
Αύξηση του δημόσιου ελλείμματος και 
του χρέους στην Κύπρο το 2011, κα-
ταγράφουν τα πρώτα στοιχεία για τις 

δημοσιονομικές επιδόσεις των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιοποίησε 
τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπη-
ρεσία (Eurostat). Ειδικότερα, το δημόσιο 
έλλειμμα ανήλθε σε απόλυτους αριθμούς σε 
1.110 εκατ. ευρώ, έναντι 920 εκατ. ευρώ το 
2010. Σε ποσοστό του ΑΕΠ κυμάνθηκε στο 
6,3% από 5,3% το 2010.

Το δημόσιο χρέος έφτασε τα 12.720 εκατ. 
ευρώ από 10.653 εκατ. ευρώ το 2010. Σε 
ποσοστό επί του ΑΕΠ ανήλθε στο 71,6%, 
ενώ το 2010 ήταν 61,5%.

Αναφορικά με τα δημόσια έσοδα, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία της Εurostat, το 
2011 μειώθηκαν ελαφρώς στο 41,0% του 
ΑΕΠ από 41,1% το 2010.

Αυξημένες ήταν οι δημόσιες δαπάνες, οι 
οποίες έφτασαν το 47,3% του ΑΕΠ, ενώ το 
2010 είχαν κυμανθεί στο 46,4% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2011 το 
ποσό των δανείων που διέθεσε η Κύπρος 
στο πλαίσιο της στήριξης χωρών που βρί-
σκονται σε καθεστώς μνημονίου (Ελλάδα, 
Ιρλανδία, Πορτογαλία) ανήλθε σε 144 εκατ. 
ευρώ. Τα τελικά στοιχεία σχετικά με τις δη-
μοσιονομικές επιδόσεις του 2011 θα δημο-
σιοποιηθούν τον προσεχή Οκτώβριο.

Οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Κύπρου 
το 2011 ήταν οι εξής:
• ΑΕΠ (σε εκατ. ευρώ) 17.761 
• Δημόσιο έλλειμμα (σε εκατ. ευρώ) 1.119 
(σε % ΑΕΠ) 6,3% 
• Δημόσιο χρέος (σε εκατ. ευρώ) 12.720 
(σε % ΑΕΠ) 71,6% 
• Δημόσιες δαπάνες (σε % ΑΕΠ) 47,3%
• Δημόσια έσοδα (σε % ΑΕΠ) 41,0%

Δημοσιονομικη εξυγιανση
και αυξηση χρεουσ στην εε

Σε γενικές γραμμές τα στοιχεία της 
Eurostat καταδεικνύουν δημοσιονομική 
εξυγίανση, αλλά και αύξηση του κρατι-
κού χρέους στην Ευρωζώνη και την ΕΕ 
των «27». Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 

μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα στα κράτη 
της Ευρωζώνης το 2011 διαμορφώθηκε 
στο 4,1% του ΑΕΠ, από 6,2% του 2010, 
και 6,4% το 2009. Το μέσο δημοσιονο-
μικό έλλειμμα στα κράτη της ΕΕ των «27» 
το 2011 διαμορφώθηκε στο 4,5% του 
ΑΕΠ, από 6,5% του 2010, και 6,9% το 
2009. Το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη 
αυξήθηκε κατά μέσο όρο στο 87,2% του 
ΑΕΠ το 2011, από 85,3% του ΑΕΠ το 

2010 και 79,9% του ΑΕΠ το 2009. Στην 
ΕΕ το δημόσιο χρέος ανήλθε στο 82,5% 
του ΑΕΠ το 2011, από 80% του ΑΕΠ το 
2010 και 72,8% του ΑΕΠ το 2009

Το 2011 το μεγαλύτερο δημοσιονομι-
κό έλλειμμα καταγράφηκε στην Ιρλαν-
δία (13,1% του ΑΕΠ) και ακολούθησαν 
Ελλάδα (9,1%), Μ. Βρετανία (8,3% του 
ΑΕΠ) και Κύπρος, με 6,3% του ΑΕΠ. Τα 
μικρότερα ελλείμματα καταγράφηκαν στο 

Λουξεμβούργο (0,6% του ΑΕΠ) και στη 
Γερμανία (1,5% του ΑΕΠ).

Μόνο 6 από τις 17 χώρες της Ευρωζώ-
νης εμφάνισαν το 2011 έλλειμμα κάτω 
του 3% του ΑΕΠ που είναι και το ανώτα-
το αποδεκτό όριο. Πρόκειται για το Λου-
ξεμβούργο, τη Φινλανδία, την Εσθονία, 
τη Μάλτα, την Αυστρία και τη Γερμανία. 
Οι υπόλοιπες βρίσκονται σε καθεστώς 
επιτήρησης.

Στο 6,3% του ΑΕΠ το έλλειμμα 
και στο 71,6% το χρέος της Κύπρου 
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Το δημόσιο χρέος σε ποσοστό 
επί του ΑΕΠ ανήλθε στο 71,6% το 2011, 
ενώ το 2010 ήταν 61,5%.


