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Aύξηση του δηµόσιου ελλείµµα-
τος και του χρέους στην Κύπρο 
το 2011, καταγράφουν τα ορι-

στικά στοιχεία για τις δηµοσιονοµι-
κές επιδόσεις των χωρών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, που δηµοσιοποίησε 
τη ∆ευτέρα, η Eurostat. Οι προσωρι-
νές εκτιµήσεις είχαν δοθεί τον περα-
σµένο Απρίλιο. Ειδικότερα, το δηµό-
σιο έλλειµµα ανήλθε σε απόλυτους 
αριθµούς σε 1,132 δισ. ευρώ, έναντι 
920 εκατ. ευρώ το 2010. Σε ποσο-
στό του ΑΕΠ κυµάνθηκε στο 6,3%, 
από 5,3% το 2010. Το δηµόσιο χρέ-
ος έφτασε τα 12,777 δισ. ευρώ από 
10,677 δισ. ευρώ το 2010. Σε ποσο-
στό του ΑΕΠ ανήλθε στο 71,1%, ενώ 
το 2010 ήταν 61,5%. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τον 
Απρίλιο η Eurostat εκτιµούσε το δη-

µόσιο χρέος ελαφρώς ψηλότερα στο 
71,6% του ΑΕΠ.

Αναφορικά µε τα δηµόσια έσοδα, 
όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 
Eurostat, το 2011 µειώθηκαν στο 
39,8% του ΑΕΠ από 40,9% το 2010.

Μειωµένες ελαφρώς ήταν οι δηµό-
σιες δαπάνες, οι οποίες έφτασαν το 
46,1% του ΑΕΠ, ενώ το 2010 είχαν 
κυµανθεί στο 46,2% του ΑΕΠ.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µόνο 
6 από τις 17 χώρες της Ευρωζώνης 
εµφάνισαν το 2011 έλλειµµα κάτω 
του 3% του ΑΕΠ που είναι και το 
ανώτατο αποδεκτό όριο. Πρόκειται 
για το Λουξεµβούργο, τη Φινλανδία, 
την Εσθονία, τη Μάλτα, την Αυστρία 
και τη Γερµανία. Οι υπόλοιπες βρί-
σκονται σε καθεστώς επιτήρησης.

Στο σύνολο της Ευρωζώνης κα-

ταγράφηκε µέσο δηµόσιο έλλειµµα 
4,1% του ΑΕΠ από 6,2% το 2010. 
Το µέσο δηµόσιο χρέος αυξήθηκε 
περαιτέρω φτάνοντας το 87,3% από 
85,4% το 2010.

Σύµφωνα µε την Eurostat το 2011 
το ποσό των δανείων που διέθεσε 
η Κύπρος στο πλαίσιο της στήριξης 
χωρών που βρίσκονται σε καθεστώς 
µνηµονίου (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορ-
τογαλία) ανήλθε σε 144 εκατ. ευρώ.

Οι δηµοσιονοµικές επιδόσεις της 
Κύπρου το 2011 ήταν οι εξής:
ΑΕΠ 17,979 δισ. ευρώ
D ∆ηµόσιο έλλειµµα 1,132 δισ. 
ευρώ (6,3% επί του ΑΕΠ)
D ∆ηµόσιο χρέος 12.777 δισ. ευρώ 
(71,1% επί του ΑΕΠ)
D ∆ηµόσιες δαπάνες 46,1% επί του ΑΕΠ
D ∆ηµόσια έσοδα 39,8% επί του ΑΕΠ

Συνεχίσθηκε και ολοκληρώθηκε 
τη ∆ευτέρα, στα κεντρικά γρα-
φεία του ∆ΗΣΥ στη Λευκωσία, 

ο διάλογος ανάµεσα στο Κίνηµα Οι-
κολόγων-Περιβαλλοντιστών και στον 
υποψήφιο πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 
και πρόεδρο του ∆ΗΣΥ, Νίκο Ανα-
στασιάδη, προκειµένου να διαφανούν 
οι συγκλίσεις ή αποκλίσεις και δια-
φοροποιήσεις των θέσεών τους στο 
Κυπριακό και άλλα µεγάλα ζητήµατα 
που απασχολούν τον τόπο, όπως η 

οικονοµία, η ενέργεια, το περιβάλ-
λον, η πράσινη ανάπτυξη και η προ-
στασία των ζώων. Σε δηµοσιογραφι-
κή διάσκεψη µετά τη συνάντηση που 
κράτησε µιάµιση περίπου ώρα, ο κ. 
Αναστασιάδης είπε ότι η όποια από-
φαση των Οικολόγων, ενόψει των 
προεδρικών εκλογών του προσεχούς 
Φεβρουαρίου, θα είναι σεβαστή, ανε-
ξαρτήτως όµως αυτής, εξακολουθεί να 
ισχύει η πρόσκληση του προς όλα τα 
κόµµατα της αντιπολίτευσης για σχη-

µατισµό κυβέρνησης εθνικής σωτη-
ρίας. «Στις 4 Νοεµβρίου», δήλωσε η 
Γενική Γραµµατέας του Κινήµατος Οι-
κολόγων-Περιβαλλοντιστών, Ιωάννα 
Παναγιώτου, «συνεδριάζει η Εκλογική 
Συνδιάσκεψη του Κινήµατος, η οποία 
και θα λάβει την τελική απόφαση και 
για να έχουµε µίαν τελική απόφαση 
στήριξης συγκεκριµένου υποψηφίου, 
αυτός θα πρέπει να πάρει ένα ποσο-
στό άνω του 60%και είναι καταστατι-
κή ρήτρα αυτή». 

Παρά τη δήλωση του Κύπριου 
υπουργού Οικονοµικών Βάσου 
Σιαρλή ότι η τρόικα θα βρισκό-

ταν την ∆ευτέρα στην Κύπρο, αυτό 
δεν συνέβη και παραµένει άγνωστο 
το πότε ακριβώς θα επιστρέψουν οι 
τροϊκανοί στη Λευκωσία. Κύκλοι του 
υπουργείου Οικονοµικών αποδί-

δουν τη νέα καθυστέρηση σε διαδι-
καστικά ζητήµατα.

Στόχος της Λευκωσίας είναι να 
καταλήξει σε µνηµόνιο συναντίλη-
ψης µε την τρόικα το συντοµότερο 
δυνατό, προκειµένου το οικονοµικό 
πρόγραµµα της Κύπρου να συζητηθεί 
ως πακέτο µε αυτό της Ισπανίας στο 

επόµενο Eurogroup στις 12 Νοεµ-
βρίου. Οικονοµικοί αναλυτές εκφρά-
ζουν φόβους ότι, αν το θέµα της Κύ-
πρου συζητηθεί ξεχωριστά, υπάρχει 
κίνδυνος το κυπριακό µνηµόνιο να 
µην εγκριθεί από κοινοβούλια χω-
ρών όπως η Γερµανία, η Ολλανδία, 
η Σλοβακία και η Φινλανδία.

Αύξηση του ελλείµµατος 
και του χρέους για το 2011

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ EUROSTAT

Στο ενδεχόµενο ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότη-
τας (ΕΜΣ) να προχωρήσει σε απευθείας κάλυψη των 
κεφαλαιακών αναγκών των κυπριακών τραπεζών πριν 

τη θέσπιση του Ενιαίου Μηχανισµού Εποπτείας για τις τρά-
πεζες την 1η Ιανουαρίου 2014, αναφέρθηκε τη ∆ευτέρα ο 
∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκος ∆ηµητριάδης, 
τονίζοντας ότι αυτό θα µπορούσε να µειώσει, αν όχι να αφαι-
ρέσει εξ ολοκλήρου, τους φόβους για τη βιωσιµότητα του κυ-
πριακού δηµοσίου χρέους.

Σε οµιλία του σε επίσηµο γεύµα που διοργάνωσε ο Σύνδε-
σµος Ξένων Τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο 
(Association of International Banks Cyprus), ο κ. ∆ηµητριά-
δης επανέλαβε την αισιοδοξία του ότι το κυπριακό δηµόσιο 
χρέος µετά τη σύναψη της δανειακής σύµβασης µε την τρόικα 
θα είναι βιώσιµο, παραθέτοντας τρεις λόγους. Πρόκειται για 
το ενδεχόµενο ανακεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπε-
ζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας πριν τη 
θέσπιση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού την 1η Ιανου-
αρίου 2014, το κέρδος που µπορεί να αποφέρει η πώληση 

µετοχών των τραπεζών που θα διασώσει το κράτος, αλλά 
και την προοπτική που διανοίγεται για την Κύπρο από την 
εκµετάλλευση των κοιτασµάτων φυσικού αερίου. «Κάποιοι, 
περιλαµβανοµένων οίκων αξιολόγησης, έχουν εισηγηθεί ότι 
ως αποτέλεσµα του δανείου από τον EFSF, το δηµόσιο χρέ-
ος της Κύπρου µπορεί να ανέλθει σε επίπεδα που εγείρουν 
ανησυχίες για τη βιωσιµότητά του. Άλλοι εισηγήθηκαν ότι 
δεν θα πρέπει να ανεφαλαιοποιήσουµε πλήρως τις τράπεζες, 
προκειµένου να διασκεδάσουµε τέτοιες ανησυχίες. Και οι 
δύο απόψεις δεν είναι καλά τεκµηριωµένες», υπέδειξε στην 
οµιλία του ο κ. ∆ηµητριάδης.

Αναφερόµενος στη θέση ότι η Κύπρος θα προσθέσει στο 
υφιστάµενο χρέος της ένα δάνειο που αντιστοιχεί στο 60% 
του ΑΕΠ, ο κ. ∆ηµητριάδης είπε πως ακόµη και αν το ποσό 
αυτό ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα δεν µπορεί κανείς 
να γνωρίζει µε ακρίβεια πριν την ολοκλήρωση του διαγνω-
στικού ελέγχου που διεξάγει ο οίκος Pimco.

Αναφέρθηκε επίσης στα δηµόσια οικονοµικά, λέγοντας ότι 
παρά τη σταδιακή επιδείνωσή τους, αυτά είναι σε καλύτερη 
κατάσταση σε σύγκριση µε αριθµό άλλων κρατών µελών της 
ΕΕ. Ειδικότερα, ανέφερε ότι το κυπριακό δηµόσιο χρέος βρι-
σκόταν στο 74,6% του ΑΕΠ το πρώτο τρίµηνο του 2012 σε 
σύγκριση µε 88,2% που ήταν ο µέσος όρος της Ευρωζώνης, 
132,4% της Ελλάδας, 108,5% τα Ιρλανδίας, 111,7% της 
Πορτογαλίας, 81,6% της Γερµανίας και 89.2% της Γαλλίας. 
Είπε ακόµη ότι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της Κύπρου το 
2011 ανήλθε στο 6,3% του ΑΕΠ, σε σχέση µε 4,1% που 
ήταν ο µέσος όρος της Ευρωζώνης, αλλά είναι πολύ χαµηλό-
τερο από τα ελλείµµατα της Ελλάδας, Ιρλανδίας και Ισπανίας 
(9,1%, 13,1% και 8,5% αντίστοιχα).

Για τον τραπεζικό τοµέα, ο κ. ∆ηµητριάδης είπε ότι ο «στό-
χος είναι να αποκαταστήσουµε την εµπιστοσύνη στο σύστη-
µα και να ενισχύσουµε την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα». 
Χαρακτήρισε επιβαλλόµενη την ενίσχυση της εταιρικής δια-
κυβέρνησης και των πρακτικών διαχείρισης κινδύνων στις 
τράπεζες. «Στα επόµενα χρόνια αναµένω συρρίκνωση του γε-
νικού µεγέθους του κυπριακού τραπεζικού τοµέα, ενώ ταυτό-
χρονα θα προκύψει ένα πιο ευέλικτο και πιο ανταγωνιστικό 
τραπεζικό σύστηµα», είπε.

Βιώσιμο, υπό προϋποθέσεις, 
το χρέος και μετά το μνημόνιο

Σε ποσοστό του ΑΕΠ, το δηµόσιο χρέος ανήλθε 
στο 71,1%, ενώ το δηµόσιο έλλειµµα στο 6,3%.

ΠΑΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ: 

Η απευθείας στήριξη των τραπεζών από τον ΕΜΣ, η πώληση των 
µετοχών τραπεζών που διασώθηκαν από το κράτος και η προοπτική 
του φυσικού αερίου είναι οι τρεις λόγοι που µπορούν κατά τον 
Πανίκο ∆ηµητριάδη να καταστίσουν βιώσιµο το δηµόσιο χρέος.

Στις 4 Νοεμβρίου η απόφαση των Οικολόγων 
για τις προεδρικές εκλογές

Άγνωστη η ηµεροµηνία επιστροφής 
της τρόικας στην Κύπρο 


