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ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο Προϋπολογισμός του 2019 όπως και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 

2019-2021 ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Στρατηγικού 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΣΠΔΠ) 2019-2021 που ενέκρινε το Υπουργικό 

Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 21/5/2018. Η οικονομική πολιτική που 

ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια,  ήταν μέρος μιας τεράστιας συλλογικής προσπάθειας 

που συντελέστηκε με ένα εύρος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και μέτρων πολιτικής που 

είχαν ως στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας, τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος και τη διόρθωση των ανισορροπιών στα δημόσια οικονομικά, μαζί με τις 

πολιτικές για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της ανταγωνιστικότητας και την 

προσέλκυση επενδύσεων.  

Τα θετικά αποτελέσματα αποτυπώνονται στους ψηλούς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της 

οικονομίας για τέταρτη συνεχή χρονιά, τη βελτίωση στην αγορά εργασίας και την επιστροφή 

της εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία. Ειδικά το τελευταίο επιβεβαιώνεται με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο μετά την αναβάθμιση των κυπριακών ομολόγων σε επενδυτική 

βαθμίδα από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 και από το 

οίκο Fitch  στις 19 Οκτωβρίου 2018. Κρίνεται απαραίτητο όπως διατηρηθεί και ενδυναμωθεί 

η δυναμική των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αλλά και η αντιμετώπιση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και η προσέλκυση επενδύσεων ψηλής προστιθέμενης 

αξίας. Τα πιο πάνω διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων της οικονομικής πολιτικής για 

την περαιτέρω θωράκιση της οικονομίας απέναντι στις προκλήσεις, ούτως ώστε να 

διασφαλιστεί μια τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, 

μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής. 

Η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας συνεχίζεται με το ρυθμό ανάπτυξης να φθάνει, σε 

πραγματικούς όρους, το 4,0% το 1ο εξάμηνο του 2018 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο 

του προηγούμενου χρόνου, ενώ οι προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών δεικνύουν 

ανάπτυξη τουλάχιστον 4% για ολόκληρο το 2018. Μεσοπρόθεσμα, ο ετήσιος ρυθμός 

ανάπτυξης της οικονομίας κατά την περίοδο 2019-2021 αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 3,0-

3,8% 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 2018 μειώθηκε στο 

7,3%, έναντι ποσοστού ανεργίας 10,6% το 2ο τρίμηνο του 2017, γεγονός το οποίο 

καταδεικνύει τη σημαντική βελτίωση στην αγορά εργασίας. Για ολόκληρο το 2018, η 

εκτίμηση είναι ότι, η ανεργία θα μειωθεί κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ και θα περιορισθεί 

γύρω στο 8½%, από το 11,1% που κυμάνθηκε κατά το 2017. Η σταθερή οικονομική 

ανάκαμψη που προβλέπεται για την περίοδο 2019-21 ενισχύει τις προβλέψεις για περαιτέρω 
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μείωση του ποσοστού ανεργίας, το οποίο προβλέπεται να περιορισθεί γύρω στο 5,5% του 

εργατικού δυναμικού μέχρι το τέλος της περιόδου.  

 Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018, 

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

προηγούμενου χρόνου, ενώ για την ίδια περίοδο ο δομικός πληθωρισμός (ΔΤΚ 

εξαιρουμένων των δεικτών τιμών ενέργειας και εποχικών τροφίμων) παρουσίασε θετική 

μεταβολή 0,4%. Η αυξητική πορεία του πληθωρισμού κατά το 2018, οφείλεται κυρίως στις 

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

κυμάνθηκε στα €59,63 το βαρέλι κατά την υπό αναφορά περίοδο σε σχέση με €46,59 την 

αντίστοιχη περίοδο του 2017 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 27,97% και οι οποίες 

αντικατοπτρίστηκαν στις αυξήσεις των τιμών κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων όπως 

καυσίμων και ηλεκτρισμού στην Κύπρο.  

H πορεία εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού τομέα της Κύπρου συνεχίστηκε με ιδιαίτερη 

ένταση το 2018. Καθοριστική εξέλιξη που συμβάλει στην ισχυροποίηση του τραπεζικού 

συστήματος υπήρξε η μετεξέλιξη της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας σε Φορέα 

Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, μετά την απόκτηση του συνόλου των καταθέσεων και 

μέρους των περιουσιακών στοιχείων από την Ελληνική Τράπεζα, αλλά και η πώληση 

χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) από άλλες τράπεζες. Σημαντική 

υπήρξε και η ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την διαχείριση δανείων. 

Πρόκληση για τις τράπεζες αποτελεί η πτωτική τάση που παρατηρείται στα επιτόκια, 

γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία τους και το συνεχώς μεταβαλλόμενο 

ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο. 

Η περαιτέρω αποκλιμάκωση των ΜΕΧ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη 

βιώσιμης ανάπτυξης και για την εμπέδωση συνθηκών χρηματοοικονομικής σταθερότητας.  

Tο δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 

2018 ήταν πλεονασματικό ύψους €326,9 εκ. ή 1,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Κατά την 

αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, το δημοσιονομικό ισοζύγιο ήταν επίσης 

πλεονασματικό ύψους €64,5 εκ. ή 0,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες 

προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για ολόκληρο το 2018, αναμένεται  

πλεονασματικό δημοσιονομικό ισοζύγιο της τάξης του 2,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε 

σύγκριση με 1,8% του ΑΕΠ το 2017. 

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2019 προβλέπεται να είναι πλεονασματικό της τάξης 

του 3,1%, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Προβλέπονται έσοδα γενικής κυβέρνησης ύψους €8.55 δις 

και δαπάνες γενικής κυβέρνησης ύψους €7.91 δις. 

Για τα έτη 2020 και 2021, οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί για το δημοσιονομικό 

ισοζύγιο είναι η διατήρηση ενός πλεονασματικού δημοσιονομικού ισοζυγίου της τάξης του 

2,9% και 2,8% του ΑΕΠ, αντίστοιχα. Οι πιο πάνω δημοσιονομικοί στόχοι επιτρέπουν την 

ικανοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Στόχου (ισοσκελισμένο ισοζύγιο σε 

διαρθρωτικούς όρους) κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. 
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Με βάση τα πιο πάνω, προβλέπεται ότι, το 2019 το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στα €21,2 δις 

και ως ποσοστό του ΑΕΠ θα περιορισθεί στο 97,2%, σε σύγκριση με εκτίμηση για 104,2% τον 

προηγούμενο χρόνο. Η πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους, αναμένεται να συνεχιστεί και 

να κατέλθει στο 90,8% και 84,6%, ως ποσοστό του ΑΕΠ,  κατά το 2020 και 2021 αντίστοιχα. 

Συνολικά, ο Προϋπολογισμός του 2019 που καλύπτει ως επί το πλείστο την Κεντρική 

Κυβέρνηση, προβλέπει έσοδα σε ταμειακή βάση ύψους €6.668 εκ. και δαπάνες σε ταμειακή 

βάση ύψους €6.856 εκ. Οι πρωτογενείς δαπάνες το 2019 ανέρχονται στα  € 6.271 εκ. σε 

σύγκριση με €6.057 εκ. του προηγούμενου χρόνου, δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση 3,5%, 

επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση σημαντικών έργων και προγραμμάτων όπως οι 

επενδύσεις στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την προώθηση έργου υποδομής και την 

προώθηση μεταρρυθμίσεων.  

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

παρουσιάζονται οι μακροοικονομικές εξελίξεις του 2018 και οι προβλέψεις για την περίοδο 

2019-2021 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 2019 και το ΜΔΠ 2019-2021. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1.1  Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις 

Σύμφωνα με τις καλοκαιρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο παγκόσμιος ρυθμός 

οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να επιταχυνθεί και να κυμανθεί γύρω στο 3,9% το 2018 

έναντι 3,7% το 2017. Σημειώνεται ταυτόχρονα όμως ότι, η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη 

θεωρείται εύθραυστη, λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής αστάθειας σε διεθνές επίπεδο.  

Ο ρυθμός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2018 αναμένεται να κυμανθεί πιο κάτω 

από το 2017 (2,4%), δηλαδή στο 2,1%. 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 επιτάχυνση 

του πληθωρισμού αναμένεται να περιορίσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, με 

αποτέλεσμα να συγκρατηθεί σε κάποιο βαθμό η ιδιωτική κατανάλωση. Η οικονομική 

ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να επιβραδυνθεί το 2018, γύρω στο 1,3% 

(έναντι 1,7% το 2017), λόγω μείωσης των επενδύσεων και του ρυθμού δημιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας εν μέσω προσδοκιών για αρνητικές επιπτώσεις από την απόφαση για έξοδο 

από την Ε.Ε. Η ρωσική οικονομία προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 1,7% το 2018, σε σχέση με 

το 2017 (1,5%). 

Στην Ευρωζώνη ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2018 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 2,1%, 

χαμηλότερος από το 2017 που ανήλθε στο 2,4%. Η ανεργία για το 2018 αναμένεται να μειωθεί 

στο 8,4% το 2018, έναντι 9,1% το 2017. Ο ρυθμός πληθωρισμού στην Ευρωζώνη για το 2018 

αναμένεται να ανέλθει στο 1,7%, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με πληθωρισμό 

ύψους 1,5% το 2017. 

1.2  Οικονομικές Εξελίξεις 2018 

Η οικονομία της Κύπρου συνεχίζει να παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά 

το 2018. Συγκεκριμένα, με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά 

το 1ο εξάμηνο του 2018, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, παρουσίασε αύξηση 

γύρω στο 4% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2017.  

Για το 2018 συνολικά, με βάση το μακροοικονομικό σενάριο, ο ρυθμός ανάπτυξης 

αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 4% σε πραγματικούς όρους σε σχέση με 3,8% που ήταν η 

προηγούμενη πρόβλεψη όπως αυτή περιλαμβανόταν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2018-

2021 (Απρίλιος 2018).  

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

σταδιακή αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, διατηρούν ένα κλίμα βελτιωμένης 

εμπιστοσύνης.   
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Διάγραμμα 1: Πραγματικός ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 2009-2018  

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

 

 
   

 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

Από πλευράς ζήτησης, η ιδιωτική κατανάλωση το 1ο εξάμηνο του 2018 συνεχίζει να 

καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2017. Συνολικά, το 

1ο εξάμηνο του 2018, η ετήσια αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης ανήλθε γύρω στο 4,4% 

(στοιχεία εποχικά διορθωμένα). Η δημόσια κατανάλωση κατέγραψε μικρή μείωση γύρω στο 

0,7% (στοιχεία εποχικά διορθωμένα) το 1ο εξάμηνο του 2018 σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο 

του 2017.  

Όσον αφορά την εξωτερική ζήτηση, οι εξαγωγές παρουσίασαν σημαντική αύξηση ύψους 

12,8% ενώ οι εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση ύψους 5,1% (στοιχεία εποχικά διορθωμένα) 

κατά το 1ο εξάμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. 

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 αντικατοπτρίζουν τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας: 

 Οι αφίξεις τουριστών παρουσιάζουν αύξηση ύψους 9,6% την περίοδο Ιανουαρίου-

Αυγούστου 2018 σε σχέση με την εξαιρετική επίδοση της αντίστοιχης περιόδου του 2017,  

 Τα έσοδα από τον τουρισμό παρουσιάζουν αύξηση 3.9% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 

2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, 

 Ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου παρουσιάζει αύξηση 7,6% την 

περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.  
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 Ο δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσιάζει αύξηση 5,4% την περίοδο Ιανουαρίου-

Ιουνίου 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. 

 Οι συνολικές εισαγωγές προϊόντων (c.i.f.) αυξήθηκαν κατά 18,2% και οι συνολικές 

εξαγωγές προϊόντων (f.o.b.) αυξήθηκαν κατά 53,5% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 

σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Οι εισαγωγές/εξαγωγές την περίοδο αυτή 

επηρεάστηκαν σημαντικά από μεγάλες εισαγωγές/εξαγωγές μεταφορικού εξοπλισμού 

(πλοία και αεροπλάνα), εξαιρουμένων αυτών παρουσίασαν αύξηση 15,4% και 31,5% 

αντίστοιχα. 

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 22,3% την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 σε 

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της 

Κεντρικής Τράπεζας, οι τιμές των ακινήτων παρουσίασαν οριακή αύξηση το 1ο τρίμηνο του 

2018, αντικατοπτρίζοντας την προσαρμογή και σταθεροποίηση του τομέα (1,8% το 1ο 

τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017).  

Η απασχόληση σε άτομα αυξήθηκε το 1ο εξάμηνο του 2018 κατά 4,3%, σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Ταυτόχρονα, αξίζει να αναφερθεί ότι, το ποσοστό κενών 

θέσεων εργασίας στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 1,4% το 1ο τρίμηνο του 2018, από 1,2% το 1ο 

τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με 1,1% και 0.8% αντίστοιχα το 1ο και 2ο τρίμηνο του 2017.  

Διάγραμμα 2: Απασχόληση (αριθμός ατόμων), % μεταβολή, 2008-2018  

 
 

              Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, Στατιστική Υπηρεσία 
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Διάγραμμα 3: Αριθμός κενών θέσεων και υπαλλήλων, 2013-2018  

 

        Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

Η ανεργία, με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, κατά το 2ο τρίμηνο του 

2018 μειώθηκε στο 7,3%, έναντι ποσοστού ανεργίας 10,6% το 2ο τρίμηνο του 2017. Σύμφωνα 

με δημοσιευμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό ανεργίας 

στην Ευρωζώνη έπεσε κατά μέσο όρο στο 8,2%, σε σύγκριση με 9,2% τον Ιούλιο του 2017. Η 

μείωση του ποσοστού ανεργίας στην Κύπρο ήταν η μεγαλύτερη κατά την υπό αναφορά 

περίοδο (Ιούλιος 2018/Ιούλιος 2017). 

Διάγραμμα 4: Ποσοστό ανεργίας 2008-2018* 

                
      Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

      *Πρόβλεψη Υπουργείου Οικονομικών 
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Πίνακας 1: Ποσοστό ανεργίας στους νέους και μακροπρόθεσμη ανεργία 2013-2018, 
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (% στο εργατικό δυναμικό) 

          Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

Επίσης, βάσει της ίδιας έρευνας το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας κατά το 2ο τρίμηνο του 

2018 μειώθηκε στο 2,5% και η ανεργία μεταξύ των νέων στο 17,9%.  

Για ολόκληρο το 2018, η εκτίμηση είναι ότι, η ανεργία θα κυμανθεί γύρω στο 8,5%, από το 

11,1% που κυμάνθηκε κατά το 2017. 

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 2018, οι απολαβές ανά μισθωτό (στοιχεία μη εποχικά 

διορθωμένα) παρουσίασαν οριακή αύξηση ύψους 1,4%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 11,1 24,7 4,5 
1ο τρίμηνο 13,5 26,7 5,3 
2ο τρίμηνο 10,6 25,3 4,9 
3ο τρίμηνο 10,0 24,0 4,3 
4ο τρίμηνο 10,1 22,9 3,4 
2018    
1ο τρίμηνο 10,7 25,3 3,2 
2ο τρίμηνο 7,3 17,9 2,5 



     

9 

 

Διάγραμμα 5: Απολαβές και μοναδιαίο εργατικό κόστος, 2010-2018 (ετήσια % αλλαγή) 

 
     Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

Το βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον, με τις θετικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, 

καθώς και τη στοχευμένη κοινωνική πολιτική, είχε επίδραση και στους κοινωνικούς δείκτες, 

με μείωση στο ποσοστό κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στο 25,2% το 2017, 

σε σύγκριση με 27,7% το 2016 και 27,1% το 2012. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. το 2017 

ανέρχεται στο 22,5%. 

Διάγραμμα 6: Ποσοστό κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 2008-2017  

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

Η ανισότητα του εισοδήματος, όπως μετριέται με το συντελεστή Gini, μειώθηκε αισθητά το 

2017, με το δείκτη να διαμορφώνεται στο 30,8, πλησιάζοντας έτσι τα επίπεδα του 2009, μετά 

την κορύφωση του δείκτη στο 34,8 το 2014. Η μείωση στην ανισότητα του εισοδήματος 

αντικατοπτρίζεται και στο δείκτη κατανομής του εισοδήματος S80/S20, ο οποίος συγκρίνει 

το μερίδιο του εισοδήματος του  'πλουσιότερου' 20% του πληθυσμού με το 'φτωχότερο' 20%, 

ο οποίος ακολουθεί φθίνουσα πορεία με το δείκτη να περιορίζεται στο 4,6 το 2017 από το 5,4 

το 2014. 
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Διάγραμμα 7: Συντελεστές ανισότητας εισοδήματος (Gini και S80/S20), 2008-2017  

 

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018, 

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

προηγούμενου χρόνου, ενώ για την ίδια περίοδο ο δομικός πληθωρισμός (ΔΤΚ 

εξαιρουμένων των δεικτών τιμών ενέργειας και εποχικών τροφίμων) παρουσίασε θετική 

μεταβολή ύψους 0,4%. Η αυξητική πορεία του πληθωρισμού κατά το 2018, οφείλεται κυρίως 

στις αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στη μέση τιμή του αργού πετρελαίου τύπου μπρεντ, η 

οποία κυμάνθηκε στα €59,63 το βαρέλι κατά την υπό αναφορά περίοδο σε σχέση με €46,59 

την αντίστοιχη περίοδο του 2017 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 27,97% 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 2018, των προϊόντων του ΔΤΚ που 

επηρεάζονται άμεσα από την τιμή του πετρελαίου, ήταν περίπου 0,7 ποσοστιαίες μονάδες. 

Συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, αύξηση στις τιμές, κατά την υπό 

αναφορά περίοδο,  σημείωσαν τα πετρελαιοειδή της τάξης του 5,5%, καθώς και οι υπηρεσίες 

της τάξης του 1,8%. Μείωση τιμών παρατηρήθηκε στην οικονομική κατηγορία εγχώρια 

προϊόντα της τάξης του -0,2% σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του προηγούμενου 

χρόνου, η οποία προήλθε κυρίως από τη μείωση των τιμών των εγχώριων γεωργικών 

προϊόντων (-0,45%), ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε μείωση και στις τιμές των εισαγόμενων 

προϊόντων της τάξης του -1,2%, η οποία κυρίως προήλθε από σημαντική μείωση τιμών των 

εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων (-6,4%). 
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Διάγραμμα 8: Ετήσια % μεταβολή του ΔΤΚ 2010 - Αύγουστος 2018 και συνεισφορά των 
οικονομικών του κατηγοριών στον πληθωρισμό 

 

 

 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία και υπολογισμοί Υπουργείου Οικονομικών 

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 2018 ο πληθωρισμός να 

κυμανθεί γύρω στο 1,0%. 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το οποίο κατά το 2017 διευρύνθηκε στο 66% του ΑΕΠ 

κατέγραψε βελτίωση το 1ο τρίμηνο του 2018, καταγράφοντας έλλειμμα της τάξης των €86,3εκ 

(-0,4% του ΑΕΠ), σε σύγκριση με έλλειμμα €738,3εκ (-3,8% του ΑΕΠ) το 1ο τρίμηνο του 2017. 

Η εν λόγω βελτίωση οφείλεται κυρίως στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών, με τις εξαγωγές 

αγαθών, ως επί το πλείστο, πλοίων, κατά το 1ο τρίμηνο του 2018 να εμφανίζονται σημαντικά 

αυξημένες σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2017. Σε πολύ μικρότερο βαθμό, η βελτίωση του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών οφείλεται στις υπηρεσίες. Από την άλλη, το πρωτογενές 

και δευτερογενές εισόδημα κατέγραψαν επιδείνωση. Εξαιρουμένων των 

εισαγωγών/εξαγωγών Οντοτήτων Ειδικού Σκοπού (SPEs) που δραστηριοποιούνται μεταξύ 

άλλων στον τομέα της ναυτιλίας, το 1ο τρίμηνο του 2018 το έλλειμμα στο ΙΤΣ περιορίζεται 

στο 2,1% του ΑΕΠ σε σχέση με έλλειμμα 2,3% του ΑΕΠ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. 
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Πίνακας 2: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, 2009-2018, % ΑΕΠ 

Έτος 
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 2,0 -16,0 18,0 

2015 -1,5 0,8 -16,7 17,5 

2016 -4,8 -0,8 -20,9 20,1 

2017 -6,6 -1,9 -23,2 21,2 

1ο τρίμηνο 2017 -3.8 -3.0 -5,7 2,7 

1ο τρίμηνο 2018 -0.4 0,7 -2,2 2,9 

 1.3 Μεσοπρόθεσμες Προοπτικές 2019-2021 

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

μεσοπρόθεσμα αναμένεται να συνεχίσουν να είναι θετικές. Το βελτιωμένο μακροοικονομικό 

περιβάλλον αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση 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 εκπαίδευσης, της ενέργειας και του τουρισμού, δημιουργούν θετικές προοπτικές 

για την κυπριακή οικονομία. 

Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2019 αναμένεται να κυμανθεί γύρω 

στο 3,8% και τα έτη 2020-2021 να κυμανθεί γύρω στο 3-3,4% σε πραγματικούς όρους. Στην 

αγορά εργασίας, η ανεργία αναμένεται να συνεχίσει να παρουσιάζει τάσεις αποκλιμάκωσης. 

Για το 2019 το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να περιορισθεί γύρω στο 7% του εργατικού 

δυναμικού, και ακολούθως, με την περαιτέρω τόνωση της ζήτησης στην αγορά εργασίας και 

την αύξηση των κενών θέσεων, να περιορισθεί στο 6,3% το 2020 και στη συνέχεια στο 5,5% το 

2021. 
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Πίνακας 3: Οικονομικοί Δείκτες/ Προβλέψεις 2017-2021 

   Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 

 

Ο πληθωρισμός προβλέπεται το 2019 να κυμανθεί γύρω στο 1,2% και για το 2020 και 2021 ο 

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

διεθνών προβλέψεων για αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου, καθώς και από την περαιτέρω 

ενδυνάμωση της οικονομικής δραστηριότητας, σε μικρότερο όμως βαθμό. 

1.4  Ανάλυση κινδύνων 

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 ψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε συνάρτηση με το 

απαιτητικό και μεταβαλλόμενο εποπτικό πλαίσιο. Αν και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν 

από τον τομέα αυτό έχουν σημαντικά μειωθεί τυχόν αρνητικές εξελίξεις στον τραπεζικό 

τομέα αναμένεται να επηρεάσουν 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. Σημειώνεται όμως ότι, η πρόσφατη 

απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου στην υπόθεση MIG έναντι της Κυπριακής 

Δημοκρατίας που δικαίωσε τη Δημοκρατία καθώς και η νομοθετική ρύθμιση για τη 

σταδιακή απόσυρση των αποκοπών στις απολαβές του δημόσιου και ευρύτερου 

δημόσιου τομέα περιορίζουν τους κινδύνους αυτούς.  

- 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 εταιρείες, κρατικούς Οργανισμούς και την 

τοπική αυτοδιοίκηση.  

Καταγράφονται, επίσης, δυνητικοί εξωτερικοί κίνδυνοι. Το οικονομικό περιβάλλον στις 

Η.Π.Α., Ε.Ε και ευρωζώνη εξακολουθεί να είναι σχετικά ασταθές. Επίσης, οι γεωπολιτικές 

εξελίξεις στη γύρω περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου περιλαμβανομένου και του 

μεταναστευτικού προβλήματος καθώς και η επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε Ρώσους 

υπηκόους και επιχειρήσεις και η επιβολή προστατευτικών μέτρων και αντιμέτρων στις 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) 4,2 4,0 3,8 3,4 3,0 

Πληθωρισμός ΕΔΤΚ (%)  0,7 1,0 1,2 1,5 2,0 

Ανεργία (%) 11,1 8,5 7,0 6,3 5,5 
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εμπορικές συναλλαγές 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.  

Συμπερασματικά, οι κυριότεροι κίνδυνοι σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα για το ρυθμό 

ανάπτυξης της οικονομίας προέρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον, ιδιαίτερα από τις 

εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό τομέα. Κίνδυνοι από το εξωτερικό περιβάλλον, παρόλο 

που δυνητικά είναι υπαρκτοί, εντούτοις στο παρόν στάδιο δεν αναμένεται να επηρεάσουν 

την οικονομία, με εξαίρεση τις εξελίξεις στα επιτόκια, η μείωση των οποίων επηρεάζει την 

κερδοφορία των τραπεζών, καθώς και τυχόν αρνητικές εξελίξεις αναφορικά με το Brexit που 

δυνατόν να επηρεάσουν την Κύπρο ιδιαίτερα μέσω του τομέα του τουρισμού λόγω 

αναταράξεων στις ισοτιμίες της στερλίνας.  

Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι εστιάζονται επίσης στο εσωτερικό περιβάλλον και αν 

υλοποιηθούν θα επηρεάσουν δυσμενώς το δημοσιονομικό ισοζύγιο και το δημόσιο χρέος. 

Για αποφυγή εκτροχιασμού, η πολιτική για τήρηση των οροφών δαπανών είναι η 

σημαντικότερη δικλείδα ασφαλείας. Στην πολιτική δαπανών περιλαμβάνεται και η πολιτική 

για την απασχόληση που περιγράφεται στο τελευταίο κεφάλαιο αλλά και η πολιτική για το 

μισθολόγιο, όπου συνεχίζεται να εφαρμόζεται η συμφωνία για περιορισμό του μισθολογίου 

στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα κάτω από τον ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης της 

οικονομίας.  

Τέλος, αναφέρεται ότι, ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμος του 2014, περιλαμβάνει πρόνοια για ενεργοποίηση μηχανισμού αυτόματης 

διόρθωσης, όταν παρατηρηθούν σημαντικές αποκλίσεις από το μεσοπρόθεσμο 

δημοσιονομικό στόχο ή την πορεία προσαρμογής προς αυτόν. 

1.5  Χρηματοοικονομικές εξελίξεις  

H πορεία εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού τομέα της Κύπρου συνεχίστηκε με ένταση το 

2018, με πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΧ, συγχωνεύσεις και συνεχή προσπάθεια για 

απομόχλευση των τραπεζικών ισολογισμών. Ο τραπεζικός τομέας πλέον στηρίζεται σε πιο 

στέρεες βάσεις σε ότι αφορά την κεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, την ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης των επενδυτών όπως αντανακλάται από την αυξημένη ρευστότητα και την 

αύξηση στη ζήτηση νέων χορηγήσεων.   

Το σύνολο του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής 

πώλησης μέρους των εργασιών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) στην Ελληνική 

Τράπεζα, ήταν 2,8 φορές το μέγεθος του ΑΕΠ, σε σύγκριση με 6,3 φορές το 2012.  
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Παρόλα αυτά το επίπεδο των ΜΕΧ, παραμένει ψηλό παρά την πτωτική τάση που 

παρουσιάζει και αποτελεί τη βασική πρόσκληση που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο 

τραπεζικός τομέας.  

Η αποκλιμάκωση των ΜΕΧ, αποτελεί πρωταρχικό στόχο και απαραίτητη προϋπόθεση για 

την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και την εμπέδωση συνθηκών χρηματοοικονομικής 

σταθερότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση, τονίζεται η σημασία των πιο κάτω μέτρων:  

(α) της μεταφοράς περίπου του 50% των μη-εξυπηρετούμενων δανείων εκτός ισολογισμού 

τραπεζών (μέσα από τον διαχωρισμό της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας αλλά και μέσα 

από την πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΧ από άλλες τράπεζες), 

(β) της πρόσφατης βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του 

τραπεζικού συστήματος, 

(γ) του Σχεδίου Εστία, που θα βοηθήσει στη ρύθμιση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων με 

υποθήκη την πρώτη κατοικία του δανειολήπτη και του οποίου η εφαρμογή προβλέπεται στον 

προϋπολογισμό του 2019, και  

(δ) της μεταρρύθμισης στις δομές διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας που επίσης 

αναμένεται να προωθηθεί εντός του 2019. 

Παράλληλα παρατηρείται ανάκαμψη στην αγορά ακινήτων, με τη ζήτηση για ακίνητα να 

αυξάνεται αισθητά και τις τιμές να καταγράφουν σχετικά μικρές αυξήσεις. Η άνοδος της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας καθώς επίσης η αύξηση της ζήτησης και των τιμών των 

ακινήτων, υποβοηθά στην ενδυνάμωση των ισολογισμών των τραπεζών, μέσω της αύξησης 

της συνολικής αξίας των εξασφαλίσεων των ΜΕΧ και της βελτίωσης των προοπτικών 

αποπληρωμής των ΜΕΧ του κατασκευαστικού τομέα, που αποτελούν μεγάλο ποσοστό των 

ΜΕΧ στην Κύπρο.   

Οι καταθέσεις ακολουθούν από το Δεκέμβριο του 2014, ανοδική πορεία. Σημειώνεται ότι από 

το 2015, δεν ενσωματώνονται οι καταθέσεις της FBME ύψους πέραν των €1,2 δισ, η άδεια της 

οποίας ανακλήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα. Τον Ιούλιο του 2018 οι συνολικές καταθέσεις 

ανήλθαν σε €50,9 δις, έναντι €49,4 δις το Δεκέμβριο του 2017. 

Οι τράπεζες πληρούν τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις του Δείκτη Κάλυψης 

Ρευστότητας (ΔΚΡ) ύψους 100% (οι οποίες αυξήθηκαν από το ελάχιστο του 80% που ίσχυαν 

στις 31 Δεκεμβρίου 2017). 

Στις 31 Μαρτίου 2018, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CET1) του τραπεζικού τομέα, 

ανερχόταν στο 14,1% (14,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2017).  

Τα νέα δάνεια παρουσιάζουν ανοδική τάση και ανήλθαν σε €1.213εκ. για μη 

χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και σε €808,8εκ. για νοικοκυριά την περίοδο Ιανουαρίου-

Αυγούστου 2018 σε σύγκριση με €1.393εκ. και €668 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Το 

μεγαλύτερο μέρος των νέων δανείων που δόθηκαν σε νοικοκυριά αφορούσε οικιστικά 

δάνεια (€576εκ). 
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Τα επιτόκια μειώθηκαν περαιτέρω σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποβοηθώντας έτσι την 

αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας αλλά και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια απομόχλευσης 

του εγχώριου ιδιωτικού τομέα και των τραπεζών για διόρθωση των ισολογισμών τους. 

Επιπρόσθετα, αποτελούν το κύριο εργαλείο αναδιαρθρώσεων υφιστάμενων δανείων, τόσο 

εξυπηρετούμενων όσο και μη εξυπηρετούμενων. Στο εγγύς μέλλον, τα εγχώρια επιτόκια δεν 

αναμένεται να καταγράψουν ουσιαστικές μεταβολές, δεδομένης και της συνέχισης της 

χαλαρής νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ μέσω της επανεπένδυσης κεφαλαίων, όπως 

αυτό ανακοινώθηκε στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στις 26 Απριλίου 2018. 

Παρόλα αυτά, η πτωτική τάση των επιτοκίων επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία των 

τραπεζών, γεγονός που αποτελεί βασική πρόκληση για τις τράπεζες.  

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 

 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω 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. 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018, σημειώθηκε μείωση κατά €4,03 δις στο σύνολο 

των ΜΕΧ, με τη συμφωνία πώλησης δανεικού χαρτοφυλακίου από την Τράπεζα Κύπρου στο 

Apollo Fund (Helix) ύψους €2,8 δις, εκ των οποίων €2,7 δις ΜΕΧ, να αντικατοπτρίζεται στα 

στοιχεία του Ιουνίου του 2018. Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών 

Δεκ-12 Δεκ-13 Δεκ-14 Δεκ-15 Δεκ-16 Δεκ-17 Αυγ-18

Δάνεια σε νοικοκυριά: Οικιστικά 6.83 6.00 5.67 4.58 4.12 4.20 3.84

Δάνεια σε νοικοκυριά: 
Καταναλωτικά 

5.32 4.67 4.36 3.28 3.04 2.53 2.40

Δάνεια σε ΜΧΕ*:  έως €1εκ. 7.29 6.01 5.64 4.63 3.84 3.55 3.44

Δάνεια σε ΜΧΕ*: πέραν €1εκ. 6.70 5.42 6.61 4.06 3.61 3.51 2.73
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περιορίστηκαν στο 30,4% του συνόλου των χορηγήσεων τον Ιούνιο του 2018 σε σχέση με 

32,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2017, και 34% στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Σημειώνεται ότι, από το 

Δεκέμβριο του 2014 μέχρι τον Ιούνιο 2018, σημειώθηκε συνολική μείωση στις ΜΕΧ της τάξης 

των €11,5 δις ή 40,5%.  

Σημειώνεται  για σκοπούς παρουσίασης, ότι, με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου 2018, από το 

ύψος των €16,9 δις των ΜΕΧ, τα ΜΕΧ που αφορούν το τραπεζικό σύστημα ανέρχονται στα 

€11,2 δις (που περιλαμβάνουν και τα €2,7 δις ΜΕΧ των οποίων συμφώνησε την πώληση η 

Τράπεζα Κύπρου), εφόσον τα €5,7 δις έχουν βγει εκτός με τη διαδικασία πώλησης της ΣΚΤ. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι αναδιαρθρώσεις ανέρχονται στα €9,4 δις, στο τραπεζικό 

σύστημα παραμένουν ουσιαστικά  ΜΕΧ ύψους €1,8 δις που δεν έχουν ρυθμιστεί. 

Οι χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν ανήλθαν τον Ιούνιο του 2018 στα €9,4 δις, από τα 

οποία τα €6,4 δις εξακολουθούν να θεωρούνται ΜΕΧ, εν μέρει λόγω του ορισμού που 

ακολουθείται1. Οι προβλέψεις για τις ΜΕΧ ανήλθαν στα €8,2 δις το τέλος Ιουνίου 2018 

καλύπτοντας το 48,3% των ΜΕΧ , που ξεπερνά το μέσο όρο κάλυψης των ΜΕΧ σε επίπεδο 

Ε.Ε (46% Q2, 2018).  

Διάγραμμα 10: Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις  
 

    

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

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

                                                           

1 Σημειώνεται 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. 

Δεκ-14 Δεκ-15 Δεκ-16 Δεκ-17 Μαϊ-18 Ιουν-18

Συνολικά Δάνεια 59.7 60.2 52.5 49.2 49.0 43.4

ΜΕΧ 28.4 27.3 24.3 20.9 20.3 16.9

Προβλέψεις 9.6 10.4 10.3 9.9 10.0 8.2

Αναδιαρθώσεις 13.5 14.6 13.7 11.9 11.3 9.5

% ΜΕΧ προς συνολικά δάνεια 46.08% 43.49% 46.36% 42.47% 41.38% 38.89%

% Αναδιαρθρώσεων προς ΜΕΧ 47.51% 53.31% 56.37% 57.06% 55.69% 56.03%
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εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας ενισχύοντας τη σημαντική πρόοδο που 

καταγράφεται στην οικονομία της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

2.2  Δημοσιονομικές Εξελίξεις 2017-2018  

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης το 2017 ήταν πλεονασματικό της τάξης 

του 1,8% του ΑΕΠ, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με πλεόνασμα της τάξης 

του 0,3% του ΑΕΠ τον προηγούμενο χρόνο. Συνακόλουθα, και το πρωτογενές ισοζύγιο της 

γενικής κυβέρνησης ήταν πλεονασματικό και ανήλθε στο 4,3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 

πλεόνασμα ύψους 3% το 2016. 

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 2017 υπήρξαν, η αισθητή μείωση του ύψους του μερίσματος από την 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, καθώς και η ουσιαστική μείωση των εσόδων από το φόρο 

ακίνητης ιδιοκτησίας και από την έκτακτη εισφορά επί των απολαβών των εργαζομένων 

τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, λόγω κατάργησης των προαναφερθέντων 

μέτρων από 1η Ιανουαρίου 2017. 

Διάγραμμα 11: Δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης και 
κυκλικά διορθωμένο δημοσιονομικό ισοζύγιο 

 

 

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2017, προσαρμοσμένο κυκλικά, ήταν πλεονασματικό 

της τάξης του 1,4% του ΑΕΠ σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους 1% τον προηγούμενο χρόνο, 

παρουσιάζοντας βελτίωση 0,4 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ. Το διαρθρωτικό 

δημοσιονομικό ισοζύγιο, εξαιρουμένων δηλαδή των προσωρινών παραγόντων, ήταν επίσης 

πλεονασματικό της τάξης του 1,4% του ΑΕΠ κατά το 2017, σε σύγκριση με 1% τον 

προηγούμενο χρόνο.  
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Το δημόσιο χρέος μειώθηκε στα €18.725 εκ. κατά το τέλος του 2017, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ 

περιορίσθηκε στο 97,5% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με €19.418 εκ. το 2016 ή 105% ως ποσοστό του 

ΑΕΠ. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από την πρόωρη αποπληρωμή μέρους της 

χρηματοπιστωτικής στήριξης που έλαβε η Δημοκρατία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 

καθώς και από την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δανείου από την Κεντρική Τράπεζα 

της Κύπρου. 

Διάγραμμα 12: Δημόσιο χρέος, % ΑΕΠ, 2010-2018*  
 

 
    *2018: Δημοσιονομικές προβλέψεις, Υπουργείο Οικονομικών 

Όσον αφορά το 2018, το δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης κατά την περίοδο 

Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 ήταν πλεονασματικό ύψους €326,9 εκ. ή 1,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

ξεπερνώντας αισθητά το δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους €64,5 εκ. ή 0,3% ως ποσοστό του 

ΑΕΠ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.  

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

στα €3.662,7 εκ. σε σύγκριση με €3.350,6 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2017, δηλαδή 

παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 9,3%. Αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα από φόρους στην 

παραγωγή και εισαγωγές, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη βελτίωση της οικονομικής 

δραστηριότητας, όπου κατά την αναφορά περίοδο ανήλθαν στα €1.567,4 εκ. σε σχέση με 

€1.392,9 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας δηλαδή αύξηση 

της τάξης του 12,5%. Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται κυρίως λόγω αύξησης των εσόδων από 

το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (+22,3%), αντικατοπτρίζοντας τις καλές επιδόσεις 

σημαντικών τομέων της οικονομίας (τουρισμός, εκπαίδευση και μεταποίηση) και κατ’ 

επέκταση  τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας και την αύξηση της καταναλωτικής 

ζήτησης καθώς και την ανάκαμψη του τομέα των κατασκευών.  

Αύξηση παρουσίασαν επίσης οι φόροι στο εισόδημα και τον πλούτο, οι οποίοι ανήλθαν στα 

€723,9 εκ. κατά την υπό αναφορά περίοδο σε σύγκριση με €662,3 εκ. κατά το 1ο εξάμηνο του 

προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας θετική μεταβολή κατά 9,3%. Σημαντικότερη αύξηση 

παρουσίασαν οι εισπράξεις από το φόρο εισοδήματος υπαλλήλων ιδιωτικού τομέα, 

αντικατοπτρίζοντας την αύξηση της απασχόλησης και του επιπέδου των απολαβών των 

υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα. Σημαντική επίσης αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από 
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τον εταιρικό φόρο, από €109,5 εκ. κατά το 1ο εξάμηνο του 2017 σε €119,4 εκ. κατά το 

αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση κατά 9,1%, καθώς επίσης και οι 

εισπράξεις από τη λογιζόμενη διανομή κερδών που σημείωσαν αύξηση της τάξης του 53,5%, 

από €71,9 εκ. κατά το 1ο εξάμηνο του 2017 σε €110,3 εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, 

αντικατοπτρίζοντας βελτίωση στην κερδοφορία των εταιρειών. Παράλληλα, ο φόρος 

κεφαλαιουχικών κερδών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 55,5%, και από €32,9 εκ. κατά το 

1ο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε €51,2 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, αντικατοπτρίζοντας 

την αύξηση των συναλλαγών στον τομέα των ακινήτων. 

Θετικό ρυθμό ανάπτυξης επίσης παρουσίασαν και οι συνεισφορές στα ταμεία κοινωνικών 

ασφαλίσεων της τάξης του 8,8%, και από €821 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε €893,3 

εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, λόγω αύξησης της απασχόλησης και του επιπέδου 

των απολαβών των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα. 

Τα έσοδα από το εισόδημα περιουσίας παρουσίασαν μείωση της τάξης του 34,2% και 

περιορίστηκαν στα €68 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018 σε σύγκριση με 

€103,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, λόγω κυρίως μειωμένου 

μερίσματος από την Κεντρική Τράπεζας κατά €35,7 εκ.  

Όσον αφορά το σκέλος των δημοσίων δαπανών, κατά το 1ο εξάμηνο του 2018 παρουσίασε 

θετική μεταβολή σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, της τάξης του 1,5%. 

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

στα €3.335,8 εκ. σε σύγκριση με €3.286,1 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 

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

€1.105,6 εκ. σε σύγκριση με €1.079,9 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, λόγω, εν μέρει, της αύξησης 

της απασχόλησης στον τομέα της δημόσιας εκπαίδευσης και της Αστυνομίας κατά το 

Σεπτέμβριο του προηγούμενου χρόνου, καθώς επίσης και λόγω της μισθοδοτικής 

αναβάθμισης του προσωπικού των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, 

απόρροια της συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και κυβερνητικών ιατρών.  

Αύξηση της τάξης του 2,7% παρουσίασαν οι κοινωνικές παροχές οι οποίες ανήλθαν στα 

€1.313,3 εκ. σε σύγκριση με €1.279,3 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, κυρίως λόγω αύξησης στις 

συντάξεις γήρατος καθώς και στις πληρωμές αδειών. Οι προαναφερθέντες αυξήσεις κατά την 

υπό αναφορά περίοδο αντισταθμίστηκαν μερικώς από τις συνεχιζόμενες μειώσεις στις 

πληρωμές λόγω πλεονασμού κατά 28,4%, καθώς και για ανεργιακά επιδόματα κατά 9% σε 

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, αντικατοπτρίζοντας τις θετικές εξελίξεις στην 

αγορά εργασίας. 

Οι δαπάνες για ενδιάμεση ανάλωση ανήλθαν στα €305,2 εκ. κατά την υπό αναφορά περίοδο 

σε σύγκριση με €298,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, 

παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2,3% αντικατοπτρίζοντας εν μέρει την αύξηση στο 

κόστος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων. Κατά την υπό αναφορά περίοδο οριακή 

αύξηση παρουσίασαν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της τάξης του 1,1%, και από €136,1 εκ. 

κατά το 1ο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε €137,6 εκ. Εξαιρουμένων των κεφαλαιουχικών 

δαπανών για τη διαχείριση των απορριμμάτων ύψους €9,3 εκ, οι οποίες 
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πραγματοποιήθηκαν μόνον το 2017, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά το 1ο εξάμηνο του 2018 

παρουσιάζουν αύξηση κατά 8,5%. Οι δαπάνες για τόκους μειώθηκαν από €223 εκ. σε €201,6 

εκ., δηλαδή παρουσίασαν μεταβολή της τάξης του -9,6%, λόγω πρόωρων αποπληρωμών 

δανείων κατά το 2017. 

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, το πρωτογενές ισοζύγιο διατηρήθηκε πλεονασματικό και 

ανήλθε στα €528,5 εκ. (2,5% του ΑΕΠ) κατά την υπό αναφορά περίοδο, σε σύγκριση με 

πλεόνασμα ύψους €287,5 εκ. (1,5% του ΑΕΠ) την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 

χρόνου.  

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για ολόκληρο 

το 2018, το πλεόνασμα του πρωτογενούς ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να 

φτάσει τα €1.120,6 εκ. (5,4% του ΑΕΠ), το οποίο αντιστοιχεί σε πλεονασματικό 

δημοσιονομικό ισοζύγιο της τάξης του 2,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, τα 

δημόσια έσοδα αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση κατά 8,1% σε σχέση με τον 

προηγούμενο χρόνο, ενώ οι δημόσιες δαπάνες προβλέπεται να παρουσιάσουν επίσης θετική 

ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 5%.  

Διάγραμμα 13: Δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο, % ΑΕΠ, 2010-2018 
 

 
 

Σημείωση: Το 2018 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 

  

  
2017 2018 

ετήσια 
% μεταβ. 

2017 2018ε 

ετήσια 
% 

μεταβ. 

              

1.  Σύνολο Εσόδων Γενικής Κυβέρνησης 3.350,6 3.662,7 9,3 7.638,4 8.257,4 8,1 

Φόροι στην παραγωγή και εισαγωγές 1.392,9 1.567,4 12,5 3.056,3 3.390,0 10,9 

Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα-πλούτο 662,3 723,9 9,3 1.835,4 1.952,6 6,4 

Φόροι κεφαλαίου 0,0 0,7 - 0,2 0,7 - 

Κοινωνικές εισφορές 821,0 893,3 8,8 1.709,6 1.888,2 10,4 

Εισόδημα περιουσίας 103,4 68,0 -34,2 147,8 132,1 -10,6 

Άλλα έσοδα 371,0 409,4 10,4 889,1 893,9 0,5 

              

2. Σύνολο Εξόδων Γενικής Κυβέρνησης 3.286,1 3.335,8 1,5 7.294,2 7.658,7 5,0 

Ενδιάμεση κανάλωση 298,4 305,2 2,3 709,6 748,7 5,5 

Απολαβές προσωπικού 1.079,9 1.105,6 2,4 2.354,4 2.443,5 3,8 

Κοινωνικές παροχές 1.279,3 1.313,3 2,7 2.619,8 2.694,4 2,8 

Τόκοι πληρωτέοι 223,0 201,6 -9,6 502,6 521,8 3,8 

Επιδοτήσεις 18,5 20,1 8,6 55,1 60,1 9,1 

Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου 136,1 137,6 1,1 498,7 527,2 5,7 

Άλλα έξοδα 250,9 252,4 0,6 554,0 663,0 19,7 

              

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (ΕΣΟΛ 2010)  64,5 326,9  344,2 598,7  

% ΑΕΠ 0,3 1,6  1,8 2,9  

Πρωτογενές Ισοζύγιο (ΕΣΟΛ 2010)  287,5 528,5  846,8 1.120,6  

% ΑΕΠ 1,5 2,5  4,3 5,4  

             

 2018ε : Δημοσιονομικές εκτιμήσεις, Υπουργείο Οικονομικών 

 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω προβλέψεις, το δημόσιο χρέος για το 2018 εκτιμάται να φθάσει 

στο 104,2% του ΑΕΠ σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 95,7% το τέλος του προηγούμενου 

χρόνου, λόγω της ειδικής έκδοσης ομολόγων για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ύψους 

€3,19 δις, στα πλαίσια ολοκλήρωσης της συναλλαγής πώλησης μέρους των περιουσιακών της 

στοιχείων.  

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 

θετικών 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 απαμβλύνοντας έτσι το βάρος στις μελλοντικές 

γενεές. 

 

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

 

2.2  Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2019-2021  

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 μελών της ζώνης του ευρώ, έχουν ενσωματωθεί και στο εθνικό 

νομοθετικό πλαίσιο. 

Με βάση το ΜΔΠ 2019-2021, τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης για το 2019 προβλέπεται να 

ανέλθουν στα €8.583 εκ. σε σύγκριση με €8.257 εκ. για το 2018 παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 

3,9%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε αύξηση των κοινωνικών εισφορών της τάξης του 

11,2% λόγω κυρίως αύξησης των ποσοστών συνεισφορών, καθώς και σε αύξηση των φόρων 

παραγωγής και εισαγωγών της τάξης του 4,8%, αντικατοπτρίζοντας το συνεχιζόμενα 

ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον. Τα έσοδα από φόρους σε εισόδημα και περιουσία 

προβλέπεται επίσης να σημειώσουν αύξηση της τάξης του 4%. 

Όσον αφορά το 2020 και 2021, τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2020 υπολογίζονται να 

ανέλθουν στα €8.831 εκ. και το 2021 στα €9.129 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 2,9% και 

3,3%, αντίστοιχα. 
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Πίνακας 5: Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης 2017-2021 

 

 
 

Όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται ότι, το 2019 θα 

αυξηθούν στα €7.914 εκ. σε σύγκριση με €7.659 εκ. για το 2018, σημειώνοντας θετική 

μεταβολή της τάξης του 3,3%. Οι συνολικές δαπάνες κατά το 2020 αναμένεται ανέλθουν στα 

€8.160 εκ. και στα €8.444 εκ. κατά το 2021, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,1% και 3,5% 

αντίστοιχα.  

Πίνακας 6: Κατανομή Πιστώσεων κατά οικονομική δραστηριότητα 2017-2021 
 

 

Δημοσιονομικοί στόχοι 

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις του 

Υπουργείου Οικονομικών, το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2019 προβλέπεται να είναι 

πλεονασματικό και να φθάσει το 3,1%, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ το πλεόνασμα του 

πρωτογενούς ισοζυγίου προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στο 5,6% του ΑΕΠ. 

Για τα έτη 2020 και 2021, οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί για το δημοσιονομικό 

ισοζύγιο είναι η επίτευξη πλεονάσματος ύψους 2,9% και 2,8% του ΑΕΠ, αντίστοιχα, ενώ το 

πλεόνασμα στο πρωτογενές ισοζύγιο προβλέπεται να ανέλθει στο 5,4% και 5,3% του ΑΕΠ 

για τα έτη 2020 και το 2021, αντίστοιχα. Οι πιο πάνω δημοσιονομικοί στόχοι επιτρέπουν την 

ικανοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Στόχου (ισοσκελισμένο ισοζύγιο σε 

διαρθρωτικούς όρους) μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. 

 
 
 
 
 

Πραγμ.

2017

Αναθ.

2018

%

Μεταβ.

Πρόβλ.

2019

%

Μεταβ.

Πρόβλ.

2020

%

Μεταβ.

Πρόβλ.

2021

%

Μεταβ.

εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. €

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

Σύνολο Εσόδων Γενικής Κυβέρνησης 7.638 8.257 8,1 8.583 3,9 8.831 2,9 9.126 3,3

Φόροι στην παραγωγή και εισαγωγές 3.056 3.390 10,9 3.552 4,8 3.700 4,2 3.854 4,2

Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα-πλούτο 1.835 1.953 6,4 2.030 4,0 2.105 3,7 2.179 3,5

Φόροι κεφαλαίου 0 1 - 0 - 0 - 0 -

Κοινωνικές εισφορές 1.710 1.888 10,4 2.100 11,2 2.199 4,7 2.310 5,0

Εισόδημα περιουσίας 148 132 -10,6 132 0,0 98 -26,1 98 0,0

Άλλα έσοδα 889 894 0,5 769 -14,0 730 -5,1 686 -6,1

Πραγμ.

2017

Αναθ.

2018

%

Μεταβ.

Πρόβλ.

2019

%

Μεταβ.

Πρόβλ.

2020

%

Μεταβ.

Πρόβλ.

2021

%

Μεταβ.

εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. €

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

Σύνολο Εξόδων Γενικής Κυβέρνησης 7.294 7.659 5,0 7.914 3,3 8.160 3,1 8.444 3,5

Ενδιάμεση κατανάλωση 710 749 5,5 758 1,2 770 1,6 786 2,0

Απολαβές προσωπικού 2.354 2.443 3,8 2.586 5,8 2.739 5,9 2.898 5,8

Κοινωνικές παροχές 2.620 2.694 2,8 2.777 3,1 2.893 4,2 3.028 4,7

Τόκοι πληρωτέοι 503 522 3,8 558 6,9 574 3,0 590 2,8

Επιδοτήσεις 55 60 9,1 60 0,0 60 0,0 60 0,0

Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου 499 527 5,7 548 4,0 570 4,0 593 4,0

Άλλα έξοδα 554 663 19,7 627 -5,5 554 -11,7 490 -11,5
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Διάγραμμα 15: Δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο, % ΑΕΠ, 2017-2021π  
 

 
 2018-2021 π : Δημοσιονομικές προβλέψεις, Υπουργείο Οικονομικών 

Με βάση τα πιο πάνω, , προβλέπεται ότι, το 2019 το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στα €21,2 δις 

και ως ποσοστό του ΑΕΠ να περιορισθεί στο 97,2%, σε σύγκριση με εκτίμηση ύψους 104,2% 

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

αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια και να κατέλθει στο 90,8% και 84,6% τέλος του 

2020 και 2021, αντίστοιχα. 

Πίνακας 7: Δημόσια Οικονομικά Γενικής Κυβέρνησης 2019-2021 
 

% ΑΕΠ 2019 2020 2021 

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο  3,1 2,9 2,8 

Πρωτογενές Ισοζύγιο  5,6 5,4 5,3 

Διαρθρωτικό ισοζύγιο2 1,7 1,2 0,9 

Δημόσιο Χρέος 97,2 90,8 84,6 

2.3 Ανάλυση βιωσιμότητας δημόσιου χρέους 

Λαμβάνοντας υπόψη το βασικό μακροοικονομικό σενάριο και την προβλεπόμενη πορεία 

των δημοσιονομικών μεγεθών, εκτιμάται ότι η διακοπή της πτωτικής πορείας του δημόσιου 

χρέους το 2018 λόγω της ειδικής έκδοσης ομολόγων προς την Συνεργατική Κυπριακή 

Τράπεζα, δε θα συνεχιστεί. Ως εκ τούτου, το 2019 και μετέπειτα το δημόσιο χρέος εκτιμάται 

ότι θα τεθεί πάλι σε πτωτική πορεία και θα περιορισθεί στο 97,2% του ΑΕΠ το 2019 και 

ακολούθως στο 90,8% και 84,6% του ΑΕΠ, το 2020 και 2021 αντίστοιχα. 

                                                           
2 Κυκλικά προσαρμοσμένο δημοσιονομικό ισοζύγιο, εξαιρουμένων προσωρινών παραγόντων στο 

σκέλος των εσόδων και δαπανών. 
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Σύμφωνα με την ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) που διεξάγεται από το 

Υπουργείο Οικονομικών που καλύπτει την περίοδο 2018-2021, το δημόσιο χρέος κρίνεται 

βιώσιμο κάτω από όλα τα σενάρια που έχουν διερευνηθεί, αφού σε κάθε περίπτωση το 

δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζει πτωτική πορεία. Τη μεγαλύτερη 

ευαισθησία παρουσιάζει το σενάριο 2 (μείωση του πραγματικού ΑΕΠ), όπου καταλήγει στη 

μεγαλύτερη απόκλιση κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς από το βασικό σενάριο, της 

τάξης των 12,9 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ.  

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 87,6% του ΑΕΠ το 20201 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 12,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, 

κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, φθάνοντας στο 97,5% το 2021 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 τη 

συνολική απόκλιση, κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, να φθάνει τις 6,7 

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 91,2% του ΑΕΠ το 2021. 

 

- Το εναλλακτικό σενάριο με συνδυασμό των τριών σεναρίων πιο πάνω (κατά το ¼ της 

τυπικής απόκλισης των 10-ετούς ιστορικών μέσων όρων, ετησίως) αν και παράγει 

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

δημόσιο χρέος εξακολουθεί να διατηρεί πτωτική τάση και περιορίζεται στο 92,9% του 

ΑΕΠ το 2021, αποκλίνοντας από το βασικό σενάριο κατά 8,3 ποσοστιαίες μονάδες 

του ΑΕΠ. 
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Πίνακας 8: Ανάλυση βιωσιμότητας χρέους (% ΑΕΠ) 

Σενάρια Πολιτικής 2017 2018 2019 2020 2021 

      

Βασικό σενάριο 95,7 104,2 97,2 90,8 84,6 

1. Αυξημένο επιτόκιο κατά μισή 

μονάδα ετησίως 
95,7 104,9 98,8 93,1 87,6 

2. Μειωμένος ρυθμός ανάπτυξης 

κατά μισή μονάδα ετησίως 
95,7 106,7 102,7 99,8 97,5 

3. Μειωμένο πρωτογενές ισοζύγιο 

κατά μισή μονάδα ετησίως 
95,7 105,9 100,6 95,9 91,2 

4. Συνδυασμός των 1-3 πιο πάνω με 

αποκλίσεις της τάξης του ¼ μονάδας 

από βασικό σενάριο 

95,7 106,4 101,6 97,2 92,9 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών 

 

Διάγραμμα 16: Ανάλυση ευαισθησίας δημόσιου χρέους  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Το δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπεται ν’ ανέλθει γύρω στα €21,6 δισ. 

κατά το τέλος του 2018, μετά και από την έκδοση Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου 

στη διεθνή αγορά και των συναλλαγών διαχείρισης υποχρεώσεων χαρτοφυλακίου. Η κατά 

χρηματοδοτικό εργαλείο κατανομή του δημόσιου χρέους κατά το τέλος του 2018 

προβλέπεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη κατανομή στο τέλος 

του 2017 κυρίως λόγω της έκδοσης κυβερνητικών ομολόγων προς τη Συνεργατική Κυπριακή 

Τράπεζα.  

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 50% του 

συνολικού χρέους το τέλος του 2018. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία του δημόσιου χρέους 

είναι τα ομόλογα εξωτερικού τα οποία προβλέπεται ν’ ανέλθουν στο 27% του συνόλου στο 

τέλος του 2018. Το υπόλοιπο μέρος αφορά ομόλογα εσωτερικού, και ομόλογα για φυσικά 

πρόσωπα τα οποία προβλέπεται ν’ ανέλθουν στο 18% και 3% αντίστοιχα το τέλος του 2018. 

Το μέσο σταθμικό κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους κατά το 2018 εκτιμάται ότι θα 

κυμανθεί στο 2,3%, στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2017. Σημειώνεται ότι, η αισθητή μείωση 

του μέσου σταθμικού κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους κατά τα τελευταία πέντε 

(5) χρόνια, μετά από μια σειρά ετών όπου είχε κορυφωθεί στο 4,2% κατά το 2012,  οφείλεται 

κυρίως στο χαμηλού κόστους δανεισμό από τον ΕΜΣ και το ΔΝΤ και σε λιγότερο βαθμό στις 

συναλλαγές διαχείρισης υποχρεώσεων χαρτοφυλακίου (liability management transactions), 

στο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων στην ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων και στις συνεχείς 

αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της Κυπριακής Δημοκρατίας από οίκους αξιολόγησης. 

Μεσοπρόθεσμα, το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους αναμένεται να κυμανθεί 

επίσης σε χαμηλά επίπεδα, γύρω στο 2,6%. 

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

θα διαμορφωθούν στο τέλος του 2018, αυτή προβλέπεται να διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα 

επίπεδα που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2018. 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 περίπου στο 11% 

και 47% αντίστοιχα τα τέλη του 2018 σε σύγκριση με 4% και 31% το τέλος Ιουνίου 2018 λόγω 

κυρίως της έκδοσης των εγχώριων ομολόγων προς τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, αλλά 

και λόγω της έναρξης αποπληρωμής του δανείου από τη Ρωσική Ομοσπονδία από το Μάρτιο 

του 2018 και δύο Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων τα οποία θα αποπληρωθούν 

εντός της επόμενης πενταετίας. Η μέση σταθμική διάρκεια του συνολικού χρέους 

προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 5,9 χρόνια. Μέσα από την υλοποίηση της Μεσοπρόθεσμης 

Στρατηγικής Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, προβλέπεται η επιμήκυνση των λήξεων του 

εμπορεύσιμου χρέους μέσω νέων εκδόσεων ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας. 
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Χρηματοδότηση για το 2018 

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες κατά το 2018, καλύφθηκαν κυρίως μέσω εκδόσεων ομολόγων 

περιλαμβανομένου και της έκδοσης Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου. Τα έσοδα από 

την έκδοση εγχώριων ομολόγων κατατέθηκαν στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα για 

σκοπούς ενίσχυσης του ισολογισμού αυτής και διευκόλυνσης της πώλησης μέρους των 

περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ, ενώ τα έσοδα από την έκδοση του 

Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου χρησιμοποιήθηκαν για ενίσχυση των ρευστών 

διαθεσίμων της Κυπριακής Δημοκρατίας για σκοπούς κάλυψης των λήξεων χρέους του 

επόμενου έτους. Σημειώνεται ότι, με βάση τη Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης 

Δημόσιου Χρέους, το ύψος των ρευστών διαθεσίμων προβλέπεται να καλύπτει το σύνολο 

των χρηματοδοτικών αναγκών των επόμενων 9 μηνών. Αναφέρεται επίσης ότι, κατά το 

Φεβρουάριο και Ιούνιο του 2018 εκταμιεύθηκε ποσό ύψους €12 εκ. και €30 εκ. από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση διαφόρων έργων και 

προγραμμάτων.  

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, συνεχίστηκαν οι μηνιαίες εκδόσεις 

εξαετών κυβερνητικών ομολόγων με ιδιωτική τοποθέτηση για φυσικά πρόσωπα περίπου 

συνολικού ύψους €75 εκ., τα οποία φέρουν κλιμακωτό επιτόκιο συνδεδεμένο με τη διάρκεια 

κατοχής του ομολόγου από τον επενδυτή. 

Η μέση σταθμισμένη απόδοση των βραχυπρόθεσμων Γραμμάτιων του Δημοσίου3 κατά την 

περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2018 διαμορφώθηκε στο -0,22% σε σύγκριση με -0.04% 

που κυμάνθηκε κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017. 

Οι αποδόσεις των  κυβερνητικών ομολόγων λήξεως του 2023, 2024 και 2025, όπως φαίνεται 

στο πιο κάτω Διάγραμμα, παρουσίασαν καθοδική πορεία κατά το 2018 φθάνοντας σε 

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

ήταν αποδεκτά για σκοπούς χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η 

μεταβλητότητα που παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018 αποδίδεται 

περισσότερο στις ανησυχίες που υπήρξαν γύρω από τις προοπτικές της οικονομικής 

πολιτικής στην Ιταλία και λιγότερο στην αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε με το θέμα των 

διεργασιών που αφορούσαν την ιδιωτικοποίηση του Συνεργατισμού. Εν συνεχεία και μετά 

την έκδοση κυβερνητικών ομολόγων προς τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, οι αποδόσεις 

ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας ακολούθησαν καθοδική πορεία.  Σημειώνεται ότι, η 

μείωση των αποδόσεων επιτρέπει την αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους με 

χαμηλότερο κόστος δανεισμού και βελτιώνει τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Τα Γραμμάτια του Δημοσίου εκδίδονται μηνιαία και έχουν διάρκεια 13 εβδομάδων. 
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Διάγραμμα 17: Αποδόσεις ομολόγων λήξεως 2022, 2023 και 2025 , 2016-2018 

 
 Πηγή: Bloomberg 

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

εντεύθεν όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. Όπως φαίνεται από τον πιο κάτω πίνακα, το 

αξιόχρεο του ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται σε πορεία συνεχών 

αναβαθμίσεων από όλους τους οίκους αξιολόγησης με τους οποίους η Κυπριακή 

Δημοκρατία διατηρεί συμβατική συμφωνία, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ανάκαμψη 

της οικονομίας. Ο πιο κάτω πίνακας απεικονίζει την απόσταση που έχει το αξιόχρεο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας από την επενδυτική περιοχή. Αξιοσημείωτο είναι ότι, το αξιόχρεο 

της Κυπριακής Δημοκρατίας σήμερα βρίσκεται στην επενδυτική βαθμίδα τόσο από τον οίκο 

S&P’s, όσο και από τον οίκο Fitch.  

Πίνακας 9: Αξιολογήσεις Οίκων με τους οποίους υπάρχει συμβατική σχέση, Οκτώβριος 2018* 

Μακροπρόθεσμο χρέος 

 Βαθμίδα Οκτώβριος 2018 Βαθμίδα στο τέλος Ιουνίου 2013 

Οίκος 
Αξιολόγησης 

Βαθμίδα Προοπτική Βαθμίδες 
από την 
επενδυτική 
κατηγορία 

Βαθμίδα Προοπτική Βαθμίδες 
από την 
επενδυτική 
κατηγορία 

DBRS BB Θετική -2 CCC** Αρνητική -8 

Fitch ΒΒB- Σταθερή 1 RD Αρνητική -10 

Moody’s Ba2 Σταθερή -2 Caa3 Αρνητική -9 

S&P’s ΒΒB- Σταθερή 1 SD Αρνητική -11 

* Ο κάθε οίκος αξιολόγησης χρησιμοποιεί τη δική του κωδικοποίηση όσον αφορά τις βαθμίδες. Η στήλη 

«Βαθμίδες από την επενδυτική κατηγορία» δείχνει την απόσταση που έχει το αξιόχρεο της ΚΔ από την 

επενδυτική κατηγορία. 

**Η πρώτη αξιολόγηση από τον οίκο DBRS έγινε στις 12/7/2013. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναβάθμιση του αξιόχρεου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 

επενδυτική κατηγορία καθιστά τα κυβερνητικά ομόλογα που εκδίδονται από τη 

Δημοκρατία αποδεκτά για χρησιμοποίηση τους ως εγγύηση στη δευτερογενή αγορά 

ομολόγων κάτι που αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω μείωση των αποδόσεων των 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
1

/7
/2

0
1

6

2
1

/8
/2

0
1

6

2
1

/9
/2

0
1

6

2
1

/1
0

/2
0

1
6

2
1

/1
1

/2
0

1
6

2
1

/1
2

/2
0

1
6

2
1

/1
/2

0
1

7

2
1

/2
/2

0
1

7

2
1

/3
/2

0
1

7

2
1

/4
/2

0
1

7

2
1

/5
/2

0
1

7

2
1

/6
/2

0
1

7

2
1

/7
/2

0
1

7

2
1

/8
/2

0
1

7

2
1

/9
/2

0
1

7

2
1

/1
0

/2
0

1
7

2
1

/1
1

/2
0

1
7

2
1

/1
2

/2
0

1
7

2
1

/1
/2

0
1

8

2
1

/2
/2

0
1

8

2
1

/3
/2

0
1

8

2
1

/4
/2

0
1

8

2
1

/5
/2

0
1

8

2
1

/6
/2

0
1

8

2
1

/7
/2

0
1

8

2
1

/8
/2

0
1

8

Α
π

ό
δ

ο
σ

η
 σ

τη
 λ

ή
ξη

 (
σ

ε 
%

)

Ομόλογο ΕΜΤΝ 4,25%  4/11/2025 Ομόλογο ΕΜΤΝ 3,75% 26/7/2023

Ομόλογο ΕΜΤΝ 2,75% 27/6/2024



     

32 

 

κυπριακών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά και κατά συνέπεια και τις αποδόσεις για τις 

μελλοντικές εκδόσεις. 

Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες 2019-2021 

Οι ανάγκες αναχρηματοδότησης, όπως αυτές προκύπτουν από το βασικό σενάριο 

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

ΑΕΠ το 2019 σε 5% του ΑΕΠ το 2021. 

Συγκεκριμένα, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες σε απόλυτους αριθμούς για το 2019 

και 2020 προβλέπονται περίπου σε €1,4 δισ. και για το έτος 2021 οι ακαθάριστες 

χρηματοδοτικές ανάγκες, υπολογίζονται γύρω στα €1,1δισ. Τα χρηματοδοτικά διαθέσιμα θα 

διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα ικανοποιώντας το στόχο της κάλυψης των χρηματοδοτικών 

αναγκών των επόμενων 9 μηνών.  

Πίνακας 10: Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες, 2019-2021 

Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες 2019 2020 2021 

Ανάγκες αναχρηματοδότησης1/ σε € εκ. 2106 2094 
 

1821 
 

Δημοσιονομικοί πόροι σε € εκ. -650 -650 -650 

Σύνολο ακαθάριστων χρηματοδοτικών 
αναγκών σε € εκ. 

1456 1444 1171 

% του ΑΕΠ 6,7% 6,3% 4,9% 

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

Όπως αναφέρεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, είναι απαραίτητο 

να διατηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία και ταυτόχρονα κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση 

πρόσθετων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της 

παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, θέτοντας τις βάσεις για αύξηση 

του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 

Απώτερος στόχος είναι η θωράκιση της οικονομίας απέναντι στις προκλήσεις, ούτως ώστε να 

διασφαλιστεί μια τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, 

μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.  

Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια, το Στρατηγικό Σχέδιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2019-2021 

περιγράφει τις δράσεις που αναπτύσσονται γύρω από το νέο αναπτυξιακό μοντέλο και την 

πολιτική για την κοινωνία. Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο αφορά τις δράσεις για την 

ενίσχυση της ανάπτυξης των διαφόρων τομέων της οικονομίας και περιλαμβάνει ανάμεσα 

σε άλλα δράσεις για τον τομέα του τουρισμού, του ναυτιλιακού τομέα, των επαγγελματικών 

υπηρεσιών, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ανάπτυξη και αξιοποίηση των 

ενεργειακών αποθεμάτων σε υδρογονάνθρακες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της 

Κύπρου.  

Πέραν των πιο πάνω τομεακών προτεραιοτήτων προωθούνται σειρά οριζόντιων πολιτικών 

για τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας και την προώθηση της ανάπτυξης και 

επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού μοντέλου. Χρήζει ιδιαίτερης 

αναφοράς η πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τροποποιητικών 

νομοσχεδίων για τα δημόσια πανεπιστήμια και  αφορούν τη δημιουργία του πλαισίου για 

τη μετατροπή της επιστημονικής τεχνογνωσίας και επινοήσεων που παράγεται στα Δημόσια 

Ακαδημαϊκά Τριτοβάθμια Ιδρύματα σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες με τη συμμετοχή 

του επιχειρηματικού τομέα. H ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας θα συμβάλει στη 

διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας της χώρας κυρίως μέσω της ερευνητικής 

κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου. Στα πλαίσια αυτά έχουν επίσης υιοθετηθεί 

βελτιώσεις του πλαισίου διακυβέρνησης για την έρευνα και καινοτομία και θα προωθηθούν 

τα κέντρα αριστείας και άλλες ερευνητικές υποδομές, αξιοποιώντας και τους πόρους που 

παρέχονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη ο καταρτισμός 

πολιτικής για την περαιτέρω ανάπτυξη της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Για την ενδυνάμωση της οικονομίας θα υιοθετηθεί και υλοποιηθεί νέα Εθνική Ψηφιακή 

Στρατηγική, η οποία θα στοχεύει στην μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο 

παροχής δορυφορικών επικοινωνιών, στην αναβάθμιση της ψηφιακής συνδεσιμότητας της 

Κύπρου καθώς και στην προώθηση της ευρυζωνικής σύνδεσης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Θα προωθηθεί επίσης περαιτέρω η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω 

προγραμμάτων κατάρτισης σε όλη την Κύπρο και όλο το φάσμα του πληθυσμού. 

Η πολιτική για την κοινωνία που υλοποιείται, περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην 

ολοκλήρωση και πλήρη εφαρμογή ενός σύγχρονου κράτους πρόνοιας (εφαρμογή ενιαίου 
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μηχανογραφικού μητρώου για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος), 

τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και τη μεταρρύθμιση του τομέα της 

υγείας με την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας στα μέσα του 2019.   

Στις 19 Σεπτεμβρίου του 2018 υπογράφτηκε η διακρατική Συμφωνία με τη Δημοκρατία της 

Αιγύπτου για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού για τη μεταφορά φυσικού αερίου από 

την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου στις υποδομές αποϋγροποίησης στην 

Αίγυπτο. Παράλληλα είναι στα τελικά στάδια διαπραγμάτευσης η Τετραμερής Συμφωνία 

μεταξύ – Κύπρου – Ισραήλ – Ιταλίας και Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου που αφορά 

τον αγωγό EastMed για τη μεταφορά φυσικού αερίου  από την Ανατολική Μεσόγειο στην 

Ε.Ε..  

Για ενθάρρυνση των επενδύσεων η κυβέρνηση προωθεί από το 2015 φορολογικές 

ελαφρύνσεις και κίνητρα προς επιχειρήσεις και επενδυτές.  Επισημαίνονται τα ακόλουθα:  

 Έχουν τεθεί σε ισχύ τα κυβερνητικά νομοσχέδια για την προσέλκυση και εγκατάσταση 

επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο τόσο όσον αφορά τους Οργανισμούς Εναλλακτικών 

Επενδύσεων όσο και του Ανοικτού Τύπου Συλλογικών Επενδύσεων. 

 

 Έχει εγκριθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας βάσει 

του οποίου παρέχονται φορολογικά και οικονομικής φύσης κίνητρα καθώς και άλλα 

κίνητρα/διευκολύνσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οπτικο-

ακουστικής στην Κύπρο.  

 

 Θεσπίστηκε μια ολοκληρωμένη δέσμη φορολογικών ελαφρύνσεων για σκοπούς 

προώθησης των αναδιαρθρώσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπου δανειολήπτες 

παρέχουν ακίνητα στα πλαίσια ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων τους. Η 

δέσμη προβλέπει εξαίρεση από φόρους και τέλη κτηματολογίου, φόρους κεφαλαιουχικών 

κερδών, έκτακτη αμυντική εισφορά, φόρο εισοδήματος και άλλους παρεμφερείς φόρους 

μέχρι τις 31/12/2019. 

 

 Παραχωρείται φορολογική έκπτωση, για όλα τα νέα κεφάλαια που επενδύονται στις 

επιχειρήσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων τους. 

 

 Παρέχεται αυξημένη κεφαλαιουχική έκπτωση για μηχανήματα, εγκαταστάσεις για 

βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια. 

 

 Παρέχονται φορολογικά κίνητρα για με σκοπό την προώθηση των επενδύσεων σε 

καινοτόμες επιχειρήσεις με στόχο την παροχή φορολογικών κινήτρων σε φυσικά 

πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω 

επενδυτικού ταμείου.  

 

 Μειώθηκε ο ΦΠΑ από 19% σε 5% για ανακαινίσεις κτιρίων και κατοικιών. Επιπρόσθετα 

υιοθετήθηκε μειωμένος φορολογικός συντελεστής ΦΠΑ 5% το Νοέμβριο του 2016 για 

ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ευάλωτων ομάδων και για ακριτικές περιοχές.   
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 Μειώθηκαν τα μεταβιβαστικά τέλη για το σύνολο των πωλήσεων ακινήτων στο 50%. 

 

 Δόθηκε εξαίρεση από την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, από την πώληση γης 

με οικοδομή ή γης με οικοδομές που αποκτάται μέχρι το 2016, άσχετα από τον χρόνο 

πώλησης.  

 

 Εισήχθηκε ο θεσμός του όρου μη-κάτοικος (Non-Domicile)για ξένους επιχειρηματίες που 

επιλέγουν να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, και απαλλάσσονται από την 

καταβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα, σε τόκους, μερίσματα και ενοίκια. 

 

 Διαφοροποιήθηκε ο τρόπος φορολόγησης των φυσικών προσώπων σε περίπτωση όπου ο 

χρόνος παραμονής τους στην Δημοκρατία είναι μεταξύ 60 και 183 μέρες ανά φορολογικό 

έτος βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων. 

 

 Επεκτάθηκε από πέντε σε 10 χρόνια η απαλλαγή του 50% του εισοδήματος ατόμου μη 

κάτοικου Κύπρου με αμοιβή πέραν των €100.000. 

 

 Έχει επεκταθεί η απαλλαγή του 20% του εισοδήματος από 3 σε 5 χρόνια αναφορικά με 

εισόδημα ατόμων από εργοδότηση στη Δημοκρατία ατόμων που δεν ήταν φορολογικοί 

κάτοικοι Κύπρου τη χρονιά πριν από την έναρξη της εργοδότησης, αλλά και τερματισμό 

της απαλλαγής αυτής το έτος 2020. 

 

 Έχει δοθεί απαλλαγή από τη φορολογία των κερδών και των ζημιών που προέρχονται 

από συναλλαγματικές διαφορές, με εξαίρεση τις συναλλαγματικές διαφορές από εμπορία 

συναλλάγματος. 

 

 Καταργήθηκε ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας από το 2017. 

 

 Εγκρίθηκε το Κυπριακό Σχέδιο για Νεοφυείς Επιχειρήσεις από Τρίτες Χώρες, «Cyprus 

Start-Up Visa».Σκοπός του Σχεδίου είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η 

προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και η ανάπτυξη του επιχειρηματικού 

οικοσυστήματος. 

 

 Τροποποιήθηκε η φορολογική νομοθεσία που σχετίζεται με τα δικαιώματα Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας έτσι ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες και τις κατευθυντήριες γραμμές της 

Δράσης 5 του ΟΟΣΑ «Καταπολέμηση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών πιο 

αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφάνεια και την πραγματική υπόσταση». 

Πέραν των πιο πάνω, προωθούνται τα εξής: 

 Μείωση του ποσοστού της Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς που επιβάλλεται στην πηγή σε 

τόκους, κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες (από το 30% στο 17%). 
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 Νέες ρυθμίσεις στα τέλη κυκλοφορίας (ΤΚ) για μηχανοκίνητα οχήματα που εγγράφονται 

για πρώτη φορά στη Δημοκρατία, καθώς και κατάργηση των φόρων κατανάλωσης (ΦΚ) 

όλων των οχημάτων. Η απώλεια από την κατάργηση των ΦΚ αντισταθμίζεται μερικώς 

από την προτεινόμενη αναθεώρηση των ΤΚ, η οποία ενισχύει την περιβαλλοντική 

πολιτική της κυβέρνησης, χωρίς να αυξάνει δυσανάλογα το φορολογικό βάρος. 

 

 Μεταρρύθμιση του περί Χαρτοσήμων Νόμου, με στόχο την απλοποίηση και τη στόχευση 

σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας καθώς και σε συμβάσεις σε άλλους τομείς, για 

συμβόλαια αξίας πάνω από €50.000, προβλέπεται επίσης και η  ηλεκτρονική 

χαρτοσήμανση των εγγράφων. Το νομοσχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της δημόσιας 

διαβούλευσης.  

 

 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. 

 

 Τον Ιούνιο του 2016, κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και 

έγκριση Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του 

Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για συναφή θέματα Νόμος του 

2016», καθώς και  Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του 

Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για συναφή θέματα Κανονισμοί 

του 2016. Σκοπός των δύο Νομοθετημάτων είναι η διασφάλιση της ορθολογιστικής 

διαχείρισης των εσόδων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των 

υδρογονανθράκων, και τη διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας στην χώρα. 

 

 Το δίκτυο Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας επεκτάθηκε περαιτέρω εντός του 

2018 με την υπογραφή τριών νέων Συμφωνιών με τη Σαουδική Αραβία, την Ανδόρα και 

υπογράφθηκε και τέθηκε σε ισχύ νέα Σύμβαση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης 

Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας. Περαιτέρω, εντός του 2018 έχει τεθεί σε ισχύ η νέα 

σύμβαση με το Λουξεμβούργο και τα τροποιητικά Πρωτόκολλα με τον Άγιο Μαρίνο και 

Μαυρίκιο. Ακόμη, εντός του 2018 έχουν συνομολογηθεί δυο νέες Συμφωνίες με τη 

Δημοκρατία του Καζακστάν και με το Βιετνάμ. Οι υπογραφές αναμένονται να λάβουν 

χώρα εντός του 2019. 

 

 Σχέδιο Ιδιωτικοποιήσεων – Νομοσχέδιο «Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμος 

(Τροποποιητικός) του 2017» και “O περί Λοταριών Νόμος”:  

Όσον αφορά την ΑΤΗΚ, στις 9 Νοεμβρίου 2017, υποβλήθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμος 

(Τροποποιητικός) του 2017» μαζί με δύο σχετικές προτεινόμενες Κανονιστικές 



     

37 

 

Διοικητικές Πράξεις που αφορούν στην τροποποίηση του Κανονισμού περί Προσωπικού 

της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών Κανονισμών του 1982 μέχρι 1990 και του 

Κανονισμού περί Συντάξεων Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

Κανονισμών του 2014.  Το εν λόγω νομοσχέδιο προνοεί τη  μεταφορά των εμπορικών 

δραστηριοτήτων που επιτελούνται από την ΑΤΗΚ σε ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο (ολόκληρο ή πλειοψηφία) θα ελέγχεται από το 

κράτος. Με το ίδιο νομοσχέδιο διασφαλίζεται το καθεστώς και τα δικαιώματα των 

εργαζομένων ενώ διατηρείται η προοπτική προσέλκυσης στρατηγικού συνεργάτη/ 

επενδυτή. 

Σε σχέση με τις δραστηριότητες του Κρατικού Λαχείου, στις 6 Μαΐου 2016, μετά από 

ανοικτό διαγωνισμό προσφορών, διορίστηκε ομάδα συμβούλων για την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την αποκρατικοποίηση των δραστηριοτήτων 

του Κρατικού Λαχείου.  Στις 2 Νοεμβρίου 2016, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την 

εισήγηση των συμβούλων σχετικά με τη βέλτιστη μέθοδο αξιοποίησης και υιοθέτησε τα 

κύρια χαρακτηριστικά της. Η εισήγηση των συμβούλων αποτυπώθηκε στην Έκθεση 

Αξιολόγησης Επιλογών (Options Assessment Report), όπου, με βάση τις αναλύσεις και 

αξιολογήσεις που περιλήφθηκαν στην εν λόγω έκθεση, οι σύμβουλοι συμπέραναν ότι η 

αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του Κρατικού Λαχείου σε ιδιώτη επενδυτή για 15 έτη, 

που περιλαμβάνει τα υφιστάμενα παιχνίδια εθνικής λοταρίας και την εισαγωγή των  

Ηλεκτρονικών Αυτόματων Λαχείων (e-Instants), με την ιδιοκτησία να παραμένει στο 

κράτος, αποτελεί την πιο συμφέρουσα επιλογή για το κράτος. 

Επίσης, το Δεκέμβριο 2016 εγκρίθηκε η Έκθεση Διαδικασίας Αποκρατικοποίησης στην 

οποία παρουσιάζονται οι αναλύσεις των συμβούλων σχετικά με τη διαδικασία που θα 

ακολουθηθεί για την εξεύρεση και επιλογή κατάλληλου επενδυτή/διαχειριστή από τον 

ιδιωτικό τομέα. 

Στις 3 Αυγούστου 2017 και αφού είχε προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, υποβλήθηκε στη 

Βουλή νομοσχέδιο με τίτλο “O περί Λοταριών Νόμος” καθότι το σημερινό νομικό πλαίσιο 

δεν προνοεί για τη δυνατότητα αδειοδότησης των δραστηριοτήτων του Κρατικού 

Λαχείου σε ιδιώτη διαχειριστή/επενδυτή και ούτε για τον τρόπο εποπτείας του από το 

κράτος. Ο νόμος προβλέπει για τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος για τη 

διεξαγωγή των παιχνιδιών εθνικής λοταρίας και ρυθμίζει την οργάνωση, λειτουργία, 

παροχή, εποπτεία και έλεγχο των παιχνιδιών εθνικής λοταρίας και συναφή θέματα, την 

απαγόρευση μη εξουσιοδοτημένων λοταριών και τον περιορισμό ορισμένων 

διαγωνισμών βραβείων.  Στη συνέχεια θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

διασφάλιση της συμβατότητας με το κοινοτικό κεκτημένο. 

 Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία μακροχρόνιας παραχώρησης και ανάπτυξης του 

λιμανιού Λάρνακας από ιδιώτη επενδυτή. 

 

 Προωθείται η αξιοποίηση των κυβερνητικών ακινήτων στην περιοχή Τροόδους. 
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 Έχει ξεκινήσει λειτουργία καζίνο σε προσωρινούς χώρους αλλά και η ανέγερση του 

ολοκληρωμένου θερέτρου στη βάση της σύμβασης παραχώρησης. 

 

 Βρίσκεται σε εξέλιξη η ανέγερση της Μαρίνας Αγίας Νάπας μετά την σχετική 

παραχώρηση και προωθείται η ανάθεση νέων Μαρίνων σε Πάφο και Παραλίμνι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 

O Προϋπολογισμός του 2019, προσαρμοσμένος στις τρέχουσες εξελίξεις, αντικατοπτρίζει 

τους στρατηγικούς στόχους που έθεσε η κυβέρνηση και βασίζεται στις κατευθυντήριες 

γραμμές του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΣΠΔΠ) 2019 - 2021 που 

ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 21/5/2018.  

5.1  Προϋπολογισμός 2019 

Συνολικά, ο Προϋπολογισμός του 2019 που καλύπτει ως επί το πλείστο την Κεντρική 

Κυβέρνηση, προβλέπει έσοδα4 σε ταμειακή βάση ύψους €6.668 εκ. σε σύγκριση με 

αναθεωρημένα έσοδα ύψους €6.529 εκ. το 2018, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση της τάξης του 

2,1%.  

Οι δαπάνες του κρατικού Προϋπολογισμού του 2019, εξαιρουμένων των 

χρηματοοικονομικών ροών, προϋπολογίζονται σε ταμειακή βάση στα €6.856 εκ σε σύγκριση 

με €6.552 εκ το 2018, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση της τάξης του 4,6% σε σχέση  με  τον 

προηγούμενο χρόνο. 

Διάγραμμα 18: Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού 2011-2019 

 

 
 Σημείωση: 2011-2017 τελικά, 2018 αναθεωρημένα, 2019 προϋπολογιζόμενα. 

 

 
 

                                                           
4 Εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών. 
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Διάγραμμα 19: Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού, 2011-2019 
 

 
Σημείωση: 2011-2017 πραγματικές, 2018 & 2019 προϋπολογιζόμενες  

 

Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού 

Τα φορολογικά έσοδα για το 2019 προϋπολογίζονται στα €5.631 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 2019 προϋπολογίζονται στα €1.037 εκ. 

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

τα €2.193 εκ. το 2019 σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €2.231 εκ. το 2018, 

παρουσιάζοντας μείωση ύψους 1,7%. 

Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία το 2019 προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς, στα 

€3.438 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €3.324 εκ. το 2018 παρουσιάζοντας 

δηλαδή αύξηση της τάξης του 3,4%.   

Τα μη φορολογικά έσοδα προβλέπονται να μειωθούν στα €1.037 εκ. το 2019 σε σύγκριση με 

αναθεωρημένα έσοδα ύψους €974 εκ. το 2018 σημειώνοντας αύξηση 6,5%.  
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Διάγραμμα 20: Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού 2011-2019 
 

 
 

Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού 

Οι συνολικές δαπάνες5, παρουσιάζουν αύξηση 4,6% σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο και 

προϋπολογίζονται στα € 6.856 εκ σε σύγκριση με € 6.552 εκ. το 2018. Οι πρωτογενείς δαπάνες 

το 2019 ανέρχονται στα  € 6.271 εκ. σε σύγκριση με €6.057 εκ. του προηγούμενου χρόνου, 

δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση 3,5%.  

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 2019 υπολογίζονται να αυξηθούν κατά 5% σε σχέση με το 2018 και 

να ανέλθουν στα €2.762 εκ. σε σύγκριση με €2.630 εκ., λόγω της καταβολής της ΑΤΑ και των 

προσαυξήσεων.  

Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπονται να αυξηθούν κατά 2,6% το 2019 και να φτάσουν στα 

€845 εκ. σε σύγκριση με €824 εκ. το 2018.  

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 

2019 η πιο πάνω κατηγορία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3% και να φθάσει τα €2.053 εκ. σε 

σύγκριση με €1.994 εκ. το 2018. 

                                                           
5 Εξαιρουμένων των αποπληρωμών των δανείων. 
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Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (πάγια, έργα υπό κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα έργα) 

αναμένεται να αυξηθούν το 2019 κατά 0,3% και να φθάσουν στα €611 εκ. σε σύγκριση με 

€609 εκ. το 2018.  

Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (τόκοι) προϋπολογίζονται για το 2019 

να αυξηθούν κατά 18% και να φτάσουν στα €585 εκ. σε σύγκριση με €495 εκ. το 2018.  

Κατανομή Πρωτογενών Δαπανών κατά Υπουργείο 

Η κατανομή των πιστώσεων κατά υπουργείο έγινε αφού λήφθηκαν υπόψη οι 

προτεραιότητες πολιτικής της Κυβέρνησης όπως αντικατοπτρίζεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Πολιτικής 2019 - 2021 που έχει υιοθετηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο 

καθώς και οι δεσμεύσεις/υποχρεώσεις του κάθε Υπουργείου χωριστά.  

 

Πίνακας 10: Πρωτογενείς Δαπάνες κατά Υπουργείο 2017-2021  
 

 
Υπουργείο /Ανεξάρτητες Υπηρεσίες 

Πραγματικές 
Δαπάνες  

Εγκεκριμένος 
Προϋπολ. 

Προϋπολογισμός MΔΠ ΜΔΠ 

2017 2018 2019 2020 2021 

€ εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 61 76 84 92 89 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38 25 27 30 30 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13 16 17 18 18 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 0 0 48 48 48 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 0 6 10 10 11 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΆΜΥΝΑΣ  346 352 359 355 355 

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 237 225 239 250 252 

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 258 296 299 321 324 

ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 57 48 50 58 48 

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 982 930 963 964 964 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  459 507 515 516 518 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  68 82 87 86 85 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  1.441 1.344 1.340 1.401 1.542 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  53 243 249 250 253 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.021 1.040 1.079 1.108 1.134 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ  259 282 285 289 300 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 537 586 622 633 613 

ΣΥΝΟΛΟ 5.830 6.057 6.271 6.430 6.585 
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5.2 Απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα  

Ο Προϋπολογισμός 2019  συνεχίζει να περιλαμβάνει μέτρα συγκράτησης της απασχόλησης 

και του ύψους των επιδομάτων/αποζημιώσεων/οικονομικών ωφελημάτων, ενώ η συνολική 

απασχόληση στο δημόσιο τομέα παρουσιάζει μείωση από 52.267 την 1.12.2012 σε 48.778 στις 

30.6.2018 εξαιρουμένων 3.000 περίπου Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) που έχουν 

αντικαταστήσει 3.400 περίπου κληρωτούς οπλίτες.  Ειδικότερα, τα κύρια χαρακτηριστικά 

του Προϋπολογισμού 2019, σε σχέση με θέματα προσωπικού, αφορούν στα ακόλουθα:  

(i)  Μη παραχώρηση γενικών αυξήσεων και προσπάθεια συγκράτησης άλλων άμεσων ή 

έμμεσων μισθολογικών  αυξήσεων για το 2019, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

- από την 1η Ιανουαρίου 2017 καταργήθηκε η έκτακτη εισφορά που είχε επιβληθεί στις 

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

τομέα, 

- από την 1η Ιανουαρίου 2017 παραχωρούνται κανονικά οι ετήσιες προσαυξήσεις, που 

είχαν ανασταλεί το 2012, αλλά και η αυξημένη μισθοδοσία σε περίπτωση προαγωγής 

που είχε ανασταλεί από τις 20.06.2014, 

- από την 1η Ιανουαρίου 2018 εφαρμόζεται το αναθεωρημένο πλαίσιο της ΑΤΑ, που 

είχε ανασταλεί το 2012 και το οποίο προνοεί παραχώρηση του ήμισυ της ΑΤΑ στις 

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

Δείκτης είναι αρνητικός, 

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

στα επιδόματα / αποζημιώσεις για απασχόληση με το σύστημα βάρδιας ή / και 

υπερωριακά, και 

- από την 1η Ιουλίου 2018 έχει νομοθετηθεί η σταδιακή μείωση των αποκοπών στις 

απολαβές και συντάξεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα με πλήρη 

κατάργηση τους την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

(ii) Συνέχιση της απαγόρευσης  πλήρωσης κενών μόνιμων θέσεων Πρώτου Διορισμού, 

Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και Προαγωγής  στη Γενική Κυβέρνηση και στον 

Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Οι περιπτώσεις που δικαιολογούν εξαίρεση από την απαγόρευση,  

θα συνεχίσουν να 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. 

(iii)   Συνέχιση της απαγόρευσης πρόσληψης εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου στη 

δημόσια υπηρεσία για το 2018 και της μη αντικατάστασης αυτών που αποχωρούν, για 

οποιοδήποτε λόγο, με νέες προσλήψεις εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου. Από την  

απαγόρευση εξαιρούνται μόνο τα Υπουργεία /Τμήματα / Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται 

στο Άρθρο 16 του περί Προϋπολογισμού Νόμου με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της 

Δικαιοσύνης, της ενδυνάμωσης του ελέγχου των δημοσίων δαπανών, της Υγείας και της 

Παιδείας. Σημειώνεται ότι, στον Προϋπολογισμό του 2019 προτείνεται αύξηση της 

συνολικής απασχόλησης εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου κατά 52 άτομα για να καλύψει 

τις ανάγκες στελέχωσης στη Δικαστική Υπηρεσία (5 Πρωτοκολλητές και 8 Στενογράφοι 
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Δικαστηρίου), στην Ελεγκτική Υπηρεσία (17 Ελεγκτές και 3 Ελεγκτές Τεχνικού Ελέγχου, στον 

τομέα της παιδείας (17 Επιμελητές) και στον τομέα της υγείας, (2 Νοσηλευτικοί Λειτουργοί 

(Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος)).  

(iv)   Συνέχιση της απαγόρευσης  πρόσληψης ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού με 

εξαίρεση την περίπτωση ωρομίσθιων θέσεων συστήματος βάρδιας στο Υπουργείο Υγείας, 

ενώ από το 2018 τέθηκε σε εφαρμογή σχετική  διαδικασία για εξαίρεση κενών θέσεων 

Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από την πιο πάνω απαγόρευση, για τις περιπτώσεις 

όπου αυτό δικαιολογείται.   

(v)   Διατήρηση της απασχόλησης εποχικού ωρομίσθιου προσωπικού για το 2019, στα ίδια 

επίπεδα με το 2018.  

(vi)   Συνέχιση της προώθησης  της κινητικότητας του προσωπικού, τόσο εντός και μεταξύ 

των Υπουργείων / Υπηρεσιών, όσο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, για κάλυψη αναγκών 

στελέχωσης. 

(vii) Πρόνοια για μισθοδοτική αναβάθμιση του νοσηλευτικού  προσωπικού και άλλων 

επαγγελματιών υγείας των κρατικών νοσηλευτηρίων και των κρατικών υπηρεσιών υγείας 

και συγκεκριμένα των δομών θέσεων Φυσιοθεραπευτή, Ακτινογράφου 

(Ακτινοδιαγνωστικής), Ακτινογράφου (Ακτινοθεραπείας), Ειδικού Ψυχολόγου, 

Φαρμακοποιών και Τεχνικών Φαρμακειών), με βάση τις σχετικές Συμφωνίες που 

συνομολογήθηκαν μεταξύ του Υπουργού Υγείας και της Συνδικαλιστικής Πλευράς, στα 

πλαίσια των ενεργειών για αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων και εφαρμογής του 

Γενικού Σχέδιου Υγείας. Επίσης, λαμβάνεται πρόνοια για μισθοδοτική αναβάθμιση της 

δομής θέσεων οδοντιατρικού προσωπικού και των Πρόεδρων του Οικογενειακού 

Δικαστηρίου. 

(viii) 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 2018  Νόμου του 2017.  

(ix) Πρόταση για  δημιουργία 180 θέσεων και κατάργηση 139 θέσεων. Αναλυτικά, η 

ίδρυση και κατάργηση θέσεων παρουσιάζεται στον Προϋπολογισμό, 2ος Πίνακας, 1ο & 2ο 

μέρος. 


