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Συνοπτική Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού Νόμος του 2012» 

Μέλη της επιτροπής: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης 

 Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού 

 Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης 

 Σταύρος Ευαγόρου 

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2012 κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 

13 Οκτωβρίου 2010 και ακολούθως παραπέμφθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού για μελέτη και υποβολή σχετικής έκθεσης προς το σώμα.   

Η κατάθεση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού έγινε εντός των προβλεπόμενων 

συνταγματικών πλαισίων, τρεις μήνες πριν από την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους, 

στην πρώτη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος της παρούσας συνόδου. 

Η συζήτηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού, άρχισε στις 17 Οκτωβρίου 2011 με την 

παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικής κατάστασης από τον Υπουργό 

Οικονομικών κ. Κίκη Καζαμία και έληξε στις 28 Νοεμβρίου 2011, με την ολοκλήρωση της 

παρουσίασης των επιμέρους προϋπολογισμών όλων των υπουργείων και ανεξάρτητων 

υπηρεσιών.   

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, βάσει πάγιας 

πρακτικής των τελευταίων ετών, προσήλθε επίσης ενώπιον της επιτροπής ο Διοικητής της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη της 

συζήτησης στις 5 Δεκεμβρίου 2011, ο οποίος κατέθεσε τις θέσεις και εκτιμήσεις της εποπτικής 

αρχής αναφορικά με την ευρύτερη οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση. 

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2012, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει 

δαπάνες (τακτικές και αναπτυξιακές) για τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής (μη 

περιλαμβανομένων των δαπανών που βαρύνουν το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας) ύψους 
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€6.324.073.2571 και παρουσιάζει μείωση δαπανών της τάξης του 6,0% σε σύγκριση με τις 

αρχικά προϋπολογισθείσες και εγκριθείσες δαπάνες του προϋπολογισμού του 2011 (μη 

περιλαμβανομένων των συμπληρωματικών προϋπολογισμών του 2011). 

Τα μεγέθη του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως: 

α. Tο ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) προβλέπεται για το 2012 σε €18.749,2 έναντι €18.166,8 

για το 2011 και €17.465,1 για το 2010.   

β. Τα συνολικά έσοδα για το 2012 προϋπολογίζονται σε €7.740,32 (εξαιρουμένων των 

δανείων). 

γ. Οι συνολικές δαπάνες που προϋπολογίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 

2012 (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας όπως και οι αποπληρωμές δανείων, οι οποίες δε χρήζουν 

έγκρισης από τη Βουλή), ανέρχονται σε €8.924.818.422 (προϋπολογισθείσες) έναντι 

€8.860.665.181 (προϋπολογισθείσες) για το 2011. 

δ. Η συγκεφαλαίωση οφειλών και δαπανών, κατά κατηγορία δαπάνης,3 στον 

προϋπολογισμό του 2012 (σε σύγκριση με τα έτη 2011, 2010 και 2009), έχει ως 

ακολούθως: 

 2010 2011 2012  
 Πραγματική 

Δαπάνη 
€ 

Εγκεκριμένος 
Προϋ/μός 

€ 

Εγκεκριμένος 
Προϋ/μός 

Αύξηση + 
Μείωση - 

€ 
Ολικό 7.718.239.821 8.860.665.181 8.924.818.422 64.153.241 
Πάγιο Ταμείο 1.707.049.433 1.980.842.023 2.600.745.165 619.903.142 
Τακτικές 
Δαπάνες 

 
5.109.175.706 

 
5.679.514.824 

 
5.351.621.906 

 
-327.892.918 

Αναπτυξιακές 
Δαπάνες 

 
902.014.682 

 
1.200.308.334 

 
972.451.351 

 
-227.856.983 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις 

θέσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι 

οποίες κατατέθηκαν ενώπιόν της σε σχέση με την επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης, 
                                                 
1  Οι συνολικές δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2012 ανέρχονται σε 

€8.924.818.243 και περιλαμβάνουν τις δαπάνες του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας 
(€2.600.745.165), οι οποίες δε χρήζουν νομοθετικής έγκρισης.  Στον ίδιο προϋπολογισμό 
προϋπολογίζονται έσοδα ύψους €7.740.313.604 έναντι €6.609.155.683 (προϋπολογισθέντα για 
το 2011), για τα οποία επίσης δε χρειάζεται νομοθετική έγκριση. 

2  Για το σκέλος των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, δεν απαιτείται η νομοθετική έγκριση της 
Βουλής. 

3   Κρατικός προϋπολογισμός 2012, Τόμος Α´, σελ. 35. 
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τους σχετικούς επιβαρυντικούς παράγοντες, καθώς και το πλαίσιο επί του οποίου έχει βασιστεί 

η κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2012, προβαίνει στις ακόλουθες 

διαπιστώσεις: 

• Το εξωτερικό περιβάλλον συνεχίζει να είναι εξαιρετικά αντίξοο και να επιδεινώνεται σε 

σχέση με τις διεθνείς αγορές, επηρεάζοντας αναπόφευκτα και πολύ δυσμενώς την 

κυπριακή οικονομία και το δημοσιονομικό ισοζύγιο.  Ιδιαίτερα επιβαρυντικοί παράγοντες, 

αποτελούν η δυσλειτουργία των αγορών κρατικών ομολόγων, με την έκθεση των 

κυπριακών τραπεζών στα ελληνικά ομόλογα και στο ελληνικό χρέος.  Σημαντικός 

παράγοντας που συνέβαλε επίσης στη σοβαρή επιδείνωση της δημοσιονομικής 

κατάστασης του 2011, αποτελεί το τραγικό συμβάν στο Μαρί.   

 Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας 

επηρεάζεται σημαντικά και παρουσιάζει σημαντική επιβράδυνση.   

• Η σοβαρή επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης οφείλεται επίσης στη μεγάλη  

καθυστέρηση που σημειώθηκε σε σχέση με την καθολικά παραδεκτή αναγκαιότητα προς 

έγκαιρη λήψη μέτρων, μόνιμου και διαθρωτικού χαρακτήρα.4   

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Κίκης Καζαμίας,  κατά την παρουσίαση του 

προϋπολογισμού του 2012 στην επιτροπή, αναφερόμενος σε όλους τους πιο πάνω 

επιβαρυντικούς παράγοντες, δήλωσε ότι η επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης 

οφείλεται επίσης στην καθυστέρηση που σημειώθηκε σε σχέση με την έγκαιρη λήψη 

μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.   

• Συνεπακόλουθα το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2011, παρουσιάζει σοβαρή επιδείνωση 

ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές κυβερνητικές προβλέψεις για το ίδιο έτος (που το 

τοποθετούσαν αρχικά στο 4,0%, ακολούθως στο 4,5% και τέλος στο 6% του ΑΕΠ), 

αναμένεται δε να κλείσει στο 6,5% του ΑΕΠ, αποκλίνοντας έτσι σημαντικά από τις 

                                                 
4  Το πρώτο πακέτο μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 26 Αυγούστου 

2011. 
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υποχρεώσεις της χώρας προς τις ευρωπαϊκές της δεσμεύσεις5, σε συνέχεια σημαντικής 

επιδείνωσης στο 5,3% του ΑΕΠ το 2010. 

 Σημειώνεται ότι, η κυβέρνηση στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που υπέβαλε 

στην Ε.Ε. για το 2011 περιέλαβε πρόβλεψη για δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 4% 

του ΑΕΠ για το ίδιο έτος. 

• Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζει επίσης για το 2011 σημαντική 

επιδείνωση στο 65,5% του ΑΕΠ, ενώ για το 2012 προβλέπεται στο 66,6% του ΑΕΠ, 

εκφεύγοντας και πάλιν του ορίου του 60% του ΑΕΠ (σύμφωνα με τις δεσμεύσεις προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση).   

Σε απόλυτους αριθμούς, το δημόσιο χρέος το 2012 αναμένεται να αυξηθεί κατά €590 

εκατομ. και να φθάσει τα €12.485.000.000, σε σύγκριση με €11.895.000.000 που 

υπολογίζεται για το 2011. 

• Η ανεργία παρουσιάζει σημαντική επιδείνωση και συνεχιζόμενη ανοδική πορεία, με τον 

αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος του Οκτωβρίου 2011, στα 26 947 

πρόσωπα και με πρόβλεψη γύρω στο 7,3% του εργατικού δυναμικού για το 2011.   

Για το 2012, η ανεργία προβλέπεται στο 7,5%, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα αυξητική τάση 

σε σχέση με τους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το Νοέμβριο του 2011, ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος του Νοεμβρίου 2011 έφτασε τα     31 826 

πρόσωπα.  Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την 

τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Νοέμβριο 2011 αυξήθηκε 

στα 31.253 πρόσωπα, σε σύγκριση με 30.969 τον προηγούμενο μήνα.  

Όπως αναφέρεται, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2010 σημειώθηκε αύξηση 6.805 

προσώπων ή 27,2%, που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 1.644 

ανέργων), των κατασκευών (αύξηση 1.363), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής 

καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 1.261), της μεταποίησης (αύξηση 809), 

                                                 
5  Σύσταση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. (Ecofin). 
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των μεταφορών και αποθήκευσης (αύξηση 420), της εκπαίδευσης (αύξηση 365), καθώς 

επίσης και στους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας (αύξηση 462 ανέργων). 

• Ως αποτέλεσμα, η κυπριακή οικονομία κατά το 2011, συνεχίζει να βρίσκεται υπό την 

αυστηρή επιτήρηση της Ε.Ε. και κάτω από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, καθ� 

ήν στιγμή κατά το 2011 υπέστη επίσης σειρά διαδοχικών υποβαθμίσεων από τους 

διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, τόσο της μακροπρόθεσμης 

όσο και της βραχυπρόθεσμης,6 κυρίως λόγω της μεγάλης έκθεσης των κυπριακών 

τραπεζών στο ελληνικό χρέος.   

Σημειώνεται ότι η υποβάθμιση της κυπριακής οικονομίας οφείλεται επίσης στην 

επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης και στη μη έγκαιρη λήψη διαρθρωτικών 

μέτρων μόνιμου χαρακτήρα.   

• Οι σημειωθείσες πιο πάνω υποβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας αναπόφευκτα 

επιβαρύνουν ιδιαίτερα την ήδη βεβαρημένη δημοσιονομική κατάσταση και απαιτούν 

επιτακτικά την άμεση προώθηση και υλοποίηση περαιτέρω μέτρων δημοσιονομικής 

εξυγίανσης.   

• Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2012, κατατέθηκε στη Βουλή τον Οκτώβριο του 2011, 

στη βάση τεθέντος κυβερνητικού στόχου για δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω του 3% του 

ΑΕΠ για το 2012 (στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που υπεβλήθη στην Ε.Ε. 

για το 2012, περιλαμβάνεται σχετική πρόβλεψη για 2,6% του ΑΕΠ για το 2012).   

Οι προβλέψεις όμως επί των οποίων βασίσθηκε η κατάρτιση του εν λόγω 

προϋπολογισμού, βασίσθηκαν εκ των προτέρων σε επισφαλή δεδομένα, μεταξύ των 

οποίων η αβεβαιότητα περί της έγκρισης ή μη από τη Βουλή των νομοσχεδίων που 

αφορούσαν την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 15% σε 17%, όπως και των 

νομοσχεδίων που αφορούσαν την κοινωνική στόχευση (φοιτητική χορηγία και επίδομα 

τέκνου).   

                                                 
6  Στην κατηγορία “ομολογίες σκουπίδια” που είναι ομόλογα υψηλού κινδύνου, δηλαδή έχουν 

βαθμολογηθεί ως speculative ή below investment grade από τους δύο κύριους φορείς διαχείρισης 
και αξιολόγησης επενδύσεων, τη Moody�s (με βαθμό κάτω του BBB) και τη Standard and Poor�s 
(με βαθμό κάτω του Baa). 
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Περαιτέρω και ανεξαρτήτως των κυβερνητικών προβλέψεων σε σχέση με τα κρατικά 

έσοδα, η υλοποίηση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού καθίσταται επίσης αμφίβολη 

λόγω των χαμηλών έως οριακών ρυθμών ανάπτυξης, γεγονός που δε δικαιολογεί 

οποιαδήποτε αισιοδοξία υλοποίησης του κυβερνητικού στόχου για δημοσιονομικό 

έλλειμμα στο 2,6% του ΑΠΕ το 2012, ακόμα και στην περίπτωση που η Βουλή θα 

προχωρήσει στην ψήφιση των νομοσχεδίων που αφορούν την αύξηση του συντελεστή 

ΦΠΑ από 15% σε 17% και την κοινωνική στόχευση. 

• Η εκ μέρους της κυβέρνησης καθυστέρηση στην προώθηση ενός ολοκληρωμένου 

πλαισίου οικονομικών μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, η οποία υπερέβη τα τρία και 

πλέον χρόνια από το χρόνο διαπίστωσης της πραγματικής ανάγκης προώθησης μέτρων 

εξυγίανσης, με τη δημοσιονομική επίδραση των εγκριθέντων μέτρων του πρώτου 

πακέτου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, μόνο στα €180 εκατομ. 

(ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 1% περίπου) και σε συσχετισμό με την επισφαλή ως προς την 

τελική έκβασή της ακολουθηθείσα μεθοδολογία πρόβλεψης των κρατικών εσόδων του 

2012, καθιστούσε εξ� αρχής τους κυβερνητικούς προγραμματισμούς εξαιρετικά 

ευάλωτους. 

• Η κυπριακή οικονομία, σύμφωνα με τις επίσημες κυβερνητικές προβλέψεις, θα 

παρουσιάσει χαμηλούς έως οριακούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2012, ενδεχομένως και σε 

μεσοπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο.   

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης για το 2012 

στο -1%, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει οριακό ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 

0,2%.  Συνεπακόλουθα οι προοπτικές για το 2012 δεν είναι ευοίωνες.   

• Συναφώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές της προβλέψεις για την Κύπρο, 

προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα 6,7% του ΑΕΠ για το 2011 (σε σύγκριση με 5,3% του 

ΑΕΠ για το 2010), το οποίο όπως σημειώνει είναι σημαντικά ψηλότερο από την αντίστοιχη 

εαρινή πρόβλεψη του Μαΐου 2011 που το τοποθετούσε στο 5,4% του ΑΕΠ.   

Για το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα στο 4,9% του 

ΑΕΠ και για το 2013 στο 4,7% του ΑΕΠ, ενώ όσον αφορά το δημόσιο χρέος, η σχετική 
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πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι το 2013 θα προσεγγίσει σχεδόν το 

71% του ΑΕΠ.   

Συναφώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει στην Κύπρο επιτακτικά τη λήψη νέων 

διαρθρωτικών μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 

2011.   

• Όσον αφορά ειδικότερα τις προβλεπόμενες δαπάνες, ο προϋπολογισμός του 2012 όπως 

αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή και υπό την επιφύλαξη της αναγκαιότητας τροποποίησης 

συγκεκριμένων σημαντικών κονδυλίων του ως αποτέλεσμα της κατάθεσης στη Βουλή στο 

διάστημα που ακολούθησε την κατάθεσή του, δέσμης νομοσχεδίων, στα οποία 

ενσωματώνονται περαιτέρω μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, παρουσιάζει μείωση των 

αναπτυξιακών δαπανών σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011 κατά -19,0% και 

μείωση των τακτικών δαπανών με ρυθμό 5,8% (€5.352 δις σε σύγκριση με €5.679 δις το 

2011).   

• Ο ίδιος προϋπολογισμός παρουσιάζει επίσης μείωση των προνοιών για κοινωνικές 

παροχές κατά €200 εκατομ., σε σύγκριση με την εκτιμημένη δαπάνη για το 2011 (€1.111 

δις σε σύγκριση με €1.302 δις το 2011), μείωση που αποτελεί σημαντικό στόχο της 

κυβέρνησης.     

• Περαιτέρω στον προϋπολογισμό του 2012, οι λειτουργικές δαπάνες σημειώνουν μείωση 

της τάξης του 10,9% (κυρίως λόγω της κατάργησης του σχεδίου επιστροφής ΦΠΑ για την 

πρώτη κατοικία, €1.132 δις το 2012 σε σύγκριση με €1.271 δις το 2011). 

• Η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών του δημοσίου, δηλαδή οι δαπάνες προσωπικού που 

περιλαμβάνουν τις συντάξεις και τα φιλοδωρήματα, στον ίδιο προϋπολογισμό, σημειώνει 

αύξηση της τάξης του 3,0% (€2.829 δις σε σύγκριση με €2.745 δις το 2011).   

Αναλυτικότερα, για το 2012 οι απολαβές προσωπικού αυξάνονται οριακά σε ποσοστό 

ύψους 0,9%, σε σύγκριση με το 2011, όπως κατατέθηκε, λόγω της κατάργησης μεγάλου 

αριθμού κενών θέσεων.  Το πιο πάνω ποσοστό μετατρέπεται σε αρνητικό και φθάνει το -

1,6%, σε περίπτωση που ληφθεί υπόψη η μη καταβολή της αυτόματης τιμαριθμικής 

αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) για το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ οι συντάξεις και τα 
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φιλοδωρήματα αυξάνονται με ψηλότερο ρυθμό ύψους 12,5% λόγω αύξησης του αριθμού 

αφυπηρετήσεων (αναμένονται). 

• Περαιτέρω και σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, με την υπόθεση ότι για το 2012 το 

δημοσιονομικό έλλειμμα θα κυμανθεί στο 2,8% του ΑΕΠ και δεδομένου ότι οι λήξεις 

χρέους αντιστοιχούν σε €2.300.000.000 (χωρίς να υπολογίζονται οι εκδόσεις χρέους στο 

υπόλοιπο του 2011 που θα λήγουν το 2012), οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2012 

υπολογίζονται περίπου στα €2.750.000.000.  Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού, 

όπως έχει κατατεθεί, θα καλυφθεί  με τη σύναψη δανείου από τη Ρωσία (€2.500.000.000), 

ενώ το ποσό που υπολείπεται θα καλυφθεί με βραχυπρόθεσμο δανεισμό τόσο από την 

εγχώρια όσο και από την εξωτερική αγορά.   

• Με την κατάθεση του ιδίου προϋπολογισμού στη Βουλή, εισάγονται για πρώτη φορά 

ανώτατες οροφές δαπανών με συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους για τα έτη 2013 

και 2014, στα πλαίσια τριετούς Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΜΔΠ) και στη 

βάση ανειλημμένων δεσμεύσεων της Δημοκρατίας προς την Ε.Ε. 

Τέλος σημειώνεται ότι η υλοποίηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού βασίζεται σε πρόβλεψη 

για αύξηση των κρατικών εσόδων το 2012 λόγω αύξησης του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 

15% σε 17% (για την οποία σχετικό νομοσχέδιο εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής). 

Στο στάδιο της συζήτησης, βουλευτές μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις και/ή 

κατέθεσαν διιστάμενες απόψεις αναφορικά με το κατά πόσο ο υπό αναφορά προϋπολογισμός 

ανταποκρίνεται στις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, οι οποίες κατά τη γνώμη τους 

επιβάλλουν την προώθηση επιτακτικά πρόσθετων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.   

Εξέφρασαν επίσης επιφυλάξεις κατά πόσο είναι δυνατή η υλοποίηση του κυβερνητικού στόχου, 

όπως αυτός διαγράφεται μέσα από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, για δημοσιονομικό 

έλλειμμα 2,8% του ΑΕΠ για το 2012, αφού  στο στάδιο της συζήτησης του εν λόγω 

προϋπολογισμού, η εξοικονόμηση κοινωνικών δαπανών κατά €200 εκατομ., που προβλέπεται 

σ� αυτό δεν κατέστη απολύτως σαφές με ποιο τρόπο θα υλοποιείτο.   

Συναφώς σημειώνεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών σε μεταγενέστερο στάδιο, δήλωσε στην 

επιτροπή ότι προς επίτευξη του συνολικού στόχου εξοικονόμησης των €200 εκατομ. από τις 
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κοινωνικές δαπάνες, πέραν των νομοσχεδίων για τη στόχευση του επιδόματος τέκνου και της 

φοιτητικής χορηγίας, η κυβέρνηση θα προωθήσει επίσης την εισαγωγή εισοδηματικών και 

άλλων κριτηρίων και σε άλλες παροχές, όπως τα στεγαστικά σχέδια και η ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη.   

Στις 17 Νοεμβρίου 2011, η κυβέρνηση, ως μέρος της δεύτερης δέσμης μέτρων που είχε 

εξαγγείλει από τον Αύγουστο του 2011, υπέβαλε επίσημα στη Βουλή δύο νέα κυβερνητικά 

νομοσχέδια για σκοπούς υλοποίησης μερικώς της εξαγγελθείσας κοινωνικής στόχευσης.  Με τα 

εν λόγω νομοσχέδια προτείνεται η εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων για την παροχή του 

επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας, με τις προτεινόμενες δε περικοπές αναμένονται 

για την κυβέρνηση εξοικονομήσεις ύψους €100 εκατομ.  

Στις 8 Δεκεμβρίου 2011, η κυβέρνηση προχώρησε σε κατάθεση νέας δέσμης νομοσχεδίων τα 

οποία προβλέπουν για περαιτέρω μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης και πάταξης της 

φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.  Τα νομοσχέδια αυτά μέχρι της στιγμής δεν έχουν ακόμη 

ψηφιστεί σε νόμους.  

Η επιτροπή συνοψίζοντας τις πιο πάνω διαπιστώσεις και παρατηρήσεις, όπως και τις 

επιμέρους θέσεις των μελών της, καταλήγει στα ακόλουθα: 

Η Κύπρος στην παρούσα φάση βρίσκεται ενώπιον μίας από τις πιο κρίσιμες στιγμές της 

πορείας της και ένα μόλις βήμα πριν από την προσφυγή στο Μηχανισμό Ευρωπαϊκής 

Διευκόλυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΔΧΣ)7. 

Η μεγάλη καθυστέρηση που σημειώθηκε από την πρώτη φάση της διεθνούς οικονομικής κρίσης 

μέχρι την εκ μέρους των αρμοδίων αναγνώριση των δυνητικών επιπτώσεών της επί της 

κυπριακής οικονομίας, όπως και του δευτέρου κύματος κρίσης χρέους που μαστίζει σήμερα την 

ευρωζώνη και μέχρι την αναγνώριση απ� όλες τις πλευρές της αναγκαιότητας λήψης μέτρων 

για διάσωσή της, δεν αφήνει καθόλου περιθώρια για περαιτέρω αδράνεια. 

Το πρώτο πακέτο μέτρων που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 26 

Αυγούστου 2011, σε συνεργασία κυβέρνησης και Βουλής, εξ αρχής δε θεωρήθηκε και ούτε ήταν 

αρκετό για την αναχαίτιση των επιπτώσεων από τις διαδοχικές υποβαθμίσεις της κυπριακής 
                                                 
7  European Financial Stability Facility (EFSF). 

9 
 



οικονομίας και των τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2011, οι οποίες χωρίς την άμεση λήψη 

πρόσθετων μέτρων περικοπής των δημοσίων δαπανών ενδέχεται να οδηγήσουν τη χώρα εκτός 

των διεθνών αγορών για σκοπούς αναχρηματοδότησης του χρέους της, με όλες τις προφανείς 

επιπτώσεις.   

Η ανάγκη άμεσης λήψης περαιτέρω μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, όπως και 

αποτελεσματικής διαχείρισης των προβλημάτων του τραπεζικού τομέα μέσω της καθίδρυσης 

ενός αποτελεσματικού μηχανισμού κρατικής στήριξης, ο οποίος να δύναται να παρέμβει σε 

περίπτωση ανάγκης αντιμετώπισης ενδεχόμενων συστημικών κινδύνων, καθιστά επιτακτική την 

άμεση συστράτευση όλων των πλευρών κυβέρνησης, βουλής και συνδικαλιστικής πλευράς. 

Η επιτροπή εκφράζει ανησυχία ότι η μη έγκαιρη και αποτελεσματική προώθηση πρόσθετων και 

επαρκών μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης στην παρούσα φάση, θα δημιουργήσει περαιτέρω 

προβλήματα και θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερη τη δημοσιονομική κατάσταση.   

Περαιτέρω, η σε μεγάλο βαθμό έκθεση των κυπριακών τραπεζών στο ελληνικό χρέος, θα 

επιβαρύνει επίσης την ήδη βεβαρημένη δημοσιονομική κατάσταση, σε περίπτωση που οι 

τράπεζες δεν καταστεί δυνατό να αντλήσουν κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα και το κράτος 

κληθεί να συνδράμει, γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά το δημόσιο χρέος.8   

Παρά το γεγονός ότι σε περίπτωση που θα προκύψουν προβλήματα στον τραπεζικό τομέα, η 

κρατική στήριξη σύμφωνα με το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου δε θα γίνει μέσω 

της άμεσης διάθεσης κρατικών πόρων αλλά μέσω της έκδοσης ομολόγων, γεγονός που 

αποτρέπει την προσφυγή στο μηχανισμό ΕΔΣΧ, η περαιτέρω επιδείνωση της δημοσιονομικής 

κατάστασης και η μη λήψη πρόσθετων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι ενδεχόμενο να 

θέσει τη χώρα σε κάποιο στάδιο προ της επιτακτικής ανάγκης προσφυγής στο μηχανισμό ΕΔΣΧ 

για κάλυψη για κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της, κάτω από καθεστώς αυστηρής 

επιτήρησης και με την επιβολή πλέον οδυνηρών μέτρων εκ των έξω, τα οποία θα κληθούν όλοι 

ανεξαιρέτως να επωμιστούν.  Το γεγονός αυτό η επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να αποφευχθεί 

πάση θυσία.   

                                                 
8  Σύμφωνα με το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, σε τέτοια περίπτωση οι τράπεζες θα 

τύχουν στήριξης μέσω της έκδοσης ομολόγων γεγονός που θα αποτρέψει τη στάση πληρωμών.   
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Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2012, παρά τον περιορισμό των τακτικών δαπανών και την 

προσπάθεια για στόχευση των κοινωνικών δαπανών με τη μείωση των αντίστοιχων κονδυλίων 

κατά €200 εκατομ., σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2011, κρίνεται από την πλειοψηφία 

των μελών της επιτροπής ότι δεν αντιμετωπίζει επαρκώς και αποτελεσματικά την επιτακτική 

ανάγκη για περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση, ότι έχει περιθώρια και ότι χρήζει περαιτέρω 

περικοπών πολλών κονδυλίων του.   

Η επιτροπή σημειώνει επίσης ότι μέχρι της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, οι εξοικονομήσεις 

ύψους €200 εκατομ. ως αποτέλεσμα της κοινωνικής στόχευσης που έχουν περιληφθεί στον υπό 

αναφορά προϋπολογισμό, δεν ήταν ξεκάθαρο πώς θα καλύπτονταν, αφού τα δύο κυβερνητικά 

νομοσχέδια για τη στόχευση του επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας, τα οποία 

αντιστοιχούν σε €100 εκατομ. δεν είχαν ακόμη θεσμοθετηθεί νομοθετικά.   

Περαιτέρω, όσον αφορά το θέμα του υπόλοιπου ποσού ύψους €100 εκατομ. που αποτελεί 

μέρος της κοινωνικής στόχευσης και παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε 

στην επιτροπή ότι η εξοικονόμηση αυτή αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της στόχευσης της 

στεγαστικής πολιτικής και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μέλη της επιτροπής θεωρούν 

ότι δε δόθηκαν επαρκείς επεξηγήσεις στο στάδιο της συζήτησης για το πως αυτό θα τύγχανε 

χειρισμού από τους κυβερνητικούς αρμόδιους για σκοπούς υλοποίησης του κυβερνητικού 

στόχου για εξοικονομήσεις των κοινωνικών δαπανών.  Για τους ίδιους βουλευτές, η κυβέρνηση 

δεν έχει συγκεκριμενοποιήσει τις προθέσεις της στη Βουλή, καταθέτοντας ενώπιόν της τα 

αναγκαία νομοσχέδια ή/και τις συγκεκριμένες προτάσεις της. 

Τέλος, ο ίδιος προϋπολογισμός παρουσιάζοντας σημαντική μείωση των αναπτυξιακών 

δαπανών (κατά 19%) και με το ρυθμό ανάπτυξης για το 2012 οριακό έως αρνητικό, κρίνεται από 

την πλειοψηφία της επιτροπής ότι δε δύναται να συμβάλει αποτελεσματικά στην έξοδο από την 

παρούσα ύφεση. 

Ειδικότερα ενώ ορισμένα μέλη της επιτροπής υιοθετούν τη θέση της κυβέρνησης, σύμφωνα με 

την οποία στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό περιλήφθηκαν προς υλοποίηση «ώριμα» έργα, 

θεωρώντας ότι μεγάλη σημασία σε σχέση με τις αναπτυξιακές δαπάνες θα πρέπει να 

αποδίδεται στο βαθμό απορρόφησης και υλοποίησης και όχι μόνο στους απόλυτους αριθμούς, 
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άλλα μέλη της επιτροπής θεωρούν ότι με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό μειώνονται όχι 

μόνο οι αναπτυξιακές δαπάνες, αλλά και ο βαθμός υλοποίησής τους, αφού σύμφωνα με τα 

κατατεθέντα στην επιτροπή στοιχεία, μέχρι τον Οκτώβριο του 2011 ο βαθμός υλοποίησης των 

αναπτυξιακών δαπανών δεν υπερέβη το 42%.   

Συνεπακόλουθα, η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής θεωρεί ότι χωρίς τη λήψη νέων 

πρόσθετων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης πέραν των όσων περιλαμβάνονται στον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2012 και συνυπολογίζοντας όλα τα δεδομένα, είναι σχεδόν 

αδύνατη, η υλοποίηση του κυβερνητικού στόχου για δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω του 3% του 

ΑΕΠ για το 2012. 

Αντίθετα, η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής κρίνει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα, με βάση 

τα δοθέντα στοιχεία και χωρίς τη λήψη νέων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, θα υπερβεί 

κατά πολύ το 4% του ΑΕΠ το 2012, υιοθετώντας την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, 

σύμφωνα με την οποία θα φτάσει το 4,9% του ΑΕΠ ενώ κρίνει περαιτέρω ότι το δημόσιο χρέος 

θα ξεπεράσει συνεπακόλουθα το 67% του ΑΕΠ για το 2012.   

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή θεωρεί ότι στην παρούσα φάση είναι αναγκαία η 

εκπόνηση και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού εξόδου από τη δημοσιονομική 

κρίση μέσω εξοικονομήσεων δημοσίων δαπανών και κυρίως μέσω περαιτέρω περιορισμού 

δαπανών, όπως το μισθολόγιο και οι λειτουργικές δαπάνες της κρατικής μηχανής.  Θεωρεί 

επίσης αναγκαία την ανάληψη ενεργειών για υλοποίηση μόνιμης δημοσιονομικής εξυγίανσης, με 

την εισαγωγή διαρθρωτικών μέτρων μόνιμου χαρακτήρα, αλλά και την ανάληψη ενεργειών για 

διοχέτευση και ανακατανομή των δημοσίων δαπανών προς όφελος της ανάπτυξης, χωρίς να 

παραγνωρίζεται η ανάγκη συλλογικής προσπάθειας για αποτελεσματική στόχευση της 

κοινωνικής πολιτικής.  

Η κυβέρνηση καλείται να κινηθεί γύρω από τους πιο πάνω βασικούς άξονες, λαμβάνοντας 

ταυτόχρονα ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη όπως η Κύπρος διατηρήσει το σημερινό ευνοϊκό 

φορολογικό σύστημα για τις εταιρείες και επιχειρήσεις ώστε να παραμείνει και να επεκταθεί 

περαιτέρω ως ένα ανταγωνιστικό διεθνές χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο.   
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Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού μελέτησε τον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2012, τον οποίο υποβάλλει με την παρούσα έκθεσή της στην 

ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικών αποφάσεων σε σχέση με την έγκριση ή απόρριψή του 

εν όλω ή εν μέρει, επιφυλάσσει ταυτόχρονα το δικαίωμα των μελών της όπως και των 

υπολοίπων βουλευτών για υποβολή τροπολογιών σε σχέση με περικοπές ή/και δεσμεύσεις 

ειδικών κονδυλίων στο στάδιο της κατά κεφάλαιο και άρθρο ψήφισής του σε νόμο.   

Η επιτροπή σημειώνει επίσης ότι, υποβάλλοντας με την παρούσα έκθεσή της τον υπό συζήτηση 

προϋπολογισμό στην ολομέλεια του σώματος για συζήτηση και έγκρισή ή απόρριψή του, 

επιφυλάσσεται σε σχέση με τα τελικά του μεγέθη, τα οποία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν στη 

βάση περικοπών ειδικών κονδυλίων του όπως και των συνολικών του δαπανών, υπό το φως 

της έγκρισης ή απόρριψης τροποποιήσεων σ� αυτόν, οι οποίες κατατέθηκαν ή ενδέχεται να 

κατατεθούν στο μεταξύ εκ μέρους της κυβέρνησης, για σκοπούς υλοποίησης των κυβερνητικών 

δεσμεύσεων σχετικά με εξοικονομήσεις κοινωνικών ή άλλων δαπανών αυτού. 
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