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Εισαγωγή 
 
To Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) κατα-
γράφει θετικό, αν και επιβραδυνόμενο ρυθμό 
μεγέθυνσης, ο οποίος εξακολουθεί να υπερ-
βαίνει τον εκτιμώμενο δυνητικό ρυθμό 
αύξησης.  Σύμφωνα δε με προκαταρτικά στοι-
χεία, το ΑΕΠ κατέγραψε άνοδο της τάξης του 
3,5%, το πρώτο τρίμηνο του 2019 (εποχικά 
διορθωμένα στοιχεία) σε σύγκριση με άνοδο 
4% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. H 
ανάπτυξη το 2018 προέρχεται από την 
εγχώρια ζήτηση, συγκεκριμένα τις ιδιωτικές 
επενδύσεις (διάφορες μορφές επενδύσεων 
χρηματοδοτούμενες κυρίως από ξένα κεφά-
λαια) και την ιδιωτική κατανάλωση. Ο πληθω-
ρισμός και η πιστωτική επέκταση παραμένουν 
σε υποτονικούς ρυθμούς, παρά την αυξανό-
μενη οικονομική δραστηριότητα.  Η απασχό-
ληση αυξήθηκε κατά 4% το 2018 και πιο 
πρόσφατοι δείκτες της αγοράς εργασίας 
εξακολουθούν να είναι ευνοϊκοί. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της EUROSTAT το ποσοστό ανερ-
γίας του εναρμονισμένου δείκτη υποχώρησε 
στο 7% τον Μάρτιο του 2019 (εποχικά διορ-
θωμένα στοιχεία).  

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται να 
υποχωρήσει συνολικά στο 3,5% για το 2019, 
3,1% το 2020 και 3,2% το 2021. Οι επικαιρο-
ποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις της 
ΚΤΚ έχουν αναθεωρηθεί ελαφρώς προς τα 
κάτω σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέ-
ψεις που δημοσιεύθηκαν στο Οικονομικό 
Δελτίο Δεκεμβρίου του 2018. Η επιβράδυνση 
οφείλεται στην επιδείνωση των συνθηκών στο 
εξωτερικό περιβάλλον, ειδικότερα λόγω της 
επιβολής περιοριστικών μέτρων σε διεθνείς 
εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν 
αρνητικά τις εξαγωγές. Η ιδιωτική κατανά-
λωση αναμένεται να καταγράψει επιβραδυνό-
μενη αύξηση, αντικατοπτρίζοντας, μεταξύ 

άλλων, την προβλεπόμενη επιτάχυνση 
αποπληρωμών δανείων και την επίδραση 
αλλαγών σε συντελεστές κοινωνικών 
εισφορών, περιλαμβανομένων και την εισα-
γωγή εισφορών στο Γενικό Σχέδιο Υγείας 
(ΓεΣΥ). Ο κύριος μοχλός ανάπτυξης αναμέ-
νεται να είναι οι επενδύσεις, οι οποίες περι-
λαμβάνουν υποδομές και καταγράφονται σε 
διάφορους τομείς όπως ο τουρισμός,  οι κατα-
σκευές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι 
μεταφορές και η εκπαίδευση. Σημαντικό 
μέρος των επενδύσεων αυτών προέρχεται 
από ξένα κεφάλαια. Οι καθαρές εξαγωγές 
αναμένεται να έχουν αρνητική επίδραση στην 
ανάπτυξη λόγω του εισαγωγικού χαρακτήρα 
της εγχώριας ζήτησης. 

Συνολικά, οι κίνδυνοι για τις προοπτικές 
της οικονομικής δραστηριότητας εξακολου-
θούν να είναι καθοδικοί. Η επιβράδυνση της 
παγκόσμιας ανάπτυξης και η σημαντική εξάρ-
τηση των επενδύσεων στην Κύπρο από την 
εξωτερική χρηματοδότηση, καθιστά την οικο-
νομία ευάλωτη στην αβεβαιότητα που προέρ-
χεται από τις εξωτερικές εξελίξεις.  

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός κυμάν-
θηκε στο 0,8% το 2018, σε σύγκριση με 0,7% 
το 2017. Το 2019, ο πληθωρισμός αναμένεται 
να παραμείνει υποτονικός, παρά τον προβλε-
πόμενο υψηλό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ. 
Μια εξήγηση για τις αδύναμες πληθωριστικές 
πιέσεις μπορεί να είναι το ότι, παρά την ισχυρή 
αύξηση της απασχόλησης, οι συνέπειες της 
κρίσης δεν έχουν ακόμα εξαλειφθεί πλήρως 
από την αγορά εργασίας, συγκρατώντας τους 
μισθούς και το μοναδιαίο κόστος εργασίας. 
Επιπλέον, η αύξηση του ανταγωνισμού 
φαίνεται να συγκρατεί τα περιθώρια κέρδους 
των εταιρειών. Τέλος η τεχνολογική πρόοδος 
που μειώνει το κόστος παραγωγής και διευ-
ρύνει τις επιλογές των καταναλωτών πιθανόν 
να περιορίζει την αύξηση των τιμών.  
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Τα δημόσια οικονομικά αναμένεται να 
επιστρέψουν σε πλεονάσματα το 2019, μετά και 
την καταγραφή προσωρινού ελλείμματος 4,8% 
του ΑΕΠ το 2018, το οποίο αντανακλά τα μέτρα 
στήριξης που σχετίζονταν με την πώληση 
μέρους των εργασιών της Συνεργατικής 
Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ).  Οι δημοσιονομικές 
επιδόσεις αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές, 
με τα δημόσια έσοδα να αντανακλούν τις 
θετικές μακροοικονομικές εξελίξεις και 
σύμφωνα με την υπόθεση για συνεχιζόμενη 
συνετή διαχείριση των δαπανών.  

Όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, μια 
σειρά από σημαντικές διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στα 
χρόνια μετά την κρίση συνεχίζουν να διευρύ-
νονται και να ενισχύουν την ικανότητα του 
τραπεζικού τομέα να αντιμετωπίσει αποτελε-
σματικά τα εναπομείναντα τρωτά σημεία ή και 
πιθανές νέες προκλήσεις. Ειδικότερα, σε ότι 
αφορά το θέμα των μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων (ΜΕΧ) καταγράφηκε σημαντική 
πρόοδος  ιδιαίτερα μέσα στο 2018, κυρίως 
λόγω της μεταφοράς των ΜΕΧ της ΣΚΤ εκτός 
τραπεζικού συστήματος, τις πωλήσεις ΜΕΧ, 

καθώς και των αποπληρωμών. Ωστόσο, παρά 
τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε, το 
επίπεδο των ΜΕΧ εξακολουθεί να είναι πολύ 
ψηλό σε σχέση με το μέσο όρο της ζώνης του 
ευρώ και ως εκ τούτου η προσπάθεια περαι-
τέρω μείωσής τους θα πρέπει να συνεχιστεί. 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
σωστή αναδιάρθρωση των δανείων παρα-
μένει σημαντική καθώς αν και με τις πωλήσεις, 
οι ΜΕΧ φεύγουν από το τραπεζικό σύστημα, 
αυτές παραμένουν στην οικονομία και στο 
ιδιωτικό χρέος. 

Συνοπτικά, τόσο το σύνολο της οικονομίας 
όσο και ειδικότερα ο τραπεζικός τομέας, 
συνεχίζουν να καταγράφουν δυναμική 
ανάκαμψη, η οποία αντικατοπτρίζεται και στις 
εκθέσεις τόσο των οίκων αξιολόγησης όσο 
και των άλλων διεθνών και ευρωπαϊκών 
θεσμών. Παρόλα αυτά, και με δεδομένο το ότι 
οι κίνδυνοι για τις προοπτικές είναι καθοδικοί, 
επιβάλλεται στενή παρακολούθηση των οικο-
νομικών και τραπεζικών εξελίξεων αλλά και 
ενίσχυση των θετικών δεδομένων με περαι-
τέρω διαρθρωτικά μέτρα. 
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1.     Διεθνές Περιβάλλον: κύριες εξελίξεις 
 
• Συγκράτηση της παγκόσμιας οικονομικής 

δραστηριότητας σε υποτονικά επίπεδα λόγω 
κυρίως της συνέχισης των εμπορικών εντά-
σεων και της πτώσης του τομέα της μετα-
ποίησης στη ζώνη του ευρώ. 

• Ελαφρά μείωση παγκόσμιου πληθωρισμού 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σύγ-
κριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2018. 

• Διατήρηση του δομικού πληθωρισμού της 
ζώνης του ευρώ σε σχετικά υποτονικά επί-
πεδα, με προσδοκίες για σταδιακή άνοδο 
στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

• Άνοδος στην τιμή του πετρελαίου από τον 
Φεβρουάριο του 2019, λόγω κυρίως της 
απόφασης του ΟΠΕΚ για μείωση της παρα-
γωγής. 

• Διατήρηση των βασικών επιτοκίων των με-
γαλύτερων κεντρικών τραπεζών στα ίδια 
επίπεδα, με εξαίρεση την Ομοσπονδιακή 
Τράπεζα των ΗΠΑ. 

 
1.1. Εξωτερικές εξελίξεις 
 
Οικονομική μεγέθυνση ΑΕΠ1 
 
Σε αντίθεση με τις προσδοκίες, η παγκόσμια 
οικονομική δραστηριότητα κατέγραψε μικρά 
σημάδια βελτίωσης το πρώτο τρίμηνο του 
2019. Η μικρή ανάκαμψη που παρατηρήθηκε 
ωστόσο φαίνεται να είναι παροδική και δεν 
αναμένεται να συνεχιστεί για το υπόλοιπο του 
2019. Οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν 
θετικά τον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ 
διεθνώς ήταν ο προσωρινός προεφοδιασμός 
αποθεμάτων από το ΗΒ, λόγω της αναμενό-
μενης εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Brexit), και η συνέχιση της ισχυρής οικονο-
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1.     Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των 
πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist Poll of 
Forecasters (Μάιος 2019), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Euro-
pean Economic Forecast, Spring 2019) και το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, April 2019).
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μικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, 
καθοδικοί παράγοντες όπως η συνέχιση των 
εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η 
αύξηση των εμπορικών δασμών από τις ΗΠΑ, 
το Brexit, η πτώση του τομέα της μεταποίησης 
στη ζώνη του ευρώ και η εφαρμογή αυστηρό-
τερων κριτηρίων στον πιστωτικό τομέα της 
Κίνας αυξάνουν την αβεβαιότητα στις παγκό-
σμιες αγορές. Οι πιο πάνω λόγοι αναμένεται 
να επηρεάσουν αρνητικά τη δυναμική της 
παγκόσμιας ανάπτυξης. 

Στη ζώνη του ευρώ, η αύξηση της οικονο-
μικής δραστηριότητας παρέμεινε στα ίδια 
επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο, κατα-
γράφοντας όμως επιβράδυνση σε σύγκριση 
με το πρώτο τρίμηνο του 2018. Πιο συγκεκρι-
μένα, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ 
σταθεροποιήθηκε στο 1,2% κατά το πρώτο 
τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με 2,4% κατά 
το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο (Διάγραμμα 
Α1). Οι κύριοι παράγοντες που συγκρατούν τη 
δυναμική της ανάπτυξης είναι:  
• η αβεβαιότητα στις αγορές λόγω των εμ-

πορικών εντάσεων και του Brexit, και κατ’ 
επέκταση η μείωση των εξαγωγών λόγω 
μειωμένης ζήτησης από την Κίνα, και 

• η πτώση του τομέα της μεταποίησης, και 
πιο συγκεκριμένα του τομέα των αυτοκι-
νήτων στην Γερμανία, η οποία οδήγησε στη 
μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης.  
Επιπλέον, οι δυσμενείς παγκόσμιες μακρο-

οικονομικές συνθήκες οδήγησαν τόσο τη 
ζώνη του ευρώ όσο και τις υπόλοιπες 
ανεπτυγμένες οικονομίες στη χρήση πιο 
ασφαλών επενδύσεων. Η στροφή προς πιο 
ασφαλείς επενδύσεις είχε ως αποτέλεσμα την 
πτώση των τιμών των μετοχών, τη διεύρυνση 
του περιθωρίου εταιρικών ομολόγων και τη 
μείωση των αποδόσεων κρατικών ομολόγων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η απόδοση του δεκαε-
τούς γερμανικού ομολόγου ξεκίνησε να κατα-
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Πηγή: Eurostat. 
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο 
πρόσφατων προβλέψεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ.
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γράφει αρνητικά επίπεδα περί τα τέλη 
Μαρτίου 2019. Όσον αφορά τις προβλέψεις 
διεθνών οργανισμών και αναλυτών, ο ρυθμός 
μεγέθυνσης του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ 
αναμένεται να κυμανθεί στο 1,3% και στο 
1,5% το 2019 και 2020, αντίστοιχα. 

Σε αντίθεση με τη ζώνη του ευρώ, η αναμε-
νόμενη έξοδος του ΗΒ από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση οδήγησε τις επιχειρήσεις στο ΗΒ να 
προβούν σε αύξηση των αποθεμάτων τους, 
επηρεάζοντας θετικά τον ετήσιο ρυθμό μεγέ-
θυνσης του ΑΕΠ της χώρας. Συγκεκριμένα, ο 
ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ στο ΗΒ 
ανήλθε στο 1,8% κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2019 σε σύγκριση με 1,2% κατά το αντίστοιχο 
περυσινό τρίμηνο. Διεθνείς οργανισμοί και 
αναλυτές εκτιμούν ότι η αύξηση του ρυθμού 
μεγέθυνσης του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο 
ήταν παροδική και ως εκ τούτου αναμένουν 
τον ρυθμό μεγέθυνσης το 2019 και το 2020 να 
επιβραδυνθεί στο 1,3% και 1,4%, αντίστοιχα.  

Στις ΗΠΑ, η οικονομική δραστηριότητα 
παραμένει ισχυρή, λόγω κυρίως της αύξησης 
των ιδιωτικών καταναλωτικών δαπανών, των 
ιδιωτικών αποθεμάτων, των κυβερνητικών 
δαπανών και των ιδιωτικών επενδύσεων (εξαι-
ρουμένων των επενδύσεων σε οικιστικά 
ακίνητα). Συγκεκριμένα, το πραγματικό ΑΕΠ 
αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,2% το πρώτο 
τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με 2,6% κατά 
το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Παρόλα 
αυτά, σύμφωνα με τις προβλέψεις διεθνών 
οργανισμών και αναλυτών, ο ρυθμός μεγέ-
θυνσης του ΑΕΠ αναμένεται να επιβραδυνθεί 
το 2019 και το 2020, στο 2,4% και 1,9%, αντί-
στοιχα, λόγω κυρίως της αναμενόμενης 
μείωσης των κρατικών δαπανών και συνεπα-
κόλουθα της συρρίκνωσης της δημοσιονο-
μικής πολιτικής. Επίσης, η εφαρμογή 
εμπορικών δασμών προς την Κίνα κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του 2018 και η ενδεχόμενη 
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εφαρμογή περαιτέρω δασμών προς τις χώρες 
της ζώνης του ευρώ αναμένεται να αυξήσουν 
ακόμη περισσότερο την αβεβαιότητα στις 
αγορές.  
 
Πληθωρισμός2 
 
Ο πληθωρισμός παγκόσμια κινήθηκε σε 
ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το 
τελευταίο τρίμηνο του 2018. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στις εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας, 
λόγω της, κατά μέσο όρο, χαμηλότερης τιμής 
του πετρελαίου κατά την προαναφερθείσα 
περίοδο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις 
διεθνών οργανισμών και αναλυτών, ο πληθω-
ρισμός σε επιλεγμένες ανεπτυγμένες χώρες 
όπως οι ΗΠΑ, το ΗΒ, η Ιαπωνία και η ζώνη του 
ευρώ, αναμένεται το 2019 να κυμανθεί σε 
χαμηλότερα επίπεδα από το 2018 
(Διάγραμμα Α.2). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται 
κυρίως στην αναμενόμενη επιβράδυνση της 
παγκόσμιας οικονομικής μεγέθυνσης. Σημει-
ώνεται, ωστόσο, ότι με βάση τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία, οι τιμές του πετρελαίου 
για ολόκληρο το 2019 αναμένεται να κυμαν-
θούν, κατά μέσο όρο, στα ίδια περίπου 
επίπεδα με το 2018. Όσον αφορά το 2020, ο 
πληθωρισμός στις προαναφερθείσες 
ανεπτυγμένες χώρες αναμένεται να παρου-
σιάσει σ υγκρατημένες ανοδικές τάσεις, λόγω 
κυρίως της προβλεπόμενης περαιτέρω 
αύξησης στους μισθούς λόγω της αυξανό-
μενης στενότητας στις αγορές εργασίας. 
  
Συναλλαγματικές ισοτιμίες 
 
Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι 
του δολαρίου ΗΠΑ και του ιαπωνικού γεν, 

2.     Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό υπολογίζεται ως ο μέσος 
όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: Tην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (European Economic Forecast, Spring 
2019) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic 
Outlook, April 2019). 
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Πηγές: Εurostat, SDW (ΕΚΤ). 
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο 
πρόσφατων προβλέψεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ.
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συνέχισε να καταγράφει καθοδική πορεία 
(Διάγραμμα Α.3) κατά την περίοδο αναφοράς 
28 Δεκεμβρίου του 2018 με 10 Μαΐου του 
2019 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), λόγω 
κυρίως της χαμηλότερης από την αναμενό-
μενη οικονομικής ανάπτυξης στη ζώνη του 
ευρώ. Όσον αφορά τη συναλλαγματική 
ισοτιμία του ευρώ έναντι της στερλίνας μετά 
την υποτίμηση που καταγράφηκε κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του 2018, παρουσίασε και 
αυτή ανοδική πορεία το 2019. Πιο συγκεκρι-
μένα, κατά την προαναφερόμενη περίοδο το 
ευρώ υποτιμήθηκε κατά 1,8% έναντι του 
δολαρίου ΗΠΑ, 4,3% έναντι της στερλίνας και 
2,5% έναντι του ιαπωνικού γεν. 
 
Πετρέλαιο 
 
Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent κατέγραψε 
σημαντική πτώση το τέταρτο τρίμηνο του 
2018, λόγω κυρίως της σημαντικής αύξησης 
της παραγωγής πετρελαίου από τις ΗΠΑ, τη 
Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία μετά από την 
επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στους εισα-
γωγείς πετρελαίου από το Ιράν (Διάγραμμα 
Α.4). Παρόλα αυτά, από τον Φεβρουάριο του 
2019, η τιμή του πετρελαίου καταγράφει 
ανοδική πορεία, λόγω κυρίως της απόφασης 
του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών 
Εξαγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) για μείωση της 
παραγωγής πετρελαίου. Συγκεκριμένα, στις 
10 Μαΐου του 2019 η τιμή του πετρελαίου 
ανήλθε στα 70,62 δολάρια ανά βαρέλι σε 
σύγκριση με 52,20 δολάρια στις 28 Δεκεμ-
βρίου του 2018. 
 
Διεθνή βασικά επιτόκια 
 
Οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες, με εξαί-
ρεση την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, 
διατήρησαν αμετάβλητα τα βασικά τους 
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επιτόκια, με τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της 
Αγγλίας να παραμένουν στο 0% και στο 
0,75%, αντίστοιχα (Διάγραμμα Α.5). Σε αντί-
θεση, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ 
αύξησε το εύρος του βασικού της επιτοκίου 
περί τα μέσα Δεκεμβρίου 2018 με το 
ανώτατο όριο να διαμορφώνεται από 2,25% 
σε 2,50%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν 
αναμένει να προβεί σε περαιτέρω αύξηση 
του βασικού της επιτοκίου το 2019, λόγω 
κυρίως των χαμηλών πληθωριστικών προσ-
δοκιών από τις αγορές. 
 
1.2 Νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του 
ευρώ 
 
Πληθωρισμός 
 
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 
ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ ανήλθε 
στο 1,7% τον Απρίλιο του 2019 σε σύγκριση 
με 1,4% τον Μάρτιο του 2019 (Διάγραμμα 
Α.6). Η μικρή αύξηση σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα οφειλόταν κυρίως στις 
μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των υπηρε-
σιών. Κατά τους πρόσφατους μήνες, οι αυξη-
μένες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να έχουν 
σημαντική αυξητική επίδραση στον πληθω-
ρισμό της ζώνης του ευρώ. Σε αντίθεση, κατά 
το πρώτο τετράμηνο του 2019, οι αυξήσεις 
στις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων εξαι-
ρουμένης της ενέργειας συνεχίζουν να παρα-
μένουν σε αναιμικά επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, 
ο πληθωρισμός εξαιρουμένων των τιμών της 
ενέργειας και των τροφίμων (δομικός πληθω-
ρισμός) συνεχίζει να κυμαίνεται σε σχετικά 
υποτονικά επίπεδα, παραμένοντας σχεδόν 
αμετάβλητος σε σύγκριση με το πρώτο τετρά-
μηνο του 2018. Ο δομικός πληθωρισμός 
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αναμένεται να σημειώσει σταδιακή σημαντική 
άνοδο μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενος από 
τα μέτρα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, την 
προβλεπόμενη περαιτέρω συνέχιση της οικο-
νομικής μεγέθυνσης, καθώς και από την 
αναμενόμενη σταδιακή άνοδο των μισθών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία διαθέ-
σιμα στοιχεία, καθώς επίσης και τις επιβρα-
δυντικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, 
ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμέ-
νεται να επιβραδυνθεί τους επόμενους μήνες. 
Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις διεθνών οργα-
νισμών και αναλυτών για τον πληθωρισμό στη 
ζώνη του ευρώ συγκλίνουν στο 1,4% για το 
2019 και γύρω στο 1,5% το 2020 σε σύγκριση 
με 1,8% το 2018. 
 
Βασικά επιτόκια και παρεμβάσεις της ΕΚΤ  
 
Όσον αφορά τα συμβατικά μέτρα νομισμα-
τικής πολιτικής, η ΕΚΤ διατήρησε αμετά-
βλητα τα βασικά της επιτόκια το πρώτο 
πεντάμηνο του 2019, στο 0,25%, 0% και  
-0,40% για τις πράξεις διευκόλυνσης οριακής 
χρηματοδότησης, κύριας αναχρηματοδό-
τησης και διευκόλυνσης αποδοχής καταθέ-
σεων, αντίστοιχα. Η καμπύλη απόδοσης του 
επιτοκίου EONIA παρέμεινε αμετάβλητη 
κατά τον τελευταίο χρόνο (Διάγραμμα Α.7). 
Συγκεκριμένα, το επιτόκιο EONIA έκλεισε στο 
-0,36% στις 15 Μαΐου του 2019, παραμέ-
νοντας στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με τις 
αρχές του έτους. Σε ό,τι αφορά τα μη-συμβα-
τικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, οι 
καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (Asset 
Purchase Programme - APP) έληξαν τον 
Δεκέμβριο του 2018. Η ΕΚΤ συνεχίζει να 
επανεπενδύει πλήρως τα ποσά από την 
εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο 
του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους 
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για παρατεταμένη χρονική περίοδο και για 
όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για 
τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστό-
τητας. Επιπρόσθετα, τον Μάρτιο του 2019 η 
ΕΚΤ ανακοίνωσε μια νέα σειρά τριμηνιαίων 
στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης (TLTRO-III), διάρκειας 
δύο ετών η καθεμία, οι οποίες θα ξεκινήσουν 
από τον Σεπτέμβριο του 2019 και θα συνεχί-
σουμε μέχρι τον Μάρτιο του 2021. Αυτές οι 
νέες πράξεις αναμένεται να συμβάλουν στη 
διατήρηση των ευνοϊκών όρων χορήγησης 
τραπεζικών δανείων και στην περαιτέρω 
ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. 

Τα προαναφερθέντα μέτρα νομισματικής 
πολιτικής της ΕΚΤ, συμβατικά και μη-συμβα-
τικά μέτρα, έχουν ως κύριο στόχο τη στήριξη 
της πολιτικής για επαναφορά του πληθωρι-
σμού στη ζώνη του ευρώ σε βιώσιμα και 
συμβατά με το μεσοπρόθεσμο στόχο της 
επίπεδα, δηλαδή κάτω αλλά πλησίον του 2%.  
 
Πιστωτική επέκταση: δάνεια 
 
Τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα στη ζώνη 
του ευρώ συνέχισαν να καταγράφουν θετι-
κούς ρυθμούς μεταβολής κατά το πρώτο 
τρίμηνο του 2019, τόσο προς τα νοικοκυριά 
όσο και προς τις μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις (Διάγραμμα Α.8). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι πρόσφατοι θετικοί αριθμοί 
μεταβολής προς τις προαναφερθείσες κατη-
γορίες είναι οι υψηλότεροι που καταγρά-
φηκαν από τον Ιούνιο του 2009. Η εξέλιξη 
αυτή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη 
ρευστότητα των τραπεζών, στη διατήρηση 
των δανειστικών επιτοκίων στη ζώνη του 
ευρώ σε πολύ χαμηλά επίπεδα και στους 
συνολικούς ευνοϊκούς όρους και προϋποθέ-
σεις που εφαρμόζουν οι τράπεζες στους 
δανειολήπτες για τη χορήγηση δανείων. Πιο 
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συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων 
(ΕΤΧ) στη ζώνη του ευρώ, η ζήτηση δανείων 
από νοικοκυριά συνέχισε να καταγράφει 
αύξηση και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, 
ενώ η ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις 
παρέμεινε αμετάβλητη. Παρόλα αυτά, τα 
κριτήρια χορήγησης δανείων προς τα νοικο-
κυριά έγιναν αυστηρότερα, ενώ για τις επιχει-
ρήσεις έμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα. 
Όσον αφορά τις προσδοκίες για το δεύτερο 
τρίμηνο του 2019, σύμφωνα πάντα με τα 
τελευταία αποτελέσματα της ΕΤΧ στη ζώνη 
του ευρώ, οι συμμετέχουσες τράπεζες αναμέ-
νουν τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά για καταναλωτι-
κούς και λοιπούς σκοπούς να γίνουν χαλαρό-
τερα σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 
2019, ενώ τα κριτήρια χορήγησης δανείων 
προς νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς 
αναμένεται να γίνουν αυστηρότερα. Η 
καθαρή ζήτηση δανείων τόσο από νοικο-
κυριά όσο και από επιχειρήσεις αναμένεται 
να καταγράψει περαιτέρω αύξηση το 
δεύτερο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το 
πρώτο τρίμηνο του έτους. Παρά τις πιο πάνω 
ενισχυτικές για το ΑΕΠ νομισματικές εξελί-
ξεις, το υψηλό επίπεδο των ΜΕΧ σε μερικά 
κράτη μέλη συνεχίζει να αποτελεί τροχοπέδη 
στη μελλοντική δυναμική της συνολικής 
πιστωτικής επέκτασης στη ζώνη του ευρώ, 
αλλά και της δραστηριότητας στην πραγμα-
τική οικονομία. 
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2. Εγχώριες Εξελίξεις  
 
• Καταγραφή αυξητικών τάσεων στον εγχώ-

ριο πληθωρισμό ο οποίος παραμένει όμως 
υποτονικός.  

• Καταγραφή ανοδικής πορείας στους ετήσι-
ους ρυθμούς μεταβολής τόσο των καταθέ-
σεων όσο και των δανείων του εγχώριου 
ιδιωτικού τομέα. 

• Σημαντική μείωση των ΜΕΧ κατά το 2018. 
• Επιβεβαίωση του ευνοϊκού χαμηλού εγχώ-

ριου επιτοκιακού καθεστώτος, με περαιτέρω 
μικρή πτώση τόσο στα δανειστικά όσο και 
στα καταθετικά επιτόκια. 

• Καταγραφή περαιτέρω μεγέθυνσης του ΑΕΠ, 
αν και με οριακή επιβράδυνση, αντικατο-
πτρίζοντας τη θετική πορεία της εγχώριας 
ζήτησης. 

• Περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας, κα-
ταγράφοντας ποσοστά χαμηλότερα από το 
μέσο όρο της ζώνης του ευρώ. 

• Συνέχιση της σταδιακής ανάκαμψης στην 
αγορά ακινήτων, με τη ζήτηση να αυξάνεται 
αισθητά και τις τιμές να καταγράφουν σχε-
τικά μικρές αυξήσεις, με εξαίρεση τη Λεμεσό 
που καταγράφει σημαντική αύξηση στις τι-
μές των διαμερισμάτων. 

• Συνέχιση της καταγραφής πρωτογενών πλε-
ονασμάτων στον δημόσιο τομέα. 

 
2.1 Εγχώριες Τιμές, Νομισματικά Μεγέθη 
και Κόστος Εργασίας 
 
Τιμές 
 
Ο πληθωρισμός στην Κύπρο με βάση τον 
Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(ΕνΔΤΚ) κατέγραψε αύξηση 1,2% τον Απρίλιο 
του 2019 σε σύγκριση με μείωση 0,3% τον 
αντίστοιχο μήνα του 2018. Όσον αφορά το 
πρώτο τετράμηνο του έτους, ο ΕνΔΤΚ 
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ανήλθε στο 1,3% σε σύγκριση με μείωση 
0,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2018 
(Διάγραμμα Α.9 και Πίνακας Α.1). Η αυξη-
τική πορεία του πληθωρισμού κατά την υπό 
ανασκόπηση περίοδο, αντανακλά τις αυξή-
σεις στις τιμές της ενέργειας, των τροφίμων 
και ειδικά των μη-επεξεργασμένων, καθώς 
και τις τιμές των υπηρεσιών. Σε αντίθεση, οι 
τιμές των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρου-
μένης της ενέργειας συνέχισαν να καταγρά-
φουν ετήσιες μειώσεις λόγω κυρίως του 
αυξημένου ανταγωνισμού συμπεριλαμβανο-
μένων των ειδικών προσφορών εκτός της 
περιόδου ξεπουλημάτων και του Πάσχα, 
αλλά και του ανταγωνισμού λόγω αγορών 
από το διαδίκτυο. 

Ο πληθωρισμός εξαιρουμένων των τιμών 
της ενέργειας και των τροφίμων (δομικός 
πληθωρισμός), κατέγραψε επίσης αύξηση 
φθάνοντας στο 0,6% κατά το πρώτο τετρά-
μηνο του έτους σε σύγκριση με οριακή 
μείωση 0,1% την αντίστοιχη περίοδο του 
2018 (Διάγραμμα Α.9 και Πίνακας Α.1). Η 
υποτονική πορεία του δο μι κού πληθωρι-
σμού κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, 
οφείλεται κυρίως στην επίδραση της αρνη-
τικής πορείας των τιμών των βιομηχανικών 
προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας (για 
περαιτέρω ανάλυση και επεξήγηση της 
συνέχισης του παρατεταμένου υποτονικού 
πλη θω ρισμού στην Κύπρο βλέπε Πλαίσιο 1, 
σελ. 22), η οποία αντισταθμίζει σε μεγάλο 
βαθμό την αυξητική επίδραση των τιμών 
των υπηρεσιών. Η ανάλυση της πορείας του 
δομικού πληθωρισμού είναι χρήσιμη καθώς 
αυτή καταδεικνύει τις γενικότερες τάσεις 
των τιμών εξαιρουμένης της επίδρασης 
εξωγενών παραγόντων με τις μεγαλύτερες 
διακυμάνσεις, όπως η τιμή της ενέργειας και 
οι τιμές των τροφίμων. 
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ΕνΔΤΚ εξαιρ. ενέργειας και τροφίμωνΕνΔΤΚ

ΕνΔΤΚ εξαιρ. ενέργειας

2015 2016 2017 2018 2019
Ιαν. Ιούλ. Ιαν. Ιούλ. Ιαν. Ιούλ. Ιαν. Ιούλ. Ιαν.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.9 Πληθωρισμός στην Κύπρο (ΕνΔΤΚ)  
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: Eurostat.

ΠIΝΑΚΑΣ Α.1 Πληθωρισμός στην Κύπρο

Πηγή: Eurostat. 
(1) Σύμφωνα με τη στάθμιση για το έτος 2019.

 
                                                                                                                          Ετήσια μεταβολή, % 

                                                                                               Ιαν.-Απρ.     Ιαν.-Απρ.          Απρ.   Μάρ.       Απρ. 
                                                               Στάθμιση(1)               2018               2019         2018    2019      2019  
ΕνΔΤΚ                                                            1000,00                   -0,6                    1,3             -0,3         1,1           1,2 
Μη-Επεξεργασμένα τρόφιμα                  51,52                   -5,6                 11,8               3,1         8,3           5,1 
Επεξεργασμένα τρόφιμα                        180,01                   -1,1                    0,7             -0,9         0,5           1,1 
Ενέργεια                                                            85,14                   -0,3                    1,6               0,0         2,2           2,9 
Υπηρεσίες                                                      459,25                     1,0                    1,2               0,5         0,8           1,8 
Βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ.               224,08                   -2,5                  -0,5             -2,4       -0,1          -1,4 
της ενέργειας 
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας                    914,86                   -0,7                    1,3             -0,3         0,9           1,1 
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας και             683,33                   -0,1                    0,6             -0,4         0,5           0,7 
των τροφίμων 
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Πλαίσιο: Η παραδοξότητα του 
χαμηλού πληθωρισμού στην Κύπρο 
τα τελευταία χρόνια 
 
1. Εισαγωγή 
 
Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα 
που απασχολεί διεθνώς τις κεντρικές 
τράπεζες και άλλους διεθνείς οικονομικούς 
φορείς είναι η παρατεταμένη διατήρηση 
του πληθωρισμού σε υποτονικά επίπεδα, 
παρά την πρόοδο που σημειώθηκε σε 
άλλα μακροοικονομικά μέτωπα, όπως η 
ανεργία και η οικονομική δραστηριότητα. 
Γενικά, η διατήρηση των τιμών σε χαμηλά 
και σταθερά επίπεδα είναι ο στόχος 
πολλών κεντρικών τραπεζών λόγω των 
προβλημάτων που μπορούν να επιφέρουν 
σε μια οικονομία και τους καταναλωτές της 
οι μεγάλες αυξήσεις των τιμών1.  Από την 
άλλη, η παρατεταμένη διατήρηση του 
πληθωρισμού σε  υπερβολικά χαμηλά ή 
υποτονικά επίπεδα, προκαλεί δυσφορία 
στους Κεντρικούς Τραπεζίτες2, καθότι 
αυξάνεται ο κίνδυνος του αποπληθωρι-
σμού (μειώσεις τιμών), ο οποίος σε συνάρ-
τηση με τυχόν υποτονική ή μειωμένη 
οικονομική δραστηριότητα, μπορεί επίσης 
να έχει σημαντικό οικονομικό κόστος3.  

Στη δεύτερη ενότητα του πλαισίου 
παρουσιάζεται ο πληθωρισμός στην 
Κύπρο από το 2000 και μετά.  Αρχικά 
γίνεται μια ιστορική αναδρομή της πορείας 
του εγχώριου πληθωρισμού από το 2000 
μέχρι το 2013, τη χρονιά δηλαδή της κορύ-

φωσης της κρίσης και ακολούθως από το 
2013 μέχρι το 2016, τη χρονιά δηλαδή 
εξόδου από το πρόγραμμα οικονομικής 
προσαρμογής που συμφωνήθηκε με την 
Τρόικα. Στη συνέχεια, αναλύεται η 
περίοδος 2017 μέχρι σήμερα, όπου ο 
εγχώριος πληθωρισμός συνεχίζει να παρα-
μένει υποτονικός, παρά τη συνεχιζόμενη 
ισχυρή οικονομική μεγέθυνση που κατα-
γράφει η κυπριακή οικονομία κατά τα 
τελευταία χρόνια. Στην τρίτη ενότητα 
παρουσιάζονται πιθανές επεξηγήσεις για 
την πιο πάνω παραδοξότητα, ενώ στην 
τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται καταλη-
κτικά σχόλια.   
 
2. Ιστορική αναδρομή της πορείας του 
πληθωρισμού στην Κύπρο μέχρι 
σήμερα 
 
Διαχρονικά, πριν την ένταξη στη ζώνη του 
ευρώ το 2008, η Κύπρος ακολουθούσε 
συναλλαγματική πολιτική σταθερών ισοτι-
μιών, με την κυπριακή λίρα να είναι είτε 
συνδεδεμένη με ένα νόμισμα (το ecu ή το 
ευρώ) είτε με ένα καλάθι νομισμάτων. Το 
καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών 
ισοτιμιών διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο 
στη συγκράτηση του πληθωρισμού στην 
Κύπρο στα επίπεδα των εμπορικών της 
εταίρων, και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια 
στα επίπεδα της ζώνης του ευρώ. Συγκε-
κριμένα, ο εγχώριος πληθωρισμός παρέ-
μεινε κατά κανόνα το μεγαλύτερο μέρος 
των τελευταίων σαράντα χρόνων, μεταξύ 
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1.     Για περαιτέρω επεξήγηση των συνεπειών του υψηλού πληθωρισμού βλέπε, Anderson G.R (2006) και 
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/stableprices.en.html. 

2.     Για παράδειγμα, στις αναφορές σχετικά με τις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για τη νομισματική 
πολιτική στις 9-10 Απριλίου 2019 σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε κάτω από το στόχο του, σε επίπεδα που 
προκαλούν δυσφορία (“uncomfortable”). 

3.     Για περαιτέρω επεξήγηση των συνεπειών του αποπληθωρισμού βλέπε, European Central Bank (2009) και 
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/stableprices.en.html 
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2%-3%. Αναμφίβολα, η σταθερή σύνδεση 
της κυπριακής λίρας με νομίσματα που 
είχαν ισχυρή αντιπληθωριστική 
προϊστορία βοήθησε στη διατήρηση 
χαμηλού εγχώριου πληθωρισμού μέσω της 
παρουσίας φθηνότερων εισαγόμενων 
προϊόντων, τα οποία λόγω του ανοικτού 
χαρακτήρα της κυπριακής οικονομίας 
(trade openness) και της επακόλουθης 
μεγάλης βαρύτητάς τους στο δείκτη τιμών 
καταναλωτή συγκρατούσαν το γενικό 
επίπεδο των τιμών στην Κύπρο σε χαμηλά 
επίπεδα (Κυριάκου και Συρίχας (1999) και 
Συρίχας, Αργυρίδου-Δημητρίου, Καρα-
μάνου και Κλεάνθους, 2012). 

Παρά το γεγονός ότι, ιστορικά η Κύπρος 
φαίνεται να “εισήγαγε” τον πληθωρισμό 
των κυριότερων εμπορικών της εταίρων, 
εντούτοις παρουσίαζε μεγαλύτερη μετα-
βλητότητα. Εξωτερικοί παράγοντες, όπως 
οι μεγάλες μεταβολές στις διεθνείς τιμές 
του πετρελαίου, επηρέαζαν περισσότερο 
τον εγχώριο πληθωρισμό, δεδομένου ότι η 
Κύπρος στηρίζεται περισσότερο στα 
πετρελαϊκά προϊόντα για ενέργεια σε 
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ζώνης 
του ευρώ. Από την άλλη, εσωτερικοί παρά-

γοντες όπως οι μεταβολές έμμεσων φόρων 
στην Κύπρο, στο πλαίσιο εναρμόνισής της 
με το κοινοτικό κεκτημένο, αλλά και μετα-
βολές στις τιμές των γεωργικών προϊόντων 
που συνδέονταν με τις εκάστοτε καιρικές 
συνθήκες, δημιουργούσαν κατά καιρούς 
μεγάλη μεταβλητότητα στον εγχώριο 
πληθωρισμό. Εννοείται φυσικά ότι, ο 
πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ έχει εξ’ 
ορισμού μικρότερη μεταβλητότητα, 
καθότι αποτελεί ένα σταθμισμένο μέσο 
όρο των χωρών μελών της και τυχόν ιδιο-
συγκρασιακές αλλαγές σε εθνικό επίπεδο 
μπορούν να εξαλειφθούν με αντίθετες 
ιδιοσυγκρασιακές αλλαγές σε άλλες χώρες 
μέλη (Κλεάνθους και Καπάταης, 2012). 

Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η 
πορεία του πληθωρισμού στην Κύπρο και 
στη ζώνη του ευρώ κατά την περίοδο 2000 
μέχρι σήμερα. Για σκοπούς ανάλυσης, η 
περίοδος αυτή διαιρείται σε τρεις υποπε-
ριόδους: (α) 2000-2012 (προ κρίσης 
περίοδος), (β) 2013-2016 (από την κορύ-
φωση της κρίσης μέχρι και την έξοδο από 
το Μνημόνιο) και (γ) από το 2017 μέχρι 
σήμερα (η περίοδος της ισχυρής οικονο-
μικής μεγέθυνσης).  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Πληθωρισμός στην Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ (ΕνΔΤΚ)

Πηγές: Eurostat, ΚΤΚ.
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2.1 Ανάλυση της περιόδου 2000 - 2012 
Στο Διάγραμμα 1 (σελ. 23) διακρίνονται 
χαρακτηριστικά περίοδοι όπου εγχώριοι ή 
εξωγενείς παράγοντες οδήγησαν σε αυξη-
μένο πληθωρισμό στην Κύπρο, όπως για 
παράδειγμα το 2000, 2003, 2008 και η 
περίοδος 2010-2012. Ενδεικτικά, με βάση 
τον ΕνΔΤΚ, ο υψηλότερος εγχώριος πληθω-
ρισμός το 2000 οφείλεται σε αύξηση των 
διεθνών τιμών του πετρελαίου και σε 
αύξηση του ΦΠΑ από 8% σε 10% τον 
Ιούλιο του 2000. Το 2002 και το 2003 η 
άνοδος του πληθωρισμού οφειλόταν 
κυρίως σε περαιτέρω αυξήσεις του ΦΠΑ σε 
13% και 15%, αντίστοιχα, με στόχο την 
εναρμόνιση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο κατά την πορεία της προς την 
ένταξη στην ΕΕ. Σε αντίθεση, η επιβρά-
δυνση του εγχώριου πληθωρισμού το 
2004 και 2006 οφειλόταν κυρίως στη 
μείωση των φόρων κατανάλωσης για τα 
αυτοκίνητα. Όσον αφορά το 2008, ο 
υψηλός πληθωρισμός ήταν, από τη μία, 
αποτέλεσμα των ιστορικά υψηλών τιμών 
του πετρελαίου, που έφθασαν τον Ιούλιο 
του 2008 στα 145 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι, 
και από την άλλη, αποτέλεσμα ενδογενών 
παραγόντων που σχετίζονταν με την υπέρ-
μετρη εγχώρια ζήτηση και δανεισμό καθώς 
και την επεκτατική δημοσιονομική πολι-
τική. Οι συνθήκες αυτές επηρέασαν επίσης, 
πέραν του επιπέδου του πληθωρισμού, και 
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το 
οποίο έφθασε σε πρωτοφανή επίπεδα της 
τάξης του 15,5% του ΑΕΠ το 2008. Εξαιρου-
μένης της επίδρασης των πιο πάνω κυρίως 
εξωγενών παραγόντων, την περίοδο 2000-
2012 ο πληθωρισμός στην Κύπρο παρου-

σίασε διακυμάνσεις παρόμοιες με εκείνες 
του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, 
λόγω, όπως προαναφέρθηκε, της 
σύνδεσης της κυπριακής λίρας με το ευρώ 
από το 1999 και της ένταξης στη ζώνη του 
ευρώ τον Ιανουάριο του 2008. 
 
2.2 Ανάλυση της περιόδου 2013 - 2016 
Την περίοδο 2013-2016, δηλαδή την 
περίοδο που σηματοδοτήθηκε από την 
εγχώρια χρηματοοικονομική κρίση, ο 
πληθωρισμός στην Κύπρο καταγράφεται 
σημαντικά χαμηλότερος του πληθωρισμού 
στη ζώνη του ευρώ, παρά τις αυξήσεις του 
ΦΠΑ που σημειώθηκαν το 2013 και το 
2014 (Διάγραμμα 1, σελ. 23). Η εγχώρια 
οικονομική κρίση, η οποία ήταν ετεροχρο-
νισμένη με την κρίση της ζώνης του ευρώ, 
είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή μέτρων 
για τη μείωση των δημόσιων δαπανών και 
τον εξορθολογισμό του τραπεζικού τομέα, 
με απότοκο τη σημαντική αύξηση της 
ανεργίας σε συνδυασμό με τις μεγάλες 
περικοπές των μισθών και τη μείωση του 
κόστους παραγωγής. Αυτοί οι ενδογενείς 
παράγοντες, επηρέασαν την εγχώρια 
ζήτηση και συνέβαλαν σημαντικά στη 
μείωση τόσο του πληθωρισμού όσο και 
του δομικού πληθωρισμού4 σε αρνητικά 
επίπεδα, κάτι που αντικατοπτρίζεται και 
στην ψαλίδα μεταξύ του εγχώριου δομικού 
πληθωρισμού και του αντίστοιχου της 
ζώνης του ευρώ (Διάγραμμα 2, σελ. 25). 
Συνολικά, η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε 
“εσωτερική εγχώρια υποτίμηση” του 
κυπριακού νομίσματος κατά τη διάρκεια 
των κρίσιμων ετών, η οποία, παρά τις γενι-
κότερες αρνητικές συγκυρίες, οδήγησε σε 
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4.     Ο δομικός πληθωρισμός εξαιρεί τις κατηγορίες με τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις και που επηρεάζονται από εξωγενείς 
παράγοντες, δηλαδή των τροφίμων και της ενέργειας.
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βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
Κύπρου και επέτρεψε στην εγχώρια οικο-
νομία να ανακάμψει ταχύτερα από ό,τι 
αρχικά αναμενόταν5. 
 
2.3 Ανάλυση της περιόδου 2017 - 
Μάρτιος 2019 
Η εγχώρια οικονομία καταγράφει ισχυρή 
μεγέθυνση και μείωση της ανεργίας από 
το 2015 και μετά. Ο συνολικός και ο 
δομικός εγχώριος πληθωρισμός, αν και 
κατά μέσο όρο επέστρεψαν σε θετικά 
πρόσημα από το 2017, παραμένουν σε 
υποτονικά επίπεδα και χαμηλότερα από τα 
αντίστοιχα επίπεδα στη ζώνη του ευρώ 
(Διάγραμμα 3).   

Η συνεχής αναιμική πορεία του 
πληθωρισμού κατά την περίοδο 2017 
μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2019, 
αντικατοπτρίζεται στις πλείστες κατηγο-
ρίες, εξαιρουμένης της ενέργειας. Στον 
Πίνακα 1 (σελ. 26) παρουσιάζονται οι 
σταθμισμένες συνεισφορές των κύριων 
υποκατηγοριών του πληθωρισμού πάνω 

στο συνολικό πληθωρισμό από το πρώτο 
τρίμηνο του 2017 μέχρι και το πρώτο 
τρίμηνο του 2019.  

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον πιο 
πάνω πίνακα, οι ετήσιες τιμές των υπηρε-
σιών καταγράφουν μικρή θετική επίδραση 
στο συνολικό πληθωρισμό, ενώ οι τιμές 
των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρου-
μένης της ενέργειας παρουσιάζουν διαδο-
χικές, σημαντικά αρνητικές συνεισφορές. 
Σε αντίθεση, σημαντικά θετικές σταθμι-
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5.     Ο πληθωρισμός επηρεάζεται επίσης από τη μείωση της τιμής του πετρελαίου και άλλους εξωγενείς παράγοντες. Για 
περαιτέρω ανάλυση της πορείας του πληθωρισμού κατά την περίοδο της εγχώριας χρηματοοικονομικής κρίσης,  
βλέπε «Πλαίσιο 2: Ο αρνητικός πληθωρισμός στην Κύπρο», σελ. 25, Οικονομικό Δελτίο, Δεκεμβρίου 2016. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας και των τροφίμων: Κύπρος, ζώνη του ευρώ 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: Eurostat.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΕνΔΤΚ και ΕνΔΤΚ εξαιρ. της 
ενέργειας και των τροφίμων: Κύπρος, ζώνη 
του ευρώ 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: Eurostat.
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σμένες συνεισφορές στο συνολικό πληθω-
ρισμό έχουν κυρίως οι τιμές της ενέργειας, 
ενώ οι τιμές των τροφίμων παρουσιάζουν 
μεικτές εξελίξεις.  

Η ισχυρή ανάπτυξη που καταγράφεται 
από το 2015 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 
της ανεργίας από το 16,1% το 2014 στο 
8,4% το 2018. Οι σωρευτικές προληπτικές 
καταθέσεις (precautionary savings) των 
νοικοκυριών βοήθησαν στην εξομάλυνση 
της ιδιωτικής κατανάλωσης από τον αρχικό 
αρνητικό κλυδωνισμό στους μισθούς, ενώ 
με την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας η 
ιδιωτική κατανάλωση καταγράφει κατά 
μέσο όρο ετήσια αύξηση γύρω στο 4% 
κατά την περίοδο 2016-2018. Ταυτόχρονα, 
η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει 
σταθεροποιηθεί σε ιστορικά υψηλά 
επίπεδα, ενώ οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα 
καταγράφουν θετικές, αν και μικρές, αυξή-
σεις. Με βάση τα πιο πάνω, τα μακροοικο-
νομικά μοντέλα διαχρονικά προβλέπουν 
ότι ο δομικός πληθωρισμός θα αυξηθεί και 
θα επιστρέψει σε κανονικά για τη σταθερό-
τητα των τιμών επίπεδα. Παρόλα αυτά, οι 
προβλέψεις αυτές καταγράφουν συνεχό-

μενα σφάλματα και επανειλημμένα αναθε-
ωρούνται προς τα κάτω (Διάγραμμα 4). Το 
παράδοξο της αποσύνδεσης του δομικού 
πληθωρισμού από τις μακροοικονομικές 
εξελίξεις6 καταδεικνύει ότι άλλοι εγχώριοι 
διαρθρωτικοί και διεθνείς παράγοντες 
ενδεχόμενα να επηρεάζουν τις τιμές. 
 
3. Πιθανοί παράγοντες που συμβάλουν 
στην υποτονικότητα του πληθωρισμού 
 
Για να εξεταστούν οι λόγοι που συγκρα-
τούν το δομικό πληθωρισμό στην Κύπρο 
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ΠIΝΑΚΑΣ 1 Σταθμισμένη επίδραση κατά οικονομική κατηγορία στο συνολικό πληθωρισμό

Πηγές: Eurostat, υπολογισμοί ΚΤΚ. 
Σημείωση: Ενδεχομένως οι πιο πάνω κατηγορίες να μην αθροίζουν στο συνολικό πληθωρισμό λόγω στατιστικού σφάλματος.

 
                                                                                                                                                                                                          Ποσοστιαίες μονάδες (%) 

                                                                                           Στάθμιση                    Q1                       Q2                     Q3                     Q4                    Q1                   Q2                   Q3                 Q4             Q1 
                                                                                                      2019              2017                 2017                2017               2017              2018              2018             2018           2018        2019 
ΕνΔΤΚ (%)                                                                           1.000,00                    1,2                       1,3                     0,2                     0,1                  -0,8                   0,8                   1,6                 1,5             1,3 
Μη-Επεξεργασμένα τρόφιμα                                           51,52                    0,4                       0,2                   -0,3                     0,0                  -0,5                   0,3                   0,3                 0,2             0,7 
Επεξεργασμένα τρόφιμα                                                  180,01                  -0,1                     -0,3                   -0,4                   -0,4                  -0,2                 -0,1                   0,1                 0,2             0,1 
Ενέργεια                                                                                     85,14                    0,9                       0,8                     0,3                     0,2                    0,0                   0,4                   1,1                 1,1             0,1 
Υπηρεσίες                                                                               459,25                    0,0                       0,6                     0,9                     0,5                    0,5                   0,6                   0,4                 0,4             0,5 
Βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ. της ενέργειας            224,08                  -0,1                     -0,3                   -0,3                   -0,3                  -0,6                 -0,4                 -0,3               -0,3           -0,1 

6.     Για περισσότερη σε βάθος ανάλυση του παράδοξου του χαμηλού πληθωρισμού βλέπε Ciccarelli and Osbat (2017) και 
Abdih, Lin and Paret (2018).  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 Προβλέψεις ΕνΔΤΚ εξαιρ. της 
ενέργειας και των τροφίμων 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: Eurostat, ΚΤΚ.
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θα πρέπει αρχικά να αναλυθούν οι συνει-
σφορές κυρίων υποκατηγοριών τους, 
δηλαδή των υποκατηγοριών των υπηρε-
σιών και των βιομηχανικών προϊόντων, 
εξαιρουμένης της ενέργειας.  

Όσον αφορά την κατανομή της σταθμι-
σμένης επίδρασης των υποκατηγοριών 
των υπηρεσιών (Διάγραμμα 5) διαφαίνεται 
ότι κατά τα τελευταία, τουλάχιστον, 
τρίμηνα οι τιμές των τηλεφωνικών υπηρε-
σιών, οι τιμές των καταλυμάτων και οι κατά 
μέσο όρο τιμές των αεροπορικών εισιτη-
ρίων συνεισφέρουν αρνητικά στον πληθω-
ρισμό των υπηρεσιών.  

Στο Διάγραμμα 6 από την άλλη, παρου-
σιάζονται οι συνεισφορές των τιμών των 
κύριων υποκατηγοριών στον πληθωρισμό 
της κατηγορίας των βιομηχανικών 
προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας 
από το πρώτο τρίμηνο του 2017 μέχρι και 
το πρώτο τρίμηνο του 2019. 

Οι συνεχιζόμενες αρνητικές διακυμάν-
σεις στις τιμές των βιομηχανικών 
προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας 
κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, οφεί-
λονται κατά κύριο λόγο στις αρνητικές 
συνεισφορές των τιμών των αυτοκινήτων, 
των ηλεκτρικών συσκευών, των επίπλων, 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 Σταθμισμένη επίδραση κατά κατηγορία προϊόντος στον πληθωρισμό των 
Υπηρεσιών 
(ποσοστιαίες μονάδες)

Πηγές: ΣΥΚ, υπολογισμοί ΚΤΚ.
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Πηγές: ΣΥΚ, υπολογισμοί ΚΤΚ.
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των μη διαρκών οικιακών αγαθών, των 
ειδών προσωπικής μέριμνας, αλλά και στις 
συνεισφορές των τιμών των ενδυμάτων 
και της κατηγορίας των λοιπών7. Οι συγκε-
κριμένες κατηγορίες προϊόντων βασί-
ζονται, κατά γενικό κανόνα, σε εισαγωγές 
αγαθών, αφού όπως προαναφέρθηκε η 
Κύπρος είναι ιδιαίτερα εξαρτώμενη από 
άλλες χώρες για την εξασφάλιση στην 
εγχώρια αγορά βιομηχανικών προϊόντων 
(Κυριά κου και Κτωρής, 2012). 

Τα εισαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα, 
οι τιμές των οποίων καταγράφονται στην 
αντίστοιχη κατηγορία του πληθωρισμού 
(Διάγραμμα 6, σελ. 27) επηρεάζονται 
σημαντικά, μεταξύ άλλων, από την πορεία 
των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Πιο 
συγκεκριμένα, οι τιμές των βιομηχανικών 
προϊόντων, εξαιρουμένης της ενέργειας, 
κατέγραψαν αρνητική πορεία το 2017 
(Διάγραμμα 7), κυρίως υποκινούμενες 
από την ανατίμηση του ευρώ έναντι ξένων 
νομισμάτων, έτσι όπως παρουσιάζεται 
από την πορεία του δείκτη της ονομα-

στικής σταθμισμένης συναλλαγματικής 
ισοτιμίας (ΟΣΣΙ) του ευρώ στην Κύπρο. Η 
πορεία των βιομηχανικών προϊόντων εξαι-
ρουμένης της ενέργειας ήταν λιγότερο 
αρνητική το 2018 και τους πρώτους μήνες 
του 2019, λόγω της υποτίμησης του ευρώ 
όπως καταγράφεται στην πορεία του 
δείκτη ΟΣΣΙ.   

Από την άλλη, οι σημαντικές μειώσεις 
στους μισθούς και η συνεπακόλουθη 
μείωση του μοναδιαίου εργατικού 
κόστους είχαν άμεση επίδραση στις τιμές, 
επιτρέποντας στον ιδιωτικό τομέα, στην 
προσπάθειά του να παραμείνει ανταγωνι-
στικός, να μειώσει τις τιμές του και να τις 
κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα, επηρεά-
ζοντας σε κάποιο βαθμό τα περιθώρια 
κέρδους8 του (Διάγραμμα 8).  

Ταυτόχρονα, η χρηματοοικονομική 
κρίση ανάγκασε τις αναποτελεσματικές και 
μη αποδοτικές εταιρείες, οι οποίες είχαν 
υψηλό κόστος και κατ’ επέκταση υψηλές 
τιμές, να βγουν εκτός αγοράς, μειώνοντας 
έτσι το γενικότερο επίπεδο τιμών.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 Πληθωρισμός Βιομηχανικών 
προϊόντων εξαιρ. της ενέργειας και Δείκτης 
Ονομαστικής Σταθμισμένης 
Συναλλαγματικής Ισοτιμίας (ΟΣΣΙ) 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: Eurostat, ΔΝΤ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 Δείκτης Περιθωρίου κέρδους 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: ΣΥΚ, υπολογισμοί ΚΤΚ.

7.     Στην κατηγορία «λοιπά» συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι υποκατηγορίες υαλικά και σκεύη οικιακής χρήσης, 
εξοπλισμός κινητής τηλεφωνίας και εξοπλισμός λήψης και καταγραφής ήχου και εικόνας.  

8.     Ο δείκτης περιθωρίου κέρδους υπολογίζεται ως η διαφορά του γενικού επιπέδου αποπληθωρισμού του ΑΕΠ, διορ-
θωμένου για συγκεκριμένους παράγοντες, από το μοναδιαίο εργατικό κόστος του ιδιωτικού τομέα. 
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Η τεχνολογική καινοτομία φαίνεται 
επίσης να έχει άμεσο αντίκτυπο στον 
πληθωρισμό των βιομηχανικών προϊό -
ντων εξαιρουμένης της ενέργειας. Σε 
γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο κύριοι 
δίαυλοι μέσω των οποίων η τεχνολογία 
μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική των 
τιμών. Πρώτον, οι τεχνολογικές εξελίξεις 
μπορούν να μειώσουν άμεσα τις τιμές των 
αγαθών και των υπηρεσιών που σχετί-
ζονται με τις τεχνολογίες πληροφοριών 
και επικοινωνιών. Η ραγδαία τεχνολογική 
ανάπτυξη που παρατηρείται ιδιαίτερα 
κατά την τελευταία δεκαετία έχει συμβάλει 
σε άνοδο της παραγωγικότητας, η οποία 
κατ’ επέκταση επηρεάζει τις τιμές (Lv, Liu 
and Xu, 2019). Αναλυτικότερα, η τεχνολο-
γική πρόοδος φαίνεται να έχει μετατοπίσει 
την καμπύλη της  συνολικής προσφοράς 
προς τα δεξιά, προκαλώντας αύξηση της 
παραγωγής δεδομένου ότι το ανθρώπινο 
κεφάλαιο ανά εργαζόμενο είναι σταθερό. 
Το χαμηλότερο κόστος παραγωγής 
εκφράζεται έτσι σε χαμηλότερες τιμές 
προς τους καταναλωτές. Δεύτερον, η 
τεχνολογική καινοτομία μπορεί να επηρε-
άσει έμμεσα τις τιμές μεταβάλλοντας τη 
συμπεριφορά των καταναλωτών, τη δομή 
της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Η διαδε-
δομένη διαθεσιμότητα πληροφοριών 
σχετικά με τις τιμές και τα προϊόντα στο 
διαδίκτυο μειώνει την ισχύ των πωλητών 
στον καθορισμό των τιμών, αφού οι κατα-
ναλωτές μπορούν πλέον χωρίς κανένα 
κόστος να αναζητούν καλύτερη τιμή και 
μεγαλύτερη ποικιλία αλλού (Monetary 
Authority of Singapore, 2018).  

Πέραν της πιο πάνω ανάλυσης, που 
βασίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία, θα ήταν 
δυνατό στην περίπτωση της Κύπρου, να 

καταγραφούν μερικές επισημάνσεις, οι 
οποίες με περαιτέρω έρευνα θα μπορούν να 
δώσουν επιπλέον απαντήσεις για τους 
λόγους ως προς τη διατήρηση του πληθω-
ρισμού σε υποτονικά επίπεδα. Για παρά-
δειγμα, ο τομέας του λιανικού εμπορίου 
(υπεραγορές, αυτοκίνητα, ρουχισμός, 
ηλεκτρονικά είδη), παρουσιάζει διαρκή 
ανάπτυξη και υφίσταται πολλές αλλαγές. 
Ειδικότερα, ο ανταγωνισμός για επικρά-
τηση στο λιανικό εμπόριο από πλευράς 
υπεραγορών κατά τα πιο πρόσφατα έτη, 
είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφούν 
σημαντικά ανοίγματα στη συγκεκριμένη 
αγορά με νέα καταστήματα ανά το 
παγκύπριο. Παράλληλα, σημαντική 
αύξηση παρατηρήθηκε και στην 
παρουσία εκπτωτικών καταστημάτων 
(discount stores), τα οποία έχουν ξεκι-
νήσει να δραστηριοποιούνται και σε 
άλλους τομείς πέραν των υφιστάμενων 
(ηλεκτρονικές συσκευές και έπιπλα), 
όπως σε προϊόντα υπεραγορών, και 
συγκεκριμένα σε καθαριστικά, χαρτικά 
και είδη προσωπικής φροντίδας, προσφέ-
ροντας έτσι ολόχρονα σταθερά χαμηλές 
τιμές και προσφορές. Επιπρόσθετα, 
αρκετοί Κύπριοι καταναλωτές έχουν 
στραφεί προς το διαδίκτυο για αγορές 
διάφορων καταναλωτικών αγαθών, όπως 
μεταξύ άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, 
είδη προσωπικής φροντίδας και ρουχι-
σμού, λόγω κυρίως των χαμηλότερων 
τιμών που προσφέρονται σε σχέση με τα 
εγχώρια καταστήματα. Αυτό επιβεβαι-
ώνεται και από το γεγονός ότι ανάμεσα 
στους 10 ιστόχωρους που είχαν την μεγα-
λύτερη επισκεψιμότητα από Κύπριους 
καταναλωτές συγκαταλέγονται εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται σε διαδι-
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κτυακές αγορές κυρίως ηλεκτρικών 
συσκευών, αυτοκινήτων αλλά και άλλων 
μη διαρκών οικιακών αγαθών9. Η σημαν-
τική αύξηση του ανταγωνισμού ανάγκασε 
τις εγχώριες εταιρείες να γίνουν πιο 
αποτελεσματικές και να μειώσουν περαι-
τέρω το κόστος τους, έτσι ώστε να 
μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες 
τιμές στην αγορά για να διατηρήσουν το 
μερίδιό τους στην αγορά. Παράλληλα, το 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθεώρησε 
μέσω διατάγματος10 το ωράριο λειτουρ-
γίας των καταστημάτων αυξάνοντας τις 
ώρες εργασίας για τα Σάββατα και επιτρέ-
ποντας τη λειτουργία τους και τις 
Κυριακές αυξάνοντας περαιτέρω τον 
ανταγωνισμό. 

Οι πιο πάνω αλλαγές και κυρίως η 
διάδοση της χρήσης του διαδικτύου 
επηρέασαν και τις τιμές των υπηρεσιών.  
Επίσης, οι τιμές των αεροπορικών εισιτη-
ρίων που συμβάλουν αρνητικά στον 
πληθωρισμό των υπηρεσιών επηρεάζονται 
από τη διάδοση στο διαδίκτυο σελίδων 
συγκριτικών τιμών και ειδικών 
προσφορών. Οι τιμές των τηλεφωνικών 
υπηρεσιών επηρεάστηκαν από την ελευθε-
ροποίηση της αγοράς και την εισαγωγή 
νέων ανταγωνιστών. 
 
4. Συμπεράσματα 
 
Ο πληθωρισμός στην Κύπρο “εισαγόταν” 
διαχρονικά από τους εμπορικούς εταίρους 
και τις χώρες με τις οποίες συνδεόταν η 

κυπριακή λίρα.  Από την υιοθέτηση του 
ευρώ το 2008, ο πληθωρισμός, διορθω-
μένος ως προς μη επαναλαμβανόμενους 
παράγοντες όπως οι αυξήσεις στο ΦΠΑ, 
παρέμεινε γενικότερα κοντά στον πληθω-
ρισμό στη ζώνη του ευρώ. Από το 2016, 
τόσο ο συνολικός όσο και ο δομικός 
πληθωρισμός παραμένει υποτονικός, παρά 
την καταγραφή συνεχόμενων υψηλών 
ρυθμών μεγέθυνσης στην οικονομία, τη 
σημαντική μείωση στην ανεργία καθώς και 
το πρωτοφανές μέγεθος της επεκτατικής 
πολιτικής από την ΕΚΤ. Η διαρθρωτική 
αυτή ρήξη στη σχέση του πληθωρισμού με 
τα θεμελιώδη μακροοικονομικά μεγέθη, 
αντανακλάται  και στις  συνεχείς αναθεω-
ρήσεις των προβλέψεων του πληθωρισμού 
προς τα κάτω.  

Το παράδοξο του παρατεταμένου 
χαμηλού πληθωρισμού, τουλάχιστον για 
την Κύπρο, μπορεί να εξηγηθεί, εν μέρει, 
από διάφορες διαρθρωτικές αλλαγές που 
καταγράφηκαν στην οικονομία, ενδεχό-
μενα και ως συνεπακόλουθο της κρίσης και 
την αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες 
των καταναλωτών, οι οποίες συντείνουν 
στη συγκράτηση των τιμών.  Για παρά-
δειγμα, η αλλαγή στον τρόπο που δραστη-
ριοποιούνται πλέον οι εταιρείες και το 
άνοιγμα άλλων αγοραστικών μέσων για 
τους καταναλωτές, έχει αυξήσει σημαντικά 
την αποτελεσματικότητα των εταιρειών και 
τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα στο μεταποι-
ητικό τομέα, περιορίζοντας σε κάποιο 
βαθμό τα κέρδη τους. Επίσης, η τεχνολο-
γική πρόοδος αυξάνει την παραγωγικό-
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9.     Βλέπε www.topsitescy.com.  
10.   Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (2015) «Ο Περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και 

των Ορών Απασχόλησης των υπαλλήλων τους νόμος (Νόμοι 155(Ι) του 2016, 68(Ι) του 2007, 6(Ι) του 2011, 36(Ι) και 
55(Ι) του 2015)» στο Παράρτημα Τρίτο, Μέρος Ι: Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις, Απρίλιος. 

a219050556 CBC June 2019 Economic Bulletin GREEK_a3.qxp_Layout 1  25/06/19  15:20  Page 30



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

31Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

τητα σε μερικές κατηγορίες προϊόντων, 
επιτρέποντας στις εταιρείες να μειώσουν 
το γενικό επίπεδο των τιμών τους.  Πλήρης 
και τελεσίδικη επεξήγηση του παρατετα-
μένου υποτονικού πληθωρισμού που δεν 
δικαιολογείται από τα υπόλοιπα μακροοι-
κονομικά δεδομένα, για παράδειγμα 
σημαντική μείωση της ανεργίας δεν έχει 
δοθεί εν πάση περιπτώσει ούτε για την 
Κύπρο ούτε για την ζώνη του ευρώ.  Εξ’ου 
και οι σχετικές ερευνητικές προσπάθειες 
προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται. 
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Νομισματικά Μεγέθη3,4 
 
Στον εγχώριο τραπεζικό τομέα παρατηρή-
θηκε βελτίωση προς αποκατάσταση της εμπι-
στοσύνης το πρώτο τρίμηνο του 2019 μετά 
την αβεβαιότητα που επικράτησε το μεγαλύ-
τερο μέρος του 2018 η οποία οφειλόταν 
κυρίως στις εξελίξεις που αφορούσαν τη ΣΚΤ. 
Ως αποτέλεσμα, τόσο οι ετήσιοι ρυθμοί μετα-
βολής των καταθέσεων όσο και των δανείων 
του εγχώριου ιδιωτικού τομέα κατέγραψαν 
ανοδική πορεία το πρώτο τρίμηνο του 2019. 

Αναλυτικότερα, οι καταθέσεις του εγχώ-
ριου ιδιωτικού τομέα κατέγραψαν ετήσια 
αύξηση της τάξης του 2,6% τον Μάρτιο του 
2019 σε σύγκριση με 1,2% τον Δεκέμβριο του 
2018 και 3,6% τον Μάρτιο του 2018 
(Διάγραμμα Α.10). Η επιτάχυνση από τον 
Δεκέμβριο του 2018 οφείλεται κυρίως σε 
επίδραση βάσης λόγω μεγάλων εκροών κατά 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επιπρό-
σθετα, τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία συνο-
λικών καταθέσεων για τον Απρίλιο του 2019, 
καταδεικνύουν εισροές καταθέσεων. Οι κατα-
θέσεις των μη κατοίκων Κύπρου από την άλλη, 
παραμένουν σε πτωτική πορεία, εν μέρει, 
λόγω των αυστηρότερων οδηγιών για κατα-
πολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
και ειδικά της χρησιμοποίησης του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη 
νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Ταυτόχρονα, 
η εφαρμογή των αυστηρότερων σχετικών 
οδηγιών μπορεί να επηρεάζει αρνητικά και 
νόμιμες δραστηριότητες ή συναλλαγές που 
φεύγουν από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα 
λόγω καθυστερήσεων και επιπλέον κόστους 

3.     Για αναλυτική επεξήγηση της μεθοδολογίας και τεχνικής 
ανάλυσης των νομισματικών μεγεθών βλέπε τις Τεχνικές 
Σημειώσεις στη σελ. 70. 

4.      Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που αναλύονται στην παρούσα 
ενότητα του Οικονομικού Δελτίου και αναφέρονται σε κατοί-
κους Κύπρου εξαιρούν τις Οντότητες Ειδικού Σκοπού (SPEs) 
οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία των μη κατοίκων. 
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ιδιωτικό τομέα 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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συμβάλλοντας στον ρυθμό μείωσης. Συγκε-
κριμένα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των 
καταθέσεων των μη κατοίκων Κύπρου 
διαμορφώθηκε στο -12,9% τον Μάρτιο του 
2019 σε σύγκριση με  -12,7% τον Δεκέμβριο 
του 2018 και -8,6% τον Μάρτιο του 2018 
(Διάγραμμα Α.11). 

Σε συνάρτηση με το εύρωστο οικονομικό 
περιβάλλον, το πρώτο τρίμηνο του 2019 
καταγράφηκε αύξηση στα νέα συμβόλαια 
δανείων, κυρίως των επιχειρήσεων, σε σχέση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 στηρί-
ζοντας την ανοδική πορεία των συνολικών 
δανείων. Αναλυτικά, τα συνολικά δάνεια προς 
τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα στο τέλος 
Μαρτίου του 2019 κατέγραψαν ετήσια 
αύξηση της τάξης του 1,5% σε σύγκριση με 
αύξηση 1,0% τον Δεκέμβριο του 2018 και 
0,5% τον Μάρτιο του 2018. Συγκεκριμένα, ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων των 
εγχώριων μη χρηματοοικονομικών επιχειρή-
σεων ανήλθε στο 2,7% τον Μάρτιο του 2019, 
ενώ για τα νοικοκυριά έφθασε μόλις στο 0,3% 
(Διάγραμμα Α.12). Από τα δάνεια προς νοικο-
κυριά θετικότερους ρυθμούς μεταβολής 
παρουσιάζουν τα καταναλωτικά και λοιπά 
δάνεια των νοικοκυριών στο τέλος Μαρτίου 
2019, ενώ τα στεγαστικά δάνεια καταγρά-
φουν οριακά θετικό ρυθμό μεγέθυνσης 
(Πίνακας Α.2). 

Από την άλλη, το υψηλό επίπεδο των ΜΕΧ, 
παρά την αισθητή τους πτώση, εξακολουθεί 
να επιβαρύνει το δανειακό χαρτοφυλάκιο των 
τραπεζών και να επιδρά αρνητικά στην 
προσφορά πιστώσεων. Με τη συνέχιση της 
αποκλιμάκωσής του αναμένεται να επέλθει 
περαιτέρω ομαλοποίηση του χρηματοπιστω-
τικού συστήματος, θέτοντας τη βάση για 
βιώσιμη μελλοντική ανάπτυξη του εν λόγω 
τομέα. Οι ΜΕΧ υποχώρησαν κατά €10,3 δισ. το 
2018 και κατά €17,5 δισ. από την κορύφωσή 
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Πηγή: ΚΤΚ.
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Πηγή: ΚΤΚ.

ΠIΝΑΚΑΣ A.2 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά (1),(2)

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ΕΣΛ 2010.
(2) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
(3) Υπολογίζεται στο υπόλοιπο του τελευταίου διαθέσιμου μήνα. Τo σύνολo μπορεί να μη δίνει το 
άθροισμα των επιμέρους, λόγω της στρογγυλοποίησης των αριθμών.

 
                                                             Υπόλοιπα                            Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 

                                                               ως % του       2017        2018       2018       2018       2018      2019 
                                                             συνόλου(3)        Δεκ.       Μάρτ       Ιούν.        Σεπ.        Δεκ.     Μάρ. 
Εγχώρια νοικοκυριά                         100,0                    0,1             0,2            0,3            0,5            0,0           0,3 
1. Καταναλωτικά δάνεια                   13,4                    1,7             1,9            2,3            1,9            1,4           0,9 
2. Στεγαστικά δάνεια                          64,4                  -0,8           -0,7          -0,4          -0,1          -0,3           0,1 
3. Λοιπά δάνεια                                     22,3                    1,2             0,9            0,8            1,1            0,3           0,6 
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τους τον Φεβρουάριο 2015 μέχρι και τον 
Δεκέμβριο του 2018. Η μείωση το 2018, πέραν 
των αποπληρωμών, οφείλεται μεταξύ άλλων 
και σε μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες 
όπως τη μεταφορά των ΜΕΧ της ΣΚΤ εκτός 
τραπεζικού συστήματος, αλλά και την ανατα-
ξινόμηση μέρους των ΜΕΧ ως χρεωστικών 
τίτλων διαθέσιμων προς πώληση. Περαιτέρω 
μείωση αναμένεται, μεταξύ άλλων, λόγω του 
ενδυναμωμένου σχετικού νομοθετικού πλαι-
σίου το οποίο διευκολύνει τις τράπεζες στην 
πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των ΜΕΧ, 
των κοινοπραξιών μεταξύ των τραπεζών και 
εξειδικευμένων εταιρειών διαχείρισης 
δανείων, καθώς και την επικείμενη εφαρμογή 
του σχεδίου ΕΣΤΙΑ. Το σχέδιο ΕΣΤΙΑ καλείται 
να αντιμετωπίσει το πιο απαιτητικό χαρτο-
φυλάκιο των ΜΕΧ που είναι δάνεια σε νοικο-
κυριά ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
έχουν ως υποθήκη την κύρια κατοικία. Η 
περαιτέρω μείωση των ΜΕΧ αναμένεται να 
έχει θετική επίδραση στη χρηματοδότηση 
και κατ’ επέκταση στο ρυθμό ανάπτυξης της 
οικονομίας. 

Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω, τα αποτε-
λέσματα της ΕΤΧ του Απριλίου 2019, καταδει-
κνύουν ότι εξακολουθούν να διατηρούνται 
αυστηρές συνθήκες προσφοράς δανείων. 
Συγκεκριμένα, τα κριτήρια χορήγησης 
δανείων παρέμειναν αμετάβλητα κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2019 τόσο για δάνεια 
προς νοικοκυριά όσο και για επιχειρηματικά 
δάνεια. Οι τράπεζες, δηλαδή, συνεχίζουν να 
εφαρμόζουν αυστηρά κριτήρια χορήγησης 
δανείων στα ίδια περίπου επίπεδα που έχουν 
υιοθετηθεί πριν από το 2015. Η καθαρή 
ζήτηση για δάνεια από την άλλη, ευνοημένη 
από τα χαμηλά επιτόκια που επικρατούν, 
καταγράφει συνεχόμενες αυξήσεις από το 
2015 τόσο από νοικοκυριά για στεγαστικά 
δάνεια όσο και από επιχειρήσεις. Η καθαρή 
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ζήτηση από νοικοκυριά για καταναλωτικά και 
λοιπά δάνεια κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2019 παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο. Εντούτοις, παραμένει 
αυξημένη σε σχέση με την καθαρή ζήτηση 
πριν το 2015. Το δεύτερο τρίμηνο του 2019, 
σύμφωνα με την έρευνα, αναμένεται αύξηση 
στη ζήτηση για δάνεια σε όλες τις κατηγορίες 
δανείων, ενώ τα κριτήρια χορήγησης δανείων 
αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα 
(Πίνακας Α.3). 
 
Επιτόκια 
 
Η πτωτική πορεία των επιτοκίων στην Κύπρο 
συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2019, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης 
χαλαρής νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του 
ευρώ. Τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια συνέβαλαν 
στην αυξημένη ζήτηση νέων δανείων, όπως 
καταγράφεται και στην Έρευνα Τραπεζικών 
Χορηγήσεων, τόσο από τα νοικοκυριά, όσο και 
από τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, 
με συνεπακόλουθη θετική επίδραση στην 
εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. 

Αναλυτικότερα, τον Μάρτιο του 2019 το 
μέσο επιτόκιο νέων στεγαστικών δανείων 
προς νοικοκυριά5 μειώθηκε στο 2,20% σε 
σύγκριση με 2,52% τον Μάρτιο του 2018 και 
2,23% το τέταρτο τρίμηνο του 2018. (Διά -
γραμμα Α.13). Παρόμοια πορεία ακολουθεί 
και το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά 
δάνεια φθάνοντας στο 2,86% τον Μάρτιο του 
2019. Το κόστος νέου δανεισμού από τα 
εγχώρια ΝΧΙ προς τις μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ για δάνεια 
ύψους μέχρι €1 εκατ. μειώθηκε επίσης από 
3,63% τον Μάρτιο του 2018, στο 3,47% στο 
τέταρτο τρίμηνο του 2018 και ακολούθως στο 
3,27% τον Μάρτιο του 2019  (Διάγραμμα 
Α.14, σελ. 36). 

5.     Δάνεια σε ευρώ από τα Νομισματικά και Χρηματοπιστω-
τικά Ιδρύματα στην Κύπρο (ΝΧΙ) και αρχικό προσδιορισμό 
επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.
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Πίνακας A.6 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε 
ΝΧΙ στην Κύπρο από  κατοίκους της ζώνης του ευρώ 
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

ΠIΝΑΚΑΣ A.3  Σύνοψη αποτελεσμάτων για την  
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων (ΕΤΧ)

 
                                                                                          Κύπρος                                       Ζώνη του ευρώ  
Σύνοψη αποτελεσμάτων                 2019 Q1            2019 Q2             2019 Q1             2019 Q2 
ΕΤΧ Απρίλιος 2019                                                         (προσδοκίες)                                (προσδοκίες) 
Κριτήρια χορήγησης δανείων                                                                                                              
Επιχειρήσεις                                              Αμετάβλητα      Αμετάβλητα        Ουσιαστικά       Χαλαρότερα 
                                                                                                                                      αμετάβλητα                    
Νοικοκυριά                                                                                                                                                            
      -  Στεγαστικά Δάνεια                         Αμετάβλητα      Αμετάβλητα      Αυστηρότερα   Αυστηρότερα 
      -  Καταναλωτικά                                   Αμετάβλητα      Αμετάβλητα      Αυστηρότερα     Χαλαρότερα 
          και λοιπά Δάνεια                                                                                             (ελαφρώς)                      
Ζήτηση για δάνεια                                                                                                                                       
Επιχειρήσεις                                                   Αύξηση               Αύξηση            Αμετάβλητη           Αύξηση 
Νοικοκυριά                                                                                                                                                            
      -  Στεγαστικά Δάνεια                             Αύξηση               Αύξηση                Αύξηση                Αύξηση 
      -  Καταναλωτικά   
          και λοιπά Δάνεια                             Αμετάβλητη          Αύξηση                Αύξηση                Αύξηση 

Πηγή: ΚΤΚ, ΕΚΤ (SDW).  
Σημείωση: Τα πιο πάνω αποτελέσματα καταγράφουν τις μεταβολές στα κριτήρια χορήγησης και στη 
ζήτηση δανείων που σημειώθηκαν τους τελευταίους τρεις μήνες (στην περίπτωση αυτή το πρώτο τρί-
μηνο του 2019), καθώς και τις μεταβολές που αναμένεται να σημειωθούν για τους επόμενους τρεις 
μήνες (δηλαδή το δεύτερο τρίμηνο του 2019). Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας 
χρησιμοποιείται ο δείκτης διάχυσης (diffusion index).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.13 Επιτόκια νέων στεγαστικών δανείων σε 
ευρώ των ΝΧΙ προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ (1)  
(% ετήσιως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ. 
(1) Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.
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Όσον αφορά τα καταθετικά επιτόκια, το 
μέσο επιτόκιο6 νέων καταθέσεων για νοικο-
κυριά συνέχισε να καταγράφει καθοδική 
πορεία κλείνοντας στο 0,36% τον Μάρτιο του 
2019 από το 0,40% στο τέλος του 2018, 
φτάνοντας για πρώτη φορά στα ίδια περίπου 
επίπεδα με τα αντίστοιχα επιτόκια στη ζώνη 
του ευρώ (Διάγραμμα Α.15). Το μέσο 
επιτόκιο καταθέσεων για μη χρηματοοικονο-
μικές επι χει ρήσεις τον Μάρτιο του 2019 
κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με τον Δεκέμ-
βριο του 2018, συγκεκριμένα στο 0,44% 
(Διάγραμμα Α.16).  

Επιγραμματικά, από τον Μάρτιο του 2018 
μέχρι τον Μάρτιο του 2019, η ψαλίδα των 
καταθετικών επιτοκίων για τα νοικοκυριά και 
τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 
μειώθηκε κατά 64 και 71 μονάδες βάσεις, αντί-
στοιχα. Την ίδια περίοδο, η ψαλίδα μεταξύ των 
εγχώριων δανειστικών επιτοκίων και των αντί-
στοιχων ευρωπαϊκών για τα στεγαστικά 
δάνεια μειώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης, ενώ 
για τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 
συρρικνώθηκε κατά 24 μονάδες βάσης. 

Συνοψίζοντας, τα ιστορικά χαμηλά 
επιτόκια τα οποία αναμένεται να παραμείνουν 
σε χαμηλά επίπεδα στο εγγύς μέλλον, υποστη-
ριζόμενα από τη συνέχιση επεκτατικής νομι-
σματικής πολιτικής από την ΕΚΤ, αναμένεται 
να εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν τις 
μακροοικονομικές συνθήκες και να έχουν 
γενικά θετικό αντίκτυπο στην πραγματική 
οικονομία. Επιπλέον, τα ευνοϊκά επιτόκια 
υποβοηθούν στη διαχείριση των υφιστά-
μενων δανειακών συμβάσεων μεταξύ των 
τραπεζών και του ιδιωτικού τομέα, είτε μέσω 
αναδιαρθρώσεων, είτε μέσω της προσπάθειας 
του ιδιωτικού τομέα για απομόχλευση και 
επιπλέον δρουν καταλυτικά στη συνεχή 
προσπάθεια των τραπεζών για εξορθολο-
γισμό των ισολογισμών τους.  

6.     Μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων προθεσμίας μέχρι 1 
χρόνο.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.14 Eπιτόκια νέων δανείων σε ευρώ  
(μέχρι €1 εκ.) των ΝΧΙ προς μη-χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ(1)   
(% ετήσιως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ. 
(1) Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.15 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ  
των ΝΧΙ προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ(1)   
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ. 
(1) Προθεσμίας έως 1 έτους.

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
Κύπρος ζώνη του ευρώ

Ιαν. Μάιος Σεπτ.
2015

Ιαν. Μάιος Σεπτ.
2016

Ιαν. Μάιος Σεπτ.
2017

Ιαν. Μάιος Σεπτ.
2018

Ιαν.
2019

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.16 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ 
των ΝΧΙ προς μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις  
της ζώνης του ευρώ (1)  
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ. 
(1) Προθεσμίας έως 1 έτους.

a219050556 CBC June 2019 Economic Bulletin GREEK_a3.qxp_Layout 1  25/06/19  15:20  Page 36



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

37Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Κόστος Εργασίας 
 
Παρά τη σημαντική μεγέθυνση του ΑΕΠ το 
2018, οι μισθοί κατέγραψαν συγκρατημένη 
αύξηση λόγω του περιθωρίου για περαιτέρω 
διόρθωση στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, 
η αύξηση των τιμών μείωσε την αγοραστική 
δύναμη των μισθών, με μείωση να καταγρά-
φεται στην πραγματική δαπάνη ανά μισθωτό. 
Τέλος, οι συγκρατημένες αυξήσεις στους 
μισθούς  έχουν διασφαλίσει την περιορισμένη 
άνοδο στο μοναδιαίο εργατικό κόστος, 
σημαντικό δείκτη ανταγωνιστικότητας για μια 
οικονομία έναντι ανταγωνιστριών οικονομιών.              

Αναλυτικότερα, η ονομαστική συνολική 
δαπάνη για αποδοχές και εργοδοτικές 
εισφορές ανά απασχολούμενο μισθωτό 
(δαπάνη ανά μισθωτό) κατέγραψε επιβραδυ-
νόμενη αύξηση 0,1% για το υπό αναφοράν 
έτος σε συνέχεια ανόδου 0,7% το 2017 
(Διάγραμμα Α.17) και μετά από σωρευτική 
μείωση 10,9% την περίοδο 2013-2016. 

Η προαναφερθείσα εξέλι ξη στη συνολική 
δαπάνη ανά μισθωτό οφείλεται σε σημαντική 
αύξηση της δαπάνης στο δημόσιο τομέα 
(2,4%), η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο 
βαθμό από τη μείωση που καταγράφηκε στον 
ιδιωτικό τομέα (-0,3%). Η δαπάνη ανά μισθω -
τό στο δημόσιο τομέα είναι αποτέλεσμα τριών 
κυρίως παραγόντων: πρώτον, της στα δια κής 
κατάργησης των μειώσεων επί των απολαβών 
και των συντάξεων που υιοθετήθηκαν κατά τα 
έτη της κρίσης, με ισχύ από την 1 Ιουλίου 
2018, δεύτερον, της καταβολής ετήσιας 
προσαύξησης, με επανέναρξη της σχετικής 
πολιτικής από το 2017 και τρίτον, της επανέ-
ναρξης της πολιτικής καταβολής τιμαριθμικών 
αυξήσεων από το 2018, με βάση το νέο 
σύστημα που έχει υιοθετηθεί. Σε ό,τι αφορά 
τον ιδιωτικό τομέα, οι εξελίξεις στην ονομα-
στική δαπάνη ανά μισθωτό οφείλονται, πρωτί-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.17 Oνομαστική δαπάνη ανά μισθωτό 
κατά τομέα απασχόλησης  
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΚΤΚ.
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στως στις μειώσεις που καταγράφηκαν στους 
τομείς του Εμπορίου, των Μεταφορών, των 
Ξενοδοχείων και Εστιατορίων. 

Η πραγματική δαπάνη ανά μισθωτό κατέ-
γραψε ετήσια μείωση 1,1% σε συνέχεια 
οριακής μείωσης 0,1% το περυσινό έτος 
(Διάγραμμα Α.18). Αυτή η εξέλιξη οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική επιβρά-
δυνση που καταγράφηκε στην ονομαστική 
δαπάνη ανά μισθωτό όπως προαναφέρθηκε. 
Ταυτόχρονα, οι εγχώριες τιμές κατά το υπό 
αναφοράν έτος κατέγραψαν περαιτέρω 
άνοδο σε συνέχεια αύξησης κατά το 2017, 
μειώνοντας την αγοραστική δύναμη των 
μισθών. Η περαιτέρω άνοδος στις τιμές το 
2018 σε συνάρτηση με την επιβράδυνση που 
καταγράφηκε στην ονομαστική δαπάνη ανά 
μισθωτό, είχαν ως αποτέλεσμα να κατα-
γραφεί σημαντική ετήσια μείωση στην πραγ-
ματική δαπάνη. Σε ό,τι αφορά την 
παραγωγικότητα, η οποία υπολογίζεται ως η 
μεταβολή στο πραγματικό ΑΕΠ ανά απασχο-
λούμενο, ο σχετικός δείκτης κατέγραψε 
οριακή ετήσια μείωση 0,1%, σε συνέχεια 
μικρής αύξησης 0,2% το προηγούμενο έτος 
(Διάγραμμα Α.18).  

Το μοναδιαίο εργατικό κόστος, το οποίο 
καθορίζεται από τη διαφορά της μεταβολής 
της ονομαστικής δαπάνης ανά μισθωτό προς 
τη μεταβολή της παραγωγικότητας, κατέ-
γραψε ετήσια αύξηση 0,3%, σε συνέχεια 
ανόδου 0,6% το 2017 (Διάγραμμα Α.19α). 
Εξετάζοντας διαχρονικά το δείκτη του μονα-
διαίου εργατικού κόστους, παρατηρείται ότι 
βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι της 
ζώνης του ευρώ από το 2013. Αυτό καταδει-
κνύει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της κυπριακής οικονομίας, μετά και τα μέτρα 
που λήφθηκαν στο πρόγραμμα οικονομικής 
προσαρμογής με συνεπακόλουθη μείωση και 
στις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών, που 
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οδήγησε σε σωρευτική μείωση του δείκτη 
κατά 12,1% την περίοδο 2013-2016. Ειδικό-
τερα, το 2018 ο δείκτης αν και κατέγραψε 
αύξηση κινήθηκε σημαντικά πιο κάτω από 
τον αντίστοιχο δείκτη της ζώνης του ευρώ 
κατά περίπου 17 ποσοστιαίες μονάδες 
(Διάγραμμα Α.19β). Η υποτονικότερη πορεία 
του δείκτη μοναδιαίου εργατικού κόστους 
στην Κύπρο σε σχέση με εκείνη του δείκτη 
στη ζώνη του ευρώ αντικατοπτρίζεται και 
στη σχετικά υποτονικότερη πορεία του 
πληθωρισμού στην Κύπρο σε σχέση με την 
ζώνη του ευρώ. 
 
2.2 Εγχώρια Ανταγωνιστικότητα και 
Ισοζύγιο Πληρωμών 
 
Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία 
 
Στο Διάγραμμα Α.20 φαίνεται ο δείκτης της 
σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας 
(ΣΣΙ) του ευρώ στην Κύπρο, σε ονομαστικούς 
(ΟΣΣΙ) και πραγματικούς (ΠΣΣΙ)7 όρους όπως 
υπολογίζονται από το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ). Στο εν λόγω διάγραμμα διαφαί-
νεται ότι και οι δύο δείκτες καταγράφουν 
τάση ενδυνάμωσης μέχρι τον Σεπτέμβριο του 
2018, ενώ από τον Οκτώβριο του 2018 αρχί-
ζουν να καταγράφουν τάση αποδυνάμωσης 
η οποία συνεχίζεται μέχρι και τους πρώτους 
μήνες του 2019. Σε γενικές γραμμές, η πορεία 
του δείκτη ΠΣΣΙ, καθώς και η διεύρυνση της 
ψαλίδας μεταξύ των δεικτών ΟΣΣΙ και ΠΣΣΙ 
επηρεάστηκε κυρίως από την πορεία του 
ευρώ σε σχέση με άλλα νομίσματα, καθώς και 
από τις εγχώριες εξελίξεις, συγκεκριμένα από 
το χαμηλότερο πληθωρισμό που καταγρά-
φηκε στην Κύπρο σε σύγκριση με τους εταί-
ρους της.  

7.     Ο δείκτης σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του 
ευρώ στην Κύπρο σε πραγματικούς όρους (ΠΣΣΙ) υπολογί-
ζεται μηνιαία από το ΔΝΤ και λαμβάνει υπόψη τις εμπορικές 
σχέσεις της Κύπρου με τους 26 κύριους εταίρους (χώρες).
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Ο δείκτης ΠΣΣΙ, ο πληθωρισμός, καθώς και 
το μοναδιαίο εργατικό κόστος που αναλύθηκε 
στην προηγούμενη ενότητα αποτελούν 
μεγέθη που αντανακλούν σε σημαντικό 
βαθμό την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής 
οικονομίας. Για παράδειγμα, χαμηλότερο 
μοναδιαίο εργατικό κόστος και χαμηλότερη 
ΠΣΣΙ στην Κύπρο σε σύγκριση με ανταγωνί-
στριες χώρες υποδηλώνουν ότι οι εγχώριες 
εξαγωγές τείνουν να είναι περισσότερο ελκυ-
στικές ως προς την τιμή. Ο πληθωρισμός 
σχετίζεται, μεταξύ άλλων παραγόντων, και με 
τα δύο προαναφερθέντα μεγέθη και ως εκ 
τούτου αντανακλά επίσης το βαθμό ανταγω-
νιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Η 
υιοθέτηση μέτρων που επηρέασαν μισθούς 
και άλλες αμοιβές τόσο στο δημόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα τα τελευταία χρόνια 
έχουν μειώσει το μοναδιαίο εργατικό κόστος 
στο σύνολο της οικονομίας, και υποβοηθούν 
μεσοπρόθεσμα στην ανάκαμψη της 
κυπριακής οικονομίας και στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς της. Συμβάλλουν παράλ-
ληλα και στη διατήρηση της υποτονικότητας 
του πληθωρισμού. 
 
Ισοζύγιο πληρωμών8 
 
Το 2018, το έλλειμμα του Ισοζυγίου 
Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) κατέγραψε 
βελτίωση φτάνοντας στα €1.460,9 εκατ. (7% 
του ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα €1.642,5 
εκατ. (8,4% του ΑΕΠ) το 2017 (Πίνακας Α.4). Η 
θετικότερη εικόνα προήλθε κυρίως από την 
αύξηση των εξαγωγών αγαθών ως αποτέ-
λεσμα των συναλλαγών των ΟΕΣ. Το έλλειμμα 
του ΙΤΣ διορθωμένο ως προς την επίδραση 

8.     Τα στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών επηρεάζονται ση-
μαντικά από την ταξινόμηση των οντοτήτων ειδικού σκοπού 
(ΟΕΣ) ως κατοίκους Κύπρου και ιδιαίτερα από αυτές που θε-
ωρούνται οικονομικοί ιδιοκτήτες κινητού εξοπλισμού μετα-
φοράς (κυρίως πλοία). Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές των 
ΟΕΣ δεν επηρεάζουν, αλλά ούτε και επηρεάζονται ουσιωδώς 
από τον κύκλο της εγχώριας οικονομίας.
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2017 2018 Μεταβολή 
(€ εκατ.) (€ εκατ.) (€ εκατ.) 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -1.642,5 -1.460,9 181,6 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διορθωμένο  
ως προς την επίδραση των ΟΕΣ -618,4 -932,6 -314,1 
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών -689,8 -452,3 237,5 
Ισοζύγιο αγαθών -4.756,2 -4.374,3 381,9 

Εξαγωγές αγαθών 2.615,7 3.495,4 879,7 
εκ των οποίων:  
εξαγωγές αγαθών των ΟΕΣ 844,8 1.460,4 615,6 
Εισαγωγές αγαθών 7.371,9 7.869,7 497,8 
εκ των οποίων:  
εισαγωγές αγαθών των ΟΕΣ 1.868,9 1.988,8 119,8 

Ισοζύγιο υπηρεσιών 4.066,4 3.922,0 -144,4 
Εξαγωγές υπηρεσιών 10.110,9 9.960,9 -150,0 
Εισαγωγές υπηρεσιών 6.044,5 6.038,9 -5,6 

Πρωτογενές εισόδημα (καθαρό) -533,8 -586,7 -53,0 
Δευτερογενές εισόδημα (καθαρό) -418,9 -421,9 -2,9 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
(ως % του ΑΕΠ) -8,4 -7,0  
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διορθωμένο  
ως προς την επίδραση των ΟΕΣ (ως % του ΑΕΠ) -3,1 -4,5  
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των ΟΕΣ, ανήλθε στα €932,6 εκατ. (4,5% του 
ΑΕΠ), σε σχέση με -€618,4 εκατ. (-3,1% του 
ΑΕΠ) πέρυσι (Πίνακας Α.4, σελ. 40 και 
Διάγραμμα Α.21). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται 
στη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου 
αγαθών, αλλά πρωτίστως στη μείωση του 
πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών. 

Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του εμπο-
ρικού ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε στα 
€4.374,3 εκατ. το 2018 σε σύγκριση με 
έλλειμμα €4.756,2 εκατ. το 2017 και οφείλεται 
κυρίως στη αύξηση των εξαγωγών αγαθών. 
Η αύξηση αυτή καταγράφηκε κυρίως ως 
αποτέλεσμα των συναλλαγών των ΟΕΣ και σε 
μικρότερο βαθμό λόγω της αύξησης των 
εξαγωγών εγχώριων προϊόντων (Πίνακας 
Α.4, σελ. 40). Επίσης, οι εισαγωγές αγαθών 
(μη περιλαμβανομένων των εισαγωγών των 
ΟΕΣ) αυξήθηκαν, επηρεαζόμενες από την 
αύξηση των εισαγωγών αγαθών, λόγω της 
αύξησης της εγχώριας ζήτησης. Πιο συγκε-
κριμένα καταγράφηκε αύξηση στις εισα-
γωγές ενδιάμεσων, καταναλωτικών και 
κεφαλαιουχικών αγαθών.  

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών 
μειώθηκε το 2018, φθάνοντας στα €3.922 
εκατ., σε σχέση με €4.066,4 εκατ. πέρυσι, 
κυρίως λόγω της μείωσης που κατέγραψαν οι 
εξαγωγές υπηρεσιών (Πίνακας Α.4, σελ. 40). 
Σημειώνεται ότι, είναι η πρώτη φορά που 
καταγράφεται μείωση στις εξαγωγές υπηρε-
σιών τα τελευταία έξι χρόνια και σχετίζεται σε 
μεγάλο βαθμό με μειώσεις εξαγωγών στις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως 
εξηγείται πιο κάτω. Βέβαια πρέπει να σημει-
ωθεί ότι σε κάποιους τομείς των υπηρεσιών 
καταγράφηκε παράλληλη μείωση στις 
εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές. Οι εξαγωγές 
υπηρεσιών αποτελούν ένα σημαντικό 
μέγεθος για σκοπούς ανάλυσης της κυπριακής 
οικονομίας, αφού η Κύπρος αποτελεί τουρι-
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στικό και επιχειρηματικό κέντρο και η οικο-
νομία της στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
στην προσφορά υπηρεσιών. 

Πιο συγκεκριμένα, το 2018, οι εξαγωγές 
υπηρεσιών (Πίνακας Α.5) κατέγραψαν ετήσια 
μείωση 1,5% (€150 εκατ.), προερχόμενη κυρίως 
από μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες 
στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών (-€144 εκατ.). Η υπό αναφοράν 
κατηγορία καταγράφει μειώσεις το 2018, 
αποτέλεσμα της αλλαγής της νομοθεσίας που 
διέπει την εμπορία συγκεκριμένων παρα-
γώγων, από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών (ESMA) και αναμένεται να 
έχει επίδραση μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 
2019.  Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληρο-
φορικής και πληροφόρησης κατέγραψαν, 
επίσης, μείωση (€99 εκατ.). Οι πιο πάνω 
μειώσεις, αντισταθμίστηκαν μερικώς από την 
αύξηση που κατέγραψαν οι λοιπές επιχειρημα-
τικές υπηρεσίες (€16,5 εκατ.) οι μεταφορές 
(€56,1 εκατ.) και τα ταξιδιωτικά έσοδα (€69,3 
εκατ.). Τα ταξιδιωτικά έσοδα τα οποία περιλαμ-
βάνουν τα έσοδα από τον τουρισμό, κατέ-
γραψαν μικρή αύξηση, προερχόμενη από την 
αύξηση του αριθμού των τουριστικών αφίξεων. 
Η συγκρατημένη πορεία του τουρισμού φαί -
νεται να συνεχίζει και το 2019, αφού σύμφωνα 
με πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, τα έσοδα 
από τον τουρισμό επιβραδύνθηκαν το πρώτο 
δίμηνο του έτους (βλ. Τουρισμός, σελ. 44).  

Παράλληλα, οι εισαγωγές υπηρεσιών δεν 
κατέγραψαν ουσιαστική μεταβολή στο 
σύνολο τους (-€5,6 εκατ.) σε σχέση με 
πέρυσι.  Μείωση κατέγραψαν, οι υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληρο-
φόρησης (€135,4 εκατ.) και οι λοιπές επιχει-
ρηματικές υπηρεσίες (€50,9 εκατ.). Η μείωση 
αντισταθμίστηκε σχεδόν πλήρως από την 
αύξηση που κατέγραψαν οι μεταφορές 
(€106,1 εκατ.), τα ταξίδια (€51,8 εκατ.) και οι 
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Πηγή: ΚΤΚ.

 
 

 2017 2018 Μεταβολή 
Ισοζύγιο υπηρεσιών 4.066,4 3.922,0 -144,4 

Εξαγωγές υπηρεσιών 10.110,9 9.960,9 -150,0 
εκ των οποίων:  
Μεταφορές 2.727,1 2.783,2 56,1 
Ταξίδια 2.769,0 2.838,3 69,3 
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 2.259,0 2.114,9 -144,0 
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής   
και πληροφόρησης 1.898,7 1.799,7 -99,0 
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 157,5 173,9 16,5 
Εισαγωγές υπηρεσιών 6.044,5 6.038,9 -5,6 
εκ των οποίων:  
Μεταφορές 1.937,0 2.043,1 106,1 
Ταξίδια 1.167,4 1.219,2 51,8 
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 918,7 931,8 13,1 
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής  
και πληροφόρησης 1.049,4 914,0 -135,4 
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 516,5 465,6 -50,9 
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χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (€13,1 εκατ.) 
(Πίνακας Α.5, σελ. 42).  

Στο λογαριασμό του πρωτογενούς εισοδή-
ματος (το οποίο περιλαμβάνει κυρίως εισό-
δημα από εξαρτημένη εργασία και επενδύσεις) 
το έλλειμμα διευρύνθηκε στα €586,7 εκατ. σε 
σχέση με €533,8 εκατ. πέρυσι και προέρχεται 
κυρίως από την κατηγορία των άμεσων επεν-
δύσεων. Το έλλειμμα του δευτερογενούς εισο-
δήματος (το οποίο περιλαμβάνει κυρίως 
τρέχουσες μεταβιβάσεις) παρουσίασε μικρή 
αύξηση (Πίνακας Α.4, σελ. 40).  

Το έλλειμμα του ΙΤΣ που καταγράφηκε το 
2018 καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό από 
δανεισμό του ιδιωτικού τομέα και σε μικρότερο 
βαθμό από το δανεισμό της κυβέρνησης.  

Η καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση (ΔΕΘ) 
έφθασε στα -€23,8 δισ. (-114,7% του ΑΕΠ) το 
2018 κυρίως λόγω της συμπερίληψης των 
στοιχείων της οικονομικής ιδιοκτησίας 
κινητού εξοπλισμού μεταφοράς (κυρίως 
πλοία) των ΟΕΣ που είναι εγγεγραμμένες στην 
Κύπρο (Διάγραμμα Α.22). Οι εν λόγω εταιρείες 
διατηρούν μεγάλες χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις, με την πλειοψηφία του ενεργη-
τικού τους να αποτελείται κυρίως από πλοία, 
τα οποία ωστόσο δεν περιλαμβάνονται στα 
στοιχεία ενεργητικού της ΔΕΘ, καθώς δεν 
αντιπροσωπεύουν χρηματοοικονομικά μέσα. 
Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν 
αποτελεί ουσιαστικό κίνδυνο για το κυπριακό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα αφού γίνεται εξ 
ολοκλήρου από μη εγχώριες πηγές. 

Η καθαρή ΔΕΘ διορθωμένη ως προς την 
επίδραση των ΟΕΣ, βελτιώνεται κατά 76,5 
ποσοστιαίες μονάδες και ανέρχεται στα -€7,9 
δισ. ή -38,2% του ΑΕΠ το 2018, σε σύγκριση με 
-€8,5 δισ. (-43% του ΑΕΠ) το 2017 (Διάγραμμα 
Α.22). Σημειώνεται ότι το ποσοστό της 
καθαρής ΔΕΘ για το 2018 βρίσκεται πλησίον 
του ορίου που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.22 Καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση 
(ΔΕΘ) 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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Τουρισμός 
 
Ο τουριστικός τομέας αποτελεί ένα από τους 
σταθερούς πυλώνες ανάπτυξης της κυ πρια -
κής οικονομίας. Εξωτερικοί κυρίως παρά-
γοντες φαίνεται να επηρέασαν αρνητικά τον 
τουρισμό, με αποτέλεσμα να καταγράψει μια 
πιο συγκρατημένη πορεία το 2018. Συγκε-
κριμένα ο εισαγόμενος τουρισμός βρέθηκε 
αντιμέτωπος με την επάνοδο κύριων αντα -
γωνιστριών προορισμών, όπως είναι η 
Ελλάδα, η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Τυνησία. 
Η ποιότητα ωστόσο του τουριστικού 
προϊόντος, όχι μόνο διατηρήθηκε σε υψηλό 
επίπεδο, αλλά αναβαθμίστηκε από τις 
ανακαινίσεις ξενοδοχείων και τη δημιουργία 
νέων υποδομών, όπως είναι η ανέγερση των 
μαρίνων και πολυτελών ξενοδοχειακών 
μονάδων. Επίσης, τα προσωρινά καζίνο 
άρχισαν τη λειτουργία τους κατά το δεύτερο 
μισό του 2018, μέχρι την ολοκλήρωση του 
καζίνο-θερέτρου το 2021. 

Συγκεκριμένα, το 2018, οι αφίξεις τουρι-
στών, μετά από τρείς συνεχείς χρονιές 
ισχυρών αυξήσεων, κατέγραψαν ετήσια 
αύξηση 7,8% και ανήλθαν στα 3,9 εκατ. 
(Πίνακας Α.6 και Διάγραμμα Α.23. Πιο αναλυ-
τικά, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο 
αυξήθηκαν κατά 5,9% φτάνοντας το 1,3 εκατ. 
τουρίστες, ενώ, οι αφίξεις από την Ρωσία 
μειώθηκαν κατά 5% και ανήλθαν στο 0,8 εκατ. 
τουρίστες. Μειωμένες ήταν και οι αφίξεις από 
άλλες σημαντικές αγορές όπως το Ισραήλ και 
τη Γερμανία. Οι αφίξεις από τη Γερμανία 
επηρεάστηκαν σημαντικά από την πτώχευση 
δύο αεροπορικών εταιρειών που εξυπηρε-
τούσαν τη γερμανική αγορά. 

Τα έσοδα από τον τουρισμό το 2018, κατέ-
γραψαν σχετικά μικρή ετήσια αύξηση της 
τάξης του 2,7%, ως αποτέλεσμα της μείωσης 
κατά 4,8% στην κατά κεφαλήν δαπάνη των 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.6 Τουρισμός

 
                                                                    Αφίξεις τουριστών         Έσοδα από         Κατά κεφαλήν 
                                                                                   (χιλ.)                τουρισμό (€ εκατ. )     δαπάνη (€) 
2017                                                                         3.652,1                         2.639,1                         722,6 
2018                                                                         3.938,6                         2.710,1                         688,1 
ετήσια % μεταβολή                                                    7,8                                  2,7                            -4,8 
2018 Ιαν. - Φεβ.                                                        177,3                                91,1                         513,7 
2019 Ιαν. - Φεβ.                                                        187,5                                92,0                         490,6 
ετήσια % μεταβολή                                                     5,7                                  1,0                            -4,5 
2018 Ιαν. - Μαρ.                                                      369,4                                  n/a                             n/a 
2019 Ιαν. - Μαρ.                                                      357,5                                  n/a                             n/a 
ετήσια % μεταβολή                                                   -3,2                                  n/a                             n/a 

Πηγή:  ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.23 Αφίξεις και έσοδα από τουρισμό 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.
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τουριστών, εν μέρει λόγω της μείωσης της 
μέσης διάρκειας διαμονής από 9,5 μέρες σε 
9,2 μέρες. Σημαντική ήταν και η μείωση κατά 
2,1% της ημερήσιας κατά κεφαλήν δαπάνης 
(Πίνακας Α.6, σελ. 44). Σημειώνεται ότι, η 
ενδυνάμωση του ευρώ το 2018 έναντι ξένων 
νομισμάτων όπως του Ρουβλιού και της Στερ-
λίνας συνέβαλε σημαντικά στη μείωση της 
ημερήσιας κατά κεφαλήν δαπάνης. 

Οι αφίξεις κατέγραψαν ετήσια αύξηση 5,7%, 
τους πρώτους δύο μήνες του 2019, με τα έσοδα 
να καταγράφουν 1% αύξηση την ίδια περίοδο. 
Συνεπώς η κατά κεφαλήν δαπάνη των τουρι-
στών μειώθηκε κατά 4,5% την ίδια περίοδο 
(Πίνακας Α.6, σελ. 44).  Σύμφωνα με τα πιο 
πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, οι αφίξεις κατέ-
γραψαν ετήσια μείωση 3,2% το πρώτο τρίμηνο 
του 2019 επηρεασμένες κυρίως από τις διαφο-
ρετικές ημερομηνίες των εορτών του Πάσχα 
των Καθολικών σε σχέση με πέρυσι. 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τις μέχρι 
τώρα ενδείξεις για την καλοκαιρινή περίοδο 
και γενικότερα για τη φετινή χρονιά, δεν 
αναμένεται σημαντική μεταβολή στον αριθμό 
των τουριστικών αφίξεων. Πρόκληση παρα-
μένει η αβεβαιότητα από μια πιθανή άτακτη 
έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (ΕΕ) και η συνεχής ανάκαμψη 
κύριων ανταγωνιστριών προορισμών. 
 
2.3 Εγχώρια Ζήτηση, Παραγωγή, και 
Αγορά Εργασίας 
 
Τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί9 
 
Το 2018 η κυπριακή οικονομία κατέγραψε 
επιβραδυνόμενο ρυθμό μεταβολής της τάξης 

9.     Με την εισαγωγή των στατιστικών μεθόδων ΕΣΟΛ2010 και 
BPM6, οι συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές της Κύπρου 
καθώς και οι πάγιες ακαθάριστες κεφαλαιουχικές επενδύσεις 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μεταφορά οικονομικής 
ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφοράς (κυρίως πλοία) 
των ΟΕΣ, οι οποίες επηρεάζουν τις εν λόγω υποκατηγορίες 
δαπανών του ΑΕΠ, αλλά λόγω της διπλής λογιστικής πράξης 
δεν επηρεάζουν το επίπεδο και τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ.
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του 3,9% σε σύγκριση με 4,5% το προηγού-
μενο έτος (Πίνακας Α.7). Με βάση τα πιο 
πρόσφατα προκαταρκτικά στοιχεία, το ΑΕΠ 
κατέγραψε ετήσια αύξηση της τάξης του 3,5% 
το πρώτο τρίμηνο του 2019 (εποχικά διορθω-
μένα στοιχεία).  

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία για το 
2018, άνοδο κατέγραψαν όλες οι υποκατηγο-
ρίες του ΑΕΠ εκτός από τις ακαθάριστες 
επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου (Πίνακας Α.7). 
Αναλυτικότερα, η ετήσια άνοδος της ιδιω-
τικής κατανάλωσης κατά 3,7% οφείλεται, 
κυρίως, στην άνοδο στο συνολικό διαθέσιμο 
εισόδημα ως αποτέλεσμα της αύξησης στην 
απασχόληση. Επιπρόσθετα, στηρίχθηκε από 
τη μικρή αύξηση που καταγράφηκε στα 
καταναλωτικά δάνεια. Η δημόσια κατανά-
λωση κατέγραψε άνοδο 4,3% λόγω της 
αύξησης στην ενδιάμεση ανάλωσην και στις 
απολαβές προσωπικού (βλ. Κόστος Εργα-
σίας), δαπάνες οι οποίες αντισταθμίστηκαν 
μερικώς από άνοδο στα έσοδα από παροχή 
αγαθών και υπηρεσιών. Η άνοδος στην 
ενδιάμεση ανάλωση περιλαμβάνει αυξη-
μένες δαπάνες για αγορά φαρμάκων και 
νερού. Οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου 
κεφαλαίου κατέγραψαν μείωση 7,1%, λόγω 
της επίδρασης των ΟΕΣ, καθώς και άλλων μη 
επαναλαμβανόμενων παραγόντων10. Η 
αύξηση που παρατηρήθηκε στις εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών κατά 3,3% είναι, 
επίσης, αποτέλεσμα κυρίως της επίδρασης 
των ΟΕΣ, καθώς και μη επαναλαμβανόμενων 
παραγόντων (βλ. υποσημείωση 10). Η 
άνοδος που καταγράφηκε στις εισαγωγές 
κατά 2% επηρεάζεται σε πολύ μικρό βαθμό 
από την επίδραση των ΟΕΣ.  

Αφού προσαρμοστούν στατιστικά οι 
υποκατηγορίες του ΑΕΠ για την επίδραση 
των ΟΕΣ, καθώς και των μη επαναλαμβανό-
μενων παραγόντων, διαφαίνεται ότι η 

10.   Σχετίζονται με την παύση της μίσθωσης αεροσκαφών από 
την αεροπορική εταιρεία Cobalt, δεδομένου του κλεισίμα-
τός της κατά το 2018.
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ΠIΝΑΚΑΣ A.7 Εθνικοί λογαριασμοί σε πραγματικούς 
όρους κατά κατηγορία δαπανών 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.

 
                                                                                                                 2015            2016             2017           2018 
ΑΕΠ                                                                                                               2,0                  4,8                  4,5                 3,9 
Ιδιωτική κατανάλωση                                                                           2,4                  4,5                  4,1                 3,7 
Δημόσια κατανάλωση                                                                         -0,5                -0,8                  3,1                 4,3 
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου                            13,8               41,8                29,0               -7,1 
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                                                   5,2                  4,6                  6,0                 3,3 
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                                                  8,4                  6,6                12,2                 2,0 
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ανάπτυξη κατά το 2018 οφείλεται στη 
σημαντική αύξηση της ιδιωτικής κατανά-
λωσης όπως προαναφέρθηκε και, κατά 
δεύτερο λόγο, στην αύξηση των ακαθάρι-
στων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Συγκε-
κριμένα, οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου 
κεφαλαίου παρουσιάζουν επι βρά δυνση το 
2018 σε συνέχεια σημαντικής αύξησης που 
καταγράφηκε το προηγούμενο έτος, λόγω 
ολοκλήρωσης διαφόρων κατασκευαστικών 
έργων. Πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετά από 
αυτά τα έργα είναι ξένων συμφερόντων 
ή/και χρηματοδοτούνται από εισροή ξένων 
κεφαλαίων, συνεπώς δεν αντικατοπτρίζεται 
αντίστοιχη αύξηση στον εγχώριο δανεισμό. 
Οι εξαγωγές αφού προσαρμοστούν για την 
επίδραση των ΟΕΣ, καταγράφουν μείωση το 
2018 σε σχέση με σημαντική αύξηση το 
2017, λόγω κυρίως της σημαντικής μείωσης 
που καταγράφηκε στα έσοδα από τους 
τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
καθώς και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, 
πληροφορικής και πληροφόρησης (βλ. 
Ισοζύγιο Πληρωμών). Σημειώνεται ότι 
σημαντική επιβράδυνση παρατηρήθηκε στα 
έσοδα από τον τουρισμό λόγω μείωσης της 
κατά κεφαλήν δαπάνης (βλ. Τουρισμός και 
Διάγραμμα Α.23, σελ. 44). Οι εισαγωγές 
καταγράφουν σημαντική επιβράδυνση το 
2018 σε σχέση με το 2017 η οποία οφείλεται 
στην επιβράδυνση των εισαγωγών για 
αγαθά και στη μικρή μείωση των εισαγωγών 
για υπηρεσίες.  

Η ανάλυση ανά τομέα καταδεικνύει ότι η 
μεγέθυνση της οικονομίας παραμένει ευρείας 
βάσης (Πίνακας Α.8). Την πιο σημαντική 
συνεισφορά στη μεγέθυνση του ΑΕΠ το 2018 
είχαν οι τομείς του Εμπορίου, των Μετα-
φορών, των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων (με 
τη συνεισφορά των προαναφερθέντων 
τομέων να ανέρχεται στις 1,2 ποσοστιαίες 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.8 Σταθμισμένη επίδραση κατά οικονομική 
δραστηριότητα στη συνολική ετήσια μεταβολή του 
πραγματικού ΑΕΠ 
(ποσοστιαίες μονάδες)

Πηγή: ΣΥΚ.  
(1) Κύριοι τομείς που περιλαμβάνονται είναι αυτοί της γεωργίας, της μεταποίησης, της δημόσιας δι-
οίκησης, εκπαίδευσης και υγείας καθώς της ενημέρωσης και επικοινωνίας. 

 
                                                                                                                  2015              2016           2017           2018 
ΑΕΠ (%)                                                                                                        2,0                   4,8                4,5                3,9 
Κατασκευές                                                                                               -0,1                   0,6                1,1                1,2 
Εμπόριο, μεταφορές, ξενοδοχεία και εστιατόρια                       0,1                   1,4                1,6                1,2 
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες          1,0                 -0,2               -0,8              -0,6 
Επαγγελματικές, επιστημονικές και διοικητικές  
δραστηριότητες                                                                                        0,4                   0,7                0,7                0,7 
Λοιποί τομείς(1)                                                                                           0,6                   2,4                2,0                1,4 

a219050556 CBC June 2019 Economic Bulletin GREEK_a3.qxp_Layout 1  25/06/19  15:20  Page 47



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

48Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

μονάδες), των Κατασκευών (1,2 ποσοστιαίες 
μονάδες) καθώς και των Επαγγελματικών, 
Επιστημονικών και Διοικητικών Δραστηριο-
τήτων (0,7 ποσοστιαίες μονάδες). Αρνητική 
συνεισφορά καταγράφηκε μόνο από τον 
τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλι-
στικών Δραστηριοτήτων (0,6 ποσοστιαίες 
μονάδες), ως συνέπεια τριών παραγόντων: 
πρώτον, της μεταφοράς σημαντικού ποσο-
στού των ΜΕΧ εκτός των ισολογισμών των 
τραπεζών μέσα από τη συμφωνία που 
επιτεύχθηκε για την ΣΚΤ, καθώς και από την 
πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΧ από άλλες 
τράπεζες σε μη χρηματοοικονομικά ιδρύματα, 
δεύτερον, της συνεχιζόμενης απομόχλευσης 
των δανείων, εν μέρει μέσω αποπληρωμών 
δανείων και στα πλαίσια της εξυγίανσης του 
τραπεζικού τομέα, και τρίτον, λόγω της 
μείωσης που καταγράφηκε στις εξαγωγές 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που συνδέ-
εται με το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (βλ. 
Ισοζύγιο πληρωμών).  

Πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες τεκμηριώ-
νουν τη συνεχιζόμενη θετική πορεία στην 
εγχώρια ζήτηση, αν και με επιβραδυνόμενο 
ρυθμό. Η αύξηση του ΑΕΠ ακολουθεί στενά 
τις εξελίξεις στο Δείκτη Οικονομικής Συγκυ-
ρίας (ΔΟΣ) και, συνεπώς, καταδεικνύει τη 
συνέχιση ενός σημαντικά θετικού, αν και 
ελαφρώς επιβραδυνόμενου, ρυθμού 
ανάπτυξης κατά το 2019. Συγκεκριμένα, ο 
ΔΟΣ ανήλθε στο 110,8 τον Απρίλιο του 2019 
σε σύγκριση με 108,1 τον προηγούμενο 
Απρίλιο και 115,3 τον Δεκέμβριο του 2018 
(Πίνακας Α.9). Σε γενικές γραμμές, η μείωση 
στον δείκτη που καταγράφηκε τους πρώτους 
τέσσερεις μήνες του 2019 οφείλεται, κυρίως, 
σε μεταβολές της εμπιστοσύνης στον τομέα 
των υπηρεσιών.  

Η θετική, αλλά επίσης επιβραδυνόμενη, 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.9 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας:  
δείκτες εμπιστοσύνης 

(για επιμέρους δείκτες: διαφορά μεταξύ ποσοστού θετικών και ποσοστού 
αρνητικών απαντήσεων)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Σημείωση: Στοιχεία διορθωμένα από εποχικές διακυμάνσεις.

 
                                                                                              2018              2018           2018            2019       2019 
                                                                                              Ιούν.             Σεπτ.             Δεκ.         Μάρτ.        Απρ. 
ΔΟΣ                                                                                       105,9              113,0           115,3            109,2       110,8 
Βιομηχανία                                                                               -3                     11                  12                     3                5 
Υπηρεσίες                                                                                 16                     32                  44                   28             34 
Καταναλωτές                                                                             0                     -3                   -6                   -8              -7 
Λιανικό εμπόριο                                                                       6                       0                     2                     0                1 
Κατασκευές                                                                            -15                   -11                -11                   -9            -10 
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πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης αντικα-
τοπτρίζεται σε διάφορους οικονομικούς 
δείκτες. Ο δείκτης κύκλου εργασιών του 
λιανικού εμπορίου σημείωσε ετήσια άνοδο 
3,3% τους πρώτους δύο μήνες του 2019 σε 
συνέχεια ετήσιας αύξησης 8,9%, την αντί-
στοιχη περυσινή περίοδο (Διάγραμμα Α.24). 
Όσον αφορά τις πληρωμές μέσω πιστωτικών 
καρτών, οι δαπάνες κατόχων κυπριακών 
πιστωτικών καρτών στην Κύπρο κατέ-
γραψαν ετήσια αύξηση 33,8% την περίοδο 
Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 σε σύγκριση με 
μικρότερη ετήσια άνοδο 14,3% το αντί-
στοιχο τετράμηνο του 2018, κυρίως λόγω 
της εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρο-
νικής καταβολής διαφόρων άμεσων φόρων 
(σε ισχύ από 1 Μαρτίου 2018) (Διάγραμμα 
Α.25). Σημειώνεται ότι οι προαναφερθείσες 
δαπάνες εξαιρουμένων των πληρωμών προς 
την κυβέρνηση και για πετρελαιοειδή κατέ-
γραψαν αύξηση της τάξης του 13% τους 
τέσσερεις πρώτους μήνες του 2019 κατόπιν 
ετήσιας ανόδου 14,9% την αντίστοιχη 
περίοδο του 2018. Η ετήσια μείωση που 
καταγράφηκε στις εγγραφές μηχανοκινήτων 
οχημάτων κατά 9,4% την περίοδο Ιανουα-
ρίου – Απριλίου 2019 οφείλεται στις προσ-
δοκίες για αλλαγές στη φορολογία των 
οχημάτων (που τελικά εγκρίθηκαν τον 
Μάρτιο του 2019) με βάση τις εκπομπές 
ρύπων, και ως εκ τούτου δεν αναμένεται να 
συνεχιστεί τους επόμενους μήνες 
(Διάγραμμα Α.26). 

Όπως προαναφέρθηκε, σημαντική είναι 
και η συνεισφορά των επενδύσεων του ιδιω-
τικού τομέα στη βελτίωση του εγχώριου οικο-
νομικού κλίματος. Διάφοροι δείκτες σε σχέση 
με τον τομέα των ακινήτων καταδεικνύουν 
ότι η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό 
τομέα καθώς και η ζήτηση για ακίνητα, 
παρουσιάζουν άνοδο (βλ. Αγορά Ακινήτων 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.25 Δαπάνες κατόχων πιστωτικών καρτών 
(συσσωρευμένη ετήσια μεταβολή περιόδου από Ιανουάριο)

Πηγή: JCC Payments System Ltd.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.24 Λιανικές πωλήσεις (εξαιρουμένων 
των μηχανοκινήτων οχημάτων) 
(έτος βάσης 2015=100)

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.26 Εγγραφές μηχανοκινήτων οχημάτων

Πηγή: ΣΥΚ.
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και Πίνακα Α.10, σελ. 52). Σημειώνεται ότι 
σημαντικά έργα έχουν ολοκληρωθεί ή 
βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης και περι-
λαμβάνουν υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, διάφορες 
οικιστικές, εμπορικές και μικτές αναπτύξεις, 
μαρίνες και ξενοδοχειακές μονάδες.  

Σε σχέση με την εξωτερική ζήτηση για 
υπηρεσίες, τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν 
παρότι με επιβραδυνόμενο ρυθμό, λόγω της 
προαναφερθείσας μείωσης στην κατά κεφαλήν 
δαπάνη (βλ. Τουρισμός). Ωστόσο οι δαπάνες 
κατόχων ξένων πιστωτικών καρτών στην 
Κύπρο κατέγραψαν άνοδο 22% τους τέσσερεις 
πρώτους μήνες του 2018, κυρίως λόγω της 
μεγάλης χρήσης των καρτών για πληρωμές σε 
Κυβερνητικές υπηρεσίες (Διάγραμμα Α.25, 
σελ. 49). Στον τομέα των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, μετά και τις ετήσιες αυξήσεις που 
παρατηρήθηκαν κατά το 2018 σε σχέση με την 
εγγραφή νέων εταιρειών στην Κύπρο, καταγρά-
φηκαν μειώσεις κατά τους πρώτους τέσσερεις 
μήνες του 2019 (ετήσια μείωση κατά 16,1% την 
περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019). Εντού-
τοις, σημειώνεται ότι ο αριθμός των αιτήσεων 
κατέγραφε αύξηση για πέντε συναπτά έτη, από 
το 2014 – 2018, γεγονός το οποίο καταδεικνύει 
το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η 
Κύπρος στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών.  

Παράλληλα, η χορήγηση νέων βιώσιμων 
δανείων και η εντατικοποίηση των προσπα-
θειών για μείωση των ΜΕΧ συμβάλλει στη 
θετική πορεία της οικονομίας, στα πλαίσια των 
συνεχιζόμενων προσπαθειών τόσο του ιδιω-
τικού όσο και του τραπεζικού τομέα για 
απομόχλευση και διόρθωση των ισολογισμών 
τους. Συγκεκριμένα, καταγράφεται συνέχιση 
σύναψης νέου δανεισμού, με τα νέα συμβό-
λαια δανεισμού προς τον ιδιωτικό τομέα να 
ανέρχονται το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε 
ελαφρώς αυξημένα επίπεδα σε σχέση με το 
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αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Ταυτόχρονα, οι 
αποπληρωμές δανείων, συγκρατούν τους 
ετήσιους ρυθμούς μεταβολής των δανείων 
στον εγχώριο ιδιωτικό τομέα σε χαμηλά 
θετικά επίπεδα (Διάγραμμα Α.12, σελ. 33). 
Συνολικά, η σταθερή εξυγίανση και αναδιάρ-
θρωση του τραπεζικού συστήματος (βλ. Νομι-
σματικά Μεγέθη) ενισχύει τους ρυθμούς 
ανάπτυξης και ισχυροποιεί την ικανότητα της 
κυπριακής οικονομίας να αντιμετωπίζει απρό-
σμενους ή εξωγενείς κινδύνους. 
 
Αγορά ακινήτων και κατασκευαστικός 
τομέας 
 
O τομέας των ακινήτων στην Κύπρο συνέχισε 
να παρουσιάζει αύξηση κατά τους πρώτους 
τέσσερεις μήνες του 2019, υποκινούμενος 
από την αυξημένη ζήτηση για ακίνητα, τις 
ξένες επενδύσεις, το νέο εγχώριο δανεισμό 
και την αυξημένη κατασκευαστική δραστη-
ριότητα. Παρά τη σημαντική ανάκαμψη του 
τομέα καθώς και του ΑΕΠ της Κύπρου, οι τιμές 
των ακινήτων παρουσιάζουν συγκρατημένες 
αυξήσεις, με εξαίρεση τις περιοχές που επηρε-
άζονται από συγκεκριμένους παράγοντες.   

Η συνεισφορά του κατασκευαστικού 
τομέα στο ΑΕΠ της Κύπρου αντιστοιχούσε 
κατά το 2018 στο 1,2%, ενώ το σύνολο του 
τομέα των ακινήτων (κατασκευές και δραστη-
ριότητες ακίνητης περιουσίας) αντιστοιχούσε 
στο 1,3% του ΑΕΠ κατά το 2018. Επιπρόσθετα, 
σύμφωνα με στοιχεία της ΣΥΚ, κατά το 2018 
έγιναν επενδύσεις σε κατοικίες αξίας €1,5 δισ. 
(7,1% του ΑΕΠ), καθώς επίσης και επενδύσεις 
σε λοιπά κτίρια και κατασκευές αξίας €0,9 δισ. 
(4,4% του ΑΕΠ). Με βάση τα πιο πάνω πρέπει 
να τονιστεί ότι η κατασκευαστική δραστηριό-
τητα που παρατηρείται στην Κύπρο δεν οφεί-
λεται αποκλειστικά σε οικιστικά έργα, αλλά και 
σε παραγωγικές κατασκευές όπως μαρίνες, 
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γραφεία, εμπορικά κέντρα, καζίνο, ξενοδο-
χεία, έργα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι 
οποίες αυξάνουν το δυνητικό ΑΕΠ. 

Οι τιμές των ακινήτων συνέχισαν τη 
συγκρατημένη ανοδική πορεία και κατά το 
τρίτο τρίμηνο του 2018. Σύμφωνα με το 
Δείκτη Τιμών Κατοικιών της ΚΤΚ οι τιμές κατοι-
κιών παρουσίασαν κατά το εν λόγω τρίμηνο 
αύξηση της τάξης του 0,3% σε τριμηνιαία 
βάση και αύξηση 1,6% σε ετήσια βάση 
(Διάγραμμα Α.27). Η μεγαλύτερη αύξηση 
στους επί μέρους δείκτες κατά το τρίτο 
τρίμηνο του 2018 καταγράφηκε στο δείκτη 
τιμών διαμερισμάτων Λεμεσού (8,7%). 
Σύμφωνα με ενδελεχή ανάλυση των στοι-
χείων, οι μεγάλες αυξήσεις είναι σε συγκεκρι-
μένες περιοχές της Λεμεσού με μικρή διάχυση 
των αυξήσεων στην υπόλοιπη επαρχία. 
Επιπρόσθετα, ο δείκτης τιμών κατοικιών της 
ΣΥΚ κατέγραψε κατά το τρίτο και τέταρτο 
τρίμηνο του 2018 ετήσια αύξηση 0,8% και 
1,6%, αντίστοιχα. 

Στη βάση πιο πρόσφατων δεικτών αναμέ-
νεται περαιτέρω συνέχιση της θετικής 
πορείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοι-
χεία πωλητηρίων εγγράφων του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) οι 
αγοραπωλησίες παρουσίασαν ετήσια αύξηση 
23% για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 
2019 (Πίνακας Α.10)11. Κατά την ίδια περίοδο, 
ο αριθμός πωλήσεων σε ντόπιους αγοραστές 
και σε ξένους αγοραστές σημείωσε ετήσια 
αύξηση 31,3% και 14,8%, αντίστοιχα, κάτι που 
καταδεικνύει ότι η ζήτηση για ακίνητα προέρ-
χεται τόσο από ντόπιους όσο και από ξένους.  

Στην ανάκαμψη του τομέα των ακινήτων 
συμβάλλει και νέος βιώσιμος δανεισμός προς 
νοικοκυριά για αγορά κατοικίας. Σύμφωνα με 
την Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων της ΚΤΚ 
(Πίνακας Α.3, σελ. 35) η ζήτηση για στεγαστικά 
δάνεια συνέχισε να παρουσιάζει αύξηση κατά 

11.   Η κωδικοποίηση του ΤΚΧ για την κατηγοριοποίηση των 
ντόπιων και αλλοδαπών αγοραστών ακινήτων έχει αλλάξει 
από το 2018 και εντεύθεν.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.27 Δείκτες τιμών οικιών και διαμερισμάτων 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.

ΠIΝΑΚΑΣ A.10 Αγορά ακινήτων 

 (ετήσια μεταβολή, %, εκτός εάν σημειωνεται διαφορετικά)

Πηγές: ΣΥΚ, ΤΚΧ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 
                                                                                    Ιαν.-Απρ.       Ιαν.-Απρ.          Απρ.         Μάρτ.        Απρ.  
                                                                                              2018                2019         2018            2019       2019  
Πωλητήρια έγγραφα (σύνολο)                                   38,4                   23,0            29,4                 1,7          77,4 
Πωλητήρια έγγραφα (ντόπιοι)                                       na                   31,3                na               -0,3         61,4 
Πωλητήρια έγγραφα (αλλοδαποί)                                na                   14,8                na               -2,5         44,9 
Δείκτης εμπιστοσύνης στον κατασκευαστικό    -18,5                 -10,1          -16,7               -9,1          -9,6 
τομέα (μέσος όρος του δείκτη) 
Δείκτης προσδοκιών για τις τιμές των                       5,6                   16,1               2,9               17,1         21,0 
ακινήτων τους επόμενους 3 μήνες  
(μέσος όρος του δείκτη) 
Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών                 0,1                      1,7               0,3                 2,3            2,3 
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το τέταρτο τρίμηνο του 2018 και το πρώτο 
τρίμηνο του 2019. Σύμφωνα με τις Νομισμα-
τικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές της 
ΚΤΚ, τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας το 
πρώτο τρίμηνο του 2019 ανήλθαν σε €219 
εκατ., ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με το αντί-
στοιχο περυσινό τρίμηνο. Η ζήτηση για 
δανεισμό αναμένεται να συνεχίσει να ανακάμ-
πτει ενόσω συνεχίζεται η μείωση της ανεργίας 
και το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων 
(Διάγραμμα Α.28). Το γεγονός ότι τα κριτήρια 
δανεισμού παραμένουν στα ήδη αυστηρά 
επίπεδα πουν έχουν υιοθετηθεί πριν από το 
2015 (Διάγραμμα Α.28), διασφαλίζει σε μεγάλο 
βαθμό ότι τα νέα δάνεια θα είναι βιώσιμα.  

Θετική εξέλιξη αποτελεί η σημαντική 
μείωση των ΜΕΧ στον τομέα των ακινήτων και 
κατασκευών. Οι ΜΕΧ κατά το τέλος του 2018 
ήταν €1,3 δισ. για τον κατασκευαστικό τομέα 
και €0,6 δισ. για τις δραστηριότητες του τομέα 
ακινήτων, σημειώνοντας μείωση σε σχέση με 
ένα χρόνο πριν, όταν οι ΜΕΧ στους εν λόγω 
τομείς ήταν €3,2 δισ. και €1,5 δισ., αντίστοιχα. 
Η περαιτέρω μείωση των ΜΕΧ θεωρείται 
καθοριστική για την περαιτέρω εξυγίανση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα συνέ-
χισε την ανοδική πορεία, με το δείκτη παρα-
γωγής κτιρίων στον κατασκευαστικό τομέα, 
που δημοσιεύεται από τη ΣΥΚ, να καταγράφει 
κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ετήσια 
αύξηση της τάξης του 14,2%. Η αυξημένη 
κατασκευαστική δραστηριότητα αναμένεται 
να συνεχιστεί και στο μέλλον, αφού ο αριθμός 
εγκεκριμένων αδειών οικοδομής κατέγραψε 
ετήσια αύξηση 11,9% για ολόκληρο το 2018 
και 8,6% κατά την περίοδο Ιανουαρίου – 
Φεβρουαρίου 2019.  

Σύμφωνα με τις Έρευνες Οικονομικής 
Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
αγορά αναμένει περαιτέρω ανάκαμψη των 

1

2

Εισαγω
γή

Μ
ακροοικονομικές 

Εξελίξεις 
και Π

ροβλέψ
εις

Enter/ 
Exit

Full 
Screen

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

-20

-10

0

10

επιτόκιο στεγαστικών δανείων (%) (δεξιά κλίμακα)
κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων

2015
Q1 Q2 Q3 Q4

2016
Q1 Q2 Q3 Q4

2017
Q1 Q2 Q3 Q4

2018
Q1

2019
Q1Q2 Q3 Q4

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.28 Κριτήρια χορήγησης και επιτόκιο στε-
γαστικών δανείων     
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ. 
Σημείωση: Θετικός αριθμός στα κριτήρια χορήγησης σημαίνει αυστηρότερα κριτήρια.
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τιμών ακινήτων, αφού ο δείκτης προσδοκιών 
των τιμών ακινήτων ανήλθε κατά μέσο όρο 
στο 16,1 την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 
2019 σε σύγκριση με 5,6 την αντίστοιχη 
περίοδο του 2017 (Πίνακας Α.9, σελ. 48). 
Βελτίωση παρουσιάζουν και άλλοι σχετικοί 
δείκτες του τομέα που περιλαμβάνονται στις 
εν λόγω έρευνες, λεπτομερέστερη ανάλυση 
των οποίων περιλαμβάνεται στις τριμηνιαίες 
δημοσιεύσεις της ΚΤΚ για το Δείκτη Τιμών 
Κατοικιών12. 
 
Αγορά Εργασίας 
 
Σε συνάρτηση με τη θετική πορεία της οικο-
νομικής δραστηριότητας, η απασχόληση 
σημείωσε σημαντική ετήσια αύξηση 4% το 
2018 σε συνέχεια αύξησης 4,3% το προηγού-
μενο έτος (Διάγραμμα Α.29). Η αύξηση στην 
απασχόληση προήλθε κυρίως από τους τομείς 
του Εμπορίου, των Μεταφορών, των Ξενοδο-
χείων και Εστιατορίων, των Κατασκευών 
καθώς και των Επαγγελματικών, Επιστημο-
νικών και Διοικητικών Δραστηριοτήτων. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργα-
τικού Δυναμικού (ΕΕΔ), η αύξηση αυτή οφεί-
λεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην εργοδότηση 
Κυπρίων. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και 
οι συνολικές ώρες απασχόλησης σημει-
ώνοντας ετήσια αύξηση 3,6%, σε συνέχεια 
αύξησης 4% το 2017. Ως εκ τούτου, οι ώρες 
εργασίας ανά απασχολούμενο μειώθηκαν 
κατά 0,4% το 2018 σε συνέχεια μείωσης 0,2% 
το προηγούμενο έτος.  

Ως επακόλουθο των προαναφερθέντων 
εξελίξεων, σημαντική βελτίωση σημειώθηκε 
και στην ανεργία. Σύμφωνα με στοιχεία της 
ΕΕΔ, το ποσοστό ανεργίας έφθασε το 8,4% του 
εργατικού δυναμικού το 2018 σε σύγκριση με 
11,1% το προηγούμενο έτος. Τονίζεται ότι το 
τέταρτο τρίμηνο του 2018 το ποσοστό ανερ-

12.   https://www.centralbank.cy/el/publications/residential-
property-price-indices
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.29 Ανεργία και απασχόληση

Πηγή: ΣΥΚ (ΕΕΔ).
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γίας μειώθηκε σημαντικά στο 7,6%, έναντι 
10,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 
(Διάγραμμα Α.29, σελ. 54). Αυτό οφείλεται 
κυρίως στη μείωση του αριθμού των Κυπρίων 
ανέργων, γεγονός που συνάδει με την προανα-
φερθείσα άνοδο στην απασχόληση των 
Κυπρίων. Σημειώνεται επίσης ότι το ποσοστό 
ανεργίας στην Κύπρο μειώθηκε κάτω από το 
μέσο όρο της ζώνης του ευρώ το δεύτερο 
τρίμηνο του 2018 για πρώτη φορά μετά το 
πρώτο τρίμηνο του 2012. Ταυτόχρονα, το 
ποσοστό ανεργίας στους νέους μειώθηκε στο 
20,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2018 έναντι 
ποσοστού 22,9% το αντίστοιχο περυσινό 
τρίμηνο, το οποίο όμως αποτελεί μόνο 1,8 
ποσοστιαίες μονάδες περίπου του συνολικού 
ποσοστού ανεργίας για το υπό αναφοράν 
τρίμηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της EURO-
STAT που αφορούν τον εναρμονισμένο δείκτη 
ανεργίας (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), το 
σχετικό ποσοστό ανήλθε στο 7% τον Μάρτιο 
του 2019 σε σχέση με 9% τον αντίστοιχο περυ-
σινό μήνα. Η γενική τάση μείωσης της ανερ-
γίας επιβεβαιώνεται και από τον αριθμό των 
εγγεγραμμένων ανέργων (Διάγραμμα Α.30), ο 
οποίος τον Απρίλιο του 2019 σημείωσε ετήσια 
πτώση 18,4% (από 24.903 σε 20.315 άτομα).  

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η μείωση 
των μακροχρόνια ανέργων καθότι, σε περιό-
δους με παρατεταμένα επίπεδα υψηλής 
ανεργίας, οι μακροχρόνια άνεργοι επα νε -
ντάσσονται πιο δύσκολα στην απασχόληση. 
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΔ, το ποσοστό 
ανεργίας με διάρκεια έξι μήνες και άνω 
μειώθηκε στο 3,5% το τέταρτο τρίμηνο του 
2018, σε σχέση με ποσοστό της τάξης του 
4,7% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο 
(Διάγραμμα Α.31). Προς την ίδια κατεύθυνση 
κινήθηκε και ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
ανέργων με διάρκεια έξι μήνες και άνω, 
σύμφωνα με πιο πρόσφατα στοιχεία της ΣΥΚ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.31 Ανεργία κατά διάρκεια 
(ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού)

Πηγή: ΣΥΚ (ΕΕΔ).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.30 Εγγεγραμμένη ανεργία 
(αριθμός ανέργων, χιλιάδες)

Πηγή: ΣΥΚ.
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για την εγγεγραμμένη ανεργία, καταγρά-
φοντας μείωση κατά 3.695 άτομα τον 
Απρίλιο του 2019 σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο μήνα του 2018. Γενικότερα, όλα τα 
οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η 
αγορά εργασίας, σε συνάρτηση με την θετική 
πορεία του ΑΕΠ, συνεχίζει να ανακάμπτει με 
σταθερούς ρυθμούς. 
 
2.4 Εγχώριες Δημοσιονομικές Εξελίξεις 
 
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ΣΥΚ, 
το δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2018 παρου-
σιάζει έλλειμμα της τάξης του 4,8% του ΑΕΠ, 
σε σχέση με πλεόνασμα 1,8% το 2017. Αντί-
στοιχα, το πρωτογενές ισοζύγιο παρουσιάζει 
έλλειμμα 2,3% του ΑΕΠ το 2018 σε σχέση με 
πλεόνασμα 4,3% το 2017. Στα αποτελέσματα 
του 2018 συμπεριλαμβάνεται η μη επαναλαμ-
βανόμενη δαπάνη ύψους €1,7 δισ. που αφορά 
στη δημοσιονομική επίπτωση σε σχέση με το 
κόστος στήριξης της συμφωνίας Συνεργα-
τικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) και Ελληνικής 
Τράπεζας. Εξαιρουμένης της προαναφερ-
θείσας επίπτωσης, το δημοσιονομικό ισοζύγιο 
για το 2018 καταγράφει πλεόνασμα ύψους 
3,5% του ΑΕΠ και το πρωτογενές ισοζύγιο 
πλεόνασμα ύψους 6%, τα οποία είναι μεγαλύ-
τερα από τα αντίστοιχα πλεονάσματα του 
2017 (Διάγραμμα Α.32). 

Οι θετικές επιδόσεις στα δημόσια οικονο-
μικά συνεχίζονται και κατά τους πρώτους δύο 
μήνες του 2019, οι οποίοι παρουσιάζουν πλεό-
νασμα στο δημοσιονομικό και πρωτογενές 
ισοζύγιο ύψους 1,9% και 2,1% του ΑΕΠ, αντί-
στοιχα (Διάγραμμα Α.33 και Πίνακας Α.11, 
σελ. 57). Το αυξημένο πλεόνασμα κατά τους 
δύο πρώτους μήνες του 2019 οφείλεται στη 
σημαντική αύξηση των συνολικών εσόδων 
(20%). Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κυρίως 
λόγω αυξημένων χορηγιών από την ΕΕ κατά 
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συνολικά έσοδα συνολικές δαπάνες 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.33 Συνολικά έσοδα και δαπάνες  
της γενικής κυβέρνησης 
(συσσωρευμένο σύνολο περιόδου από πρώτο τρίμηνο, ετήσια μεταβολή %)

Πηγές: ΣΥΚ. 
Σημείωση: Οι συνολικές δαπάνες για το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και το τρίτο τρίμηνο του 
2018 δεν συμπεριλαμβάνουν τα ποσά που αφορούν στη δημοσιονομική επίπτωση των μέ-
τρων σε σχέση με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (€175 εκατ. και €1,7 δισ. αντίστοιχα). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.32 Δημοσιονομικό και πρωτογενές  
ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης 
(συσσωρευμένο σύνολο περιόδου από πρώτο τρίμηνο ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ. 
Σημείωση: Το δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο για το τέταρτο τρίμηνο του 2015 
και το τρίτο τρίμηνο του 2018  δεν συμπεριλαμβάνουν τα ποσά που αφορούν στη δη-
μοσιονομική επίπτωση των μέτρων σε σχέση με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα 
(€175 εκατ. και €1,7 δισ. αντίστοιχα).

a219050556 CBC June 2019 Economic Bulletin GREEK_a3.qxp_Layout 1  25/06/19  15:21  Page 56



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

57Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

τους δύο πρώτους μήνες του 2019 (περιλαμ-
βάνονται στις μεταβιβάσεις κεφαλαίου 
εισπρακτέες στον Πίνακας Α.11), και σε μικρό-
τερο βαθμό στην αύξηση στις εισπράξεις 
άμεσης φορολογίας (τρέχοντες φόροι στο 
εισόδημα, πλούτο κλπ.) και στις κοινωνικές 
εισφορές. Οι αυξημένες χορηγίες από την ΕΕ 
βασίζονται σε σχετικό χρονοδιάγραμμα 
πληρωμής και παρά το ότι δεν αναμένεται να 
συνεχιστούν τους επόμενους μήνες του 2019, 
είναι ήδη υψηλότερες από το συνολικό 
επίπεδο του 2018 κατά περίπου €20 εκατ. Τα 
αυξημένα έσοδα από άμεση φορολογία και 
από κοινωνικές εισφορές αντανακλούν τη 
βελτιωμένη εικόνα στην αγορά εργασίας με 
μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχό-
λησης. Εξαιρουμένης της θετικής επίδρασης 
του χρονοδιαγράμματος είσπραξης των χορη-
γιών από την ΕΕ, τα συνολικά έσοδα αυξή-
θηκαν κατά περίπου 10%. Κατ’ επέκταση, και 
παρά την καταγραφείσα επιβράδυνση στο 
ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, τόσο το δημο-
σιονομικό όσο και το πρωτογενές πλεόνασμα 
για τους πρώτους δύο μήνες του 2019 παρου-
σιάζουν οριακή βελτίωση σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018. Οι συνολικές 
δαπάνες για τους δύο πρώτους μήνες του 
2019 παρουσιάζουν αύξηση 9,8% 
(Διάγραμμα Α.33, σελ. 56 και Πίνακας Α.11) η 
οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση στα 
άλλα τρέχοντα έξοδα (53,4%), στις απολαβές 
προσωπικού (7,3%) και στις κοινωνικές 
παροχές (3,4%). 

Όσον αφορά το δημόσιο χρέος 
(Διάγραμμα Α.34), αυτό ανήλθε στο 102,5% 
τον Δεκέμβριο του 2018 καταγράφοντας 
σημαντική άνοδο κατά 7 περίπου ποσοστιαίες 
μονάδες σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017. 
Αυτό οφείλεται κυρίως στην έκδοση 
ομολόγων για τη ΣΚΤ ύψους €3,19 δισ., στα 
πλαίσια διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης της 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.34 Ακαθάριστο δημόσιο χρέος  
της γενικής κυβέρνησης 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

ΠIΝΑΚΑΣ A.11  Λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης  

Πηγές: ΣΥΚ, KTK.

 
                                                                                            Iαν.- Φεβρ.           Iαν.- Φεβρ.                      
                                                                                                  2018                         2019                Μεταβολή 
                                                                                               (€ εκατ.)                 (€ εκατ.)                      % 
ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                                                            
Ενδιάμεση ανάλωση                                                             81,3                            74,7                        -8,1 
Απολαβές προσωπικού                                                     366,8                         393,4                         7,3 
Κοινωνικές παροχές                                                           397,0                         410,6                         3,4 
Τόκοι πληρωτέοι                                                                    53,2                            61,4                       15,4 
Επιδοτήσεις                                                                                 4,3                               5,8                       34,9 
Άλλα τρέχοντα έξοδα                                                           79,1                         121,3                       53,4 
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου               21,4                            29,0                       35,5 
Άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου                                          5,1                            11,0                    115,7 
Σύνολο δαπανών                                                      1.008,2                   1.107,2                        9,8 
Σύνολο δαπανών ως % του ΑΕΠ                                4,9                             5,0                                
 
ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                                                    
Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές                   514,2                         516,4                         0,4 
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ            315,0                         375,7                       19,3 
Κοινωνικές εισφορές                                                          318,4                         344,6                         8,2 
Άλλα τρέχοντα έσοδα                                                           32,6                            28,2                     -13,5 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                   75,9                            82,0                         8,0 
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου εισπρακτέες                            2,4                         127,4                5.208,3 
Εισόδημα περιουσίας                                                              4,0                            40,2                    905,0 
Σύνολο εσόδων                                                         1.262,5                   1.514,5                     20,0 
Σύνολο εσόδων ως % του ΑΕΠ                                   6,1                             6,9                                
 
Πρωτογενές πλεόνασμα                                                  307,5                          468,7 
Πρωτογενές πλεόνασμα ως % του ΑΕΠ                      1,5                                2,1 
 
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-)                                      254,3                           407,3 
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) ως % του ΑΕΠ           1,2                                1,9 
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συναλλαγής πώλησης μέρους των περιου-
σιακών της στοιχείων. Παρά την αύξηση που 
παρατηρήθηκε το 2018, το δημόσιο χρέος 
αναμένεται να μειωθεί σημαντικά τα επόμενα 
έτη λόγω των εκτιμήσεων για ισχυρά δημο-
σιονομικά πλεονάσματα και του αναμενό-
μενου υψηλού ρυθμού οικονομικής 
ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι ήδη οι οίκοι αξιο-
λόγησης προεξοφλούν τη σημαντική μείωση 
στο δημόσιο χρέος και ως εκ τούτου ο όποιος 
εκτροχιασμός θα έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στην αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολι-
τικής. Σημαντική εξέλιξη κατά το 2019 
αποτελεί η έκδοση τριαντακονταετούς 
ομολόγου ύψους €750 εκατ. τον Απρίλιο, το 
οποίο αποτελεί το πιο μακροχρόνιο ομόλογο 
το οποίο έχει εκδώσει ποτέ η Κυπριακή Δημο-
κρατία.
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3. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για 
την Κυπριακή Οικονομία 
 
• Υψηλοί αν και ελαφρώς επιβραδυνόμενοι, 

ρυθμοί ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας 
αναμένονται την περίοδο 2019-2021. 

• Εκτιμήσεις για περαιτέρω μεγέθυνση της εγ-
χώριας ζήτησης, ιδιαίτερα των επενδύσεων, 
ενώ επιβράδυνση αναμένεται στην ιδιωτική 
κατανάλωση. 

• Σταδιακές αυξήσεις στις τιμές των αγαθών 
και υπηρεσιών τα επόμενα έτη, αντικατοπτρί-
ζοντας τη συνεχιζόμενη βελτίωση των εγχώ-
ριων οικονομικών συνθηκών και τις αναμε-
νόμενες σταδιακές αυξήσεις στους μισθούς. 

• Προς τα κάτω κίνδυνοι μη επαλήθευσης του 
βασικού σεναρίου για το ΑΕΠ και ισορροπη-
μένοι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό.  

  
Οι επικαιροποιημένες μακροοικονομικές 
προβλέψεις της ΚΤΚ για το ΑΕΠ έχουν αναθε-
ωρηθεί ελαφρώς προς τα κάτω σε σχέση με τις 
προηγούμενες προβλέψεις που δημοσιεύ-
θηκαν στο Οικονομικό Δελτίο Δεκεμβρίου του 
2018. Αυτό αντικατοπτρίζει την επιβράδυνση 
της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της 
συνεχιζόμενης επιβολής περιοριστικών 
μέτρων σε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, 
καθώς και της αυξανόμενης αβεβαιότητας σε 
ό,τι αφορά την εξωτερική ζήτηση. Αναφορικά 
με εγχώριους παράγοντες, σημειώνεται η 
προς τα κάτω αναθεώρηση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης λόγω της ενσωμάτωσης των 
επιπτώσεων από την εισαγωγή εισφορών 
προς το ΓεΣΥ από την 1η Μαρτίου 2019 (με 
προσαρμογή των συντελεστών από την 1η 
Μαρτίου 2020) στο βασικό σενάριο προβλέ-
ψεων. Επιπρόσθετα, οφείλεται  στην προβλε-
πόμενη επιτάχυνση των αποπληρωμών 
δανείων σε σχέση με τις προηγούμενες 
προβλέψεις.  
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Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της ΚΤΚ 
για την πορεία του πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ) 
καταγράφουν προς τα κάτω αναθεώρηση σε 
σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις που 
δημοσιεύθηκαν στο Οικονομικό Δελτίο Δεκεμ-
βρίου του 2018. Οι προβλέψεις του ΕνΔΤΚ εξαι-
ρουμένων των τιμών της ενέργειας και των 
τροφίμων (δομικός πληθωρισμός) έχουν 
αναθεωρηθεί προς τα κάτω σε σχέση με τις 
προηγούμενες προβλέψεις για τα έτη 2020 και 
2021. Επιπρόσθετα, τόσο οι τιμές της ενέργειας 
όσο και οι τιμές των τροφίμων έχουν αναθεω-
ρηθεί προς τα κάτω. Οι τιμές των βιομηχα-
νικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας 
έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω, κυρίως ως 
αποτέλεσμα της αναμενόμενης από διεθνείς 
αναλυτές αποδυνάμωσης του ευρώ.        

Σημειώνεται η πρόσβαση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στις διεθνείς αγορές με ολοένα 
πιο ευνοϊκούς όρους. Αυτό επιβεβαιώνεται από 
τη συνεχιζόμενη υποχώρηση των αποδόσεων 
των κυπριακών ομολόγων και, ειδικότερα, από 
την πρόσφατη έκδοση τριαντακονταετούς 
ομολόγου ύψους €750 εκατ., που είναι το πιο 
μακροχρόνιο ομόλογο το οποίο έχει εκδώσει 
ποτέ η Κυπριακή Δημοκρατία.   
 
Εθνικοί λογαριασμοί13 
 
Με βάση τα πιο πρόσφατα προκαταρκτικά 
στοιχεία, το ΑΕΠ κατέγραψε ετήσια αύξηση 
της τάξης του 3,5% (εποχικά διορθωμένα 

13.   Λόγω της μεταβλητότητας των σειρών των εισαγωγών και 
εξαγωγών μεταφορικού εξοπλισμού (πλοία και αερο-
σκάφη), είναι ανέφικτη η πρόβλεψή τους. Ως εκ τούτου, και 
σε γενικές γραμμές, γίνεται η υπόθεση εργασίας ότι το επί-
πεδο των εν λόγω συναλλαγών για τα έτη του ορίζοντα 
προβολής παραμένει στα επίπεδα του 2018. Κατ’ επέκταση, 
ο ρυθμός μεταβολής των εισαγωγών και εξαγωγών καθώς 
και των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου διορ-
θωμένος ως προς την επίδραση των εν λόγω συναλλαγών 
δεν διαφοροποιείται. Ωστόσο, για τις προβλέψεις του Οι-
κονομικού Δελτίου Ιουνίου του 2019, έχει ληφθεί υπόψιν 
στις εξαγωγές η μη επαναλαμβανόμενη επίδραση που συν-
δέεται με την παύση της εκμίσθωσης αεροσκαφών από την 
αεροπορική εταιρεία Cobalt, της οποίας η λειτουργία τερ-
ματίστηκε το 2018.   
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στοιχεία) το πρώτο τρίμηνο του 2019,  με 
συνεισφορά σχεδόν όλων των κύριων παρα-
γωγικών τομέων. Για όλο το τρέχον έτος η 
κυπριακή οικονομία προβλέπεται να κατα-
γράψει μεγέθυνση 3,5% (Πίνακας Α.12).  

Ο αναμενόμενος ρυθμός οικονομικής 
ανάπτυξης για το 2019 στηρίζεται στην 
εγχώρια ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση 
αναμένεται να καταγράψει επιβράδυνση 
φθάνοντας στο 2,8%, παρά την αύξηση των 
μισθών (Πίνακας Α.12). Αυτό οφείλεται πρωτί-
στως στην αύξηση του ποσοστού εισφορών 
προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) 
και στην εισαγωγή εισφορών προς το ΓεΣΥ. 
Επιπρόσθετα, οφείλεται στην προβλεπόμενη 
επιτάχυνση των αποπληρωμών δανείων λόγω 
και της αναμενόμενης εισαγωγής του σχεδίου 
ΕΣΤΙΑ, το οποίο αναμένεται να βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση των ΜΕΧ των νοικοκυριών.  
Επιβράδυνση προβλέπεται και στη δημόσια 
κατανάλωση που αναμένεται να καταγράψει 
αύξηση 3,7%. Αυτό οφείλεται κυρίως στη 
μείωση της ενδιάμεσης ανάλωσης, ως αποτέ-
λεσμα μη επαναλαμβανόμενων δαπανών (βλ. 
Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί, σελ. 45), η 
οποία αντισταθμίστηκε από την αύξηση των 
μισθών (Πίνακας Α.12). Οι ακαθάριστες επεν-
δύσεις πάγιου κεφαλαίου αναμένεται να κατα-
γράψουν ετήσια αύξηση 13,6% το 2019 σε 
σχέση με μείωση 7,1% το προηγούμενο έτος, 
επηρεαζόμενες, εν μέρει, από τις δραστηριό-
τητες των ΟΕΣ, καθώς και μη επαναλαμβανο-
μένων παραγόντων (Πίνακας Α.12). Οι 
ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου 
διορθωμένες ως προς την επίδραση των ΟΕΣ 
το 2019 προβλέπεται να καταγράψουν 
ποσοστό αύξησης ισοδύναμο με εκείνο που 
παρατηρήθηκε το 2018, λόγω της συνεχιζό-
μενης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων.  

Οι καθαρές εξαγωγές συνεισφέρουν αρνη-
τικά στο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης για το 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.12  Προβλέψεις εθνικών λογαριασμών σε 
πραγματικούς όρους 
(ετήσια μεταβολή, %)

 
                                                                                2017              2018       2019πρ       2020πρ         2021πρ 
ΑΕΠ                                                                              4,5                   3,9                   3,5                   3,1                    3,2 
Ιδιωτική κατανάλωση                                          4,1                   3,7                   2,8                   2,1                    2,4 
Δημόσια κατανάλωση                                         3,1                   4,3                   3,7                   2,9                    2,1 
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου                            
κεφαλαίου                                                             29,0                 -7,1                13,6                10,0                  10,0     
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                  6,0                   3,3                   3,1                   2,6                    2,8 
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών              12,2                   2,0                   5,5                   3,9                    4,1 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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2019. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
προβλέπεται να καταγράψουν αύξηση 3,1% το 
2019, σε συνέχεια ανόδου 3,3% το 2018, 
επηρεαζόμενες, εν μέρει, από τις δραστηριό-
τητες των ΟΕΣ (Πίνακας Α.12, σελ. 61). Διορ-
θωμένες ως προς την επίδραση των ΟΕΣ και 
άλλων μη επαναλαμβανομένων παραγόντων, 
οι εξαγωγές αναμένεται να καταγράψουν 
αύξηση το 2019 σε σχέση με μείωση το 
προηγούμενο έτος. Αυτό οφείλεται στην 
αύξηση των εσόδων από τομείς εκτός του 
τουρισμού. Τα τουριστικά έσοδα συνεισφέ-
ρουν στην προαναφερθείσα αύξηση των 
εξαγωγών σε μικρότερο βαθμό λόγω της 
μείωσης στην κατά κεφαλήν δαπάνη. Οι εισα-
γωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να 
καταγράψουν αύξηση 5,5% το 2019, σε συνέ-
χεια αύξησης 2% το 2018 (Πίνακας Α.12, σελ. 
61). Διορθωμένες ως προς την επίδραση των 
ΟΕΣ, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
προβλέπεται να καταγράψουν ποσοστό 
αύξησης το 2019 ισοδύναμο με αυτό που 
παρατηρήθηκε το 2018.  

Στα θετικά επίσης καταγράφεται η αύξηση 
σύναψης νέου βιώσιμου δανεισμού κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2019 σε ελαφρώς αυξη-
μένα επίπεδα σε σύγκριση με το πρώτο 
τρίμηνο του 2018.  Η εξέλιξη αυτή, υποστηρί-
ζεται από τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια, την 
εύρωστη οικονομική δραστηριότητα και 
συνεπακόλουθα την αυξημένη ζήτηση νέων 
δανείων.  Παράλληλα, η αύξηση στους 
μισθούς αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις 
αποταμιεύσεις των νοικοκυριών, ενισχύοντας 
έτσι την περαιτέρω μείωση του επιπέδου των 
ΜΕΧ και αυξάνοντας τις προοπτικές της 
κυπριακής οικονομίας. Περαιτέρω βελτίωση 
των συνθήκων στον τραπεζικό τομέα προβλέ-
πεται να έχει πτωτική επίδραση στο ιδιωτικό 
χρέος, με συνεπακόλουθη θετική επίδραση 
στην πραγματική οικονομία.        
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Για τα έτη 2020 και 2021 ο ρυθμός οικονο-
μικής ανάπτυξης αναμένεται να στηριχθεί στη 
συνεχιζόμενη μεγέθυνση της εγχώριας 
ζήτησης. Τα επόμενα έτη προβλέπεται ότι θα 
καταγραφεί περαιτέρω ανάκαμψη του ΑΕΠ, 
εντούτοις με επιβραδυνόμενο ρυθμό, 
φθάνοντας το 3,2% το 2021 (Πίνακας Α.12, σελ. 
61). Συγκεκριμένα, η ιδιωτική κατανάλωση 
αναμένεται να καταγράψει επιβραδυνόμενη 
ετήσια αύξηση 2,1% το 2020 και ελαφριά 
ανάκαμψη 2,4% το 2021, εν μέρει λόγω της 
πορείας του διαθέσιμου εισοδήματος και της 
απασχόλησης (Πίνακας Α.12, σελ. 61.  Η 
επιβράδυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης οφεί-
λεται κυρίως στην προβλεπόμενη επιτάχυνση 
των αποπληρωμών δανείων. Επιπρόσθετα, 
οφείλεται στην επίδραση της αύξησης του 
ποσοστού εισφορών προς το ΓεΣΥ.  Οι ακαθά-
ριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου προβλέ-
πεται να καταγράψουν αύξηση 10% ετησίως το 
2020 και το 2021 (Πίνακας Α.12, σελ. 61). Αυτό 
οφείλεται στη βελτίωση των προσδοκιών σε 
ό,τι αφορά τις επενδυτικές προοπτικές στους 
τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των 
μεταφορών. Μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις 
έχουν ήδη ξεκινήσει και προβλέπεται να 
αποπερατωθούν μέχρι και το 2021 (βλ. Τριμη-
νιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί, σελ. 45). Το καζίνο 
αποτελεί ένα μεγαλεπήβολο έργο το οποίο θα 
εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν, θα επιμη-
κύνει περαιτέρω την τουριστική περίοδο και θα 
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Ετήσιες 
αυξήσεις 2,9% και 2,1% αναμένεται να κατα-
γράψει η δημόσια κατανάλωση για τα έτη 2020 
και 2021, αντίστοιχα, αντικατοπτρίζοντας τις 
αυξήσεις για απολαβές προσωπικού (Πίνακας 
Α.12, σελ. 61).  

Οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να συνει-
σφέρουν αρνητικά στο ρυθμό οικονομικής 
ανάπτυξης για τα έτη 2020 και 2021, λόγω του 
εισαγωγικού χαρακτήρα της εγχώριας 
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ζήτησης. Οι εξαγωγές προβλέπεται να κατα-
γράψουν αύξηση 2,6% το 2020 και 2,8% το 
2021 (Πίνακας Α.12, σελ. 61). Ο τουρισμός 
προβλέπεται να καταγράψει συγκρατημένες 
επιδόσεις από το 2019 και μεταγενέστερα. 
Σημειώνονται οι προσπάθειες για επέκταση 
του ναυτιλιακού τομέα μέσω βελτιώσεων του 
συμπλέγματος υπηρεσιών που έχει δημιουρ-
γηθεί και της υποδομής. Η ίδρυση Υφυπουρ-
γείων Ναυτιλίας (από την 1 Μαρτίου του 2018) 
και Τουρισμού (από την 1 Ιανουαρίου 2019) 
θα πρέπει να συμβάλει στο να δοθεί περαι-
τέρω ώθηση στους σχετικούς τομείς. Ταυτό-
χρονα, οι συνολικές εισαγωγές, οι οποίες 
επηρεάζονται σημαντικά από τις εισαγωγές 
για ενδιάμεσα, καταναλωτικά και κεφαλαιου-
χικά αγαθά, αναμένεται να αυξηθούν κατά 
3,9% το 2020 και 4,1% το 2021, σε συνάρτηση 
με τη μεγέθυνση της εγχώριας ζήτησης 
(Πίνακας Α.12, σελ. 61). 
 
Αποδοχές, παραγωγικότητα και αγορά 
εργασίας 
 
Οι υψηλοί, αν και επιβραδυνόμενοι, ρυθμοί 
οικονομικής ανάπτυξης αντικατοπτρίζονται 
και στη πορεία της απασχόλησης. Η απασχό-
ληση προβλέπεται να καταγράψει επιβρά-
δυνση στο 2,9% το 2019 (Πίνακας Α.13). Το 
2020 και το 2021 προβλέπεται να καταγράψει 
περαιτέρω επιβραδυνόμενους ρυθμούς 
αύξησης της τάξης του 2,4% ετησίως 
(Πίνακας Α.13).  

Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται και στην 
ανεργία φθάνοντας πιο κοντά σε συνθήκες 
πλήρους απασχόλησης. Στην εξέλιξη αυτή 
υποβοηθούν επίσης οι κυβερνητικές πολι-
τικές με στόχο την τόνωση της απασχό-
λησης. Το ποσοστό ανεργίας είναι ήδη 
χαμηλότερο από το μέσο όρο στη ζώνη του 
ευρώ και προβλέπεται να μειωθεί στο 6,9% 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.13  Προβλέψεις που αφορούν την αγορά 
εργασίας 
(ετήσια μεταβολή, %, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά)

 
                                                                                      2017             2018       2019πρ     2020πρ     2021πρ 
Δαπάνη (για αποδοχές και εργοδοτικές  
εισφορές) ανά μισθωτό                                             0,7                   0,1                  4,5                 3,4                 2,5 
Μοναδιαίο εργατικό κόστος                                    0,6                   0,3                  3,9                 2,7                 1,7 
Παραγωγικότητα                                                         0,2                 -0,1                  0,5                 0,7                 0,8 
Συνολική απασχόληση                                              4,3                   4,0                  2,9                 2,4                 2,4 
Ποσοστό ανεργίας 
(% του εργατικού δυναμικού)                             11,1                   8,4                  6,9                 6,0                 5,6 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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το 2019 από 8,4% το 2018 (Πίνακας Α.13, 
σελ. 64). Η προβλεπόμενη θετική πορεία του 
ΑΕΠ, σε συνάρτηση με τη μεγέθυνση της 
απασχόλησης, ενισχύει τις προβλέψεις για 
συνεχιζόμενη πτώση του ποσοστού ανερ-
γίας, το οποίο αναμένεται να περιοριστεί στο 
6% το 2020 και στο 5,6% το 2021 (Πίνακας 
Α.13, σελ. 64).  

Η σημαντική αύξηση που προβλέπεται 
στην ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό το 
2019 (4,5%) οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 
επίδραση αλλαγών σε συντελεστές κοινω-
νικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων και 
την εισαγωγή εισφορών στο ΓεΣΥ. Εξαιρου-
μένης της προαναφερθείσας επίδρασης, 
αναμένεται συγκρα τημένη αύξηση στους 
μισθούς το 2019 σε σχέση με το ρυθμό οικο-
νομικής ανάπτυξης (Πίνακας Α.13, σελ. 64). 
Πιο σημαντικές αυξήσεις αναμένονται στο 
δημόσιο τομέα, κυρίως ως αποτέλεσμα της 
σταδιακής κατάργησης των μειώσεων επί των 
απολαβών και των συντάξεων που υιοθετή-
θηκαν κατά τα έτη της κρίσης. Για τα έτη 2020 
και 2021 αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις 
στην ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό της 
τάξης του 3,4% και 2,5%, αντίστοιχα (Πίνακας 
Α.13, σελ. 64). Η άνοδος για το 2020 περιλαμ-
βάνει την επίδραση της αύξησης του ποσο-
στού εισφορών προς το ΓεΣΥ. Για το 2021 η 
προσδοκώμενη μείωση της ανεργίας κάτω 
από το 6% αναμένεται να δημιουργήσει μεγα-
λύτερες πιέσεις για αυξήσεις στους μισθούς.  

Μετά και την οριακή μείωση που παρατη-
ρήθηκε το 2018, η παραγωγικότητα προβλέ-
πεται να συνεχίσει να καταγράφει θετικούς 
ρυθμούς μεταβολής τα επόμενα έτη. Συγκε-
κριμένα, αναμένονται ετήσιες αυξήσεις 0,5%, 
0,7% και 0,8% την περίοδο 2019-2021, αντι-
κατοπτρίζοντας, εν μέρει, τη σταδιακή 
υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
(Πίνακας Α.13, σελ. 64). 
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Το μοναδιαίο εργατικό κόστος αναμένεται 
να καταγράψει θετικούς ρυθμούς μεταβολής. 
Ειδικότερα, προβλέπεται να σημειώσει 
αύξηση 3,9% το 2019 και περαιτέρω αύξηση 
της τάξης του 2,7% και 1,7% την επόμενη 
διετία (Πίνακας Α.13, σελ. 64). Διατηρεί εντού-
τοις το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με 
την υπόλοιπη ζώνη του ευρώ λόγω βελτίωσης 
της ανταγωνιστικότητας που καταγράφηκε τα 
προηγούμενα έτη (Πίνακας Α.13, σελ. 64).  
 
Τιμές: εναρμονισμένος δείκτης τιμών 
καταναλωτή 
 
Οι εγχώριες τιμές αναμένεται να συνεχίσουν 
να παραμένουν υποτονικές και το 2019. 
Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) 
αναμένεται να φθάσει το 0,8% όπως και το 
2018 (Πίνακας Α.14), εν μέσω μικτών εξελί-
ξεων στις κύριες κατηγορίες του ΕνΔΤΚ. Από 
τη μία, επηρεάζεται κυρίως από τις αναμενό-
μενες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και 
των υπηρεσιών εν μέρει λόγω της συνέχισης 
της αύξησης της οικονομικής δραστηριό-
τητας. Από την άλλη, επηρεάζεται επίσης και 
από τις προβλεπόμενες μειώσεις στις τιμές 
της ενέργειας και των βιομηχανικών 
προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας. Ο 
δομικός πληθωρισμός, δηλαδή ο ΕνΔΤΚ εξαι-
ρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων, 
προβλέπεται να φθάσει το 0,7% το 2019 σε 
σχέση με 0,1% το 2018.  

Για τα έτη 2020 και 2021 αναμένονται 
περαιτέρω σταδιακές αυξήσεις στις τιμές. Ο 
πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) αναμένεται να ανέλθει 
στο 1,3% το 2020 και στο 1,4% το 2021, 
επηρεαζόμενος κυρίως από τις προβλεπό-
μενες αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών αλλά 
και τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες υποθέσεις 
εργασίας σχετικά με τη συναλλαγματική 
ισοτιμία. Επιπρόσθετα, ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.14  Προβλέψεις πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ) 
(ετήσια μεταβολή, %)

 
                                                                        2017                  2018        2019πρ         2020πρ         2021πρ 
EνΔΤΚ                                                                  0,7                        0,8                    0,8                     1,3                    1,4 
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας  
και των τροφίμων                                          0,4                        0,1                    0,7                     1,4                    1,6 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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επηρεαστεί αυξητικά από τη σταδιακή περαι-
τέρω άνοδο στους μισθούς καθώς επίσης και 
την προβλεπόμενη συνέχιση της θετικής 
πορείας της εγχώριας οικονομικής δραστη-
ριότητας. Παράλληλα, ο δομικός πληθωρι-
σμός προβλέπεται να συνεχίσει την ανοδική 
του πορεία, φθάνοντας στο 1,4% το 2020 και 
στο 1,6% το 2021. 
 
Αξιολόγηση κινδύνων όσον αφορά τις 
μακροοικονομικές προβλέψεις14 
 
Η αναμενόμενη πορεία του ΑΕΠ, όπως παρου-
σιάζεται στον Πίνακα Α.12 (σελ. 61), καθώς και 
του ΕνΔΤΚ και του δομικού πληθωρισμού 
(Πίνακας Α.14, σελ. 66) αποτελούν τις επικρα-
τέστερες ή δεσπόζουσες προβλέψεις 
σύμφωνα με το βασικό σενάριο. Οι πιθανό-
τητες διακύμανσης των προβλέψεων για το 
ΑΕΠ και τον ΕνΔΤΚ, καθώς και οι σχετικοί 
κίνδυνοι απόκλισης από τις αντίστοιχες 
προβλέψεις του βασικού σεναρίου σκιαγρα-
φούνται στα Διαγράμματα Α.35 και Α.36, 
αντίστοιχα. Οι ενδεχόμενες αποκλίσεις όσον 
αφορά τη δεσπόζουσα πρόβλεψη του 
δομικού πληθωρισμού παρουσιάζονται στο 
Διάγραμμα Α.37. Στις επόμενες παραγράφους 
αναλύονται τόσο οι καθοδικοί όσο και οι 
ανοδικοί κίνδυνοι για το ΑΕΠ και τον πληθω-
ρισμό, με σύνοψη της αξιολόγησης των 
σχετικών κινδύνων να παρουσιάζεται στον 
Πίνακα Α.15 (σελ. 68). 

Συνολικά, οι κίνδυνοι απόκλισης των 
προβλέψεων του ΑΕΠ από το βασικό σενάριο 
είναι προς τα κάτω. Ενδεχόμενες προς τα κάτω 
αποκλίσεις από το βασικό σενάριο (καθοδικοί 
κίνδυνοι) για το ΑΕΠ συνδέονται με μια πιο 
αργή από την προβλεπόμενη μείωση του 
υψηλού επιπέδου των ΜΕΧ, καθώς το υψηλό 
επίπεδο του ιδιωτικού χρέους περιορίζει, σε 
κάποιο βαθμό, τη χορήγηση νέων δανείων, 

14.   Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τη μεθοδολογία 
της αξιολόγησης κινδύνων των μακροοικονομικών προ-
βλέψεων, βλέπε Οικονομικό Δελτίο, Ιούνιος 2015, σελ. 67.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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Πηγή: ΚΤΚ.

a219050556 CBC June 2019 Economic Bulletin GREEK_a3.qxp_Layout 1  25/06/19  15:21  Page 67



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

68Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

την κατανάλωση αλλά και τις επενδύσεις. 
Καθοδικοί κίνδυνοι σχετίζονται επίσης με μια 
ενδεχόμενη επιδείνωση της εξωτερικής 
ζήτησης για υπηρεσίες, συνέπεια επιβολής 
περιοριστικών μέτρων σε διεθνείς εμπορικές 
συναλλαγές και ενδεχόμενης άτακτης εξόδου 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Οι αστα-
θείς γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της 
ανατολικής Μεσογείου ενδέχεται να επηρεά-
σουν δυσμενώς τις προοπτικές του τουρισμού 
και των επαγγελματικών υπηρεσιών. Ενδεχό-
μενες προς τα πάνω αποκλίσεις από το βασικό 
σενάριο για το ΑΕΠ (ανοδικοί κίνδυνοι) συνδέ-
ονται με ένα υψηλότερο από το αναμενόμενο 
ποσοστό υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων 
από τον ιδιωτικό τομέα. 

Οι κίνδυνοι σε σχέση με τον πληθωρισμό 
είναι ισορροπημένοι. Ενδεχόμενες προς τα 
κάτω αποκλίσεις από το βασικό σενάριο 
(καθοδικοί κίνδυνοι) συνδέονται κυρίως με 
τυχόν επιδείνωση των εγχώριων πιστωτικών 
συνθηκών. Επιπρόσθετα, συνδέονται με 
περαιτέρω κλιμάκωση των περιοριστικών 
μέτρων σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εμπορικές 
συναλλαγές και την ενδεχόμενη άτακτη έξοδο 
του Ηνωμένου Βασίλειου από την ΕΕ, ιδιαί-
τερα για τα έτη 2020 και 2021. Συγκεκριμένα, 
η αρνητική επίπτωση στον πληθωρισμό λόγω 
της μειωμένης ζήτησης που ενδέχεται να 
προκύψει ως αποτέλεσμα της επιβολής περιο-
ριστικών μέτρων και δασμών στις εμπορικές 
συναλλαγές, αναμένεται να υπερισχύσει της 
επίπτωσης στον πληθωρισμό από την επιβολή 
των προαναφερθέντων μέτρων. Προς τα 
πάνω αποκλίσεις από το βασικό σενάριο 
(ανοδικοί κίνδυνοι) για τον πληθωρισμό 
προέρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον. Η 
καλύτερη από την αναμενόμενη υλοποίηση 
επενδυτικών σχεδίων ιδιαίτερα σε σχέση με 
τον τομέα της ενέργειας, καθώς και η άμεση 
αποκατάσταση των μισθών και συντάξεων 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.15  Σύνοψη αξιολόγησης κινδύνων

 
Κίνδυνος                                                                                                                             ΑΕΠ      Πληθωρισμός 
ΜΕΧ και πιστωτικές συνθήκες                                                                                               -                                      - 
Γεωπολιτικές εξελίξεις, συμπ. ενδεχόμενων                                                                      
αυξήσεων στις τιμές πετρελαίου                                                                                          -                                   + 
Άτακτη έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από ΕΕ                                                                  -                                      - 
Επιβολή περαιτέρω περιορισμών στις εμπορικές συναλλαγές                                -                                      - 
Καλύτερη από την αναμενόμενη υλοποίηση  
επενδυτικών σχεδίων                                                                                                         ++                                   + 
Καζίνο, συμπ. των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό                         +                                   + 
Συνολική αξιολόγηση                                                                                                        -                                   = 

Πηγή: ΚΤΚ. 
Σημείωση:  τα ακόλουθα σύμβολα καλύπτουν το φάσμα των κινδύνων: ++, +, =, -, --.
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στο δημόσιο τομέα αναμένεται να ασκήσουν 
θετική επίδραση στον πληθωρισμό. Τέλος, η 
διαμόρφωση υψηλότερων τιμών πετρελαίου 
απ’ ότι είχε αρχικά υπολογιστεί αποτελεί 
ανοδικό κίνδυνο. Αντίθετα, προσαρμόζοντας 
τους κινδύνους για την τιμή του πετρελαίου, 
διαφαίνεται ότι οι κίνδυνοι για τον δομικό 
πληθωρισμό είναι προς τα κάτω.
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Τεχνικές Σημειώσεις
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(Α) Εγχώρια Νομισματικά Μεγέθη 
 
Όλα τα νομισματικά μεγέθη αφορούν στοι-
χεία εξαιρουμένης της ΚΤΚ. 
 
Από την 1η Ιουλίου 2008, έχει τεθεί σε ισχύ 
η νέα «περί Ορισμού της Έννοιας του 
«κατοίκου Κύπρου» για Στατιστικούς 
Σκοπούς Οδηγία του 2008». Ως αποτέλεσμα, 
τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύ-
ματα προχώρησαν σε ανακατάταξη 
μεγάλου αριθμού οργανισμών ή επιχειρή-
σεων πελατών τους με περιορισμένη ή 
χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο, 
γνωστών σήμερα ως «Οντότητες Ειδικού 
Σκοπού (Special Purpose Entities)», από τον 
τομέα των «μη κατοίκων» στον τομέα των 
«κατοίκων Κύπρου». Η επίδραση της εν 
λόγω ανακατάταξης εξαιρείται από τις νομι-
σματικές και χρηματοπιστωτικές στατι-
στικές σειρές στην παρούσα έκδοση, 
δηλαδή οι αναφορές σε εγχώρια στοιχεία ή 
κατοίκους Κύπρου είναι εξαιρουμένων των 
οργανισμών ή επιχειρήσεων με περιορι-
σμένη ή χωρίς φυσική παρουσία στην 
Κύπρο. Για σκοπούς ομαλοποίησης και 
συγκρισιμότητας των χρονοσειρών τα νομι-
σματικά στοιχεία έχουν τύχει περαιτέρω 
επεξεργασίας από το Τμήμα Οικονομικής 
Ανάλυσης και Ερευνών της ΚΤΚ.  
 
Ο υπολογισμός των ετήσιων ποσοστιαίων 
μεταβολών γίνεται με βάση τη μεθοδο-
λογία που ακολουθείται από την ΕΚΤ. 
Συγκεκριμένα, ο ρυθμός μεταβολής των 
νομισματικών μεγεθών υπολογίζεται με 
βάση τις μηνιαίες μεταβολές προσαρμο-
σμένες ως προς τα ποσά που δεν είναι 
προϊόν συναλλαγών. Τέτοια ποσά είναι οι 
αναταξινομήσεις, άλλες αναπροσαρμογές, 
οι αναπροσαρμογές αξίας και οι συναλλαγ-

ματικές αναπροσαρμογές ώστε οι ποσοστι-
αίες μεταβολές να αντικατοπτρίζουν τις 
αυξομειώσεις που οφείλονται σε καθαρές 
πράξεις.  
 
Η προαναφερόμενη μεθοδολογία υιοθετή-
θηκε από την έκδοση Δεκεμβρίου 2009. Σε 
προηγούμενες εκδόσεις του Οικονομικού 
Δελτίου ο ρυθμός μεταβολής των νομισμα-
τικών μεταβλητών υπολογιζόταν ως η 
ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των 
υπολοίπων στο τέλος της περιόδου. 
Λεπτομέρειες της μεθοδολογίας παρέ-
χονται στην έκδοση των Νομισματικών και 
Χρηματοοικονομικών Στατιστικών του 
Τμήματος Στατιστικής της ΚΤΚ, η οποία 
είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο της ΚΤΚ. 
 
(B)   Ισοζύγιο πληρωμών 
 
Το υφιστάμενο σύστημα συλλογής και 
καταρτισμού στατιστικών στοιχείων που 
υιοθετήθηκε από τον Ιούνιο του 2014, βασί-
ζεται στη μεθοδολογία του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου («BPM6»), η οποία έχει 
υιοθετηθεί και από την ΕΕ, καθώς και σε 
επιπρόσθετες προδιαγραφές και βαθμό 
ανάλυσης που απαιτεί τόσο η Στατιστική 
Υπηρεσία της ΕΕ («Eurostat») όσο και η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ»). 
 
Η υιοθέτηση του ΒΡΜ6 στον τομέα των 
στοιχείων των εξωτερικών στατιστικών για 
την Κύπρο ξεκίνησε να εφαρμόζεται από 
τον Ιούνιο του 2014.  Η πρώτη δημοσίευση 
των εν λόγω στοιχείων πραγματοποιήθηκε 
τον Οκτώβριο του 2014. Τα δημοσιευμένα 
στοιχεία για το ΙΠ και την Διεθνή Επενδυτική 
Θέση και το εξωτερικό χρέος καλύπτουν την 
περίοδο από το 2008 μέχρι και σήμερα.  
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Η εφαρμογή των νέων εγχειριδίων παρείχε 
την ευκαιρία υιοθέτησης ευρύτερων 
αλλαγών και αναθεωρήσεων με στόχο τη 
βελτίωση της κάλυψης και της ποιότητας 
των παραγόμενων στατιστικών στοιχείων 
του εξωτερικού τομέα. Συγκεκριμένα, πέραν 
από την ενσωμάτωση των στοιχείων των 
οντοτήτων ειδικού σκοπού που είναι εγγε-
γραμμένες/εγκαθιδρυμένες στην Κύπρο σε 
όλες τις εξωτερικές  στατιστικές που παρά-
γονται  και δημοσιεύονται, η ΚΤΚ έχει επίσης 
αναβαθμίσει τα συστήματα συλλογής και 
καταρτισμού των στατιστικών στοιχείων του 
εξωτερικού τομέα, δίνοντας μεγαλύτερη 
έμφαση στην εφαρμογή νέων ερευνών και 
τη χρήση διαθέσιμων διοικητικών πηγών. 
 
(Γ) Εθνικοί Λογαριασμοί 
 
Η ΣΥΚ εφάρμοσε από τον Ιούνιο του 2014 
και για τα ιστορικά στοιχεία από το 1995, το 
νέο στατιστικό πρότυπο ΕΣΟΛ 2010 το οποίο 
αντικαθιστά το ΕΣΟΛ 1995 και βασίζεται στο 
Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών (SNA) 2008 
το οποίο εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο.  
Στόχος είναι η προσαρμογή των εθνικών 
λογαριασμών στο νέο οικονομικό περι-
βάλλον, στις εξελίξεις σε θέματα μεθοδολο-
γίας και στην αλλαγή στις ανάγκες των 
χρηστών.  Σε ότι αφορά την ταξινόμηση σε 
θεσμικούς τομείς, το ΕΣΟΛ 2010 διασφαλίζει 
ένα πιο ξεκάθαρο διαχωρισμό μεταξύ των 
μη-χρηματοοικονομικών οργανισμών και 
των οργανισμών που δεν ασχολούνται απευ-
θείας με μη-χρηματοοικονομικές δραστηριό-
τητες. Συγκεκριμένα, οι ιθύνουσες εταιρείες 
των μη-χρηματοοικονομικών οργανισμών 
και οι λεγόμενοι θυγατρικοί χρηματοοικονο-
μικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων, 
καθώς και ορισμένες “Οντότητες Ειδικού 
Σκοπού” (Special Purpose Entities “SPEs”) 

ανακατατάσσονται στο χρηματοοικονομικό 
τομέα κάτω από νέα κατηγορία.  Παράλληλα, 
ο τομέας των επενδυτικών οργανισμών θα 
παρουσιάζεται πλέον ξεχωριστά από το γενι-
κότερο τομέα των λοιπών ενδιάμεσων 
χρηματοοικονομικών οργανισμών, ενώ οι 
ασφαλιστικές εταιρείες διαχωρίζονται από τα 
ταμεία προνοίας. Το ΕΣΟΛ 2010 έχει εισα-
γάγει αλλαγές και στα χρηματοοικονομικά 
μέσα που αφορούν τους χρηματοοικονομι-
κούς λογαριασμούς.   
 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη μεθοδο-
λογία καταρτισμού των στοιχείων του ισοζυ-
γίου πληρωμών και των εθνικών λογαριασμών 
είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο 1 σελ. 51 του 
Οικονομικού Δελτίου Δεκεμβρίου 2014 και 
στον ιστοχώρο της ΚΤΚ.
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