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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΕΠ:         Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
ΓεΣΥ:         Γενικό Σχέδιο Υγείας 
ΔΕΘ:          Διεθνής Επενδυτική Θέση 
ΔΟΣ:         Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας 
ΔΝΤ:         Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
ΔΤΚ:           Δείκτης Τιμών Κατοικιών 
ΕΕ:             Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΕΔ:          Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 
ΕΚΤ:          Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
ΕνΔΤΚ:     Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών  
                   Καταναλωτή 
ΕΤΧ:          Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων 
ΗΒ:             Ηνωμένο Βασίλειο 
ΗΠΑ:         Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
IΤΣ:            Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 
ΚΕΠ:          Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα 
ΚΤΚ:          Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
ΜΕΧ:         Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις 
ΝΧΙ:           Νομισματικά και  
                   Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 
ΟΕΣ:         Οντότητες Ειδικού Σκοπού 
ΟΣΣΙ:         Ονομαστική Σταθμισμένη  
                   Συναλλαγματική Ισοτιμία 
ΟΠΕΚ:      Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών  
                   Εξαγωγών Χωρων 
ΠΣΣΙ:        Πραγματική Σταθμισμένη  
                   Συναλλαγματική Ισοτιμία 
ΣΣΙ:           Σταθμισμένη Συναλλαγματική 
                   Ισοτιμία 
ΣΥΚ:          Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου 
ΤΚΑ:          Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ΤΚΧ:           Τμήμα Κτηματολογίου και  
                   Χωρομετρίας 
ΤτΑ:          Τράπεζα της Αγγλίας 
ΦΠΑ:         Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

EONIA:         Euro Overnight Index Average 
(δείκτης επιτοκίου διατραπεζικής 
αγοράς χρήματος του ευρώ για 
καταθέσεις μιας νύκτας) 

ESTR:              Euro Short-term, rate 
(Βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ) 

EURIBOR:    Euro Interbank Offered Rate 
(διατραπεζικό προσφερόμενο 
επιτόκιο για δάνεια σε ευρώ μέχρι 
ενός έτους) 

EUROSTAT: Statistical Office of the European 
Community (Στατιστική Υπηρεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

FED:              Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ 
NACE:          Nomenclature statistique des Ac-

tivités économiques dans la Com-
munauté Européenne (Στατιστική 
ταξινόμηση των οικονομικών δρα-
στηριοτήτων στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα) 

NGEU:          Next Generation EU  
                       (Ταμείο Ανάκαμψης ΕΕ) 
PEPP:            Pandemic Emergency Purchase 

Programme (Έκτακτο Πρόγραμμα 
Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων 
λόγω Πανδημίας) 

SDW:            Statistical Data Warehouse (στατι -
στική βάση δεδομένων της ΕΚΤ) 
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Εισαγωγή 
 
Η εγχώρια οικονομία αναμένεται να κατα-
γράψει ανάκαμψη από το δεύτερο τρίμηνο 
του έτους λόγω της επιτάχυνσης των εμβολια-
σμών, της παράτασης των στοχευμένων 
μέτρων στήριξης της οικονομίας αλλά και της 
σταδιακής βελτίωσης στο εξωτερικό περι-
βάλλον με συνεπακόλουθη ενίσχυση της 
εξωτερικής ζήτησης. Η ανάκαμψη επηρεά-
στηκε αρνητικά από την επιβολή νέων 
αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό της 
πανδημίας στις αρχές του έτους και οδήγησε 
σε αναθεώρηση των προβλέψεων του 
ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ προς τα κάτω σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) του Δεκεμβρίου 
2020. Ωστόσο τα διαθέσιμα μακροοικονομικά 
και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία, συνη-
γορούν στο ότι τα προαναφερθέντα νέα 
αυστηρά μέτρα είχαν σημαντικά μικρότερη 
επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα σε 
σύγκριση με εκείνα του προηγούμενου έτους. 
Ως αποτέλεσμα, η προς τα κάτω αναθεώρηση 
του ρυθμού αύξησης της οικονομικής δρα -
στη ριότητας για το 2021 έχει περιοριστεί και, 
συνολικά, αναμένεται άνοδος του ΑΕΠ κατά 
3,8% σε σχέση με 4,1% που αναμενόταν στις 
προβλέψεις τον Δεκέμβριο του 2020. Η 
ανεργία αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση 
μέσα στο τρέχον έτος σε σύγκριση με το 2020, 
λόγω της χρονικής υστέρησης (hysteresis 
effect) που συνήθως παρατηρείται στη μετα-
κύληση των επιπτώσεων από τις μεταβολές 
του ΑΕΠ στην αγορά εργασίας, αλλά και λόγω 
της σταδιακής απόσυρσης των μέτρων 
στήριξης της απασχόλησης. 

Παρά τη σημαντική ανάκαμψη που αναμέ-
νεται κατά το τρέχον έτος, θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι το ΑΕΠ θα εξακολουθήσει να 
βρ ίσκεται πιο κάτω από το προ-πανδημίας 

επίπεδο του 2019. Επίσης, τα μέτρα που 
λήφθηκαν για στήριξη της οικονομίας, τόσο 
σε εγχώριο επίπεδο από το κράτος και την 
ΚΤΚ, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), εξακολου-
θούν να αποτελούν σημαντική κινητήρια 
δύναμη στον ρυθμό ανάπτυξης και στη 
στήριξη της απασχόλησης. Ως εκ τούτου, η 
απόσυρσή τους θα πρέπει να γίνει σταδιακά, 
προσεκτικά και αναλόγως των εξελίξεων ανά 
τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Σε σχέση 
με τη διατήρηση των δημοσιονομικών 
μέτρων, θα πρέπει ασφαλώς να λαμβάνεται 
υπόψη η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονο-
μικών της χώρας, στη βάση και των μελλον-
τικών αναγκών 

Η πιο πάνω εκτίμηση σε σχέση με την 
πορεία του ΑΕΠ κατά το 2021 σύμφωνα με το 
βασικό σενάριο προβλέψεων χαρακτηρίζεται 
από μεγάλη αβεβαιότητα, λόγω κυρίως της 
ευμετάβλητης επιδημιολογικής κατάστασης. 
Για παράδειγμα, οι υποθέσεις  εργασίας που 
έχουν υιοθετηθεί σε σχέση με την πορεία 
κύριων μεταβλητών που δεν μπορούν να 
προβλεφθούν με βάση ιστορικό προηγού-
μενο, όπως η επανεκκίνηση του τουρισμού ή 
η μείωση των αποταμιεύσεων μετά την 
πανδημία, χαρακτηρίζονται από υψηλό 
κίνδυνο μη επαλήθευσης.  

 Ο πληθωρισμός με βάση τον ΕνΔΤΚ αναμέ-
νεται να ανέλθει στο 1,1% το 2021 σε 
σύγκριση με -1,1% το 2020 το 2021 λόγω 
κυρίως της ανοδικής επίδρασης διαφόρων 
παραγόντων που αναμένεται να είναι προσω-
ρινοί (αυξήσεις και θετική επίδραση βάσης 
στις τιμές της ενέργειας, πιθανές αυξήσεις στις 
τιμές μερικών προϊόντων/εμπορευμάτων 
λόγω διαταραχών ή ελλείψεων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού) αλλά και της αναμενόμενης 
οικονομικής ανάκαμψης το δεύτερο μισό του 
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2021. Το 2022, ο πληθωρισμός αναμένεται να 
επιβραδυνθεί στο 0,7% λόγω κυρίως της 
εξάλειψης της θετικής επίδρασης των 
διαφόρων προσωρινών παραγόντων κατά το 
2021. Όσον αφορά τον πληθωρισμό εξαιρου-
μένων των τιμών της ενέργειας και των 
τροφίμων (δομικός πληθωρισμός), αυτός 
αναμένεται να ανέλθει στο 0,5% το 2021 και 
0,7% το 2022 

Σε σχέση με τις εξελίξεις στον τραπεζικό 
τομέα, η  ευρεία δέσμη μέτρων νομισματικής 
και δημοσιονομικής πολιτικής που λήφθηκαν 
για την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικο-
νομία άμβλυνε σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώ-
σεις της πανδημίας τόσο στις καταθέσεις όσο 
και στον δανεισμό του εγχώριου ιδιωτικού 
τομέα. Σε ότι αφορά στη νομισματική πολιτική 
ειδικότερα,  η Ευρωπαϊκή ΕΚΤ μέσω των 
αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου 
στο οποίο συμμετέχει και ο Διοικητής της ΚΤΚ, 
συνεχίζει να παρέχει στήριξη στις οικονομίες 
της ζώνης του ευρώ μέσω, μεταξύ άλλων, του 
Public Sector Purchase Programme (PSPP) 
αλλά και του έκτακτου Pandemic Emergency 
Purchase Programme (PEPP). Ταυτόχρονα, η 
διατήρηση των επιτοκίων σε ιστορικά χαμηλά 
επίπεδα από την ΕΚΤ αλλά και τα Targeted 
Longer-Term Refinancing Operations 
(TLTROs), συμβάλλουν σημαντικά στη διατή-
ρηση χαμηλού κόστους δανεισμού στην 
Κύπρο. Ας σημειωθεί παράλληλα ότι μέσω της 
ρητής διαβεβαίωσης για διατήρηση της 
υποστηρικτικής νομισματικής πολιτικής για 
όσο χρειάζεται (Forward Guidance), η ΕΚΤ 
ενισχύει καθοριστικά τις προσπάθειες για 
ώθηση της οικονομικής δραστηριότητας.   

Πέραν των προαναφερθέντων νομισμα-
τικών μέτρων, η ΚΤΚ ενήργησε άμεσα και σε 
συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές για την 
ανάγκη επίδειξης ευελιξίας όσον αφορά στους 
κανονισμούς προληπτικής εποπτείας. Συνε-

πεία των πιο πάνω, ήταν η λήψη συγκεκρι-
μένων μέτρων και αποφάσεων έτσι ώστε τα 
τραπεζικά ιδρύματα να στηρίξουν την οικο-
νομία. Συγκεκριμένα, η τροποποίηση της 
Οδηγίας για την παραχώρηση νέων βραχυ-
πρόθεσμων πιστωτικών διευκολύνσεων, η 
προετοιμασία του μορατόριουμ δόσεων 
αποπληρωμής δανείων και η συνεργασία με 
το Υπουργείο Οικονομικών για την έκδοση 
του Διατάγματος για την εφαρμογή του μορα-
τόριουμ, η αποδέσμευση κεφαλαίων για 
κάλυψη ζημιών και παραχώρηση νέων διευ-
κολύνσεων ή αναδιαρθρώσεων και η εγκύ-
κλιος της Κεντρικής Τράπεζας προς όλες τις 
τράπεζες για επίσπευση των αναδιαρθρώ-
σεων έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις 
να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία 
τους, ήταν βασικά στοιχεία που ενίσχυσαν 
πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ ταυτό-
χρονα υποβοήθησαν σημαντικά τον τραπε-
ζικό τομέα. 

Σε σχέση με την πορεία των ΜΕΧ, η συρρί-
κνωση τους συνεχίστηκε και το 2020, παρά 
την επιδείνωση του μακροοικονομικού περι-
βάλλοντος, υποστηριζόμενη, κυρίως από τις 
μη οργανικές μειώσεις και τις διαγραφές 
δανείων από τις τράπεζες. Το ιστορικά 
χαμηλό επιτοκιακό περιβάλλον συνεχίζει να 
υποστηρίζει τη δυναμική δανειοδότησης, αν 
και πα ρα τη ρούνται ανοδικές πιέσεις στα 
επιτόκια δανεισμού από το δεύτερο εξάμηνο 
του 2020, οι οποίες συνεχίστηκαν το πρώτο 
τρίμηνο του 2021. 

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία για την εξέλιξη 
των πιστωτικών διευκολύνσεων που ήταν σε 
μορατόριουμ και που η αποπληρωμή τους 
ξανάρχισε τον Ιανουάριο του 2021 είναι 
ενθαρρυντική στο σύνολο του τραπεζικού 
τομέα. Ωστόσο συνεχίζουμε να διανύουμε μια 
περίοδο προκλήσεων και αβεβαιότητας και 
θα πρέπει να αναμένουμε ένα μεγαλύτερο 
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διάστημα για πιο ασφαλή συμπεράσματα. 
Επίσης, τα αποτελέσματα ανάμεσα στα πιστω-
τικά ιδρύματα διαφέρουν και η προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί σε αυτά που έχουν επηρεα-
στεί περισσότερο. 

Επιπρόσθετα, η διαχείριση των υφιστά-
μενων μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων 
αναμένεται να συνεχιστεί με στόχο την όσο 
το δυνατό πιο γρήγορη μείωση των κινδύνων 
στους ισολογισμούς των τραπεζικών ιδρυ-
μάτων κυρίως μέσω πωλήσεων ή/και τιτλο-
ποιήσεων χαρτοφυλακίων ΜΕΧ, καθώς και 
αναδιαρθρώσεων. Η χαμηλή κερδοφορία λό -
γω των χαμηλών επιτοκίων και του σχετικά 
υψηλού λειτουργικού κόστους εντείνει την 
ανάγκη για αναπροσαρμογή του επιχειρημα-
τικού μοντέ λου των τραπεζών μας και επεν-
δύσεις για τεχνολογική αναβάθμιση για την 
παροχή φθηνότερων και γρηγορότερων 
υπηρε σιών.  

Παρά τα πιο πάνω, η κεφαλαιακή βάση 
του τραπεζικού μας τομέα παρουσιάζεται 
σταθε ρή κατά τους πρώτους μήνες του 2021, 
γεγο νός που επιτρέπει την πιο εύκολη διαχεί-

ριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων 
και σε συνδυασμό με την υψηλή ρευστότητα, 
την παροχή νέων χρηματοδοτήσεων στην 
οικονομία. 

Η πανδημία έχει επίσης εντείνει την ανάγκη 
για στροφή σε επενδύσεις πιο φιλικές προς το 
περιβάλλον και πιο ανθεκτικές στις κλιματικές 
και περιβαλλοντολογικές αλλαγές. Η έμφαση 
που δίνεται σε ευρωπαϊκό και σε ευρύτερο 
επίπεδο για ανάπτυξη της ‘πράσινης’ οικονο-
μίας και τη διαχείριση των κινδύνων από τις 
κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να ευαισθητο-
ποιήσει τα τραπεζικά ιδρύματα και την 
Κυπριακή οικονομία γενικότερα. Οι πολιτικές 
και οι πρακτικές τους θα πρέπει να ενσωματώ-
σουν το πλαίσιο για τη μέτρηση και διαχείριση 
των κινδύνων που υφίστανται στους ισολογι-
σμούς τους έναντι των κλιματικών αλλαγών 
και των ενδεχόμενων πολιτικών για μείωση 
των ρύπων στο περιβάλλον και οι νέες χρημα-
τοδοτήσεις τους να αξιολογούνται και στη 
βάση των υπό αναφορά κινδύνων αλλά και 
των κινδύνων μετάβασης στις νέες αυτές 
πραγματικότητες. 
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Σύνοψη του Οικονομικού Δελτίου 
 
Όσον αφορά στο διεθνές περιβάλλον, η συνέ-
χιση της πανδημίας και τα επακόλουθα περιο-
ριστικά μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχο 
την αναχαίτισή της, συνέχισαν να έχουν αρνη-
τικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία 
κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2021, αν 
και σε μικρότερο βαθμό λόγω της μεγάλης 
δέσμης μέτρων στήριξης και της σημαντικής 
προόδου στους εμβολιασμούς. Σύμφωνα με 
τις πιο πρόσφατες προβλέψεις διεθνών οργα-
νισμών, οι προοπτικές της διεθνούς οικονο-
μίας έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω για τις 
ανεπτυγμένες οικονομίες, με το 2021 να 
αναμένεται ανάπτυξη γύρω στο 4,4%, και 
6,3% για τη ζώνη του ευρώ και τις ΗΠΑ, αντί-
στοιχα, και 4,1% και 3,7%, αντίστοιχα το 2022. 

Ο παγκόσμιος πληθωρισμός κατέγραψε 
αύξηση κατά τους πρώτους μήνες του 2021, 
λόγω κυρίως της αύξησης των τιμών της ενέρ-
γειας και διάφορων προσωρινών παραγόντων. 
Όσον αφορά τον πληθωρισμό στη ζώνη του 
ευρώ, σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς, 
το 2021 αναμένεται να κυμανθεί στο 1,6% σε 
σύγκριση με 0,3% το 2020. Παρά τις εξελίξεις 
αυτές, οι πιο μακροπρόθεσμες προσδοκίες για 
τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ συνεχί-
ζουν να παραμένουν αμετάβλητες στο 1,7%, 
σε επίπεδα κάτω από τον μεσοπρόθεσμο 
στόχο της ΕΚΤ. 

Η ΕΚΤ συνέχισε την επεκτατική νομισματική 
πολιτική, ιδιαίτερα μέσω του έκτακτου προ -
γράμ ματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού 
(pandemic emergency purchase programme - 
PEPP). Παρατηρήθηκε δραστική μείωση των 
αποδόσεων των 10-ετών κρατικών ομολόγων 
των χωρών της ζώνης του ευρώ, ειδικότερα των 
χωρών που πλήγηκαν περισσότερο από την 
πανδημία, και μείωση της ψαλίδας τους από το 
αντίστοιχο γερμανικό ομόλογο. 

Όσον αφορά στην κυπριακή οικονομία, το 
πρώτο τρίμηνο του 2021 καταγράφηκε μικρή 
συρρίκνωση στην οικονομική δραστηριότητα 
της τάξης του 1,6% λόγω των αυστηρών 
περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Η συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2020 
κατά 5,1% οφείλεται σε όλες τις υποκατηγο-
ρίες δαπανών, εξαιρουμένης της δημόσιας 
κατανάλωσης που κατέγραψε άνοδο.   

Σε ό,τι αφορά τους τομείς της παραγωγής 
το 2020, οι πλήστοι έχουν καταγράψει συρρί-
κνωση, με τον τομέα του τουρισμού και της 
εστίασης να έχει επηρεαστεί σημαντικά από 
την υιοθέτηση των περιοριστικών μέτρων.  

Ο τομέας των ακινήτων έχει επιδείξει ανθε-
κτικότητα στην υγειονομική κρίση που δια -
νύουμε με τον κατασκευαστικό τομέα να 
στη ρίζεται σημαντικά από την ζήτηση ντό -
πιων αγοραστών.  Η ανθεκτικότητα του τομέα 
καταγράφεται και στην πορεία των τιμών 
κατοικιών που κατέγραψαν αύξηση 0,9% σε 
ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2021. 

Ο αντίκτυπος της πανδημίας στην αγορά 
εργασίας ήταν αρνητικός αλλά μικρότερος 
συγκριτικά με την επίδραση στο ΑΕΠ, λόγω 
των οικονομικών μέτρων για στήριξη εργαζο-
μένων και επιχειρήσεων. Το ποσοστό ανεργίας 
αναμένεται να καταγράψει άνοδο στο 8% το 
2021 λόγω επιπτώσεων υστέρησης (hysteresis 
effects), σε συνέχεια ποσοστού 7,6% το 2019. 
Επιπρόσθετα, η ονομαστική δαπάνη ανά 
μισθωτό κατέγραψε πτώση 3,2% το 2020, με 
την απασχόληση να καταγράφει ετήσια 
μείωση 1,2% για πρώτη φορά από το τέταρτο 
τρίμηνο του 2014. 

Η ευρεία δέσμη μέτρων νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής που λήφθηκαν για 
την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικο-
νομία άμβλυνε σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώ-
σεις της πανδημίας τόσο στις καταθέσεις όσο 
και στον δανεισμό του εγχώριου ιδιωτικού 
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τομέα. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των κατα-
θέσεων του εγχώριου ιδιωτικού τομέα 
σημείωσε επιτάχυνση τον Μάρτιο του 2021 
στο 3,6% σε σχέση με 2,5% στο τέλος του 
2020, λόγω κυρίως των αυξημένων αποταμι-
εύσεων από τη μείωση της κατανάλωσης, 
απότοκο των περιοριστικών μέτρων για 
αναχαίτιση της πανδημίας. Ο ρυθμός μετα-
βολής των καθαρών δανείων προς τον ιδιω-
τικό τομέα αυξήθηκε από το δεύτερο εξάμηνο 
του 2020 φθάνοντας στο 3,9% τον Μάρτιο του 
2021 σε σύγκριση με 0,4% τον Ιούνιο του 
2020. Αυτό οφείλεται κυρίως στις μειωμένες 
αποπληρωμές από την υιοθέτηση της 
αναστολής πληρωμών δόσεων δανείων και η 
αύξηση του νέου δανεισμού που σχετίζεται με 
την επιδότηση από το κράτος μέρους του 
επιτοκίου για νέα στεγαστικά και επιχειρημα-
τικά δάνεια.  

Η συρρίκνωση στο επίπεδο των μη εξυπη-
ρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) συνεχίστηκε 
και το 2020, παρά την επιδείνωση του μακρο-
οικονομικού περιβάλλοντος, υποστηριζόμενη 
κυρίως από μη οργανικές μειώσεις και 
διαγραφές δανείων. Το 2021 αναμένεται 
προσωρινή αύξηση των ΜΕΧ λόγω των 
επιπτώσεων της πανδυμίας. Τα επίπεδα των 
ΜΕΧ αναμένεται να επανέλθουν σε πτωτική 
πορεία κατά τα έτη 2022-2023, έχοντας υπόψη 
τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις συνεχι-
ζόμενες προσπάθειες των τραπεζών για 
περαιτέρω εξυγίανση των ισολογισμών τους. 

Το ιστορικά χαμηλό επιτοκιακό περιβάλλον 
συνεχίζει να υποστηρίζει τη δυναμική δανει-
οδότησης, αν και παρατηρούνται μικρές ανο -
δικές πιέσεις στα επιτόκια δανεισμού από το 
δεύτερο εξάμηνο του 2020, οι οποίες συνεχί-

στηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2021 και αναμέ-
νεται να συνεχίσουν για το υπόλοιπο έτος λόγω 
κυρίως των αυξημένων κινδύνων επισφαλειών. 
Επιγραμματικά, το μέσο επιτόκιο νέων στεγα-
στικών δανείων προς νοικοκυριά  έφθασε στο 
2,17% τον Μάρτιο του 2021 από  2,10% τον 
Μάρτιο του 2020, ενώ για τις μη χρηματοοικο-
νομικές επιχειρήσεις για δάνεια ύψους μέχρι €1 
εκατ. έφθασε στο 3,34% τον Μάρτιο του 2021 
σε σχέση με 3,20% τον Μάρτιο του 2020. 

Όσον αφορά τις μακροοικονομικές 
προβλέψεις της ΚΤΚ, το 2021 το ΑΕΠ προβλέ-
πεται να καταγράψει ανάκαμψη 3,8%, προερ-
χόμενη από όλες τις υποκατηγορίες δαπανών 
του ΑΕΠ, σε συνέχεια συρρίκνωσης της τάξης 
του 5,1% το 2020. Περαιτέρω άνοδος του ΑΕΠ 
κατά 3,1% και 2,5% αναμένεται τα έτη 2022-23, 
αντίστοιχα, οριακά χαμηλότερη απ’ ό,τι αναμε-
νόταν στις προηγούμενες προβλέψεις του 
Δεκεμβρίου του 2020. Ο πληθωρισμός αναμέ-
νεται να ανέλθει στο 1,1% το 2021, σε σχέση 
με -1,1% το 2020, ως αποτέλεσμα των αυξή-
σεων στις τιμές του πετρελαίου και σε μικρό-
τερο βαθμό στις τιμές των υπηρεσιών. Για τα 
έτη 2022-23 αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις 
στις τιμές, οι οποίες όμως παραμένουν υποτο-
νικές. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός αναμέ-
νεται να επιβραδυνθεί στο 0,7% το 2022 και να 
ανέλθει στο 1% το 2023, επηρεαζόμενος 
κυρίως από την προβλεπόμενη αύξηση του 
ΑΕΠ και των μισθών καθώς και την άνοδο των 
τιμών των υπηρεσιών, στο πλαίσιο σταδιακής 
ανάκαμψης του τουρισμού. 

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω προβλέψεις 
χαρακτηρίζονται από σημαντική αβεβαιότητα 
λόγω των ευμετάβλητων επιδημιολογικών 
δεδομένων.
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• Συνέχιση των αρνητικών επιδράσεων της 
πανδημίας στην παγκόσμια οικονομία, αν 
και σε μικρότερο βαθμό λόγω της μεγάλης 
δέσμης μέτρων στήριξης και της σημαν-
τικής προόδου στους εμβολιασμούς. 

• Αύξηση στον παγκόσμιο πληθωρισμό λόγω 
κυρίως της αύξησης των τιμών της ενέρ-
γειας και προσωρινών παραγόντων, αλλά 
διατήρηση των πιο μακροπρόθεσμων 
προσδοκιών για τον πληθωρισμό στη ζώνη 
του ευρώ σε επίπεδα κάτω από το μεσοπρό-
θεσμο στόχο της ΕΚΤ. 

• Διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδό-
τησης στη ζώνη του ευρώ,  λόγω της άμεσης 
και ουσιαστικής νομισματικής παρέμβασης 
και της ευελιξίας του έκτακτου προγράμματος 
αγοράς στοιχείων ενεργητικού (pandemic 
emergency purchase programme - PEPP). 

 
Η πορεία της πανδημίας του COVID-19 συνέ-
χισε να προκαλεί αρνητικές επιδράσεις στην 
παγκόσμια οικονομία και κατά τους πρώτους 
μήνες του 2021, παρόλο που η κατάσταση έχει 
βελτιωθεί αισθητά σε σύγκριση με το 2020. 
Πιο συγκεκριμένα, η σημαντική πρόοδος 
στους εμβολιασμούς, αν και με διαφορετική 
ταχύτητα από χώρα σε χώρα, τα συνεχιζόμενα 
μέτρα νομισματικής χαλάρωσης από τις 
κύριες κεντρικές τράπεζες καθώς και τα 
σημαντικά δημοσιονομικά μέτρα στήριξης 
από πλευράς κυβερνήσεων (δημοσιονομικό 
πακέτο Biden στις ΗΠΑ και o Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -
“Next Generation EU”) έχουν συντείνει αποφα-
σιστικά στον περιορισμό των αρνητικών 
επιπτώσεων της πανδημίας στην παγκόσμια 
οικονομία. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις 
πιο πρόσφατες προβλέψεις διεθνών οργανι-
σμών1, οι προοπτικές της διεθνούς οικονομίας 
έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω με ουσια-
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1.     Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των 
πιο πρόσφατων προβλέψεων από: Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(European Economic Forecast, Spring 2021) και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, April 2021).
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στική ανάκαμψη να αναμένεται για τα έτη 
2021-2022 στις κύριες ανεπτυγμένες οικονο-
μίες (Διάγραμμα Α.1). Συγκεκριμένα, το 2021 
αναμένεται ανάπτυξη γύρω στο 4,4%, και 
6,3% για τη ζώνη του ευρώ και τις ΗΠΑ, αντί-
στοιχα, ενώ το 2022 αυτή αναμένεται στο 
4,1% και 3,7%, αντίστοιχα. 

Ο παγκόσμιος πληθωρισμός2 συνέχισε να 
καταγράφει αυξήσεις κατά τους πρώτους μήνες 
του 2021, λόγω κυρίως της ανοδικής επίδρασης 
από προσωρινούς παράγοντες αλλά και της 
θετικής επίδρασης βάσης στις τιμές της ενέρ-
γειας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις διεθνών 
οργανισμών και αναλυτών, οι οποίες συνεχίζουν 
να περιβάλλονται από ιδιαίτερα μεγάλη αβεβαι-
ότητα, το 2021 και το 2022 ο πληθωρισμός σε 
επιλεγμένες ανεπτυγμένες οικονομίες όπως οι 
ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και η 
ζώνη του ευρώ, αναμένεται να κυμανθεί σε 
υψηλότερα επίπεδα από εκείνα του 2020 
(Διάγραμμα Α.2). Ιδιαίτερα, στη ζώνη του ευρώ 
σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο 
πληθωρισμός βρισκόταν στο 1,6% τον Απρίλιο 
του 2021 σε σύγκριση με 1,3% τον Μάρτιο του 
2021 λόγω, κυρίως, των σημαντικών αυξήσεων 
στις τιμές της ενέργειας. Όσον αφορά ολόκληρο 
το 2021, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ 
σύμφωνα με τους προαναφερθέντες οργανι-
σμούς, αναμένεται να κυμανθεί στο 1,6% σε 
σύγκριση με 0,3% το 2020 λόγω της θετικής 
επίδρασης προσωρινών παραγόντων.  

Ο δείκτης των προσδοκιών για τον πληθω-
ρισμό στη ζώνη του ευρώ, ο οποίος αντανακλά 
τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες της αγοράς 
(μετά από πέντε έτη για ορίζοντα 5 ετών 
"5Υ5Υ") διαμορφώθηκε στο 1,62% στις 19 
Μαΐου του 2021 από 1,26% στις 31 Δεκεμβρίου 
του 2020. Παρά τη βελτίωση που κατέγραψε 
από τις αρχές του έτους, λόγω κυρίως των καλύ-
τερων προοπτικών όσον αφορά τη δυναμική 

2.      Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό υπολογίζεται ως ο μέσος όρος 
των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: Την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή (European Economic Forecast, Spring 2021) και το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, April 2021). 
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της πανδημίας και το μέγεθος των δημοσιονο-
μικών μέτρων στις ΗΠΑ, οι πιο μακροπρόθε-
σμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό στη ζώνη 
του ευρώ παρέμειναν αμετάβλητες στο 1,7%, 
σύμφωνα με την Έρευνα μεταξύ των Εξειδικευ-
μένων Φορέων Διενέργειας Προβλέψεων της 
ΕΚΤ (ECB Survey of Professional Forecasters) για 
το δεύτερο τρίμηνο του 2021 (Διάγραμμα Α.3).  
Η διατήρηση των μακροπρόθεσμων προσδο-
κιών για τον πληθωρισμό σε επίπεδα κάτω από 
τον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ για τη σταθε-
ρότητα των τιμών συνεχίζει να αποτελεί 
πρόκληση για τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ.  

Πέραν του υφιστάμενου προσωρινού έκτα-
κτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργη-
τικού (pandemic emergency purchase 
programme - PEPP) ύψους €1,850 δισ., το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να 
αναπροσαρμόσει περαιτέρω τους όρους στην 
τρίτη σειρά των στοχευμένων πράξεων πιο 
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO 
III), και συγκεκριμένα να παρατείνει τη χρονική 
περίοδο κατά την οποία θα ισχύουν σημαντικά 
ευνοϊκότεροι όροι μέχρι τον Ιούνιο του 20223. 

Η αποτελεσματικότητα της άμεσης και 
ουσιαστικής νομισματικής παρέμβασης αλλά 
και των μακροπροληπτικών μέτρων της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, μπορεί να 
διαπιστωθεί από την εξομάλυνση των 
συνθηκών χρηματοδότησης στη ζώνη του 
ευρώ. Ιδιαίτερα, οι αγορές ομολόγων στο 
πλαίσιο του PEPP κατόρθωσαν να μειώσουν 
δραστικά τις αποδόσεις των 10-ετών 
κρατικών ομολόγων των χωρών της ζώνης 
του ευρώ (περιλαμβανομένων και των 
κυπριακών κρατικών ομολόγων) σε σχέση με 
τα επίπεδα που έφθασαν περί τα τέλη 
Μαρτίου 2020, ειδικά των χωρών που επλή-
γησαν περισσότερο από την πανδημία, με τις 

3.     Για περαιτέρω λεπτομέρειες των συγκεκριμένων αποφά-
σεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (ημερομηνίας 22 
Απριλίου 2021), βλ. τον πιο κάτω ιστοχώρο της ΕΚΤ: 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.m
p210422~f075ebe1f0.el.html 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.3 Μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον 
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Πηγές: Bloomberg.

a22105028 CBC June 2021 Economic Bulletin GREEK_a1.qxp_Layout 1  01/07/21  12:34  Page 16



    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

17Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

αποδόσεις να διαμορφώνονται σε επίπεδα 
χαμηλότερα σε σύγκριση με την προ της 
πανδημίας περίοδο (Διάγραμμα Α.4). Πέραν 
τούτου, η ψαλίδα των αποδόσεων των 10-
ετών κρατικών ομολόγων σε σχέση με το αντί-
στοιχο γερμανικό μειώθηκε σημαντικά από 
την έναρξη της πανδημίας. Συγκεκριμένα, ο 
μέσος όρος της ψαλίδας των αποδόσεων των 
10-ετών κρατικών ομολόγων της Κύπρου, 
Γαλλίας, Ιρλανδίας, Πορτογαλίας, Ελλάδας και 
Ιταλίας με την Γερμανία μειώθηκε κατά 66 
μονάδες βάσης την περίοδο Μαρτίου 2020 – 
Δεκεμβρίου 2020 σε σύγκριση με αύξηση 36 
μονάδων βάσης από τα τέλη του 2019 μέχρι 
και το τέλος Μαρτίου 2020. Σημειώνεται ότι 
από τα μέσα Φεβρουαρίου του 2021 και 
εντεύθεν, καταγράφηκαν αυξήσεις στις 
αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ζώνης 
του ευρώ λόγω, κυρίως, της μετακύλησης της 
θετικής επίδρασης (“spill-over effect”) των 
οικονομικών εξελίξεων στις ΗΠΑ στη ζώνη 
του ευρώ. Παρόλα αυτά, μέχρι και τις 19 
Μαΐου 2021, ο μέσος όρος της ψαλίδας των εν 
λόγω αποδόσεων δεν κατέγραψε ουσιαστική 
μεταβολή. 

Η διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματο-
δότησης κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης 
πανδημίας εξακολουθεί να είναι απαραίτητη 
για να μειωθεί η αβεβαιότητα και να ενισχυθεί 
η εμπιστοσύνη, γεγονός που θα στηρίξει την 
οικονομική δραστηριότητα και θα διαφυλάξει 
τη μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών. Για 
τους λόγους αυτούς, τόσο η νομισματική όσο 
και η δημοσιονομική πολιτική χρειάζεται να 
παραμείνουν υποστηρικτικές και να ενισχύουν 
η μία την άλλη, προς στήριξη των εισοδημάτων 
των πολιτών, της παραγωγής, της κατανά-
λωσης και γενικότερα της πραγματικής οικονο-
μίας σε όλη τη ζώνη του ευρώ.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.4 Αποδόσεις επιλεγμένων 10-ετών ή 
κατά προσέγγιση 10-ετών κυβερνητικών ομολόγων 
χωρών της ζώνης του ευρώ 
(σε %)

Πηγή: Bloomberg.

18/03/2020: Το ΔΣ της ΕΚΤ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, το νέο έκτακτο προσωρινό πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών 
στοιχείων “PEPP” ύψους €750 δισ. λόγω της πανδημίας. 
 
04/06/2020: Το ΔΣ της ΕΚΤ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να αυξήσει το συνολικό ποσό του PEPP κατά €600 δισ. σε €1.350 δισ. 
 
10/12/2020: Το ΔΣ της ΕΚΤ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να αυξήσει περαιτέρω το συνολικό ποσό του PEPP κατά €500 
δισ. σε €1.850 δισ. και να παρατείνει το PEPP μέχρι τουλάχιστον το τέλος Μαρτίου του 2022. 
 
11/03/2021: Το ΔΣ της ΕΚΤ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να διενεργεί τις αγορές με ευελιξία σύμφωνα με τις συνθήκες 
της αγοράς και με σκοπό να αποτραπεί η υιοθέτηση αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης.
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(Β) Εγχώριο Περιβάλλον
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• Παρά τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα λόγω 
πανδημίας (lockdowns), καταγράφηκε 
σχετικά μικρή ετήσια συρρίκνωση της οικο-
νομικής δραστηριότητας το πρώτο τρίμηνο 
του 2021, συνεπεία προσαρμογής των κατα-
ναλωτών, των εργαζομένων και των επιχει-
ρήσεων στα νέα δεδομένα. 

• Μικρή κάμψη στον τομέα των ακινήτων, με 
μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας 
και των τιμών κατοικιών σε συγκεκριμένες 
επαρχίες. Αντίβαρο στις επιπτώσεις της 
πανδημίας και της μείωσης της ζήτησης από 
το εξωτερικό αποτελεί η συνεχιζόμενη 
σημαντική ζήτηση από ντόπιους. 

• Αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας στην 
αγορά εργασίας ήταν μικρότερος συγκριτικά 
με την επίδραση στο ΑΕΠ λόγω των οικονο-
μικών μέτρων για στήριξη εργαζομένων 

• Η παράταση της πανδημίας έχει ήδη επηρε-
άσει αρνητικά την τουριστική βιομηχανία 
και κατά το 2021, με αναμενόμενη σταδιακή 
ανάκαμψη τα επόμενα έτη. 

• Ευρεία δέσμη μέτρων νομισματικής και δημο-
σιονομικής πολιτικής που λήφθηκαν για την 
ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία 
άμβλυνε σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις της 
πανδημίας τόσο στις καταθέσεις όσο και στον 
δανεισμό του εγχώριου ιδιωτικού τομέα. 

• Σημαντική επιδείνωση των δημόσιων οικονο-
μικών και αύξηση του δημόσιου χρέους ως 
ποσοστού του ΑΕΠ τον Μάρτιο του 2021 σε 
σχέση με τα επίπεδα του δείκτη προ πανδημίας, 
αντανακλώντας τις επιπτώσεις της πανδημίας. 

 
1. Οικονομική Δραστηριότητα4 
 
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ΣΥΚ, 
η ύφεση το πρώτο τρίμηνο του 2021 περιορί-

4.     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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στηκε στο -1,6%, και παρά την εισαγωγή νέων 
περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας (lock-
down) από τις αρχές του έτους. Τα μέτρα κατά 
το 2021 δεν ήταν το ίδιο αυστηρά με εκείνα 
που είχαν υιοθετηθεί την άνοιξη του 2020 και 
εμφανώς επηρέασαν μικρότερο ποσοστό της 
οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. δεν επηρε-
άστηκε ο τομέας των κατασκευών). Παρ’ όλα 
αυτά, η ηπιότερη από την αναμενόμενη 
ύφεση φαίνεται να σχετίζεται, κυρίως, με την 
προσαρμογή των καταναλωτών, των εργαζο-
μένων και των επιχειρήσεων στα νέα δεδο-
μένα (“adaptation effects”).  

Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ κατέγραψε 
άνοδο 2% το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε συνέ-
χεια ανόδου 1,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2020. 
Παρότι αναλυτικά στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο 
δεν είναι διαθέσιμα με βάση την ημερομηνία 
αναφοράς του παρόντος Οικονομικού Δελτίου, 
ποιοτικοί δείκτες (soft data) και διαθέσιμα ποσο-
τικά στοιχεία (hard data), καταδεικνύουν ότι η 
βελτίωση σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 
2020 οφείλεται εν μέρει σε ενίσχυση της οικονο-
μικής εμπιστοσύνης ανάμεσα στους κατανα-
λωτές. Συγκεκριμένα, τα σχετικά στοιχεία από τις 
Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας (Πίνακας Α.1) 
για το πρώτο τρίμηνο του 2021 καταδεικνύουν 
βελτίωση κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες σε 
σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Σε ό,τι 
αφορά ποσοτικά στοιχεία, μετά και τη σημαντική 
ετήσια πτώση 10,8% που καταγράφηκε τον 
Ιανουάριο του 2021 λόγω της εφαρμογής του 
νέου αυστηρού lockdown, ο δείκτης όγκου 
κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου 
(Διάγραμμα Α.5) σημείωσε ετήσια άνοδο 1% τον 
Φεβρουάριο και, σύμφωνα με εποχικά διορθω-
μένα στοιχεία, σημαντική μηνιαία άνοδο κατά 
15,9%. Σημειώνεται ότι το επίπεδο του σχε τικού 
δείκτη τον Φεβρουάριο του 2021 τοποθετείται 
οριακά υψηλότερος από τα επίπεδα που παρα-
τηρήθηκαν πριν την κρίση. 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.1 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας:  
δείκτες εμπιστοσύνης 

(για επιμέρους δείκτες: διαφορά μεταξύ ποσοστού θετικών και ποσοστού 
αρνητικών απαντήσεων, μέσος όρος περιόδου)

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

 
                                                                2020          2020          2020           2020          2021                      2021 
                                                                     Q1               Q2                Q3                Q4               Q1      Απρ.-Μάιος 
ΔΟΣ                                                        109,0             79,9             83,9             84,0             81,8                        96,9 
Βιομηχανία                                               7,5           -35,8           -26,7            -28,8           -35,2                       -19,6 
Υπηρεσίες                                              22,4           -58,4           -45,8            -45,9           -48,5                           4,6 
Καταναλωτές                                      -10,8           -28,3           -27,0            -32,3           -29,8                       -18,1 
Λιανικό εμπόριο                                   -3,7           -29,9           -27,0            -26,9           -27,8                       -15,5 
Κατασκευές                                            -4,3           -11,9           -16,5            -18,8           -23,8                       -19,2 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.5 Λιανικές πωλήσεις (εξαιρουμένων των 
μηχανοκίνητων οχημάτων) 
(δείκτης όγκου κύκλου εργασιών, έτος βάσης: Ιαν. 2020=100)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

a22105028 CBC June 2021 Economic Bulletin GREEK_a1.qxp_Layout 1  01/07/21  12:34  Page 20



    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

21Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Σε ό,τι αφορά την ανάλυση των διαθέ-
σιμων αναλυτικών στοιχείων για ολόκληρο το 
2020 (Πίνακας Α.2) με βάση την ημερομηνία 
αναφοράς του παρόντος Οικονομικού Δελτίου, 
η συρρίκνωση του ΑΕΠ οφείλεται σε όλες τις 
υποκατηγορίες του ΑΕΠ, εξαιρουμένης της 
δημόσιας κατανάλωσης που κατέγραψε 
άνοδο 13,1%, πρωτίστως λό γω της αύξησης 
στις δαπάνες που αφορούν στην αγορά 
υπηρεσιών υγείας από το ΓεΣΥ και, κατά 
δεύτερο λόγο, στη συνεχιζόμενη σταδιακή 
κατάργηση των μειώσεων στους μισθούς που 
υιοθετήθηκαν τα έτη της κρίσης (βλ. Εγχώριες 
Δημοσιονομικές Εξελίξεις). Η πτώση στην 
ιδιωτική κατανάλωση ανήλθε στο 3,9%, 
αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων αλλά 
και της πτώσης των μισθών του ιδιωτικού 
τομέα, ενώ οι επενδύσεις κατέγραψαν μείωση 
2%. Οι προαναφερθείσες μειώσεις μετριά-
στηκαν από την εφαρμογή δημοσιονομικών 
μέτρων συνολικού ύψους 4% του ΑΕΠ 
περίπου για στήριξη εργαζομένων και επιχει-
ρήσεων. Επιπρόσθετα, το μέτρο για αναστολή 
δόσεων δανείων μέχρι και το τέλος του 2020 
έχει στηρίξει τη ρευστότητα των νοικοκυριών 
και των επιχειρήσεων, συγκρατώντας έτσι την 
πτώση στην εγχώρια ζήτηση. Η μείωση των 
συνολικών εξαγωγών της τάξης του 12,4% 
προήλθε από κατακόρυφη πτώση των τουρι-
στικών εσόδων λόγω της πανδημίας και των 
περιορισμών στις αερομεταφορές (βλ. Ισο -
ζύγιο Πληρωμών). Ταυτόχρονα, η μείωση στις 
συνολικές εισαγωγές κατά 4,2% αντικατο-
πτρίζει, κυρίως, τη μείωση των εισαγωγών 
αγαθών που σχετίζονται με τις επενδύσεις και 
την ιδιωτική κατανάλωση (βλ. Ισοζύγιο 
Πληρωμών).  

Από τομεακής πλευράς (Πίνακας Α.3), η 
συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2020 προέρχεται από 
τη μειωμένη δραστηριότητα στους πλείστους 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.2 ΑΕΠ κατά κατηγορία δαπανών 
(πραγματικοί όροι, ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.

 
                                                                                                                                         2018             2019           2020 
ΑΕΠ                                                                                                                                        5,2                  3,1               -5,1 
Ιδιωτική κατανάλωση                                                                                                    4,7                  1,8               -3,9 
Δημόσια κατανάλωση                                                                                                   3,5                15,1              13,1 
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου                                                      -5,2                  2,0               -2,0 
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                                                                            8,0                -0,4            -12,4 
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                                                                          4,5                  2,0               -4,2 

ΠIΝΑΚΑΣ A.3 ΑΕΠ κατά οικονομική δραστηριότητα 
(σταθμισμένη επίδραση στη συνολική ετήσια μεταβολή, 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. 

 
                                                                                                                                            2018           2019           2020 
ΑΕΠ (%)                                                                                                                                  5,2                3,1              -5,1 
Κατασκευές                                                                                                                           0,7                0,8              -0,4 
Εμπόριο, μεταφορές, ξενοδοχεία και εστιατόρια                                                 2,0                0,7              -3,8 
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες                                  -1,4               -0,4                0,0 
Επαγγελματικές, επιστημονικές και διοικητικές 
 δραστηριότητες                                                                                                                 0,8                0,4              -0,3 
Λοιποί τομείς(1)                                                                                                                     3,1                1,6              -0,6 
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τομείς υπηρεσιών της οικονομίας με τους 
κυριότερους να είναι οι τομείς του εμπορίου, 
των μεταφορών, των ξενοδοχείων και εστια-
τορίων (συνεισφορά -3,8 ποσοστιαίων μονά -
δων), καθώς και των κατασκευών (-0,4 
ποσοστιαίες μονάδες) και των επαγγελμα-
τικών, επιστημονικών και διοικητικών δρα -
στη ριοτήτων (-0,3 ποσοστιαίες μονάδες). 

Σε ό,τι αφορά τους πιο πρόσφατους 
δείκτες που αφορούν στο δεύτερο τρίμηνο 
του 2021, αν και περιορισμένοι, καταδει-
κνύουν βελτίωση των οικονομικών προο -
πτικών. Συγκεκριμένα, η πορεία του ΑΕΠ 
ακολουθεί τις εξελίξεις στον Δείκτη Οικονο-
μικής Συγκυρίας (ΔΟΣ), οι οποίες παρέχουν 
πρώιμα σημάδια της διορθωτικής πορείας της 
κυπριακής οικονομίας. Συγκεκριμένα, ο ΔΟΣ 
ανήλθε στο 100,6 τον Μάιο του 2021, κατα-
γράφοντας συνεχιζόμενη άνοδο σε σχέση με 
80 τον Μάιο του προηγούμενου έτους και 85,7 
τον Δεκέμβριο του 2020 (Πίνακας Α.1, σελ. 
20). Τον Μάιο του 2021, η σημαντική άνοδος 
στον δείκτη σε σχέση με τον προηγούμενο 
μήνα προήλθε από ενδυνάμωση του επιχειρη-
ματικού κλίματος σε όλους τους τομείς. 
Αναλυτικότερα, οφείλεται ιδιαίτερα στην 
άνοδο του δείκτη στον τομέα των υπηρεσιών 
κατά 21,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με 
τον προηγούμενο μήνα. Μικρότερες μηνιαίες 
αυξήσεις καταγραφήκαν στους τομείς της 
βιομηχανίας, του εμπορίου και των κατα-
σκευών (κατά 9,2, 8,6 και 7,8 ποσοστιαίες 
μονάδες, αντίστοιχα).     

Παρά το γεγονός ότι μέχρι τη δημοσίευση 
του παρόντος Οικονομικού Δελτίου ποσοτικά 
στοιχεία (hard data) για το δεύτερο τρίμηνο 
δεν ήταν ακόμη διαθέσιμα, η ανάκαμψη στην 
ιδιωτική κατανάλωση άρχισε να διαφαίνεται 
από διάφορους προπορευόμενους ποιοτι-
κούς δείκτες (soft data). Όσον αφορά τις 
προσδοκίες των καταναλωτών για σημαντικές 
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αγορές, τόσο για την παρούσα φάση όσο και 
για τους επόμενους 12 μήνες (Διάγραμμα 
Α.6), σε γενικές γραμμές καταγράφεται 
βελτίω ση για τους πρώτους μήνες του 2021 
μέχρι και τον Απρίλιο. Σταθεροποίηση  κατα-
γράφεται τον Μάιο του 2021 στις προσδοκίες 
για τους επόμενους 12 μήνες, εντούτοις 
πτώση κατά 7,1 ποσοστιαίες μονάδες κατά 
τον υπό αναφοράν μήνα αναφορικά με προσ-
δοκίες στην παρούσα φάση. Συνολικά, και 
παρά τις διακυμάνσεις στις χρονοσειρές, η 
βελτίωση που παρατηρείται γενικότερα κατα-
δεικνύει θετικές προοπτικές για την πορεία 
της ιδιωτικής κατανάλωσης. Σημειώνεται 
ωστόσο ότι το επίπεδο των σχετικών δεικτών 
παραμένει έκδηλα χαμηλότερο από τα προ-
κρίσης επίπεδα. Σε ό,τι αφορά τις εγγραφές 
μηχανοκινήτων οχη μάτων (Διάγραμμα Α.7) 
από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, κατα-
γράφονται σημαντικές ετήσιες αυξήσεις λόγω 
και της σημαντικής επίπτωσης της πανδημίας 
για σχετικές αγορές. 

Σε ό,τι αφορά τους δείκτες του κατασκευα-
στικού τομέα και του τουρισμού (βλ. Αγορά 
Ακινήτων και Τουρισμός, αντίστοιχα), διαφαί-
νονται σημάδια ανάκαμψης. Συγκεκριμένα για 
τον τομέα ακινήτων, η δραστηριότητα αναμέ-
νεται να συνεχίσει να ανακάμπτει λόγω των 
μεγάλων και πολυετών έργων τα οποία είχαν 
ήδη ξεκινήσει πριν το ξέσπασμα της πανδη-
μίας και εκ των οποίων κάποια είναι ξένων 
συμφερόντων (βλ. Μακροοικονομικές προ -
βλέ ψεις). Αναφορικά με τον τουρισμό, η 
βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας, τόσο 
στην Κύπρο όσο και στις κυριότερες τουρι-
στικές αγορές λόγω και του εμβολιαστικού 
προγράμματος, αναμένεται να  οδηγήσει σε 
ουσιαστική επανεκκίνηση του τομέα. Ωστόσο, 
πλήρης ομαλοποίηση στον τουρισμό αναμέ-
νεται εκτός του ορίζοντα προβλέψεων (βλ. 
Μακροοικονομικές προβλέψεις).  
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παρούσα στιγμή κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.6 Προσδοκίες καταναλωτών για 
σημαντικές αγορές   
(διαφορά μεταξύ ποσοστού θετικών και ποσοστού αρνητικών απαντήσεων)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Έρευνες οικονομικής συγκυρίας).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.7 Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων 
(αριθμός νέων εγγραφών)

Πηγή: ΣΥΚ.
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2. Τιμές (Πληθωρισμός, τιμές ακινήτων, 
κόστος εργασίας) 
 
Πληθωρισμός 
 
Ο πληθωρισμός, με βάση τον Εναρμονισμένο 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), έφθασε στο 
1,2% τον Απρίλιο του 2021 σε σύγκριση με -
1,2% τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Η εξέλιξη 
αυτή οφείλεται κυρίως στις σημαντικές αυξή-
σεις των τιμών της ενέργειας. Όσον αφορά 
συνολικά το πρώτο τετράμηνο του έτους, ο 
ΕνΔΤΚ κατέγραψε, κατά μέσο όρο, οριακή 
μείωση 0,1% σε σύγκριση με οριακή αύξηση 
0,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2020 
(Διάγραμμα Α.8 και Πίνακας Α.4) εν μέσω 
μικτών εξελίξεων στις κύριες κατηγορίες του 
ΕνΔΤΚ κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο. Σε 
γενικές γραμμές, οι πιο πάνω εξελίξεις στον 
εγχώριο ΕνΔΤΚ αντανακλούν από την μια 
πλευρά, τις συνεχιζόμενες αρνητικές επιπτώσεις 
της πανδημίας στην εγχώρια οικονομική 
δραστηριότητα, ενώ από την άλλη την αυξητική 
επίδραση διαφόρων προσωρινών παραγόντων  
σε συγκεκριμένες συνιστώσες του ΕνΔΤΚ.  

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια του πρώτου 
τετράμηνου του 2021, ο πληθωρισμός στις 
κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας 
κυμάνθηκαν, κατά μέσο όρο, σε αρνητικά 
επίπεδα. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές των 
υπηρεσιών και των βιομηχανικών προϊόντων 
εξαιρουμένης της ενέργειας κατέγραψαν αυξή-
σεις, λόγω κυρίως επίδρασης βάσης από τις 
επιπτώσεις των μέτρων κατά της πανδημίας στη 
ζήτηση και στις τιμές τον Μάρτιο-Απρίλιο του 
2020, αλλά και λόγω άλλων προσωρινών παρα-
γόντων. Αυτό συνάδει και με την προαναφερ-
θείσα διαπίστωση ότι οι επιπτώσεις των 
περιοριστικών μέτρων το 2021 είναι μικρότερες 
από εκείνες του 2020. Ειδικότερα, μια από τις 
κύριες υποκατηγορίες των τιμών των υπηρε-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.8 Πληθωρισμός στην Κύπρο 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: Eurostat.

ΠIΝΑΚΑΣ Α.4 Πληθωρισμός στην Κύπρο, κύριες 
κατηγορίες 
(ετήσια μεταβολή του ΕνΔΤΚ, %)

Πηγή: Eurostat. 
(1) Σύμφωνα με τη στάθμιση για το έτος 2021.

 
                                                                                                                          Ετήσια μεταβολή, % 

                                                                                               Ιαν.-Απρ.     Ιαν.-Απρ.        Απρ.    Μάρτ.       Απρ. 
                                                               Στάθμιση(1)               2020               2021       2020      2021      2021  
ΕνΔΤΚ                                                            1000,00                     0,1                  -0,1           -1,2           0,3           1,2 
Μη-Επεξεργασμένα τρόφιμα                  54,34                     1,3                  -6,5           -4,4          -3,3           1,2 
Επεξεργασμένα τρόφιμα                        186,87                     0,2                  -0,8            0,4          -1,0          -1,4 
Ενέργεια                                                            93,48                     0,5                  -4,5        -10,5          -5,8         10,6 
Υπηρεσίες                                                      411,52                     0,9                    1,1            0,1           2,1           0,2 
Βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ. 
της ενέργειας                                               253,79                   -1,6                    0,8           -1,3           0,1           1,5 
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας                    906,52                     0,1                    0,2           -0,5           0,7           0,2 
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας και  
των τροφίμων                                              665,31                     0,1                    0,9           -0,4           1,4           0,6 
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σιών συγκεκριμένα “αεροπορικές μεταφορές 
επι βατών”, η οποία είναι πολύ ευμετάβλητη, 
σημείωσε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, προερχό-
μενες κυρίως από την περιορισμένη προσφορά 
ταξιδιών από και προς την Κύπρο. Κατά την υπό 
ανασκόπηση περίοδο, θετική συνεισφορά στον 
ΕνΔΤΚ, είχαν επίσης οι τιμές των βιομηχανικών 
προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας, λόγω 
κυρίως των ανοδικών επιδράσεων από τη μετα-
τόπιση στη χρονική περίοδο των εκπτώσεων εν 
μέσω της πανδημίας.  

Υπό το φως των πιο πάνω εξελίξεων στις 
τιμές των υπηρεσιών και των βιομηχανικών 
προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας, ο 
πληθωρισμός εξαιρουμένων των τιμών της 
ενέργειας και των τροφίμων (δομικός πληθω-
ρισμός), έφτασε το 0,9% κατά το πρώτο τετρά-
μηνο του 2021 σε σύγκριση με 0,1% την 
αντίστοιχη περίοδο του 2020 (Διάγραμμα Α.8 
και Πίνακας Α.4, σελ. 24). 
 
Κατασκευαστικός τομέας και τιμές 
ακινήτων 
 
Ο τομέας των ακινήτων στην Κύπρο παρου-
σίασε μικρή κάμψη το δεύτερο μισό του 2020, 
με τις τιμές των οικιστικών ακινήτων να κατα-
γράφουν τριμηνιαίες μειώσεις. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία του Δείκτη 
Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) της ΚΤΚ κατά το τρίτο 
και τέταρτο τρίμηνο του 2020 οι τιμές των 
κατοικιών κατέγραψαν τριμηνιαίες μειώσεις 
κατά 0,4% και 0,2%, αντίστοιχα (Διάγραμμα 
Α.9). Σύμφωνα με στοιχεία της ΚΤΚ  για το 
πρώτο τρίμηνο του 2021 (βλ. Δελτίο Τιμών 
Κατοικιών για το πρώτο τρίμηνο του 20215) οι 
τιμές κατοικιών παρουσιάζουν σταθερο-
ποίηση, απόρροια, μεταξύ άλλων, των μέτρων 
της κυβέρνησης για στήριξη της ανεργίας και 
για ενίσχυση της ζήτησης στεγαστικών 
δανείων. Η εξέλιξη αυτή συνάδει γενικότερα 

5.     https://www.centralbank.cy/el/publications/residential-
property-price-indices
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(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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και με τις ευρύτερες μακροοικονομικές εξελί-
ξεις, όπως τον θετικότερο ρυθμό ανάπτυξης 
του ΑΕΠ το πρώτο τρίμητο του 2021 σε σχέση 
με τον αναμενόμενο. Πιο πρόσφατοι δείκτες 
όπως ο δείκτης προσδοκιών των τιμών 
ακινήτων για τους επόμενους τρεις μήνες που 
δημοσιεύεται στις Έρευνες Οικονομικής Συγκυ-
ρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενισχύουν την 
ανθεκτική εικόνα που καταγράφει ο τομέας 
καταγράφοντας θετικό πρόσημο κατά το 
πρώτο τετράμηνο του 2021 (Διάγραμμα Α.10).  

Η συνεχιζόμενη αύξηση της εγχώριας 
ζήτησης για ακίνητα στηρίζει την αγορά, αντι-
σταθμίζοντας τη χαμηλότερη ζήτηση από 
ξένους αγοραστές. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
πωλητηρίων εγγράφων του Τμήματος Κτημα-
τολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), οι αγορα-
πωλησίες ακινήτων σε Παγκύπρια βάση 
παρουσίασαν ετήσια αύξηση 27,6% για την 
περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021, επηρε-
αζόμενες και από χαμηλή βάση λόγω των 
μέτρων κατά της πανδημίας. Η αύξηση από 
εγχώριους αγοραστές ανήλθε στο 64,1% και 
υπερακόντισε τη μείωση κατά 16,5% που 
σημειώθηκε στους ξένους αγοραστές 
(Πίνακας Α.5). Η αυξημένη ζήτηση από 
ντόπιους ευνοείται από το συνεχιζόμενο περι-
βάλλον χαμηλών επιτοκίων, ενώ το γεγονός 
ότι τα κριτήρια δανεισμού παραμένουν σε 
ιδιαίτερα αυστηρά επίπεδα διασφαλίζει σε 
μεγάλο βαθμό ότι ο νέος ενυπόθηκος δανει-
σμός θα είναι βιώσιμος (Διάγραμμα Α.11).  

Στη βάση των πιο πάνω η  κατασκευαστική 
δραστηριότητα, καταγράφει ανάκαμψη, μετά 
τη μεγάλη μείωση (27%) που κατέγραψε το 
δεύτερο τρίμηνο του 2020. Συγκεκριμένα, ο 
δείκτης παραγωγής κτιρίων στον κατασκευα-
στικό τομέα της ΣΥΚ κατέγραψε ετήσια 
αύξηση 1,3% το τρίτο τρίμηνο, ενώ μικρή 
μείωση 1,1% καταγράφηκε το τέταρτο τρίμη -
νο του 2020. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.10 Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) και 
προσδοκίες τιμών ακινήτων για τους επόμενους 
τρεις μήνες

Πηγές: ΚΤΚ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΠIΝΑΚΑΣ A.5 Αγορά ακινήτων 

 (ετήσια μεταβολή, %, εκτός εάν σημειωνεται διαφορετικά)

Πηγές: ΣΥΚ, ΤΚΧ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 
                                                                                     Ιαν.-Απρ.        Ιαν.-Απρ.          Απρ.       Μάρτ.        Απρ.  
                                                                                               2020                 2021         2020          2021       2021  
Πωλητήρια έγγραφα (σύνολο)                                  -35,5                    27,6          -79,6             62,0       285,2 
Πωλητήρια έγγραφα (ντόπιοι)                                   -35,8                    64,1          -85,4          101,3       535,9 
Πωλητήρια έγγραφα (αλλοδαποί)                           -35,2                  -16,5          -71,1                6,6          99,2 
Δείκτης εμπιστοσύνης στον  
κατασκευαστικό τομέα  
(μέσος όρος του δείκτη)                                                  -5,6                  -23,7             -9,3           -22,2        -23,1 
Δείκτης προσδοκιών για τις τιμές  
των ακινήτων τους επόμενους 3 μήνες  
(μέσος όρος του δείκτη)                                                    7,2                       2,8             -9,0                0,0          10,6 
Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών                 -0,5                       4,1             -0,6                4,4            5,3 
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κριτήρια για στεγαστικά δάνεια (δείκτης διάχυσης)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.11 Κριτήρια χορήγησης και επιτόκιο 
στεγαστικών δανείων  
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ. 
Σημείωση: Θετικός αριθμός στα κριτήρια χρηματοδότησης σημαίνει αυστηρότερα 
κριτήρια.
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Κόστος Εργασίας 
 
Η πανδημία είχε σημαντική επίπτωση και στο 
κόστος εργασίας το 2020 με σημαντικές 
μειώσεις μισθών. Για τον λόγο αυτό υιοθετή-
θηκαν αντισταθμιστικά μέτρα για στήριξη της 
απασχόλησης και των εισοδημάτων όπως, για 
παράδειγμα, τα σχέδια παραχώρησης ειδικού 
επιδόματος σε επη ρεα ζόμενους εργαζομέ-
νους του ιδιωτικού τομέα. Τα σχέδια έχουν 
επιλεκτικά επεκταθεί μέχρι τον Ιούνιο του 
2021 και στοχεύουν, κυρίως, στη στήριξη του 
τουριστικού τομέα.  

Η ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό κατέ-
γραψε πτώση 3,2% το 2020 σε συνέχεια 
αύξησης 1,9% το 2019 (Διάγραμμα Α.12). 
Συγκεκριμένα, πτώση 6,5% κατέγραψε η 
δαπάνη του ιδιωτικού τομέα, η οποία μετριά-
στηκε από την άνοδο 4,6% που κατέγραψε ο 
δημόσιος τομέας. Η δαπάνη ανά μισθωτό στο 
δημόσιο τομέα, πέραν της επίδρασης από το 
ΓεΣΥ, είναι κυρίως αποτέλεσμα της συνεχιζό-
μενης σταδιακής κατάργησης των μειώσεων 
επί των απολαβών και των συντάξεων που 
είχαν υιοθετηθεί κατά τα έτη της κρίσης, αρχής 
γενομένης από την 1η Ιουλίου του 2018. Η 
σημαντική πτώση στην ονομαστική δαπάνη 
ανά μισθωτό στον ιδιωτικό τομέα οφείλεται, 
κυρίως, στους τομείς του Εμπορίου, των Μετα-
φορών, των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων.    

Σε ό,τι αφορά την πραγματική δαπάνη ανά 
μισθωτό6, αυτή κατέγραψε πτώση 2,3%, σε 
συνέχεια αύξησης 0,7% το 2019, στηριζόμενη 
από τις εξελίξεις στις τιμές, συνεπώς μικρό-
τερη χειροτέρευση της αγοραστικής δύναμης 
των νοικοκυριών (Διάγραμμα Α.13).  

Σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα, η 
οποία υπολογίζεται ως η μεταβολή στο πραγ-
ματικό ΑΕΠ ανά απασχολούμενο, ο σχετικός 
δείκτης κατέγραψε σημαντική ετήσια μείωση 
4,6% το 2020. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει από 

6.     Σημειώνεται ότι ο αποπληθωριστής που χρησιμοποιείται 
είναι αυτός της ιδιωτικής κατανάλωσης και όχι αυτός του ΔΤΚ
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τη σχετικά συγκρατημένη πτώση στην 
απασχόληση, ως αποτέλεσμα των μέτρων για 
στήριξη εργαζομένων, σε αντίθεση με τη 
σημαντική μείωση του ΑΕΠ συνεπεία της 
πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων 
(Διάγραμμα Α.13, σελ. 27).  

Η μικρότερη μείωση στη δαπάνη ανά 
μισθωτό το 2020 σε σχέση με την πτώση στην 
παραγωγικότητα μεταφράζεται σε αύξηση στο 
μοναδιαίο εργατικό κόστος, σημαντικό δείκτη 
ανταγωνιστικότητας για μια οικονομία, έναντι 
ανταγωνιστριών οικονομιών. Ο εν λόγω 
δείκτης κατέγραψε ετήσια αύξηση 1,5% το υπό 
αναφοράν έτος, σε συνέχεια ανόδου 1,9% το 
2019 (Διάγραμμα Α.14α). Εντούτοις, και παρά 
τη σημαντική αύξηση που έχει πρό σφατα 
παρατηρηθεί, οι σημαντικές σωρευτικές μειώ -
σεις στους μισθούς από το 2012 καθώς και 
μετά την κρίση υποβοηθούν μακροπρόθεσμα 
στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της 
κυπριακής οικονομίας. Ειδικότερα, παρατη-
ρείται ότι ο δείκτης κατα γράφει σωρευτική 
μείωση κατά 13% την περίοδο 2013-2016 και, 
παρά τις αυξήσεις που καταγράφονται από 
τότε, συνεχίζει να βρίσκεται σε χαμηλότερα 
επίπεδα έναντι της ζώνης του ευρώ από το 
2013 (κατά περίπου 19 ποσοστιαίες μονάδες 
το 2020) (Διάγραμμα Α.14β). Εν πάση περι-
πτώσει, η αύξηση κατά το 2020 οφείλεται στον 
εξωγενή παράγοντα της πανδημίας και δεν 
αναμένεται να επηρεάσει μακροχρόνια την 
ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα μάλιστα εφόσον 
σε σχετικούς όρους η αύξηση στο μοναδιαίο 
κόστος εργασίας στην Κύπρο είναι μικρότερη 
από εκείνη της ζώνης του ευρώ. 

 
3. Αγορά Εργασίας 
 
Συνολικά, τα οικονομικά μέτρα στήριξης συνέ-
βαλαν στη συγκράτηση τόσο της επιδείνωσης 
της ανεργίας όσο και της συρρίκνωσης της 
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απασχόλησης σε αντίθεση με την προηγού-
μενη κρίση του 2013. Σημειώνεται ότι τα 
μέτρα έχουν επεκταθεί μέχρι και τον Ιούνιο 
του 2021 και στοχεύουν, κυρίως, στη στήριξη 
του τουριστικού τομέα. 

Η επίπτωση της πανδημίας διαφάνηκε 
ξεκάθαρα στα στοιχεία της αγοράς εργασίας 
από το δεύτερο τρίμηνο του 2020, αν και 
συγκρατημένη λόγω των μέτρων στήριξης, με 
την απασχόληση να καταγράφει ετήσια 
μείωση 1,2% για πρώτη φορά από το τέταρτο 
τρίμηνο του 2014. Για το 2020, η απασχόληση 
κατέγραψε πτώση 0,6%, σε συνέχεια ανόδου 
3,1% το 2019 (Διάγραμμα Α.15). Σημειώνεται 
ότι σημαντική συρρίκνωση στην απασχόληση 
καταγράφηκε στους τομείς του Εμπορίου, των 
Μεταφορών, των Ξενοδοχείων και Εστιατο-
ρίων, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας 
και των περιοριστικών μέτρων, συμπεριλαμ-
βανομένου του κλεισίματος των αεροδρο-
μίων μέχρι τις αρχές Ιουνίου του 2020. Οι 
προανα φερθείσες μειώσεις αντισταθμίστηκαν 
μερικώς από μικρή άνοδο σε άλλους τομείς 
υπηρεσιών καθώς και στις Κατασκευές και στη 
Μεταποίηση.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Εργα-
τικού Δυναμικού (ΕΕΔ), διαφάνηκε ότι η 
πανδημία έπληξε κυρίως τους εργαζόμενους 
με μερική απασχόληση, ενώ μεγαλύτερη ανθε-
κτικότητα παρατηρήθηκε από τους εργαζόμε-
νους που τελούσαν υπό καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντί-
θεση με την κρίση του 2013, κατά την οποία 
υπήρξε αύξηση της μερικής απασχόλησης και 
μείωση της πλήρους απασχόλησης. Οι συνο-
λικές ώρες απασχόλησης σημείωσαν σημαν-
τική ετήσια πτώση 6,4% το 2020. Οι ώρες 
εργασίας ανά απασχολούμενο μειώθηκαν 
κατά 5,9% το υπό αναφοράν έτος σε συνέχεια 
μικρής μείωσης 0,2% το 2019, ως αποτέλεσμα 
της πλήρους ή μερικής αναστολής εργασιών 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.15 Ανεργία και απασχόληση

Πηγή: ΣΥΚ (ΕΕΔ).
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κατά την περίοδο του lockdown. Λόγω και της 
σταδιακής ανάκαμψης που προβλέπεται σε 
ορισμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου 
του τουρισμού, οι ώρες εργασίας αναμένεται 
να επανέλθουν σε προ-κρίσης επίπεδα 
σταδιακά και εκτός του ορίζοντα προβλέψεων.     

Οι επιπτώσεις της πανδημίας αντικατο-
πτρίζονται και στα στοιχεία της ανεργίας.  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εγγεγραμμένης 
ανεργίας, είναι ευδιάκριτη η ανατροπή της 
πρωτύτερα πτωτικής της πορείας. Συγκεκρι-
μένα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων 
(Διάγραμμα Α.16), κατέγραψε σημαντική 
ετήσια άνοδο 12,6% τον Απρίλιο του 2021 
(από 28.591 σε 32.186 άτομα), εντούτοις η 
σύγκριση των στοιχείων από τον Μάρτιο του 
2020 και εντεύθεν με τα στοιχεία προηγού-
μενων μηνών δεν θεωρείται αξιόπιστη για 
συμπεράσματα, δεδομένων των αυτόματων 
ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων 
και νέων εγγραφών ανέργων χωρίς φυσική 
παρουσία με στόχο την αποφυγή της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της EUROSTAT, ο εναρμονισμένος 
δείκτης ανεργίας (εποχικά διορθωμένα στοι-
χεία), ανήλθε στο 7,1% τον Μάρτιο του 2021 
σε σχέση με 6,3% τον αντίστοιχο περυσινό 
μήνα και με 7,3% τον Δεκέμβριο του 2020.  

Από την άλλη, τα στοιχεία της ΕΕΔ θεω -
ρούνται πως συγκριτικά αντικατοπτρίζουν με 
περισσότερη ακρίβεια την πορεία της ανερ-
γίας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, 
η ανεργία ανήλθε στο 8% του εργατικού 
δυναμικού το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε 
σύγκριση με 8,2% το προηγούμενο τρίμηνο, 
καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση 
με το τέταρτο τρίμηνο του 2019 (6,3%) 
(Διάγραμμα Α.15, σελ. 29). Όπως προανα-
φέρθηκε, η μικρή, συγκριτικά με την πτώση 
του ΑΕΠ, άνοδος στην ανεργία το 2020 οφεί-
λεται, κυρίως, στην υιοθέτηση μέτρων για 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.16 Εγγεγραμμένη ανεργία 
(αριθμός ανέργων, χιλιάδες)

Πηγή: ΣΥΚ.
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στήριξη εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 
με στόχο τη συντήρηση αριθμού εργαζο-
μένων (labour hoarding) ώστε να επανέλθει 
άμεσα η οικονομική δραστηριότητα με την 
άρση των περιορισμών. Επιπρόσθετα, στα 
θετικά κατα γράφεται το γεγονός ότι το 
ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο κυμαίνεται 
στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με το 
μέσο όρο της ζώνης του ευρώ το τέταρτο 
τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με μη εποχικά 
διορθωμένα στοιχεία. 

Σε σχέση με τις εξελίξεις στην ανεργία κατά 
ηλικιακή ομάδα, για ολόκληρο το έτος, η 
άνοδος που παρατηρήθηκε στην ανεργία 
οφείλεται κυρίως στην ηλικιακή ομάδα των 
25-34 ετών, με συνεισφορά 2,6 ποσοστιαίες 
μονάδες στο συνολικό ποσοστό ανεργίας του 
7,6% για το 2020 (Διάγραμμα Α.17α). Μικρό-
τερη συνεισφορά στο συνολικό ποσοστό 
ανεργίας προέρχεται από του νέους 15-24 
ετών. Το εν λόγω ποσοστό αυξήθηκε στο 
19,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2020 έναντι 
ποσοστού 16% το αντίστοιχο περυσινό 
τρίμηνο, και αποτελεί μόνο 1,7 ποσοστιαίες 
μονάδες περίπου του συνολικού ποσοστού 
ανεργίας για το υπό αναφοράν τρίμηνο.  

Σημαντική παράμετρος στην ανάλυση των 
εξελίξεων στην αγορά εργασίας αποτελεί η 
πορεία της μακροχρόνιας ανεργίας καθότι, σε 
περιόδους με παρατεταμένα επίπεδα υψηλής 
ανεργίας, οι μακροχρόνια άνεργοι επανεντάσ-
σονται πιο δύσκολα στην απασχόληση. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΔ, το ποσοστό 
ανεργίας με διάρκεια έξι μήνες και άνω αυξή-
θηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2020 στο 4,4% 
σε σχέση με 3,1% το αντίστοιχο περυσινό 
τρίμηνο (Διάγραμμα Α.17β). Γενικότερα, τα 
διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν τον αρνη-
τικό αντίκτυπο της πανδημίας στην αγορά 
εργασίας, εντούτοις η μικρή, συγκριτικά με το 
ΑΕΠ, επιδείνωση οφείλεται κυρίως στη λήψη 
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Πηγή: ΣΥΚ (ΕΕΔ).
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(ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού)

Πηγή: ΣΥΚ (ΕΕΔ).
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οικονομικών μέτρων για στήριξη επηρεαζό-
μενων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. 
 
4. Ισοζύγιο Πληρωμών7 
 
Το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλ-
λαγών (ΙΤΣ) επιδεινώθηκε το 2020, φτάνοντας 
στα €2.476,4 εκατ. (-11,9% του ΑΕΠ) σε 
σύγκριση με έλλειμμα €1,406 εκατ. (-6,3% του 
ΑΕΠ) το προηγούμενο έτος (Πίνακας Α.6 και 
Διάγραμμα Α.18). Καθοριστικός παράγοντας 
στην εξέλιξη αυτή ήταν το ξέσπασμα και η 
πορεία της πανδημίας, καθώς και τα περιορι-
στικά μέτρα που υιοθετήθηκαν στις μετα-
φορές. Αυτό είχε άμεσο και αρνητικό 
αντίκτυπο στα έσοδα του τουρισμού, προκα-
λώντας σημαντική μείωση στο πλεόνασμα του 
ισοζυγίου υπηρεσιών. Παράλληλα, η μείωση 
του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών λόγω 
μειωμένων εισαγωγών αντιστάθμισε μερικώς 
το αποτέλεσμα. Το έλλειμμα του ΙΤΣ διορθω-
μένο8 ως προς την επίδραση των ΟΕΣ, κατέ-
γραψε επίσης επιδείνωση και ανήλθε στα 
€2.384,5 εκατ. (-11,4% του ΑΕΠ), σε σχέση με -
€1.510 εκατ. (-6,8% του ΑΕΠ) το 2019 (Πίνακας 
Α.6 και Διάγραμμα Α.18).  

Πιο συγκεκριμένα, το έλλειμμα του εμπο-
ρικού ισοζυγίου αγαθών σμίκρυνε σημαντικά 
φτάνοντας στα €4.177,1 εκατ. το 2020 σε 
σύγκριση με έλλειμμα €4,634,4 εκατ. το 2019, 
κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης στις 
εισαγωγές αγαθών για εγχώρια κατανάλωση. 

7.     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. 

8.     Το έλλειμμα του ΙΤΣ το 2019 και 2020  δεν έχει μεγάλη από-
κλιση από το διορθωμένο ως προς την επίδραση των ΟΕΣ,  
εφόσον η καθαρή επίδραση των μη χρηματοοικονομικών 
ΟΕΣ στο ισοζύγιο αγαθών, κατά την υπό αναφορά περίοδο, 
αντισταθμίστηκε από τα προσαρμοσμένα (ως προς την από-
σβεση και τον φόρο χωρητικότητας που τους αναλογεί) 
κέρδη τους, που επανεπενδύθηκαν. 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.6 Ισοζύγιο Πληρωμών (κύριες κατηγορίες) 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

 
 

2019 2020 Μεταβολή 
(€ εκατ.) (€ εκατ.) (€ εκατ.) 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -1.406,0 -2.476,4 -1.070,4 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διορθωμένο  
ως προς την επίδραση των ΟΕΣ -1.510,0 -2.384,5 -874,5 
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών -237,8 -1.295,9 -1.058,1 
Ισοζύγιο αγαθών -4.634,4 -4.177,1 457,3 

Εξαγωγές αγαθών 3.106,2 2.964,0 -142,3 
εκ των οποίων:  
εξαγωγές αγαθών των ΟΕΣ 998,2 870,6 -127,6 
Εισαγωγές αγαθών 7.740,7 7.141,1 -599,6 
εκ των οποίων: 0,0 
εισαγωγές αγαθών των ΟΕΣ 1.275,2 1.295,2 20,0 

Ισοζύγιο υπηρεσιών 4.396,6 2.881,2 -1.515,4 
Εξαγωγές υπηρεσιών 12.912,4 11.135,2 -1.777,1 
Εισαγωγές υπηρεσιών 8.515,8 8.254,0 -261,7 

Πρωτογενές εισόδημα (καθαρό) -898,7 -877,5 21,2 
Δευτερογενές εισόδημα (καθαρό) -269,6 -303,0 -33,4 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
(ως % του ΑΕΠ) -6,3 -11,9  
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διορθωμένο  
ως προς την επίδραση των ΟΕΣ (ως % του ΑΕΠ) -6,8 -11,4 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.18 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 
(ΙΤΣ) 
(€ εκατ.)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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Ειδικότερα, οι εισαγωγές καυσίμων κατέ-
γραψαν πτώση, ως αποτέλεσμα της μείωσης 
των τιμών των πετρελαιοειδών. Παράλληλα, οι 
εισαγωγές καταναλωτικών και ενδιάμεσων 
αγαθών, καθώς και του εξοπλισμού μεταφορών 
μειώθηκαν, συνεπεία της πτώσης της εγχώριας 
ζήτησης λόγω της πανδημίας. Οι εξαγωγές 
αγαθών καταγράψαν μικρή μείωση προερχό-
μενη κυρίως από τις συναλλαγές των ΟΕΣ. 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών 
μειώθηκε στα €2.881,2 εκατ. το 2020, σε σχέση 
με €4.396,6 εκατ. πέρυσι, κυρίως λόγω της 
πολύ μεγάλης μείωσης που κατέγραψαν οι 
εξαγωγές υπηρεσιών (Πίνακας Α.6, σελ. 32). Η 
εξάπλωση της πανδημίας και τα περιοριστικά 
μέτρα που λήφθηκαν κατά το 2020, από την 
Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και διεθνώς, 
είχαν αρνητικό αντίκτυπο στις εξαγωγές 
υπηρεσιών και ιδιαίτερα του τουρισμού και 
των μεταφορών. Οι εξαγωγές υπηρεσιών και 
συγκεκριμένα του τουρισμού, αποτελούν ένα 
σημαντικό μέγεθος για σκοπούς ανάλυσης 
της κυπριακής οικονομίας, αφού η οικονομία 
της στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην 
προσφορά υπηρεσιών.  

Οι εξαγωγές υπηρεσιών το 2020 κατέ-
γραψαν ετήσια μείωση 13,8% (-€1.777,1 εκατ.) 
προερχόμενη κυρίως από τη συρρίκνωση στα 
ταξιδιωτικά έσοδα (-€2.330,4 εκατ.) τα οποία 
περιλαμβάνουν τα έσοδα από τον τουρισμό 
(Πίνακας Α.7), (αναλυτικά, οι εξελίξεις και τα 
πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τον 
τουρισμό περιγράφονται στην επόμενη υποε-
νότητα (βλ. Τουρισμός)., καθώς και από τις 
μειώσεις στις μεταφορές (-€455,2 εκατ.). Σε 
αντιδιαστολή, αύξηση κατέγραψαν οι χρημα-
τοοικονομικές υπηρεσίες (€670,3 εκατ.) 
προερχόμενη από την επέκταση του κύκλου 
εργασιών των επενδυτικών εταιρειών λόγω 
της πανδημίας. Επίσης, οι υπηρεσίες τηλεπι-
κοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.7 Ισοζύγιο Υπηρεσιών (κύριες κατηγορίες)  
(€ εκατ.)

Πηγή: ΚΤΚ.

 
 

2019 2020 Μεταβολή 
(€ εκατ.) (€ εκατ.) (€ εκατ.) 

Ισοζύγιο υπηρεσιών 4.396,6 2.881,2 -1.515,4 
Εξαγωγές υπηρεσιών 12.912,4 11.135,2 -1.777,1 
εκ των οποίων:  
Μεταφορές 3.249,2 2.794,0 -455,2 
Ταξίδια 2.906,7 576,4 -2.330,4 
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 3.260,2 3.930,5 670,3 
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής  
και πληροφόρησης 2.365,4 2.598,6 233,2 
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 378,3 491,3 113,0 
Εισαγωγές υπηρεσιών 8.515,8 8.254,0 -261,7 
εκ των οποίων:  
Μεταφορές 2.099,9 1.548,2 -551,7 
Ταξίδια 1.426,4 769,5 -656,9 
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 1.857,4 2.312,3 454,9 
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής  
και πληροφόρησης 1.748,2 2.062,9 314,7 
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 747,8 920,4 172,5 
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και οι λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες αυξή-
θηκαν κατά €233,2 εκατ. και €113 εκατ. αντί-
στοιχα, κατά την υπό εξέταση περίοδο. 

Παράλληλα, το 2020 οι εισαγωγές υπηρε-
σιών μειώθηκαν κατά 3,1% (-€261.7 εκατ.) 
αποτέλεσμα κυρίως των μειώσεων στις κατη-
γορίες των ταξιδιών (-€656,9 εκατ.) και των 
μεταφορών (-551,7 εκατ.), σε συνάρτηση με 
αυξήσεις που κατέγραψαν οι χρηματοοικονο-
μικές υπηρεσίες (€454,9 εκατ.) και οι υπηρε-
σίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και 
πληροφόρησης (€314,7 εκατ.), (Πίνακας Α.7, 
σελ. 33). Σημειώνεται το γεγονός ότι, κατά το 
2020 πολύ μεγάλος αριθμός Κυπρίων επέλεξε 
να κάνει τις διακοπές του εγχώρια, λόγω της 
πανδημίας, μετριάζοντας, σε κάποιο βαθμό, 
τις απώλειες από τον εξωτερικό τουρισμό.  

Στον λογαριασμό του πρωτογενούς εισο-
δήματος (το οποίο περιλαμβάνει κυρίως εισό-
δημα από εξαρτημένη εργασία και 
επενδύσεις) το έλλειμμα συρρικνώθηκε 
ελαφρώς το 2020 σε σχέση με το 2019 και 
ανήλθε στα €877,5 εκατ. Αυτό συνδέεται 
σχεδόν αποκλειστικά με την εξέλιξη του εισο-
δήματος από άμεσες επενδύσεις και πιο 
συγκεκριμένα από την μεγαλύτερη αύξηση 
του εισοδήματος των Κυπριών επενδυτών 
στο εξωτερικό, σε σχέση με το αντίστοιχο των 
ξένων επενδυτών στη Κύπρο. Το έλλειμμα 
του δευτερογενούς εισοδήματος (το οποίο 
περιλαμβάνει κυρίως τρέχουσες μεταβιβά-
σεις) διευρύνθηκε, κυρίως λόγω της μείωσης 
του ποσού που άντλησε η κυβέρνηση από τα 
ευρωπαϊκά ταμεία (Πίνακας Α.6, σελ. 32).  

Όσον αφορά το ισοζύγιο χρηματοοικονο-
μικών συναλλαγών, το 2020 καταγράφηκαν 
σημαντικές εισροές από την έκδοση χρεο-
γράφων της Κυβέρνησης. 

Η καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση (ΔΕΘ) 
έφθασε στα -€29,4 δισ. (-141,3% του ΑΕΠ) στο 
τέλος του 2020, κυρίως λόγω της συμπερί-
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ληψης των στοιχείων της οικονομικής ιδιοκτη-
σίας κινητού εξοπλισμού μεταφοράς (κυρίως 
πλοία) των ΟΕΣ που είναι εγγεγραμμένες στην 
Κύπρο (Διάγραμμα Α.19). 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 
σχεδόν εξ ολοκλήρου από μη εγχώριες πηγές. 

Η καθαρή ΔΕΘ διορθωμένη ως προς την 
επίδραση των ΟΕΣ, βελτιώνεται κατά 89,3 
ποσοστιαίες μονάδες και ανέρχεται στα -€10,8 
δισ. ή -52% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με -€9 δισ. 
(-40,3% του ΑΕΠ) το 2019 (Διάγραμμα Α.19). 
Η επιδείνωση της καθαρής ΔΕΘ ως ποσοστό 
του ΑΕΠ επηρεάστηκε αναπόφευκτα και από 
τη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά το 2020. 
 
Τουρισμός 
 
Ο τουριστικός τομέας αποτελεί σημαντικό 
πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, 
ο οποίος έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την 
παρατεταμένη πανδημική κρίση και από τα 
περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν από την 
κυπριακή κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα 
κράτη για ανάσχεση της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού. Ο τουριστικός τομέας διανύει την 
μεγαλύτερη κρίση της τελευταίας δεκαετίας, 
με αποτέλεσμα το 2020 να  καταγράφει αρνη-
τικό ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Όπως διαφαί-
νεται, ο αντίκτυπος της πανδημίας στον 
τουρισμό θα είναι μεγαλύτερου εύρους και 
διάρκειας από ό,τι αρχικά αναμενόταν. 

Πιο συγκεκριμένα, το 2020 οι αφίξεις 
τουριστών ανήλθαν στα 0,6 εκατ., σημει-
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Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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ώνοντας ετήσια πτώση 84,1%, με όλες τις 
αγορές να καταγραφούν μειώσεις (Πίνακας 
Α.8 και Διάγραμμα Α.20). Καθοριστικός 
παράγοντας αποτέλεσε η απαγόρευση 
εισόδου στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγο-
ριών προσώ πων, περιλαμβανομένων και των 
τουριστών για ένα χρονικό διάστημα, με 
σταδιακή άρση των μέτρων. Κύριες αγορές, 
όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία, δεν 
βρίσκονταν στον κατάλογο με τις χώρες από 
τις οποίες επιτρεπόταν η είσοδος προσώπων 
στην Κύπρο χωρίς οποιουσδήποτε όρους και 
περιορισμούς. Ως αποτέλεσμα, καταγρά-
φηκαν μηδενικές αφίξεις τουριστών τον 
Απρίλιο και τον Μάιο, ενώ κατά τους καλο-
καιρινούς μήνες, που έχουν και την μεγαλύ-
τερη στάθμιση, καταγράφηκε κατακόρυφη 
μείωση. Πιο ανα λυ τικά, οι αφίξεις από το 
Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 83% 
φτάνοντας τις 226 χιλ. τουρίστες και από τη 
Ρωσία μειώθηκαν κατά 96,8%, στις 25 χιλ. 
τουρίστες. 

Τα έσοδα από τον τουρισμό το 2020, κατέ-
γραψαν επίσης μείωση της τάξης του 85,4%, 
αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των 
τουριστών και της μείωσης κατά 8% στην 
κατά κεφαλήν δαπάνη (Πίνακας Α.8). 

Το γεγονός ότι κατά 2020 μεγάλος 
αριθμός Κυπρίων επέλεξε να μην ταξιδέψει 
στο εξωτερικό για τις καλοκαιρινές του 
διακοπές, βοήθησε σε κάποιο βαθμό στον 
μετριασμό των ζημιών στην ξενοδοχειακή 
βιομηχανία. Επιπρόσθετα, τα μέτρα που 
είχαν εφαρμοστεί κατά το 2020 προς 
ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού έχουν 
επεκταθεί και για το 2021. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των 
αφίξεων για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 
2021, συνεχίζεται να καταγράφεται αξιοση-
μείωτη, ετήσια πτώση της τάξης του 77,3%. 
Παράλληλα, τα έσοδα για την πρώτη διμηνία 

1

2

Εισαγω
γή

Διεθνές Π
εριβάλλον: 

μακροοικονομικές και 
χρηματοοικονομικές εξελίξεις

Enter/ 
Exit

Full 
Screen

3

Εγχώ
ριο  

Π
εριβάλλον

4

Μ
ακροοικονομικές  

Π
ροβλέψ

εις  για την  
Κυπριακή Ο

ικονομία

ΠIΝΑΚΑΣ A.8 Τουρισμός

 
                                                                    Αφίξεις τουριστών         Έσοδα από         Κατά κεφαλήν 
                                                                                   (χιλ.)                τουρισμό (€ εκατ. )     δαπάνη (€) 
2019                                                                         3.976,8                         2.683,0                         674,7 
2020                                                                             631,6                             392,0                         620,6 
ετήσια % μεταβολή                                                -84,1                              -85,4                            -8,0 
2020 Ιαν - Φεβ                                                         191,2                                89,7                         469,1 
2021 Ιαν. - Φεβ.                                                             8,9                                  6,6                         738,6 
ετήσια % μεταβολή                                                -95,3                              -92,6                           57,4 
2020 Ιαν. - Απρ.                                                       246,6                                  n/a                             n/a 
2021 Ιαν. - Απρ.                                                          56,0                                  n/a                             n/a 
ετήσια % μεταβολή                                                -77,3                                  n/a                             n/a 

Πηγή: ΣΥΚ.  
Σημείωση: Λόγω της πανδημίας COVID-19 η είσοδος στη Δημοκρατία απαγορεύθηκε για την περίοδο 15/3-
8/6/2020 και έκτοτε υπήρξε σταδιακή άρση των μέτρων.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.20 Αφίξεις και έσοδα από τουρισμό 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ. 
Σημείωση: Λόγω της πανδημίας COVID-19 η είσοδος στη Δημοκρατία απαγορεύθηκε για την περίοδο 15/3-
8/6/2020 και έκτοτε υπήρξε σταδιακή άρση των μέτρων.
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καταγράφουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση της 
τάξης του 92,6%. Τα στοιχεία είναι επηρεα-
σμένα από τα παρατεταμένα lockdown. Από 
τις 10 Μαΐου δέχεται και πάλι η Κύπρος τουρί-
στες που έχουν συμπληρώσει το εμβολιαστικό 
τους πρόγραμμα χωρίς κανένα περιορισμό, 
χωρίς τεστ και χωρίς να μπαίνουν σε καραν-
τίνα. Επίσης για ταξιδιωτικούς σκοπούς, εκτός 
από τα ευρωπαϊκά εμβόλια η Κυπριακή Δημο-
κρατία αποδέχεται και άλλα τρίτων χωρών, 
όπως το ρωσικό και το κινέζικο. Με την 
βελτιωμένη επιδημιολογική εικόνα που κατα-
γράφεται το τελευταίο διάστημα και την 
πρόοδο στους εμβολιασμούς, αναμένεται να 
αρχίσει η κάθοδος τουριστών από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ από την Ρωσία έχει 
ήδη αρχίσει.   

Το 2021 εκτιμάται να είναι χρονιά ελαφρώς 
καλύτερη από την περυσινή. Η πρόκληση 
είναι μεγάλη για τα επόμενα χρόνια εν μέσω 
της αβεβαιότητας που επικρατεί σε σχέση με 
την πορεία της πανδημίας (π.χ. μεταλλάξεις 
του ιού). Αναμένεται σταδιακή ανάκαμψη του 
τουρισμού, ενώ δεν προβλέπεται  να 
επανέλθει στα επίπεδα του 2019 μέχρι το 
2023, στο τέλος του ορίζοντα προβλέψεων 
(βλ. Μακροοικονομικές Προβλέψεις).  

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθούν  οι συνε-
χείς προσπάθειες για ενίσχυση του τουρι-
στικού προϊόντος της Κύπρου, οι οποίες 
περιλαμβάνουν ανακαινίσεις ξενοδοχείων και 
τη δημιουργία νέων υποδομών, όπως η 
ανέγερση μαρίνων και πολυτελών ξενοδοχει-
ακών μονάδων. Επίσης, η ολοκλήρωση της 
κατασκευής του καζίνο-θερέτρου, του 
πρώτου πολυθεματικού θερέτρου στη Κύπρο 
και του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, αναμέ-
νεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό τουρι-
στών, με τη λειτουργία του  περί το τρίτο 
τρίμηνο του 2022. 

 

1

2

Εισαγω
γή

Διεθνές Π
εριβάλλον: 

μακροοικονομικές και 
χρηματοοικονομικές εξελίξεις

Enter/ 
Exit

Full 
Screen

3

Εγχώ
ριο  

Π
εριβάλλον

4

Μ
ακροοικονομικές  

Π
ροβλέψ

εις  για την  
Κυπριακή Ο

ικονομία

a22105028 CBC June 2021 Economic Bulletin GREEK_a1.qxp_Layout 1  01/07/21  12:34  Page 37



    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

38Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία 
 
Στο Διάγραμμα Α.21 φαίνεται ο δείκτης της 
σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας 
(ΣΣΙ) του ευρώ στην Κύπρο, σε ονομαστικούς 
(ΟΣΣΙ) και πραγματικούς (ΠΣΣΙ)9 όρους όπως 
υπολογίζεται από το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ). Στο εν λόγω διάγραμμα διαφαί-
νεται ότι ο δείκτης σε ονομαστικούς όρους 
καταγράφει τάση ενδυνάμωσης κατά τους 
πρώτους μήνες του 2021 μέχρι και τον 
Μάρτιο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2020 (προ πανδημίας). Αντίθετα, ο ΠΣΣΙ 
καταγράφει οριακή αποδυνάμωση. 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 νομί-
σματα, καθώς και από τις εγχώριες εξελίξεις, 
συγκεκριμένα από τον χαμηλότερο πληθω-
ρισμό που καταγράφηκε στην Κύπρο σε 
σύγκριση με τους εμπορικούς της εταίρους.  

Ο δείκτης ΠΣΣΙ, ο πληθωρισμός, καθώς και 
το μοναδιαίο εργατικό κόστος που αναλύθηκε 
σε προηγούμενη ενότητα, αποτελούν μεγέθη 
που αντανακλούν σε σημαντικό βαθμό την 
ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. 
Για παράδειγμα, χαμηλότερο μοναδιαίο εργα-
τικό κόστος και χαμηλότερη ΠΣΣΙ στην Κύπρο 
σε σύγκριση με ανταγωνίστριες χώρες υποδη-
λώνουν ότι οι εγχώριες εξαγωγές τείνουν να 
είναι περισσότερο ελκυστικές ως προς την τιμή. 
Ο πληθωρισμός σχετίζεται, μεταξύ άλλων 
παραγόντων, και με τα δύο προαναφερθέντα 
μεγέθη και ως εκ τούτου αντανακλά επίσης τον 
βαθμό ανταγωνιστικότητας της κυπριακής 
οικονομίας. Η υιοθέτηση μέτρων που επηρέ-
ασαν μισθούς και άλλες αμοιβές τόσο στον 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα την 
περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν 

9.     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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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.21 Σταθμισμένη συναλλαγματική 
ισοτιμία (στάθμιση ΔΝΤ) 
(έτος βάσης 2010=100)

Πηγή: ΔΝΤ.
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περιορίσει το μοναδιαίο εργατικό κόστος στο 
σύνολο της οικονομίας και το διατηρούν σε 
επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της ζώνης του 
ευρώ, υποβοηθώντας μεσοπρόθεσμα στην 
ανάκαμψη της κυπρια κής οικονομίας και στη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της. 
 
5. Καταθέσεις, πιστωτική επέκταση, και 
επιτόκια 
 
Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων του εγχώ-
ριου ιδιωτικού τομέα10 κατέγραψε επιβράδυνση 
κατά το 2020, ως αποτέλεσμα, κυρίως, των 
επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβολής 
αρνητικών καταθετικών επιτοκίων σε μεγάλους 
εταιρικούς καταθέτες από τις δύο μεγαλύτερες 
κυπριακές τράπεζες. Υπενθυμίζεται ότι σ’ αυτό 
συνέβαλε η επεκτατική νομισματική πολιτική 
που διατηρεί η ΕΚΤ (βλ. Διεθνές περιβάλλον, 
σελ. 13) στη βάση της οποίας το επιτόκιο διευ-
κόλυνσης αποδοχής καταθέσεων βρίσκεται στο 
-0,50%. Ωστόσο σημειώνεται ότι μετά το τέλος 
του πρώτου κύματος της πανδημίας, και συγκε-
κριμένα μετά τον Ιούλιο του 2020, καταγράφηκε 
μερική επιτάχυνση στο ρυθμό μεταβολής τους, 
η οποία διατηρήθηκε σε γενικές γραμμές μέχρι 
και το τέλος Μαρτίου 2021 (τελευταία διαθέ-
σιμα στοιχεία). Η εξέλιξη αυτή καλύπτει υποκεί-
μενες διαφορετικές τάσεις στις καταθέσεις των 
κύριων θεσμικών τομέων, των νοικοκυριών και 
των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, 
ιδιαίτερα κατά τις περιόδους επιβολής αυστη-
ρότερων περιοριστικών μέτρων (lockdown) για 
αναχαίτιση της εξάπλωσης της πανδημίας. Από 
την αρχή της υγειονομικής κρίσης, και παρά τη 
μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, οι 
καταθέσεις των νοικοκυριών σημείωσαν μεγα-
λύτερη αύξηση κατά τις περιόδους με αυστη-
ρότερα περιοριστικά μέτρα. Αυτό έγινε κυρίως 
λόγω της αναγκαστικής μείωσης της κατανά-
λωσης και ταυτόχρονα της συνειδητής αύξησης 

10.   Ο εγχώριος ιδιωτικός τομέας αναφέρεται σε μη ΝΧΙ κατοί-
κους Κύπρου, εξαιρουμένων των ΟΕΣ και του τομέα της κεν-
τρικής κυβέρνησης.
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των αποταμιεύσεων για προληπτικούς σκο -
πούς, δεδομένης της αυξημένης αβεβαιότητας 
ως προς το μελλοντικό τους εισόδημα και την 
απασχόληση. Όσον αφορά τις καταθέσεις των 
μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων παρατη-
ρήθηκε αντίθετη τάση, αφού κατά τις περιό-
δους επιβολής αυστηρότερων περιοριστικών 
μέτρων οι καταθέσεις τους μειώνονταν, λόγω 
των αυξημένων αναγκών ρευστότητας από 
επηρεαζόμενες επιχειρήσεις για κάλυψη κεφα-
λαίων κίνησης. Αντίστροφα, κατά τις περιόδους 
χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων παρα-
τηρείτο αύξηση των ρευστών διαθεσίμων τους, 
λόγω των αυξημένων εισοδημάτων και της 
ταυτόχρονης μείωσης των μακροπρόθεσμων 
επενδυτικών τους έργων, ως απότοκο της 
μεγάλης αβεβαιότητας για τη μελλοντική οικο-
νομική δραστηριότητα. Πέραν των κρατικών 
ενισχύσεων, στην αύξηση των καταθέσεων του 
μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα κατά 
το 2020, και σε μικρότερο βαθμό το 2021, συνέ-
βαλε και το μέτρο της αναστολής πληρωμής 
δόσεων δανείων.  

Αναλυτικότερα, οι καταθέσεις του εγχώριου 
ιδιωτικού τομέα κατέγραψαν ετήσια μεταβολή 
της τάξης του 3,6% τον Μάρτιο του 2021 σε 
σύγκριση με 2,5% τον Δεκέμβριο του 2020 και 
4,1% τον Μάρτιο του 2020.  Η ετήσια μεταβολή 
των καταθέσεων των εγχώριων νοικοκυριών 
έφθασε στο 4,0% τον Μάρτιο του 2021 σε 
σύγκριση με 3,2% τον Δεκέμβριο του 2020 και 
1,6% τον Μάρτιο του 2020, ενώ των μη χρημα-
τοοικονομικών επιχειρήσεων στο 4,3% από 
4,0% τον Δεκέμβριο του 2020 και 5,4% τον 
Μάρτιο του 2020 (Διάγραμμα Α.22).  Η εισροή 
στις καταθέσεις του εγχώριου ιδιωτικού τομέα 
αντισταθμίστηκε από τις συνεχιζόμενες, αν και 
σε λιγότερο βαθμό, εκροές στις καταθέσεις 
των μη κατοίκων Κύπρου, οι οποίες τυπικά 
παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα.  Συγκε-
κριμένα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.22 Καταθέσεις από τον εγχώριο ιδιωτικό 
τομέα 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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καταθέσεων των μη κατοίκων Κύπρου διαμορ-
φώθηκε στο -5,1% τον Μάρτιο του 2021 σε 
σύγκριση με -6,9% τον Δεκέμβριο του 2020 και 
-7,5% τον Μάρτιο του 2020 (Διάγραμμα Α.23).  

Σε σχέση με την πιστωτική επέκταση, ο 
νέος δανεισμός του μη χρηματοοικονομικού 
ιδιωτικού τομέα11 στο σύνολό του παρουσίασε 
μείωση το 2020 σε σχέση με το 2019, της τάξης 
των €0,8 δις, φθάνοντας σε ιστορικά χαμηλό 
επίπεδο τον Απρίλιο του 2020, εν μέσω του 
πρώτου κύματος της πανδημίας.  Από τα μέσα 
του 2020 σημείωσε ανάκαμψη λόγω κυρίως 
του σχεδίου για επιδότηση μέρους των επιτο-
κίων νέων στεγαστικών και επιχειρηματικών 
δανείων. Ιδιαίτερα τα νέα στεγαστικά δάνεια, 
από τον Σεπτέμβριο του 2020 έχουν ξεπεράσει 
τα προ-πανδημίας επίπεδά τους. Η ανάκαμψη 
αυτή συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο του 
2021 (Διάγραμμα 24).  

Παρά τη συνολική μείωση στον νέο 
δανεισμό, τα καθαρά δάνεια12 προς τον 
εγχώριο ιδιωτικό τομέα13 κατέγραψαν ετήσια 
αύξηση της τάξης του 3,9% τον Μάρτιο του 
2021 σε σύγκριση με ετήσια αύξηση 3,3% τον 
Δεκέμβριο του 2020 και ετήσια μείωση 0,8% 
τον Μάρτιο του 2020, κυρίως λόγω του 
αρχικού μέτρου αναστολής πληρωμής 
δόσεων δανείων που έληξε τον Δεκέμβριο 
του 2020.  Παρόλο που κατόπιν το σχέδιο 
αυτό επεκτάθηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2021 σε 
στοχευμένους δανειολήπτες, τα αυστηρά 
κριτήρια επιλεξιμότητας που ανακοινώθηκαν 
περιόρισαν σημαντικά το ενδιαφέρον. Αναλυ-
τικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των 
καθαρών δανείων τόσο των εγχώριων μη 
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων όσο και 
των νοικοκυριών ανήλθε στο 3,6%, αντί-

11.   Νέα συμβόλαια δανείων σε ευρώ σε μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ. 

12.   Τα καθαρά δάνεια ισούνται με τον νέο δανεισμό συν την κε-
φαλαιοποίηση τόκων μείον τις αποπληρωμές. 

13.   Ο εγχώριος ιδιωτικός τομέας αναφέρεται σε μη ΝΧΙ κατοί-
κους Κύπρου, εξαιρουμένων των ΟΕΣ και του τομέα της γε-
νικής κυβέρνησης. 
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Πηγή: ΚΤΚ.
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στοιχα, τον Μάρτιο του 2021 (Διάγραμμα 
Α.25). Από τα δάνεια προς νοικοκυριά, τον 
μεγαλύτερο ρυθμό μεταβολής κατέγραψαν τα 
στεγαστικά δάνεια της τάξης του 5% στο 
τέλος Μαρτίου 2021, ενώ τα καταναλωτικά και 
λοιπά δάνεια των νοικοκυριών κατέγραψαν 
ρυθμούς μεταβολής της τάξης του 1% και 
0,5%, αντίστοιχα (Πίνακας Α.9).  

Αντανακλώντας τις επιπτώσεις της πανδη-
μίας και τη μεγάλη αβεβαιότητα για το οικονο-
μικό κλίμα, τα συσσωρευτικά αποτελέ σματα 
της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων14 για το 
2020 καταδεικνύουν αυστηροποίηση από τις 
τράπεζες των κριτηρίων χορήγησης δανείων, 
κυρίως κατά το δεύτερο μισό του 2020. 
Επιπλέον καταγράφηκε σημαντική μείωση στη 
ζήτηση δανείων το δεύτερο τρίμηνο του 2020, 
η οποία αντιστράφηκε εν μέρει την περίοδο 
μέχρι το τέλος του 2020. Όπως ανέφεραν οι 
συμμετέχουσες τράπεζες, στην αύξηση της 
ζήτησης συνέτειναν η ανάκαμψη της εμπιστο-
σύνης των καταναλωτών, το χαμηλό επιτο-
κιακό περιβάλλον,  το σχέδιο για επιδότηση 
μέρους των επιτοκίων νέων στεγαστικών και 
επιχειρηματικών δανείων και της επακό-
λουθης αύξησης των προοπτικών για την 
αγορά κατοικίας και των αυξημένων αναγκών 
για αποθέματα και κεφάλαια κίνησης από τις 
επι χειρήσεις.   

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευ-
ταίας έρευνας του Απριλίου 2021, (Πίνακας 
Α.10), τα κριτήρια χορήγησης επιχειρηματικών 
δανείων στην Κύπρο ήταν ουσιαστικά αμετά-
βλητα το πρώτο τρίμηνο του 2021, παρέμειναν 
δηλαδή στα αυστηρότερα επίπεδα που είχαν 
φτάσει στο τέλος του 2020. Από την άλλη, τα 
κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά 
έγιναν ακόμη αυστηρότερα τόσο για στεγαστι-
κούς όσο και για καταναλωτικούς και άλλους 
σκοπούς, κυρίως λόγω της αντίληψης αυξη-
μένου κινδύνου σε σχέση με τη γενική οικονο-

14.   Λεπτομερής ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την 
Κύπρο είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (https://www.central-
bank.cy/el/publications/surveys/bank-lending-survey) της ΚΤΚ.
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ΠIΝΑΚΑΣ A.9 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       2019        2020       2020       2020       2020      2021 
                                                             συνόλου(3)        Δεκ.     Μάρτ.       Ιουν.      Σεπτ.        Δεκ.   Μαρτ. 
Εγχώρια νοικοκυριά                         100,0                    0,0             0,5            1,1            2,2            3,6           3,6 
1. Καταναλωτικά δάνεια                   12,1                    0,0           -0,4          -0,9            0,1            1,3           1,0 
2. Στεγαστικά δάνεια                          70,1                    0,3             0,9            1,7            3,0            4,6           5,0 
3. Λοιπά δάνεια                                     17,8                  -1,1           -0,2            0,9            1,1            1,8           0,5 

Πίνακας A.6 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε 
ΝΧΙ στην Κύπρο από  κατοίκους της ζώνης του ευρώ 
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

ΠIΝΑΚΑΣ A.10  Σύνοψη αποτελεσμάτων για την  
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων (ΕΤΧ) 
(δείκτης διάχυσης, %)

 
                                                                                                                                                           Κύπρος 
Σύνοψη αποτελεσμάτων                                                                                2021Q1              2021Q2 
ΕΤΧ Απρίλιος 2021                                                                                                                        (προσδοκίες) 
Κριτήρια χορήγησης δανείων 
Επιχειρήσεις                                                                                                             Αμετάβλητα       Αμετάβλητα 
Νοικοκυριά 
      -  Στεγαστικά Δάνεια                                                                                      Αυστηρότερα    Αυστηρότερα 
      -  Καταναλωτικά                                                                                                     Αυστηρότερα    Αυστηρότερα 
          και λοιπά Δάνεια 
Ζήτηση για δάνεια 
Επιχειρήσεις                                                                                                                  Μείωση               Αύξηση 
Νοικοκυριά 
      -  Στεγαστικά Δάνεια                                                                                            Μείωση               Αύξηση 
      -  Καταναλωτικά                                                                                                    Μείωση               Αύξηση 
          και λοιπά Δάνεια 

Πηγή: ΚΤΚ.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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μική κατάσταση και τις προοπτικές καθώς και 
τη φερεγγυότητα των δανειοληπτών.  

Όσον αφορά την καθαρή ζήτηση δανείων, 
το πρώτο τρίμηνο του 2021 παρουσίασε 
μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο 
τόσο από επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά 
ως αποτέλεσμα του δεύτερου κύματος της 
πανδημίας στην Κύπρο.  

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των συμμετε-
χουσών στην έρευνα τραπεζών για το δεύτερο 
τρίμηνο του 2021, τα κριτήρια χορήγησης 
δανείων στην Κύπρο προς επιχειρήσεις αναμέ-
νονται να παραμείνουν αμετάβλητα, ενώ προς 
νοικοκυριά αναμένονται να γίνουν ακόμη πιο 
αυστηρά για όλες τις κατηγορίες δανείων. Αντί-
θετα, η καθαρή ζήτηση δανείων τόσο από 
επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά για το 
δεύτερο τρίμηνο του 2021 αναμένεται να κατα-
γράψει αύξηση. 

Παρά την επιδείνωση του μακροοικονο-
μικού περιβάλλοντος, η συρρίκνωση στο 
επίπεδο των ΜΕΧ15 συνεχίστηκε και το 2020,  
υποστηριζόμενη από την αναστολή των 
δόσεων δανείων, τις διαγραφές δανείων και τις 
μη οργανικές μειώσεις που οφείλονται σε 
πωλήσεις και μεταφορές χαρτοφυλακίων 
δανείων εκτός του τραπεζικού συστήματος. Αν 
και αναμένεται αύξηση των ΜΕΧ το 2021 λόγω 
της ενδεχόμενης αδυναμίας ορισμένων δανει-
οληπτών να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, 
αυτό αναμένεται να είναι προσωρινό. Τα 
προκαταρκτικά στοιχεία για τους πρώτους 
μήνες του 2021, δεικνύουν ότι το ποσοστό των 
δανειοληπτών που ήταν σε μορατόριουμ και 
παρουσιάζει δυσκολίες στην αποπληρωμή 
δανείων βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Η μέχρι 
τώρα συνετή διαχείριση των δανειακών χαρτο-
φυλακίων από τις τράπεζες και η επιβολή 
αυστηρότερων κριτηρίων χορήγησης δανείων, 
λόγω των αναμενόμενων αυξημένων κινδύνων 
επισφαλειών από την πανδημία, αναμένεται να 

15.   Όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην 
Κύπρο (εγχώριες εργασίες μόνο).
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συγκρατήσει την αύξηση στις ΜΕΧ. Τα επίπεδα 
των ΜΕΧ αναμένεται να επανέλθουν σε 
πτωτική πορεία κατά τα έτη 2022-2023, 
έχοντας υπόψη τις μακροοικονομικές εξελίξεις 
και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των 
τραπεζών για περαιτέρω εξυγίανση των ισολο-
γισμών τους. 

Ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης του 
ονομαστικού ΑΕΠ (επίδραση παρονομαστή), 
η πτωτική πορεία του μη-χρηματοοικονο-
μικού ιδιωτικού χρέους ως προς το ΑΕΠ μέχρι 
το τέλος του 2019 έχει αντιστραφεί και αυξή-
θηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, στο 
269% στο τέλος του 2020 σε σύγκριση με 
259% στο τέλος του 2019. Η ανοδική τάση 
αναμένεται να συνεχιστεί έως περίπου τα 
μέσα του 2021 και να αντιστραφεί σε συνάρ-
τηση με την ανάκαμψη της κυπριακής οικο-
νομίας και των αυξημένων αποπληρωμών με 
τη λήξη και του δεύτερου μορατόριουμ και 
της επακόλουθης πτώσης των καθαρών 
συναλλαγών δανείων. 

Τα περαιτέρω επεκτατικά μέτρα νομισμα-
τικής πολιτικής της ΕΚΤ έχουν διατηρήσει 
ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης τόσο 
στη ζώνη του ευρώ όσο και στην Κύπρο. Ως εκ 
τούτου, το περιβάλλον ιστορικά χαμηλών 
επιτοκίων συνεχίζει να υποστηρίζει τη δυνα-
μική των δανείων, αν και από το δεύτερο μισό 
του 2020 παρατηρούνται ελαφρές ανοδικές 
πιέσεις στα επιτόκια δανεισμού, οι οποίες 
συνεχίστηκαν και το πρώτο τρίμηνο του 2021. 
Αυτό οφείλεται στην αβεβαιότητα σχετικά με 
τις επιπτώσεις της πανδημίας στην πραγμα-
τική οικονομία, την επακόλουθη υιοθέτηση 
αυστηρότερων κριτηρίων δανεισμού από τις 
τράπεζες και της συνεχιζόμενης μείωσης της 
κερδοφορίας των τραπεζών.  

Επιγραμματικά, το μέσο επιτόκιο νέων 
στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά16 
έφθασε στο 2,17% τον Μάρτιο του 2021 από 

16.   Δάνεια σε ευρώ από τα Νομισματικά και Χρηματοπιστωτικά 
Ιδρύματα στην Κύπρο (ΝΧΙ) και αρχικό προσδιορισμό επιτο-
κίου μέχρι 1 χρόνο.
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2,16% τον Δεκέμβριο του 2020 και 2,10% 
τον Μάρτιο του 2020 (Διάγραμμα Α.26). 
Αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στο 
επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια, και 
συγκεκριμένα έφθασε στο 2,92% τον Μάρτιο 
του 2021 από 2,99% και 2,98% τον Δεκέμ-
βριο του 2020 και Μάρτιο του 2020 αντί-
στοιχα. Το κόστος νέου δανεισμού από τα 
εγχώρια ΝΧΙ προς τις μη χρηματοοικονο-
μικές επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ για 
δάνεια ύψους μέχρι €1 εκατ. αυξήθηκε στο 
3,34% τον Μάρτιο του 2021 σε σύγκριση με 
3,13% τον Δεκέμβριο του 2020 και 3,20% 
τον Μάρτιο του 2020 (Διάγραμμα Α.27). 

Η ψαλίδα μεταξύ των εγχώριων δανει-
στικών επιτοκίων και των αντίστοιχων ευρω-
παϊκών για τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε 
κατά 4 μονάδες βάσης τον Μάρτιο του 2021 
σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, 
φθάνοντας στις 86 μονάδες βάσης. Όσον 
αφορά τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρή-
σεις17, η αντίστοιχη ψαλίδα αυξήθηκε κατά 
25 μονάδες βάσης, φθάνοντας στις 156 
μονάδες βάσης. Η αύξηση στην ψαλίδα ενδε-
χόμενα να οφείλεται στον αυξημένο κίνδυνο 
αφερεγγυότητας των εγχώριων μη χρηματο-
οικονομικών επιχειρήσεων σε σύγκριση με 
τις αντίστοιχες στη ζώνη του ευρώ. Υπενθυ-
μίζεται ότι σε αντίθεση με την Κύπρο, οι 
υπόλοιπες χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ 
επωφελήθηκαν από την εισαγωγή σχεδίων 
κυβερνητικών εγγυήσεων για χορήγηση 
δανείων το 2020, με αποτέλεσμα να κατα-
γράφεται μείωση στα ευρωπαϊκά επιτόκια 
δανείων σε επιχειρήσεις λόγω χαμηλότερου 
ρίσκου επισφαλειών.  

Από την άλλη, τα εγχώρια μέσα επιτόκια18 
καταθέσεων για νοικοκυριά και μη χρηματο-
οικονομικές επιχειρήσεις μειώθηκαν περαι-
τέρω το 2020 σε σύγκριση με το 2019 και τον 

17.   Δάνεια ύψους μέχρι €1 εκατ. προς μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις. 

18.   Μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων προθεσμίας μέχρι 1 χρόνο.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.27 Eπιτόκια νέων δανείων σε ευρώ (μέχρι 
€1 εκ.) των ΝΧΙ προς μη-χρηματοοικονομικές επιχει-
ρήσεις της ζώνης του ευρώ (1) 
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές: SDW(ΕΚΤ), ΚTΚ. 
(1) Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.26 Επιτόκια νέων στεγαστικών δανείων σε 
ευρώ των ΝΧΙ προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ(1) 
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές : SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ. 
(1) Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.
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Δεκέμβριο του 2020 διαμορφώθηκαν σε 
ιστορικά χαμηλά επίπεδα, 0,08% και 0,09%, 
αντίστοιχα. Τον Μάρτιο του 2021, δεν κατέ-
γραψαν ουσιαστική μεταβολή παραμένοντας 
στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά του Δεκεμ-
βρίου 2020, συγκεκριμένα στο 0,08% και για 
τις δύο τομεακές κατηγορίες (Διάγραμμα 
Α.28 και Α. 29). Όσον αφορά την ψαλίδα των 
καταθετικών επιτοκίων για τα νοικοκυριά και 
τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις στην 
Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ, σημειώνεται ότι 
από τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι τον 
Μάρτιο του 2021 αυτή μειώθηκε κατά 2 και 8 
μονάδες βάσεις, αντίστοιχα, φθάνοντας στις 
-10 και 20 μονάδες βάσης, αντίστοιχα.  

Ο ενδεχόμενος κίνδυνος αθέτησης 
υποχρεώσεων, δεδομένης της λήξης του 
αρχικού μέτρου αναστολής πληρωμών 
δόσεων δα νείων, καθώς και συνεπακόλουθη 
αύξηση των ΜΕΧ αναμένεται να ασκήσει ως 
ένα βαθμό περαιτέρω ανοδικές πιέσεις στο 
επίπεδο των επιτοκίων δανεισμού κατά το 
έτος 2021. 
 
6. Δημοσιονομικές Εξελίξεις 
 
Τα στοχευμένα μέτρα δημοσιονομικής πολι-
τικής συνεχίζουν να στηρίζουν τους εργαζό-
μενους, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, 
εξακολουθώντας ωστόσο να  έχουν σημαν-
τικό αρνητικό αντίκτυπο στα δημόσια οικονο-
μικά. Το συνολικό μέγεθος των κρατικών 
μέτρων στήριξης της οικονομίας για αντιμε-
τώπιση των αρνητικών επιπτώσεων από την 
πανδημία ανήλθε σχεδόν στα €800 εκ. το 
2020, ενώ το μέγεθος της στήριξης αναμέ-
νεται να παραμείνει σημαντικό και το 2021, αν 
και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα. Το 
μεγαλύτερο μέρος αυτών των δημοσιονο-
μικών μέτρων αποτελούν τα μέτρα στήριξης 
του εισοδήματος των εργαζομένων, τα οποία 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.28 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.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.29 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.
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ανήλθαν περίπου στο 50% του συνολικού 
πακέτου στήριξης το 2020 – ωστόσο, το 
μέγεθος και το μερίδιό τους αναμένεται να 
είναι μικρότερο το 2021, αντανακλώντας τη 
χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και τη 
μεγαλύτερη άμεση στήριξη των επιχειρήσεων 
μέσω επιδοτήσεων (περίπου 35% του συνο-
λικού πακέτου στήριξης το 2021 σε σχέση με 
15% του πακέτου του 2020). Σημαντικά μέτρα 
αποτελούν επίσης η στήριξη του τομέα της 
υγείας και οι κοινωνικές παροχές. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΣΥΚ για το πρώτο 
τρίμηνο του 2021, το δημοσιονομικό έλλειμμα 
ανήλθε στο 0,9% του ΑΕΠ σε σχέση με δημο-
σιονομικό πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ το αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2020 (Διάγραμμα Α.30 και 
Πίνακας Α.11). Το δημοσιονομικό έλλειμμα 
αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο στο 
τέλος του έτους παρά την αναμενόμενη 
ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, 
αντανακλώντας κυρίως την επέκταση των 
δημοσιονομικών μέτρων στήριξης το δεύτερο 
τρίμηνο του έτους. 

Αναλυτικά, το δημοσιονομικό ισοζύγιο για 
το πρώτο τρίμηνο του 2021 επηρεάστηκε 
από τα μειωμένα έσοδα από τρέχοντες 
φόρους στο εισόδημα και από κοινωνικές 
εισφορές (-6,1% και -4,5%, αντίστοιχα, σε 
σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, 
Πίνακας Α.11). Η μείωση στις κοινωνικές 
εισφορές οφείλεται στην επίπτωση των 
αναγκαίων μέτρων στήριξης των εργαζο-
μένων – τα οποία δεν υπόκεινται σε κοινω-
νικές εισφορές – που υπερκάλυψε την 
αύξηση από τα αυξημένα ποσοστά εισφορών 
στο ΓεΣΥ. Παρατηρήθηκε επίσης σημαντική 
μείωση στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
και σε μικρότερο βαθμό στους φόρους επί 
της παραγωγής. 

Οι δημόσιες δαπάνες παρουσίασαν 
αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.11  Λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης  

Πηγές: ΣΥΚ, KTK.

 
                                                                                            Iαν.- Μάρτ.           Iαν.- Μάρτ.                      
                                                                                                  2020                         2021                Μεταβολή 
                                                                                               (€ εκατ.)                 (€ εκατ.)                      % 
ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                                                            
Ενδιάμεση ανάλωση                                                           171,1                         159,2                        -7,0 
Απολαβές προσωπικού                                                     649,7                         679,8                         4,6 
Κοινωνικές παροχές                                                           749,5                         828,1                       10,5 
Τόκοι πληρωτέοι                                                                    52,8                            75,2                       42,4 
Επιδοτήσεις                                                                              10,4                         274,8                2.542,3 
Άλλα τρέχοντα έξοδα                                                         148,6                         159,6                         7,4 
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου            111,3                            63,3                     -43,1 
Άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου                                        24,2                            18,6                     -23,1 
Σύνολο δαπανών                                                      1.917,6                   2.258,6                     17,8 
Σύνολο δαπανών ως % του ΑΕΠ                                9,2                           10,4                                
 
ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                                                    
Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές                   751,8                         738,8                        -1,7 
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ            511,8                         480,4                        -6,1 
Κοινωνικές εισφορές                                                          616,5                         588,5                        -4,5 
Άλλα τρέχοντα έσοδα                                                           46,0                            42,8                        -7,0 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                143,4                         125,3                     -12,6 
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου εισπρακτέες                         47,6                            63,2                       32,8 
Εισόδημα περιουσίας                                                           27,3                            31,7                       16,1 
Σύνολο εσόδων                                                         2.144,4                   2.070,7                      -3,4 
Σύνολο εσόδων ως % του ΑΕΠ                                10,3                             9,5                                
 
Πρωτογενές πλεόνασμα                                                  279,6                         -112,7 
Πρωτογενές πλεόνασμα ως % του ΑΕΠ                      1,3                               -0,5 
 
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-)                                       226,8                         -187,9 
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) ως % του ΑΕΠ           1,1                               -0,9 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.30 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 τρίτο τρίμηνο του 2018 
(€1,5 δισ.) δεν συμπεριλαμβάνουν τα ποσά που αφορούν στη δημοσιονομική 
επίπτωση των μέτρων σε σχέση με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ)
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περίοδο κυρίως λόγω αυξημένων επιδοτή-
σεων και κοινωνικών παροχών. Οι αυξημένες 
επιδοτήσεις συνδέονται με τα σχέδια στήριξης 
των εισοδημάτων των εργαζομένων και με 
την απευθείας στήριξη σε εταιρείες για 
κάλυψη λειτουργικών εξόδων ως αντιστάθ-
μισμα της επίπτωσης των περιοριστικών 
μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. Η 
άνοδος στις κοινωνικές παροχές (10,5% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο) 
αντανακλά κυρίως την αύξηση σε δαπάνες 
που σχετίζονται με το ΓεΣΥ. Η αύξηση στις 
απολαβές προσωπικού (4,6% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο) αντανακλά 
κυρίως τη σταδιακή αποκατάσταση των 
μισθών στο δημόσιο τομέα, και σε μικρότερο 
βαθμό, την αύξηση στον αριθμό των δημο-
σίων υπαλλήλων, την παραχώρηση προσαυ-
ξήσεων, και τις υψηλότερες εισφορές του 
κράτους ως εργοδότη λόγω αυξημένων 
εισφορών στο ΓεΣΥ. 

Όσον αφορά το δημόσιο χρέος (Διάγραμ -
μα Α.31), αυτό διαμορφώθηκε στο 119,6% 
του ΑΕΠ τον Μάρτιο του 2021, καταγρά-
φοντας αύξηση περίπου 16 ποσοστιαίων 
μονάδων σε σχέση με τα επίπεδα του δείκτη 
προ πανδημίας (Μάρτιος του 2020). Αυτό 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των χρηματο-
δοτικών αναγκών που δημιούργησε η 
πανδημία και της δημιουργίας σημαντικού 
ταμειακού αποθέματος ασφαλείας λόγω της 
αβεβαιότητας για την εξέλιξη της υγειονο-
μικής και οικονομικής κρίσης19. 

Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί 
σημαντικά τα επόμενα έτη, αντανακλώντας τη 
μείωση των ταμειακών διαθέσιμων (αφορά 
κυρίως το 2021) και την εκτίμηση για 
ανάκαμψη της οικονομική δραστηριότητας. 
Σημειώνεται ότι οι οίκοι αξιολόγησης προεξο-
φλούν τη σημαντική μείωση στο δημόσιο 
χρέος και, ως εκ τούτου, ο όποιος εκτροχια-

19.   Σύμφωνα και με τον Περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέ-
ους Νόμο του 2012.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.31 Ακαθάριστο δημόσιο χρέος της 
γενικής κυβέρνησης 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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σμός πέραν των αναγκών που προέκυψαν 
λόγω της πανδημίας, αναμένεται να έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στην αξιοπιστία της 
δημοσιονομικής πολιτικής. 

Τέλος, σημαντική εξέλιξη κατά το 2021 
αποτελεί η ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης  και Ανθεκτικότητας και η 
υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 
Σχέδιο συνδέεται με την υλοποίηση μεταρ-
ρυθμίσεων και παραγωγικών επενδύσεων 
που εστιάζουν στην πράσινη ανάπτυξη και 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με ορίζοντα 
υλοποίησης μέχρι το 2026, και άρα αποτελεί 
ένα σημαντικό πυλώνα στήριξης της 
ανάπτυξης τα επόμενα έτη. Η επιτυχής απορ-
ρόφηση των κονδυλίων και η αξιοποίηση τους 
στους προαναφερθέντες τομείς μπορεί να 
συνεισφέρει στη δημιουργία μιας πιο 
βιώσιμης και ανθεκτικής οικονομίας.
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Πρώτα αποτελέσματα του τρίτου 
κύματος  της  έρευνας για τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση και τις 
καταναλωτικές συνήθειες των 
νοικοκυριών στην Κύπρο (2017)1 
 
  
Εισαγωγή 
 
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) από 
το 2010 συμμετέχει στη δειγματοληπτική 
Έρευνα για τη Χρηματοοικονομική Κατά-
σταση και τις Καταναλωτικές Συνήθειες των 
νοικοκυριών στην Κύπρο. Η Έρευνα πραγ-
ματοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κάθε τρία περίπου 
χρόνια και σε αυτή συμμετέχουν όλες οι 
χώρες της ζώνης του ευρώ. 

Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή 
στοιχείων σε επίπεδο νοικοκυριού αναφο-
ρικά με την αποταμίευση, τις επενδύσεις, 
τα περιουσιακά στοιχεία, τον δανεισμό, 
τον καθαρό πλούτο και την κατανάλωση. 
Επίσης, συλλέγονται άλλα στοιχεία που 
αφορούν δημογραφικά δεδομένα, απα -
σχόληση, κληρονομιές κτλ.  

Τα στοιχεία αυτά για την Κύπρο αλλά 
και για όλες τις συμμετέχουσες χώρες ήδη 
αξιοποιούνται διεθνώς από ερευνητές και 
οργανισμούς για σχετικές αναλύσεις και 
έρευνα που αποσκοπεί στην εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων για σκοπούς 
πολιτικής2. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν 
επίσης πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για 
αναλύσεις και έρευνες που στηρίζουν την 
αποτελεσματικότερη άσκηση νομισμα-
τικής πολιτικής και διασφάλιση της 
χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Επι -

πρό σθετα, επιτρέπουν τη διερεύνηση και 
σύγκριση της διαφορετικής συμπερι-
φοράς των νοικοκυριών μεταξύ των 
χωρών-μελών της ζώνης του ευρώ. 

Η εν λόγω έρευνα είναι η μοναδική που 
πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα 
για την οικονομική κατάσταση των νοικο-
κυριών, εξετάζοντας και τις δύο πλευρές 
του χαρτοφυλακίου τους, δηλαδή τόσο 
στοιχεία ενεργητικού, όσο και στοιχεία 
παθητικού. 

Όπως αναφέρθηκε, τα στοιχεία που 
συλλέγονται από την Έρευνα μπορούν να 
βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερα-
σμάτων χρήσιμων για εφαρμογή πολι-
τικής, για παράδειγμα, στην αξιολόγηση 
της επίδρασης που μπορεί να έχει ένας 
οικονομικός κλυδωνισμός ή συγκεκρι-
μένη πολιτική ή τυχόν θεσμικές αλλαγές 
στις αποφάσεις των διάφορων υποο-
μάδων των νοικοκυριών. Τα δεδομένα 
κρίνονται επίσης ιδιαίτερα χρήσιμα για 
τον υπολογισμό διαφόρων συσχετισμών 
όπως, μεταξύ άλλων, τον υπολογισμό των 
δομικών σχέσεων μεταξύ της κατανά-
λωσης και του πλούτου των νοικοκυριών, 
της επίδρασης αλλαγών των επιτοκίων 
στα διάφορα εισοδηματικά στρώματα κ.ά. 

Στην Κύπρο, το πρώτο κύμα της Έρευ -
νας πραγματοποιήθηκε το 2009/2010 (με 
το έτος 2009 να είναι το έτος αναφοράς για 
το εισόδημα), το δεύτερο κύμα πραγματο-
ποιήθηκε το 2014 (έτος αναφοράς για το 
εισόδημα το 2013) και το τρίτο κύμα το 
2017 (έτος αναφοράς για το εισόδημα το 
2016)3. 

Τα νοικοκυριά που συμμετείχαν στο 
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1.     Household Finance and Consumption Survey (HFCS) 
2.     Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Κύπρου, υπάρχει σε πλαίσιο του Οικονομικού Δελτίου του Δεκεμβρίου του 2018 ανάλυση 

της χρηματοοικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών στην Κύπρο για το 2010 και 2014. 
3.     Όσον αφορά τη μέθοδο συλλογής στοιχείων της Έρευνας, στο πρώτο κύμα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος PAPI (paper assisted 

personal interviews), ενώ στα δύο τελευταία κύματα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος CAPI (computer assisted personal interviews) 
η οποία είναι και η προτεινόμενη μέθοδος από την ΕΚΤ. 
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τρίτο κύμα ανήλθαν σε 1303 σε σχέση με 
1289 το δεύτερο κύμα και 1237 το πρώτο. 
Σημειώνεται ότι η Κύπρος διατηρεί ένα 
από τα υψηλότερα ποσοστά στα χρονικά 
επαναλαμβανόμενα διαστρωματικά στοι-
χεία4 (από νοικοκυριά που συμμετέχουν 
σε συνεχόμενες έρευνες (panel)) από όλες 
τις χώρες που συμμετέχουν, το οποίο 
ανέρχεται σε 70% περίπου. 

Οι χρονικές περίοδοι όπου πραγματο-
ποιήθηκαν το κάθε ένα από τα τρία κύματα 
είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Κύπρο. Η 
πρώτη συμπίπτει με την περίοδο πριν την 
κρίση του 2013, η δεύτερη κατά τη διάρκεια 
της κρίσης και η τρίτη με την περίοδο τρία 
χρόνια μετά την κρίση. Οι εν λόγω χρονικές 
περιόδοι επιτρέπουν την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της κρίσης στη χρηματοοικο-
νομική κατάσταση των νοικοκυριών και 
των συνήθειών τους ως προς την κατανά-
λωση, αλλά και τις αλλαγές που παρατηρή-
θηκαν μετά την έξοδο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από το Μνημόνιο Συναντί-
ληψης με την Τρόικα και την οικονομική 
ανάκαμψη που κατέγραψε η πραγματική 
οικονομία την περίοδο 2015-2016.  

Το τέταρτο κύμα της έρευνας 
βρίσκεται υπό εξέλιξη και η έρευνα 
πεδίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 
του 2021. Πιο συγκεκριμένα, Το τέταρτο 
κύμα της έρευνας HFCS προγραμματι-
ζόταν να πραγματοποιηθεί το 2020 με 
έτος αναφοράς για το εισόδημα και την 
κατανάλωση το 2019. Λόγω όμως της 
έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού οι 
περισσότερες χώρες, περιλαμβανομένης 
και της Κύπρου, αναγκάστηκαν να μετα-
φέρουν την πραγματοποίηση της έρευνας 

για το 2021. Η κυπριακή εργασία πεδίου 
ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 και το 
ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις 
για το εισόδημα με έτη αναφοράς το 2019 
και το 2020, ώστε να υπάρχουν συγκρί-
σιμα αποτελέσματα με όλες τις χώρες που 
θα συμμετέχουν. Επιπρόσθετα, έχουν 
περιληφθεί στο ερωτηματολόγιο γενικές 
ερωτήσεις για την πανδημία, τις επιπτώ-
σεις που έχει στους προϋπολογισμούς των 
νοικοκυριών και στις καταναλωτικές τους 
συνήθειες, καθώς και κάποιες ερωτήσεις 
χρηματοοικονομικών γνώσεων. 
 
Πρώτα αποτελέσματα  
Πιο κάτω παρουσιάζονται μερικά αποτελέ-
σματα από την έρευνα του 2017 στην 
Κύπρο με έμφαση τα περιουσιακά στοιχεία 
και τις πιστωτικές υποχρεώσεις των νοικο-
κυριών. Νοείται ότι τα αποτελέσματα αυτά 
αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος της 
πληροφόρησης που περιέχεται στην 
έρευνα και η οποία αναμένεται να αξιοποι-
ηθεί περαιτέρω τόσο από την ΚΤΚ, όσο και 
από άλλους ερευνητές. Η παρουσίαση περι-
λαμβάνει και σύγκριση με τα αποτελέσματα 
των δύο πρώτων κυμάτων της έρευνας. 
 
Α. Περιουσιακά στοιχεία των 
νοικοκυριών 
 
Η αξία των συνολικών περιουσιακών στοι-
χείων των νοικοκυριών αποτελείται από τα 
πραγ ματικά και τα χρηματοοικονομικά πε -
ριου σιακά στοιχεία. Οι διάμεσες τιμές5 των 
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των κύ -
ριων κατηγοριών τους για νοικοκυριά στην 
Κύπρο (π.χ. πρώτη κατοικία, άλλη ακί νη τη 
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4.     Επιπλέον, η μέθοδος της υπεραντιπροσώπευσης των πλούσιων νοικοκυριών χρησιμοποιήθηκε και στα τρία κύματα για τον λόγο 
ότι εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη εκτίμηση των στατιστικών αποτελεσμάτων, ειδικότερα αυτών που είναι θετικά συσχε-
τισμένα με τον πλούτο. 

5.     Η διάμεσος τιμή (median value, p50) είναι ο μεσαίος αριθμός σε μια ομάδα αριθμών κατά αύξουσα σειρά. Δηλαδή, οι μισοί αριθμοί 
έχουν μεγαλύτερη τιμή από τη διάμεσο και οι άλλοι μισοί αριθμοί έχουν τιμές που είναι μικρότερες από το διάμεσο. 
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περιουσία, επιχειρήσεις αυτοεργοδοτού-
μενων) παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1. 

Όπως παρατηρείται στο Διάγραμμα 1, 
από το δεύτερο στο τρίτο κύμα η διάμεσος 
αξία των συνολικών περιουσιακών στοι-
χείων αυξήθηκε ελαφρά κατά 6,6%, κυρίως 
λόγω της αύξησης στην αξία των πραγμα-
τικών περιουσιακών στοιχείων των αυτο-
εργοδοτούμενων επιχειρήσεων κατά 
25,7%. από το πρώτο στο δεύτερο κύμα, η 
διάμεση αξία των περιουσιακών στοιχείων 
συρρικνώθηκε κατά 30,5%, κυρίως λόγω 
της μείωσης της αξίας της κύριας κατοικίας 
κατά 22,1% αλλά και των άλλων περιου-
σιακών στοιχείων κατά 32,7%6.  

Κατά τα δύο τελευταία κύματα, όμως, η 
διάμεσος αξία της κύριας κατοικίας παρέ-
μεινε περίπου στα ίδια επίπεδα. Τα άλλα 
περιουσιακά στοιχεία συνέχισαν να κατα-
γράφουν οριακή μείωση. Η συρρίκνωση 
στην αξία της ακίνητης περιουσίας συνάδει 
γενικά και με τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών 
της ΚΤΚ, ο οποίος από 99,6 το 2010 
μειώθηκε σε 77,8 το 2014 και 74,3 το 2017. 

Όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία, στο τρίτο κύμα κατα-
γράφηκε μείωση, παρά τη βελτίωση στην εν 

γένει συνολική κατάσταση και την αύξηση 
των συνολικών περιουσιακών στοιχείων, 
λόγω κυρίως της μείωσης στις καταθέσεις 
(Διάγραμμα 2). Επιπλέον, παρατηρείται 
μείωση, τόσο από το πρώτο στο δεύτερο 
κύμα, όσο και από το δεύτερο στο τρίτο 
κύμα (Διάγραμμα 2). Η μείωση στο δεύτερο 
κύμα οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση της 
οικονομικής δραστηριότητας που οδήγησε 
εν μέρει και σε ρευστοποίηση σε εθελοντικά 
σχέδια συντάξεων και ασφάλειες ζωής. 
Σημειώνεται ότι μετά από σύγκριση των 
καταθέσεων των νοικοκυριών με μακρο -
οικο νομικά στατιστικά φαίνεται ότι τα νοικο-
κυριά ιδιαίτερα στο τρίτο κύμα δεν δήλωσαν 
την πραγματική αξία των καταθέσεών τους 
(underreporting of deposits), αλλοιώνοντας 
έτσι την πραγματική εικόνα των χρηματοοι-
κονομικών περιουσιακών στοιχείων για τα 
κύματα αυτά. Γενικά παρατηρείται διεθνώς 
ότι σε τέτοιου είδους έρευνες υπάρχει υποα-
ναφορά για την αξία των καταθέσεων. 

 
B. Πιστωτικές υποχρεώσεις των 
νοικοκυριών 
 
Σχετικά με τις συνολικές υποχρεώσεις των 
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6.     Υπάρχει ένδειξη και από τον Δείκτη Τιμών Ακινήτων της ΚΤΚ ότι μειώθηκε επίσης η αξία της γης από το 2014-2017.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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νοικοκυριών, παρατηρείται ότι τα ποσοστά 
των νοικοκυριών με δάνεια έχουν μειωθεί 
ανάμεσα στα τρία κύματα από 65,4% το 
πρώτο κύμα σε 59,1% το δεύτερο κύμα και 
56,8% το τρίτο κύμα. Αυτό κυρίως οφεί-
λεται στην απόφαση πολλών νοικοκυριών 
να αποπληρώσουν μερικά από τα δάνειά 
τους, ενώ στο δεύτερο κύμα οφείλεται 
επίσης στον συμψηφισμό καταθέσεων και 
δανείων που έγινε το 2013 στη Λαϊκή 
Τράπεζα. Επιπλέον, φαίνεται και μια αυξη-
τική πορεία στα debt to asset swaps7, 
γεγονός που ενδεχομένως να δικαιολογεί 
την μείωση του ποσοστού των νοικοκυ-
ριών που έχουν δάνεια. 

Στο τρίτο κύμα της έρευνας φαίνεται 
ότι τα νοικοκυριά εξόφλησαν μεγαλύ-
τερης αξίας δάνεια, αφού η διάμεσος αξία 
των πιστωτικών τους υποχρεώσεων 
μειώθηκε σε €64,6 χιλιάδες. Τα δάνεια που 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη μείωση είναι 
τα ενυπόθηκα δάνεια για αγορά άλλης 
ακίνητης ιδιοκτησίας, πέραν της κύριας 
κατοικίας. Αυτό συνάδει με τη γενικότερη 
εικόνα ότι λόγω κρίσης μειώθηκαν οι 
αγορές δευτερεύουσας κατοικίας/άλλων 
ακινήτων. Ενδεικτικά,  αναφέρεται ότι, από 
το πρώτο στο δεύτερο κύμα, παρόλο που 
το ποσοστό των νοικοκυριών με δάνεια 
μειώθηκαν, η διάμεσος αξία των δανείων 
τους αυξήθηκε από €60,2 χιλιάδες σε 
€75,7 χιλιάδες, υποδεικνύοντας ότι τα 
δάνεια που εξοφλήθηκαν ήταν μικρού ή 
μεσαίου μεγέθους. 

Για την καλύτερη αξιολόγηση της 
εικόνας των νοικοκυριών ως προς τις 
δανειακές τους υποχρεώσεις γίνεται 
σύγκριση των δεικτών χρέους των νοικο-
κυριών (Διάγραμμα 3, σελ. χχ) ανάμεσα 
στα τρία κύματα. Συγκεκριμένα, παρατη-

ρήθηκε μια μικρή βελτίωση κατά το τρίτο 
κύμα, σε σχέση με το δεύτερο. Ωστόσο, 
μόνο ο δείκτης εξυπηρέτησης χρέους ως 
προς το εισόδημα φαίνεται να μειώνεται 
σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά του 
πρώτου κύματος, υποδηλώνοντας ενδε-
χόμενα ότι τα νοικοκυριά φαίνεται να 
είναι σε θέση να εξυπηρετούν αποτελε-
σματικότερα τις πιστωτικές τους υποχρε-
ώσεις συγκριτικά με την περίοδο 
2009-2010. Εξετάζοντας και τα μακροοι-
κονομικά δεδομένα, η εικόνα αυτή 
φαίνεται να συνάδει και με την μείωση 
στις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις 
που παρατηρήθηκε στη διάρκεια της 
διετίας. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι 
δείκτες χρέους και συγκεκριμένα ο λόγος 
του χρέους ως προς τα περιουσιακά στοι-
χεία, ο λόγος του χρέους ως προς το εισό-
δημα και ο λόγος της αξίας του δανείου 
ως προς την αξία της κύριας κατοικίας 
είχαν καταγράψει αύξηση από το πρώτο 
στο δεύτερο κύμα, κυρίως λόγω αλλαγής 
στις τιμές των παρονομαστών (denomi-
nator effects). 
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7.     Η διαδικασία του Debt for Asset Swap (DFAS) εφαρμόζεται στον τραπεζικό τομέα και αποσκοπεί στη μείωση του χαρτοφυλακίου 
των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 Δείκτες χρέους και 
χρηματοοικονομικών περιορισμών

Πηγή: ΚΤΚ.
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Γ. Καθαρός πλούτος8 και μικτό 
εισόδημα 
 
Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζονται τα 
στοιχεία για τον καθαρό πλούτο 
(αριστερός άξονας) και το μικτό ετήσιο 
εισόδημα (δεξιός άξονας) των νοικοκυ-
ριών και για τα τρία κύματα για διάφορες 
χώρες της ζώνης του ευρώ. Παρατηρείται 
σημαντική μείωση από το πρώτο στο 
δεύτερο κύμα, τόσο στον καθαρό πλούτο 
όσο και στο μικτό εισόδημα των νοικοκυ-
ριών, ενώ από το δεύτερο στο τρίτο κύμα 
παρατηρείται μικρή αύξηση και στα δύο. 
Το φαινόμενο αυτό δικαιολογείται αφού 
από το πρώτο στο δεύτερο κύμα μεσολά-
βησε η κρίση του 2013 ενώ το 2017 η 
οικονομία άρχισε αργά, αλλά σταθερά να 
ανακάμπτει. 

Όσον αφορά τον καθαρό πλούτο σημει-
ώνεται ότι η Κύπρος βρίσκεται σε αρκετά 
πλεονεκτική θέση σε σχέση με άλλες 
χώρες και αυτό οφείλεται κυρίως στο 
γεγονός ότι στην Κύπρο ο αριθμός των 
εργαζόμενων ενηλίκων ανά νοικοκυριό 

είναι αυξημένος, συγκεντρώνοντας έτσι 
ψηλότερο ποσοστό πλούτου ανά νοικο-
κυριό. Το εύρημα αυτό είναι συμβατό και 
με την έρευνα για την επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών γνώσεων των 
Κυπρίων9, η οποία διεξήχθη το 2018, και 
από την οποία εξάγεται το αποτέλεσμα ότι 
το 54% των εργαζόμενων ενηλίκων στην 
ηλικιακή ομάδα 18-29 διαμένουν με τους 
γονείς τους. 

Από το δεύτερο στο τρίτο κύμα σημει-
ώθηκε αύξηση 15% στον καθαρό πλούτο 
των νοικοκυριών, λόγω, κυρίως, της 
μείωσης της αξίας των δανειακών τους 
υποχρεώσεων και της αύξησης των πραγ-
ματικών περιουσιακών στοιχείων των 
αυτοεργοδοτούμενων επιχειρήσεων. Η 
μείωση στον καθαρό πλούτο από το 
πρώτο στο δεύτερο κύμα οφείλεται κυρίως 
στη μείωση στις τιμές των ακινήτων και την 
απομείωση των ανασφάλιστων καταθέ-
σεων το 2013.  

Όσον αφορά το μικτό ετήσιο εισόδημα 
των νοικοκυριών, κατά το τρίτο κύμα η 
διάμεση τιμή του ανήλθε στις €25,400, 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 Καθαρός πλούτος νοικοκυριών & μικτό εισόδημα 
(ευρώ, χιλιάδες)

Πηγή: ΚΤΚ.

8.     Καθαρός πλούτος ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των συνολικών στοιχείων ενεργητικού (πραγματικών και χρηματοοικονομικών 
του νοικοκυριού και των συνολικών πιστωτικών του υποχρεώσεων (ενυπόθηκων ή όχι). 

9.     Αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στην Κύπρο (centralbank.cy)  
        (https://www.centralbank.cy/images/media/redirectfle/Financial%20Literacy/Financial-Literacy-Presentation-15-04-2021.pdf). 
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σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 11,9% 
από το δεύτερο, η οποία συνάδει και με την 
μεταγενέστερη εικόνα της ανάκαμψης της 
οικονομίας, ενώ μειώθηκε από το πρώτο 
στο δεύτερο κύμα κατά 29,7%. Συγκεκρι-
μένα, η διάμεσος τιμή του ετήσιου εισοδή-
ματος των νοικοκυριών κατά το δεύτερο 
κύμα μειώθηκε στις €22,700, από €32,300 
το πρώτο κύμα, δείχνοντας έκδηλα τις 
μεγάλες αναπροσαρμογές που σημει-
ώθηκαν στην οικονομική κατάσταση των 
νοικοκυριών κατά τη διάρκεια της κρίσης.  

Δ. Ανάλυση εξυπηρέτησης χρέους των 
νοικοκυριών 
 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά 
στοιχεία για τη γενική χρηματοοικονομική 
κατάσταση των νοικοκυριών στην Κύπρο 
(πιστωτικές υποχρεώσεις, στοιχεία ενεργη-
τικού, χρηματοοικονομικά (π.χ. καταθέσεις) 
και πραγματικά) με βάση τις απαντήσεις των 
νοικοκυριών που συμμετείχαν στα τρία 
κύματα της δειγματοληπτικής έρευ νας10. Για 
σκοπούς ανάλυσης, στον Πίνακα 1 τα 
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ΠIΝΑΚΑΣ 1  Συνοπτικά στοιχεία για τη γενική χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών 
στην Κύπρο για τα τρία κύματα: 2010, 2014, 2017

 
                                                                                                                                                                                       Κύμα 1 (2010)                                    Κύμα 2 (2014)                        Κύμα 3 (2017) 
Α. Νοικοκυριά χωρίς δάνεια (%) επί του συνόλου                                                                                                 33,3                                                           40,9                                               43,3 
Συνολικό εισόδημα νοικοκυριού (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                                  27.384                                                      23.495                                          26.569 
Καταθέσεις (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                                                                            32.741                                                      28.207                                          19.436 
Συνολικές πιστωτικές υποχρεώσεις (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                                        0                                                                  0                                                      0 
Πραγματικά στοιχεία ενεργητικού (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                            412.849                                                   223.330                                       252.140 
       εκ των οποίων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
       αξία της κύριας κατοικίας (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                                        181.002                                                   108.531                                       119.625 
       αξία άλλων ακίνητων περιουσιακών στοιχείων                                                                                                       231.847                                                   114.799                                       132.515 
Β. Νοικοκυριά με δάνεια (%) επί του συνόλου                                                                                                         66,7                                                           59,1                                               56,7 
Συνολικό εισόδημα νοικοκυριού (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                                  51.530                                                      35.040                                           38164 
Καταθέσεις (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                                                                            32.548                                                      16.553                                           13493 
Συνολικές πιστωτικές υποχρεώσεις (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                         116.058                                                   129.216                                       122.423 
Πραγματικά στοιχεία ενεργητικού (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                            676.035                                                   430.504                                       556.984 
       εκ των οποίων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
       αξία της κύριας κατοικίας (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                                        309.194                                                   213.568                                       240.707 
       αξία άλλων ακίνητων περιουσιακών στοιχείων                                                                                                       366.841                                                   216.936                                       316.277 
Β1. Νοικοκυριά με 90 ΜΚ (% επί των νοικοκυριών με δάνεια)                                                                     10,8                                                               27                                                   22 
Συνολικό εισόδημα νοικοκυριού (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                                  37.082                                                      23.561                                          28.575 
Καταθέσεις (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                                                                            13.634                                                         6.643                                            5.853 
Συνολικές πιστωτικές υποχρεώσεις (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                         160.732                                                   193.947                                       222.834 
Πραγματικά στοιχεία ενεργητικού (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                            530.600                                                   399.997                                       511.491 
       εκ των οποίων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
       αξία της κύριας κατοικίας (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                                        249.325                                                   196.905                                       226.007 
       αξία άλλων ακίνητων περιουσιακών στοιχείων                                                                                                       281.275                                                   203.092                                       285.484 
Β2. Νοικοκυριά με εξυπηρετούμενα δάνεια (% επί των νοικοκυριών με δάνεια)                            89,2                                                               73                                                   78 
Συνολικό εισόδημα νοικοκυριού (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                                  53.282                                                      39.286                                          40.873 
Καταθέσεις (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                                                                            34.842                                                      20.219                                          15.652 
Συνολικές πιστωτικές υποχρεώσεις (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                         110.641                                                   105.268                                          94.052 
Πραγματικά στοιχεία ενεργητικού (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                            693.671                                                   441.790                                       569.837 
       εκ των οποίων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
       αξία της κύριας κατοικίας (ευρώ, μέσος όρος)                                                                                                        316.453                                                   219.732                                       244.860 
       αξία άλλων ακίνητων περιουσιακών στοιχείων                                                                                                       377.218                                                   222.058                                       324.977 

10.   Για περαιτέρω λεπτομέρειες όσον αφορά τον Πίνακα 1 βλ. , Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (2018) «Πλαίσιο: Ανάλυση της χρημα-
τοοικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών στην Κύπρο, 2010, 2014» Οικονομικό Δελτίο, Δεκέμβριος, σελ. 30-38 ( 
https://www.centralbank.cy/images/media/pdf_el/CBC-Dec-%202018-Economic%20-Bulletin%20GR.pdf).
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νοικοκυριά είναι κατηγοριοποιημένα σε 
εκείνα χωρίς δάνεια (κατηγορία Α) και 
εκείνα με δάνεια (κατηγορία Β). Ο αριθμός 
των νοικοκυριών στην πρώτη κατηγορία 
αυξήθηκε στο 43,3% ως προς τα συνολικά 
νοικοκυριά στην Κύπρο το 2017 σε 
σύγκριση με 40,9% το 2014, ενώ η κατη-
γορία που αφορά τα νοικοκυριά με δάνεια, 
κατέγραψε μείωση με το ποσοστό τους να 
ανέρχεται στο 56,7% το 2017 σε σχέση με 
59,1% το 2014, λόγω της συνεχιζόμενης 
προσπάθεια απομόχλευσης του μη-
χρηματοοικονομι κού ιδιωτικού τομέα. 
Επιπλέον, η υποκατηγορία Β.1 παρουσιάζει 
στοιχεία των νοικοκυριών με δάνεια των 
οποίων οι αποπληρωμές σημείωναν καθυ-
στερήσεις πέραν των 90 ημερών (90+ΜΚ), 
ενώ η υποκατηγορία Β.2 παρουσιάζει στοι-
χεία των νοικοκυριών με δάνεια που εξυπη-
ρετούνταν κανονικά. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα, μετά 
το πέρας της χρηματοοικονομικής κρίσης 
στην Κύπρο ο αριθμός των νοικοκυριών 
με δάνεια που είχαν καθυστερήσεις στις 
αποπληρωμές τους πέραν των 90 ημερών 
(90+ΜΚ) μειώθηκε ως ποσοστό επί των 
συνολικών νοικοκυριών με δάνεια στο 
22% το 2017 από 27% το 2014. Παράλ-
ληλα, ο αριθμός των νοικοκυριών με 
εξυπηρετούμενα δάνεια καταγράφει 
αύξηση (από 73% το 2014 σε 78% το 
2017). Παρόλα αυτά, ο μέσος όρος των 
συνολικών πιστωτικών υποχρεώσεων των 
νοικοκυριών που είχαν δάνεια με 90+ΜΚ 
αυξήθηκε από το δεύτερο στο τρίτο κύμα 
(€222.834 από €193.947), σε αντίθεση με 
τα νοικοκυριά με εξυπηρετούμενα δά νεια, 
γεγονός που μπορεί να οφείλεται στο ότι 
οι αναδιαρθρώσεις δανείων, οι οποίες 
εντατικοποιήθηκαν περί τα μέσα του 

2016, αφορού σαν αρχικά μικρά σε αξία 
δάνεια τα οποία ήταν πιο εύκολο να διευ-
θετηθούν και δεν αφορούσαν μεγαλύ-
τερα δάνεια για κύρια κατοικία.  

Πέραν των πιο πάνω, η σταδιακή ανά -
καμ ψη της πραγματικής οικονομίας είχε 
θετικό αντίκτυπο στις τιμές των κατοικιών, 
με μικρή αύξηση στο Δείκτη Τιμών Κατοι-
κιών της ΚΤΚ κατά την περίοδο 2014-2017, 
και αυτό αντανακλάται στην αύξηση που 
κατέγραψαν τα πραγματικά στοιχεία ενερ-
γητικού για όλες τις κατηγορίες νοικοκυ-
ριών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων 
με δάνεια 90+ΜΚ. Το γεγονός αυτό επιβε-
βαιώνει την αποτελεσματικότητα του 
εργαλείου ανταλλαγής χρέους με περιου-
σιακά στοιχεία (Debt for Asset Swaps) που 
εφαρμόζεται από τις τράπεζες για μείωση 
του χαρτοφυλακίου των μη-εξυπηρετού-
μενων χορηγήσεών τους.  

Όσον αφορά το λόγο εξυπηρέτησης 
χρέους ως προς το εισόδημα ανά κατηγορία 
εισοδήματος (δεκατημόρια κατανομής / 
percentiles) το οποίο παρου σιά  ζεται στο 
Διάγραμμα 5, φαίνεται ότι τα νοικοκυριά 
στην Κύπρο συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν  
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Πηγή: ΚΤΚ.
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δυσκολία στην αποπληρωμή δανείων τους 
παρά τη μικρή βελτίωση που κατέγραψαν 
στο τρίτο κύμα σε σχέση με το δεύτερο. 
Αναλυτικότερα, τη μεγαλύτερη βελτίωση 
φαίνεται να καταγράφουν τα νοικοκυριά με 
τα χαμηλότερα εισοδήματα,  συγκεκριμένα, 
το ποσοστό για τα νοικοκυριά με εισόδημα 
μεταξύ του 20ου και 40ου δεκατημορίου. 
Σημαντική μείωση μεταξύ δεύτερου και 
τρίτου κύματος κατέγραψε επίσης και το 
ποσοστό των νοικοκυριών με εισόδημα 0-
20% αν και, τα εν λόγω νοικοκυριά συνεχί-
ζουν να καταγράφουν τη μεγαλύτερη 
δυσκολία αποπληρωμής των πιστωτικών 
τους υποχρεώσεων, με τον εν λόγω δείκτη 
να ξεπερνά κατά πολύ το 100%. Δηλαδή, οι 
μηνιαίες δόσεις τους ήταν υψηλότερες των 
μηνιαίων εισοδημάτων τους. Από την άλλη, 
τα νοικοκυριά με εισόδημα μεταξύ του 40% 
και 100% της κατανομής τα οποία έχουν 
συγκριτικά χαμηλότερα επίπεδα λόγου 
εξυπηρέτησης χρέους ως προς το εισό-
δημα, κατέγραψαν πολύ μικρότερη μείωση. 
Σε όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, ο 
λόγος εξυπηρέτησης χρέους παραμένει και 
στο τρίτο κύμα πολύ υψηλότερος σε σχέση 
με τις χώρες της ζώνης του ευρώ και 
υποδηλοί την ανάγκη συνέχισης της 
προσπάθειας μείωσης των ΜΕΧ και 
εξυγίανσης των ισολογισμών τόσο των 
τραπεζών αλλά και του ιδιωτικού τομέα. 

 
Καταληκτικά σχόλια 

 
Η παρουσίαση των πρώτων αποτελε-
σμάτων της έρευνας για τη χρηματοοικο-
νομική κατάσταση και τις καταναλωτικές 
συνήθειες των νοικοκυριών στην Κύπρο 
του 2017, επικεντρώθηκε στα περιουσιακά 

στοιχεία και τις πιστωτικές υποχρεώσεις, 
αλλά και άλλα συναφή θέματα, όπως η 
εξυπηρέτηση του χρέους των νοικοκυριών. 

Γενικά, τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν 
την αρνητική επίδραση που είχε η χρημα-
τοοικονομική κρίση στον καθαρό πλούτο 
και τα μικτά εισοδήματα των νοικοκυ-
ριών. Επιπλέον, καταδεικνύουν και τις 
δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν, 
αφού η μείωση των μισθών, η αυξημένη 
ανεργία και η συρρίκνωση των τιμών των 
ακινήτων επηρέασαν σημαντικά την 
οικονομική τους κατάσταση, καθώς και 
τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των 
δανείων τους.  

Αντικατοπτρίζουν όμως και την 
σταδια κή ανάκαμψη της πραγματικής 
οικονομίας μετά την έξοδο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από το Μνημόνιο Συναντί-
ληψης με την Τρόικα το 2016, αφού από 
το τρίτο κύμα φαίνεται ότι τα νοικοκυριά 
άρχισαν σιγά σιγά να ανακάμπτουν σε 
όλους τους τομείς, σε συνάρτηση με την 
πορεία της οικονομίας. Ιδιαίτερα, παρατη-
ρήθηκε μείωση του αριθμού των νοικοκυ-
ριών που έχουν δάνεια με καθυστέρηση 
αποπληρωμής πάνω από 90 μέρες και 
καθρεφτίζει τόσο την προσπάθεια των 
νοικοκυριών για μείωση του υπέρμετρου 
χρέους τους, όσο και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειες των τραπεζών για εξυγίανση 
των ισολογισμών τους. Ωστόσο, σημει-
ώνεται ότι η μείωση αφορά κυρίως μικρά 
σε αξία δάνεια. Αυτό παραπέμπει ίσως 
στη δυσκολία διευθέτησης των μη-εξυπη-
ρετούμενων χορηγήσεων των νοικοκυ-
ριών που αφορούν την κύρια κατοικία 
τους, γεγονός που συνεχίζει να αποτελεί 
πρόκληση για τις αρχές.  
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Τα πρώτα αποτελέσματα του τρίτου 
κύματος της δειγματοληπτικής έρευνας 
αλλά και πολλά άλλα στοιχεία από την 
έρευνα, είναι καίριας σημασίας για την 
ενημέρωση και την παροχή χρήσιμης 
πληροφόρησης, που διευκολύνει τη διεξα-
γωγή εμπεριστατωμένων οικονομικών 
αναλύσεων και τη διεκπεραίωση εξειδι-
κευμένων μελετών. Τέτοιες αναλύσεις και 
μελέτες, στη βάση του πλούτου πληροφό-
ρησης που υπάρχει στην έρευνα είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμες τόσο για ακαδημαϊ-
κούς σκοπούς όσο και για τη διαμόρφωση 
κατάλληλων αποφάσεων πολιτικής. Είναι, 
για παράδειγμα, πολύ χρήσιμη η πληρο-
φόρηση που υπάρχει σε σχέση με τις προ 
και μετά κρίσεων περιόδων, όπως περι-
γράφεται και στο παρόν Δελτίο. Επιπρό-
σθετα, σε σχέση με το επόμενο κύμα της 
δειγματοληπτικής έρευνας που αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021, τα 
ζητήματα της ανισότητας και της κατα-
νομής του πλούτου μεταξύ των νοικοκυ-
ριών είναι πιθανό να γίνουν ακόμα πιο 
σημαντικά λόγω της πανδημίας.  

Γενικά, η οικονομική ανάπτυξη και 

εξέλιξη, ιδιαίτερα μετά από οικονομικές 
κρίσεις και από επακόλουθες αλλαγές 
στην καθημερινή ζωή, φαίνεται να επηρε-
άζουν τα νοικοκυριά με διαφορετικούς 
τρόπους. Υπό το πρίσμα αυτό, η σχετική 
ανάλυση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.  

 
Πηγές:  
European Central Bank, The Household Fi-

nance and Consumption Survey, Statis-
tical Tables, Wave 1, April 2017 

European Central Bank, The Household Fi-
nance and Consumption Survey, Statis-
tical Tables, Wave 2, April 2017 

European Central Bank, The Household Fi-
nance and Consumption Survey, Statis-
tical Tables, Wave 3, June 2020 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Πλαίσιο: Ανά-
λυση της χρηματοοικονομικής κατάστα-
σης των νοικοκυριών στην Κύπρο, 2010 
και 2014, Οικονομικό Δελτίο, Δεκέμ-
βριος 2018 

 
Σύνδεσμος σε ιστοσελίδα: 
https://www.ecb.europa.eu/home/search/
html/index.en.html?search=hfcs
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(Γ) Μακροοικονομικές Προβλέψεις  

για την Κυπριακή Οικονομία20

20.   Οι προβλέψεις και οι υποθέσεις εργασίας λαμβάνουν υπόψιν τις οικονομικές εξελίξεις και διαθέσιμα στοιχεία μέχρι και τις 18 
Μαΐου 2021.
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• Θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ για τα 
έτη 2021-23, λόγω ανάκαμψης της εγχώριας 
ζήτησης και των καθαρών εξαγωγών. 

• Αύξηση της ανεργίας το 2021 παρά τους 
αναμενόμενους θετικούς ρυθμούς ανά πτυ -
ξης του ΑΕΠ λόγω χρονικής υστέρησης, με 
σταδιακή μείωση τα επόμενα έτη. 

• Υποτονικός πληθωρισμός τα έτη 2021-23, με 
αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών και της 
ενέργειας το 2021.  

• Σημαντική αβεβαιότητα στις προβλέψεις 
λόγω ευμετάβλητων επιδημιολογικών δεδο-
μένων. 

 
Οι μακροοικονομικές προβλέψεις που παρου-
σιάζονται στο παρόν Οικονομικό Δελτίο 
καταρτίστηκαν μέσα στο πλαίσιο των προβλέ-
ψεων του Ευρωσυστήματος με κοινές υποθέ-
σεις εργασίας, στα πλαίσια του οποίου 
αποφασίστηκε όπως οι κεντρικές τράπεζες του 
Ευρωσυστήματος καταρτίσουν μόνο βασικό 
σενάριο για τις προβλέψεις Ιουνίου 2021, σε 
αντίθεση με τρία σενάρια (ήπιο, βασικό και 
δυσμενές) στις προηγούμενες προβλέψεις. 

Σε σχέση με τις προβλέψεις Δεκεμβρίου 
2020, οι υποθέσεις εργασίας στις επικαιροποι-
ημένες προβλέψεις διαφοροποιούνται ως εξής:  

Πρώτον, η σταδιακή άρση των περιορι-
στικών μέτρων τοποθετείται πλέον από το 
μέσο του δευτέρου τριμήνου του 2021 λόγω 
του νέου κύματος της πανδημίας σε σύγκριση 
με το πρώτο τρίμηνο του 2021 στην άσκηση 
Δεκεμβρίου 2020.  

Δεύτερον, λαμβάνονται υπόψη στις υποθέ-
σεις εργασίας οι θετικές έμμεσες επιπτώσεις 
στην οικονομία λόγω του καλύτερου από του 
αναμενόμενου εξωτερικού περιβάλλοντος, 
συνεπεία της συνομολόγησης οικονομικής 
συμφωνίας μεταξύ του Ηνωμένου Βασίλειου 
και της ΕΕ καθώς και της επεκτατικής δημο-
σιονομικής πολιτικής στις ΗΠΑ.  
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Τρίτον, ενσωματώνονται στις υποθέσεις 
εργασίας οι οικονομικές επιπτώσεις από την 
απορρόφηση κονδυλίων Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας.    

Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της ΚΤΚ 
για το ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω, 
σε σχέση με εκείνες του Δεκεμβρίου 2020,  
λόγω της μικρότερης από την αναμενόμενη 
ανάκαμψης στην εγχώρια ζήτηση που 
προοφείλεται στα αυστηρότερα περιορι-
στικά μέτρα λόγω της πανδημίας (lockdown) 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 και μιας 
συνεπακόλουθης επίδρασης τα επόμενα έτη 
(carryover effect). Παρά τα αυστηρά μέτρα 
λόγω πανδημίας, οι επιπτώσεις στην οικονο-
μική δραστηριότητα ήταν μικρότερες σε 
σχέση με τις επιπτώσεις που καταγράφηκαν 
το δεύτερο τρίμηνο του 2020, συνεπώς 
υιοθετήθηκε μικρή προς τα κάτω αναθεώ-
ρηση σύμφωνα και με τους πιο πρόσφατους 
διαθέσιμους δείκτες.    

Αναφορικά με τον πληθωρισμό στη βάση 
του ΕνΔΤΚ, οι επικαιροποιημένες προβλέψεις 
της ΚΤΚ καταγράφουν προς τα πάνω αναθεώ-
ρησή του για το 2021 και προς τα κάτω για τα 
επόμενα έτη. Η αναθεώρηση για το 2021 τόσο 
για τον συνολικό όσο και για τον δομικό 
πληθωρισμό οφείλεται, στην προβλεπόμενη 
άνοδο των τιμών υπηρεσιών. Όσον αφορά τον 
συνολικό πληθωρισμό, οφείλεται και στις 
αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου, στη βάση των 
υποθέσεων εργασίας που έχουν υιοθετηθεί. Η 
προς τα κάτω αναθεώρηση του πληθωρισμού 
τα έτη 2022-23 προκύπτει κυρίως από την 
αναμενόμενη εξάλειψη της ανοδικής επίδρα -
σης προσωρινών παραγόντων κατά το 2021, 
την αναμενόμενη επιβράδυνση των τιμών του 
πετρελαίου, παρά την προς τα πάνω αναθεώ-
ρηση στις τιμές των υπηρεσιών.  
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Οικονομική Δραστηριότητα21 
 
Το 2021, το ΑΕΠ προβλέπεται να καταγράψει 
ανάκαμψη 3,8% (Πίνακας Α.12), προερχό-
μενη από όλες τις υποκατηγορίες δαπανών 
του ΑΕΠ, και η οποία στηρίζεται εν μέρει στη 
συνεχιζόμενη εφαρμογή δημοσιονομικών 
μέτρων συνολικού ύψους 4% του ΑΕΠ 
περίπου, των μέτρων της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα, η 
συγκρατημένη άνοδος 0,9% στην ιδιωτική 
κατανάλωση οφείλεται στην υποτονική μεγέ-
θυνση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της 
σταδιακής απόσυρσης των μέτρων στήριξης, 
καθώς και της επανεκκίνησης αποπληρωμών 
δανείων μετά και τον τερματισμό του 
σχετικού μορατόριουμ. Παράλληλα, το 
ποσοστό αποταμίευσης, που αυξήθηκε 
σημαντικά το 2020, αποτέλεσμα εν μέρει και 
των επιδημιολογικών περιοριστικών μέτρων 
(lockdown), αναμένεται να διατηρηθεί σε 
υψηλά επίπεδα και το 2021, κάτι που 
συγκρατεί την εγχώρια κατανάλωση. Οι 
ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου 
αναμένεται να ανακάμψουν κατά 1,7% το 
2021, μετά και τη μείωση που παρατηρήθηκε 
το 2020. Η αύξηση στη δημόσια κατανάλωση 
κατά 4,2% (Πίνακας Α.12) αντικατοπτρίζει την 
άνοδο των δαπανών που αφορούν στην 
αγορά υπηρεσιών υγείας από το ΓεΣΥ, 
δαπάνες για εμβόλια και διενέργεια εξετά-
σεων (ενδιάμεση ανάλωση) και στη συνεχιζό-
μενη σταδιακή κατάργηση των μειώσεων 
στους μισθούς που υιοθετήθηκαν τα έτη της 
κρίσης  (βλ. Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί). 

21.   Λόγω της μεταβλητότητας των σειρών των εισαγωγών και 
εξαγωγών μεταφορικού εξοπλισμού (πλοία και αεροσκάφη), 
είναι ανέφικτη η πρόβλεψή τους. Ως εκ τούτου, γίνεται η 
υπόθεση εργασίας ότι το επίπεδο των εν λόγω συναλλαγών 
για τα έτη 2021-2023 παραμένει στα επίπεδα του 2020. Κατ’ 
επέκταση, ο ρυθμός μεταβολής των εισαγωγών και εξαγω-
γών καθώς και των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφα-
λαίου διορθωμένος ως προς την επίδραση των εν λόγω 
συναλλαγών δεν διαφοροποιείται. 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.12  Προβλέψεις εθνικών λογαριασμών σε 
πραγματικούς όρους 
(ετήσια μεταβολή, %)

 
                                                                                                             2020          2021πρ     2022πρ     2023πρ 
ΑΕΠ                                                                                                          -5,1                      3,8                 3,1                 2,5 
Ιδιωτική κατανάλωση                                                                     -3,9                      0,9                 1,1                 1,3 
Δημόσια κατανάλωση                                                                    13,1                      4,2                 0,4                 1,4 
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου                         -2,0                      1,7                 1,5                 1,5 
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                                           -12,4                      7,4                 8,2                 5,5 
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                                            -4,2                      4,0                 5,0                 3,9 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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Η άνοδος των καθαρών εξαγωγών αναμέ-
νεται να συμβάλει επίσης στην προβλεπόμενη 
ανάκαμψη του ΑΕΠ το 2021. Οι εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να καταγρά-
ψουν άνοδο 7,4% το 2021, συνεπεία κυρίως της 
σταδιακής αύξησης των εσόδων από τον 
τουρισμό (βλ. Ισοζύγιο Πληρωμών). Η προβλε-
πόμενη αύξηση 4% στις εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών, (Πίνακας Α.12, σελ. 62) οφείλεται εν 
μέρει στην ανάκαμψη των εισαγωγών αγαθών 
για ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις.   

Περαιτέρω ανάκαμψη του ΑΕΠ κατά 3,1% 
και 2,5% προβλέπεται τα έτη 2022-23, αντί-
στοιχα (Πίνακας Α.12, σελ. 62), επηρεαζόμενη 
από την ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης και 
των καθαρών εξαγωγών. Η αύξηση στην ιδιω-
τική κατανάλωση τα έτη 2022-23 (γύρω στο 
1,2% ετησίως) στηρίζεται στην άνοδο του 
διαθέσιμου εισοδήματος από εργασία. Παράλ-
ληλα αναμένεται σταδιακή πτώση στο 
ποσοστό αποταμίευσης. Εντούτοις, το σχετικό 
ποσοστό δεν αναμένεται να επανέλθει σε προ-
κρίσης επίπεδα το 2023 λόγω “προληπτικής 
αποταμίευσης”, που συνδέονται κυρίως με την 
αποπληρωμή δανείων αλλά και ενδεχόμενη 
εισαγωγή μέτρων για βελτίωση των δημόσιων 
οικονομικών (Ricardian effects). Οι ακαθάρι-
στες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αναμένεται 
να ανακάμψουν περαιτέρω τα υπό αναφοράν 
έτη γύρω στο 1,5% ετησίως, λόγω νέων έργων 
τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και της 
σταδιακής αποπεράτωσης μεγάλων και 
πολυετή έργων που έχουν ήδη ξεκινήσει. Τα 
έργα καλύπτουν τους τομείς της ενέργειας, του 
τουρισμού, των μεταφορών και το καζίνο-
θέρετρο. Επιβραδυνόμενες αυξήσεις 0,4% και 
1,4% αναμένεται να καταγράψει η δημόσια 
κατανάλωση τα έτη 2022-23, αντίστοιχα, αντι-
κατοπτρίζοντας τόσο τη συνεχιζόμενη αποκα-
τάσταση των μισθών όσο και την επίδραση 

1

2

Εισαγω
γή

Διεθνές Π
εριβάλλον: 

μακροοικονομικές και 
χρηματοοικονομικές εξελίξεις

Enter/ 
Exit

Full 
Screen

3

Εγχώ
ριο  

Π
εριβάλλον

4

Μ
ακροοικονομικές  

Π
ροβλέψ

εις  για την  
Κυπριακή Ο

ικονομία

a22105028 CBC June 2021 Economic Bulletin GREEK_a1.qxp_Layout 1  01/07/21  12:35  Page 63



    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

64Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

βάσης το 2021 αναφορικά με αγορές για 
ενδιάμεση ανάλωση, όπως προαναφέρθηκαν. 

Οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να συνεχί-
σουν να συνεισφέρουν θετικά στον ρυθμό οικο-
νομικής ανάπτυξης τα έτη 2022-23. Οι εξαγωγές 
προβλέπεται να καταγράψουν αύξηση 8,2% το 
2022 και 5,5% το 2023 (Πίνακας Α.12, σελ. 62), 
με ιδιαίτερη συμβολή από τον τουρισμό και, σε 
μικρότερο βαθμό, από τους τομείς των μετα-
φορών και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, 
πληροφορικής και πληροφόρησης. Λόγω 
αβεβαιότητας σε σχέση με μεταλλάξεις του ιού 
και επιθυμίας δυνητικών τουριστών να περιορί-
σουν τους κινδύνους για την υγεία τους, πλήρης 
ομαλοποίηση του τουριστικού τομέα τοποθε-
τείται εκτός του ορίζοντα προβλέψεων. Η 
ανάκαμψη που προβλέπεται στον τουρισμό 
συνδέεται και με την αναμενόμενη λειτουργία 
του καζίνο-θερέτρου22. Οι συνολικές εισαγωγές 
αναμένεται να ανακάμψουν περαιτέρω τα έτη 
2022-23, σε συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη 
βελτίωση στην εγχώρια ζήτηση.  
 
Αποδοχές, παραγωγικότητα και αγορά 
εργασίας 
 
Η ανάκαμψη στην οικονομική δραστηριότητα 
αντικατοπτρίζεται και στη πορεία της απασχό-
λησης, η οποία προβλέπεται να ανακάμψει 
γύρω στο 1,3% ετησίως τα έτη 2021-23 
(Πίνακας Α.13). Σημειώνεται ότι τα κυβερνη-
τικά μέτρα έχουν επεκταθεί μέχρι τον Ιούνιο 
του 2021 και συνεχίζουν να στηρίζουν την 
απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, με την 
επίπτωση της πανδημίας να διαφαίνεται πιο 
ευδιάκριτα στην πορεία των ωρών εργασίας 
ανά απασχολούμενο.  

Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να κατα-
γράψει περαιτέρω άνοδο το 2021, και να 
ανέλθει στο 8% λόγω χρονικής υστέρησης 

22.   Λόγω της πανδημίας, η λειτουργία του καζίνο-θερέτρου το-
ποθετείται το τρίτο τρίμηνο του 2022 στις προβλέψεις Ιου-
νίου 2021, και έχει περιληφθεί μόνο μερική επίδραση από 
τη λειτουργία του, όπως και σε προηγούμενες προβλέψεις.
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ΠIΝΑΚΑΣ A.13  Προβλέψεις που αφορούν την αγορά 
εργασίας 
(ετήσια μεταβολή, %, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά)

 
                                                                                                           2020         2021πρ      2022πρ     2023πρ 
Δαπάνη (για αποδοχές και εργοδοτικές  
εισφορές) ανά μισθωτό                                                                -3,2                     1,7                  1,9                 1,7 
Μοναδιαίο εργατικό κόστος                                                         1,5                   -0,9                  0,4                 0,5 
Παραγωγικότητα                                                                             -4,6                     2,7                  1,6                 1,2 
Συνολική απασχόληση                                                                  -0,6                     1,1                  1,5                 1,3 
Ποσοστό ανεργίας 
(% του εργατικού δυναμικού)                                                      7,6                     8,0                  7,1                 6,6 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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των επιπτώσεων στην αγορά εργασίας 
(hysteresis effects). Η πτωτική πορεία της 
ανεργίας προβλέπεται να αρχίσει από το 2022, 
και να καταλήξει σταδικά στο 6,6% του εργα-
τικού δυναμικού το 2023.  

Οι σχετικά μικρές συγκριτικά με το ΑΕΠ 
αυξήσεις που προβλέπονται στην ονομαστική 
δαπάνη ανά μισθωτό τα έτη 2021-23 γύρω στο 
1,8% ετησίως (Πίνακας Α.13, σελ. 64) αντικα-
τοπτρίζουν τις συγκρατημένες αυξήσεις που 
αναμένονται στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένης 
και της ανεργίας η οποία παραμένει σε υψηλό-
τερα επίπεδα σε σχέση με αυτά πριν από την 
υγειονομική κρίση. Ταυτόχρονα, μεγαλύτερες 
αυξήσεις καταγράφονται στο δημόσιο τομέα, 
κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης σταδιακής 
αποκατάστασης μισθών και συντάξεων (βλ. 
Κόστος Εργασίας). Το 2021 η άνοδος στην 
ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό συμπερι-
λαμβάνει πλήρη επίδραση από την αύξηση 
των συντελεστών κοινωνικών εισφορών προς 
το ΓεΣΥ, η οποία είχε ανασταλεί για τρεις μήνες 
το 2020 στο πλαίσιο των νομοθετημένων 
μέτρων για στήριξη εργοδοτών.  

Μετά και σημαντική μείωση 4,6% που 
καταγράφηκε το 2020 λόγω των επιπτώσεων 
της πανδημίας, η παραγωγικότητα αναμένεται 
να ανακάμψει τα επόμενα έτη, καταγρά-
φοντας θετικούς ρυθμούς μεταβολής 2,7% το 
2021, 1,6% το 2022 και 1,2% το 2023  (Πίνακας 
Α.13, σελ. 64). 

Το μοναδιαίο εργατικό κόστος αναμένεται 
να καταγράψει διακυμάνσεις κατά την 
περίοδο του ορίζοντα προβλέψεων (Πίνακας 
Α.13, σελ. 64). Κατά το 2021, η συγκρατημένη 
αύξηση στους μισθούς σε σχέση με τη μεγέ-
θυνση στην παραγωγικότητα αναμένεται να 
οδηγήσει σε πτώση στο μοναδιαίο εργατικό 
κόστος κατά 0,9%. Για τα έτη 2022-23 προβλέ-
πονται αυξήσεις γύρω στο 0,4% ετησίως. Σε 
γενικές γραμμές, παρόμοια πορεία αναμένεται 
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να καταγράψει και ο σχετικός δείκτης στην 
ευρώζώνη. Ως εκ τούτου, το μοναδιαίο εργα-
τικό κόστος στην Κύπρο διατηρεί το συγκρι-
τικό πλεονέκτημα σε σχέση με την υπόλοιπη 
ευρωζώνη λόγω μειώσεων στους μισθούς που 
παρατηρήθηκαν στο παρελθόν και, κατ’ 
επέκταση, της βελτίωσης της ανταγωνιστικό-
τητας που καταγράφηκε τα προηγούμενα έτη 
(βλ. Κόστος Εργασίας).     
 
Τιμές: εναρμονισμένος δείκτης τιμών 
καταναλωτή 
 
Οι εγχώριες τιμές αναμένεται να καταγράψουν 
αύξηση τα έτη 2021-23. Ο πληθωρισμός στη 
βάση του ΕνΔΤΚ αναμένεται να ανέλθει στο 
1,1% το 2021 σε σχέση με -1,1% το 2020 
(Πίνακας Α.14), ως αποτέλεσμα κυρίως των 
αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, της 
ανοδικής επίδρασης διαφόρων προσωρινών 
παραγόντων αλλά και της γενικότερης 
ανάκαμψης της οικονομίας κατά το δεύτερο 
μισό του 2021. Ο δομικός πληθωρισμός, 
προβλέπεται να ανέλθει στο 0,5% το 2021 σε 
σχέση με -0,8% το 2020.  

Για τα έτη 2022-23 αναμένονται περαιτέρω 
αυξήσεις στις τιμές, οι οποίες όμως παραμένουν 
υποτονικές. Ο πληθωρισμός αναμένεται να 
φτάσει στο 0,7% το 2022 και στο 1% το 2023, 
επηρεαζόμενος κυρίως από την προβλεπόμενη 
ανάκαμψη του ΑΕΠ και των μισθών, καθώς και 
την άνοδο των τιμών των υπηρεσιών, στο 
πλαίσιο και της σταδιακής ανάκαμψης του 
τουρισμού. Σύμφωνα με τις υποθέσεις εργασίας 
για την τιμή του πετρελαίου, οι τιμές της ενέρ-
γειας αναμένεται να σημειώσουν σημαντική 
επιβράδυνση το 2022 και πτώση το 2023. 
Επιπρόσθετα, ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να επηρεα-
στεί θετικά από τις αναμενόμενες αυξήσεις στις 
τιμές των τροφίμων. Ο δομικός πληθωρισμός, 
εξαιρουμένων των κατηγοριών της ενέργειας 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.14  Προβλέψεις πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ) 
(ετήσια μεταβολή, %)

 
                                                                                                               2020         2021πρ     2022πρ   2023πρ 
EνΔΤΚ                                                                                                       -1,1                     1,1                 0,7               1,0 
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας και των τροφίμων                       -0,8                     0,5                 0,7               1,3 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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και των τροφίμων, προβλέπεται να ανέλθει στο 
0,7% και 1,3% τα έτη 2022-23, αντίστοιχα. 
 
Αξιολόγηση κινδύνων απόκλισης των 
μακροοικονομικών προβλέψεων από το 
βασικό σενάριο23, 24 
 
Η αναμενόμενη πορεία του ΑΕΠ (Πίνακα Α.12, 
σελ. 62), καθώς και του ΕνΔΤΚ και του δομικού 
πληθωρισμού (Πίνακας Α.14, σελ. 66) αντικα-
τοπτρίζουν το βασικό σενάριο. Οι πιθανότητες 
διακύμανσης των προβλέψεων για το ΑΕΠ και 
τον πληθωρισμό σκιαγραφούνται στα 
Διαγράμματα Α.32 και Α.33, αντίστοιχα. Οι 
ενδεχόμενες αποκλίσεις όσον αφορά την 
πρόβλεψη του δομικού πληθωρισμού παρου-
σιάζονται στο Διάγραμμα Α.34. Σύνοψη της 
αξιολόγησης των σχετικών κινδύνων παρου-
σιάζεται στον Πίνακα Α.15 (σελ. 68). 

Σύμφωνα με την ημερομηνία αναφοράς 
των προβλέψεων (26 Μαΐου 2021), οι κίν δυ νοι 
απόκλισης των προβλέψεων του ΑΕΠ από το 
βασικό σενάριο για τα έτη 2021-23 αξιολο-
γούνται ελαφρώς προς τα πάνω και συνδέ-
ονται με υψηλότερη από την αναμενόμενη 
απορρόφηση διαθέσιμων κονδυλίων για 
επενδύσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανά -
καμ ψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και μεγα-
λύτερη από την αναμενόμενη επίδραση στην 
ιδιωτική κατανάλωση από πραγματοποίηση 
δαπανών που αναβλήθηκαν λόγω της πανδη-
μίας  («συμπιεσμένη ζήτηση»), στο πλαίσιο 
μεγαλύτερης από την αναμενόμενη μείωσης 
στο ποσοστό αποταμίευσης. Επιπρόσθετα, 
συνδέονται με υψηλότερες από τις προβλεπό-
μενες επιδόσεις στον τομέα του τουρισμού. 

23.   Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τη μεθοδολογία 
της αξιολόγησης κινδύνων των μακροοικονομικών προβλέ-
ψεων, βλέπε Οικονομικό Δελτίο, Ιούνιος 2015, σελ. 67. 

24.   Οι υποθέσεις εργασίας έγιναν με βάση την επιδημιολογική 
εικόνα και τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την περίοδο 
των προβλέψεων αυτών (πριν τις 26 Μαΐου 2021) και άρα 
πριν τη σημερινή διαφαινόμενη επιδείνωση της επιδημιολο-
γικής κατάστασης. Επομένως, οι αναφορές σε κινδύνους 
αποκλίσεων προς τα πάνω (upside risks) δεν ισχύουν με 
βάση τα νεότερα δεδομένα (μέχρι τέλους Ιουνίου).
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Πηγή: ΚΤΚ.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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Καθοδικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν πιθανή 
αποδυνάμωση της ποιότητας του ενεργητικού 
των τραπεζών, η οποία είναι συνυφασμένη με 
αύξηση των ΜΕΧ και με μεγαλύτερες από τις 
αναμενόμενες ζημιές στο τραπεζικό τομέα. 
Επιπρόσθετα, πιο βραδεία από την αναμενό-
μενη οικονομική ανάκαμψη δύναται να 
οδηγήσει σε επιδείνωση των πιστωτικών 
συνθηκών, περιορίζοντας έτσι τη χορήγηση 
νέων δανείων, την κατανάλωση και τις επεν-
δύσεις. Τέλος, ενδεχόμενη γρηγορότερη από 
την αναμενόμενη απόσυρση δημοσιονομικών 
μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμό-
τητας του δημοσίου χρέους, δύναται να 
επιβραδύνει τις προοπτικές οικονομικής 
ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, αλλά με θετική 
επίδραση στην αξιολόγηση του αξιόχρεου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Οι κίνδυνοι σε σχέση με τον πληθωρισμό 
στη βάση του ΕνΔΤΚ για τα έτη 2021-23 αξιο-
λογούνται επίσης ελαφρώς προς τα πάνω, 
σύμφωνα με την ημερομηνία αναφοράς των 
προβλέψεων (26 Μαΐου 2021). Ανοδικοί 
κίνδυνοι προέρχονται από θετικότερη από 
την αναμενόμενη πορεία της ιδιωτικής κατα-
νάλωσης, σε συνάρτηση με μεγαλύτερη από 
την αναμενόμενη μείωση στο ποσοστό 
αποταμίευσης, λόγω συμπιεσμένης ζήτησης, 
όπως προαναφέρθηκε. Επιπρόσθετα, καλύ-
τερη από την αναμενόμενη υλοποίηση 
διαφόρων επενδυτικών σχεδίων και επίδοσης 
των υπηρεσιών, ιδιαίτερα του τουρισμού, 
αναμένεται να ασκήσει θετική επίδραση στον 
πληθωρισμό. Η διαμόρφωση υψηλότερων 
τιμών πετρελαίου απ’ ότι είχε αρχικά υπολογι-
στεί αποτελεί κίνδυνο απόκλισης προς τα 
πάνω. Καθοδικοί κίνδυνοι συνδέονται με 
αποδυνάμωση της ποιότητας του ενεργητικού 
των τραπεζών, όπως προαναφέρθηκε για το 
ΑΕΠ. Επίσης, συνδέονται με τυχόν επιδείνωση 
των εγχώριων πιστωτικών συνθηκών, με συνε-
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ΠIΝΑΚΑΣ A.15  Σύνοψη αξιολόγησης κινδύνων 
απόκλισης των μακροοικονομικών προβλέψεων 
από το βασικό σενάριο

 
                                                                                                                                                ΑΕΠ            Πληθωρισμός 
Κίνδυνος                                                                                                                 (2021-2023)     (2021-2023) 
Επιδημιολογικές εξελίξεις και πορεία χορήγησης  
εμβολίων κατά του ιού                                                                                                         =                           = 
Μεγαλύτερη από την αναμενόμενη επίδραση από  
απορρόφηση κονδυλίων ευρωπαικού πακέτου στήριξης                                  ++                         + 
Αποδυνάμωση της ποιότητας του ενεργητικού  
με επίπτωση στις ΜΕΧ                                                                                                           -                             - 
Μεγαλύτερη από την αναμενόμενη επιδείνωση 
των πιστωτικών συνθηκών                                                                                                 -                             - 
Υψηλότερες από τις αναμενόμενες τιμές πετρελαίου                                              -                            + 
Επίδραση στις εγχώριες οικονομικές προοπτικές σε σχέση  
με τις εξωτερικές εξελίξεις                                                                                                 =                           = 
Ενδεχόμενη γρηγορότερη από την αναμενόμενη  
απόσυρση δημοσιονομικών μέτρων με σκοπό 
την ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους                                           -                             - 
Υψηλότερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις στον τομέα 
του τουρισμού                                                                                                                         +                           + 
Μεγαλύτερη από την αναμενόμενη επίδραση από  
συσσωρευμένες καταθέσεις νοικοκυριών και συμπιεσμένη  
ζήτηση (πραγματοποίηση δαπανών που αναβλήθηκαν)                                   ++                       ++ 
Συνολική αξιολόγηση                                                                                                   +                          + 

Πηγή: ΚΤΚ. 
Σημείωση:  τα ακόλουθα σύμβολα καλύπτουν το φάσμα των κινδύνων: ++, +, =, -, --.
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πακόλουθη αρνητική επίπτωση στην εγχώρια 
ζήτηση και στον πληθωρισμό. Ενδεχόμενη 
γρηγορότερη από την αναμενόμενη απόσυρ -
ση δημοσιονομικών μέτρων, συγκεκριμένα 
από την πλευρά των δαπανών, με σκοπό την 
ενίσχυση της βιωσιμότητας των δημοσίου 
χρέους, δύναται να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα μέσω της 
αρνητικής επίπτωσης στην οικονομική 
δραστηριότητα. Τέλος, οι κίνδυνοι απόκλισης 
προς τα πάνω για τον δομικό πληθωρισμό 
είναι επίσης ελαφρώς προς τα πάνω, όπως και 
για τον ΕνΔΤΚ. 

Επαναλαμβάνεται όμως ότι οι εκτιμήσεις 
για προς τα πάνω κινδύνους απόκλισης των 
προβλέψεων από το βασικό σενάριο έγιναν 
στην περίοδο της κατάρτισης των προβλέ-
ψεων, περί τα τέλη Μαΐου, περίοδο η οποία 
προηγήθηκε της πρόσφατης επιδείνωσης της 
επιδημιολογικής εικόνας, στην Κύπρο, στην 
Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως εξαιτίας της 
μετάλλαξης «Δέλτα» του ιού. Η νεότερη κατά-
σταση, μέχρι και το τέλος Ιουνίου του 2021, 
δεν φαίνεται πλέον να συνηγορεί με την 
ύπαρξη προς τα πάνω κινδύνων απόκλισης 
από το βασικό σενάριο, που υιοθετήθηκαν 
περί τα τέλη Μαΐου. Το βασικό, όμως, σενάριο 
παραμένει ως έχει, αλλά οι κίνδυνοι απόκλισης 
είναι πλέον ισορροπημένοι. 
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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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