλαδή μείωση 1,4%, λόγω 

ενσωμάτωσης των επιστροφών φόρων και δασμών στο σκέλος των εσόδων, σύμφωνα με τα 

άρθρα 92-94 των δημοσιονομικών και λογιστικών οδηγιών. Σε περίπτωση που οι πρόνοιες 

για επιστροφές φόρων και δασμών συνέχιζαν να περιλαμβάνονται στο σκέλος των 

δαπανών, τότε τα έσοδα του προϋπολογισμού του 2018 σε ταμειακή βάση θα ανέρχονταν 

στα €6.483 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 1%. 

Διάγραμμα 17: Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού 2010-2018 

 

 
         Σημείωση: 2010-2016 τελικά, 2017 αναθεωρημένα, 2018 προϋπολογιζόμενα. 

                                                           
3 Εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών. 
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Οι δαπάνες του κρατικού Προϋπολογισμού του 2018, εξαιρουμένων των 

χρηματοοικονομικών ροών, προϋπολογίζονται σε ταμειακή βάση στα €6.545 εκ σε σύγκριση 

με €6.647 εκ το 2017, παρουσιάζουν δηλαδή μείωση 1,5% σε σχέση  με  τον προηγούμενο 

χρόνο λόγω μη περίληψης  των  επιστροφών φόρων και δασμών στο σκέλος των δαπανών 

αλλά στο σκέλος των αντίστοιχων εσόδων για μεγαλύτερη ευελιξία και διαφάνεια. 

Διάγραμμα 18: Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού, 2010-2018 
 

 
         Σημείωση: 2010-2016 πραγματικές, 2017 & 2018 προϋπολογιζόμενες  

 

Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού 

Τα φορολογικά έσοδα για το 2018 προϋπολογίζονται στα €5.312 εκ. και αποτελούν το 84% 

των συνολικών εσόδων. Το υπόλοιπο 16% των εσόδων, εξαιρουμένων των εισπράξεων από 

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

μεταβιβάσεις, χορηγίες, που για το 2018 προϋπολογίζονται στα €1.021 εκ. 

Τα έσοδα από την άμεση φορολογία  προϋπολογίζονται σε απόλυτους αριθμούς, να 

φθάσουν τα €2.222 εκ. το 2018 σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €2.193 εκ. το 2017, 

παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 1,3%. 

Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία το 2018 προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς, στα 

€3.090 εκ. το 2018 σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €3.191 εκ. το 2017 

παρουσιάζοντας δηλαδή μείωση της τάξης του 3,2% λόγω ενσωμάτωσης των επιστροφών 

φόρων και δασμών στο σκέλος των εσόδων, σύμφωνα με τα άρθρα 92-94 των 

δημοσιονομικών και λογιστικών οδηγιών. 

Τα μη φορολογικά έσοδα προβλέπονται να μειωθούν στα €1.021 εκ. το 2018 σε σύγκριση με 

αναθεωρημένα έσοδα ύψους €1.041 εκ. το 2017 σημειώνοντας μείωση 1,9% ως απόρροια των 

προσωρινών εσόδων που έλαβε το κράτος το 2017 ένεκα της υπογραφής συμβολαίων 

Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής  Υδρογονανθράκων.  
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Διάγραμμα 19: Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού 2010-2018 

 

 
 

Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού 

Οι συνολικές δαπάνες4, παρουσιάζουν μείωση 1,5% σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο και 

προϋπολογίζονται στα € 6.545 εκ σε σύγκριση με € 6.647 εκ. το 2017. Οι πρωτογενείς δαπάνες 

το 2018 ανέρχονται στα  € 6.049 εκ. σε σύγκριση με €6.148 εκ. του προηγούμενου χρόνου, 

δηλαδή παρουσιάζουν μείωση 1,6%, λόγω μη περίληψης των επιστροφών φόρων και 

δασμών στο σκέλος των δαπανών αλλά στο σκέλος των αντίστοιχων εσόδων για μεγαλύτερη 

ευελιξία και διαφάνεια. Σε περίπτωση που οι πρόνοιες για επιστροφές φόρων και δασμών 

συνέχιζαν να περιλαμβάνονται στο σκέλος των δαπανών, τότε οι πρωτογενείς δαπάνες του 

προϋπολογισμού του 2018 θα ανέρχονταν στα €6.300εκ. παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 

2,5%. Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών κατά οικονομική δραστηριότητα του 

προϋπολογισμού είναι:  

Οι δαπάνες προσωπικού περιλαμβάνουν τις απολαβές του προσωπικού και τις συντάξεις 

και τα φιλοδωρήματα. Για το 2018 υπολογίζονται να αυξηθούν κατά 2,4% σε σχέση με το 

2017 και να ανέλθουν στα €2.623 εκ. σε σύγκριση με €2.563 εκ., λόγω της αναμενόμενης 

καταβολής της ΑΤΑ και των προσαυξήσεων καθώς και λόγω αύξησης του αριθμού των 

επικείμενων αφυπηρετήσεων. Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπονται να μειωθούν κατά 

24,5% το 2018 και να φτάσουν στα €826 εκ. σε σύγκριση με €1.094 εκ. το 2017. Η μείωση που 

παρουσιάζουν οι λειτουργικές δαπάνες οφείλεται κυρίως στη μεταφορά των πιστώσεων για 

επιστροφές φόρων και δασμών στο σκέλος των εσόδων ως αρνητικά έσοδα με χρέωση δηλαδή 

των αντίστοιχων άρθρων εσόδων φόρων και δασμών για μεγαλύτερη ευελιξία και διαφάνεια 
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καθώς και στην μείωση των δαπανών για την αγορά ύδατος. Στην περίπτωση που οι 

πρόνοιες για τις επιστροφές φόρων και δασμών συνέχιζαν να περιλαμβάνονται στις 

λειτουργικές δαπάνες τότε οι λειτουργικές δαπάνες θα παρουσίαζαν μείωση 1,6%.  

Οι μεταβιβαστικές πληρωμές αποτελούνται κυρίως από τις κοινωνικές παροχές, τις 

χορηγίες προς τους ημικρατικούς οργανισμούς και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς 

και τη συνεισφορά προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Το 2018 η πιο πάνω κατηγορία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,7% και να φθάσει τα €1.993 

εκ. σε σύγκριση με €1.922 εκ. το 2017. 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (πάγια, έργα υπό κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα έργα) 

αναμένεται να αυξηθούν το 2018 κατά 6,6% και να φθάσουν στα €607 εκ. σε σύγκριση με 

€569 εκ. το 2017 λόγω συμπερίληψης νέων μεγάλων οδικών και άλλων έργων υποδομής 

καθώς και συγχρηματοδοτούμενων έργων. Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου 

χρέους (τόκοι) προϋπολογίζονται για το 2018 να μειωθούν οριακά κατά 0,7% και να 

φτάσουν στα €495 εκ. σε σύγκριση με €499 εκ. το 2017, λόγω μείωσης του μέσου κόστους 

εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. 

Κατανομή Πρωτογενών Δαπανών κατά Υπουργείο 

Η κατανομή των πιστώσεων κατά υπουργείο έχει ως εξής: 

Πίνακας 11: Πρωτογενείς Δαπάνες κατά Υπουργείο 2016-2020  

Υπουργείο /Ανεξάρτητες Υπηρεσίες 

Πραγματικές 
Δαπάνες  

Εγκεκριμένος 
Προϋπολ. 

Προϋπολογισμός MΔΠ ΜΔΠ 

2016 2017 2018 2019 2020 

€ εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 57 66 77 81 74 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 42 25 26 26 26 

AΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9 14 23 25 25 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΆΜΥΝΑΣ  287 352 352 357 357 

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 223 239 224 240 243 

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 250 283 295 295 309 

ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 40 38 48 48 48 

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 960 914 929 937 939 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  446 501 510 515 515 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  69 79 83 84 84 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  1.474 1.572 1.334 1.414 1.488 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  51 242 242 249 248 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 960 995 1.042 1.046 1.050 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ  246 270 284 294 294 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 508 560 581 591 601 

ΣΥΝΟΛΟ 5.622 6.148 6.049 6.201 6.300 
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Η κατανομή λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες πολιτικής της Κυβέρνησης όπως 

αντικατοπτρίζονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2018-2020 που έχει 

υιοθετηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο καθώς και οι δεσμεύσεις/υποχρεώσεις του κάθε 

Υπουργείου χωριστά. Επιπλέον αναφέρεται ότι, η συνολική οροφή δαπανών για το 2019 

είναι δεσμευτική ενώ η συνολική οροφή για το 2020 είναι ενδεικτική. 

5.2 Απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα  

Το νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2018 συνεχίζει να περιλαμβάνει μέτρα 

συγκράτησης της απασχόλησης και των επιδομάτων/αποζημιώσεων/οικονομικών 

ωφελημάτων.  Αναφέρεται ότι, η συνολική απασχόληση στον δημόσιο τομέα έχει μειωθεί 

στις 47.967 στις 30.6.2017 από 52.267 την 1.12.2012, εξαιρουμένων 3.000 περίπου 

Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) που έχουν αντικαταστήσει 3.400 περίπου κληρωτούς 

οπλίτες.  Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

(α) Μη παραχώρηση Γενικών Αυξήσεων ή άλλων άμεσων ή έμμεσων μισθολογικών  

αυξήσεων για το 2018 λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

- Από την 1η Ιανουαρίου 2017 έχει καταργηθεί η έκτακτη εισφορά που είχε επιβληθεί 

στις απολαβές των εργαζομένων το 2011, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το 

δημόσιο τομέα. 

- Από την 1η Ιανουαρίου 2017 παραχωρούνται κανονικά οι προσαυξήσεις, που είχαν 

ανασταλεί από το 2012, αλλά και οι μισθολογικές αναβαθμίσεις σε περίπτωση 

προαγωγών, που είχαν ανασταλεί από το 2013.  

- Από την 1η Ιανουαρίου 2017 εφαρμόζεται το αναθεωρημένο πλαίσιο της ΑΤΑ, που 

είχε ανασταλεί από το 2012 και το οποίο προνοεί παραχώρηση της ΑΤΑ στις 

περιπτώσεις αύξησης του σχετικού Δείκτη, αποφεύγοντας τη μείωση της ΑΤΑ όταν ο 

Δείκτης είναι αρνητικός, και συνεπώς αναμένεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018 θα 

παραχωρηθεί ΑΤΑ. 

- Από την 1η Μαρτίου 2017 έχει υπάρξει μερική αναθεώρηση των μέτρων που 

αφορούν στα επιδόματα/αποζημιώσεις για απασχόληση με το σύστημα βάρδιας 

ή/και υπερωριακά.  

(β) Συνέχιση της απαγόρευσης της πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού 

(υπαλληλικές θέσεις) στη Γενική Κυβέρνηση και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Οι 

περιπτώσεις που δικαιολογούν εξαίρεση από την απαγόρευση, όπως και οι περιπτώσεις 

Προαγωγής ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής θα εξετάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες 

των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο 

Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. 

(γ) Συνέχιση της απαγόρευσης της πρόσληψης εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για 

ολόκληρη τη δημόσια υπηρεσία για το 2018 και της μη αντικατάστασης  υπαλλήλων που 
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αποχωρούν από την υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο, με νέες προσλήψεις εργοδοτουμένων 

ορισμένου χρόνου. Από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται μόνο τα 

Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 16 του περί 

Προϋπολογισμού Νόμου με ιδιαίτερη έμφαση στον Τομέα  της Υγείας και της Παιδείας. 

Σημειώνεται ότι στον Προϋπολογισμό του 2018 προτείνεται αύξηση της συνολικής 

απασχόλησης κατά 62 άτομα για να καλύψει τις ανάγκες διάφορων κατηγοριών 

προσωπικού στον τομέα της υγείας, ήτοι 25 Ιατρικοί Λειτουργοί 1ης Τάξης, 20 Φροντιστές 

Υγείας, 10 Νοσηλευτικοί Λειτουργοί (Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος) και 7 Τεχνολόγοι 

Νοσοκομειακού Εργαστηρίου 

(δ) Συνέχιση της παγοποίησης στις προσλήψεις ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, και 

θέσπιση διαδικασίας για αποπαγοποίηση κενών θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού 

Προσωπικού για τις περιπτώσεις όπου δικαιολογείται εξαίρεση.   

(ε) Διατήρηση της απασχόλησης εποχικού ωρομίσθιου προσωπικού για το 2018, στα ίδια 

επίπεδα με το 2017 και απαγόρευση της αντικατάστασης του εποχικού ωρομίσθιου 

προσωπικού που αποχωρεί με εξαίρεση τους ναυαγοσώστες των Επαρχιακών Διοικήσεων. 

(στ)  Συνέχιση και εφαρμογή της κινητικότητας εντός και μεταξύ των Υπουργείων αλλά και 

στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.  

(ζ) Στον Προϋπολογισμό για το 2018 περιλαμβάνεται η μισθοδοτική αναβάθμιση του 

ιατρικού προσωπικού των κρατικών νοσηλευτηρίων και η δημιουργία θέσεων Φροντιστή, 

ενώ το 2019 θα αναβαθμιστεί το νοσηλευτικό προσωπικό.   

(η) Διατήρηση των ρυθμίσεων που αφορούν στην καταβολή επιδομάτων, αποζημιώσεων και 

άλλων οικονομικών ωφελημάτων, σύμφωνα με τις Σημειώσεις 17 και 31 του Πρώτου Πίνακα 

Δελτίων Δαπανών του περί Προϋπολογισμού του 2017  Νόμου του 2016 και την αναθεώρηση 

των μέτρων που αφορούν στα επιδόματα/ αποζημιώσεις για απασχόληση με το σύστημα 

βάρδιας ή/και υπερωριακά, που εφαρμόζεται από την 1.3.2017. Το σύνολο των ρυθμίσεων 

για τα επιδόματα, αποζημιώσεις και άλλα οικονομικά ωφελήματα των κρατικών υπαλλήλων 

και του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού αναφορικά με το 2018 παρατίθεται στο 

Παράρτημα VΙ. 

(θ) Προτείνεται η δημιουργία 290 θέσεων και η κατάργηση 294 θέσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα οι κυριότεροι οικονομικοί δείκτες της κυπριακής 

οικονομίας για τα έτη 2013 έως 2020.  

  2013 2014 2015 2016ε 2017π 2018π 2019π 2020π 

                  

Ρυθμός μεταβολής                 

   ΑΕΠ -6,0 -1,5 1,7 2,8 3,6 3,0 2,7 2,7 

    Εγχώρια Ζήτηση  -9,6 -1,5 3,0 3,9 2,4 2,9 2,5 2,5 

    Κατανάλωση  -6,4 -1,2 1,4 2,0 2,8 2,2 1,9 1,9 

      Ιδιωτική Κατανάλωση -5,9 0,7 1,9 2,9 3,0 2,5 2,3 2,3 

      Δημόσια Κατανάλωση -8,2 7,9 -0,6 -1,4 1,9 0,9 0,6 0,3 

    Πάγιες Επενδύσεις -12,9 -17,5 12,0 25,9 0,2 6,5 5,2 5,2 

    Αποθέματα -2,3 2,2 0,3 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Εξωτερικό  Ισοζύγιο 3,9 -0,1 -1,3 -1,0 1,2 0,2 0,2 0,2 

       Εξαγωγές Αγαθών και  
       Υπηρεσιών 

2,1 4,2 0,0 3,6 3,2 3,6 3,6 3,6 

       Εισαγωγές Αγαθών και  
       Υπηρεσιών 

-4,8 4,6 2,1 5,3 1,2 3,3 3,3 3,3 

Διαφορά πραγματικού ΑΕΠ με 
δυνητικό ΑΕΠ (ως % του 
δυνητικού ΑΕΠ) 

-7,0 -6,2 -3,5 -1,5 0,5 1,5 2,0 2,3 

Εναρμονισμένος Ρυθμός 
Πληθωρισμού  

0,4 -0,3 -1,5 -1,2 1,0 1,0 1,5 2,0 

    Ποσοστό Ανεργίας 15,9 16,1 14,9 13,0 11,0 9,5 8,0 6,5 

    Αύξηση Απασχόλησης -5,9 -1,8 1,5 3,2 3,0 2,4 1,7 1,7 

    Ακαθάριστος  
    σχηματισμός κεφαλαίου 

-12,9 -17,5 12,0 25,9 0,2 6,5 5,2 5,2 

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (% του 
ΑΕΠ) 

-5,1 -8,8 -1,2 0,4 1,0 1,3 1,4 1,4 

Πρωτογενές  Ισοζύγιο (% του 
ΑΕΠ)  

-1,8 -6,0 1,7 3,0 3,5 3,8 3,9 3,9 

    Έσοδα (% του ΑΕΠ) 36,5 39,6 39,2 39,2 40,0 39,9 39,7 39,0 

    Δαπάνες (% του ΑΕΠ) 41,6 48,4 40,4 38,9 39,0 38,6 38,2 37,6 

Δημόσιο Χρέος (% του ΑΕΠ) 102,2 107,1 107,5 107,8 99,0 92,4 86,5 81,8 

ε: εκτίμηση             π: πρόβλεψη  
 

 


