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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στην παρούσα έκδοση γίνεται αναφορά στις στρατηγικές επιδιώξεις και 

στους βασικούς στόχους της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Η 
ανάλυση των στρατηγικών επιδιώξεων θα περιληφθεί στο Πρόγραμμα 
Σταθερότητας 2008-2012 (ΠΣ) και στο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό 
Πρόγραμμα για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Το  ΠΣ παραθέτει τους 
στρατηγικούς στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης και 
προσδιορίζει τα συγκεκριμένα μέτρα που προγραμματίζεται να 
προωθηθούν, ενώ το Εθνικό Πρόγραμμα για τη Στρατηγική της 
Λισσαβόνας επισημαίνει τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η κυπριακή οικονομία και προτείνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα 
πλαίσια της ευρύτερης αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής του 
κράτους.  

 
Ακολουθεί στη συνέχεια ανάλυση του διεθνούς οικονομικού 

περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της 
παγκοσμιοποίησης, έντονο ανταγωνισμό και σημαντικές ανακατατάξεις 
στη διεθνή οικονομία, που πηγάζουν από την τεχνολογική πρόοδο. Το 
διεθνές περιβάλλον επηρεάζει ουσιαστικά την πορεία της κυπριακής 
οικονομίας, λόγω του ανοικτού χαρακτήρα και του μικρού μεγέθους της. 
Το κύριο μέρος της έκδοσης επικεντρώνεται στην ανάλυση των 
οικονομικών εξελίξεων κατά το τρέχον έτος. Στη συνέχεια, γίνεται 
αναφορά στον Προϋπολογισμό του 2008, καθώς και στις προοπτικές της 
οικονομίας για το 2008. 

 
ΙΙ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

 
Η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης στηρίζεται σε τέσσερις άξονες 

πολιτικής: 

• Ανάπτυξη 

• Σταθερότητα 

• Κοινωνική Συνοχή 

• Εξυπηρέτηση του Πολίτη 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω άξονες 

οικονομικής πολιτικής καθόρισε τις ακόλουθες επιμέρους στρατηγικές 
επιδιώξεις: 

• Άνοδο του βιοτικού επιπέδου 

• Αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας και 
ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας 
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• Δημοσιονομική εξυγίανση 

• Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και βελτίωση της αποδοτικότητας 
του φορολογικού συστήματος 

• Ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων και εμπέδωση 
του κοινωνικού κράτους 

• Βελτίωση της αποδοτικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας: 
o Καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 
o Επιτάχυνση της μηχανογράφησης της Δημόσιας Υπηρεσίας 
o Αποτελεσματική συμμετοχή στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. 

 
Στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι η επιτυχής 

συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Σε μεγαλύτερη 
ανάλυση, η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 
Μακροοικονομική Σταθερότητα 

 
Δημοσιονομική Πολιτική 

 
Η διαμόρφωση της δημοσιονομικής πολιτικής αποκτά ακόμη 

μεγαλύτερη σημασία μετά την ένταξη μας στη ζώνη του ευρώ, δεδομένου 
ότι η διαμόρφωση της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής θα 
αποφασίζεται από υπερεθνικά όργανα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ως εκ τούτου, η εμπέδωση δημοσιονομικής πειθαρχίας και η 
μείωση του δημόσιου χρέους είναι βασικοί πυλώνες της οικονομικής 
πολιτικής και είναι στρατηγικής σημασίας για τη σταθερότητα και την 
ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Στα πλαίσια αυτά κρίνεται 
αναγκαία η ετοιμασία του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, με 
στόχο τον έλεγχο του ρυθμού διεύρυνσης των δημόσιων δαπανών , και 
ενίσχυση εσόδων, καθώς και η εντατικοποίηση της προώθησης 
μεταρρυθμίσεων στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας και στη 
αγορά εργασίας. 

 
Παράλληλα, προωθείται η επίτευξη του στόχου για μείωση του 

δημόσιου χρέους, ανταποκρινόμενοι στις πρόνοιες του αναθεωρημένου 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που προσδίδει μεγάλη σημασία 
στη συγκράτηση του δημόσιου χρέους, σε επίπεδα που να διασφαλίζεται η 
μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημοσιών οικονομικών. 

 
Η επιτυχής υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί θα δημιουργήσει τις 

κατάλληλες συνθήκες για διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα, 
η οποία θα υποβοηθήσει την ανάπτυξη, την επενδυτική δραστηριότητα, τη 
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δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης καθώς και την ενίσχυση των 
εισοδημάτων των μισθωτών. 

 
Τέλος, η προώθηση των μεταρρυθμίσεων για την υγεία και τις 

κοινωνικές ασφαλίσεις θα συμβάλει στη αντιμετώπιση του σοβαρού 
προβλήματος της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημοσίων 
οικονομικών. 

 
Πολιτική Μισθών  

 
Η διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας και του επιπέδου 

ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας έχει ως προϋπόθεση τη 
διατήρηση του ρυθμού διεύρυνσης του εργατικού κόστους σε επίπεδα 
πλησίον της παραγωγικότητας. Στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον 
που αντιμετωπίζει και η Κύπρος είναι ιδιαίτερα σημαντική η προώθηση 
υιοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών στην αγορά εργασίας για αύξηση 
της απασχόλησης και της παραγωγικότητας.  

 
Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική 

 
Η νομισματική και συναλλαγματική πολιτική που ακολουθήθηκε τα 

τελευταία χρόνια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διαδραμάτισε 
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά και 
ελεγχόμενα επίπεδα καθώς και στη συναλλαγματική σταθερότητα. Με την 
υιοθέτηση του ευρώ από την 1/1/2008 η νομισματική πολιτική θα 
καθορίζεται πλέον από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, της οποίας 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι ο Διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου. Οι αποφάσεις για τα επιτόκια θα λαμβάνονται από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με βάση τις συνθήκες και τις προβλέψεις 
για την οικονομία της ενιαίας αγοράς στο σύνολό της με κύριο στόχο τη 
σταθερότητα των τιμών. Επίσης, η πολιτική σε ότι αφορά τη 
συναλλαγματική ισοτιμία θα καθορίζεται από υπερεθνικά όργανα στα 
πλαίσια της Ε.Ε. Δεδομένης της απώλειας της δυνατότητας επηρεασμού της 
νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής, με βάση καθαρά εθνικά 
κριτήρια, το βάρος της μακροοικονομικής πολιτικής επικεντρώνεται στη 
δημοσιονομική πολιτική, πολιτική των απολαβών καθώς και στις 
διαρθρωτικές αλλαγές που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της 
ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.  
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Οικονομική Ανάπτυξη και Κοινωνική Συνοχή 
 

Το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα για τη Στρατηγική της 
Λισσαβόνας επισημαίνει τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
στην παρούσα φάση η κυπριακή οικονομία και προτείνει συγκεκριμένα 
μέτρα για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού καθώς και για την ευρύτερη αναπτυξιακή και κοινωνική 
πολιτική του κράτους. Επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος θα οδηγήσει 
στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και στη διεύρυνση της 
παραγωγικής δυναμικότητας της οικονομίας, διασφαλίζοντας τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και πλήρους 
και ποιοτικής απασχόλησης. Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
κυπριακή οικονομία είναι οι ακόλουθες:  

 

• Διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων 
οικονομικών, μέσω της προώθησης μεταρρυθμίσεων στα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

• Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών, με 
ανακατανομή των δημόσιων δαπανών, προς όφελος των 
αναπτυξιακών και κοινωνικών τομέων. 

• Διαφοροποίηση της δομής της οικονομίας προς δραστηριότητες 
ψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω, της μεγαλύτερης αξιοποίησης των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Κύπρος. 

• Προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας καθώς 
και της διάχυσης της κοινωνίας της πληροφορίας. 

• Προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών που στοχεύουν στην ενίσχυση 
των συνθηκών ανταγωνισμού και στη βελτίωση του επιχειρηματικού 
κλίματος. 

• Αναβάθμιση των βασικών υποδομών. 

• Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

• Ενίσχυση των συνθηκών κοινωνικής συνοχής. 

• Διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και προώθηση της 
εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών. 

• Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας. 
 
Για αντιμετώπιση των πιο πάνω προκλήσεων λαμβάνονται μια σειρά 
από  μέτρα, τα κυριότερα των οποίων είναι: 

 
•  Η προώθηση ενός σύγχρονου πλαισίου δημοσιονομικής 

διαχείρισης το  
       οποίο θα επιτρέπει: 
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o τον υπολογισμό των εσόδων και καθορισμό των δαπανών 
λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της κυπριακής οικονομίας 
σε τριετή βάση,  

o τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την ανακατανομή των 
δαπανών προς όφελος της ανάπτυξης και της κοινωνικής 
συνοχής, και  

o τον περιορισμό της σπατάλης και της σταδιακής κατάργησης 
των συμπληρωματικών προϋπολογισμών.  

• Η εντατικοποίηση του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους για 
την  προώθηση μεταρρυθμίσεων στο σύστημα των κοινωνικών 
ασφαλίσεων, με στόχο τη διασφάλιση τη μακροχρόνια βιωσιμότητα 
του. 

• Η προώθηση μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, με την  επιδιωκόμενη εισαγωγή εντός του 2008, του 
Γενικού Σχεδίου Υγείας και την αυτονόμηση των δημόσιων 
νοσοκομείων. 

• Η προώθηση της ανάπτυξης νέων τομέων οικονομικής 
δραστηριότητας με έμφαση στην καινοτομία και την έρευνα. 
Κυριότερο εργαλείο εθνικής πολιτικής είναι το Εθνικό Πρόγραμμα 
Πλαίσιο που προωθείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. 
Στόχος η αύξηση των συνολικών δαπανών για έρευνα στο 1% του 
ΑΕΠ μέχρι το 2010, με σημαντική αύξηση του ποσοστού των 
ερευνητικών δαπανών του ιδιωτικού τομέα. 

• Η απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου, με την ετοιμασία 
συγκεκριμένου   Εθνικού Προγράμματος Δράσης.   

• Η προώθηση νέων έργων βασικής υποδομής, με έμφαση στους 
τομείς των μεταφορών, ενέργειας και περιβάλλοντος. 

• Η σημαντική αύξηση των κοινωνικών παροχών για στήριξη των 
ασθενέστερων τάξεων και τη μείωση της  εισοδηματικής ανισότητας, 
με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.  

• Η αύξηση των ευκαιριών φοίτησης στην Κύπρο με τη δημιουργία 
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου και την μετεξέλιξη  ιδιωτικών κολλεγίων σε 
ιδιωτικά πανεπιστήμια. 

• Η ενδυνάμωση των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. 
• Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, μέσω κυρίως της 

διεύρυνσης του θεσμού του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τη 
διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και 
την επέκταση του θεσμού της εισαγωγής του Χάρτη Δικαιωμάτων 
του Πολίτη. 
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ΙΙΙ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
 

1. Διεθνής Οικονομία 
 
 
Ηνωμένες Πολιτείες και Ασία 
 
Ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αισθητά μετά τον Ιούλιο 
του 2008, η κρίση στο χρηματοπιστωτικό και στεγαστικό τομέα στις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζει να επηρεάζει σημαντικά την 
οικονομική ανάπτυξη το 2008-09. Οι πιο πρόσφατες αναλύσεις εκτιμούν 
πώς οι κίνδυνοι για τη διεθνή οικονομία έχουν ενταθεί, ενώ διεθνείς 
οργανισμοί έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για το 
ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ κατά το 2008 και το 2009. Σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η διεθνής 
οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 3.7% το 2008 και 3.8% το 2009.  
Σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του Φθινοπώρου του 2007, ο 
ρυθμός ανάπτυξης της διεθνούς οικονομίας παρουσιάζεται  μειωμένος 
κατά 0.5 ποσοστιαίες μονάδες για το 2008 και 0.6 μονάδες για το 2009. Η 
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της διεθνούς οικονομίας αναμένεται 
να περιορίσει το ρυθμό αύξησης του διεθνούς εμπορίου στο 5.6% το 2008, 
σε σύγκριση με 6.8% το 2007.  
 

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ 

-2

2

6

10

14

2003 2004 2005 2006 2007 2008

HΠA ΗΒ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΙΝΑ ΡΩΣΙΑ

 
 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να περιοριστεί 
στο 1.3% κατά το 2008 και 0.8% το 2009. Η Αμερικάνικη οικονομία 
συνεχίζει να διανύει περίοδο στασιμότητας, ως αποτέλεσμα, κυρίως, της 
ύφεσης που παρατηρείται στην αγορά ακινήτων για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά. Το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση 1.2% το δεύτερο τρίμηνο του 2008 σε 
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σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου και αύξηση 
2.6% το πρώτο τρίμηνο. Από το πρώτο τρίμηνο του 2008 στο δεύτερο, η 
αύξηση έφτασε στο 3.3% (σε ετήσια βάση), από αύξηση μόλις 0.9% το πρώτο 
τρίμηνο. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία (μέχρι τα τέλη Αυγούστου) από την 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών (Beige Book) 
καταδεικνύουν τάσεις επιβράδυνσης στο ρυθμό οικονομικής 
δραστηριότητας. Η ιδιωτική κατανάλωση παρουσιάζει επιβράδυνση ενώ  
στην αγορά ακινήτων η ζήτηση συνεχίζει να παρουσιάζεται μειωμένη, οι 
τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να μειώνονται, και η προσφορά 
προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα επηρεάζοντας έτσι την οικοδομική 
δραστηριότητα και συνεπακόλουθα την ανάπτυξη. Η μεταποίηση έχει 
επίσης επηρεαστεί από την κρίση στην αγορά ακινήτων, όμως, η εξωτερική 
ζήτηση παρουσιάζεται βελτιωμένη. Συνεπακόλουθα, έχει επηρεαστεί 
σημαντικά η εμπιστοσύνη στις αγορές, αλλά και η αγορά εργασίας όπου το 
ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει ανοδική τάση, και ανήλθε στο 6.1% του 
εργατικού δυναμικού τον Αύγουστο του 2008.   
 
Στην Νοτιοανατολική Ασία διαφαίνεται αξιοσημείωτη επιβράδυνση στο 
ρυθμό ανάπτυξης από 8.6% το 2007 σε 7.5% το 2008, με σημαντικές, όμως, 
διαφορές στις επιδόσεις χωρών. Επιβράδυνση παρουσιάζει η οικονομική 
δραστηριότητα στην Κίνα, με το ρυθμό ανάπτυξης να περιορίζεται στο 
9.7% το 2008 από 11.4% το 2007. Προβλέπεται πώς θα παρατηρηθεί, όμως, 
μικρή ανάκαμψη το 2009, με το ρυθμό ανάπτυξης να φθάνει το 9.8%. Η 
οικονομία της Ιαπωνίας συνεχίζει να ανακάμπτει, όμως, παρουσιάζεται 
ευάλωτη, παραμένοντας, οριακά, εκτός του κινδύνου του 
αντιπληθωρισμού. 
 
Ρωσία 
 
Η οικονομία της Ρωσίας έχει επιδείξει σημαντικές επιδόσεις τα τελευταία 
χρόνια, όμως, το άμεσο μέλλον παραμένει αβέβαιο. Η αύξηση της τιμής του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου επέδρασαν θετικά. Ταυτόχρονα, στην 
Ρωσική οικονομία τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αξιόλογες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα. Ενώ τα θεμελιώδη δεδομένα έχουν όμως βελτιωθεί, η ραγδαία 
ανάπτυξη φαίνεται πως έχει οδηγήσει σε υπερθέρμανση της οικονομίας. 
Επιπλέον, οι πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών έχουν 
επηρεάσει αρνητικά το μακροοικονομικό περιβάλλον, εξέλιξη που 
αντανακλάται, κυρίως, σε αύξηση του πληθωρισμού, ο οποίος, σύμφωνα με 
την τελευταία εκτίμηση του ΔΝΤ, προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 11.4% το 
2008, από 9% το 2007. Ταυτόχρονα, η τιμή του πετρελαίου που είχε φθάσει 
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σε πολύ ψηλά επίπεδα τον Ιούλιο του 2008 έχει υποχωρήσει σημαντικά, ενώ 
οι πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν εντείνει την 
αβεβαιότητα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται φυγή ξένων κεφαλαίων 
καθώς και κρίση στις χρηματοοικονομικές αγορές (ομολόγων/μετοχών). Ο 
ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης προβλέπεται πως θα ανέλθει στο 7.7% για 
το 2008 και στο 7.3% για το 2009. 
 
Η Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Η κρίση που έπληξε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τώρα σκιάζει τις 
προοπτικές της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. 
Σύμφωνα με τις προκαταρτικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 
Υπηρεσίας (Eurostat), το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1.6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και 1.4% στην Ευρωζώνη το δεύτερο τρίμηνο του 2008, 1.1% στη Γαλλία, 
1.7% στη  Γερμανία και 1.4% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2.8% Ολλανδία, και 
2.3% Αυστρία και 3.5% Ελλάδα. Η Ισπανία και η Ιταλία έχουν επηρεαστεί 
σε μεγαλύτερο βαθμό από την κρίση, με την Ισπανία το δεύτερο τρίμηνο 
του 2008 να παρουσιάζει ανάπτυξη της τάξης του 1.8% (από περίπου 4% τα 
προηγούμενα τρίμηνα) και την Ιταλία μηδενική ανάπτυξη ενώ η Ιρλανδία 
που περνά βαθύτερη οικονομική κρίση, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008 
(δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο 
του 2008) παρουσίασε μείωση της τάξης του 1.2%. Με βάση τις εκτιμήσεις 
του ΔΝΤ, η οικονομία της Ευρωζώνης  προβλέπεται να διευρυνθεί κατά 
1.7% το 2008 σε σύγκριση με 2.6% το 2007, ενώ η οικονομία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα παρουσιάσει ανάπτυξη της τάξης του 1.8% το 
2008 σε σχέση με 2.9% το 2007. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 
2008 αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της (interim forecast) για 
τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης το 2008. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωζώνης το 2008 θα περιοριστεί στο 
1.3% από 1.7% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη και στο 1.5% το 2009.  
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Αναθεωρηση  Προβλέψεων για ρυθμό ανάπτυξης ΑΕΠ, 

Ευρωζώνης για 2008 & 2009
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Τον Αύγουστο του 2008 ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας συνεχίζει να 
ακολουθεί πτωτική πορεία τόσο στις χώρες της Ευρωζώνης όσο και στην 
ΕΕ. Συγκεκριμένα, μειώθηκε κατά 1.9 μονάδες στην ΕΕ και κατά 0.7 
μονάδες στην Ευρωζώνη, φτάνοντας στο 86.9 και στο 88.8 αντίστοιχα. Στην 
ΕΕ, ο εν λόγω δείκτης έφτασε στο χαμηλότερο του σημείο από τον 
Δεκέμβριο του 1993. Όσον αφορά τους επιμέρους τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας, στην ΕΕ τον Αύγουστο του 2008 παρατηρήθηκε μείωση σε 
όλους τους τομείς, με εξαίρεση την καταναλωτική εμπιστοσύνη η οποία 
βελτιώθηκε ελαφρώς. Στην ευρωζώνη, η επιδείνωση του δείκτη προήλθε 
από την μείωση της εμπιστοσύνης στο τομέα της βιομηχανίας και του 
λιανικού εμπορίου, αφού οι υπόλοιποι τρεις τομείς (υπηρεσίες, κατασκευές, 
κατανάλωση) παρουσίασαν βελτίωση. 
 
Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος στην Ευρωζώνη συνεχίζει να 
μειώνεται, μετά την πτώση κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του τον 
Ιούλιο του 2008. Το χαμηλό επίπεδο του συγκεκριμένου δείκτη υποδηλώνει 
ότι η βιομηχανική δραστηριότητα παραμένει υποτονική. Οι τέσσερις από 
τους πέντε συστατικούς δείκτες του Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος, 
κατέγραψαν μείωση τον Αύγουστο του 2008. Η μείωση ήταν πιο αισθητή 
όσον αφορά την εκτίμηση των στελεχών επιχειρήσεων για τις προοπτικές 
της βιομηχανικής παραγωγής κατά τους επόμενους μήνες.  
 
Πληθωρισμός 
 
Ο πληθωρισμός παρουσιάζει σημαντική επιτάχυνση διεθνώς λόγω των 
αυξήσεων των τιμών του πετρελαίου και των τροφίμων. Ο πληθωρισμός 
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανήλθε στο 5.4% τον Αύγουστο του 
2008, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (τον 
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Ιούλιο βρισκόταν στο 5.6%). Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ανήλθε στο 
3.8% τον Αύγουστο του 2008 από 4% τον Ιούλιο και Ιούνιο. Επιτάχυνση 
του πληθωρισμού έχει παρατηρηθεί και σε άλλες αναδυόμενες και 
αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως Κίνα, 6.3%, Βραζιλία, 6.4%, Ινδία, 11.9%, 
Ρωσία, 14.7% κατά τον Ιούλιο του 2008. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, με βάση τις 
παραδοχές του Μαρτίου-Απριλίου 2008, ο πληθωρισμός το 2008 
αναμένεται να φθάσει το 3% στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 2.8% στην 
Ευρωζώνη, 2.5% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 5.9% στην Κίνα, 4.8% στη 
Βραζιλία, 5.2% στην Ινδία και 11.4% στη Ρωσία. Η δραματική αύξηση της 
τιμής του πετρελαίου τους τελευταίους μήνες, ειδικότερα κατά τον Ιούνιο 
και Ιούλιο, έχει ήδη επηρεάσει τις προσδοκίες και οι αναθεωρημένες 
προβλέψεις ανέβασαν σημαντικά τον πληθωρισμό για το 2008. 
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Η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου μπρεντ (Europe Brent Spot), που κατά 
τον Ιούλιο του 2008 είχε φτάσει στο ιστορικά ψηλό ρεκόρ των $144 ανά 
βαρέλι,  υποχώρησε σημαντικά  την περίοδο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου, 
φθάνοντας στις 16 Σεπτεμβρίου τα $90 το βαρέλι, ενώ οι αναλυτές έχουν 
αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις τους όσον αφορά τη παγκόσμια 
ζήτηση πετρελαίου. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, κυρίως, στην επιβράδυνση 
του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης που παρατηρείται σε πολλές χώρες 
παγκοσμίως και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με 
την επίσημη υπηρεσία πληροφοριών για θέματα ενέργειας της κυβέρνησης 
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΕΙΑ), η τιμή του πετρελαίου τύπου 
μπρέντ, που τον Αύγουστο του 2008 υποχώρησε κατά μέσο όρο στα $113 
ανά βαρέλι από τα $132 ανά βαρέλι τον Ιούνιο και Ιούλιο, αναμένεται να 
φθάσει περίπου στα $116 ανά βαρέλι για ολόκληρο το 2008 και στα $126 
ανά βαρέλι το 2009, από $65 το 2006, και  $72 το 2007. Η Διεθνής Υπηρεσία 
Ενέργειας (IEA) τον Σεπτέμβριο αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη 
της για την προσφορά πετρελαίου από τις εκτός ΟΠΕΚ (Οργανισμός 
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Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών) πετρελαιοπαραγωγούς χώρες το 2008 και 
2009. Επίσης, προβλέποντας μείωση της ζητητής από τις χώρες-μέλη του 
ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), η ΙΕΑ 
εκτιμά πως η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο σε ετήσια βάση θα 
σημειώσει μικρότερη αύξηση το 2008, σε σχέση με το 2007, και το 2009, από 
ότι, αρχικά προβλεπόταν.  
 

             TIMEΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ BRENT& WTI                                                        
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Οι τιμές των τροφίμων στις διεθνείς αγορές έχουν αυξηθεί σημαντικά το 
2008, αν και παρουσιάζουν σταθεροποιητικές τάσεις τους τελευταίους 
μήνες, ιδιαίτερα τα σιτηρά. Ενδεικτικά, οι διεθνείς τιμές του σιταριού και 
της σόγιας την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2008 έχουν αυξηθεί κατά 
μέσο όρο 60% και 74% αντίστοιχα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
το 2007. Σε σύγκριση με το 2006, οι τιμές αυτές έχουν υπερδιπλασιαστεί. Οι 
αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων οφείλονται κυρίως: (α) στη διαρκή άνοδο 
της ζήτησης για βασικά προϊόντα και για τρόφιμα υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας από αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Βραζιλία 
και η Ινδία, (β) στην εμφάνιση εναλλακτικών αγορών, ιδίως στην αγορά 
βιοκαυσίμων, και (γ) στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που έπληξαν μια 
σειρά σημαντικών χωρών που παράγουν και εξάγουν τρόφιμα.   
 
Τα επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής και στην ευρωζώνη αφού οι προσδοκίες έχουν 
ανατραπεί. Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα (Fed) η οποία αναμένεται 
να κρατήσει στάση αναμονής τις επόμενες εβδομάδες, τον Σεπτέμβριο 
άφησε τα επιτόκια αμετάβλητά στο 2%, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα πως, 
κατά τα επόμενα τρίμηνα, αναμένεται αδύνατη οικονομική 
δραστηριότητα, ως αποτέλεσμα, κυρίως, της έλλειψης ρευστότητας, της 
ύφεσης στην αγορά ακινήτων και της αναμενόμενης επιβράδυνσης του 
τομέα των εξαγωγών. Οι δραματικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών στο 
τραπεζικό σύστημα έχουν πλέον επηρεάσει σημαντικά το διεθνές 
οικονομικό περιβάλλον, αυξάνοντας την πιθανότητα για μια 
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παρατεταμένη οικονομική ύφεση. Στάση αναμονής αναμένεται να 
κρατήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία τον Σεπτέμβριο 
ανακοίνωσε ότι δε θα προβεί σε αλλαγή του βασικού επιτοκίου. 
Σημειώνεται ότι, τον Ιούλιο του 2008 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
προχώρησε σε αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, μετά 
από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο κύκλος αύξησης των 
επιτοκίων στην ευρωζώνη είχε ανασταλεί. 
 
2. Ρυθμός Ανάπτυξης Κυπριακής Οικονομίας 2008 
 
Η οικονομία της Κύπρου συνέχισε να αναπτύσσεται με ικανοποιητικούς  
ρυθμούς το πρώτο ήμισυ του 2008, όμως αναμένεται να παρουσιάσει μικρή 
επιβράδυνση το δεύτερο εξάμηνο του 2008 και μεγαλύτερη επιβράδυνση 
κατά το 2009. Με βάση τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, το ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές, παρουσίασε αύξηση της τάξης του 
3.9% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008 σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του προηγούμενου χρόνου. Σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία 
για την προσφορά αγαθών, η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης σε 
σχέση με το πρώτο τρίμηνο (4,1%), οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στον τομέα 
των κατασκευών και στον τομέα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. 
Αντίθετα, αυξήσεις σημείωσαν οι τομείς των υπηρεσιών και των τραπεζών.   
 
 

ΕΤ ΗΣΙΑ  ΜΕΤ Α ΒΟΛ Η Τ ΟΥ Α ΕΠ 
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Οι δείκτες εμπιστοσύνης υποδηλούν μικρή επιδείνωση της οικονομικής 
κατάστασης κατά τους τελευταίους πέντε μήνες.  
 

• Οι επιχειρηματικές προσδοκίες για τις προοπτικές τους ερχόμενους 
3 μήνες παρουσιάζουν σταθεροποίηση σε όλους τους τομείς, εκτός 
του τομέα των υπηρεσιών. 
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• Όσον αφορά τις προσδοκίες για την απασχόληση τους ερχόμενους 3 
μήνες τα τελευταία στοιχεία του Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν την 
αρνητική τάση γενικά σε όλους του τομείς, με εξαίρεση τον τομέα 
των υπηρεσιών. 

▪ Για τις προσδοκίες για τιμές προσφοράς των προϊόντων/υπηρεσιών 
τους επόμενους τρεις μήνες, τα στοιχεία δείχνουν αυξημένη τάση 
μείωσης γενικά σε όλους τους τομείς.  

▪ Τέλος, οι καταναλωτές  συνεχίζουν να φαίνονται απαισιόδοξοι, 
όσον αφορά την οικονομική τους κατάσταση. 

 
Τα τελευταία μηνιαία στοιχεία επιβεβαιώνουν την εικόνα που προκύπτει 
από τις διάφορες έρευνες εμπιστοσύνης, δηλαδή παρουσιάζουν τάσεις 
επιβράδυνσης της οικοδομικής δραστηριότητας και των υπηρεσιών 
(τραπεζικός τομέας, τουριστική κίνηση). Συνεχίζουν όμως να υποδηλούν 
αυξημένη ιδιωτική κατανάλωση.  
 

▪ Ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 
της τάξης του 1%  κατά τον Ιούνιο του 2008 σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2007. Συνολικά για το  2008 παρουσιάζεται 
αυξημένος κατά 3.9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  

 
▪ Οι άδειες οικοδομής παρουσίασαν μείωση της τάξης του 11.5% τον 

Ιούνιο του 2008 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2007. 
Συνολικά για το  2008 παρουσιάζονται μειωμένες κατά  14.5% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι πωλήσεις τσιμέντου 
παρουσίασαν μείωση της τάξης του 11.4% τον Αύγουστο του 2008 
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2007 και συνολικά για το 2008 
παρουσιάζονται αυξημένες κατά  12% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. 
 

▪ Η υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης στο τομέα της ακίνητης 
περιουσίας και των κατασκευών διαφαίνεται και μέσα από τα 
στοιχεία για τα έσοδα από τα τέλη κτηματολογίου και χωρομετρίας 
που παρουσιάζουν μείωση σε σύγκριση με την περσινή περίοδο.  

 
▪ Στον τομέα των μεταφορών, οι εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων 

αυξήθηκαν κατά 18.3% τον Ιούλιο του 2008 σε σχέση  με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2007. Συνολικά για το  2008 παρουσιάζονται 
αυξημένες κατά 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
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▪ Στον τομέα των υπηρεσιών, τον Ιούνιο του 2008 ο δείκτης κύκλου 
εργασιών αυξήθηκε 7% στον τομέα των ξενοδοχείων και 
εστιατορίων, 21.6% στον τομέα της πληροφορικής, 3.4% στον τομέα 
των δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και μηχανικών και μειώθηκε 
6.4% στον τομέα των νομικών, λογιστικών και συναφών 
δραστηριοτήτων σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2007. 
Συνολικά για το 2008 ο δείκτης κύκλου εργασιών παρουσιάζεται 
αυξημένος κατά 7.7% στον τομέα των ξενοδοχείων και εστιατορίων, 
11.4% στον τομέα της πληροφορικής, 2% στον τομέα των 
δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και μηχανικών και κατά 26.6% στον 
τομέα των νομικών, λογιστικών και συναφών δραστηριοτήτων σε 
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 

▪ Στο τομέα των υπηρεσιών, οι τραπεζικοί οργανισμοί παρουσιάζουν 
σημαντική μείωση του ρυθμού αύξησης των κερδών, κυρίως, λόγω 
της επιβράδυνσης στον κατασκευαστικό τομέα και στην απώλεια 
των εσόδων από τη πώληση/αγορά ξένου συναλλάγματος. Κατά 
την περίοδο 2006/2007 παρατηρήθηκαν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης 
στα κέρδη των τραπεζικών οργανισμών. Σε αντίθεση, κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2008 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2007, ο ρυθμός αύξησης της  κερδοφορίας παρουσιάζει σημαντική 
επιβράδυνση.  

 
▪ Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν  κατά 13.1% σε όγκο και κατά 

17.8% σε αξία το Μάιο του 2008 σε σχέση  με τον αντίστοιχο μήνα 
του 2007 και συνολικά για το 2008 παρουσιάζονται αυξημένες κατά 
11.6% και 15.2% αντίστοιχα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο. 

 
▪ Οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο του 2008 μειώθηκαν κατά 2.8% σε 

σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2007 και συνολικά για το 2008 
παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1.2% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. Τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούλιο του 2008 
μειώθηκαν  κατά 5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2007 και 
κατά συνολικά για το 2008 είναι μειωμένα κατά 2% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η συνολική κατά κεφαλή δαπάνη 
παρουσίασε κατά τον Ιούνιο του 2008 μείωση της τάξης του 2.3% 
και συνολικά για το 2008 μείωση 2.7% σε σχέση με τις αντίστοιχες 
περιόδους του 2007 (Πίνακας 4).  
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3. Πληθωρισμός 
 
Ο πληθωρισμός, με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(ΕΔΤΚ), ακολούθησε αυξητική τάση από το δεύτερο εξάμηνο του 2007. Το 
μήνα Ιούλιο του 2008 ο πληθωρισμός ανήλθε στο 5.3% σε σύγκριση με τον 
Ιούλιο του 2007. Η αύξηση αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί 
από τον Απρίλιο του 2003, όταν ο πληθωρισμός ανήλθε στο 5.6%. Τον 
Αύγουστο του 2008 ο πληθωρισμός υποχώρησε, ελαφρά, στο 5.1% σε σχέση 
με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου χρόνου. Για ολόκληρο το 2007 ο 
πληθωρισμός στην Κύπρο ανήλθε στο 2.2%. Για την περίοδο Ιανουαρίου - 
Αυγούστου 2008 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο 
πληθωρισμός ανήλθε στο 4.7%. 
 

ΕΝΑ ΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ Δ ΕΙΚΤ ΗΣ Τ ΙΜΩΝ 
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Η επιτάχυνση του πληθωρισμού από το δεύτερο εξάμηνο του 2007, 
οφείλεται κυρίως στην αυξημένη τιμή του πετρελαίου σε σχέση με τους 
αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου χρόνου. Την περίοδο Ιανουαρίου – 
Αυγούστου του 2008 η μέση τιμή του αργού πετρελαίου τύπου μπρεντ 
παρουσιάζεται ψηλότερη κατά 71% σε δολάρια και κατά 51% σε ευρώ σε 
σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2007. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον 
Αύγουστο του 2008 οι κατηγορίες του ΕΔΤΚ που αφορούν τους τομείς της 
στέγασης και των μεταφορών σημείωσαν αυξήσεις της τάξης του 12.8% και 
7.9% αντίστοιχα, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2007, κυρίως λόγω των 
αυξήσεων στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Η στάθμιση των 
προϊόντων που επηρεάζονται άμεσα από την αύξηση της τιμής του 
πετρελαίου στον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (καύσιμα, 
ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο) είναι 14.3%. 
 
Σημαντική επιτάχυνση έχει καταγραφεί και στις τιμές των τροφίμων 
(ιδιαίτερα των δημητριακών και γαλακτοκομικών προϊόντων), λόγω 
αυξήσεων στις διεθνείς τιμές των σιτηρών. Η τιμή του σιταριού και της 
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σόγιας τον Αύγουστο του 2008 παρουσιάζεται αυξημένη περίπου κατά 8% 
και κατά 60% αντίστοιχα, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2007 . Τον 
Φεβρουάριο του 2008 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2007, τα ποσοστά 
αυτά είχαν φτάσει σε 126% για το σιτάρι και σε 97% για την σόγια. Τον 
Αύγουστο του 2008 η κατηγορία του ΕΔΤΚ η οποία περιλαμβάνει τα 
τρόφιμα, σημείωσε αύξηση τιμών της τάξης του 5.3% σε σχέση με τον 
Αύγουστο του 2007. Σημειώνεται ότι η βαρύτητα του δείκτη τιμών 
τροφίμων στον εναρμονισμένο πληθωρισμό ανέρχεται στο 16.1%. 
 
Τέλος, τον Ιανουάριο του 2008 παρατηρήθηκαν επίσης αυξήσεις σε μικρό 
αριθμό προϊόντων/υπηρεσιών οι οποίες συνδέονται με στρογγυλοποίηση 
τιμών προς τα πάνω κατά την περίοδο εισαγωγής του ευρώ. Τα προϊόντα 
αυτά είναι χαμηλής αξίας και οι πληρωμές τους διεξάγονται με μετρητά 
(π.χ., χώροι στάθμευσης, υπηρεσίες κομμωτικής και καθαριστηρίου, 
σουβλάκι, ενοικίαση DVD, ποτό σε νυκτερινό κέντρο). Σύμφωνα με 
εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι εν λόγω αυξήσεις 
επέφεραν συνολική επίδραση στον πληθωρισμό μεταξύ 0.2 και 0.3 
ποσοστιαίων μονάδων. Συμπερασματικά, κατά το 2008 ο πληθωρισμός θα 
είναι υψηλότερος κατά 0.2% - 0.3% λόγω αλλαγής του νομίσματος. 
 
4. Αγορά Εργασίας 
 
Το ποσοστό ανεργίας συνέχισε την πτωτική του πορεία και κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του 2007.  Για ολόκληρο το 2007 το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 
στο 3.9% σε σύγκριση με 4.5% το 2006, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση στους 
αριθμούς ξένων εργατών. Για το 1ο τρίμηνο του 2008 το ποσοστό ανεργίας 
ανήλθε στο 4.6% οριακά χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό το 1ο 
τρίμηνο του 2007, 4.8%. Η αύξηση στο ποσοστό ανεργίας αποδίδεται σε 
εποχιακούς παράγοντες, κυρίως στη μειωμένη οικονομική δραστηριότητα 
του τομέα των ξενοδοχείων και εστιατορίων. Ο αριθμός των 
εγγεγραμμένων ανέργων επίσης παρουσιάζει πτωτική τάση το 2007 
γεγονός που επιβεβαιώνει τη βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας.  
Παράλληλα, το ποσοστό απασχόλησης διατηρήθηκε σε ψηλά επίπεδα και 
ανήλθε το 2007 στο 71%. Το 1ο τρίμηνο του 2008 έφθασε το 70.2% ενώ το 1ο 
τρίμηνο του 2007 ήταν στο 69.8%. Το ποσοστό ανεργίας για τους νέους 15-
24 ετών σημείωσε  μικρή αύξηση και ανήλθε στο 10.2% κατά το 2007 σε  
σύγκριση με 10% την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Μικρή αύξηση στην 
ανεργία των νέων παρατηρήθηκε και κατά το 1ο τρίμηνο του 2008 όπου το 
ποσοστό ανεργίας έφθασε στο 11.2% σε σύγκριση με 10.9% το 1ο τρίμηνο 
του 2007. Μείωση παρατηρείται στην ανεργία των γυναικών που 
περιορίστηκε στο 5% το 1ο τρίμηνο του 2008 σε σύγκριση με 5.7%  το 
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αντίστοιχο τρίμηνο του 2007. Μικρή μείωση παρουσίασε το ποσοστό 
μακροχρόνιας ανεργίας από 0.9% του εργατικού δυναμικού το 2006 σε 
0.7% το 2007. Το ποσοστό αυτό παρέμεινε σταθερό  στο 0.7% το 1ο τρίμηνο 
του 2008.  
 
Ο ρυθμός μεταβολής των απολαβών παρουσιάστηκε συγκρατημένος κατά 
το δεύτερο ήμισυ του 2007. Το μέσο ποσοστό αύξησης των ονομαστικών 
απολαβών έφθασε το 3% το 2007, σε σύγκριση με 4.9% το 2006, ψηλότερο 
από το ρυθμό μεταβολής της παραγωγικότητας (1.7%). Η συγκράτηση των 
απολαβών ενδεχόμενα να οφείλεται στην τάση εργοδότησης ξένου 
εργατικού δυναμικού σε πολλούς τομείς της οικονομίας.  
 

ΠΟΣΟΣΤ Ο Α ΝΕΡΓΙΑ Σ & ΡΥΘΜΟΣ Α ΝΑ ΠΤ ΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΝ
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Με βάση τις μέχρι τώρα ενδείξεις, οι μισθολογικές αυξήσεις αναμένεται να 
αυξηθούν το 2008, λόγω επιτάχυνσης του πληθωρισμού. Το πρώτο τρίμηνο 
του 2008 ο ρυθμός μεταβολής των απολαβών υπολογίζεται να έχει ανέλθει 
στο 4.3%. Στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου για τις μισθολογικές 
αυξήσεις έχουν ήδη ανανεωθεί οι συμβάσεις στην τραπεζική και την 
οικοδομική βιομηχανία. Οι δύο αυτοί κλάδοι απασχολούν γύρω στις 
30,000 εργαζόμενους και θεωρούνται ως βαρόμετρο για την παραπέρα 
εξέλιξη των μισθολογικών αυξήσεων για τα έτη 2008-2009. Στην τραπεζική 
βιομηχανία οι μισθολογικές αυξήσεις καθορίστηκαν στο 2% για το 2008 και 
2% για το 2009 ενώ στην οικοδομική βιομηχανία σε 2,25% το 2008 και 
2,75% το 2009. Για το 2008 πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και στον δημόσιο 
και ευρύτερο δημόσιο τομέα οι μισθολογικές αυξήσεις ήταν στο 2% και το 
2009 στο 1,5%. Αν στα πιο πάνω συνυπολογιστεί και η ΑΤΑ αλλά και  οι 
γενικές αυξήσεις και η γενικότερη πορεία του κάθε κλάδου αναμένεται πως 
ο ρυθμός αύξησης των ονομαστικών μισθών θα παρουσιάσει σχετική άνοδο 
το 2008 - 2009. 
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5. Δημοσιονομική κατάσταση 
 
To δημοσιονομικό ισοζύγιο αναμένεται να παρουσιάσει επιδείνωση το 
2008, σε σχέση με το 2007, με το δημοσιονομικό πλεόνασμα να εκτιμάται 
ότι θα συρρικνωθεί γύρω στο 1% του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή, που ήταν 
αναμενόμενη σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας, οφείλεται σε 
επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των εσόδων καθώς και σε αυξημένες 
δαπάνες. Αναλυτικότερα:  
 

•         Ο ρυθμός αύξησης των δημοσίων εσόδων επιβραδύνθηκε 
σημαντικά κα περιορίστηκε στο 6.5%, κατά το πρώτο επτάμηνο του 
2008, φτάνοντας έτσι τα €3.639,7 δις. σε σύγκριση με €3.417,9 
δις. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Τα φορολογικά έσοδα 
που αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων έχουν ανέλθει στα €3.258,5 
δις. κατά την υπό αναφορά περίοδο σε σύγκριση με €3.041,7 δις. την 
αντίστοιχη περίοδο του 2007 σημειώνοντας έτσι αύξηση της τάξης 
του 7.2% σε σύγκριση με αύξηση ύψους 27.3% την αντίστοιχη 
περίοδο του 2007.  

• Μείωση σημείωσαν οι άμεσοι φόροι (0.7%), και ιδιαίτερα οι φόροι  
εισοδήματος και περιουσίας . Η επιβράδυνση αυτή οφείλεται στη 
μείωση των εσόδων από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, τα τέλη 
κτηματολογίου και χωρομετρίας και των εσόδων από τον εταιρικό 
φόρο λόγω βασικά των επιπτώσεων από τον τομέα κατασκευών και 
ακινήτων.  

• Οι έμμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά 10.1%, φθάνοντας έτσι τα 
€1.673,8 εκ. Τα έσοδα από τις εισπράξεις του  ΦΠΑ διευρύνθηκαν 
 με ρυθμό της τάξης του 14.9% φθάνοντας έτσι τα €991.7 εκ. κατά το 
επτάμηνο του 2008 σε σύγκριση με €862.9 εκ. την αντίστοιχη 
περίοδο του 2007.  Η πιο πάνω αύξηση οφείλεται βασικά στη 
διάρθρωση της οικονομικής ανάπτυξης που αντικατοπτρίζεται στην 
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, στις ψηλές τιμές, στις 
 επιπτώσεις από την επιβολή ΦΠΑ στις πωλήσεις ακινήτων αλλά 
και στη βελτιωμένη φοροεισπρακτική ικανότητα του Τμήματος.  

• Οι δημόσιες δαπάνες παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 11.5% το 
πρώτο επτάμηνο του 2008 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2007.  Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι άλλες τρέχουσες 
μεταβιβάσεις καθώς και οι πληρωμές του Ταμείου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις της τάξης των 27.2% 
και  12.3% αντίστοιχα. Η αύξηση των τρεχουσών μεταβιβάσεων 
οφείλεται  στην αύξηση των παροχών υγείας, την καταβολή του 
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πασχαλινού επιδόματος, των παροχών κοινωνικής πρόνοιας (ειδική 
χορηγία προς συνταξιούχους), των χορηγιών στους  ημικρατικούς 
οργανισμούς (Κρατικά Πανεπιστήμια) και των παροχών παιδείας. 
Η αύξηση στις πληρωμές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
οφείλεται στην ενσωμάτωση της αύξησης της ΑΤΑ ύψους 2.6%, την 
παραχώρηση αυξήσεων στις συντάξεις ύψους 2%, στην πληρωμή 
απολαβών άδειας των εργοδοτουμένων και  ανεργιακού 
επιδόματος. Σε απόλυτους αριθμούς οι δημόσιες δαπάνες έχουν 
φθάσει τα €3.523,0  δις. το επτάμηνο του 2008 σε σύγκριση με 
€3.159,6 δις. την αντίστοιχη περίοδο  του 2007. 
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Παράλληλα, το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, εκτιμάται ότι θα 
μειωθεί γύρω στο 49% το 2008 σε σύγκριση με 59.8% που ήταν το 2007. Η 
μείωση του χρέους οφείλεται στην αξιοποίηση του εξοφλητικού αποθέματος 
(sinking funds) για αποπληρωμή κρατικών χρεογράφων σε συνδυασμό με 
τη διατήρηση πλεονάσματος στο πρωτογενές ισοζύγιο. 
 
6. Ισοζύγιο Πληρωμών 2007 - 2008 
 
Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε περίπου σε 1.5 
δισ. ευρώ κατά το 2007, ποσό που αντιστοιχεί στο 9.7% του ΑΕΠ. Το 
ποσοστό αυτό είναι αυξημένο περίπου κατά 65% σε σχέση με το 2006 όπου 
το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 5.9%. Το έλλειμμα του Εμπορικού 
Ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 17% το 2007 σε σύγκριση με το 2006. Αντίθετα, το 
Ισοζύγιο Υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα, αυξημένο κατά 9.8% σε σχέση 
με το 2006. Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Μεταβιβάσεων, το 2007 σημείωσε 



22 

πλεόνασμα της τάξης των 36,6 εκ. ευρώ σε σχέση με πλεόνασμα 165,6 εκ. 
ευρώ το 2006 και 228.7 εκ. ευρώ το 2005. Η μείωση αυτή αντανακλά σε 
μεγάλο βαθμό στη λήξη των αντισταθμιστικών μεταβιβάσεων από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό στο τέλος του 2007. 
 
Η επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά τα τελευταία 
χρόνια είναι αποτέλεσμα της σημαντικής διερεύνησης του ελλείμματος στο 
εμπορικό ισοζύγιο και της μικρότερης αύξησης του πλεονάσματος στο 
ισοζύγιο υπηρεσιών. Η σημαντική διεύρυνση του ελλείμματος στο 
εμπορικό ισοζύγιο  οφείλεται στην σημαντική ενίσχυση των εισαγωγών 
(π.χ αύξηση των εισαγωγών αυτοκινήτων και άλλων προϊόντων λόγω 
μειωμένων δασμών) αλλά και στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου και 
των πρώτων υλών. Αντίθετα, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών 
παρουσιάζει μικρότερη αύξηση παρά το γεγονός ότι το πλεόνασμα από τον 
τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε 
σημαντικά. Αυτό  δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα έσοδα από τον 
τουρισμό κατά τα τελευταία χρόνια δεν αυξήθηκαν σημαντικά ενώ οι 
δαπάνες των Κυπρίων τουριστών στο εξωτερικό παρουσίασαν σημαντική 
αύξηση, με επακόλουθο τα καθαρά έσοδα από τον τουρισμό παρουσίασαν 
σημαντική μείωση.   
 
Η αυξημένη εισροή ξένων κεφαλαίων στη Κύπρο κατά το πρώτο ήμισυ του 
2007 συνέχισε να χρηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό το διευρυμένο έλλειμμα, 
περιορίζοντας έτσι το συνολικό εξωτερικό δανεισμό της οικονομίας. 
Συγκεκριμένα, το 2007 οι  άμεσες επενδύσεις των ξένων στην Κύπρο 
(εισπράξεις από αγορές ακινήτων, κέρδη θυγατρικών εταιρειών) ανήλθαν 
σε 1.513,5 δισ. ευρώ ή στο 9.8% του ΑΕΠ. Οι  καθαρές εισροές άμεσων 
επενδύσεων που έφθασαν τα 738,7 εκατ. ευρώ είναι αυξημένες κατά 45.2% 
σε σχέση με το 2006 και συνέβαλαν στη χρηματοδότηση του μισού περίπου 
ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.  Σημαντική αύξηση 
σημειώθηκε και στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, οι οποίες το 2007 
παρουσίασαν καθαρές εισροές ύψους 416,6 εκ. ευρώ σε σχέση με καθαρές 
εκροές 589,8 εκ ευρώ το 2006. Βέβαια, τόσο οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου 
στην Κύπρο όσο και οι εκροές κεφαλαίων για επενδύσεις χαρτοφυλακίου 
στο εξωτερικό περιορίστηκαν σε σημαντικό  βαθμό σε σχέση με το 2006, 
λόγω της πτώσης στις τιμές των μετοχών στις διεθνείς αγορές.  Τέλος, στην 
κατηγορία "Άλλες Επενδύσεις" όπου περιλαμβάνονται κυρίως 
καταθέσεις/δάνεια ξένων στην Κύπρο, οι εισροές το 2007 διπλασιάστηκαν 
σε σχέση με το 2006, φτάνοντας περίπου στα 10,8 δισ. ευρώ από 5,8 δισ. 
ευρώ το 2006. Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε με σημαντική αύξηση των 
εκροών κεφαλαίων για δάνεια/καταθέσεις Κυπρίων στο εξωτερικό. 
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Τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2008 δείχνουν συνέχιση της τάσης 
που παρατηρήθηκε το 2007, με το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών να αυξάνεται σημαντικά  στα 849,2 εκ. ευρώ ή στο 26.4% του 
ΑΕΠ, σε σύγκριση με 8.6% του ΑΕΠ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007. Η 
διεύρυνση αυτή οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση του εμπορικού 
ελλείμματος, λόγω αύξησης της αξίας των εισαγωγών, ιδιαίτερα των 
καυσίμων και άλλων πρώτων υλών. Ταυτόχρονα, το πρώτο τρίμηνο του 
2008, οι καθαρές εισροές ξένων επενδύσεων συνέβαλαν στη χρηματοδότηση 
περίπου του 13% του ελλείμματος στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών σε 
σχέση με 28% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007.  
 
7. Νομισματικές Εξελίξεις  
 
Η στάση αναμονής που τηρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά 
την αλλαγή των ευρωπαϊκών επιτοκίων, έχει ως αποτέλεσμα τα επιτόκια 
αγοράς να παρουσιάζουν τάση σταθεροποίησης. Το επιτόκιο κύριας 
αναχρηματοδότησης σήμερα βρίσκεται στο 4.25%, ενώ το Eurolibor στο 
4.96%. Τα  καταθετικά επιτόκια τριών μηνών προθεσμίας τον Ιούλιο του 
2008 παρέμειναν στο 3.34%, επίπεδο που βρίσκονταν και κατά τους 
τελευταίους μήνες του 2007, ενώ οι αποδόσεις στα κυβερνητικά χρεόγραφα 
δεν σημείωσαν αλλαγή αφού από τον Ιούλιο του 2007 μέχρι σήμερα δεν 
έχουν διεξαχθεί δημοπρασίες (Πίνακας 3 και Διάγραμμα 5).  
 
Οι πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα συνεχίζουν την αυξητική τους πορεία 
(Διάγραμμα 5). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πιστώσεων προς τον 
ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο του 2008 - σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα 
του 2007 –  ήταν στο 31%, ο  ρυθμός μεταβολής των πιστώσεων για 
οικιστικά δάνεια στο 24.6% και των πιστώσεων προς τον δημόσιο τομέα στο 
15.1%. 
 
8. Προοπτικές  2009 : Ρυθμός Ανάπτυξης-Πληθωρισμός 
 
Η οικονομία της Κύπρου αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή 
επιβράδυνση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008. Το 2009 προβλέπεται 
περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης ενώ για το 2010 ομαλοποίηση, 
προτού η οικονομία επανακτήσει την δυναμική της το 2011. Ο κίνδυνος 
για περαιτέρω επιβράδυνση της κυπριακής οικονομίας το 2009 είναι 
υπαρκτός, εφόσον η διεθνής κρίση συνεχίσει να επηρεάζει πιο έντονα την 
Κύπρο. Οι τριμηνιαίοι ρυθμοί ανάπτυξης αναμένεται να παρουσιάσουν 
σταδιακή επιβράδυνση το 2009 ακολουθώντας την τάση που αναμένεται 
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και στη Ευρωζώνη. Η οικονομία της ευρωζώνης αναμένεται πώς θα 
αναπτυχθεί με σημαντικά χαμηλότερους ρυθμούς λόγω της γενικής 
οικονομικής κατάστασης της παγκόσμιας οικονομίας. Το Ηνωμένο 
Βασίλειο φαίνεται πώς θα αντιμετωπίσει εκτεταμένη ύφεση η οποία, 
ιδιαίτερα εφόσον επηρεάσει την αγορά εργασίας, θα επιδράσει αρνητικά 
στην οικονομία της Κύπρου (τουρισμός, επενδύσεις σε ακίνητα) και κατά 
το 2009. Από πλευράς προσφοράς, η κατασκευαστική βιομηχανία 
αναμένεται να παρουσιάσει επιβράδυνση ενώ από πλευράς ζήτησης, η 
ιδιωτική κατανάλωση, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές υπηρεσιών 
αναμένεται να παρουσιάσουν συγκράτηση κατά το 2009.  
 
Προκαταρτικά εκτιμάται πως ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα υποχωρήσει 
στο 3 ½ % το 2009 από 3 ¾% που αναμένεται να διαμορφωθεί για το 2008. 
Ενώ υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τις αποκλίσεις, είτε προς τα πάνω είτε 
προς τα κάτω, των προβλέψεων από τα πραγματικά στοιχεία, η πιθανότητα 
απόκλισης παρουσιάζεται σαφέστατα μεγαλύτερη προς τα κάτω παρά προς 
τα πάνω. Η επίδραση αναμένεται να επηρεάσει και το 2010, προτού η 
οικονομία επανακτήσει την δυναμική της το 2011. 

 
Το 2009 ο πληθωρισμός με βάση τον ΕΔΤΚ υπολογίζεται ότι θα 
διαμορφωθεί μεταξύ 2¾% - 3%, υποθέτοντας ότι η τιμή του πετρελαίου θα 
κυμανθεί κατά μέσο όρο στα $123 ανά βαρέλι. Επισημαίνεται ότι η 
αστάθεια που παρουσιάζει η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές 
δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς το τελικό επίπεδο διαμόρφωσης του 
πληθωρισμού, δεδομένου του ψηλού ποσοστού εξάρτησης της Κύπρου από 
την ενέργεια. 

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ, 2000-2012 
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