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Κύπρος - Μνηµόνιο Συνεννόησης  

 

Το πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής αναφέρεται στις βραχυπρόθεσµες και 

µεσοπρόθεσµες οικονοµικές, δηµοσιονοµικές και διαρθρωτικές προκλήσεις που 

αντιµετωπίζει η Κύπρος. Οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος είναι: 

• Η αποκατάσταση του τραπεζικού τοµέα µέσω αναδιάρθρωσης και µείωσης των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, την ενίσχυση της εποπτείας, την αντιµετώπιση 

αναµενόµενης µείωσης των κεφαλαίων και τη βελτίωση της διαχείρισης της 

ρευστότητας. 

• Η δηµοσιονοµική εξυγίανση µε σκοπό τη µείωση του υπερβολικού ελλείµµατος της 

γενικής κυβέρνησης, λαµβάνοντας µέτρα για τη µείωση των τρεχουσών πρωτογενών 

δαπανών. Επιπλέον, στοχεύει στη διατήρηση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης 

µεσοπρόθεσµα, αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητα των δαπανών στο πλαίσιο ενός 

µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλαισίου, βελτιώνοντας την είσπραξη των εσόδων και 

τη λειτουργία του δηµόσιου τοµέα 

• Η εφαρµογή διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και τη βιώσιµη ανάπτυξη, µειώνοντας τις µακροοικονοµικές ανισορροπίες, µέσω της 

µεταρρύθµιση του συστήµατος τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των µισθών και άρση των 

εµποδίων για την οµαλή λειτουργία των αγορών υπηρεσιών. 

 

1. ∆ηµοσιονοµική Πολιτική  

Η προσαρµογή των δηµοσίων οικονοµικών σε ένα βιώσιµο µοντέλο είναι µεγάλης σηµασίας 

ώστε να σταθεροποιηθεί η οικονοµία και να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των εταιριών, 

των πολιτών και των ξένων επενδυτών. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο βασικοί άξονες είναι: 1) Συνέχιση της διαδικασίας δηµοσιονοµικής 

εξυγίανσης µε στόχο το πρωτογενές ισοζύγιο να ανέλθει το 2017 στο 4% του ΑΕΠ και η 

διατήρηση του σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον στη συνέχεια. 2) Η διόρθωση του 

υπερβολικού ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης το συντοµότερο. 3) για το σκοπό αυτό 

πρέπει να εφαρµοστούν πλήρως τα συµφωνηµένα δηµοσιονοµικά µέτρα ύψους 7,25% του 

ΑΕΠ για το 2012/16 καθώς και τα επιπλέον µέτρα για το 2013 ύψους 1,5% του ΑΕΠ. 4) 

επίτευξη των ετήσιων στόχων του προϋπολογισµού σύµφωνα µε το Μνηµόνιο, µέσω 

επιβράδυνσης του ρυθµού αύξησης των δαπανών στους µισθούς του δηµοσίου και 

κοινωνικών εισφορών, ελαχιστοποιώντας τη συνεισφορά των ευάλωτων οµάδων. 

5)διατήρηση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης µεσοπρόθεσµα.  

 

Σε περίπτωση µειωµένης απόδοσης των εσόδων ή αύξηση των κοινωνικών δαπανών λόγω 

των δυσµενών µακροοικονοµικών επιπτώσεων, η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι έτοιµη να 

λάβει πρόσθετα µέτρα για τη διατήρηση των στόχων του προγράµµατος, µεταξύ άλλων 

µειώνοντας τις ελαστικές δαπάνες. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, τα ταµειακά έσοδα 

που υπερβαίνουν τις προβλέψεις του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν έκτακτα 

έσοδα, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τη µείωση του χρέους. Εάν η θετική απόδοση των 

εσόδων κριθεί µόνιµη, τα πρόσθετα µέτρα µπορούν να µειωθούν τα τελευταία έτη.  

 

∆ηµοσιονοµική Πολιτική 2013 

• Πρωτογενές δηµόσιο έλλειµµα το 2013 όχι µεγαλύτερο των €395εκ. (2,4% του ΑΕΠ). 

Το 2013 οι αρχές θα εφαρµόσουν αυστηρά τον Προϋπολογισµό, µε πρόσθετα µέτρα 

µόνιµου χαρακτήρα ύψους τουλάχιστον €351εκ. (2,1% του ΑΕΠ). 
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• Ο δηµοσιονοµικός στόχος για το 2013 συνοδεύεται από στοιχεία για το µεσοπρόθεσµο 

δηµοσιονοµικό πλαίσιο, ιδίως τα ανώτατα όρια δαπανών για το 2013/15 ανά δηµόσιο 

οργανισµό. 

• Επιπρόσθετα µέτρα για το 2013 θα παρουσιαστούν στη Βουλή και θα πρέπει να 

ψηφιστούν πριν τη χορήγηση της πρώτης εκταµίευσης του δανείου. Τα πρόσθετα µέτρα 

εξυγίανσης θα εφαρµοστούν αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2013, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά και θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

 

Έσοδα 

� Επιπρόσθετα έσοδα από φορολογία ακινήτων κατά τουλάχιστον €70εκ µέσω (α) 

αναθεώρηση των τιµών βάσης 1980 που εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις µεταβολές του 

δείκτη τιµών καταναλωτή για την περίοδο 1980/2012 και/η (β) τροποποίηση των 

φορολογικών συντελεστών στιες αξίες ζώνης  

� Μείωση των δαπανών για αγορά κατοικίας, παύοντας την χρηµατοδότηση πρώτης 

κατοικίας. 

� Αύξηση του συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων στο 12,5% 

� Αύξηση του συντελεστή φόρου επί των τόκων και των εσόδων από µερίσµατα στο 30% 

� Αύξηση του υποχρεωτικού ποσοστού εισφοράς καταθέσεων των τραπεζών και των 

νοµισµατικών ινστιτούτων στο 0,15% από 0,11% µε αναλογία 25/60 που αντιστοιχεί 

στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. 

� Μεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος για τα οχήµατα µέσω τελών κυκλοφορίας 

και δασµών καυσίµων. 

� Θέσπιση µέτρων για έλεγχο δαπανών υγείας.  

� Αύξηση συµµετοχής για δηµόσιες υπηρεσίες κατά τουλάχιστον 17% των τρεχουσών 

τιµών. 

 

Εισπρακτικά Μέτρα 

� Αύξηση του ΦΠΑ στο 18% από 17%. 

� Αύξηση του φόρου στα καύσιµα κατά 0,07 ευρώ. 

� Εισαγωγή φόρου 20% στα διανεµηθέντα κέρδη από τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ και της 

Εθνικής Λοταρίας στα κέρδη άνω των 5.000 ευρώ. 

� Αύξηση του φόρου για το καπνό στα €150 από €60 ευρώ ανά κιλό και του φόρου σε 

πακέτο 20 τσιγάρων κατά 0,2 ευρώ. 

� Αύξηση του φόρου στη µπύρα κατά 25% από 4,78 ευρώ per hl στα 6 ευρώ per hl. 

Αύξηση του φόρου κατανάλωσης στην αιθυλική αλκοόλη από 598,01 ευρώ σε 956,82 

ευρώ per hl 

� Κατάργηση όλων των εξαιρέσεων στην πληρωµή ετήσιου εταιρικού φόρου 350 ευρώ. 

 

∆απάνες 

� Μείωση των µισθών και συντάξεων του δηµοσίου και του ευρύτερου τοµέα: 

o Από €0-1000: 0% 

o Από €1001-1500: 6,5% 

o Από €1501-2000: 8,5% 

o Από €2001-3000: 9,5% 
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o Από €3001-4000: 11,5% 

o Πάνω από €4001: 12,5% 

 

� Μείωση δηµοσίων υπαλλήλων κατά 5000 κατά την περίοδο 2012/16, παγώνοντας τις 

προσλήψεις για τρία έτη. 

 

∆ηµοσιονοµική Πολιτική 2014 

• Πρωτογενές δηµόσιο έλλειµµα το 2014 όχι µεγαλύτερο των €678εκ. (4,25% του ΑΕΠ).  

 

∆ηµοσιονοµική Πολιτική 2015/16 

• Πρωτογενές δηµόσιο έλλειµµα το 2015 όχι µεγαλύτερο των €344εκ. (2,1% του ΑΕΠ) 

και πρωτογενές πλεόνασµα το 2016 €204εκ. (1,2% του ΑΕΠ).  

 

 

2. ∆ηµοσιονοµικές & ∆ιαρθρωτικές Αλλαγές 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων 

οικονοµικών, η διαφοροποίηση της οικονοµίας καθώς και να µειωθούν οι δυσµενείς 

επιπτώσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη από την έκθεση της Κύπρου σε 

εξωτερικές ακραίες καταστάσεις απαιτούνται δηµοσιονοµικές-διαρθρωτικές 

µεταρρυθµίσεις. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι είναι οι εξής:  

� Η εφαρµογή περαιτέρω µεταρρυθµίσεων στο συνταξιοδοτικό σύστηµα προκειµένου 

i) να µειωθεί η αυξητική πορεία των συνταξιοδοτικών δαπανών, ii) να εξασφαλισθεί 

η µακροπρόθεσµη οικονοµική βιωσιµότητα του µέχρι το 2060, και iii) να περιοριστεί 

η δηµοσιονοµική επιδότηση στο Γενικό Σύστηµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΣΚΑ) 

που αφορά σε πίστωση εισφορών σε τωρινούς, µελλοντικούς συνταξιούχους καθώς 

και µη ανταποδοτικές συντάξεις. Στο πλαίσιο αυτό οι αρχές συµφώνησαν να 

εφαρµόσουν τα ακόλουθα µέτρα: διαχωρισµό (σε λογιστικούς όρους) της µη 

ανταποδοτικής (η οποία θα χρηµατοδοτηθεί µέσω φορολόγησης) από την 

ασφαλιστική (ανταποδοτική) συνταξιοδοτική παροχή, µεταρρυθµίσεις στο ΓΣΚΑ 

(ελάχιστη ηλικία για θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης, ποινή πρόωρης 

συνταξιοδότησης, αυτόµατη ρύθµιση της νόµιµης ηλικίας συνταξιοδότησης ανά 5 

έτη κλπ) και στο Σύστηµα Συντάξεων Κρατικών Υπαλλήλων (ΣΣΚΥ) (αύξηση 

νόµιµης ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη κλπ). 

� Η ιδιωτικοποιήσεις κρατικών και ηµι-κρατικών οργανισµών αναµένεται να 

αποφέρουν τουλάχιστον €1,4δισ. την περίοδο 2013/16. 

� Βελτιστοποίηση των συστηµάτων και των υπηρεσιών για είσπραξη φόρων. 

� Περιοδικός φόρος ακίνητης περιουσίας µε βάση τις αποτιµήσεις της αγοράς 

ακινήτων σύµφωνα µε την µοναδιαία φορολογική βάση που θα καθοριστεί από τον 

δείκτη ακίνητης περιουσίας. 

� ∆ηµιουργία νοµικού πλαισίου για την υποχρεωτική ετήσια µεταβολή της µοναδιαίας 

φορολογικής βάσης των ακινήτων που θα καθορίζεται από αρµόδια επιτροπή.  
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3. Αγορά Εργασίας 

Με σκοπό την αποφυγή των αντίθετων αποτελεσµάτων στην ανταγωνιστικότητα και 

στην απασχόληση, οι αρχές δεσµεύονται ότι κατά τη διάρκεια του προγράµµατος 

οποιαδήποτε αλλαγή στον κατώτατο µισθό πρέπει να υπόκειται στις εξελίξεις που θα 

έχουν πραγµατοποιηθεί στην οικονοµία και την αγορά εργασίας και θα 

πραγµατοποιούνται ύστερα από την καθοδήγηση και συµφωνία µε τους εταίρους του 

προγράµµατος. Ο επανακαθορισµός του κατώτατου µισθού θα γίνεται κάθε 12 µήνες 

(και όχι κάθε 6 µήνες που ίσχυε έως τώρα) και θα πραγµατοποιείται την 1η Ιανουαρίου 

κάθε έτους. 

 

4. Αγορές Αγαθών & Υπηρεσιών 

Βασικός στόχος 

Η κατάργηση των αδικαιολόγητων εµποδίων στις αγορές των υπηρεσιών µπορεί να έχει 

σηµαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη. 

Υπηρεσίες 

Οι ελάχιστες αµοιβές πρέπει να καταργηθούν εκτός και αν έχουν σαφώς οριζόµενη 

οικονοµική δικαιολογία ή/και αιτία δηµοσίου συµφέροντος. Επιπλέον, απαιτείται η 

κατάργηση ή αναθεώρηση άλλων υφιστάµενων εµποδίων στα κλειστά επαγγέλµατα 

(δικηγόροι, µηχανικοί, αρχιτέκτονες κλπ). 

Αγορά Κατοικιών 

Οι αρχές πρέπει να διασφαλίζουν την αποδοτική κατάσχεση των περιουσιακών 

στοιχείων που έχουν τεθεί ως ενέχυρο και τη ελάφρυνση των παραγόντων που 

αποτρέπουν την εγχώρια και ξένη ζήτηση. 

Τουρισµός 

Οι αρχές πρέπει να πραγµατοποιήσουν µελέτη για τη βελτίωση του τουριστικού τοµέα 

µέσω της επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου και άλλων τρόπων, διότι ο τουρισµός 

είναι ο βασικός κλάδος που συµβάλλει στην εγχώρια προστιθέµενη αξία και 

απασχόληση.  

Ενέργεια 

Οι αρχές πρέπει να διασφαλίσουν, δίχως καθυστέρηση, και να καθορίσουν την 

ηµεροµηνία διανοµής της πρώτης εµπορικής προσφοράς φυσικού αερίου, υπό ένα 

µακροπρόθεσµο συµβόλαιο. 

 

Παράρτηµα 

Σύµφωνα µε τα µεγέθη που αναφέρονται στο Μνηµόνιο, µπορούµε να υπολογίσουµε το 

προβλεπόµενο ονοµαστικό ΑΕΠ για την περίοδο 2013 – 2016 και να το παραθέσουµε 

στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Ονοµαστικό ΑΕΠ (€ δισ.) Ρυθµός Μεταβολής

2011 17.980
2012 17.890 -0,5%
2013 16.460 -7,9%
2014 15.950 -3,1%
2015 16.390 2,7%
2016 17.000 3,7%

Πηγή: Μνηµόνιο Συνεννοήσης, Piraeus Bank Research  
 


