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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ  

ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022, 

παρουσία του  Υπουργού Οικονομικών, του Γενικού Ελεγκτή, του Γενικού Διευθυντή του 

Υπουργείου Οικονομικών, του Προϊστάμενου του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 

και εκπροσώπων του Γενικού Λογιστηρίου για την αυτεπάγγελτη εξέταση της Ετήσιας 

Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 [Έλεγχος Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου 

Χρέους - Ειδική Έκθεση 1.2.2022 (ΓΔΔΧ/01/2022)] (Αρ. Φακ. 23.04.039.002-2022, 

05.14.007.001), στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκαν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων. 

 Ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την επιτροπή αφενός για την αποστολή του Γραφείου 

Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (εφεξής «Γραφείου») για την εφαρμογή της εκάστοτε 

κατάλληλης κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της διαχείρισης του δημόσιου χρέους, 

ανάλογα με τις εγχώριες και διεθνείς οικονομικές συγκυρίες και προοπτικές, και αφετέρου 

για τον γενικό αντικειμενικό σκοπό της διαχείρισης του δημόσιου χρέους, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Δημοκρατίας καλύπτονται πάντα εγκαίρως, 

με το χαμηλότερο δυνατό κόστος δανεισμού βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα και στο πλαίσιο ενός αποδεκτού επιπέδου κινδύνου. 

 Ειδικότερα, ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα: 



1. Σε στατιστικά στοιχεία για τη διακύμανση του ύψους του δημόσιου χρέους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ως αναλογίας του ΑΕΠ και στη βάση του ρυθμού ανάπτυξης 

της χώρας. 

2. Στους λόγους που οδήγησαν διαχρονικά σε σημαντικές μεταβολές του ύψους του 

δημόσιου χρέους και τη σύγκρισή του με το δημόσιο χρέος άλλων χωρών της 

Ευρωζώνης. 

3. Σε μη ξεκάθαρο ορισμό του όρου «δημόσιο χρέος», που απορρέει από τον ευρύτερο 

όρο «δημόσιο», που περιέχεται στον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο, από αυτόν στον περί της Διαχείρισης του Δημόσιου 

Χρέους Νόμο. 

4. Στην ανάγκη όπως κατά τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων για το θέμα της 

διαχείρισης του δημόσιου χρέους λαμβάνονται επαρκώς υπόψη τυχόν σχετικές 

τεχνοκρατικές αναλύσεις, με τρόπο που οι εν λόγω πολιτικές αποφάσεις να καταστούν 

πιο διαφανείς και πολιτικά ελέγξιμες και προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία 

του Γραφείου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος οι εισηγήσεις του να είναι προϊόν πολιτικής 

πίεσης. 

5. Στη διαδικασία ετοιμασίας, έγκρισης, παρακολούθησης και στο περιεχόμενο της 

Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΜΣΔΔΧ) που 

ακολουθείται από το Γραφείο, στρατηγική διαχείρισης χρέους εξισορρόπησης χαμηλού 

κόστους και χαμηλού κινδύνου η οποία είναι σύμφωνη και με τις διεθνείς βέλτιστες 

πρακτικές. 

6. Στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της Κύπρου σε υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης και 

κάτω υπό ένα ευρύ φάσμα εύλογων παραδοχών για τα δημόσια οικονομικά, την 

οικονομική ανάπτυξη και τα επιτόκια, χωρίς αυτό να αφαιρεί από την ανάγκη συνεχούς 

εγρήγορσης, ώστε να αποτραπεί τυχόν εκτροχιασμός λόγω εξωτερικών ή/και 

απρόβλεπτων κλυδωνισμών. 

7. Στη σχέση που υπάρχει μεταξύ της στρατηγικής χρηματοδότησης του χρέους και της 

ανοχής του κράτους σε κινδύνους. 

 Ο εμπειρογνώμονας με τον οποίο συνεργάστηκε η Ελεγκτική Υπηρεσία ενημέρωσε την 

επιτροπή ότι στο παρόν στάδιο η διαχείριση του χρέους συμβαδίζει με τις βέλτιστες διεθνείς 

πρακτικές και είναι βιώσιμο υπό ένα ευρύ φάσμα εύλογων παραδοχών για τα δημόσια 



οικονομικά, την οικονομική ανάπτυξη και τα επιτόκια, εντούτοις εξέφρασε τον 

προβληματισμό του για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο δημόσιο χρέος μια 

ενδεχόμενη νέα ύφεση σε συνδυασμό με μια αύξηση των επιτοκίων.  Περαιτέρω, σημείωσε 

την ανάγκη ενίσχυσης της διαχείρισης των κινδύνων σε συνεργασία με το Δημοσιονομικό 

Συμβούλιο, όπως και την ανάγκη στελέχωσης του Γραφείου με εξειδικευμένο προσωπικό σε 

θέματα οικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων.   

 Ο Υπουργός Οικονομικών ανέλυσε το πλάνο της κυβέρνησης για τη διαχείριση του 

δημόσιου χρέους, συνεπεία της κρίσης λόγω της πανδημίας Covid-19 και λόγω του πολέμου 

στην Ουκρανία, και τόνισε την τεράστια σημασία που δίνει σε αυτό η κυβέρνηση, αφού 

δεσμεύει τις επόμενες γενεές.  Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μελών της επιτροπής σε 

σχέση με τη μείωση του δημόσιου χρέους, επισήμανε ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια 

ισορροπημένη δημοσιονομική πολιτική η οποία προϋποθέτει συνεχή συνεργασία πολιτικών 

και τεχνοκρατών.  Στο πλαίσιο αυτό το Γραφείο ζήτησε και έλαβε τεχνική βοήθεια από τη 

Διεθνή Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, 

καθώς και από τη Γραμματεία της Κοινοπολιτείας. 

 Ο προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ενημέρωσε την επιτροπή 

ότι το δημόσιο χρέος της Κύπρου είναι βιώσιμο, ανέφερε ότι η διαφάνεια είναι ο ακρογωνιαίος 

λίθος στη διαχείριση του δημόσιου χρέους, αφού σε αυτήν αποδίδεται μεγάλη σημασία από 

τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και τους επενδυτές. Επιπλέον, επισήμανε ότι στόχος του 

Γραφείου του είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους δανεισμού και η σταδιακή μείωση του 

χρέους στο πλαίσιο της ΜΣΔΔΧ. 

  Η επιτροπή στο πλαίσιο της άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου και αναλόγως των 

εξελίξεων θα παρακολουθεί την πορεία διαχείρισης του δημόσιου χρέους.   

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως 

και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών1 

 

 
1  Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, έκθεση, 

αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, 
μεταμόρφωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή 
ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της 
ιστοσελίδας www.parliament.cy.  
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