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ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η οικονομία της Κύπρου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 κατέγραψε θετικό ρυθμό ανάπτυξης της 
τάξης του 6,0% (στοιχεία διορθωμένα ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις). Συγκεκριμένα, με βάση τις 
τελευταίες εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά το 1ο τρίμηνο του 2022 σε ετήσια βάση το 
εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές, παρουσίασε αύξηση 6,3% ενώ κατά το 2ο τρίμηνο του 2022 
καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 6,2%. Για το 2022 συνολικά, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να 
κυμανθεί γύρω στο 5,7% σε πραγματικούς όρους σε σχέση με 2,7% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη 
όπως αυτή περιλαμβανόταν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2022-2025 (Απρίλιος 2022).

Το ποσοστό ανεργίας (15+), με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, κατά το 1ο εξάμηνο 
του 2022 διαμορφώθηκε στο 6,7%, έναντι ποσοστού ανεργίας 8,5% το 1ο εξάμηνο του 2021. Το ποσοστό 
των μακροχρόνια άνεργων στο εργατικό δυναμικό κατά το 2ο τρίμηνο του 2022 μειώθηκε στο 2,5%, έναντι 
3,0% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, ενώ η ανεργία μεταξύ των νέων αυξήθηκε στο 17,6% το 2ο τρίμηνο 
του 2022 σε σύγκριση με 17,0% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Για ολόκληρο το 2022, η εκτίμηση είναι 
ότι, η ανεργία θα κυμανθεί γύρω στο 7,0%, σε σύγκριση με 7,5% που κυμάνθηκε κατά το 2021.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό Κινδύνου Φτώχιας ή Κοινωνικού 
Αποκλεισμού (δείκτης AROPE – πληθυσμός που ζούσε σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το 
όριο της φτώχιας ή ζούσε σε νοικοκυριά με σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή ζούσε σε νοικοκυριά 
με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας), το 2021 μειώθηκε στο 17,3%. Ο δείκτης παρουσίασε βελτίωση 
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ανερχόταν στο 17,6%, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των 
τελευταίων χρόνων και είναι σημαντικά χαμηλότερος σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ27 που το 2021 
έφθανε το 21,7%. Οι δείκτες που αφορούν στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος (συντελεστές S80/
S20 και Gini) παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ο δείκτης 
κατανομής εισοδήματος (S80/S20) μειώθηκε στο 4,2 (από 4,3 το 2020), ενώ ο συντελεστής Gini το 2021 
έφτασε στο 29,4 από 29,3 το 2020. 

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, σημείωσε ετήσια 
ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 8,3%, σε σύγκριση με πληθωρισμό 1,5% κατά την αντίστοιχη περίοδο 
το 2021. Από τον Ιανουάριο 2022 ο πληθωρισμός παρουσίασε σταθερή ανοδική πορεία, από ποσοστό 
5,4% σε 10,9% τον Ιούλιο 2022. Τον Αύγουστο 2022 σημειώθηκε πτώση στο ποσοστό του πληθωρισμού, 
εντούτοις παρέμεινε σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα και κυμάνθηκε στο 8,9%. Ανοδική πορεία παρουσίασε 
και ο δομικός πληθωρισμός κατά την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2022, ο οποίος ανήλθε σε 4,3% 
σε σύγκριση με 0,7% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών για τον 
πληθωρισμό για ολόκληρο το 2022 είναι ότι θα ανέλθει στο 7,7%.

Μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη την περίοδο 2023-2025 θα υποστηριχθεί κυρίως από την εγχώρια αγορά 
και πιο συγκεκριμένα την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. Θετικά στην 
ανάπτυξη, και ειδικά κατά τα έτη 2024-2025 αναμένεται να συνεισφέρει και το Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις. Περαιτέρω, οι καθαρές 
εξαγωγές αναμένεται να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη την περίοδο 2023-2025. 

Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2023 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 3,0% και τα 
έτη 2024-2025 να κυμανθεί κατά μέσο όρο γύρω στο 3,2%, σε πραγματικούς όρους. Στην αγορά εργασίας, 
το ποσοστό ανεργίας το 2023 αναμένεται να μειωθεί στο 6,4% του εργατικού δυναμικού, και ακολούθως, 
με την περαιτέρω βελτίωση της αγοράς εργασίας, να περιορισθεί στο 5,7% το 2024 και στη συνέχεια 
στο 5,0% το 2025. Ο πληθωρισμός το 2023 προβλέπεται να μειωθεί γύρω στο 3,0% και για το 2024-2025 
αναμένεται να προσεγγίσει το 2,0% αντίστοιχα.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι οι αναθεωρημένες μακροοικονομικές προβλέψεις 
για την κυπριακή οικονομία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση, χαρακτηρίζονται από σημαντική 
αβεβαιότητα που προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ 
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Ρωσίας-Ουκρανίας, των συνεχιζόμενων ψηλών τιμών της ενέργειας, του ψηλού πληθωρισμού και των 
επιτοκίων, τις δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα και μια πιθανή ύφεση στην Ευρώπη.

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης κατά το 1ο εξάμηνο του 2022 ήταν ελλειμματικό 
ύψους €33,2 εκ., ή ως ποσοστό του ΑΕΠ -0,1%, σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους €750,7 εκ. κατά το 
αντίστοιχο εξάμηνο του 2021 (ή -3,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ). Αντίστοιχα, το πρωτογενές ισοζύγιο, δηλαδή 
το ισοζύγιο εξαιρουμένου του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, ήταν πλεονασματικό κατά την 
υπό αναφορά περίοδο και ανήλθε στα €179,9 εκ., σε σύγκριση με πρωτογενές έλλειμμα ύψους €534,3 εκ. 
κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το πρωτογενές ισοζύγιο κατά 
το 1ο εξάμηνο του 2022 ήταν πλεονασματικό της τάξης του 0,7% σε σύγκριση με πρωτογενές έλλειμμα 
ύψους 2,3% κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. 

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για ολόκληρο το 2022, το 
δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να μετατραπεί σε πλεονασματικό ύψους 
€308,3 εκ., σε σύγκριση με έλλειμμα €388,8 εκ. το 2021, ή πλεόνασμα 1,2% σε σύγκριση με έλλειμμα 1,7% 
το 2021 ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2023 προβλέπεται να παρουσιάσει 
βελτίωση 0,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ και να ανέλθει σε πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ. Για τo έτος 2024 
προβλέπεται περαιτέρω βελτίωση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο το οποίο θα ανέλθει στο 2,3% του ΑΕΠ, 
ενώ για το 2025 προβλέπεται ότι το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης θα παραμείνει στα 
επίπεδα του προηγούμενο χρόνου, δηλαδή πλεόνασμα 2,3% του ΑΕΠ. 

Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτιμάται να μειωθεί περαιτέρω στο 89,3% το 2022, σε σύγκριση 
με 103,6% το 2021, ενώ αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία και προβλέπεται να μειωθεί στο 
83,3% του ΑΕΠ το 2023, στο 76,5% το 2024 και μέχρι το τέλος του 2025 προβλέπεται να περιοριστεί στο 
72,3% του ΑΕΠ. 

Οι μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών συνοψίζονται στον 
πιο κάτω πίνακα:

2021 2022 (εκτίμηση) 2023π 2024π 2025π

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) 5,5 5,7 3,0 3,3 3,2

Πληθωρισμός ΔΤΚ (%) 2,5 7,7 3,0 2,0 2,0

Ανεργία (%) 7,5 7,0 6,4 5,7 5,0

Δημοσιονομικό Έλλειμμα (% του ΑΕΠ) -1,7 1,2 1,7 2,3 2,3

Δημόσιο Χρέος (% του ΑΕΠ) 103,6 89,3 83,3 76,5 72,3

Ο τραπεζικός τομέας παραμένει καλά κεφαλαιοποιημένος, ενώ η κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων 
βελτιώθηκε το 2022, μετά τα τελευταία έτη όπου η κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά τόσο από τις 
προβλέψεις όσο και από το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Με την αύξηση των βασικών επιτοκίων, μετά 
τις πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναμένεται σημαντική άρση των πιέσεων 
στην κερδοφορία.

Όσον αφορά τη ρευστότητα, οι κυπριακές τράπεζες συνεχίζουν να διατηρούν σχετικά υψηλά αποθέματα 
με το δείκτη κάλυψης ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio) και το δείκτη καθαρής σταθερής 
χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio) να υπερβαίνουν σημαντικά την ελάχιστη κανονιστική 
απαίτηση. Η ρευστότητα χρηματοδοτείται κυρίως από καταθέσεις, με το μερίδιο άλλων μέσων, όπως 
ομολόγων, να παραμένει χαμηλό.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) μειώθηκαν τον Ιούνιο 2022 στα €2,9 δισ., (11,2% των συνολικών 
δανείων) παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητα από τα τέλη του 2021. Παράλληλα, ο λόγος των 
προβλέψεων προς ΜΕΔ (δείκτης κάλυψης) διαμορφώθηκε στο 46,2% τον Ιούνιο 2022 σημειώνοντας 
βελτίωση από το δείκτη ύψους 43,1% τον Δεκέμβριο του 2021.
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Έχοντας ως βάση τις κύριες στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης που στοχεύουν στη διατήρηση 
της μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη κοινωνική 
συνοχή, με τον Προϋπολογισμό 2023 και το ΜΔΠ 2024-2025, διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των δημόσιων 
οικονομικών μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των δημόσιων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη το δύσκολο 
οικονομικό περιβάλλον που μας περιβάλλει και την αβεβαιότητα που εμπερικλείει, και αξιοποιώντας τα 
νέα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, με κυριότερα το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) 
και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΑΛΙΑ, έμφαση δίνεται στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και 
στην προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Συν τω χρόνο, ο μεσοπρόθεσμος 
δημοσιονομικός προγραμματισμός του κράτους, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
που προωθούνται, έχει ευθυγραμμιστεί με τον μακροχρόνιο προσανατολισμό, όπως αυτός καταγράφεται 
στη ‘Μακροχρόνια Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κύπρου μέχρι το 2035’ (η Στρατηγική). Το 
Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερομηνίας 18/5/2021, ενέκρινε το Μηχανισμό Διακυβέρνησης 
για την υλοποίηση, επικαιροποίηση και αναδιαμόρφωση της Στρατηγικής.

Η Στρατηγική θα υλοποιηθεί μέσα από 242 προτεινόμενες οριζόντιες και τομεακές δράσεις, 92 από τις 
οποίες περιλαμβάνονται πλήρως ή μερικώς στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και μια 
σειρά μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων της Στρατηγικής καλύπτονται και μέσω των Ταμείων Πολιτικής 
Συνοχής αλλά και άλλων πηγών μέσω του εθνικού Προϋπολογισμού. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής επιδίωξης της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, σημαντική εξέλιξη 
αποτελεί η θεσμοθέτηση μέσα στο 2022 του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, μέσα από μια διαδικασία 
τριμερούς συνεργασίας κράτους, εργοδοτών και εργαζομένων. Ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός έχει 
θεσμοθετηθεί με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2023 και έχει καθοριστεί στα €940 για πλήρη 
απασχόληση, ποσό το οποίο είναι μειωμένο κατά 55 ευρώ στους πρώτους έξι μήνες απασχόλησης, ύψος 
το οποίο αντιστοιχεί στο 58,2% του διάμεσου μηνιαίου μισθού το 2021, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας ανερχόταν στα €1.614.

Περαιτέρω, μέσα στο 2022 προωθήθηκαν σημαντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση 
της φορολογικής συμμόρφωσης και διαφάνειας, αλλά και την προσέλκυση εταιρειών, στο πλαίσιο της 
Στρατηγικής Προσέλκυσης Εταιρειών και Ταλέντων. Πρόσθετα, σημαντικές ενέργειες βρίσκονται σε 
εξέλιξη για την προώθηση της πράσινης μετάβασης της οικονομίας, που είναι μια από τις σημαντικότερες 
προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, στο πλαίσιο και των ευρωπαϊκών μας υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: (α) σχεδιασμός ενός πράσινου προϋπολογισμού, (β) 
ενέργειες για την έκδοση πράσινου/βιώσιμου κρατικού ομολόγου και (γ) ενέργειες για την προώθηση 
πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης. 

Το κείμενο που ακολουθεί χωρίζεται σε τέσσερα (4) κεφάλαια. Στο Κεφαλαίο 1 παρουσιάζονται οι 
μακροοικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο και διεθνώς το 2022 και οι προβλέψεις για την περίοδο 2023-
2025, καθώς 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 τα επόμενα χρόνια. Τέλος, στο Κεφαλαίο 5 
παρουσιάζεται ο Προϋπολογισμός του 2023 και το ΜΔΠ 2023-2025.

Διευθυντική Περίληψη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

1.1 Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις
Το 2022 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές για τη διεθνή οικονομία, όπου αναμενόταν να συνεχιστεί η 
ενδυνάμωση της ανάκαμψης που ξεκίνησε ήδη από το 2021 μετά την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία 
του κορονοϊού το 2020. Οι προσδοκίες, όμως, ανατράπηκαν με τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον 
περασμένο Φεβρουάριο και τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις που επέφερε η εισβολή στο κόστος 
της ενέργειας και άλλων αγαθών, αλλά και η επιβολή οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία από την ΕΕ, 
τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες. Ο πληθωρισμός που ήταν ήδη σε αυξημένα επίπεδα το 
τέλος του 2021 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στη διακίνηση αγαθών και πρώτων υλών, αυξήθηκε 
σε ακόμα ψηλότερα επίπεδα, σε αντίθεση με τις προσδοκίες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα άρχιζαν να 
μειώνονται. Σε μια προσπάθεια συγκράτησης της απρόσμενης και υπέρμετρης αύξησης του πληθωρισμού, 
οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου, όπως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η Τράπεζα της 
Αγγλίας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πήραν αποφάσεις για αυξήσεις στα επιτόκια. 

Τα ψηλά επίπεδα του πληθωρισμού και των επιτοκίων, σε συνδυασμό με μια χειρότερη από την αναμενόμενη 
επιβράδυνση στην Κίνα, καθώς και οι προσδοκίες για περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις από τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία, επέφεραν σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεων για την παγκόσμια ανάπτυξη 
προς τα κάτω. Το βασικό σενάριο του ΔΝΤ προβλέπει επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης από 6,1% 
το 2021 σε 3,2% το 2022 και 2,9% το 2023.

Σε ό,τι αφορά την ΕΕ, ενώ η ανάπτυξη συνεχίστηκε το 1ο εξάμηνο του 2022, οι πληθωριστικές και 
οικονομικές προοπτικές κατά τη διάρκεια του έτους επιδεινώθηκαν. Όπως παρουσιάζεται στις θερινές 
οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2022), το πραγματικό ΑΕΠ στην ΕΕ προβλέπεται 
να αυξηθεί κατά 2,7% το 2022 και κατά 1,5% το 2023 (2,7% και 1,4% αντίστοιχα στην ευρωζώνη). Οι 
μακροοικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω σε σύγκριση με 
τις χειμερινές προβλέψεις (Φεβρουάριος 2022), όπου το πραγματικό ΑΕΠ της ΕΕ αναμενόταν να αυξηθεί 
κατά 4,0% το 2022 και 2,8% το 2023 (4,0% και 2,7% αντίστοιχα στην ευρωζώνη).

Ο πληθωρισμός στην ΕΕ και στη Ευρωζώνη αναμένεται να κορυφωθεί σε νέα πρωτοφανή επίπεδα το 
2022, στο 8.3% και 7.6% αντίστοιχα. Καθώς οι πιέσεις από τις τιμές της ενέργειας και τους περιορισμούς 
της προσφοράς αρχίσουν να εξασθενούν, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σταθερά στη συνέχεια. 

Τονίζεται ότι οι πιο πάνω προβλέψεις περιβάλλονται από μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, δεδομένου του 
γεγονότος ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ακόμη συνεχίζεται, ενώ επίσης δεν μπορεί να αποκλειστεί 
το ενδεχόμενο ενός νέου κύματος της πανδημίας, ειδικά κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο.

1.2 Οικονομικές Εξελίξεις 2022
Η οικονομία της Κύπρου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 κατέγραψε θετικό ρυθμό ανάπτυξης της 
τάξης του 6,0% (στοιχεία διορθωμένα ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις). Συγκεκριμένα, με βάση τις 
τελευταίες εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά το 1ο τρίμηνο του 2022 σε ετήσια βάση το 
εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ σε σταθερές τιμές παρουσίασε αύξηση 6,3% ενώ κατά το 2ο τρίμηνο του 2022 
καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 6,2%. 

Για το 2022 συνολικά, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 5,7% σε πραγματικούς 
όρους σε σχέση με 2,7% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη όπως αυτή περιλαμβανόταν στο Πρόγραμμα 
Σταθερότητας 2022-2025 (Απρίλιος 2022).
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Από πλευράς ζήτησης, η εγχώρια κατανάλωση το 1ο εξάμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 4,7% σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021 (στοιχεία εποχικά διορθωμένα), και πιο συγκεκριμένα η δημόσια 
κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,8% και η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 6,0%. Οι καθαρές επενδύσεις 
πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 8,5% κατά την ίδια περίοδο.

Όσον αφορά την εξωτερική ζήτηση, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 15,8% (27,3% στις εξαγωγές αγαθών και 
13,9% στις εξαγωγές υπηρεσιών) ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 18,7% (29,1% στις εισαγωγές αγαθών 
και 11,0% στις εισαγωγές υπηρεσιών) κατά το 1ο εξάμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 
του 2021 (στοιχεία εποχικά διορθωμένα).

Από πλευράς προσφοράς, η μεγέθυνση της οικονομίας οφείλεται στους τομείς: “Γεωργία, Δασοκομία και 
Αλιεία” (0,7%), “Ορυχεία και Λατομεία, Μεταποίηση, Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 
κλιματισμού, Παροχή νερού, Επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης” 
(5,5%), “Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, Μεταφορά 
και Αποθήκευση, Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης” (16,2%), 
“Ενημέρωση και Επικοινωνία” (10,6%), “Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες” (4,1%), 
“Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας” (0,7%), “Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, 
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες” (3,6%), “Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική 
Κοινωνική Ασφάλιση, Εκπαίδευση, Δραστηριότητες σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική 
Μέριμνα” (1,5%) και “Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, Άλλες δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών, 
Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών” (6,8%). 

Ο μόνος τομέας που παρουσίασε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης ήταν οι “Κατασκευές” (-3,9%). 

Ενδεικτικοί μηνιαίοι δείκτες που καταδεικνύουν τη σημαντική βελτίωση της οικονομίας σε συνέχεια του 
2021, είναι:

 ‣ Ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου παρουσιάζει αύξηση από τον Μάϊο του 2022 και 
συνολικά αύξηση 2,3% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

 ‣ Ο δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής αυξήθηκε κατά 3,3% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022 σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η αύξηση στο δείκτη φαίνεται από το Μάρτιο του 2021 και 
μετά ενώ τον Ιούλιο του 2022 είχε παρουσιάσει οριακή μείωση κυρίως λόγω μεταλλείων και λατομείων 
και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Διάγραμμα 1: Πραγματικός ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 2012-2022 (% ετήσια ποσοστιαία μεταβολή)

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 2009-2021 και προβλέψεις Υπουργείου Οικονομικών 2022

Μακροοικονομικές εξελίξεις
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 ‣ Ο συνολικός αριθμός πωλητηρίων εγγράφων την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 παρουσιάζεται 
αυξημένος κατά 38,8%, η αύξηση φαίνεται από τον Μάρτιο του 2021 και μετά.

 ‣ Από τον Μάιο του 2021 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022, ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) 
κυμαινόταν σε επίπεδα πέραν του μακροχρόνιου μέσου όρου του (100 μονάδες), αντικατοπτρίζοντας 
ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες μετά την πανδημία. Από τον Μάρτιο του 2022 μέχρι τον Αύγουστο του 
2022 ο Δείκτης έπεσε ξανά κάτω από τις 100 μονάδες αντικατοπτρίζοντας τις επιπτώσεις του πολέμου 
στην Ουκρανία. Τον Σεπτέμβριο του 2022, το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε, με το Δείκτη Οικονομικής 
Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 4,5 μονάδες σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022 και να ξεπερνά 
τις 100 μονάδες. Η αύξηση του ΔΟΣ τον Σεπτέμβριο προήλθε από ενδυνάμωση του επιχειρηματικού 
κλίματος σε όλους τους τομείς, καθώς και από ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

 ‣ Σύμφωνα με στοιχεία από την JCC Payments Systems Ltd, οι συναλλαγές σε αξία των Κυπρίων και 
των ξένων στην Κύπρο μέσω πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 19,4% και 92%, αντίστοιχα την περίοδο 
Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

 ‣ Οι αφίξεις τουριστών τον Αύγουστο του 2022 ανήλθαν σε 451.133, παρουσιάζοντας  αύξηση  της  τάξης  
του 40,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2021 (κατά τον οποίο καταγράφηκαν 321.858 αφίξεις). Για την 
περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.127.172 σε σύγκριση με 960.150 
την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 121,5%. Παράλληλα, οι αφίξεις τουριστών την 
περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2022 ήταν κατά 22,2% μειωμένες σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2019 (2.735.839 αφίξεις τουριστών), ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020 οι αφίξεις 
τουριστών ανήλθαν μόλις στις 424.850.

 ‣ Τα έσοδα από τον τουρισμό για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, υπολογίζονται σε €1.217,4 
εκ. σε σύγκριση με €504,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς και €164,5 εκ. την περίοδο 
Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020.

 ‣ Σημειώνεται επίσης ότι, ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
παρουσίασε αύξηση της τάξης του 1,1% το 1ο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το 4o τρίμηνο του 2021 
και αύξηση της τάξης του 3,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Η απασχόληση σε άτομα αυξήθηκε το 1ο εξάμηνο του 2022 κατά 1,9% και σε ώρες εργασίας κατά 4,9%, 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Διάγραμμα 2: Απασχόληση (αριθμός ατόμων), % μεταβολή, 20012-2022Τ2

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, Στατιστική Υπηρεσία
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Διάγραμμα 3: Αριθμός κενών θέσεων και υπαλλήλων, 2016-2022Τ2 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Μακροοικονομικές εξελίξεις

Το ποσοστό ανεργίας (15+), με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, κατά το 1ο εξάμηνο του 
2022 διαμορφώθηκε στο 6,7% (6,6% το 2022Τ1 και 6,8% το 2022Τ2), έναντι ποσοστού ανεργίας 8,5% το 1ο 
εξάμηνο του 2021. Το ποσοστό των μακροχρόνια άνεργων στο εργατικό δυναμικό κατά το 2ο τρίμηνο του 2022 
μειώθηκε στο 2,5%, έναντι 3,0% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, ενώ η ανεργία μεταξύ των νέων αυξήθηκε 
στο 17,6% το 2ο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με 17,0% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Για ολόκληρο το 
2022, η εκτίμηση είναι ότι, η ανεργία θα κυμανθεί γύρω στο 7,0%, από 7,5% που κυμάνθηκε κατά το 2021.

Με βάση την τριμηνιαία Έρευνα Απασχόλησης που διεξάγει η Στατιστική Υπηρεσία προκύπτει ότι ο 
αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 2o τρίμηνο του 2022 ανήλθε στις 11.113. Ο αριθμός των Κενών 
Θέσεων Εργασίας αυξήθηκε κατά 3.716 (50,2%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους που ήταν 7.397. Σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2022 παρατηρήθηκε μείωση 1.761 θέσεων (13,7%). Το 
συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων το 2ο τρίμηνο του 2022 ήταν 2,7%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 ήταν 3,2% και 2,6% αντίστοιχα.
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Διάγραμμα 4: Ανεργία

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού) και προβλέψεις Υπουργείου Οικονομικών

Πίνακας 1: Ποσοστό ανεργίας στους νέους και μακροπρόθεσμη ανεργία 2014-2022T2, 
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (% στο εργατικό δυναμικό)

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Ποσοστό ανεργίας 
Ποσοστό ανεργίας 

στους νέους 
Μακροπρόθεσμη ανεργία

ηλικίες 15+ ηλικίες 15-24 % ανέργων
% στο εργατικό 

δυναμικό

2014 16,1 36,0 47,7 7,7

2015 14,9 32,8 45,6 6,8

2016 12,9 29,1 44,4 5,8

2017 11,1 24,7 40,6 4,5

2018 8,4 20,2 31,7 2,7

2019 7,1 16,6 29,1 2,1

2020 7,6 18,2 28,0 2,1

2021 7,5 17,1 34,2 2,5

2022

1ο τρίμηνο 6,6 17,7 34,3 2,3

2ο τρίμηνο 6,8 17,6 37,4 2,5

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), το ποσοστό 
ανεργίας τον Ιούλιο του 2022 στην EE μειώθηκε στο 6,0%, σε σύγκριση με 6,9% τον Ιούλιο του 2021. 
Αντίστοιχα, τον Ιούλιο του 2022 στην Ευρωζώνη το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά μέσο όρο στο 6,6%, 
σε σύγκριση με 7,7% τον Ιούλιο του 2021.

Οι απολαβές των μισθωτών, ως σύνολο, μετά τη σημαντική μείωση το 2020 μέχρι και το 1ο τρίμηνο 
του 2021, αυξήθηκαν κατά 6,0% το 2021 και κατά 7,3% το 1ο εξάμηνο του 2022. Οι απολαβές ανά 
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Διάγραμμα 5: Απολαβές και μοναδιαίο εργατικό κόστος, 2011-2022Τ2 (ετήσια % αλλαγή)

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Οι κοινωνικοί δείκτες για την ανισότητα και τη φτώχεια συνέχισαν να καταγράφουν βελτίωση, ως αποτέλεσμα 
του βελτιωμένου οικονομικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, με βάση 
τα αποτελέσματα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 2021, με οικονομικό έτος αναφοράς 
το 2020, το Χρηματικό Όριο Κινδύνου Φτώχιας (60% του μέσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος) 
παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα μεταξύ του 2021 και του 2020, το 2021 στα €10.011 για νοικοκυριά ενός 
ατόμου σε σχέση με €10.022 το 2020 και στα €21.024 για νοικοκυριά με δυο ενήλικες και 2 εξαρτώμενα 
παιδιά, σε σχέση με €21.047 το 2020. Το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε Κίνδυνο Φτώχιας, 
δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα του βρισκόταν κάτω από το Χρηματικό Όριο Κινδύνου Φτώχιας, παρουσίασε 
μικρή μείωση, φτάνοντας στο 13,8% σε σχέση με 14,3% που ήταν το 2020.

 Tο 2021, το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκονταν σε Κίνδυνο Φτώχιας ή σε Κοινωνικό Αποκλεισμό 
(δείκτης AROPE – πληθυσμός που ζούσε σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της 
φτώχιας ή ζούσε σε νοικοκυριά με σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή ζούσε σε νοικοκυριά με 
πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας), το 2021 μειώθηκε στο 17,3%. Ο δείκτης παρουσιάζει μικρή 
βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ανερχόταν στο 17,6%, συνεχίζοντας την πτωτική 
πορεία των τελευταίων χρόνων και είναι σημαντικά χαμηλότερος σε σύγκριση με το μέσο όρο της 
ΕΕ27 που το 2021 έφθανε το 21,7%. 

Μακροοικονομικές εξελίξεις

μισθωτό αυξήθηκαν κατά 5,1% το 1ο εξάμηνο του 2022. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας, που είναι δείκτης 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, αυξήθηκε κατά 1,1% το 1ο εξάμηνο του 2022, σε σύγκριση με μείωση 
1,1% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.



13Οικονομικές Εξελίξεις 2022 και Προοπτικές 2023-2025

Διάγραμμα 6: Δείκτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 2015-2021

Διάγραμμα 7: Συντελεστές ανισότητας εισοδήματος (Gini και S80/S20), 2015-2021

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) 2021
(με οικονομικό έτος αναφοράς το 2020).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) 2021
(με οικονομικό έτος αναφοράς το 2020). 

Οι δείκτες που αφορούν στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος και καταδεικνύουν την εισοδηματική 
ανισότητα (συντελεστές S80/S20 και Gini) παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά.
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Ο δείκτης S80/S20 έφτασε το 2021 το 4,2 από 4,3 το 2020 και αναφέρεται στην αναλογία του συνόλου 
του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος που λαμβάνεται από το 20% του πληθυσμού με το υψηλότερο 
ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα ως προς το σύνολο του ανάλογου εισοδήματος που λαμβάνει το 20% 
του πληθυσμού με το χαμηλότερο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα. Συγκρίνει δηλαδή το μερίδιο του 
εισοδήματος του ‘πλουσιότερου’ 20% του πληθυσμού με το 20% του ‘φτωχότερου’. Αύξηση στην τιμή του 
συντελεστή S80/S20 συνεπάγεται και αύξηση της ανισότητας. Το 2021 το μερίδιο του εισοδήματος του 
πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ήταν 4,2 φορές ψηλότερο από το εισόδημα του φτωχότερου 20% του 
πληθυσμού, σε σχέση με 4,3 που ήταν το 2020. 

Ο συντελεστής Gini το 2021 έφτασε στο 29,4% σε σχέση με 29,3% που ήταν το 2020. Ο συντελεστής 
Gini είναι δείκτης άνισης κατανομής ή συγκέντρωσης του εισοδήματος. Αν τα εισοδήματα ήταν εξίσου 
κατανεμημένα στον πληθυσμό τότε ο συντελεστής Gini θα ήταν 0 (πλήρης ισότητα). Αν όμως τα εισοδήματα 
ήταν όλα συγκεντρωμένα σε ένα άτομο τότε ο συντελεστής Gini θα ήταν 100. Αύξηση στην τιμή του 
συντελεστή Gini συνεπάγεται και αύξηση της ανισότητας.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, σημείωσε ετήσια 
ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 8,3%, σε σύγκριση με πληθωρισμό 1,5% κατά την αντίστοιχη περίοδο 
του προηγούμενου χρόνου. Από τον Ιανουάριο 2022 ο πληθωρισμός παρουσίασε σταθερή ανοδική πορεία, 
από ποσοστό 5,4% σε 10,9% τον Ιούλιο 2022. Τον Αύγουστο 2022 σημειώθηκε πτώση στο ποσοστό του 
πληθωρισμού, εντούτοις παρέμεινε σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα και κυμάνθηκε στο 8,9%. Τη μεγαλύτερη 
επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ κατά το οκτάμηνο Ιανουάριος-Αύγουστος 2022, είχαν οι κατηγορίες 
‘Μεταφορές’ και ‘Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο’, οι οποίες συνεισέφεραν θετικά με 2,8 και 
2,6 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό, αντίστοιχα, σε συνάρτηση με τις αυξήσεις που παρουσίασαν 
οι διεθνείς τιμές πετρελαίου (αύξηση τιμής πετρελαίου Μπρεντ της τάξης του 79,7%).

Διάγραμμα 8: Ετήσια % μεταβολή του ΔΤΚ Ιανουάριος - Αύγουστος 2022, κατά κατηγορία

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Μακροοικονομικές εξελίξεις
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Πιο συγκεκριμένα, η κατηγορία ‘Μεταφορές’ κατά την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2022 παρουσίασε 
αύξηση 18,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις τιμές 
εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (αύξηση 22,6%), ενώ παράλληλα η κατηγορία ‘Στέγαση, Ύδρευση, 
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο’ παρουσίασε αύξηση 21,2% κατά την υπό αναφορά περίοδο, λόγω κυρίως των 
αυξήσεων στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, του υγραερίου και των καυσίμων (σωρευτική αύξηση 41,4%). 
Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις αυτές, αποτελούν απόρροια των αυξήσεων των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Σημειώνεται ότι, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κατά την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2022 παρουσίασαν 
αύξηση περίπου 59,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, από μέσο όρο 66,9 σε 106,8 
δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, η ανατίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ, από συναλλαγματική ισοτιμία 
δολάριο/ ευρώ 1,2 κατά μέσο όρο την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2021, σε 1,07 την αντίστοιχη 
περίοδο φέτος, είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου σε τιμές 
ευρώ, η οποία ανήλθε σε 79,1%.

Παράλληλα, η κατηγορία του ΔΤΚ ‘Τρόφιμα και μη-Αλκοολούχα Ποτά’ κατά την περίοδο Ιανουάριος-
Αύγουστος 2022, παρουσίασε αύξηση 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2021, κυρίως λόγω 
των αυξήσεων στις τιμές αγοράς λαχανικών (19,8%), ψωμιού και δημητριακών (8,9%) και κρέατος (8,4%), 
με συνολική συνεισφορά στον πληθωρισμό 1 ποσοστιαίας μονάδας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Διάγραμμα 9: Ετήσια % μεταβολή του ΔΤΚ Ιανουάριος 2020 - Αύγουστος 2022/ Συνεισφορά τιμών αγαθών και
υπηρεσιών στη μεταβολή του ΔΤΚ και % μεταβολή διεθνών τιμών πετρελαίου

Ανοδική πορεία παρουσίασε και ο δομικός πληθωρισμός κατά την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2022, 
ο οποίος ανήλθε σε 4,3% σε σύγκριση με 0,7% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το αποτέλεσμα αυτό 
ήταν απόρροια των αυξήσεων που παρατηρήθηκαν και σε άλλες κατηγορίες τιμών του ΔΤΚ, όπως για 
παράδειγμα στις τιμές για υπηρεσίες τροφοδοσίας ύψους 6,7%, για υπηρεσίες τακτικής συντήρησης 
κατοικίας (17,2%), για αγορά αυτοκινήτου (9,4%), καθώς και για είδη επίπλωσης, οικιακού εξοπλισμού και 
νοικοκυριού (4,4%). Σημειώνεται ότι, η συνεισφορά των πιο πάνω κατηγοριών στη μεταβολή του ΔΤΚ την 
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Πίνακας 2: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, 2010-2022Τ1, % ΑΕΠ

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών

Εμπορικό Ισοζύγιο Ισοζύγιο Αγαθών Ισοζύγιο υπηρεσιών

2010 -10,7 -8,3 -24,1 15,7

2011 -2,3 -3,8 -21,5 17,7

2012 -3,9 -1,9 -19,4 17,5

2013 -1,5 1,6 -17,7 19,3

2014 -4,1 0,9 -18,8 19,8

2015 -0,4 2,6 -18,1 20,7

2016 -4,2 1,7 -22,0 23,7

2017 -5,1 -0,5 -24,5 24,0

2018 -4,0 1,3 -21,0 22,3

2019 -5,7 0,2 -20,1 20,3

2020 -10,1 -2,5 -19,2 16,7

2021 -7,2 +1,1 -18,3 19,4

1ο τρίμηνο 2021 -3,7 -1,3 -5,4 4,1

1ο τρίμηνο 2022 -4,1 -2,5 -5,5 3,0

περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2022, ήταν συνολικά ύψους 1,6 ποσοστιαίων μονάδων. Για ολόκληρο το 
2022, ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί στο 7,7%.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) κατά το 2021 μειώθηκε στο 7,2% του ΑΕΠ σε 
σύγκριση με έλλειμμα ύψους 10,1% το 2020. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου 
πληρωμών για το 2022 Τ1, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε χειροτέρευση, 
με το έλλειμμα να αυξάνεται στα €1.061,8 εκ. (4,1% του ΑΕΠ) το 2022 Τ1, από €865,9 εκ. (3,7% του ΑΕΠ) 
το 2021 Τ1. Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (ΟΕΣ), 
δηλαδή κατατάσσοντας τις ΟΕΣ ως μη κάτοικους, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €1.018,8 εκ. (3,9% του 
ΑΕΠ) το 2022 Τ1, έναντι €682,7 εκ. (2,9% του ΑΕΠ) το 2021 Τ1. Σημειώνεται ότι, τα όρια για το ΙΤΣ που θέτει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του ελέγχου των μακροοικονομικών ανισορροπιών, ως τα μέγιστα 
αποδεκτά είναι έλλειμμα/πλεόνασμα -4/6% του ΑΕΠ.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης 
του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών (από -€1.254,8 εκ. σε -€1.441,4 εκ.), του δευτερογενούς εισοδήματος 
(από -€99,1 εκ. σε -€112,5 εκ.), καθώς και της μείωσης του πλεονάσματος στο ισοζύγιο των υπηρεσιών 
(από €957,9 εκατ. σε €796,0 εκ.). Στα αγαθά το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε κατά το 2022 Τ1, συνεπεία 
της αύξησης των εισαγωγών που υπερέβαινε την αντίστοιχη αύξηση των εξαγωγών. Η αύξηση των 
εξαγωγών συνδέεται με την αύξηση των γενικών εμπορευμάτων και του κινητού εξοπλισμού, καθώς και 
τις θετικές εξελίξεις στις καθαρές εξαγωγές αγαθών στο πλαίσιο διεθνών τριγωνικών συναλλαγών. Από 
την άλλη, οι εισαγωγές αγαθών επηρεάστηκαν εξ’ ολοκλήρου από την αύξηση των γενικών εμπορευμάτων, 
αντικατοπτρίζοντας κυρίως την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Η μείωση του πλεονάσματος στις 
υπηρεσίες σχετίζεται κυρίως με τη μείωση των καθαρών εισπράξεων των μεταφορών, των υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης και του ταξιδιωτικού. Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις 
αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από το μειωμένο έλλειμμα στο ισοζύγιο του πρωτογενούς εισοδήματος (από 
-€470,0 εκ. σε -€303,9 εκ.). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξελίξεις κατά την υπό εξέταση περίοδο, επηρεάστηκαν 
από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και την επακόλουθη κατάσταση αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε.

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) σημείωσε μικρή βελτίωση στο τέλος του 2022Τ1, παρουσιάζοντας 
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καθαρή θέση παθητικού στα €28.008,9 εκ., έναντι €28.786,8 εκ. που ήταν το 2021 Τ4. Η αποτίμηση της ΔΕΘ, 
με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των ΟΕΣ, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού 
στα -€8.999,2 εκατ. στο τέλος του 2022 Τ1, έναντι -€10.150,0 εκ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. 
Σημειώνεται ότι, το όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του ελέγχου των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών, ως το μέγιστο αποδεκτό είναι έλλειμμα στη ΔΕΘ μέχρι 35% του ΑΕΠ.

1.3 Μεσοπρόθεσμες Προοπτικές 2023-2025
Η οικονομία το 2023 αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό, γύρω στο 3%, 
παρουσιάζοντας επιβράδυνση σε σύγκριση με τον ψηλό ρυθμό ανάπτυξης του 2022. Η οικονομία, αφενός, 
λειτουργεί από το 2022 πλέον σε κανονικούς ρυθμούς χωρίς τους περιορισμούς της πανδημίας και, 
αφετέρου, η αύξηση στην εγχώρια ζήτηση αναμένεται να συγκρατηθεί λόγω του πληθωρισμού, παρόλη την 
επιβράδυνση που παρατηρείται στις αυξήσεις των τιμών από τον Ιούλιο και μετά, καθώς και της αύξησης 
των επιτοκίων η οποία επιδρά αρνητικά στην ιδιωτική κατανάλωση και στα κέρδη των επιχειρήσεων που 
επιπρόσθετα με τις ψηλές τιμές της ενέργειας και άλλων αγαθών, έχουν να αντιμετωπίσουν ψηλότερο 
κόστος δανεισμού. Ακολούθως, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας αναμένεται να σταθεροποιηθεί, 
καθώς ο τομέας του τουρισμού και οι συναφείς τομείς του θα συνεχίσουν να ανακάμπτουν σταδιακά 
μέχρι την πλήρη ανάκαμψή τους το 2024 στα επίπεδα του 2019. 

Η ανάπτυξη την περίοδο 2023-2025 θα στηριχθεί κυρίως στην εγχώρια αγορά και πιο συγκεκριμένα την 
ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. Το 2023, σε συνέχεια της ισχυρής ανάπτυξης το 
2022, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και πιο συγκεκριμένα οι κατασκευές θα σημειώσουν μια μικρότερη 
αύξηση κυρίως λόγω της αύξησης του κατασκευαστικού κόστους και των υψηλών τιμών ενέργειας. Οι 
άδειες οικοδομής, οι οποίες αποτελούν προπορευόμενο δείκτη της κατασκευαστικής δραστηριότητας, 
παρουσιάζουν μείωση τόσο σε αριθμό όσο και σε τετραγωνικά γεγονός που καταδεικνύει μια επιβράδυνση 
το επόμενο έτος. Τα έτη 2024-2025, με την ομαλοποίηση της δύσκολης εξωτερικής κατάστασης και 
μείωσης του πληθωρισμού, η κατασκευαστική δραστηριότητα αναμένεται ότι θα ανακάμψει τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Τα έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη στους τομείς της ενέργειας, 
του τουρισμού και της υγείας, ανάμεσα σε άλλα, θα συμβάλουν στην επιτάχυνση ξανά του τομέα των 
επενδύσεων. Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι κύριος μοχλός της ανάπτυξης μέσω των 
κεφαλαιουχικών επενδύσεων που προνοούνται μέσω αυτού και οι οποίες αναμένεται να συνεισφέρουν 
θετικά στην ανάπτυξη, ειδικά κατά τα έτη 2024-2025, γύρω στο 0,8%. 

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, με μικρότερους, όμως, ρυθμούς αύξησης 
για τους λόγους που έχουν προαναφερθεί και να κυμανθεί κοντά στο μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. 
Η δημόσια κατανάλωση θα αυξάνεται με πιο χαμηλούς ρυθμούς από ότι το 2019-2021 μετά τη λήξη 
όλων των μέτρων στήριξης της οικονομίας στα τέλη του 2021 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να έχουν το 2023 πιο μικρούς ρυθμούς 
ανάπτυξης και να αυξάνονται σταδιακά από το 2024 και μετά. Συγκεκριμένα, ο τουρισμός αναμένεται να 
συνεχίσει να ανακάμπτει, με μικρότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το 2022, καθώς ήδη μέσα στο 2022 οι 
αφίξεις έφθασαν στο 78% του 2019 και τα έσοδα έφθασαν το 85%, και αναμένεται ότι θα φθάσει σταδιακά 
τα επίπεδα του 2019 μέχρι το 2024. Οι εξαγωγές άλλων υπηρεσιών, με εξαίρεση τον τομέα των Τεχνολογιών, 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT), καθώς και οι εξαγωγές αγαθών αναμένεται να επηρεαστούν από την 
επιβράδυνση που αναμένεται στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ που είναι ο κύριος εμπορικός μας εταίρος. 
Συνολικά, οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη την περίοδο 2023-2025. 

Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2023 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 3,0% και τα 
έτη 2024-2025 να κυμανθεί κατά μέσο όρο γύρω στο 3,2% σε πραγματικούς όρους. Στην αγορά εργασίας, 
το ποσοστό ανεργίας το 2023 αναμένεται να μειωθεί στο 6,4% του εργατικού δυναμικού, και ακολούθως, 
με την περαιτέρω βελτίωση της αγοράς εργασίας, να περιορισθεί στο 5,7% το 2024 και στη συνέχεια 
στο 5,0% το 2025. Ο πληθωρισμός το 2023 προβλέπεται να μειωθεί γύρω στο 3,0% και για το 2024-2025 
αναμένεται να περιοριστεί στο 2,0% αντίστοιχα.
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1.4 Εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα
Τον Ιούνιο 2022 το συνολικό ενεργητικό του τραπεζικού τομέα ανήλθε σε €65.1 δισ., σημειώνοντας 
μικρή μείωση από τα €66,9 δισ. ενεργητικό που καταγράφηκαν στα τέλη του 2021, και σημειώνοντας 
αύξηση άνω των €8 δισ. από το 2020, κυρίως λόγω συμμετοχής τραπεζών σε μακροχρόνιες πράξεις 
αναχρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Όσον αφορά τον καταμερισμό του ενεργητικού, τα δάνεια παραμένουν η μεγαλύτερη κατηγορία 
περιουσιακών στοιχείων, στο 41%, ενώ η διατήρηση ρευστών διαθεσίμων έχει αυξηθεί σημαντικά από 
25% του συνολικού ενεργητικού στα τέλη 2020 στο 37% τον Ιούνιο 2022 λόγω των προαναφερθέντων 
πράξεων αναχρηματοδότησης.

Ο τομέας παραμένει καλά κεφαλαιοποιημένος. Ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων CET1 σημείωσε 
μικρή μείωση στο 17,5% τον Ιούνιο 2022 σε σχέση με 17,7% στα τέλη του 2021, ενώ ο συνολικός δείκτης 
φερεγγυότητας μειώθηκε οριακά στο 20,6% τον Ιούνιο 2022 από 20,7% στα τέλη του 2021. Στους δύο 
δείκτες του Ιουνίου 2022 δεν περιλαμβάνονται ακόμη μη ελεγμένα κέρδη. 

Τα τελευταία έτη η κερδοφορία επηρεάστηκε σημαντικά τόσο από τις προβλέψεις όσο και από το 
περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Το 2021 καταγράφηκαν ζημιές ύψους €71 εκ., κυρίως λόγω ζημιογόνων 
υποκαταστημάτων τρίτων χωρών. Μέχρι τα μέσα του 2022 σημειώθηκαν κέρδη ύψους €55,2 εκ., λόγω 
χαμηλότερων προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Με την αύξηση των βασικών επιτοκίων μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, αναμένεται σημαντική άρση των πιέσεων στην κερδοφορία ώστε ο τραπεζικός τομέας να είναι 
σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει τυχόν επιδείνωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου που μπορεί να 
επέλθει από την αύξηση δανειστικών επιτοκίων καθώς και ευρύτερα της μακροοικονομικής αβεβαιότητας.

Όσον αφορά τη ρευστότητα, οι κυπριακές τράπεζες συνεχίζουν να διατηρούν σχετικά υψηλά αποθέματα 
με το δείκτη κάλυψης ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio) και το δείκτη καθαρής σταθερής 
χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio) να υπερβαίνουν σημαντικά την ελάχιστη κανονιστική 
απαίτηση. Η ρευστότητα χρηματοδοτείται κυρίως από καταθέσεις, με το μερίδιο άλλων μέσων, όπως 
ομολόγων, να παραμένει χαμηλό. 

Οι καταθέσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα ανήλθαν στα €51,5 δισ. τον Αύγουστο 2022, παραμένοντας 
σε σταθερό επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2021. Το σύνολο των δανείων από τις κυπριακές τράπεζες 
μειώθηκε περαιτέρω στα €28,5 δισ. τον Αύγουστο του 2022, έναντι €29,9 δισ. τον Δεκέμβριο του 
2021 καταδεικνύοντας τη συνεχή προσπάθεια των κυπριακών τραπεζών για βελτίωση του δανειακού 
χαρτοφυλακίου, κυρίως μέσω πωλήσεων και λογιστικών διαγραφών δανείων.

Μακροοικονομικές εξελίξεις

Πίνακας 3: Οικονομικοί Δείκτες/ Προβλέψεις 2022-2025

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών

2021 2022 2023 2024 2025

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) 5,5 5,7 3,0 3,3 3,2

Δημόσια Κατανάλωση 8.0 3.4 0.8 2.0 1.8

Ιδιωτική Κατανάλωση 3.7 6.8 3.0 2.3 2.3

Επενδύσεις: -9.5 8.7 3.2 6.9 6.9

Ακαθάριστος Σχηματισμός 
Πάγιου Κεφαλαίου

-6.3 8.2 3.0 6.6 6.6

Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών 14.0 10.5 2.5 2.8 3.1

Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών 9.2 11.4 2.0 2.4 2.8

Πληθωρισμός ΔΤΚ (%) 2,5 7,7 3,0 2,0 2,0

Ανεργία (%) 7,5 7,0 6,4 5,7 5,0
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Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) ανέρχονταν στα €2,9 δισ. τον Ιούνιο 2022 (11,2% των συνολικών 
δανείων), παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητα από τα τέλη του 2021. Παράλληλα, ο λόγος των 
προβλέψεων προς ΜΕΔ (δείκτης κάλυψης) διαμορφώθηκε στο 46,2% τον Ιούνιο 2022 σημειώνοντας 
βελτίωση από το δείκτη ύψους 43,1% τον Δεκέμβριο του 2021.

Σημαντική εξέλιξη στο τραπεζικό σύστημα αποτέλεσε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
κατόπιν εθελούσιας απόφασης της RCB Bank, της τρίτης μεγαλύτερης σε μέγεθος τράπεζας του κυπριακού 
συστήματος, για αλλαγή του επιχειρησιακού της μοντέλου, λήξη εργασιών της και μετατροπή της σε εταιρεία 
εξαγοράς πιστώσεων. Με την έξοδο της RCB Bank από το τραπεζικό σύστημα, ο αριθμός των ιδρυμάτων που 
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, εξαιρουμένων των υποκαταστημάτων, θα ανέρχεται στα δέκα.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Διάγραμμα 10: Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, 2014-2022

Εξελίξεις στα επιτόκια

Ακολουθώντας τη πολιτική των μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών του κόσμου, το Εκτελεστικό Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) προχώρησε σε αύξηση των βασικών επιτοκίων σε δύο 
διαδοχικές συνεδρίες τον Ιούλιο και Σεπτέμβριο 2022 φέρνοντας σε τέλος την ιστορική περίοδο αρνητικών 
επιτοκίων στην ευρωζώνη. Συνολικά τα βασικά επιτόκια αυξήθηκαν κατά 1,25 ποσοστιαίες μονάδες.

Η απόφαση της ΕΚΤ στηρίχθηκε στην αρχή της διασφάλισης της έγκαιρης επαναφοράς του πληθωρισμού 
στο μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ του 2%, μετά την υπερβολική αύξηση του πληθωρισμού ο οποίος είναι 
πιθανόν να παραμείνει σε επίπεδα πάνω από το στόχο για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Η αύξηση 
των επιτοκίων δρα καταλυτικά στον περιορισμό του πληθωρισμού, μέσω μετριασμού της ζήτησης 
και περιορισμού των προσδοκιών για επιτάχυνση του πληθωρισμού που θα επιφέρει δευτερογενείς 
πληθωριστικές πιέσεις μέσω αυξήσεων στους μισθούς.

Στην Κύπρο τα καταθετικά επιτόκια νοικοκυριών και επιχειρήσεων παρέμειναν κατά την περίοδο 
Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 σε επίπεδα κοντά στο μηδέν, επίπεδο παρόμοιο με το 2021. Κατά μέσο όρο 
τα δανειστικά επιτόκια για νέα επιχειρηματικά δάνεια για ποσό μέχρι 1 εκ. ευρώ ανήλθαν στο 3,35%, ενώ 
για νέα οικιστικά δάνεια στο 2,30%, σημειώνοντας ελαφριά άνοδο σε σχέση με τα μέσα επιτόκια ύψους 
3,27% και 2,17% αντίστοιχα κατά το 2021. Τόσο τα δανειστικά όσο και τα καταθετικά επιτόκια αναμένεται 
να αυξηθούν το επόμενο διάστημα.
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1.5 Ανάλυση Κινδύνων
Οι αναθεωρημένες μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία που παρουσιάζονται 
στην παρούσα έκδοση, χαρακτηρίζονται από σημαντική αβεβαιότητα που προέρχεται από το εξωτερικό 
περιβάλλον, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, των ψηλών τιμών της 
ενέργειας, τις δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα και μια πιθανή ύφεση στην Ευρώπη. Οι κυριότεροι 
μακροοικονομικοί κίνδυνοι επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

i. Ψηλά επίπεδα πληθωρισμού για παρατεταμένη χρονική περίοδο, μαζί με μεγαλύτερες αυξήσεις στα 
επιτόκια, καταστέλλοντας περαιτέρω την κατανάλωση και τις επενδύσεις και, κατά συνέπεια το ρυθμό 
ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, με απώτερο κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού.

ii. Αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω των πρόσφατων αυξήσεων των επιτοκίων, μετά από 
σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ και πιθανές μελλοντικές αποφάσεις της ΕΚΤ για περαιτέρω αυξήσεις.

iii. Πιο σοβαρή από την προβλεπόμενη επιβράδυνση/ύφεση στην ευρωζώνη και σε άλλους βασικούς 
εμπορικούς εταίρους, με αρνητικές επιπτώσεις σε βασικούς παραγωγικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας. 

iv. Αυξημένες πηγές γεωπολιτικής αστάθειας, μετά και την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στην 
Ανατολική Μεσόγειο.

v. Επιπτώσεις από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δυσμενείς 
εγχώριους και παγκόσμιους κλυδωνισμούς προσφοράς και ζήτησης.

vi. Αναζωπύρωση κρουσμάτων COVID-19 που θα απαιτούσαν την επιβολή αυστηρών περιοριστικών 
μέτρων στις μετακινήσεις και την οικονομική δραστηριότητα.

Πρόσθετα, όσον αφορά τις δημοσιονομικές προβλέψεις που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 2, οι 
δημοσιονομικοί κίνδυνοι προκύπτουν κυρίως από:

i. Απώλεια δημοσιονομικών εσόδων λόγω μείωσης στην οικονομική δραστηριότητα από πιθανή 
«αναζωπύρωση» της πανδημίας του κορονοϊού.

ii. Αύξηση δαπανών για στήριξη της οικονομίας σε περίπτωση επαναφοράς μέτρων συγκράτησης της 
εξάπλωσης του κορονοϊού.

Μακροοικονομικές εξελίξεις

Διάγραμμα 11: Τραπεζικά επιτόκια (δάνεια και καταθέσεις), 2016-2022

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
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iii. Αύξηση κόστους για τα κατασκευαστικά έργα τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεσμευτικές 
υποχρεώσεις να υλοποιήσει. 

iv. Αύξηση δαπανών για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους λόγω αύξησης των επιτοκίων της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της σταδιακής απόσυρσης του προγράμματος ποσοτικής 
χαλάρωσης της (ΕΚΤ) καθώς και της πολιτικής που θα ακολουθήσει η ΕΚΤ ως προς την αγορά ομολόγων 
μέσω της επανεπένδυσης χρέους που λήγει στο χαρτοφυλάκιο της και κατ’ επέκταση αύξησης των 
αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

v. Αρνητικός αντίκτυπος στις επιδόσεις των δημοσίων οικονομικών από μεγαλύτερες από τις 
αναμενόμενες αρνητικές μακροοικονομικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο που θα οδηγήσουν σε 
χαμηλότερο (από τον προβλεπόμενο) ρυθμό ανάπτυξης.

vi. Ενεργοποίηση κρατικών εγγυήσεων που δόθηκαν προς τρίτους. 

vii. Αρνητικές οικονομικές επιδόσεις των Κρατικών οργανισμών, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
των συμβάσεων που έχουν γίνει στα πλαίσια Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

viii. Προκλήσεις και υπέρμετρες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν από τη μη εύρυθμη λειτουργία 
του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ). 

ix. Προκλήσεις και υπέρμετρες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν από την αυξημένη ροή μεταναστών. 

x. Απώλεια της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αναδιάρθρωσης απόρροια μη επίτευξης 
των ορόσημων και στόχων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Από τις 23 Μαρτίου 2020, μετά την έγκριση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) από το Συμβούλιο 
της ΕΕ, η γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης παραμένει ενεργοποιημένη, 
στοχεύοντας στην ταχεία και συντονισμένη αντιμετώπιση του κλυδωνισμού που έχει προκαλέσει στην 
ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, λαμβανομένης παράλληλα 
υπόψη και της μεγάλης αβεβαιότητας που επικρατεί γύρω από τις οικονομικές εξελίξεις, δεδομένης της 
παρατεταμένης διάρκειας του πολέμου. Στόχος της ενεργοποίησης της γενικής ρήτρας διαφυγής του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, είναι η παροχή στα κράτη μέλη μεγαλύτερης δημοσιονομικής 
ευελιξίας όσον αφορά δαπάνες για αντιμετώπιση αρχικά της πανδημίας του κορονοϊού και μετά των 
επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια στήριξης της ανάπτυξης και της 
ευημερίας των πολιτών της ΕΕ, προχώρησε το 2020 στη δημιουργία ενός έκτακτου και προσωρινού 
μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση, του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027. Στις 17 Μαΐου 
2021, η Κύπρος υπέβαλε στην Ε. Επιτροπή το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), το 
οποίο αντικατοπτρίζει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για αξιοποίηση πόρων 
ύψους €1,1 δις που θα διατεθούν στην Κύπρο για την περίοδο 2021-2026, από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Στρατηγικό στόχο του εθνικού ΣΑΑ της Κύπρου αποτελεί «η ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά 
βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία».

Το 2020 το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης κατέγραψε έλλειμμα ύψους 5,8% του 
ΑΕΠ, μετά από 5 συνεχόμενα έτη δημοσιονομικών πλεονασμάτων, απόρροια τόσο των επιπτώσεων του 
αρνητικού ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά το υπό αναφορά έτος ύψους 5%, όσο και του 
κόστους των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση στο πλαίσιο ενός γενναιόδωρου πακέτου, με στόχο την 
προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και τη στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης. 

Η παρουσία ελλείμματος στους λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης και κατά το 2021 ύψους 1,7% του ΑΕΠ, 
παρά τη σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας κατά το αναφορά έτος, όπου το ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους 
παρουσίασε ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 5,5% ξεπερνώντας τα προ-πανδημίας επίπεδα, ήταν απόρροια του 
κόστους των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, ύψους περίπου 3% του ΑΕΠ. 

Με την απόσυρση των πλείστων από τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την πανδημία, και 
με βάση την αναμενόμενη ανάπτυξη της οικονομίας, το 2022 το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής 
Κυβέρνησης προβλέπεται να παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση και να μετατραπεί σε πλεονασματικό, 
ενώ το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία. Το 
ποσοστό του δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ ακολούθησε μια πτωτική πορεία μετά την έξοδο από 
το μακροοικονομικό πρόγραμμα στήριξης το 2016, σε συνάρτηση με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
της ΕΕ για το δημόσιο χρέος, ενώ μετά την αύξηση που σημειώθηκε το 2020 λόγω της πανδημίας, 
έχει επανέλθει σε τροχιά μείωσης, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ. Οι προβλέψεις του 
Υπουργείου Οικονομικών για το 2022 είναι για δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους 1,2% και για δημόσιο 
χρέος 83,9% ως ποσοστά του ΑΕΠ. 

Μεσοπρόθεσμα αναμένεται περαιτέρω βελτίωση στη δημοσιονομική θέση της Γενικής Κυβέρνησης, όπου 
το δημοσιονομικό ισοζύγιο προβλέπεται να ανέλθει σε πλεόνασμα ύψους 2,3% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος 
της προγραμματικής περιόδου. Σε διαθρωτικούς όρους, το δημοσιονομικό ισοζύγιο προβλέπεται να είναι 
πλεονασματικό ύψους 1,9% του ΑΕΠ το 2025. Τέλος, το δημόσιο χρέος αναμένεται να συνεχίσει την 
πτωτική του πορεία και προβλέπεται να μειωθεί στο 72,3% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025.
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2.1 Δημοσιονομικές Εξελίξεις 2021-2022 
Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης το 2021 ήταν ελλειμματικό ύψους €388,8 εκ., 
ή 1,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση με έλλειμμα €1.244,5 εκ., ή -5,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 
2020, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση 4,1 π.μ. του ΑΕΠ. Το πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής 
Κυβέρνησης το 2021 ήταν πλεονασματικό ύψους €43,7 εκ., ή 0,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε σύγκριση 
με πρωτογενές έλλειμμα ύψους €785,9 εκ. ή -3,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ, το 2020. 

Η παρουσία ελλείμματος στους λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης κατά το 2021, παρά το σημαντικό 
ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ ύψους 5%, σε ονομαστικούς όρους, ήταν απόρροια του κόστους των μέτρων για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας το οποίο ανήλθε στο 3% του ΑΕΠ.

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2021, προσαρμοσμένο κυκλικά, ήταν ελλειμματικό της τάξης του 1,6% 
του ΑΕΠ σε σύγκριση με έλλειμμα 4,6% του ΑΕΠ τον προηγούμενο χρόνο. Το διαρθρωτικό δημοσιονομικό 
ισοζύγιο, εξαιρουμένων δηλαδή των εφάπαξ μέτρων, παρουσίασε επίσης έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ κατά το 
2021, σε σύγκριση με ελλειμματικό διαρθρωτικό ισοζύγιο 4,6% του ΑΕΠ τον προηγούμενο χρόνο.1

1 Το διαρθρωτικό και κυκλικό ισοζύγιο συνάδουν, καθώς τα έκτακτα μέτρα για στήριξη της οικονομίας και των εργαζομένων λόγω της 
πανδημίας δεν τυγχάνουν χειρισμού ως εφάπαξ μέτρα.
2 Τα δημοσιονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2022 παρουσιάζονται ελαφρώς διαφοροποιημένα σε σχέση με αυτά που 
παρουσιάστηκαν στην Εξαμηνιαία Έκθεση Δημοσιονομικής Πολιτικής 2022, η οποία υποβλήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο τέλος-
Αυγούστου 2022

Διάγραμμα 12: Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (ονομαστικό, πρωτογενές και διαρθρωτικό), 
Απόκλιση δυνητικού ΑΕΠ και Δημόσιο Χρέος, % ΑΕΠ, 2012-2021

Το δημόσιο χρέος μειώθηκε στα €24,3 δις κατά το τέλος του 2021, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ περιορίστηκε 
στο 103,6% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με €24,9 δις ή 115% ως ποσοστό του ΑΕΠ το τέλος του 2020. Η μείωση 
αυτή αποδίδεται στην αποπληρωμή χρέους κατά το υπό αναφορά έτος, κυρίως μέσω της μείωσης των 
ρευστών διαθεσίμων, τα οποία είχαν παρουσιάσει σημαντική αύξηση το 2020 λόγω της αναθεώρησης της 
πολιτικής χρηματοδότησης με απότοκο τη συσσώρευση ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη αναγκών 
ενόψει της κρίσης της πανδημίας.

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης κατά το 1ο εξάμηνο του 20222 ήταν ελλειμματικό 
ύψους €33,2 εκ. και ως ποσοστό του ΑΕΠ -0,1%, σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους €750,7 εκ. κατά το 
αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους (-3,2% του ΑΕΠ). Αντίστοιχα, το πρωτογενές ισοζύγιο, δηλαδή 
το ισοζύγιο εξαιρουμένου του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, ήταν πλεονασματικό κατά 
την υπό αναφορά περίοδο και ανήλθε στα €179,9 εκ., σε σύγκριση με πρωτογενές έλλειμμα ύψους €534,3 
εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το πρωτογενές ισοζύγιο 
κατά το 1ο εξάμηνο του 2022 ήταν πλεονασματικό της τάξης του 0,7% σε σύγκριση με πρωτογενές 
έλλειμμα ύψους 2,3% κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. 
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Το σύνολο των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης κατά την υπό αναφορά περίοδο ανήλθε στα €4.808,1 
εκ. σε σύγκριση με €4.118,7 εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου, παρουσιάζοντας 
αύξηση 16,7%. Όλες οι κατηγορίες εσόδων παρουσίασαν αύξηση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ τη 
μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση αυτή των εσόδων είχαν οι εισπράξεις από φόρους στην παραγωγή 
και εισαγωγές ύψους 5,7 ποσοστιαίων μονάδων.

Συγκεκριμένα, κατά το 1ο εξάμηνο του 2022, τα έσοδα από φόρους στην παραγωγή και εισαγωγές 
αυξήθηκαν στα €1.801,8 εκ. παρουσιάζοντας ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 14,9% σε σύγκριση με 
έσοδα ύψους €1.567,7 εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου. Η θετική αυτή 
εξέλιξη οφείλεται κυρίως στην ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση σε σύγκριση με τα περσινά επίπεδα, 
αντικατοπτρίζοντας την πλήρη επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας με την άρση των περιορισμών 
που είχαν επιβληθεί λόγω πανδημίας, με συνεπαγόμενη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας 
και αύξηση της κατανάλωσης.

Αύξηση παρουσίασαν επίσης και οι εισπράξεις από φόρους στο εισόδημα και τον πλούτο, οι οποίες 
ανήλθαν στα €1.023,4 εκ. σε σύγκριση με €819,9 εκ. κατά το 1ο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου, 
παρουσιάζοντας ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 24,8%. Σημαντική αύξηση κάτω από την κατηγορία 
αυτή των εσόδων παρουσίασαν οι εισπράξεις φόρου εισοδήματος υπαλλήλων της τάξης του 20,2%, 
από €313,1 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2021 σε €376,2 εκ. το 1ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους,, απόρροια 
της συνεχιζόμενης βελτίωσης στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και οι εισπράξεις εταιρικού 
φόρου ύψους 59,7%, από €173,9 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2021 σε €277,8 εκ. το 1ο εξάμηνο το 2022, 
αντικατοπτρίζοντας την αυξημένη κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Σημαντική συνεισφορά στην αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά το 1ο εξάμηνο του 2022 είχαν επίσης 
τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές, οι οποίες ανήλθαν στα €1.468,8 εκ. σε σύγκριση με €1.254 εκ. κατά 
το 1ο εξάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 17,1%, αύξηση η οποία οφείλεται 
κυρίως στη βελτίωση στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης εν μέρει και στα μειωμένα έσοδα πέρυσι 
λόγω της επιδότησης μισθών, ως μέρος του πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας, επιδότηση η οποία δεν υπόκειται σε συντελεστές εισφορών στα Ταμεία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και ΓεΣΥ.

Τα έσοδα από εισόδημα περιουσίας, όπως έσοδα από μερίσματα Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 
παρουσίασαν αύξηση 27,7%, από €56 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2021 σε €71,5 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο το 
2022. Τέλος, η κατηγορία ‘άλλα έσοδα’ παρουσίασε αύξηση 5%, από €421,1 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2021 σε 
€442,3 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2022.
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Πίνακας 4: Δημόσια Οικονομικά Γενικής Κυβέρνησης

2022*: Εκτίμηση, Υπουργείο Οικονομικών

εκ. €
αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 

ετήσια αποτελέσματα/ 
εκτιμήσεις 

2021 2022
ετήσια % 

μεταβ.
2021 2022*

ετήσια % 
μεταβ.

1. Σύνολο Εσόδων Γενικής Κυβέρνησης 4.118,7 4.808,1 16,7 9.945,7 11.004,5 10,6

 Φόροι στην παραγωγή και εισαγωγές 1.567,7 1.801,8 14,9 3.371,8 3.841,5 13,9

 Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα-πλούτο 819,9 1.023,4 24,8 2.489,8 2.817,2 13,1

 Φόροι κεφαλαίου 0,0 0,3 - 0,6 0,6 -

 Κοινωνικές εισφορές 1.254,0 1.468,8 17,1 2.724,3 3.042,3 11,7

 Εισόδημα περιουσίας 56,0 71,5 27,7 115,7 115,7 0,0

 Άλλα έσοδα 421,1 442,3 5,0 1.243,5 1.187,2 -4,5

2. Σύνολο Εξόδων Γενικής Κυβέρνησης 4.869,4 4.841,3 -0,6 10.334,5 10.696,2 3,5

 Ενδιάμεση κατανάλωση 417,4 491,7 17,8 1.040,4 1.146,3 10,2

 Απολαβές προσωπικού 1.384,0 1.454,9 5,1 3.003,0 3.179,6 5,9

 Κοινωνικές παροχές 1.816,1 2.032,4 11,9 3.839,9 4.236,4 10,3

 Τόκοι πληρωτέοι 216,4 213,1 -1,5 432,5 398,9 -7,8

 Επιδοτήσεις 476,2 38,2 -92,0 585,2 159,7 -72,7

Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου 210,2 202,5 -3,7 632,3 742,8 17,5

Άλλα έξοδα 349,0 408,5 17,0 801,2 832,4 3,9

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (ΕΣΟΛ 2010) -750,7 -33,2 -388,8 308,3

% ΑΕΠ -3,2 -0,1 -1,7 1,2

Πρωτογενές Ισοζύγιο (ΕΣΟΛ 2010) -534,3 179,9 43,7 707,2

% ΑΕΠ -2,3 0,7 0,2 2,7

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης κατά το 1ο εξάμηνο του 2022 παρουσίασαν οριακή μείωση 
0,6% και περιορίστηκαν στα €4.841,3 εκ. σε σύγκριση με €4.869,4 εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 
προηγούμενου χρόνου. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην απόσυρση των δαπανών για επιδοτήσεις, οι 
οποίες διενεργήθηκαν πέρυσι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας, οι οποίες 
συνεισέφεραν αρνητικά στην ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των δημόσιων δαπανών με 9 ποσοστιαίες μονάδες.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για επιδοτήσεις μειώθηκαν στα €38,2 εκ. σε σύγκριση με €476,2 εκ. κατά το 
αντίστοιχο εξάμηνο το 2021, παρουσιάζοντας μείωση 92%. Η μείωση αυτή οφείλεται στις δαπάνες οι 
οποίες διενεργήθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο του 2021 στα πλαίσια των ειδικών σχεδίων επιδότησης μισθών 
των αυτοεργοδοτουμένων και των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που είχαν μερικώς ή πλήρως αναστείλει 
τις εργασίες τους, καθώς επίσης και για εφάπαξ επίδομα προς επιχειρήσεις για κάλυψη μέρος των 
λειτουργικών τους εξόδων, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στα €445,2 εκ.

Αντίθετα, οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές είχαν τη μεγαλύτερη θετική συνεισφορά στην ετήσια 
ποσοστιαία μεταβολή των δημόσιων δαπανών, ύψους 4,4 ποσοστιαίων μονάδων, οι οποίες παρουσίασαν 
αύξηση 11,9%, από €1.816,1 εκ. κατά το 1ο εξάμηνο το 2021 σε €2.032,5 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο φέτος. 
Η αύξηση αυτή οφείλεται εν μέρη στις αυξημένες δαπάνες οι οποίες διενεργήθηκαν στα πλαίσια του 
ΓεΣΥ (€34 εκ.), καθώς επίσης και στις αυξημένες δαπάνες που διενεργήθηκαν από το Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για συντάξεις γήρατος (€43,8 εκ.), για ανεργιακά επιδόματα (€16,3 εκ.), για επιδόματα 
ασθενείας (€5,5 εκ.) και για συντάξεις χηρείας (€4,9 εκ.), καθώς και από το Ταμείο Πλεονάζοντος 
Προσωπικού (€10,4 εκ.) και από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών (€5,5 εκ.).
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Διάγραμμα 13: Σύνολο εσόδων-εξόδων & δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο, 2021-2022π

Δημόσια Οικονομικά

Οι απολαβές προσωπικού ανήλθαν στα €1.454,9 το 1ο εξάμηνο του 2022 εκ. σε σύγκριση με €1.384 εκ. το 
αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου, παρουσιάζοντας αύξηση 5,1%. Η αύξηση της κατηγορίας 
αυτής των δαπανών οφείλεται εν μέρη στους μειωμένους συντελεστές της μείωσης των απολαβών και 
των συντάξεων (συνεισφορά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες), καθώς επίσης και στις σημαντικές αυξήσεις που 
παρατηρήθηκαν στο μισθολόγιο κάτω από ορισμένα Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας, όπως τα Τμήματα 
της Δημόσιας και Μέσης Εκπαίδευσης (συνολική συνεισφορά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες) και της Αστυνομίας 
(συνεισφορά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες).

Οι δαπάνες για ενδιάμεση κατανάλωση κατά το 1ο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν στα €491,7 εκ. σε σύγκριση 
με €417,4 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου, παρουσιάζοντας ετήσια ποσοστιαία 
μεταβολή 17,8%. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση της κατηγορίας αυτής δαπανών είχαν οι αυξημένες 
δαπάνες για αγορά φαρμάκων και εμβολίων κατά €30,6 εκ. σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο πέρυσι, 
οι αυξημένες δαπάνες για αγορά ζωοτροφών κατά €16,2 εκ. στο πλαίσιο στήριξης της κτηνοτροφίας εν 
όψει των πληθωριστικών τάσεων, καθώς επίσης λόγω αυξημένων δαπανών για αγορά αφαλατωμένου 
νερού για σκοπούς ύδρευσης κατά €13,8 εκ.

Μείωση 3,7% παρουσίασαν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες περιορίστηκαν στα €202,5 εκ. το 1ο 
εξάμηνο του 2022 σε σύγκριση με €210,2 εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, καθώς επίσης και οι 
δαπάνες για τόκους, από €216,4 εκ. σε €213,1 εκ., δηλαδή μείωση 1,5%. 

Τέλος, η κατηγορία ‘άλλα έξοδα’ παρουσίασε αύξηση 17%, από €349 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2021 σε €408,5 
το 1ο εξάμηνο του 2022.

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για ολόκληρο το 2022, το 
δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να μετατραπεί σε πλεονασματικό ύψους 
€308,3 εκ., ή πλεόνασμα 1,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, τα δημόσια έσοδα αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση 10,6% σε σύγκριση με τον 
προηγούμενο χρόνο, ενώ οι δημόσιες δαπάνες προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση 3,5%. 

Το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να είναι επίσης πλεονασματικό 
ύψους €707,2 εκ., ή 2,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σε διαρθρωτικούς όρους, το δημοσιονομικό ισοζύγιο 
εκτιμάται πλεονασματικό ύψους 0,2% του ΑΕΠ. Τέλος, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτιμάται 
να μειωθεί περαιτέρω στο 89,3% το 2022, σε σύγκριση με 103,6% το 2021.
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2.2 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025
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 κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, έχουν ενσωματωθεί και 
στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Έσοδα και Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης 2023

Τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης κατά το 2023 προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση 6,9% και να 
ανέλθουν στα €11.766 εκ. σε σύγκριση με €11.005 εκ. το 2022. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην 
αναμενόμενη περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας, στην αύξηση των επενδύσεων και 
της απασχόλησης, με αποτέλεσμα την αύξηση στις εισπράξεις φόρων παραγωγής και εισαγωγών, η οποία 
προβλέπεται να κυμανθεί στο 9%. Παράλληλα αύξηση των εσόδων θα σημειωθεί λόγω της απόσυρσης 
το 2023 των πλείστων μέτρων για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων, το κόστος των οποίων 
εκτιμάται περίπου στα €89 εκ. κατά το 2022, υπό τη μορφή μειωμένων εσόδων.

Οι εισπράξεις από φόρους σε εισόδημα και περιουσία αναμένονται να παρουσιάσουν αύξηση 6% το 2023, 
ως απόρροια της αναμενόμενης συνεχιζόμενης βελτίωσης στην αγορά εργασίας και της κερδοφορίας 
των επιχειρήσεων μέσω της προβλεπόμενης ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ οι κοινωνικές εισφορές 
προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση 6,1% το υπό αναφορά έτος. 

Τέλος, η κατηγορία ‘άλλα έσοδα’ εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει αύξηση 9,5% το 2023 σε σύγκριση με το 
2022, σε συνάρτηση με τις αναμενόμενες εισπράξεις μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
στο πλαίσιο του ΣΑΑ για την Κύπρο.

Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση το 2023 της τάξης του 5,6% 
και να ανέλθουν στα €11.295 εκ. σε σύγκριση με €10.696 εκ. το 2022. Σημαντικότερος λόγος για την 
αύξηση αυτή των δημόσιων δαπανών προβλέπεται να είναι η αύξηση στις κοινωνικές παροχές, οι οποίες 
εκτιμάται να ανέλθουν στα €4.566 εκ. από €4.236 εκ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 7,8%. Η αύξηση 
αυτή αναμένεται να προέλθει τόσο από τις αναμενόμενες αυξημένες δαπάνες στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, όσο 
και από αυξημένες δαπάνες για συντάξεις και επιδόματα, αποτέλεσμα κυρίως της αναπροσαρμογής τους 
με βάση τον πληθωρισμό του 2022, ο οποίος είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Οι δαπάνες για απολαβές προσωπικού αναμένεται να συνεισφέρουν επίσης σημαντικά στην αύξηση των 
δημόσιων δαπανών το 2023, οι οποίες εκτιμάται να αυξηθούν κατά 7,8%, από €3.180 εκ. το 2022 σε €3.429 
εκ., τόσο λόγω της πλήρους απόσυρσης των συντελεστών μείωσης των απολαβών από 1η Ιανουαρίου 
2023, όσο και λόγω της σημαντικής τιμαριθμικής αναπροσαρμογής τους, απόρροια του αναμενόμενου 
πληθωρισμού το 2022.

Οριακή αύξηση αναμένεται στις δαπάνες για ενδιάμεση κατανάλωση το 2023 της τάξης του 0,6%, από 
€1.146 εκ. το 2022 σε €1.153 εκ., λαμβανομένου υπόψη του τερματισμού των δαπανών στον τομέα της υγείας 
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας, ενώ οι δαπάνες για τόκους πληρωτέους προβλέπεται να 
παρουσιάσουν μείωση 8% και να περιοριστούν στα €367 εκ. από €399 εκ. το 2022.

Οι δαπάνες για επιδοτήσεις το 2023 προβλέπεται να μειωθούν στα €114 εκ. από €160 εκ. το 2022, 
δηλαδή μείωση 28,7%, λόγω του τερματισμού της επιδότησης μέρους των λογαριασμών ηλεκτρισμού 
των νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022, ως ένα από τα μέτρα 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τις πληθωριστικές πιέσεις. Τέλος, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες 
εκτιμάται να αυξηθούν κατά €6,7% και να ανέλθουν στα €792 εκ. από €743 εκ. το 2022, σε συνάρτηση με 
τα προβλεπόμενα έργα κάτω από το ΣΑΑ.
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Πίνακας 5: Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης 2021-2025

Πίνακας 6: Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης 2021-2025

€. εκ
Τελικά 
2021

2022 
Εκτ.

22/21 
% 

μεταβ. 

2023 
Πρόβλ.

22/22 
% 

μεταβ. 

2024 
Πρόβλ.

24/23 
% 

μεταβ.

2025 
Πρόβλ.

25/24 
% 

μεταβ.

Σύνολο Εσόδων Γενικής 
Κυβέρνησης

9.946 11.005 10,6 11.766 6,9 12.489 6,1 12.915 3,4

Φόροι στην παραγωγή και 
εισαγωγές

3.372 3.841 13,9 4.137 7,7 4.321 4,4 4.512 4,4

Τρέχοντες φόροι στο 
εισόδημα-πλούτο

2.490 2.817 13,1 2.987 6,0 3.139 5,1 3.267 4,1

Κοινωνικές εισφορές 2.724 3.042 11,7 3.226 6,1 3.531 9,4 3.649 3,3

Φόροι κεφαλαίου 1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0

Εισόδημα περιουσίας 116 116 0,0 116 0,0 116 0,0 116 0,0

Άλλα έσοδα 1.244 1.187 -4,5 1.300 9,5 1.382 6,4 1.370 -0,9

€. εκ
Τελικά 
2021

2022 
Εκτ.

22/21 
% 

μεταβ. 

2023 
Πρόβλ.

23/22 
% 

μεταβ. 

2024 
Πρόβλ.

24/23 
% 

μεταβ.

2025 
Πρόβλ.

25/24 
% 

μεταβ.

Σύνολο Δαπανών Γενικής 
Κυβέρνησης

10.335 10.696 3,5 11.295 5,6 11.804 4,5 12.196 3,3

Ενδιάμεση κατανάλωση 1.040 1.146 10,2 1.153 0,6 1.199 4,0 1.244 3,7

Απολαβές προσωπικού 3.003 3.180 5,9 3.429 7,8 3.593 4,8 3.738 4,0

Κοινωνικές παροχές 3.840 4.236 10,3 4.566 7,8 4.851 6,3 5.094 5,0

Τόκοι πληρωτέοι 433 399 -7,8 367 -8,0 368 0,3 399 8,6

Επιδοτήσεις 585 160 -72,7 114 -28,7 120 5,4 93 -22,6

Ακαθάριστος σχηματισμός 
κεφαλαίου

632 743 17,5 792 6,7 770 -2,8 724 -5,9

Άλλες δαπάνες 801 832 3,9 875 5,1 903 3,2 904 0,1

Δημόσια Οικονομικά

ΜΔΠ 2024-2025

Με βάση το ΜΔΠ του 2024-2025, τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2024 υπολογίζονται να ανέλθουν στα 
€12.489 εκ. και το 2025 στα €12.915 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 6,1% και 3,4% αντίστοιχα.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες, για τα έτη 2024 και 2025, υπολογίζονται να ανέλθουν στα €11.804 εκ. και 
€12.196 εκ., παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση ύψους 4,5% και 3,3%, αντίστοιχα.
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2.3 Δημοσιονομικές προβλέψεις 2023-2025 
Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις του Υπουργείου 
Οικονομικών, το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά το 2023 προβλέπεται να παρουσιάσει βελτίωση 
0,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ και ανέλθει σε πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές 
ισοζύγιο προβλέπεται να παρουσιάσει πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ. Το διαρθρωτικό ισοζύγιο προβλέπεται 
πλεονασματικό της τάξης του 1,1% ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Για τo έτος 2024 προβλέπεται περαιτέρω βελτίωση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο το οποίο θα ανέλθει 
στο 2,3% του ΑΕΠ, ενώ για το 2025 προβλέπεται ότι το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης 
θα παραμείνει στα επίπεδα του προηγούμενο χρόνου, δηλαδή πλεόνασμα 2,3% του ΑΕΠ. Το πλεόνασμα 
στο πρωτογενές ισοζύγιο για τα έτη 2023 και το 2024 προβλέπεται να ανέλθει στο 3% του ΑΕΠ, 
αντίστοιχα. Σε διαρθρωτικούς όρους το δημοσιονομικό ισοζύγιο είναι πλεονασματικό ύψους 1,8% και 
1,9% του ΑΕΠ το 2024 και 2025, αντίστοιχα. 

Οι πιο πάνω δημοσιονομικοί στόχοι, συνάδουν με τον Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Στόχο (ΜΔΣ) – 
ισοσκελισμένο ισοζύγιο σε διαρθρωτικούς όρους.

Διάγραμμα 14: Δημοσιονομικό ισοζύγιο και Δημόσιο χρέος, % ΑΕΠ, 2021-2025π 

2022-2025π : Προβλέψεις, Υπουργείο Οικονομικών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το δημόσιο χρέος υπολογίζεται ν’ ανέλθει γύρω στα €23,3 δισ. στο τέλος του 2022, μετά και την αποπληρωμή 
προγραμματισμένου ανεξόφλητου χρέους ύψους περίπου €0.7 δισ. (εξαιρουμένου του κυλιόμενου χρέους 
από τα Γραμμάτια Δημοσίου) εντός του τελευταίου τριμήνου του 2022. Η κατά χρηματοδοτικό εργαλείο 
κατανομή του δημόσιου χρέους στο τέλος του 2022 προβλέπεται να διαφοροποιηθεί σε σχέση με την 
αντίστοιχη κατανομή στο τέλος του 2021 κυρίως λόγω της έκδοσης Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου 
(ΕΜΤΝ) ύψους €1 δισ. αλλά και της προγραμματισμένης αποπληρωμής εγχώριων ομολόγων και ομολόγων 
προς φυσικά πρόσωπα συνολικού ύψους €0.7 δισ. και €0.2 δισ. αντίστοιχα. 

Συγκεκριμένα, στο τέλος του 2022, το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους συγκεντρώνουν τα ομόλογα 
εξωτερικού, τα οποία προβλέπεται ν’ ανέλθουν περίπου στο 58% του ανεξόφλητου χρέους καταγράφοντας 
αύξηση περίπου 2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2021, ως αποτέλεσμα της νέας έκδοσης ΕΜΤΝ που 
έγινε στις 20 Ιανουαρίου 2022. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία του δημόσιου χρέους αφορά τον επίσημο 
δανεισμό, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αποτελείται από τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας (ΕΜΣ), ο οποίος προβλέπεται να προσεγγίσει το 36% επί του συνολικού χρέους, κυρίως λόγω 
της προβλεπόμενης άντλησης ενός ενισχυτικού ποσού από το Ευρωπαϊκό μέσο στήριξης για μετριασμό 
των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας (SURE Instrument), ύψους περίπου €29 εκ., αλλά και από 
εκταμιεύσεις δανείων που διενεργήθηκαν κατά το 2022 ύψους €100 εκ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Αναπτύξεως.

Πιο κάτω απεικονίζεται το δημόσιο χρέος κατά χρηματοδοτικό εργαλείο στο τέλος του 2022.

Διάγραμμα 15: Δημόσιο χρέος κατά χρηματοδοτικό εργαλείο στο τέλος του 2022

Πηγή: ΓΔΔΧ
Σημ.: Το άθροισμα των κατηγοριών χρηματοδοτικών εργαλείων ενδέχεται να αποκλίνει από το 100% λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Το μέσο σταθμικό κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους εκτιμάται ότι θα σημειώσει μικρή άνοδο 
εξαιτίας των συνεχών αυξήσεων των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ και από 1,5% που υπολογιζόταν τον 
Ιούνιο του 2022, θα ανέλθει περίπου στο 1,58% στο τέλος του 2022, σε σύγκριση με 1,8% που ήταν στο 
τέλος του 2021.

Η μείωση του κόστους το 1ο εξάμηνο του 2022 προέκυψε από τη θετική επίδραση του χαμηλού κόστους 
δανεισμού από τον ΕΜΣ και στο ευνοϊκό περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που επικρατούσε μέχρι 
πρόσφατα στην ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων, καθώς επίσης και εξαιτίας των θετικών αναβαθμίσεων της 
πιστοληπτικής αξιολόγησης του αξιόχρεου της Κυπριακής Δημοκρατίας που μεσολάβησαν από Oίκους 

Διαχείριση Δημόσιου Χρέους και Χρηματοδότηση
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αξιολόγησης. Ωστόσο, οι πρόσφατες αυξήσεις των βασικών επιτοκίων από την ΕΚΤ, ο ψηλός πληθωρισμός 
και η αύξηση των τιμών ενέργειας και αγαθών, ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και της εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας και ρίσκου στην οικονομία που δύναται να 
αλλάξουν αυτή την εικόνα και το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους να αυξηθεί σημαντικά τόσο 
λόγω του νέου δανεισμού που θα τιμολογηθεί με ψηλότερο επιτόκιο όσο και του υφιστάμενου χρέους 
που φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο.

Όσον αφορά την εικόνα των βασικών δεικτών κινδύνου του δημόσιου χρέους όπως αυτοί θα διαμορφωθούν 
στο τέλος του 2022, αυτή προβλέπεται να διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα επίπεδα που ίσχυαν στο τέλος 
του 2021. 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 και 
εμπορεύσιμου χρέους. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το ποσοστό χρέους που λήγει εντός ενός έτους και 
εντός πέντε ετών θα διαμορφωθεί περίπου στο 6% και 35% αντίστοιχα στο τέλος του 2022 σε σύγκριση 
με 9,3% και 42,5% στο τέλος του 2021. Μέσα στην επόμενη πενταετία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
η προγραμματισμένη λήξης χρέους 6 Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων και οι πληρωμές προς 
τον ΕΜΣ (πρώτη λήξη χρέους το 2025 ύψους €350 εκ., η 2η πληρωμή χρέους το 2026 ύψους €1 δισ. και 
η τρίτη πληρωμή το έτος 2027 επίσης ύψους €1 δισ.) καθώς και η αποπληρωμή ποσού ύψους €150 εκ. 
κάτω από το πρόγραμμα SURE. Επιπλέον, μέχρι το τέλος του 2025 θα ξοφληθούν όλα τα εν ισχύ εγχώρια 
ομόλογα συνολικού ύψους €617 εκ., ενώ το 2026 θα ξοφληθεί διμερές δάνειο ύψους €250 εκ. Η μέση 
σταθμική διάρκεια του συνολικού και εμπορεύσιμου χρέους προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 8,1 και 7,9 
χρόνια αντίστοιχα στο τέλος του 2022 σε σύγκριση με 7,6 και 7,7 χρόνια στο τέλος του 2021. Μέσα από την 
υλοποίηση της Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, το ΓΔΔΧ επιδιώκει μεταξύ 
άλλων να διατηρήσει αυξημένη τη μέση σταθμική διάρκεια του χρέους μέσω νέων εκδόσεων ομολόγων 
μεγαλύτερης διάρκειας, ενόψει των αυξημένων επιτοκίων στις Ευρωπαϊκές αγορές.

Το ποσοστό χρέους σε κυμαινόμενο επιτόκιο προβλέπεται να καταγράψει πολύ μικρή αύξηση λόγω της 
μείωσης του δημόσιου χρέους (επίδραση παρονομαστή), προσεγγίζοντας το 31%. Τα ρευστά διαθέσιμα 
προβλέπεται ότι θα υπερκαλύπτουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες των επόμενων 9-12 μηνών στο τέλος του 
2022, ικανοποιώντας τον στόχο που τέθηκε στην Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

Χρηματοδότηση για το 2022

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες κατά το 2022 καλύφθηκαν από τα υφιστάμενα ρευστά διαθέσιμα τα οποία 
με τη σειρά τους αναπληρώθηκαν εν μέρει μέσω της έκδοσης Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου 
ύψους €1 δισ. που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2022 με ονομαστικό επιτόκιο 0,95% και απόδοση 
επαναγοράς 0,994%. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από την έκδοση του ομολόγου χρησιμοποιήθηκαν, αφενός 
μεν, για ενίσχυση των ρευστών διαθεσίμων της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω της προγραμματισμένης 
αποπληρωμής ενός ομολόγου ΕΜΤΝ ύψους €1 δισ. τον Μάϊο του 2022, αφετέρου δε, για την κάλυψη 
των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω της Ρώσο – Ουκρανικής σύγκρουσης, της ανόδου των 
τιμών ενέργειας και αγαθών καθώς και του ψηλού πληθωρισμού που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το 
οικονομικό κλίμα. 

Η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης για το 2022 ήταν η εκταμίευση ποσού ύψους €100 εκ. 
κατά τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο του 2022 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επιπρόσθετα μέχρι 
το τέλος του 2022 αναμένεται να εκταμιευθεί ποσό ύψους €170 εκ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και ποσό ύψους περίπου €29 εκ. από το Ευρωπαϊκό μέσο στήριξης για τον μετριασμό των 
κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE). Όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, 
συνεχίστηκε η έκδοση Γραμματίων Δημοσίου 13 εβδομάδων, μέσω των μηνιαίων εκδόσεων τους, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους. Η μέση σταθμισμένη απόδοση των Γραμματίων Δημοσίου 13 εβδομάδων κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022 διαμορφώθηκε στο -0,05% σε σύγκριση με -0,33% που ήταν κατά 
την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
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Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, συνεχίστηκαν οι εκδόσεις εξαετών κυβερνητικών 
ομολόγων με ιδιωτική τοποθέτηση για φυσικά πρόσωπα συνολικού ύψους περίπου €20 εκ., τα οποία 
φέρουν κλιμακωτό επιτόκιο συνδεδεμένο με τη διάρκεια κατοχής του ομολόγου από τον επενδυτή.

Οι αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων λήξεως του 2027, 2032, 2034 και 2049, όπως φαίνεται στο πιο 
κάτω Διάγραμμα, παρουσίασαν ιδιαίτερα αυξητική πορεία από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα ως 
αποτέλεσμα των πληθωριστικών πιέσεων που επικρατούν και της μεγάλης αβεβαιότητας στην παγκόσμια 
οικονομία που τροφοδοτείται μεταξύ άλλων και από την Ρώσο-Ουκρανική κρίση. Η αυξητική πορεία στις 
αποδόσεις των ομολόγων συνεχίστηκε μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2022 ως αποτέλεσμα των αυξήσεων του 
βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βάσης τον Ιούνιο και κατά 75 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο. 
Ως άμεση συνέπεια αυτού θα είναι η αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

Διάγραμμα 16: Αποδόσεις ομολόγων στην δευτερογενή αγορά, λήξεως 2027, 2032, 2034 και 2049

Πηγή: Bloomberg

Στον Πίνακα 8 πιο κάτω φαίνονται οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις που έλαβαν χώρα κατά το έτος 2022 
καθώς επίσης και οι σχετικές αξιολογήσεις που ίσχυαν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2013. Κατά το τρέχον 
έτος, δύο από τους τέσσερις διεθνείς Οίκους αξιολόγησης,ο Οίκος S&P’s και DBRS Morningstar, προέβησαν 
σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά μια βαθμίδα, εντός της 
επενδυτικής κατηγορίας, διαμορφώνοντας την προοπτική σε σταθερή. Ο Οίκος Moody’s επιβεβαίωσε 
την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ba1, διαμορφώνοντας την προοπτική σε 
θετική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αναβάθμιση εντός των επόμενων 12 μηνών. Τέλος ο Οίκος 
Fitch διατήρησε αμετάβλητη τόσο την πιστοληπτική βαθμίδα αλλά και την προοπτική του αξιόχρεου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εν κατακλείδι όλα τα συμπεράσματα από τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις 
καταδεικνύουν τα βήματα σταθερότητας και προόδου της κυπριακής οικονομίας.

Διαχείριση Δημόσιου Χρέους και Χρηματοδότηση
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Πίνακας 7: Αξιολογήσεις Οίκων με τους οποίους υπάρχει συμβατική σχέση στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022

ΕΚ = Επενδυτική κατηγορία

Μακροπρόθεσμο χρέος

Βαθμίδα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 Βαθμίδα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013

Οίκος Αξιολόγησης Βαθμίδα Προοπτική
Βαθμίδες προς 
την επενδυτική 

βαθμίδα
Βαθμίδα Προοπτική

Βαθμίδες προς 
την επενδυτική 

βαθμίδα

DBRS Morningstar BBB Σταθερή ΕΚ CCC Αρνητική -8

Fitch ΒΒΒ- Σταθερή ΕΚ CCC Αρνητική -7

Moody’s Ba1 Θετική -1 Caa3 Αρνητική -9

S&P’s ΒΒB  Σταθερή ΕΚ CCC+ Σταθερή -7

Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες 2023-2025

Οι ανάγκες αναχρηματοδότησης, όπως αυτές προκύπτουν από το βασικό σενάριο μακροοικονομικής 
πολιτικής, είναι σε διαχειρίσιμα επίπεδα και κυμαίνονται κατά πολύ κάτω από το όριο του 10% του ΑΕΠ 
για όλα τα έτη 2023-2025 και συγκεκριμένα περίπου στο 3,5% το 2023, περίπου στο 6% το 2024 και 
περίπου στο 4% για το 2025.

Συγκεκριμένα, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες σε απόλυτους αριθμούς για το 2023 προβλέπονται 
περίπου σε €1 δισ., ενώ το 2024 προβλέπονται σε €1,9 δισ. το 2024 και σε €1,2 δισ. αντίστοιχα το 2025. 
Τα χρηματοδοτικά διαθέσιμα βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και συνάδουν με τον στόχο της κάλυψης των 
χρηματοδοτικών αναγκών των επόμενων 9 μηνών.

Πίνακας 8: Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες, 2023-2025

1/ = Δεν περιλαμβάνονται Γραμμάτια Δημοσίου που εκδίδονται και λήγουν εντός του ιδίου έτους

Ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες
2023

€ εκ.

2024

€ εκ.

2025

€ εκ.

Ανάγκες αναχρηματοδότησης 1/ 1,4 2,4 1,8

Δημοσιονομικοί πόροι 0,4 0,5 0,6

Σύνολο ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών 1,0 1,9 1,2

% του ΑΕΠ 3,6% 6,4% 3,9%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

Οι στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης, στο πλαίσιο του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού 
περιβάλλοντος, είναι: (α) η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας, (β) η διασφάλιση της 
δημοσιονομικής σταθερότητας και (γ) η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Με τον Προϋπολογισμό 2023 και το ΜΔΠ 2024-2025, πρώτιστος στόχος είναι η διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των δημόσιων πόρων, 
ενώ αξιοποιώντας τα νέα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, με κυριότερα το Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΑΛΙΑ, έμφαση δίνεται στην ενίσχυση του κοινωνικού 
κράτους και στην προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία. 

Ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός προγραμματισμός του κράτους, συμπεριλαμβανομένων των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προωθούνται, έχει ευθυγραμμιστεί με τον μακροχρόνιο 
προσανατολισμό, όπως αυτός καταγράφεται στη ‘Μακροχρόνια Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της 
Κύπρου μέχρι το 2035’. Οι οικονομικές πολιτικές που προωθούνται στοχεύουν στην προώθηση ενός νέου 
βιώσιμου οικονομικού μοντέλου με χρονικό ορίζοντα το 2035, που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της 
κυπριακής οικονομίας στο μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την ευημερία 
των πολιτών. Ως αποτέλεσμα των δράσεων που θα προωθηθούν μέσω της μακροχρόνιας στρατηγικής, 
θα επιτευχθεί η υλοποίηση σειράς διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, η διαφοροποίηση της 
παραγωγικής βάσης της οικονομίας, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα, την ενίσχυση 
του μεταποιητικού τομέα, την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας και τη ψηφιοποίηση της οικονομίας, 
δράσεις στους τομείς του βιώσιμου τουρισμού και της ναυτιλίας, αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη και 
ενδυνάμωση του εξαγωγικού χαρακτήρα των υπόλοιπων τομέων των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και 
των τομέων της Υγείας και της Εκπαίδευσης.

Πιο κάτω παρουσιάζονται συνοπτικά επιλεγμένες δράσεις πολιτικής προς επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων του κράτους όσον αφορά τη μακροχρόνια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, ειδικότερες δράσεις 
που λαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών σε άμεση συσχέτιση με την πράσινη μετάβαση και δράσεις που 
αφορούν το φορολογικό πλαίσιο:

Ι. Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ) έχει ολοκληρώσει το έργο που αφορά 
το σχεδιασμό της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας (η 
Στρατηγική). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος του ΣΟΑΚ και 
ανατέθηκε μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας σε κοινοπραξία ξένων και Κυπρίων εμπειρογνωμόνων υπό 
το συντονισμό της PWC. 

Η νέα Στρατηγική περιέχει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις αλλά και προϋποθέσεις για στοχευμένη και 
αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών πολιτικών της χώρας για τα επόμενα 15 
χρόνια. Το όραμα του έργου είναι «να καταστεί η Κύπρος ένα από τα καλύτερα μέρη του κόσμου για να ζει 
κάποιος, να εργάζεται και να δραστηριοποιείται». Για να επιτευχθεί αυτό, η Κύπρος πρέπει να μετατραπεί 
σε κράτος πρότυπο με μια ακμάζουσα, ανθεκτική οικονομία και μια δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. 
Όλες οι πτυχές της Στρατηγικής υποστηρίζουν την προώθηση της ψηφιοποίησης και τη περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα. Βασική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση ενός νέου, σύγχρονου οικονομικού μοντέλου που 
θα οδηγήσει στην επίτευξη βιώσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και στην ενίσχυση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, με απώτερο στόχο την ευημερία των πολιτών της Κύπρου. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερομηνίας 18/5/2021, ενέκρινε το Μηχανισμό Διακυβέρνησης 
για την υλοποίηση, επικαιροποίηση και αναδιαμόρφωση της Στρατηγικής. Ο πολιτικός προϊστάμενος του 

Στρατηγικές Επιδιώξεις
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Μηχανισμού Διακυβέρνησης είναι ο Υπουργός Οικονομικών ο οποίος πλαισιώνεται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης της οποίας προεδρεύουν οι Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών και της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης. 

Η Στρατηγική θα υλοποιηθεί μέσα από 242 προτεινόμενες οριζόντιες και τομεακές δράσεις, 92 από τις 
οποίες περιλαμβάνονται πλήρως ή μερικώς στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και μια 
σειρά μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων της Στρατηγικής καλύπτονται και μέσω των Ταμείων Πολιτικής 
Συνοχής αλλά και άλλων πηγών μέσω του εθνικού Προϋπολογισμού. Πρόσθετα, έχει καθοριστεί 
ένας αριθμός δεικτών απόδοσης με στόχο την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και του βαθμού 
υλοποίησης της Στρατηγικής, θέμα για το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε διαδικασία 
εξεύρεσης τεχνικής βοήθειας. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Στρατηγικής θα εργαστεί τους αμέσως 
επόμενους μήνες με όλα τα αρμόδια Υπουργεία και Υφυπουργεία για την υλοποίηση της Στρατηγικής, η 
οποία θα ενσωματωθεί στα Στρατηγικά Σχέδια των Υπουργείων/Υφυπουργείων στο πλαίσιο ετοιμασίας 
του Προϋπολογισμού 2024 και ΜΔΠ 2024-2026.

ΙΙ. Μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία

 ‣ Πράσινος Προϋπολογισμός

Το Υπουργείο Οικονομικών εργάζεται για την ανάπτυξη ενός πλαισίου «πράσινου» προϋπολογισμού και 
στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υλοποίηση 
του πλαισίου για τον «πράσινο» προϋπολογισμό θα είναι δυνατή με την εφαρμογή της κατάρτισης του 
Κρατικού Προϋπολογισμού στη βάση Δραστηριοτήτων. 

Η υλοποίηση ενός «πράσινου» προϋπολογισμού, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που 
μπορεί να αναπτύξει το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης 
και αξιολόγησης, με πλήρη διαφάνεια, των περιβαλλοντικών συνεισφορών των δημοσιονομικών πολιτικών, 
με στόχο την ευθυγράμμιση τους σε σχέση με τους εθνικούς περιβαλλοντικούς στόχους, κυρίως όσον 
αφορά τις υποχρεώσεις μας ως κράτος μέλος της ΕΕ που καθορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία. Η 
χρήση ενός «πράσινου» προϋπολογισμού θα συμβάλει, επομένως, καίρια στην πράσινη μετάβαση της 
οικονομίας με τον αναπροσανατολισμό των δημόσιων επενδύσεων, της κατανάλωσης και της φορολογίας 
προς πράσινες προτεραιότητες, αποφεύγοντας ταυτόχρονα επιζήμιες επιδοτήσεις, πάντα στο πλαίσιο 
των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και διασφάλισης 
της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. 

 ‣ Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση 

Ακόμα μια σημαντική εξέλιξη που προωθείται στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, με τεχνική βοήθεια από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η προώθηση μιας πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης για τη σταδιακή 
εισαγωγή ενός φόρου άνθρακα για όλα τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στους τομείς της οικονομίας 
οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ). 
Ο φόρος άνθρακα θεωρείται ένα από πιο αποτελεσματικά δημοσιονομικά εργαλεία για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων και η εισαγωγή του στην Κύπρο έχει στόχο να συμβάλει στη συμμόρφωση της Κύπρου 
με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση θα προκύψει διαφοροποίηση της πηγής των κρατικών 
εσόδων, με την αύξηση της φορολογίας δραστηριοτήτων που καταναλώνουν φυσικούς πόρους ή 
ρυπαίνουν το περιβάλλον, μετατοπίζοντας το βάρος της φορολογίας προς περιβαλλοντικά ζημιογόνες 
δραστηριότητες. Αποτελεί επίσης ένα από τους σημαντικότερους στόχους στο Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Κύπρου.
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 ‣ Βιώσιμο Ομόλογο

Το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί την έκδοση από την Κυπριακή Δημοκρατία ενός πράσινου/βιώσιμου 
ομολόγου, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο Απρίλιο. Τα πράσινα/
βιώσιμα ομόλογα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας για μετάβαση στην πράσινη οικονομία 
και την επίτευξη των οικολογικών στόχων του Κράτους στα πλαίσια των πολιτικών της ΕΕ. Η χρήση του 
πράσινου/βιώσιμου ομολόγου ως χρηματοδοτικού εργαλείου προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους 
διεθνείς επενδυτές και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι θα αυξήσει το ενδιαφέρον στις διεθνείς κεφαλαιαγορές 
για τις εκδόσεις της Δημοκρατίας και θα διευρύνει τις χρηματοδοτικές επιλογές του κράτους με πρόσβαση 
σε νέους επενδυτές.

ΙΙΙ. Θεσμοθέτηση κατώτατου μισθού

Μέσα στο 2022, θεσμοθετήθηκε το πλαίσιο για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, στο πλαίσιο της τριμερούς 
συνεργασίας κράτους, εργοδοτών και εργαζομένων, μια εξέλιξη που είναι σημαντική στο πλαίσιο της 
στρατηγικής επιδίωξης της κοινωνικής συνοχής. Η εισαγωγή εθνικού κατώτατου μισθού κρίθηκε αναγκαία 
για την προστασία όλων των εργαζομένων, έναντι του προηγούμενου συστήματος όπου ο κατώτατος μισθός 
καθοριζόταν με διάταγμα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μόνο για συγκεκριμένα 
επαγγέλματα. Η εισαγωγή εθνικού κατώτατου μισθού στην Κύπρο συμβαδίζει και με την αναμενόμενη 
εισαγωγή της Οδηγίας για Επαρκείς Κατώτατους Μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός έχει θεσμοθετηθεί με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2023 και 
έχει καθοριστεί στα €940 για πλήρη απασχόληση, ποσό το οποίο είναι μειωμένο κατά 55 ευρώ στους 
πρώτους έξι μήνες απασχόλησης και αντιστοιχεί στο 58,2% του διάμεσου μηνιαίου μισθού του 2021, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Η αναπροσαρμογή του εθνικού κατώτατου μισθού θα 
γίνεται μέσω του κοινωνικού διαλόγου και σε καθορισμένη τακτή χρονική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη 
τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία, τις επιχειρήσεις, την ανταγωνιστικότητα, το κόστος 
ζωής αλλά και την αγοραστική δύναμη του μισθού. 

IV. Βελτίωση του φορολογικού πλαισίου

 ‣ Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και διαφάνειας

Α) Αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού 

Το Δεκέμβριο του 2021 ψηφίστηκαν τροπολογίες στο φορολογικό πλαίσιο του «περί εκτάκτου εισφοράς 
νόμου» και του «περί φορολογίας του εισοδήματος νόμου», με ημερομηνία έναρξης ισχύος το Δεκέμβριο 
του 2022 ως και το σχετικό ορόσημο στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως μια σημαντική 
μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου της Κύπρου για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει ψηφισθεί η επιβολή φόρου παρακράτησης στην πηγή στις 
περιπτώσεις όπου καταβάλλονται, τόκοι, μερίσματα ή και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε εταιρεία 
που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο μη συνεργάσιμων 
φορολογικών δικαιοδοσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, έχουν εισαχθεί διατάξεις για ενδυνάμωση 
του πλαισίου φορολογικής κατοικίας (residency rules) πέραν του κριτηρίου του ελέγχου και της διοίκησης, 
όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση.

Β) Φορολογικό πλαίσιο Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και Μεθοδολογία Ενδοομιλικής 
Τιμολόγησης, στα πλαίσια κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. 

Σκοπός του πλαισίου είναι να νομοθετηθούν πρότυπα καθοδήγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών 
μέσω κανόνων αλλά και η νομική βάση για συνομολόγηση συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης. Το 
όλο πλαίσιο νομοθετήθηκε εντός του 2022.

Στρατηγικές Επιδιώξεις
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 ‣ Συμφωνίες διπλής φορολογίας

Το δίκτυο Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας επεκτάθηκε περαιτέρω εντός του 2021 με την 
υπογραφή δυο νέων Συμφωνιών, αυτής με την Ολλανδική Κυβέρνηση (Βασιλείου των Κάτω Χωρών) και 
με το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας. Επιπλέον έχει υπογραφθεί και νέο τροποιητικό Πρωτόκολλο 
με την Γερμανική Ομοσπονδία.

V. Στρατηγική Προσέλκυσης Εταιρειών και Ταλέντων

Στις 15 Οκτωβρίου 2021 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη «Στρατηγική για την Προσέλκυση Εταιρειών 
για Δραστηριοποίηση ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο».

Η υπό αναφορά Στρατηγική είναι μια πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, 
αλλά και ταλέντου από το εξωτερικό. Περιλαμβάνει σειρά δράσεων και μεταρρυθμίσεων σε διάφορους 
τομείς παρέμβασης, από την βελτιστοποίηση των διαδικασιών εξασφάλισης αδειών παραμονής και 
εργασίας για το εξιδεικευμένο προσωπικό από τρίτες χώρες έως την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών 
για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, που ενισχύουν την ελκυστικότητα της Κύπρου ως 
προορισμό επενδύσεων και ανάπτυξης δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το Υπουργείο 
Οικονομικών προεδρεύει της Επιτροπής Παρακολούθησης Υλοποίησης της Στρατηγικής.

Ένας πολύ σημαντικός πυλώνας δράσεων στα πλαίσια της υπό αναφορά στρατηγικής, κάτω από την 
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η παροχή φορολογικών απαλλαγών. Στα πλαίσια αυτά εντός 
του 2022 έχουν νομοθετηθεί τα πιο κάτω φορολογικά πλαίσια:

i. Διεύρυνση και επέκταση της φοροαπαλλαγής που ισχύει για εργαζόμενους στη Δημοκρατία.

ii. Διεύρυνση φοροαπαλλαγής για επένδυση σε καινοτόμες επιχειρήσεις.

iii. Αυξημένη (σε σχέση με την πραγματική φορολογική έκπτωση για δαπάνες στην έρευνα και ανάπτυξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

5.1 Προϋπολογισμός 2023
Ο πιο κάτω Πίνακας παρουσιάζει τις πρωτογενείς δαπάνες κατά Υπουργείο/ Υφυπουργείο/ Ανεξάρτητη 
Υπηρεσία στον Προϋπολογισμό (Π/Υ) του 2023 και το ΜΔΠ 2023-2025 (οι κατανομές για τα έτη 2024 και 
2025 είναι ενδεικτικές). Οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού Π/Υ (συμπεριλαμβανομένου του Π/Υ της 
Βουλής των Αντιπροσώπων) παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τις αντίστοιχες του εγκεκριμένου Π/Υ του 
προηγούμενου έτους κατά περίπου €523,3 εκ., ήτοι €8.455,9 εκ. το 2023 σε σύγκριση με €7.932,6 το 2022.

Πίνακας 9: Κατανομή Πρωτογενών Δαπανών στον Π/Υ 2023 και ΜΔΠ 2023-2025

Προϋπολογισμός 2023

Υπουργεία/Υφυπουργεία/Ανεξάρτητες Υπηρεσίες

Πραγματικές 
δαπάνες

Εγκεκριμένος 
Π/Υ

Π/Υ
Π/Υ

(ΜΔΠ)

Π/Υ

(ΜΔΠ)

2021

Χιλ.

2022

Χιλ.

2023

Χιλ.

2024

Χιλ.

2025

Χιλ.

Συνταγματικές Εξουσίες 69,346 83,564 96,880 94,565 93,563

Συνταγματικές Υπηρεσίες 41,191 32,557 42,290 47,550 46,245

Ανεξάρτητες Υπηρεσίες 27,734 24,723 28,044 27,486 27,009

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 85,744 117,270 113,016 157,392 135,049

Υφυπουργείο Τουρισμού 45,641 53,570 53,600 53,600 53,600

Υφυπουργείο Ναυτιλίας 7,850 17,126 18,756 17,603 17,310

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας 79 541,912 597,267 601,897 604,621

Υφυπουργείο Πολιτισμού 0 0 28,113 28,646 28,416

Υπουργείο Άμυνας 458,154 469,915 524,674 530,802 525,343

Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 297,349 298,030 351,592 356,361 338,205

Υπ. Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 304,445 354,210 388,469 398,465 405,592

Υπ. Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 46,973 121,369 151,288 142,809 120,742

Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1,518,407 625,030 621,301 691,712 720,154

Υπουργείο Εσωτερικών 498,530 603,691 642,694 673,340 664,157

Υπουργείο Εξωτερικών 75,431 98,042 102,604 101,179 96,575

Υπουργείο Οικονομικών 1,417,656 1,743,547 1,744,462 1,893,004 1,954,741

Γενικό Λογιστήριο 39,153 74,016 81,512 82,902 84,840

Υπ. Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 1,164,030 1,239,961 1,296,165 1,329,387 1,347,490

Υπ. Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων 321,440 385,329 434,453 443,608 442,972

Υπουργείο Υγείας 1,144,616 1,048,742 1,138,804 1,063,007 1,069,345

ΣΥΝΟΛΟ 7,563,768 7,932,603 8,455,983 8,735,317 8,775,968

Μέσω του προτεινόμενου Π/Υ επιδιώκεται η συγκράτηση των δημόσιων δαπανών, στοχεύοντας 
παράλληλα στην ενίσχυση των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, χωρίς να επηρεάζεται η 
υλοποίηση/ συνέχιση σημαντικών έργων τα οποία αναμένονται να έχουν σημαντική συνεισφορά στην 
οικονομική ανάπτυξη του τόπου και κατ’ επέκταση στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Η κατανομή των δαπανών στον κρατικό Π/Υ του 2023 έγινε αφού λήφθηκαν υπόψη οι προτεραιότητες 
πολιτικής όπως αντικατοπτρίζονται στο κυβερνητικό πρόγραμμα και στο Στρατηγικό Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΣΠΔΠ) 2023-2025, καθώς και οι δεσμεύσεις/ υποχρεώσεις των Συνταγματικών 
Εξουσιών/ Υπηρεσιών και του κάθε Υπουργείου/ Υφυπουργείου/ Ανεξάρτητου Γραφείου, χωριστά.
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5.2 Απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα 
Ο Π/Υ για το 2023 συνεχίζει να περιλαμβάνει μέτρα συγκράτησης της απασχόλησης και του ύψους 
των επιδομάτων/ αποζημιώσεων/ οικονομικών ωφελημάτων. Η συνολική απασχόληση στο δημόσιο τομέα 
παρουσιάζει μείωση από 52.267 την 1/12/2012 σε 48.658 στις 30/6/2022, εξαιρουμένων 3.090 περίπου 
Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) που έχουν αντικαταστήσει 3.400 περίπου κληρωτούς οπλίτες.

Ειδικότερα, τα κύρια χαρακτηριστικά του Π/Υ του 2023, σε σχέση με τα θέματα προσωπικού, αφορούν στα 
ακόλουθα: 

(i) Μη παραχώρηση γενικών αυξήσεων και προσπάθεια συγκράτησης άλλων άμεσων ή έμμεσων 
μισθολογικών αυξήσεων για το 2023, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 ‣ από 1η Ιανουαρίου 2018 εφαρμόζεται το αναθεωρημένο πλαίσιο της ΑΤΑ, που είχε ανασταλεί από 
το 2012 και το οποίο προνοεί παραχώρηση του ήμισυ του ρυθμού αύξησης της ΑΤΑ στις περιπτώσεις 
αύξησης του σχετικού Δείκτη, αποφεύγοντας τη μείωση της ΑΤΑ όταν ο Δείκτης είναι αρνητικός. Η εν 
λόγω παραχώρηση αναστέλλεται σε περίπτωση που κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους που 
προηγείται του έτους αναφοράς, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους διορθωμένος 
ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις είναι αρνητικός,

 ‣ από 1η Ιανουαρίου 2023 προωθείται ο περιορισμός των μειώσεων που εφαρμόζονται επί των 
επιδομάτων, 

 ‣ από 1η Ιανουαρίου 2023 προωθείται η επέκταση της παραχώρησης προκαταβολής για την αγορά 
μηχανοκινήτου οχήματος και στην επιστημονική δομή, υπό τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για 
τους υφιστάμενους δικαιούχους,

 ‣ από 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 1η Ιουλίου 2018 έχει νομοθετηθεί η σταδιακή μείωση των αποκοπών στις απολαβές και συντάξεις 
των εργαζομένων και συνταξιούχων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με πλήρη κατάργηση 
τους την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Στο πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των δαπανών του Π/Υ 2023 κατά κατηγορία δαπανών:

Διάγραμμα 17: Δαπάνες Π/Υ 2023 κατά κύρια κατηγορία δαπανών (ποσοστιαία κατανομή)
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(ii) Μέχρι να καταστεί δυνατή η κατάργηση του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο 
Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2013 έως 2017, συνέχιση της 
απαγόρευσης πλήρωσης κενών μόνιμων θέσεων Πρώτου Διορισμού, Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής 
και Προαγωγής στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι περιπτώσεις που δικαιολογούν εξαίρεση 
από την απαγόρευση, θα συνεχίσουν να εξετάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω Νόμου.

(iii) Κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας σε προσωπικό μέσω της πλήρωσης μόνιμων θέσεων 
και όχι μέσω της πρόσληψης Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ). Επίσης, ισχύει και για το 2023 
ότι δεν θα προωθείται αντικατάσταση ΕΟΧ, σε περίπτωση αποχώρησης τους από την υπηρεσία για 
οποιοδήποτε λόγο, εκτός από τις περιπτώσεις που καταγράφονται στο άρθρο 16 του περί Προϋπολογισμού 
Νόμου. Στις περιπτώσεις που θα μειώνεται η απασχόληση Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) ή ΕΟΧ 
για διάφορους λόγους, τυχόν κενό θα καλύπτεται με την πλήρωση υφιστάμενων μόνιμων κενών θέσεων 
ή όπου πρόκειται για πρόσθετες διαπιστωμένες ανάγκες, με τη δημιουργία πρόσθετων μόνιμων θέσεων.

(iv) Συνέχιση της απαγόρευσης πρόσληψης ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για εποχιακές ή 
έκτακτες ανάγκες, με εξαίρεση τις μεμονωμένες περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 16 του 
περί Προϋπολογισμού Νόμου. 

(v) Συνέχιση της προώθησης της αξιοποίησης των διαθέσιμων εργαλείων κινητικότητας του προσωπικού, 
τόσο εντός όσο και μεταξύ των Υπουργείων/ Υφυπουργείων/ Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, όσο και στον 
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, για κάλυψη αναγκών στελέχωσης.

(vii) Πρόταση για δημιουργία 797 θέσεων, κατάργηση 473 θέσεων και σημείωση με διπλό σταυρό 93 
θέσεων. Τα πιο πάνω αφορούν τόσο νέες ρυθμίσεις όσο και υλοποίηση υφιστάμενων ρυθμίσεων/ 
σημειώσεων του Προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας νέων/πρόσθετων θέσεων, 
έναντι κατάργησης άλλων θέσεων.

Κατά τη δημιουργία νέων/πρόσθετων θέσεων εφαρμόστηκε, κατά το δυνατό, η πολιτική της κατάργησης 
ίσης αξίας άλλων θέσεων ή η σημείωση με διπλό σταυρό για κατάργηση με την κένωσή τους ή/ και 
η μείωση πρόνοιας στον Π/Υ για την αγορά υπηρεσιών για κάλυψη σχετικών αναγκών, ώστε να μην 
προκύπτει κατά το δυνατό πρόσθετη δαπάνη.

Προϋπολογισμός 2023




