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Εισαγωγή

Η οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο
συνέχισε την επιταχυνόμενη πορεία της κατά
τους πρώτους εννέα μήνες του 2017. Συγκε-
κριμένα, το ΑΕΠ παρουσίασε ετήσια αύξηση
3,8% σε πραγματικούς όρους (εποχικά διορ-
θωμένα στοιχεία) τους πρώτους εννέα μήνες
του 2017, σε σχέση με 2,9% την αντίστοιχη
περίοδο του 2016.  Η εγχώρια ζήτηση (τόσο οι
επενδύσεις όσο και η ιδιωτική κατανάλωση)
καθώς και οι εξαγωγές υπηρεσιών (ιδίως του
τουρισμού) αποτέλεσαν σημαντικούς μοχλούς
της ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι η ιδιωτική
κατανάλωση συνέχισε την αυξητική της
πορεία παρά τις συνεχιζόμενες αναδιαρθρώ-
σεις δανείων. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί
ότι η μεγέθυνση της οικονομίας είναι ευρείας
βάσης, με τους πλείστους παραγωγικούς
τομείς να συνεισφέρουν θετικά (εξαιρου-
μένων των χρηματοπιστωτικών και ασφαλι-
στικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της
απομόχλευσης δανείων). Σε ό,τι αφορά τον
τουρισμό, είναι η δεύτερη συνεχής χρονιά που
καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις, με τα
στοιχεία για αφίξεις και έσοδα να καταγρά-
φουν ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Για ολόκληρο το 2017, και σύμφωνα με τις
προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου του Δεκεμβρίου 2017, το πραγματικό
ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,8%. Αυτό
οφείλεται κυρίως στην εγχώρια ζήτηση και σε
μικρότερο βαθμό στη συνεισφορά των
εξαγωγών υπηρεσιών. Το πραγματικό ΑΕΠ
αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται σημαν-
τικά το 2018 και 2019, αν και με οριακά
επιβραδυνόμενους ρυθμούς, υποστηριζό-
μενο κυρίως από την ισχυρή ιδιωτική κατανά-
λωση και τις επενδύσεις.  Γενικότερα, ο
δυναμισμός της οικονομίας φαίνεται να διατη-
ρείται, επωφελούμενος εν μέρει από τις

βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα που
σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, λόγω της
σημαντικής μείωσης του κόστους παραγωγής
με συνεπακόλουθη μείωση των τιμών των
αγαθών και υπηρεσιών.

Οι προαναφερθείσες θετικές εξελίξεις για
το ΑΕΠ, είχαν αν και με κάποια χρονική υστέ-
ρηση, αναπόφευκτα θετική επίδραση και στην
αγορά εργασίας, με την ανεργία να κατα-
γράφει συνεχείς μειώσεις από το υψηλότερο
ποσοστό του 17,6% που καταγράφηκε, ως
αποτέλεσμα της  πρόσφατης κρίσης, (το
πρώτο τρίμηνο του 2015). Συγκεκριμένα, το
ποσοστό ανεργίας μειώθηκε, με βάση την
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, στο 10,6% το
δεύτερο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με
13,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 12,1% το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Οι τιμές με βάση τον Εναρμονισμένο
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) κατέ-
γραψαν αύξηση τους πρώτους δέκα μήνες του
2017, φθάνοντας στο 0,8%. Σημειώνεται ότι
τον Δεκέμβριο του 2016, ο ΕνΔΤΚ κατέγραψε
αύξηση για πρώτη φορά, μετά από τρεις συνε-
χόμενες χρονιές αρνητικών ρυθμών. Σημαν-
τικό γεγονός αποτελεί και η συνεχής ανοδική
πορεία που καταγράφει ο δομικός πληθωρι-
σμός (πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέρ-
γειας και των τροφίμων), ο οποίος ανήλθε στο
0,5% τους πρώτους δέκα μήνες του 2017 από
-0,9% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η
ανοδική πορεία τόσο του συνολικού όσο και
του δομικού πληθωρισμού οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στη σημαντική ανάκαμψη των
τιμών των υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε τουρι-
στικές υπηρεσίες, αποτέλεσμα του εύρωστου
εγχώριου οικονομικού κλίματος και της
μεγάλης ζήτησης που παρατηρείται στον
τουριστικό τομέα. Για την προαναφερθείσα
περίοδο, θετικό πληθωρισμό κατέγραψαν
επίσης οι κατηγορίες της ενέργειας, λόγω
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αύξησης της τιμής του πετρελαίου και των μη-
επεξεργασμένων τροφίμων. Για ολόκληρο το
2017 ο πληθωρισμός αναμένεται  να παρα-
μείνει στο 0,8%. 

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον τραπεζικό
τομέα της χώρας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
για τους πρώτους 9 μήνες του έτους έχουν
καταγραφεί συνολικές εισροές καταθέσεων
της τάξης του €1 δισ. Η συνέχιση των
εισροών καταθέσεων, υπογραμμίζει τη
σταδιακή ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των
καταθετών καθώς και την αποκατάσταση της
σταθερότητας του κυπριακού τραπεζικού
συστήματος. Αυτό αντανακλάται  και στη
σημαντική μείωση που καταγράφει η
απόδοση του ομολόγου της Κυπριακής
Δημοκρατίας που λήγει τον Νοέμβριο του
2020 της τάξης των 200 περίπου μονάδων
βάσεων από τις αρχές του 2017, και που
έφθασε στο 1,58% στις 5 Δεκεμβρίου 2017.   

Παράλληλα, παρατηρείται σταθερή
αυξητική τάση στα νέα συμβόλαια δανείων
υποστηριζόμενη από τα ιστορικά χαμηλά
εγχώρια επιτόκια, τις ευοίωνες μακροοικο-
νομικές συνθήκες και κατ’ επέκταση την
αυξημένη ζήτηση.  Σημειώνεται, εντούτοις,
ότι η αύξηση στο νέο δανεισμό καταγρά-
φεται παράλληλα με τη συνεχιζόμενη
απομόχλευση υφιστάμενων δανείων, με
αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
των συνολικών δανείων τον Σεπτέμβριο
2017 να καταγράφει ετήσια μείωση της
τάξης του 1,8%.

Παρά τα όσα θετικά αναφέρονται πιο πάνω,
το ύψος του προβληματικού χαρτοφυλακίου
των τραπεζικών ιδρυμάτων σε συνδυασμό με
τις εποπτικές ρυθμίσεις και απαιτήσεις σκια-
γραφούν τις σημαντικές προκλήσεις που έχει
ακόμα να αντιμετωπίσει ο τραπεζικός μας
τομέας μέσα στα επόμενα χρόνια. 

Συγκεκριμένα, το ύψος των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων (ΜΕΔ), συνεχίζει να
αποτελεί το κύριο πρόβλημα του τραπεζικού
τομέα στην Κύπρο, παρά την πρόοδο που
έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Ειδικό-
τερα, από το τέλος του 2016 μέχρι και τον
Ιούλιο του 2017 παρατηρήθηκε μια μείωση
των ΜΕΔ κατά €1,5 δισ. 

Παρά την προαναφερθείσα μείωση που
έχει παρατηρηθεί στα ΜΕΔ,  εν τούτοις η δυνα-
μική φαίνεται να εξασθενίζει. Ένας σημαντικός
λόγος γι’ αυτό είναι και το ύψος των λεγό-
μενων τερματισμένων ΜΕΔ που φτάνουν
περίπου το 50% του συνόλου των εναπομει-
νάντων ΜΕΔ1. Για την αντιμετώπιση του
προβλήματος χρειάζεται τα τραπεζικά ιδρύ-
ματα να προχωρήσουν με πιο αποφασιστικά
βήματα και λύσεις. Την τελική ευθύνη για την
εξεύρεση λύσεων που θα αντιμετωπίζει ριζικά
το πρόβλημα την έχουν οι ίδιες οι τράπεζες.
Ειδικότερα αναφέρεται ότι τα σημαντικά
τραπεζικά ιδρύματα που εποπτεύονται απευ-
θείας από την ΕΚΤ έχουν υποβάλει τη στρα-
τηγική τους τόσο στην ΚΤΚ όσο και στην ΕΚΤ
για το ύψος και τον τρόπο της μείωσης των
ΜΕΔ για την επόμενη τριετία. Οι στρατηγικές
αυτές θα εξεταστούν και θα συζητηθούν με
τις Εποπτικές αρχές. Ως εκ τούτου, η ΚΤΚ δεν
παραμένει αμέτοχη και βρίσκεται σε συνεχή
επαφή με τις τράπεζες αλλά και την ΕΚΤ για
την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων για
αντιμετώπιση του προβλήματος. Η προσπά-
θεια αυτή έχει εντατικοποιηθεί διότι η
χρονική καθυστέρηση στην επίλυση του
προβλήματος είναι εις βάρος όλων των
εμπλεκομένων με δυνητικά αρνητικές συνέ-
πειες στο σύνολο της οικονομίας. 

1. Τα τερματισμένα ΜΕΔ ή “Άμεσα απαιτητές χορηγήσεις” (“Terminated credit facilities”) περιλαμβάνουν χορηγήσεις που έχουν
καταγγελθεί ή βρίσκονται στο στάδιο καταγγελίας ή έχει αποσταλεί επιστολή καταγγελίας από το πιστωτικό ίδρυμα ή πρόκειται
να αποσταλεί τέτοια επιστολή, η οποία απαιτεί την ολική αποπληρωμή της χορήγησης.
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1. Διεθνές Περιβάλλον: κύριες εξελίξεις

• Σημαντική βελτίωση της παγκόσμιας οικονο-
μικής δραστηριότητας κατά το 2017.

• Αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών
και των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση
αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης. 

• Καθοδικοί κίνδυνοι για τη μελλοντική παγκό-
σμια οικονομική δραστηριότητα, κυρίως
λόγω των υψηλών επιπέδων του δημόσιου
και ιδιωτικού χρέους. 

• Καθοδικοί κίνδυνοι παραμένουν και για την
πλήρη απασχόληση, σε περίπτωση που η
ανά κα μψη του πληθωρισμού δεν είναι η
ανα με νόμενη.

• Σταθεροποίηση του παγκόσμιου δομικού
πληθωρισμού στις πλείστες κύριες ανεπτυγ-
μένες οικονομίες, παρά την αύξηση του
συνολικού πληθωρισμού, εν μέσω αυξη-
μένων τιμών του πετρελαίου.

• Διατήρηση του δομικού πληθωρισμού της
ζώνης του ευρώ σε σχετικά χαμηλά επίπεδα,
με προσδοκίες για σταδιακή άνοδο μόνο στο
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

• Aλ λα γή κατεύθυνσης της νομισματικής πολι-
τικής μετά την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των
ΗΠΑ και από την Τράπεζα της Αγγλίας, με
αύξηση του βα σικού της επιτοκίου. Συνέχιση
της επεκτατι κής νομισματικής πολιτικής στη
ζώνη του ευρώ. 

1.1. Εξωτερικές εξελίξεις

Οικονομική μεγέθυνση ΑΕΠ2

Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα
κατέγραψε σημαντική βελτίωση κατά το 2017,
ενώ αναμένεται να συνεχίσει να καταγράφει

2.      Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πιο
πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist Poll of Forecast-
ers (11 Νοεμβρίου 2017), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European
Economic Forecast, Autumn 2017) και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (World Economic Outlook, October 2017).
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αύξηση και το 2018 (Διάγραμμα Α.1). Συγκε-
κριμένα, ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ κατέ-
γραψε αύξηση σχεδόν σε όλες τις κύριες
οικονομίες ενώ άλλες μεγάλες οικονομίες, οι
οποίες βρίσκονταν σε ύφεση τα τελευταία
χρόνια, όπως η Ρωσία και η Βραζιλία, παρου-
σίασαν σημάδια ανάκαμψης. Η αύξηση του
παγκόσμιου ρυθμού μεγέθυνσης αντανακλά
κυρίως τη σταδιακή ανάκαμψη των τιμών των
βασικών εμπορευμάτων, την επιτάχυνση της
οικονομικής δραστηριότητας στην Κίνα και
την αύξηση της ζήτησης από τις ανεπτυγμένες
οικονομίες. Επιπλέον, η αύξηση της εμπιστο-
σύνης των καταναλωτών και των επιχειρή-
σεων και κατ’ επέκταση η αύξηση της
ζήτησης, αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της
βιομηχανικής παραγωγής, τις επενδύσεις και
το διεθνές εμπόριο. 

Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία,
αν και μειωμένοι, παραμένουν καθοδικοί. Ο
παγκόσμιος πληθωρισμός, αν και βελτιω-
μένος, συνεχίζει να βρίσκεται σε σχετικά
χαμηλά επίπεδα, ενώ η ανεργία, το ιδιωτικό
και δημόσιο χρέος παραμένουν ακόμη σε
υψηλά επίπεδα. Πέρα των πιο πάνω, οι πολι-
τικοί και γεωπολιτικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να
επηρεάζουν αρνητικά την παγκόσμια οικονο-
μική δραστηριότητα. 

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιεύσεις
στοιχείων, ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ στη
ζώνη του ευρώ, στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία,
επιταχύνθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017,
σε αντίθεση με το ΑΕΠ στο ΗΒ όπου ο ρυθμός
μεγέθυνσής του επιβραδύνθηκε (Διάγραμμα
Α.1). Η επιβράδυνση οφείλεται κυρίως στην
υποτίμηση της στερλίνας, η οποία είχε ως αντί-
κτυπο τη μείωση του ρυθμού αύξησης της
ιδιωτικής κατανάλωσης. Επίσης, η αβεβαι-
ότητα στο εσωτερικό της χώρας που δημιουρ-
γείται λόγω των αδιασαφήνιστων μελ  λοντικών
εμπορικών και οικονομικών σχέσεων του HB
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.1 αΕΠ σε επιλεγμένες χώρες
(ετήσια μεταβολή %, εποχικά διορθωμένη)

Πηγή: Eurostat.
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο
πρόσφατων προβλέψεων απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The Economist poll και το ΔΝΤ.
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με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, συνεχίζει
να επηρεάζει αρνητικά την οικονομική
δραστηριότητα της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί
ότι, παρά την επιβράδυνση του ΑΕΠ, η
Τράπεζα της Αγγλίας προέβη σε αύξηση του
βασικού της επιτοκίου λαμβάνοντας υπόψη
την αύξηση του πληθωρισμού πέραν του
στόχου του 2% μεσοπρόθεσμα,  σε συνάρτηση
με τη σημαντική μείωση της ανεργίας καθώς
και των ευνοϊκών χρηματοοικονομικών
συνθηκών στη χώρα. 

Πληθωρισμός3

Ο πληθωρισμός παγκόσμια συνέχισε την αυξη-
τική του πορεία και κατά το τρίτο τρίμηνο του
2017, λόγω κυρίως των αυξήσεων στις τιμές
της ενέργειας σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο. Εξαιρουμένης της ενέργειας
και των τροφίμων, ο παγκόσμιος δομικός
πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος και σε
χαμηλότερα επίπεδα από το συνολικό πληθω-
ρισμό σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2016, αντανακλώντας κυρίως τη συγκρα-
τημένη αύξηση των μισθών. Σύμφωνα με τις
προβλέψεις διεθνών οργανισμών και
αναλυτών, ο πληθωρισμός σε επιλεγμένες
κύριες αναπτυγμένες χώρες όπως το ΗΒ, οι
ΗΠΑ και η Ιαπωνία αναμένεται να συνεχίσει και
το 2018 στα ίδια περίπου ή υψηλότερα
επίπεδα από το 2017 (Διάγραμμα Α.2), στηρι-
ζόμενος από την αναμενόμενη συνέχιση της
ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας. Στη
ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός αναμένεται να
επιβραδυνθεί λόγω κυρίως της αναμενόμενης
καθοδικής επίδρασης βάσης στην κατηγορία
της ενέργειας αλλά και της πρόσφατης ανατί-
μησης του ευρώ.

3.     Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό υπολογίζεται ως ο μέσος
όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Econo-
mist Poll of Forecasters (11 Νοεμβρίου 2017), την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (European Economic Forecast, Autumn
2017) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic
Outlook, October 2017).
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Πηγές: Εurostat, SDW (ΕΚΤ).
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο
πρόσφατων προβλέψεων απο την Ευρωπαική Επιτροπή, The Economist poll και το ΔΝΤ.
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Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι
των βασικών διεθνών νομισμάτων κατα-
γράφει γενικά ανοδική πορεία κατά τη διάρ-
κεια του 2017, παρά τις όποιες αυξομειώσεις
(Διάγραμμα Α.3). Η ανατίμηση του ευρώ
οφείλεται κυρίως στην αύξηση της οικονο-
μικής ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ, η οποία
στηρίζεται εν μέρει και στη συνέχιση της
εφαρμογής επεκτατικής νομισματικής πολι-
τικής. Αναλυτικότερα, από τις 6 Ιανουαρίου
του 2017 μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου του 2017
(τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), το ευρώ κατέ-
γραψε αύξηση της τάξης του 11,9%, 4,1% και
7,2% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, της στερλίνας
και του γεν, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, περί
τα τέλη Σεπτεμβρίου και κατά το μήνα Οκτώ-
βριο, το ευρώ υποτιμήθηκε έναντι της στερ-
λίνας και του δολαρίου ΗΠΑ, λόγω κυρίως
των προσδοκιών των αγορών όσον αφορά
την υιοθέτηση περιοριστικής νομισματικής
πολιτικής από τις ΗΠΑ και το ΗΒ (βλ. Διεθνή
βασικά επιτόκια, Διάγραμμα Α.5, σελ. 15). Η
υποτίμηση του ευρώ φαίνεται, ωστόσο, να
ήταν πρόσκαιρη αφού από τις αρχές Νοεμ-
βρίου μέχρι και τα τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία, η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ
καταγράφει ανοδική πορεία.

Πετρέλαιο

Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent κατέγραψε
θετικό ρυθμό μεταβολής κατά το 2017
(Διάγραμμα Α.4). Η ανάκαμψη της τιμής του
πετρελαίου οφείλεται κυρίως στην αναμενό-
μενη από τις αγορές επέκταση της συμφωνίας
του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών
Εξαγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) για μείωση της παρα-
γωγής πετρελαίου, στη γενική βελτίωση της
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οικονομικής ανάπτυξης και στη συνεπακό-
λουθη αύξηση της ζήτησης στην αγορά του
μαύρου χρυσού. Οι γεωπολιτικές αναταραχές
όπως το δημοψήφισμα ανεξαρτησίας του
Κουρδιστάν από το Ιράκ και οι ανησυχίες
σχετικά με τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν,
επίσης επηρέασαν, εν μέρει, την πορεία της
τιμής του πετρελαίου. Σύμφωνα με τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία, στις 17 Νοεμβρίου 2017 η
τιμή κλεισίματος διαμορφώθηκε στα $62,72
ανά βαρέλι από $46,86 στις 18 Νοεμβρίου 2016. 

Διεθνή βασικά επιτόκια

Οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες, με εξαί-
ρεση την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ),
υιοθέτησαν περιοριστική νομισματική πολι-
τική το 2017. Πιο συγκεκριμένα, η Ομοσπον-
διακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε το εύρος του
βασικού της επιτοκίου δύο φορές κατά το
2017 (το ανώτατο όριο αυξήθηκε από 0,75%
στο 1,00% και 1,25%, αντίστοιχα) ενώ η
Τράπεζα της Αγγλίας μια φορά (από 0,25% στο
0,5%) κυρίως λόγω της αύξησης του πληθωρι-
σμού στις συγκεκριμένες χώρες πάνω από το
στόχο της σταθερότητας των τιμών, που έχει
οριστεί στο 2% μεσοπρόθεσμα (Διάγραμμα
Α.5). Σε αντίθεση, η ΕΚΤ συνέχισε να εφαρ-
μόζει επεκτατική νομισματική πολιτική, διατη-
ρώντας αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο,
δηλαδή εκείνο των πράξεων κύριας αναχρη-
ματοδότησης, στο 0%. 

1.2 νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του
ευρώ

Πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ επιταχύν-
θηκε το πρώτο δεκάμηνο του 2017 σε
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σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2016, λόγω κυρίως της επίδρασης των τιμών
του πετρελαίου. Σύμφωνα με τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία, ο πληθωρισμός στη ζώνη
του ευρώ ανήλθε στο 1,4% τον Οκτώβριο του
2017 σε σύγκριση με 1,5% τον Σεπτέμβριο του
2017 και 0,5% τον Οκτώβριο του 2016
(Διάγραμμα Α.6). Σε γενικές γραμμές, το
επίπεδο της πλεονάζουσας παραγωγικής
ικανότητας που απορρέει από την υφιστά-
μενη οικονομική δραστηριότητα, ο ασθενής
ρυθμός αύξησης των μισθών και οι πιέσεις
στο κόστος παραγωγής συγκρατούν τις τιμές.
Ως αποτέλεσμα, ο δομικός πληθωρισμός
συνεχίζει να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και
αναμένεται να σημειώσει σταδιακή άνοδο
μόνο μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενος από
τα μέτρα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, την
αναμενόμενη συνέχιση της οικονομικής μεγέ-
θυνσης, τη σταδιακή μείωση του επιπέδου της
πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στην
οικονομία, καθώς και από την αναμενόμενη
άνοδο των μισθών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τιμές
των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, ο
πληθωρισμός τους επόμενους μήνες αναμέ-
νεται να επιβραδυνθεί, λόγω κυρίως της
επίδρασης βάσης στις τιμές της ενέργειας.
Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις διεθνών οργα-
νισμών και αναλυτών για τον πληθωρισμό στη
ζώνη του ευρώ συγκλίνουν στο 1,5% για το
2017. Όσον αφορά το 2018, αναμένεται
οριακή επιβράδυνση γύρω στο 1,4%, λόγω
της εξάλειψης της επίδρασης των αυξημένων
τιμών του πετρελαίου κατά το 2017 αλλά και
της πρόσφατης ανατίμησης του ευρώ.

Βασικά επιτόκια και παρεμβάσεις της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά της
επιτόκια το πρώτο τρίμηνο του 2017, στο
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0,25%, 0% και -0,40% για τις πράξεις διευκό-
λυνσης οριακής χρηματοδότησης, κύριας
αναχρηματοδότησης και διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων, αντίστοιχα. Η
καμπύλη απόδοσης του δείκτη EONIA παρέ-
μεινε αμετάβλητη, γεγονός που υποδηλοί ότι
οι αγορές δεν προσδοκούν περαιτέρω
μειώσεις στο επιτόκιο της διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων (Διάγραμμα Α.7).
Συγκεκριμένα, ο δείκτης EONIA έκλεισε στο -
0,36% στις 22 Νοεμβρίου του 2017, παραμέ-
νοντας στα ίδια επίπεδα κατά τον τελευταίο
χρόνο. Σημειώνεται ότι, η ΕΚΤ συνέχισε να
στηρίζει τις αγορές χρήματος μέσω πράξεων
παροχής ρευστότητας και συνέχισης των μη-
συμβατικών νομισματικών της μέτρων, με
στόχο τη στήριξη της επαναφοράς του
πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ σε βιώσιμα
και συμβατά με το μεσοπρόθεσμο στόχο της
επίπεδα, δηλαδή κάτω αλλά πλησίον του 2%.

Πιστωτική επέκταση: δάνεια

Τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα στη ζώνη
του ευρώ συνέχισαν να καταγράφουν θετι-
κούς ρυθμούς μεταβολής κατά το 2017, τόσο
προς τα νοικοκυριά όσο και προς τις μη-
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (Διά γρα -
μμα Α.8). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως
στην αυξημένη ρευστότητα των τραπεζών
και στη διατήρηση των δανειστικών επιτο-
κίων στη ζώνη του ευρώ σε πολύ χαμηλά
επίπεδα, ως επακόλουθο της επεκτατικής
νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, καθώς και
στη βελτίωση των όρων και κριτηρίων που
εφαρμόζουν οι τράπεζες στους δανειολήπτες
για τη χορήγηση δανείων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγή-
σεων (ΕΤΧ) στη ζώνη του ευρώ, η ζήτηση
δανείων καταγράφει συνεχείς αυξήσεις από
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το πρώτο τρίμηνο του 2014 μέχρι και το τρίτο
τρίμηνο του 2017 (τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία). Παράλληλα, τα κριτήρια χορήγησης
δανείων προς τους πιο πάνω τομείς του ιδιω-
τικού τομέα έγιναν χαλαρότερα από τα μέσα
του 2014. Όσον αφορά τις προσδοκίες για το
τέταρτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα πάντα
με τα τελευταία αποτελέσματα της ΕΤΧ στη
ζώνη του ευρώ, οι συμμετέχουσες τράπεζες
αναμένουν τα κριτήρια χορήγησης δανείων
προς τις επιχειρήσεις και προς τα νοικοκυριά
για στεγαστικούς σκοπούς να γίνουν χαλαρό-
τερα σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του
2017, ενώ τα κριτήρια χορήγησης δανείων για
καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς αναμέ-
νεται να γίνουν αυστηρότερα. Η καθαρή
ζήτηση δανείων από νοικοκυριά όσο και από
επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχίσει να
καταγράφει περαιτέρω αύξηση το τέταρτο
τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το τρίτο
τρίμηνο του 2017.

Παρά τις πιο πάνω θετικές νομισματικές
εξελίξεις, το υψηλό επίπεδο των ΜΕΔ σε
μερικά κράτη μέλη συνεχίζει να αποτελεί
τροχοπέδη στη μελλοντική δυναμική της
πιστωτικής επέκτασης στη ζώνη του ευρώ, με
επακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις στην
πραγματική οικονομία. Η επιτυχής και αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση του πιο πάνω
προβλήματος θεωρείται επιτακτική. Η ΕΚΤ
εργάζεται ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση,
ενώ γίνεται προσπάθεια για μια ολοκληρω-
μένη και συντονισμένη ευρωπαϊκή στρατη-
γική που θα περιλαμβάνει ευρύ πλέγμα
μέσων και κατάλληλων εργαλείων για την
αντιμετώπιση των ζητημάτων σε σχέση με τα
ΜΕΔ στην Ευρώπη. 
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2. Εγχώριες Εξελίξεις

• Θετικός εγχώριος πληθωρισμός κατά το
πρώτο δεκάμηνο του έτους, λόγω κυρίως
της σημαντικής οικονομικής μεγέθυνσης,
της αυξημένης ζήτησης για τουριστικές
υπηρεσίες και των υψηλότερων τιμών του
πετρελαίου.

• Συνέχιση των εισροών καταθέσεων, ιδιαί-
τερα από εγχώριες μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις.

• Συνέχιση της σταδιακής αποκλιμάκωσης του
επιπέδου των ΜΕΔ, αν και σε μικρότερο βαθμό
από εκείνον που θα αναμενόταν με βάση το
εύρωστο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον.

• Συνέχιση της σταδιακής αύξησης στα νέα
συμβόλαια δανεισμού, με τις αυξημένες όμως
αποπληρωμές να περιορίζουν το ρυθμό
αύξησης των καθαρών συνολικών δανείων.

• Περαιτέρω μειώσεις στα επιτόκια για τα
νοικοκυριά και σταθεροποίηση σε χαμηλά
επίπεδα στα επιτόκια για τις  μη χρηματοοι-
κονομικές επιχειρήσεις. 

• Καταγραφή περαιτέρω μεγέθυνσης του ΑΕΠ,
με συνεχιζόμενη αύξηση της εγχώριας
ζήτησης και του τουρισμού, ο οποίος συνε-
χίζει να καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα
αφίξεων και εσόδων.

• Περαιτέρω σημάδια αποκλιμάκωσης της
ανεργίας, η οποία εξακολουθεί όμως να
βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

• Συνέχιση της σταδιακής ανάκαμψης της
αγοράς ακινήτων με τη ζήτηση να γίνεται πιο
ζωηρή, τις τιμές να καταγράφουν μικρές
αυξήσεις και την κατασκευαστική δραστη-
ριότητα να ανακάμπτει από τα ιστορικά
χαμηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών.

• Συνέχιση της θετικής πορείας των δημοσιο-
νομικών στοιχείων, με τις σχετικές επιδόσεις
να εξακολουθούν να υπερβαίνουν τους
δη μο σιονομικούς στόχους.
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2.1 Εγχώριες Τιμές, νομισματικά Μεγέθη
και Κόστος Εργασίας

Τιμές

Από το τέλος του 2016, ο πληθωρισμός στην
Κύπρο με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) έχει επιστρέψει σε
θετικά πρόσημα. Συγκεκριμένα, οι τιμές τον
Οκτώβριο του 2017 κατέγραψαν αύξηση 0,4%
σε σύγκριση με μείωση 1% τον αντίστοιχο
μήνα του 2016. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις
αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών, των μη
επεξεργασμένων τροφίμων αλλά και των
τιμών της ενέργειας. Σημειώνεται ότι, όπως και
για τη ζώνη του ευρώ, το επίπεδο αυτό, εξακο-
λουθεί να υπολείπεται του στόχου της ΕΚΤ για
μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό κάτω αλλά
πλησίον του 2%.

Όσον αφορά το πρώτο δεκάμηνο του 2017,
ο ΕνΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,8% σε σύγκριση με
μείωση 1,4% την αντίστοιχη περίοδο του 2016
(Διάγραμμα Α.9 και Πίνακας Α.1). Σε γενικές
γραμμές, η πορεία του πληθωρισμού κατά το
πρώτο δεκάμηνο του έτους, αντανακλά
κυρίως την ισχυρή εγχώρια οικονομική
δραστηριότητα και την αύξηση των τιμών
στην κατηγορία των υπηρεσιών, λόγω κυρίως
της εξαιρετικής επίδοσης των υπηρεσιών που
σχετίζονται με τον τουρισμό. Επίσης, οφείλεται
στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου σε
σχέση με το προηγούμενο έτος, των μικρών
αυξήσεων στους μισθούς, καθώς και στο
θετικό ετήσιο ρυθμό αύξησης στις τιμές των
μη επεξεργασμένων τροφίμων. Εντούτοις,
όπως αναφέρθηκε ο εγχώριος πληθωρισμός,
αν και θετικός, παραμένει συγκρατημένος.
Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι οι τιμές των
επεξεργασμένων τροφίμων και των βιομηχα-
νικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας
συνεχίζουν να καταγράφουν ετήσιες μειώσεις
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Πηγή: Eurostat.

ΠIΝΑΚΑΣ Α.1 Πληθωρισμός στην Κύπρο

Πηγή: Eurostat.
(1) Σύμφωνα με τη στάθμιση για το έτος 2017.

                                                                                                                         Ετήσια μεταβολή, %
                                                                                               Ιαν.-Οκτ.      Ιαν.-Οκτ.           Οκτ.     Σεπ.        Οκτ.
                                                               Στάθμιση(1)               2016               2017         2016    2017      2017 
ΕνΔΤΚ                                                             1.000,0                   -1,4                    0,8             -1,0         0,1           0,4
Μη-Επεξεργασμένα τρόφιμα                  72,97                     2,0                    0,6             -4,1       -4,3           2,5
Επεξεργασμένα τρόφιμα                        177,17                   -0,3                  -1,1               0,6       -1,6          -2,0
Ενέργεια                                                            74,31                -11,5                    9,6             -2,6         4,2           2,9
Υπηρεσίες                                                      462,52                   -1,2                    1,1             -0,8         1,4           1,4
Βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ.                              
της ενέργειας                                               213,04                     0,0                  -1,0             -1,0       -1,2          -1,6
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας                    925,69                   -0,5                    0,2             -0,9       -0,2           0,2
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας                                   
και των τροφίμων                                      675,56                   -0,9                    0,5             -0,9         0,6           0,5
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λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού, συμπερι-
λαμβανομένων των ειδικών προσφορών εκτός
της περιόδου ξεπουλημάτων, των χαμηλό-
τερων περιθωρίων κέρδους και γενικά τη διορ-
θωτική πορεία στις τιμές διαφόρων προϊόντων
που ακολούθησε την κρίση του 2013. 

Ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέρ-
γειας κατέγραψε οριακή αύξηση 0,2% το
πρώτο δεκάμηνο του 2017 σε σύγκριση με
μείωση 0,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2016
(Διάγραμμα Α.9 και Πίνακας Α.1, σελ. 20).
Παράλληλα, ο πληθωρισμός εξαιρουμένων
των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων
(δομικός πληθωρισμός), που αποτελεί
περίπου το 68% του ΕνΔΤΚ, έφθασε το 0,5%
κατά το πρώτο δεκάμηνο του έτους σε
σύγκριση με -0,9% την αντίστοιχη περίοδο
του 2016 (Διάγραμμα Α.9 και Πίνακας Α.1,
σελ. 20). Η ανοδική πορεία των τιμών του
δομικού πληθωρισμού αντικατοπτρίζει
κυρίως την επίδραση της αυξημένης ζήτησης
των υπηρεσιών (ιδιαίτερα των τουριστικών
υπηρεσιών) αλλά και της ζωηρής εγχώριας
οικονομικής δραστηριότητας. Η ανάλυση της
πορείας του δομικού πληθωρισμού είναι
χρήσιμη καθώς αυτή καταδεικνύει τις γενικό-
τερες τάσεις των τιμών εξαιρουμένων
εξωγενών ή/και ασταθών παραγόντων.

Νομισματικά Μεγέθη4,5

Η σταθερή ανάκαμψη των μεγεθών του εγχώ-
ριου χρηματοπιστωτικού τομέα συνεχίστηκε
και το τρίτο τρίμηνο του 2017, εν μέσω των
προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο εν λόγω
τομέας. H βαθμιαία επιστροφή της εμπιστο-
σύνης των καταθετών καθώς και οι θετικές

4.     Για αναλυτική επεξήγηση της μεθοδολογίας και τεχνικής
ανάλυσης των νομισματικών μεγεθών βλέπε τις Τεχνικές
Σημειώσεις στη σελ. 63.

5.     Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που αναλύονται στην παρούσα
ενότητα του Οικονομικού Δελτίου (καταθέσεις και δάνεια)
και αναφέρονται σε εγχώρια μεγέθη ή μεγέθη για κατοί-
κους Κύπρου εξαιρούν τις Οντότητες Ειδικού Σκοπού (ΟΕΣ)
οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία των μη κατοίκων.
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εγχώριες μακροοικονομικές εξελίξεις συνέ-
βαλαν στην καταγραφή εισροών καταθέσεων
στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και τους
πρώτους εννέα μήνες του 2017, ιδίως από
πλευράς των εγχώριων μη χρηματοοικονο-
μικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, παρά το
υψηλό επίπεδο των ΜΕΔ, παρατηρείται
σταθερή αύξηση στα νέα συμβόλαια δανείων,
ως αποτέλεσμα των εύρωστων μακροοικονο-
μικών συνθηκών, των ιστορικά χαμηλών
επιτοκίων και κατ’ επέκταση της αυξημένης
ζήτησης νέων δανείων από τον εγχώριο ιδιω-
τικό τομέα. Ωστόσο, οι αυξημένες αποπλη-
ρωμές που σχετίζονται και με τα
αναδιαρθρωμένα ΜΕΔ, περιορίζουν το ρυθμό
αύξησης των καθαρών συνολικών δανείων. 

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν τους πρώτους
εννέα μήνες του 2017, αντανακλώντας την
ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο εγχώριο
τραπεζικό σύστημα, καθώς και τη σαφή
βελτίωση των οικονομικών συνθηκών.
Αναλυτικότερα, οι καταθέσεις του εγχώριου
ιδιωτικού τομέα (μη συμπεριλαμβανομένων
των ΟΕΣ) κατέγραψαν ετήσια αύξηση της
τάξης του 5,7% τον Σεπτέμβριο του 2017 σε
σύγκριση με ετήσιες αυξήσεις της τάξης του
7,6% και 6,8% τον Δεκέμβριο του 2016 και
τον Σεπτέμβριο του 2016, αντίστοιχα. Συγκε-
κριμένα, οι καταθέσεις των εγχώριων μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων (μη συ -
 μπε ριλαμβανομένων των ΟΕΣ) τον Σεπτέμ-
βριο του 2017 κατέγραψαν ετήσια αύξηση
15,2% σε σύγκριση με ετήσιες αυξήσεις
21,1% τον Δεκέμβριο του 2016 και 29,8% τον
Σεπτέμβριο του 2016, ενώ οι καταθέσεις των
νοικοκυριών κατέγραψαν αυξήσεις 2,6%,
2,9% και 2,4%, αντίστοιχα (Διάγραμμα Α.10).
Σημειώνεται ότι οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης
των καταθέσεων των μη χρηματοοικονο-
μικών επιχειρήσεων οφείλεται στο χαμηλό
υπόλοιπο. Oι καταθέσεις των μη κατοίκων
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(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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Κύπρου από την άλλη, οι οποίες παρουσιά-
ζουν εκ φύσεως αυξομειώσεις, καταγράφουν
ετήσιο ρυθμό μεταβολής γύρω στο μηδέν τον
τελευταίο χρόνο. Συγκεκριμένα, η ετήσια
ποσοστιαία μεταβολή των καταθέσεων των
μη κατοίκων Κύπρου  διαμορφώθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2017 στο -0,2% έναντι 0,7%
τον Δεκέμβριο του 2016 και 0,5% τον Σεπτέμ-
βριο του 2016 (Διάγραμμα Α.11).

Πέραν των πιο πάνω, όμως, το υψηλό, αν
και μειωμένο, απόθεμα των ΜΕΔ στα χαρτο-
φυλάκια των τραπεζών συνεχίζει να αποτελεί
τροχοπέδη για την πλήρη εξυγίανση του
τραπεζικού συστήματος. Η σταδιακή καθο-
δική πορεία των ΜΕΔ οφείλεται κυρίως σε
αυξημένες αποπληρωμές, αναδιαρθρώσεις
που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία μέχρι το
τέλος της περιόδου παρακολούθησης και
αναταξινομήθηκαν ως εξυπηρετούμενα
δάνεια, διαγραφές δανείων καθώς και διακα-
νονισμό χρεών μέσω ανταλλαγών με ακίνητα
που αναμένεται να πωληθούν με στόχο την
ταχύτερη είσπραξη μετρητών. Η ριζική και
ολική αντιμετώπιση των ΜΕΔ θα ενισχύσει
την ικανότητα των εγχώριων πιστωτικών
ιδρυμάτων να στηρίξουν περαιτέρω την οικο-
νομική ανάπτυξη της χώρας με βιώσιμη
χρηματοδότηση. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, ήδη
παρατηρείται σταθερή αύξηση στα νέα συμβό-
λαια δανείων σε συνάρτηση με την αυξανό-
μενη οικονομική δραστηριότητα καθώς και τα
ιστορικά χαμηλά επιτόκια που επικρατούν στην
αγορά. Ωστόσο, οι αυξημένες αποπληρωμές
που σχετίζονται και με τα αναδιαρθρωμένα
ΜΕΔ, συγκρατούν σε μεγάλο βαθμό το ρυθμό
αύξησης των καθαρών συνολικών δανείων.
Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
των δανείων των εγχώριων μη χρηματοοικονο-
μικών επιχειρήσεων (μη συμπεριλαμβανο-
μένων των ΟΕΣ) διαμορφώθηκε στο 1,1% τον

1

2

Εισαγω
γή

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

  
 

-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10

-5
0
5

10
15
20

μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις νοικοκυριά
συνολικές καταθέσεις

Ιαν. Ιούλ.
2013

Ιαν. Ιούλ.
2014

Ιαν. Ιούλ.
2015

Ιαν. Ιούλ.
2016

Ιαν. Ιούλ.
2017

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.11 Kαταθέσεις μη κατοίκων Κύπρου
(ετήσια μεταβολή, %)
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Σεπτέμβριο του 2017 από -1,6% τον Δεκέμβριο
του 2016 και -2% τον Σεπτέμβριο του 2016
(Διάγραμμα Α.12). Όσον αφορά τα εγχώρια
νοικοκυριά, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των
δανείων τους ανήλθε στο 0,3% στο τέλος του
τρίτου τριμήνου του 2017 σε σύγκριση με -
0,7% στο τέλος του 2016 και -0,8% στο τέλος
του τρίτου τριμήνου του 2016 (Διάγραμμα
Α.12 και Πίνακας Α.2).

Σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της
Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων (ΕΤΧ) του
Οκτωβρίου του 2017, η καθαρή ζήτηση τόσο
για στεγαστικά όσο και για επιχειρηματικά
δάνεια συνέχισε να καταγράφει αύξηση και το
τρίτο τρίμηνο του 2017, τάση που παρατη-
ρείται από τις αρχές του 2015 και αντικατοπτρί-
ζεται στο εύρωστο εγχώριο οικονομικό
περιβάλλον. Η καθαρή ζήτηση για καταναλω-
τικά και λοιπά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη το
τρίτο τρίμηνο του 2017, δηλαδή στα ίδια αυξη-
μένα επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο.
Όσον αφορά τα κριτήρια χορήγησης δανείων,
όπως αυτά εφαρμόζονται από τις τράπεζες,
παρέμειναν αμετάβλητα και κατά το τρίτο
τρίμηνο του 2017 για όλες τις προαναφερ-
θείσες κατηγορίες δανεισμού, με αποτέλεσμα
τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα να διατηρούν
τα κριτήρια χορήγησης δανείων στα ίδια
αυστηρά επίπεδα που ίσχυαν το τέταρτο
τρίμηνο του 2014. Περαιτέρω, σύμφωνα με την
πιο πάνω έρευνα, για το τέταρτο τρίμηνο του
2017 αναμένεται περαιτέρω αύξηση στη
ζήτηση για στεγαστικά δάνεια, ενώ αμετά-
βλητη αναμένεται η καθαρή ζήτηση δανείων
από επιχειρήσεις και νοικοκυριά για καταναλω-
τικούς και λοιπούς σκοπούς. Επίσης, αμετά-
βλητα αναμένεται να παραμείνουν τα κριτήρια
χορήγησης δανείων σε όλες τις εν λόγω κατη-
γορίες δανείων (Πίνακας Α.3, σελ. 25).

Παρά τις θετικές αλλαγές που έχουν
επισημανθεί, ο εγχώριος τραπεζικός κλάδος
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τομέα
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.

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

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

                                                             Υπόλοιπα                            Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή
                                                               ως % του       2016        2016       2016       2017       2017      2017
                                                             συνόλου(3)       Ιούν.         Σεπ.        Δεκ.    Μάρτ.       Ιούν.       Σεπ.
Εγχώρια νοικοκυριά                         100,0                  -1,0           -0,8          -0,7          -0,1            0,2           0,3
1. Καταναλωτικά δάνεια                   12,6                  -0,8           -0,5          -0,8          -0,5            0,7           1,6
2. Στεγαστικά δάνεια                          55,7                  -1,2           -0,9          -0,9          -0,7          -0,9         -0,6
3. Λοιπά δάνεια                                     31,7                  -0,7           -0,7          -0,4            1,0            1,7           1,4
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και γενικότερα η κυπριακή οικονομία αντι-
μετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, με το
υψηλό επίπεδο των ΜΕΔ να παραμένει η
σημαντικότερη. Θα πρέπει να τονιστεί ότι, η
οριστική αντιμετώπιση αυτού του προβλή-
ματος είναι μείζονος σημασίας για την πραγ-
ματική οικονομία, καθώς λειτουργεί μεταξύ
άλλων, και ως τροχοπέδη για νέο δανεισμό
και απαιτεί εντατικοποιημένους και αποφα-
σιστικούς χειρισμούς από όλα τα εμπλεκό-
μενα μέρη για ταχύτερη αποκλιμάκωσή του
με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο.

Επιτόκια

Τα επιτόκια στην Κύπρο συνέχισαν να καταγρά-
φουν μειώσεις για τέταρτη συνεχομένη χρονιά,
στα πλαίσια του καθεστώτος χαλαρής νομισμα-
τικής πολιτικής που ακολουθείται από την ΕΚΤ.
Παράλληλα, παρατηρείται και αυξημένος αντα-
γωνισμός στα δανειστικά προϊόντα των
τραπεζών, κυρίως όσον αφορά τα στεγαστικά
και καταναλωτικά δάνεια, σε μια προσπάθεια
των τραπεζών να επεκτείνουν τον κύκλο εργα-
σιών τους με νέο, πιο υγιή, δανεισμό.

Πιο συγκεκριμένα, σε εγχώριο επίπεδο, το
ενδεικτικό6 επιτόκιο νέων δανείων τόσο προς
τα νοικοκυριά όσο και προς τις μη χρηματο-
οικονομικές επιχειρήσεις κατέγραψε περαι-
τέρω μείωση7. Για παράδειγμα, τον
Σεπτέμβριο του 2017 το μέσο επιτόκιο για τα
στεγαστικά δάνεια μειώθηκε στο 2,67% από
3,03% στο τέλος του 2016 (Διάγραμμα Α.13).
Για την ίδια περίοδο το κόστος νέου δανει-
σμού από τα εγχώρια ΝΧΙ προς τις μη χρημα-
τοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης του
ευρώ για δάνεια ύψους μέχρι €1 εκατ. κυμάν-

6.     Δάνεια σε ευρώ από τα Νομισματικά και Χρηματοπιστω-
τικά Ιδρύματα στην Κύπρο και αρχικό προσδιορισμό επι-
τοκίου μέχρι 1 χρόνο.

7.     Τα επίπεδα των υφιστάμενων δανειστικών επιτοκίων συμ-
περιλαμβάνουν το ύψος των επιτοκίων που ισχύουν για τις
αναδιαρθρώσεις των εξυπηρετούμενων δανείων από τις
εγχώριες τράπεζες προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 
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Πίνακας A.6 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε
νχι στην Κύπρο από  κατοίκους της ζώνης του ευρώ
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

ΠIΝΑΚΑΣ A.3 Σύνοψη αποτελεσμάτων για την έρευνα
Τραπεζικών χορηγήσεων - οκτώβριος 2017

                                                                                          Κύπρος                                       Ζώνη του ευρώ
                                                                         2017 Q3            2017 Q4             2017 Q3             2017 Q4
Σύνοψη αποτελεσμάτων                                          (προσδοκίες)                                (προσδοκίες)
Κριτήρια χορήγησης δανείων                                                                                                             
Επιχειρήσεις                                              Αμετάβλητα      Αμετάβλητα        Ουσιαστικά       Αμετάβλητα
                                                                                                                                      αμετάβλητα
Νοικοκυριά                                                                                                                                                           
      -  Στεγαστικά Δάνεια                         Αμετάβλητα      Αμετάβλητα       Χαλαρότερα      Χαλαρότερα
      -  Καταναλωτικά                                                 
          και λοιπά Δάνεια                             Αμετάβλητα      Αμετάβλητα       Χαλαρότερα       Χαλαρότερα
Ζήτηση για δάνεια                                                                                                                                      
Επιχειρήσεις                                                   Αύξηση          Αμετάβλητη            Αύξηση                Αύξηση
Νοικοκυριά                                                                                                                                                           
      -  Στεγαστικά Δάνεια                             Αύξηση               Αύξηση                Αύξηση                Αύξηση
      -  Καταναλωτικά 
          και λοιπά Δάνεια                             Αμετάβλητη      Αμετάβλητη            Αύξηση                Αύξηση

Πηγές:  ΚΤΚ, SDW.
Σημείωση: Τα πιο πάνω αποτελέσματα καταγράφουν τις μεταβολές που σημειώθηκαν τους τελευταίους
τρεις μήνες (στην περίπτωση αυτή το τρίτο τρίμηνο του 2017), καθώς και τις μεταβολές που αναμένεται
να σημειωθούν για τους επόμενους τρεις μήνες (δηλαδή το τέταρτο τρίμηνο του 2017). Για την ανάλυση
των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης διάχυσης (diffusion index).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.13 Επιτόκια νέων στεγαστικών δανείων σε
ευρώ των νχι προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ (1)

(% ετήσιως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ.
(1) Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.
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θηκε με μικρές αυξομειώσεις γύρω στο 4%
τον τελευταίο χρόνο (Διάγραμμα Α.14).

Παρόμοια πορεία κατέγραψαν και τα κατα-
θετικά επιτόκια, με τις μεγαλύτερες μεταβολές
να καταγράφονται στα επιτόκια των νοικοκυ-
ριών. Τα επιτόκια των μη χρηματοοικονο-
μικών επιχειρήσεων παρέμειναν γενικά στα
ίδια περίπου επίπεδα. Συγκεκριμένα, το ενδει-
κτικό καταθετικό επιτόκιο για νοικοκυριά8

μειώθηκε στο 1,24% τον Σεπτέμβριο του 2017
από 1,47% στο τέλος του 2016 (Διάγραμμα
Α.15), ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο για τις μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις ανήλθε στο
1,34% από 1,29% (Διάγραμμα Α.16). 

Συγκρίνοντας τα εγχώρια επιτόκια με
εκείνα της υπόλοιπης ζώνης του ευρώ, το
2017 παρατηρήθηκε μείωση στη ψαλίδα
όσον αφορά τα νοικοκυριά. Επιγραμματικά,
μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2017, η ψαλίδα
των δανειστικών και καταθετικών επιτοκίων
μειώθηκε 29 και 16 μονάδες βάσεις αντί-
στοιχα από το τέλος του 2016. Από την άλλη,
σε γενικές γραμμές η ψαλίδα των δανειστικών
και καταθετικών επιτοκίων για τις μη χρημα-
τοοικονομικές επιχειρήσεις δεν κατέγραψε
ουσιαστικές μεταβολές κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος έτους.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, τα
εγχώρια επιτόκια δεν αναμένεται να καταγρά-
ψουν ουσιαστικές μεταβολές στον επόμενο
χρόνο, δεδομένης και της συνέχισης της
χαλαρής νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ
για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως αυτό
ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρία του τελευ-
ταίου Διοικητικού της Συμβουλίου στις 26
Οκτωβρίου 2017.

Κόστος Εργασίας

Το κόστος εργασίας κατέγραψε μικρή αύξηση
το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε σχέση με την

8.     Μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων προθεσμίας μέχρι 1
χρόνο σε νοικοκυριά.
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αντίστοιχη περυσινή περίοδο στα πλαίσια της
συνεχιζόμενης ανάκαμψης της αγοράς εργα-
σίας. Συγκεκριμένα, η ονομαστική συνολική
δαπάνη για αποδοχές και εργοδοτικές
εισφορές ανά απασχολούμενο μισθωτό
(δαπάνη ανά μισθωτό) αυξήθηκε κατά 0,4% το
πρώτο εξάμηνο του 2017 σε σχέση με μείωση
1,5% το πρώτο εξάμηνο του 2016 (Διάγραμμα
Α.17). Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, η
σχετική δαπάνη ανά μισθωτό κατέγραψε
επίσης αύξηση 0,4% λόγω αυξήσεων σε
συγκεκριμένους τομείς9. Η δαπάνη ανά
μισθωτό στο δημόσιο τομέα κατέγραψε
οριακή μείωση 0,1% ως αποτέλεσμα της
αλλαγής στη σύνθεση της δημόσιας απασχό-
λησης, ειδικότερα λόγω της πρόσληψης επαγ-
γελματιών οπλιτών στην Εθνική Φρουρά περί
τα τέλη του 2016, των οποίων οι μισθοί είναι
χαμηλότεροι από το μέσο μισθό των υφιστά-
μενων δημοσίων υπαλλήλων. Όσον αφορά
την ανάλυση ανά τομέα, η αύξηση στην
ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό εξηγείται
κυρίως από τις εξελίξεις στον τριτογενή τομέα
(Διάγραμμα Α.17). Ο εν λόγω τομέας αποτελεί
περίπου το 82% της συνολικής απασχόλησης,
με τη σχετική δαπάνη ανά μισθωτό να κατα-
γράφει αύξηση 0,8% κατά την υπό αναφοράν
περίοδο. Ετήσια μεταβολή - 0,8% και -1,7%,
παρατηρήθηκε στην ονομαστική δαπάνη ανά
μισθωτό στον πρωτογενή και δευτερογενή
τομέα, αντίστοιχα.

Το πρώτο εξάμηνο του 2017 η πραγματική
δαπάνη ανά μισθωτό κατέγραψε μείωση
0,7%, έναντι αύξησης 0,4% την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο (Διάγραμμα Α.18). Αυτή η
εξέλιξη οφείλεται στην αύξηση που κατέ-
γραψαν οι εγχώριες τιμές κατά την υπό
αναφοράν περίοδο, η οποία υπερίσχυσε της
αύξησης που σημειώθηκε στην ονομαστική
δαπάνη ανά μισθωτό. Σε ό,τι αφορά την παρα-
γωγικότητα, η οποία υπολογίζεται ως η μετα-

9.     Οι σχετικοί τομείς περιλαμβάνουν εκείνους των Ενδιάμε-
σων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών καθώς και της Ενη-
μέρωσης και Επικοινωνίας.
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βολή στο πραγματικό ΑΕΠ ανά απασχολού-
μενο, ο σχετικός δείκτης κατέγραψε ετήσια
αύξηση 0,4% το πρώτο εξάμηνο του 2017, σε
σύγκριση με μείωση 0,2% την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο (Διάγραμμα Α.18, σελ. 27).
Η θετική πορεία της παραγωγικότητας είναι
αποτέλεσμα των διαθρωτικών αλλαγών που
υιοθετήθηκαν στην αγορά εργασίας τα τελευ-
ταία χρόνια. 

Το μοναδιαίο εργατικό κόστος, το οποίο
καθορίζεται από τη διαφορά της μεταβολής
της ονομαστικής δαπάνης ανά μισθωτό προς
τη μεταβολή της παραγωγικότητας, παρέμεινε
αμετάβλητο το πρώτο εξάμηνο του 2017, σε
σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο
(Διάγραμμα Α.19α). Σημειώνεται ότι την αντί-
στοιχη περίοδο του 2016  το μοναδιαίο εργα-
τικό κόστος κατέγραψε μείωση 1,2%, ενώ
σωρευτικά για τα έτη 2013-2016 μειώθηκε
σημαντικά κατά 11,2%. Σε αντίθεση, το μονα-
διαίο εργατικό κόστος στη ζώνη του ευρώ
κατέγραψε αύξηση της τάξης του 0,9% το
πρώτο εξάμηνο του 2017, σε συνέχεια
αύξησης 0,5% που σημειώθηκε το αντίστοιχο
εξάμηνο του 2016. Το μοναδιαίο εργατικό
κόστος αποτελεί σημαντικό δείκτη της αντα-
γωνιστικότητας για μια οικονομία έναντι αντα-
γωνιστριών οικονομιών, καθώς αποτυπώνει το
κόστος εργασίας ανά μονάδα παραγόμενου
προϊόντος. Εξετάζοντας διαχρονικά το δείκτη
του μοναδιαίου εργατικού κόστους, παρατη-
ρείται ότι βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα
έναντι της ζώνης του ευρώ από το 2013. Αυτό,
καταδεικνύει τη βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας της κυπριακής οικονομίας, με συνεπα-
κόλουθη μείωση και στις τιμές των αγαθών και
υπηρεσιών. Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο
του 2017 ο δείκτης κινήθηκε σημαντικά πιο
κάτω από τον αντίστοιχο δείκτη της ζώνης του
ευρώ κατά περίπου 15 ποσοστιαίες μονάδες
(Διάγραμμα Α.19β). 
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2.2 Εγχώρια ανταγωνιστικότητα και
ισοζύγιο Πληρωμών

Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία

Στο Διάγραμμα Α.20 φαίνεται ο δείκτης της
σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας
(ΣΣΙ) του ευρώ στην Κύπρο, σε ονομαστικούς
(ΟΣΣΙ) και πραγματικούς (ΠΣΣΙ)10 όρους όπως
υπολογίζονται από το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ). Στο εν λόγω διάγραμμα διαφαί-
νεται ότι ο δείκτης ΟΣΣΙ κατέγραψε τάση
ενδυνάμωσης το πρώτο εννιάμηνο του 2017,
ενώ ο δείκτης ΠΣΣΙ κυμάνθηκε στα ίδια
περίπου επίπεδα με το 2016. Σε γενικές
γραμμές, κατά την πρόσφατη περίοδο, η
πορεία του δείκτη ΠΣΣΙ, καθώς και η διεύ-
ρυνση της ψαλίδας μεταξύ των δεικτών ΟΣΣΙ
και ΠΣΣΙ επηρεάστηκε από την πορεία του
ευρώ και κυρίως από τις εγχώριες εξελίξεις,
συγκεκριμένα από το χαμηλότερο πληθω-
ρισμό που καταγράφηκε στην Κύπρο σε
σύγκριση με τους εταίρους μας. 

Ο δείκτης ΠΣΣΙ, ο πληθωρισμός καθώς και
το μοναδιαίο εργατικό κόστος που αναλήθηκε
στην προηγούμενη ενότητα αποτελούν
μεγέθη που αντανακλούν σε σημαντικό
βαθμό την αντα γωνιστικότητα της κυπριακής
οικονομίας. Για παράδειγμα, χαμηλότερο
μοναδιαίο εργατικό κόστος και χαμηλότερη
ΠΣΣΙ στην Κύπρο σε σύγκριση με ανταγωνί-
στριες χώρες υποδηλώνουν ότι οι εγχώριες
εξαγωγές τείνουν να είναι περισσότερο ελκυ-
στικές ως προς την τιμή. Ο πληθωρισμός
σχετίζεται, μεταξύ άλλων παραγόντων, και με
τα δύο προαναφερθέντα μεγέθη και ως εκ
τούτου αντανακλά επίσης το βαθμό ανταγω-
νιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Η
υιοθέτηση μέτρων που επηρέασαν μισθούς
και άλλες αμοιβές τόσο στο δημόσιο όσο και

10.   Ο δείκτης σταθμισμένης ισοτιμίας του ευρώ στην Κύπρο
σε πραγματικούς όρους ‘ΠΣΣΙ’ υπολογίζεται από το ΔΝΤ και
λαμβάνει υπόψη τις εμπορικές σχέσεις της Κύπρου με τους
26 κύριους εταίρους (χώρες).
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Πηγή: ΔΝΤ.
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στον ιδιωτικό τομέα τα τελευταία χρόνια
έχουν μειώσει το μοναδιαίο εργατικό κόστος
στο σύνολο της οικονομίας, και υποβοηθούν
μεσοπρόθεσμα στην ανάκαμψη της
κυπριακής οικονομίας και στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς της.

Ισοζύγιο πληρωμών

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι, η
καταγραφή των εξωτερικών συναλλαγών
έχει τροποποιηθεί σημαντικά στη βάση
νέων μεθοδολογικών και στατιστικών
αλλαγών11. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται,
κυρίως για εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών,
δεν αντικατοπτρίζουν τα οικονομικά δεδο-
μένα της εγχώριας αγοράς λόγω της συμπε-
ρίληψης των στοιχείων της μεταφοράς
οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλι-
σμού μεταφορών (κυρίως πλοία), των οντο-
τήτων ειδικού σκοπού (ΟΕΣ), που είναι
εγγεγραμμένες στην Κύπρο. Η επίδρασή
των ΟΕΣ στα στοιχεία είναι σημαντική, παρά
το ότι οι συναλλαγές τους δεν επηρεάζουν,
αλλά ούτε και επηρεάζονται, από τις
συνθήκες της εγχώριας αγοράς. Ως εκ
τούτου, στην πιο κάτω ανάλυση γίνεται
αναφορά τόσο σε στοιχεία συμπεριλαμβα-
νομένων των ΟΕΣ, όσο και διορθωμένα ως
προς την επίδρασή τους. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2017, το Ισοζύγιο
Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) (Πίνακας Α.4)
κατέγραψε έλλειμμα €720,1 εκατ. (ή 7,9%
ως ποσοστό του ΑΕΠ) σε σύγκριση με
έλλειμμα €392,2 εκατ. (ή 4,5% ως ποσοστό
του ΑΕΠ) το πρώτο εξάμηνο του 2016. Το
έλλειμα του ΙΤΣ το πρώτο εξάμηνο του
2017, διορθωμένο ως προς την επίδραση
των ΟΕΣ, μειώνεται  στα €358,2 εκατ.
(ή 3,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ), αλλά εξακο-
λουθεί να χειροτερεύει σε σχέση με την

11.   Για την εισαγωγή των στατιστικών μεθόδων ΕΣΟΛ2010 και
BPM 6, περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Πλαί-
σιο 1 σελ. 51 του Οικονομικού Δελτίου Δεκεμβρίου 2014.
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ΠIΝΑΚΑΣ A.4 ισοζύγιο Πληρωμών (κύριες κατηγορίες)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

Ιαν. - Ιούν. Ιαν. - Ιούν.
2016 2017 Μεταβολή

(€ εκατ.) (€ εκατ.) (€ εκατ.)
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -392,2 -720,1 -327,9
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών -74,6 -306,0 -231,4
Ισοζύγιο αγαθών -1.828,9 -2.043,5 -214,6

Εξαγωγές αγαθών 1.479,5 1.153,5 -326,0
Εισαγωγές αγαθών 3.308,4 3.197,0 -111,4

Ισοζύγιο υπηρεσιών 1.754,3 1.737,5 -16,8
Εξαγωγές υπηρεσιών 4.070,9 4.337,4 266,5

εκ των οποίων: 
Μεταφορές 1.201,3 1.236,4 35,1
Ταξίδια 878,3 1.040,1 161,8
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 1.064,8 1.020,6 -44,2
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 103,3 79,2 -24,1

Εισαγωγές υπηρεσιών 2.316,6 2.599,9 283,3
εκ των οποίων: 
Μεταφορές 710,2 751,4 41,2
Ταξίδια 458,5 497,9 39,4
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 480,0 450,1 -29,9
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 163,6 182,5 18,9

Πρωτογενές εισόδημα (καθαρό) -112,7 -202,1 -89,4
Δευτερογενές εισόδημα (καθαρό) -204,9 -212,0 -7,1

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ως % του ΑΕΠ) -4,5 -7,9
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διορθωμένο
ως προς την επίδραση των ΟΕΣ (ως % του ΑΕΠ) 0,8 -3,9
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αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω
των εξελίξεων στο ισοζύγιο αγαθών. 

Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του εμπορικού
ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε, φτάνοντας τα
€2.043,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017  σε
σύγκριση με έλλειμμα €1.828,9 εκατ. την αντί-
στοιχη περυσινή περίοδο και οφείλεται
κυρίως στη μείωση των εξαγωγών αγαθών και
πιο συγκεκριμένα των πλοίων (Πίνακας Α.4,
σελ. 30). Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
διορθωμένο ως προς την επίδραση των ΟΕΣ
καταγράφει μεγαλύτερη χειροτέρευση κατά
την υπό αναφοράν περίοδο και οφείλεται
πρωτίστως στην αύξηση που παρατηρείται
στις εισαγωγές αγαθών. Οι παράγοντες που
συνέβαλαν στην προαναφερθείσα αύξηση
των εισαγωγών αγαθών είναι η αύξηση της
τιμής του πετρελαίου, οι εισαγωγές αερο-
σκαφών, καθώς και η αυξημένη εγχώρια
ζήτηση που αντικατοπτρίζεται στην αύξηση
των εισαγωγών ενδιάμεσων, κεφαλαιουχικών
και καταναλωτικών αγαθών. 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών το
πρώτο εξάμηνο του 2017 μειώθηκε οριακά
φθάνοντας στα €1.737,5 εκατ., σε σχέση με
€1.754,3 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο, με την αύξηση που καταγράφηκε στις
εισαγωγές υπηρεσιών να υπερισχύει  της
αύξησης στις εξαγωγές υπηρεσιών. 

Οι εξαγωγές υπηρεσιών το πρώτο εξάμηνο
2017 κατέγραψαν αύξηση 6,5% (ή €266,5
εκατ.) η οποία οφείλεται εν μέρει στα ταξιδιω-
τικά έσοδα, τα οποία περιλαμβάνουν τα
έσοδα από τον τουρισμό, σημειώνοντας αξιο-
σημείωτη αύξηση της τάξης του 18,4% (ή
€161,8 εκατ.). Η ανοδική πορεία του τουρι-
σμού συνεχίστηκε και τους υπόλοιπους μήνες
του 2017, αφού πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοι-
χεία, καταδεικνύουν συνεχιζόμενη άνοδο στα
έσοδα από τον τουρισμό το πρώτο οκτάμηνο
του έτους (βλ. Τουρισμός, σελ. 33). Επίσης,
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αυξήσεις κατέγραψαν οι υπηρεσίες τηλεπικοι-
νωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης,
καθώς και οι μεταφορές. Εντούτοις, οι κατηγο-
ρίες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και
των λοιπών επιχειρηματικών υπηρεσιών κατέ-
γραψαν μειώσεις το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Παράλληλα, οι εισαγωγές υπηρεσιών κατέ-
γραψαν αύξηση 12,2% (ή €283,3 εκατ.) η οποία
προέρχεται πρωτίστως από την αύξηση που
κατέγραψαν οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών,
πληροφορικής και πληροφόρησης, οι μετα-
φορές και τα ταξίδια.  Αντίθετα, οι χρηματοοι-
κονομικές υπηρεσίες κατέγραψαν μειώσεις.

Στο λογαριασμό του πρωτογενούς εισοδή-
ματος (το οποίο περιλαμβάνει κυρίως εισό-
δημα από εξαρτημένη εργασία και
επενδύσεις) το έλλειμα διευρύνθηκε στα
€202,1 εκατ. σε σχέση με €112,7 εκατ. την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διεύρυνση
του ελλείματος  οφείλεται  κυρίως στην μεγα-
λύτερη αύξηση που καταγράφηκε στο ποσό
των πληρωθέντων τόκων σε σχέση με το ποσό
των εισπραχθέντων τόκων. Το έλλειμμα του
δευτερογενούς εισοδήματος (το οποίο περι-
λαμβάνει κυρίως τρέχουσες μεταβιβάσεις) δεν
παρουσίασε ουσιαστική μεταβολή. 

Η χρηματοδότηση του ελλείμματος το
πρώτο εξάμηνο του 2017 συνοδεύτηκε
κυρίως από δανεισμό μέσω έκδοσης χρεο-
γράφων από τον ιδιωτικό τομέα και σε μικρό-
τερο βαθμό από την κυβέρνηση. 

Η καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση (ΔΕΘ)
επιδεινώθηκε λόγω των μεθοδολογικών
αλλαγών που υιοθετήθηκαν με την εφαρμογή
των νέων προτύπων (βλ. υποσημείωση
11, σελ. 30) και κυρίως λόγω της συμπερί-
ληψης των στοιχείων  της μεταφοράς οικονο-
μικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού
μεταφορών (κυρίως πλοία) των ΟΕΣ που είναι
εγγεγραμμένες στην Κύπρο. Οι εν λόγω εται-
ρείες διατηρούν μεγάλες χρηματοοικονο-
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μικές υποχρεώσεις, με την πλειοψηφία του
ενεργητικού τους να αποτελείται κυρίως από
πλοία, τα οποία ωστόσο δεν περιλαμβάνονται
στα στοιχεία ενεργητικού της ΔΕΘ, καθώς δεν
αντιπροσωπεύουν χρηματοοικονομικά μέσα.
Επειδή χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από
μη εγχώριες πηγές δεν αποτελούν ουσιαστικό
κίνδυνο για το κυπριακό χρηματοπιστωτικό
σύστημα.

H καθαρή ΔΕΘ της Κύπρου (Διάγραμμα
Α.21) το πρώτο εξάμηνο του 2017 έφτασε τα
-€23,6 δισ. ή -125,3% του ΑΕΠ. Διορθωμένη
ως προς την επίδραση των ΟΕΣ, η καθαρή
ΔΕΘ το πρώτο εξάμηνο του 2017  βελτιώνεται
κατά 76,4 ποσοστιαίες μονάδες και ανέρχεται
στα -€9,2 δισ. ή - 48,9% του ΑΕΠ.

Τουρισμός

Ο τουριστικός τομέας αποτελεί ένα από τους
σταθερούς πυλώνες ανάπτυξης της
κυπριακής οικονομίας. Σχεδόν μισό εκατομ-
μύριο επιπρόσθετοι τουρίστες ήρθαν στην
Κύπρο το πρώτο δεκάμηνο του 2017, σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016,
καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, με όλες
τις κύριες, αλλά και νέες αγορές, να παρου-
σιάζουν εντυπωσιακές επιδόσεις. Στη θετική
αυτή εξέλιξη συνέβαλαν οι συνθήκες που
επικράτησαν στο εξωτερικό περιβάλλον, που
επηρέασαν αρνητικά ανταγωνίστριες γειτο-
νικές χώρες, αλλά και οι εγχώριες συνθήκες
που ευνόησαν τη διατήρηση της ανταγωνι-
στικότητας και του επιπέδου του τουριστικού
προϊόντος της χώρας. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά
το πρώτο δεκάμηνο του 2017 οι αφίξεις
τουριστών ανήλθαν στα 3,4 εκατ. και αυξή-
θηκαν κατά 14,6% σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο (Πίνακας Α.5). Όσον
αφορά τις επιμέρους αγορές, οι αφίξεις από
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.21 Καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση
(ΔΕΘ)
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

ΠIΝΑΚΑΣ A.5 Τουρισμός

                                                                    Αφίξεις τουριστών         Έσοδα από           Κατά κεφαλή
                                                                                   (χιλ.)                τουρισμό (€ εκατ. )    δαπάνη (€)
2015                                                                         2.659,4                         2.112,1                         794,2
2016                                                                         3.186,5                         2.363,2                         741,6
ετήσια % μεταβολή                                                  19,8                                11,9                            -6,6
2016 Ιαν. - Αυγ.                                                    2.196,0                         1.625,6                         740,2
2017 Ιαν. - Αύγ.                                                    2.517,9                         1.845,7                         733,0
ετήσια % μεταβολή                                                  14,7                                13,5                            -1,0
2016 Ιαν. - Οκτ.                                                    2.974,4                                       -                                  -
2017 Ιαν. - Οκτ.                                                    3.408,5                                       -                                  -
ετήσια % μεταβολή                                                  14,6                                       -                                  -

Πηγή:  ΣΥΚ.
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το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν αύξηση
7,9% φτάνοντας τους 1,2 εκατ. τουρίστες, ενώ
αυξημένες κατά 5,2% ήταν οι αφίξεις από τη
Ρωσία που ανήλθαν στα 0,8 εκατ. τουρίστες.
Μεγάλες αυξήσεις σημειώθηκαν, επίσης, και
από άλλες σημαντικές αγορές όπως το
Ισραήλ, τη Γερμανία και τη Σουηδία. Παράλ-
ληλα τα έσοδα από τον τουρισμό, μέχρι τον
Αύγουστο του 2017, κατέγραψαν σημαντική
αύξηση της τάξης του 13,5% (Διάγραμμα
Α.22). Ως αποτέλεσμα, η κατά κεφαλήν
δαπάνη των τουριστών μειώθηκε κατά 1% το
οκτάμηνο του 2017 (Πίνακας Α.5, σελ. 33). Η
εξέλιξη αυτή προέκυψε τόσο από την μείωση
κατά 0,2% της ημερήσιας κατά κεφαλήν
δαπάνης, όσο και από τη μείωση της μέσης
διάρκειας διαμονής από 9,5 σε 9,4 μέρες.

Σημειώνεται ότι οι προσπάθειες για αντιμε-
τώπιση της εποχικότητας του τουρισμού,
έχουν αποδώσει, με τα στοιχεία των αφίξεων
κατά τους μήνες της Άνοιξης και του Φθινο-
πώρου, να καταγράφουν σημαντικές αυξή-
σεις, καταδεικνύοντας επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου. Επίσης φαίνεται να
αποδίδουν και οι προσπάθειες διείσδυσης σε
νέες αγορές, κυρίως σε άλλα ευρωπαϊκά
κράτη αλλά και σε χώρες της Μέσης Ανατολής
και της Ασίας. Παράλληλα, οι ξενοδόχοι
προχώρησαν τόσο σε επεκτάσεις των ξενοδο-
χείων τους, όσο και σε ανακαινίσεις, καθώς και
σε ανέγερση νέων τουριστικών μονάδων με
στόχο την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ο τουριστικός τομέας διανύει ακόμη μια
καλή χρονιά, με τις προκλήσεις για περαιτέρω
ανάπτυξη να παραμένουν. Προς την κατεύ-
θυνση αυτή προωθούνται νέα τουριστικά
προϊόντα προς διαφοροποίηση του προσφε-
ρόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω νέων
υποδομών, όπως η ανέγερση των μαρίνων και
του καζίνο.
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2.3 Εγχώρια ζήτηση, Παραγωγή και
αγορά Εργασίας

Τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί12

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που
αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2017, η
κυπριακή οικονομία κατέγραψε θετικό ρυθμό
ανάπτυξης της τάξης του 3,6% σε σύγκριση με
2,7% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Αναλυτικότερα (Διαγράμματα Α.23(α) και
Α.23(β), η μεγέθυνση του ΑΕΠ οφείλεται στην
αύξηση της εγχώριας ζήτησης η οποία αντι-
σταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση στις
καθαρές εξαγωγές. Με βάση τα πιο πρόσφατα
προκαταρκτικά στοιχεία για τους εννέα
πρώτους μήνες του 2017, το ΑΕΠ κατέγραψε
ετήσια αύξηση της τάξης του 3,8% (εποχικά
διορθωμένα στοιχεία). 

Για το πρώτο εξάμηνο του 2017, που υπάρ-
χουν αναλυτικά στοιχεία η αύξηση της ιδιω-
τικής κατανάλωσης κατά 3,4%, οφείλεται
κυρίως στην εδραίωση του εγχώριου οικονο-
μικού περιβάλλοντος και στην ανάκτηση της
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην
κυπριακή οικονομία. Η δημόσια κατανάλωση
σημείωσε μεγέθυνση 4,6% κυρίως ως αποτέ-
λεσμα της αύξησης της ενδιάμεσης ανάλωσης
λόγω δαπανών για αγορά νερού και
φαρμάκων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν
νωρίτερα κατά το υπό αναφοράν έτος. Επίσης,
οφείλεται στην αύξηση των μισθών λόγω της
επαναφοράς της πολιτικής αυξήσεων από τον
Ιανουάριο του 2017 σε συνάρτηση με την
αύξηση της δημόσιας απασχόλησης (βλ. Εγχώ-
ριες δημοσιονομικές εξελίξεις, σελ. 43). Οι

12.   Με την εισαγωγή των στατιστικών μεθόδων ΕΣΟΛ2010 και
BPM6, οι συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές της Κύπρου
καθώς και οι πάγιες ακαθάριστες κεφαλαιουχικές επενδύ-
σεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μεταφορά οικονομι-
κής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (κυρίως
πλοία) των ΟΕΣ, οι οποίες επηρεάζουν τις εν λόγω υπό-κα-
τηγορίες δαπανών του ΑΕΠ, αλλά λόγω της διπλής λογιστι-
κής πράξης δεν επηρεάζουν το επίπεδο και τον ρυθμό
αύξησης του ΑΕΠ.
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Πηγή: ΣΥΚ.
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πάγιες ακαθάριστες κεφαλαιουχικές επενδύ-
σεις κα τέ  γραψαν αύξηση 20,6%, πρωτίστως
λόγω της συμπερίληψης της μεταφοράς οικο-
νομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μετα-
φορών (κυρίως πλοία), των ΟΕΣ αλλά και την
υλοποίηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών
έργων από τον ιδιωτικό τομέα. Οι εξαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 3,4%,
κυρίως ως αποτέλεσμα των εξαγωγών κινητού
εξοπλισμού μεταφορών των ΟΕΣ και παρά την
πολύ θετική πορεία των εξαγωγών υπηρεσιών
και κυρίως του τουρισμού. Οριακή μείωση
0,3% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών λόγω της σημαντικής μείωσης που
παρατηρήθηκε στις εισαγωγές κινητού εξοπλι-
σμού μεταφορών των ΟΕΣ και στην επίδραση
βάσης που οφείλεται σε άλλους μη επαναλαμ-
βανόμενους παράγοντες.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα πιο
πάνω στοιχεία επηρεάζονται από τη συμπε-
ρίληψη της μεταφοράς οικονομικής ιδιοκτη-
σίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών των
ΟΕΣ. Διορθωμένες ως προς την επίδραση
των συναλλαγών σε κινητό εξοπλισμό μετα-
φορών των ΟΕΣ, οι εξαγωγές καταγραφούν
σημαντική αύξηση, κυρίως λόγω των ιστο-
ρικά υψηλών επιπέδων που παρατηρηθήκαν
στον τομέα του τουρισμού (βλ. Τουρισμός,
σελ. 33 και Διάγραμμα Α.22, σελ. 34) καθώς
και άλλων εξαγωγών υπηρεσιών. Οι εισα-
γωγές, διορθωμένες ως προς την επίδραση
των συναλλαγών σε κινητό εξοπλισμό μετα-
φορών των ΟΕΣ καθώς και άλλων μη επανα-
λαμβανόμενων παραγόντων, καταγράφουν
σημαντική αύξηση κατά την υπό αναφοράν
περίοδο. Αυτή οφείλεται στη μεγέθυνση της
εγχώριας ζήτησης και ειδικότερα στην
αύξηση των εισαγωγών για καταναλωτικά,
ενδιάμεσα και κεφαλαιουχικά αγαθά. Οι
πάγιες ακαθάριστες κεφαλαιουχικές επενδύ-
σεις, διορθωμένες ως προς την επίδραση των
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συναλλαγών σε κινητό εξοπλισμό μετα-
φορών των ΟΕΣ καθώς και άλλους μη επανα-
λαμβανόμενους παράγοντες, παρουσιάζουν
παρόμοια ετήσια αύξηση. 

Η ανάλυση ανά τομέα παραγωγής δείχνει
ότι η μεγέθυνση της οικονομίας είναι ευρείας
βάσης, με τους πλείστους τομείς να συνεισφέ-
ρουν θετικά. Την πιο σημαντική συνεισφορά
στη μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2017 είχαν οι τομείς του
Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου καθώς και
των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων (με τη
συνεισφορά των προαναφερθέντων τομέων
να ανέρχεται στις 1,1 ποσοστιαίες μονάδες),
των Κατασκευών (0,9 ποσοστιαίες μονάδες)
καθώς και των Επαγγελματικών, Επιστημο-
νικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων (0,4
ποσοστιαίες μονάδες). Αρνητική συνεισφορά
καταγράφηκε μόνο από τον τομέα των Ενδιά-
μεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (0,3
ποσοστιαίες μονάδες), ως συνέπεια της
απομόχλευσης των δανείων, στα πλαίσια της
εξυγίανσης του τραπεζικού τομέα αλλά και
των ισολογισμών του ιδιωτικού τομέα. 

Πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες τεκμηριώ-
νουν τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη στην
εγχώρια ζήτηση καθώς και τη θετική πορεία
των εξαγωγών. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικο-
νομικής Συγκυρίας (Πίνακας Α.6) αυξήθηκε
από 113,3 τον Δεκέμβριο του 2016 στο ιστο-
ρικά υψηλό 117,9 τον Οκτώβριο του 2017,
φθάνοντας σε συγκρίσιμο επίπεδο με αυτό
που παρατηρήθηκε τον Αύγουστο του 2007. Ο
δείκτης κύκλου εργασιών του λιανικού εμπο-
ρίου (Διάγραμμα Α.24) ση μείωσε σημαντική
βελτίωση 5% τους οκτώ πρώτους μήνες του
έτους. Επίσης, οι εγγραφές μηχανοκινήτων
οχημάτων (Διάγραμμα Α.25, σελ. 38) συνεχί-
ζουν την αυξητική τους πορεία, καταγρά-
φοντας αύξηση 31,2% τους δέκα πρώτους
μήνες του 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη
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ΠIΝΑΚΑΣ A.6 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας: 
δείκτες εμπιστοσύνης
(για επιμέρους δείκτες: διαφορά μεταξύ ποσοστού θετικών και ποσοστού
αρνητικών απαντήσεων)

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

                                                                                                          2016        2017        2017        2017         2017
                                                                                                          Δεκ.       Μάρτ.       Ιούν.         Σεπ.          Οκτ.
ΔΟΣ 113,3 115,8 115,5 113,5 117,9
Βιομηχανία 0 10 3 3 8
Υπηρεσίες 28 26 37 26 38
Καταναλωτές -1 -2 -1 -1 -1
Λιανικό εμπόριο 9 5 7 6 8
Κατασκευές -27 -29 -28 -27 -28
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.24 Λιανικές πωλήσεις (εξαιρουμένων
των μηχανοκινήτων οχημάτων)

Πηγή: ΣΥΚ.
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περυσινή περίοδο. Όσον αφορά τις πληρωμές
μέσω πιστωτικών καρτών, οι δαπάνες κατόχων
κυπριακών πιστωτικών καρτών στην Κύπρο
σημείωσαν αύξηση 12,4% τους δέκα πρώτους
μήνες του 2017, σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο (Διάγραμμα Α.26). Σημει-
ώνεται ότι οι προαναφερθείσες δαπάνες εξαι-
ρουμένης της κυβέρνησης και των
πετρελαιοειδών κατέγραψαν μεγαλύτερη
αύξηση για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτω-
βρίου 2017 της τάξης του 14,9%. Τα έσοδα από
τον ΦΠΑ (όπως καταρτίζονται σε χρηματική
βάση και που περιλαμβάνουν σχετικές
επιστροφές), ένδειξη της πορείας της ιδιωτικής
κατανάλωσης, κατέγραψαν αύξηση 13,8% την
περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017. 

Όπως προαναφέρθηκε, σημαντική είναι
και η συνεισφορά των επενδύσεων του ιδιω-
τικού τομέα στη βελτίωση του εγχώριου
οικονομικού κλίματος. Αξιοσημείωτο είναι
το γεγονός ότι ο δείκτης εμπιστοσύνης του
κατασκευαστικού τομέα σημειώνει διαχρο-
νικά βελτίωση, με σταθεροποίηση σε
χαμηλά επίπεδα να παρατηρείται τους δέκα
πρώτους μήνες του 2017. O δείκτης παρα-
γωγής του κατασκευαστικού τομέα, παρότι
συνεχίζει να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά
επίπεδα, καταγράφει κατά κανόνα συνεχιζό-
μενους θετικούς ρυθμούς μεταβολής από το
τρίτο τρίμηνο του 2015. (βλ. Αγορά
Ακινήτων, σελ. 39). 

Σημαντική ανάκαμψη όπως προαναφέρ-
θηκε, κατέγραψε και ο τομέας του τουρισμού,
σημειώνοντας πολύ σημαντικές αυξήσεις
τόσο σε ό,τι αφορά αφίξεις αλλά και έσοδα
(βλ. Τουρισμός και Διάγραμμα Α.22, σελ. 34).
Αντικατοπτρίζοντας τις θετικές εξελίξεις στον
τουρισμό, οι δαπάνες κατόχων ξένων πιστω-
τικών καρτών στην Κύπρο κατέγραψαν
αύξηση 18,9% τους δέκα πρώτους μήνες του
2017 (Διάγραμμα Α.26). Στον τομέα των
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.26 Δαπάνες κατόχων πιστωτικών καρτών
(συσσωρευμένη ετήσια μεταβολή περιόδου από Ιανουάριο)

Πηγή: JCC Payments System Ltd.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.25 Εγγραφές μηχανοκινήτων οχημάτων

Πηγή: ΣΥΚ.
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συμβουλευτικών υπηρεσιών, τα διαθέσιμα
στοιχεία για το 2017 που αφορούν την
εγγραφή νέων εταιρειών στην Κύπρο
(αύξηση κατά 0,9% τους δέκα πρώτους μήνες
του 2017 και 14,9% τον Οκτώβριο του 2017)
καταδεικνύουν το συγκριτικό πλεονέκτημα
που διαθέτει η Κύπρος στην παροχή των
σχετικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, στον τραπεζικό τομέα κατα-
γράφονται αυξημένα νέα συμβόλαια δανει-
σμού προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα μέχρι
και τον Σεπτέμβριο του 2017 (τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία). Παρ’όλα αυτά, ο ρυθμός
μεταβολής των δανείων προς τον εγχώριο
ιδιωτικό τομέα (Διάγραμμα Α.12, σελ. 24)
παραμένει οριακά θετικός λόγω κυρίως των
συνεχιζόμενων προσπαθειών τόσο του ιδιω-
τικού όσο και του τραπεζικού τομέα για
απομόχλευση και διόρθωση των ισολογισμών
τους. Επίσης, η συνέχιση της θετικής πορείας
των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου
(Διάγραμμα Α.10, σελ. 22) καταδεικνύει την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των κατα-
θετών καθώς και τις θετικές εγχώριες μακρο-
οικονομικές εξελίξεις (βλ. Νομισματικά
Μεγέθη, σελ. 21).

Αγορά Ακινήτων 

Η αγορά ακινήτων στην Κύπρο ανακάμπτει, εν
μέσω συνεχούς βελτίωσης της οικονομικής
δραστηριότητας αλλά και του κλίματος στον
κατασκευαστικό τομέα. Η βελτίωση αυτή αντι-
κατοπτρίζεται στη σταδιακή ανάκαμψη των
τιμών των ακινήτων, έτσι όπως καταγράφεται
από το Δείκτη Τιμών Κατοικιών της ΚΤΚ. 

Σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Κατοικιών
της ΚΤΚ, οι τιμές κατοικιών παρουσίασαν κατά
το δεύτερο τρίμηνο του 2017 τέταρτη συνεχό-
μενη τριμηνιαία αύξηση της τάξης του 0,5%.
Όλες οι επαρχίες κατέγραψαν τριμηνιαία
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αύξηση στις τιμές κατοικιών κατά το εν λόγω
τρίμηνο, με εξαίρεση την επαρχία Λάρνακας.
Παράλληλα, σε ετήσια βάση ο δείκτης
σημείωσε αύξηση 1,1% (Διάγραμμα Α.27).

Η πορεία της αγοράς ακινήτων αντικατο-
πτρίζεται στην αύξηση της ζήτησης για
ακίνητα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας, για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτω-
βρίου 2017 τα πωλητήρια έγγραφα
πα ρου σίασαν ετήσια άνοδο 19,2% (Πίνακας
Α.7). Ο συνολικός αριθμός των πωλητηρίων
εγγράφων, παρά τη μεγάλη αύξηση του παρα-
μένει σημαντικά χαμηλότερος από τα επίπεδα
πριν το αποκορύφωμα της κρίσης το 2013. Η
αύξηση στα πωλητήρια έγγραφα οφείλεται
στη ζήτηση τόσο από ντόπιους όσο και από
ξένους αγοραστές αν και η εγχώρια ζήτηση
κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς
(Πίνακας Α.7).

Αναμφίβολα, ο δανεισμός αποτελεί
σημαντικό παράγοντα που συμβάλει στην
ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων. Σύμφωνα
με στοιχεία της ΚΤΚ, κατά την περίοδο
Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 χορηγή-
θηκαν νέα στεγαστικά δάνεια €494,5 εκατ.,
ποσό υψηλότερο από την αντίστοιχη
περίοδο του 2016 (€367,5 εκατ.).  Η αυξημένη
ζήτηση για στεγαστικά δάνεια επιβεβαι-
ώνεται και από την Έρευνα Τραπεζικών
Χορηγήσεων της ΚΤΚ (Πίνακας Α.3 σελ. 25),
και στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στα χαμηλά
επιτόκια και στα αμετάβλητα κριτήρια δανει-
σμού (Διάγραμμα Α.28).  

Ο κατασκευαστικός τομέας  παρουσιάζει
επίσης ανάκαμψη, ακολουθώντας τη σταδιακή
άνοδο της ζήτησης για ακίνητα. Συγκεκριμένα,
ο δείκτης παραγωγής στον κατασκευαστικό
τομέα που δημοσιεύεται από τη ΣΥΚ, κατέ-
γραψε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017 την
πέμπτη συνεχόμενη ετήσια αύξηση, της τάξης
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.27 Δείκτες τιμών οικιών 
και διαμερισμάτων
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.

ΠIΝΑΚΑΣ A.7 αγορά ακινήτων
(ετήσια μεταβολή, %, εκτός εάν σημειωνεται διαφορετικά)

Πηγές: ΣΥΚ, ΤΚΧ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

                                                                             Ιαν.-Οκτ.             Ιαν.-Οκτ.            Οκτ.             Σεπ.         Οκτ. 
                                                                                      2016                      2017           2016            2017       2017 
Πωλητήρια έγγραφα (σύνολο)                           32,2                         19,2              36,9                 8,3          21,1
Πωλητήρια έγγραφα (ντόπιοι)                           37,4                         11,1              34,4                 3,3            6,1
Πωλητήρια έγγραφα (αλλοδαποί)                    18,1                         44,8              45,0               24,8         65,2
Δείκτης προσδοκιών για τις τιμές
των ακινήτων τους επόμενους 3 μήνες 
(μέσος όρος του δείκτη)                                         -5,0                            3,8               -3,7                 8,7          7,46

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.28 Κριτήρια παραχώρησης και επιτόκιο
στεγαστικών δανείων
(ετήσια μεταβολή, %)
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του 32,6%. Οι προοπτικές του κατασκευα-
στικού τομέα διαγράφονται θετικές καθώς ο
αριθμός εγκεκριμένων αδειών οικοδομής, ο
οποίος παρέχει ενδείξεις για την πορεία της
οικοδομικής δραστηριότητας, κατέγραψε
ετήσια αύξηση 9,8% κατά την περίοδο Ιανουα-
ρίου – Αυγούστου 2017. Αυτή η εξέλιξη αντα-
νακλά αυξήσεις τόσο στον αριθμό
εγκεκριμένων αδειών οικοδομής για κατοικίες
(13,3%), όσο και για μη οικιστικά κτίρια (8,5%).
Σαφή είναι και τα σημάδια βελτίωσης του
κλίματος στον κατασκευαστικό τομέα, όπως
διαφαίνονται από τις Έρευνες Οικονομικής
Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκε-
κριμένα, ο δείκτης προσδοκιών των τιμών
ακινήτων ανήλθε κατά μέσο όρο στο 3,8 την
περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 σε
σύγκριση με -5 την αντίστοιχη περίοδο του
2016 (Πίνακας Α.7, σελ. 40). Ανάλογες τάσεις
καταγράφονται και από τους δείκτες εμπιστο-
σύνης και προσδοκιών για την απασχόληση
στον κατασκευαστικό τομέα, λεπτομερέστερη
ανάλυση των οποίων περιλαμβάνεται στις
τριμηνιαίες δημοσιεύσεις της ΚΤΚ για τον
δείκτη τιμών ακινήτων.

Αγορά Εργασίας

Σε συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη μεγέθυνση
της οικονομικής δραστηριότητας, η απασχό-
ληση σημείωσε περαιτέρω αύξηση 3,1% το
πρώτο εξάμηνο του 2017 σε συνέχεια
αύξησης 2,9% την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο (Διάγραμμα Α.29). Στην ίδια κατεύ-
θυνση κινήθηκαν και οι συνολικές ώρες
απασχόλησης σημειώνοντας αύξηση 3% το
πρώτο εξάμηνο του 2017 σε σχέση με αύξηση
2,9% το πρώτο εξάμηνο του 2016. Ως εκ
τούτου, οι ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο
μειώθηκαν κατά 0,2% το πρώτο εξάμηνο του
2017 ενώ είχαν παραμείνει αμετάβλητες την
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.29 ανεργία και απασχόληση

Πηγή: ΣΥΚ (ΕΕΔ).
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αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η προαναφερ-
θείσα οριακή μείωση στις ώρες εργασίας ανά
απασχολούμενο φαίνεται να σχετίζεται με την
αύξηση στο ποσοστό της άτυπης απασχό-
λησης13 όπως διαμορφώθηκε μετά την κρίση,
ειδικότερα τη μερική απασχόληση και τις
συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 

Βελτίωση σημειώθηκε και στην ανεργία ως
ποσοστό του εργατικού δυναμικού, η οποία
σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Εργατικού
Δυναμικού (ΕΕΔ) έφθασε το 12,1% το πρώτο
εξάμηνο του 2017, σε σχέση με 13% το πρώτο
εξάμηνο του 2016. Τονίζεται ότι το δεύτερο
τρίμηνο του 2017 το ποσοστό ανεργίας
μειώθηκε σημαντικά, φθάνοντας στο 10,6%,
έναντι 12,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016
και 13,5% το πρώτο τρίμηνο του 2017
(Διάγραμμα Α.29 σελ. 41). Σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΕΔ, το ποσοστό ανεργίας στους
νέους μειώθηκε στο 25,3% το δεύτερο
τρίμηνο του 2017 έναντι ποσοστού 26,7% το
αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, εντούτοις
αποτελεί μόνο δύο ποσοστιαίες μονάδες
περίπου του συνολικού ποσοστού ανεργίας
για την υπό αναφοράν περίοδο. Η γενική τάση
μείωσης της ανεργίας επιβεβαιώνεται και από
τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων
(Διάγραμμα Α.30), ο οποίος τον Οκτώβριο
του 2017 σημείωσε πτώση 21,6% σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2016 (από 33,7
χιλιάδες σε 26,4 χιλιάδες). 

Σε περιόδους με παρατεταμένα επίπεδα
υψηλής ανεργίας, είναι πολύ σημαντική η
παρακολούθησή της κατά διάρκεια
(Διάγραμμα Α.31) καθότι οι μακροχρόνια
άνεργοι επανεντάσσονται πιο δύσκολα στην
απασχόληση. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΔ,
το ποσοστό ανεργίας με διάρκεια έξι μήνες
και άνω μειώθηκε στο 6,8% το δεύτερο

13.   Ο όρος άτυπη απασχόληση προσδιορίζει μορφές απασχό-
λησης που αποκλίνουν από το τυπικό μοντέλο εξαρτώμε-
νης εργασίας αορίστου χρόνου όπου ο εργαζόμενος
παρέχει τις υπηρεσίες του εντός του χώρου που ορίζει ο
εργοδότης και στο σύνολο του εβδομαδιαίου / ημερήσιου
χρόνου εργασίας που προνοείται από τη νομοθεσία.
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τρίμηνο του 2017, σε σχέση με ποσοστό της
τάξης του 7,9% το αντίστοιχο περυσινό
τρίμηνο. Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε
και ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων
με διάρκεια έξι μήνες και άνω, σύμφωνα με
πιο πρόσφατα στοιχεία της ΣΥΚ για την εγγε-
γραμμένη ανεργία, καταγράφοντας μείωση
κατά 3.158 άτομα τον Οκτώβριο του 2017 σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του
προηγούμενου έτους. Γενικότερα, όλα τα
οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η
αγορά εργασίας, σε συνάρτηση με την πολύ
σημαντική οικονομική μεγέθυνση, ανακάμ-
πτει με σταθερούς ρυθμούς. 

2.4 Εγχώριες Δημοσιονομικές Εξελίξεις

Το 2016 οι δημοσιονομικοί λογαριασμοί της
γενικής κυβέρνησης κατέγραψαν πλεόνασμα
0,5% του ΑΕΠ, με το πρωτογενές πλεόνασμα
να φτάνει στο 3% του ΑΕΠ (Διάγραμμα Α.32).
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ΣΥΚ
μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2017, οι θετικές
δημοσιονομικές εξελίξεις συνεχίζονται, καθώς
σημειώθηκε πλεόνασμα της τάξης 2,3% του
ΑΕΠ, σε σχέση με πλεόνασμα 0,8% την αντί-
στοιχη περίοδο του 2016. Παράλληλα, το
πρωτογενές ισοζύγιο ως ποσοστό του ΑΕΠ
παρουσίασε πλεόνασμα της τάξης του 4,4%
το πρώτο εννιάμηνο του 2017, σε σχέση με
πλεόνασμα 2,9% την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο (Διάγραμμα Α.32).

Τα δημόσια έσοδα σημειώνουν αύξηση
9,3% για το εννιάμηνο (Διάγραμμα Α.33 και
Πίνακας Α.8, σελ. 44), το οποίο οφείλεται
κυρίως στην αύξηση των φόρων επί της παρα-
γωγής και εισαγωγών κατά 11,7%, με την πιο
σημαντική συνεισφορά να προέρχεται από τις
εισπράξεις ΦΠΑ που αυξήθηκαν κατά 13,8%
λόγω της βελτίωσης στην εγχώρια ζήτηση και
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.32 Δημοσιονομικό και πρωτογενές 
ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης
(συσσωρευμένοσύνολο περιόδου από πρώτο τρίμηνο ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
Σημείωση: Οι συνολικές δαπάνες για το πρώτο τρίμηνο του 2014 και το τέταρτο τρίμηνο
του 2015 δεν συμπεριλαμβάνουν το ποσό της ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής βάσης της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας ύψους €1.500,0 εκατ. και €175,0 εκατ. αντίστοιχα.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.33 Συνολικά έσοδα και δαπάνες 
της γενικής κυβέρνησης
(συσσωρευμένο σύνολο περιόδου από πρώτο τρίμηνο, ετήσια μεταβολή %)

Πηγή: ΣΥΚ.
Σημείωση: Οι συνολικές δαπάνες για το πρώτο τρίμηνο του 2014 και το τέταρτο τρίμηνο
του 2015 δεν συμπεριλαμβάνουν το ποσό της ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής βάσης της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας ύψους €1.500,0 εκατ. και €175,0 εκατ. αντίστοιχα.
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στον κατασκευαστικό τομέα. Παράλληλα, τα
έσοδα από κοινωνικές εισφορές σημειώνουν
αύξηση 9,7%, λόγω και της βελτίωσης που
παρατηρείται στην αγορά εργασίας. Σημει-
ώνεται ότι η αύξηση κατά 4,6% στην κατη-
γορία τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο
κλπ. καταγράφηκε παρά την κατάργηση τόσο
της προσωρινής εισφοράς των εργαζομένων
στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όσο και του
φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας. Τα πιο πάνω
είχαν συνολική αρνητική επίπτωση της τάξης
του 0,7% του ΑΕΠ. 

Οι δημόσιες δαπάνες (Διάγραμμα Α.33,
σελ. 43, και Πίνακας Α.8) σημείωσαν ετήσια
αύξηση 3,5% το πρώτο εννιάμηνο του 2017.
Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση 4,1% στις
απολαβές προσωπικού λόγω της αύξησης των
δημοσίων υπαλλήλων, κυρίως ως αποτέλεσμα
της πρόσληψης συμβασιούχων οπλιτών,
καθώς και της επαναφοράς των προσαυξή-
σεων στο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, αύξηση
11,4% σημειώθηκε στην ενδιάμεση ανά λω ση,
που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε πλη ρω μές
για αγορά νερού και φαρμάκων, που πραγμα-
τοποιήθηκαν νωρίτερα φέτος. 

Σημειώνεται ότι η ισχυρή δημοσιονομική
επίδοση για το εννιάμηνο αναμένεται να
μετριαστεί μέχρι το τέλος του έτους, καθώς στις
αρχές Νοεμβρίου το Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε συμπληρωματικό προϋ πο λογισμό για
κάλυψη πρόσθετων αναγκών, με την πραγμα-
τική επιβάρυνση στο δημοσιονο μικό ισοζύγιο
να υπολογίζεται στο 0,8% του ΑΕΠ. 

Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γενικής
κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ έφθασε στο
107,1% το 2016. Κατά το υπό ανασκόπηση
έτος, και σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέ-
σιμα προκαταρκτικά στοιχεία της ΣΥΚ κατά το
τέλος Σεπτεμβρίου 2017, το χρέος μειώθηκε
στο 103,5% (Διάγραμμα Α.34). Η εξέλιξη αυτή
οφείλεται στην πραγματοποίηση ισχυρού
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ΠIΝΑΚΑΣ A.8 Λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης  

Πηγές: ΣΥΚ, KTK.

                                                                                              Ιαν.-Σεπ.                Ιαν.-Σεπ.                       
                                                                                                  2016                         2017                Μεταβολή
                                                                                               (€ εκατ.)                 (€ εκατ.)                      %
ΔΑΠΑνΕΣ                                                                                                                                                           
Ενδιάμεση ανάλωση                                                           406,2                         452,4                       11,4
Απολαβές προσωπικού                                                 1.559,2                      1.623,6                         4,1
Κοινωνικές παροχές                                                        1.814,5                      1.863,4                         2,7
Τόκοι πληρωτέοι                                                                  375,5                         395,4                         5,3
Επιδοτήσεις                                                                              60,2                            27,7                     -54,0
Άλλα τρέχοντα έξοδα                                                         283,9                         330,7                       16,5
Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου/                     221,5                         215,2                        -2,8
Κεφαλαιουχικά αγαθά                                                                  
Άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου                                        52,9                            34,7                     -34,4
Σύνολο δαπανών                                                      4.773,9                   4.943,1                        3,5
Σύνολο δαπανών ως % του ΑΕΠ                             26,3                           26,3                               

ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                                                   
Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές               1.933,7                      2.160,4                       11,7
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ        1.238,9                      1.295,5                         4,6
Κοινωνικές εισφορές                                                      1.116,5                      1.224,3                         9,7
Άλλα τρέχοντα έσοδα                                                        155,1                         141,7                        -8,6
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                329,9                         376,0                       14,0
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου εισπρακτέες                         30,3                            67,4                    122,4
Εισόδημα περιουσίας                                                        112,9                         107,0                        -5,2
Σύνολο εσόδων                                                         4.917,3                   5.372,3                        9,3
Σύνολο εσόδων ως % του ΑΕΠ                                27,1                           28,6                               

Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-)                                               143,4                            429,2                                   
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) ως % του ΑΕΠ                      0,8                                  2,3
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.34 ακαθάριστο δημόσιο χρέος 
της γενικής κυβέρνησης
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: Eurostat, ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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πρωτογενούς πλεονάσματος (Διάγραμμα
Α.32, σελ. 43) και στην αύξηση του ονομα-
στικού ΑΕΠ. Τονίζεται ότι στις 6 Νοεμβρίου
2017 η Κυβέρνηση πραγματοποίησε πρόωρη
αποπληρωμή δανείου προς την ΚΤΚ ύψους
€615 εκατ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους,
το δημόσιο χρέος αναμένεται να ανέλθει στο
98,4% του ΑΕΠ το 2017. 
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Πλαίσιο: O χρηματοοικονομικός
εγγραμματισμός στην Κύπρο και
δειγματοληπτική έρευνα της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για την
επιμέτρηση του επιπέδου
χρηματοοικονομικών γνώσεων

Εισαγωγή

Το θέμα του χρηματοοικονομικού εγγραμ-
ματισμού (financial literacy) έχει αναγνωρι-
στεί ως μια πρόκληση σε παγκόσμιο
επίπεδο η οποία χρήζει σοβαρής αντιμετώ-
πισης (G20, Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης, (ΟΟΣΑ)). Ο
χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός
κατά ένα γενικό ορισμό μπορεί να καθορι-
στεί ως η ικανότητα συνδυασμού γνώσεων,
σχετικών δεξιοτήτων, ορθολογιστικών
συμπεριφορών και αντιλήψεων για την
αποτελεσματική διαχείριση των οικονο-
μικών πόρων ενός ατόμου. Χρηματοοικο-
νομικός αναλφαβητισμός, λοιπόν, ορίζεται
ως η απουσία των πιο πάνω γνώσεων, αντι-
λήψεων, συμπεριφορών και δεξιοτήτων.
Εξαίροντας τη σημασία του χρηματοοικο-
νομικού εγγραμματισμού ο Ben Bernanke,
πρώην Διοικητής της Ομοσπονδιακής
Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ ανέφερε
χαρακτηριστικά, “ο οικονομικός εγγραμμα-
τισμός είναι μια ασπίδα προστασίας
απέναντι σε μια παγκόσμια οικονομία κι
ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που
γίνονται όλο και πιο περίπλοκα.”1

Σε σχέση με την Κύπρο, παλαιότερες
εμπειρίες από το χρηματιστήριο, καθώς και
πιο πρόσφατα παραδείγματα από τη
διαχείριση των χαρτοφυλακίων των
Κυπρίων πριν την κρίση του 2013 έχουν
αναδείξει το γεγονός ότι ένα σημαντικό

μέρος του πληθυσμού στη χώρα μας δεν
φαίνεται να έχει επαρκείς βασικές χρημα-
τοοικονομικές γνώσεις ή  ορθολογιστικές
τάσεις συμπεριφοράς και αντιλήψεων σε
χρηματοοικονομικά θέματα. 

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός
ερευνών οι οποίες προσπάθησαν να σφυγ-
μομετρήσουν το επίπεδο χρηματοοικονο-
μικών γνώσεων των Κυπρίων πολιτών. Το
2010, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενήρ-
γησε έρευνα με σκοπό να διαπιστώσει το
επίπεδο γνώσεων του κοινού στα θέματα
της κεφαλαιαγοράς και τις επενδύσεις σε
κινητές αξίες2. Η έρευνα δεν αποσκοπούσε
στην ευρύτερη επιμέτρηση του χρηματοοι-
κονομικού εγγραματισμού, αλλά περισσό-
τερο τις γνώσεις γύρω από θέματα που
σχετίζονται με την κεφαλαιαγορά. Από την
έρευνα διαφάνηκε ότι το επίπεδο γνώσεων
του κοινού όσον αφορά θέματα που σχετί-
ζονται με την κεφαλαιαγορά και τις επενδύ-
σεις σε αξίες/επενδυτικά προϊόντα είναι
πολύ χαμηλό. Πιο πρόσφατα,  το Τεχνολο-
γικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διενέργησε
πιλοτική δειγματοληπτική έρευνα με θέμα
την επιμέτρηση του χρηματοοικονομικού
εγγραμματισμού ανάμεσα σε Κύπριους
φοιτητές. Τα αποτελέσματα ενίσχυσαν την
αντίληψη πως ο χρηματοοικονομικός αναλ-
φαβητισμός είναι δυστυχώς ένα υπαρκτό
πρόβλημα και στην Κύπρο, τουλάχιστον
μεταξύ των φοιτητών.  Πέραν των πιο πάνω,
σύμφωνα και με δημόσιες παρεμβάσεις του
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου στην
Κύπρο, αρκετοί πολίτες παρουσιάζουν
αδυναμίες στο να διαχειρίζονται ορθά τις
οικονομικές τους υποθέσεις, για παρά-
δειγμα, σύναψη ή αναδιάρθρωση δανείων.
Οι αδυναμίες αυτές έχουν τόσο ατομικό,
όσο και κοινωνικό αρνητικό αντίκτυπο.  
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1.     http://www.riknews.com.cy/index.php/news/analyseis/itemlist/date/2017/4/5?catid=35 
2.     Αποτελέσματα Έρευνας με θέμα την Κεφαλαιαγορά και τις Επενδύσεις σε Κινητές Αξίες: 
        http://www.cysec.gov.cy/el-GR/public-info/training/Investor-Education/market-surveys/. 
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Υπο το φως των πιο πάνω, η Κεντρική
Τρά πε ζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανάλαβε πρω -
τεύοντα ρόλο στην προσπάθεια ενάντια
στο χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό
στην Κύπρο, με τη διεξαγωγή μιας νέας
παγκύπριας δειγματοληπτικής έρευνας. Η
έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη  και τα πρώτα
απο τελέσματά της αναμένονται το πρώτο
εξά μηνο του 2018. Εντάσσεται δε στα
πλαί σια ενός ευρύτερου ερευνητικού
πλαισίου που χρησιμοποιείται και σε
πολλές άλλες χώρες του κόσμου, στη
βάση κριτηρίων που έχει θέσει ο Οργανι-
σμός Οικονομικής Συ νεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Τα απο τελέσματα της
έρευνας θα επιτρέψουν την επιστημονική
και σε βάθος αξιολόγηση του επιπέδου
των χρηματοοικονομικών γνώ σεων των
Κυπρίων, αλλά και των επιμέρους πτυχών
των προκλήσεων που υπάρχουν.

Η ταυτότητα της δειγματοληπτικής
έρευνας στην Κύπρο

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας της ΚΤΚ
ετοιμάστηκε σε συνεργασία με ακαδημαϊ-
κούς από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου και το Durham University Business
School που έχουν εξειδικευμένες γνώσεις
και εμπειρίες. Η  έρευνα είναι συμβατή με
τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανι-
σμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έτσι ώστε τα αποτελέ-
σματα να είναι συγκρίσιμα με άλλων
χωρών και να χρησιμοποιούνται στην
εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία. 

Για να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτι-
κότητα του δείγματος σε επίπεδο γενικού
πληθυσμού, η δειγματοληπτική έρευνα
έχει αυστηρά ποιοτικά χαρακτηριστικά με

τελικό δείγμα 1000 περίπου ατόμων στο
ηλικιακό εύρος 18-79 και με συγκεκριμένα
δημογραφικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, η
συλλογή των δεδομένων γίνεται με
προσωπικές συνεντεύξεις στα σπίτια των
συμμετεχόντων και διεξάγεται με τη
μέθοδο CAPI (computer assisted personal
interviews), όπως ακριβώς πραγματοποι-
είται στις άλλες χώρες που υιοθετούν τα
κριτήρια του ΟΟΣΑ. 

Νοείται ότι η ανωνυμία των συμμετε-
χόντων στην έρευνα τηρείται  αυστηρά,
όπως και σε όλες τις δειγματοληπτικές
έρευνες που διεξάγει η ΚΤΚ, και διαφυλάσ-
σεται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων,
αφού μετά την ολοκλήρωση της συνέν-
τευξης, το όνομα και η διεύθυνσή των
συμμετεχόντων δεν θα συνδεθούν ποτέ
ξανά με τα στοιχεία που θα δώσουν κατά
τη διάρκειά της.

Όπως προαναφέρθηκε, τα αποτελέ-
σματα της δειγματοληπτικής έρευνας θα
συμβάλουν στην επιμέτρηση του επιπέδου
του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού
στην Κύπρο, σε σύγκριση με άλλες χώρες,
και στην καλύτερη κατανόηση των επιμέ-
ρους πτυχών των προκλήσεων που υπάρ-
χουν. Ως εκ τούτου, θα συμβάλει και στην
διαμόρφωση σχετικών εισηγήσεων για
αντιμετώπιση των προκλήσεων. Τα ευρή-
ματα της έρευνας θα μπορούσαν, επίσης,
να καταστήσουν δυνατό το σχεδιασμό μιας
εθνικής στρατηγικής για αποτελεσματικό-
τερη αντιμετώπιση του χρηματοοικονο-
μικού αναλφαβητισμού μέσω μιας
στοχευμένης και συλλογικής προσπάθειας
για χρηματοοικονομική επιμόρφωση στην
οποία εμπλέκονται ενεργά και άλλοι θεσμοί
του κράτους, π.χ. Υπουργείο Παιδείας,
Πανεπιστήμια, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
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Κέντρο Παραγωγικότητας κλπ. Θα
μπορούσε επίσης να εντατικοποιήσουν τη
συνεισφορά τους και ιδιωτικοί φορείς που
ήδη ξεκίνησαν να ενεργοποιούνται, όπως,
η Ένωση Οικονομολόγων Κύπρου, ο Σύνδε-
σμος Τραπεζών σε συνεργασία με το
“Junior Achievement Cyprus”, ο Σύνδεσμος
Καταναλωτών, κλπ.

Διεθνής βιβλιογραφία για το
Χρηματοοικονομικό Αναλφαβητισμό

Επιστημονικά ευρήματα από τη διεθνή
βιβλιογραφία καταδεικνύουν πως άτομα, τα
οποία έχουν επαρκείς χρηματοοικονομικές
γνώσεις και ανεπτυγμένες δεξιότητες για να
τις εφαρμόζουν, έχουν πολύ καλύτερες
ευκαιρίες να απολαμβάνουν υψηλότερο
βιοτικό επίπεδο [Lusardi & Mitchell (2014)].
Στη μελέτη της η Lusardi. A. (2008) υποστη-
ρίζει ότι η αδυναμία προγραμματισμού για
συνταξιοδότηση, η έλλειψη συμμετοχής
στη χρηματιστηριακή αγορά και η μη ορθή
συμπεριφορά όσον αφορά το δανεισμό
συνδέονται με την άγνοια βασικών χρημα-
τοοικονομικών εννοιών. Επιπλέον, άλλες
μελέτες, όπως εκείνη των Lusardi, Michaud
& Mitchell (2017), δείχνουν ότι η έλλειψη
χρηματοοικονομικής μόρφωσης αποτελεί
έναν από τους σημαντικότερους παρά-
γοντες που μπορεί να εξηγήσει την εισοδη-
ματική ανισότητα που χαρακτηρίζει τις
ανεπτυγμένες οικονομίες.

Στην έρευνα τους οι Hogarth & Hilgert
(2002) αναφέρουν ότι οι  επαρκώς ενημε-
ρωμένοι και οικονομικά εγγράμματοι
πολίτες και καταναλωτές λαμβάνουν καλύ-
τερες αποφάσεις για τις οικογένειές τους,
αυξάνοντας την οικονομική τους ασφάλεια
και ευημερία. 

Σύμφωνα με τα συγκριτικά  αποτελέ-
σματα σχετικής μελέτης η οποία δημοσιεύ-
τηκε το 2017 από τον ΟΟΣΑ με θέμα τη
μέτρηση των χρηματοοικονομικών
γνώσεων στις χώρες G20, ένας μεγάλος
αριθμός ατόμων στο ηλικιακό εύρος 18-79
δεν κατέχουν βασικές χρηματοοικονομικές
γνώσεις. Στην εν λόγω μελέτη αναφέρεται
ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο
βελτίωσης του επιπέδου χρηματοοικονο-
μικών γνώσεων σε όλες τις χώρες. Η
μελέτη αναδεικνύει  επίσης πιο συγκεκρι-
μένα το γεγονός ότι η κατανόηση των
εννοιών της διαφοροποίησης επενδυτικού
κινδύνου και του ανατοκισμού καταγρά-
φεται από τα αποτελέσματα σε ανησυχη-
τικά χαμηλά επίπεδα. Το αποτέλεσμα είναι
να μην αναγνωρίζονται από τον ενήλικο
πληθυσμό οι συνέπειες σημαντικών
χρηματοοικονομικών επιλογών, όπως για
παράδειγμα η καταβολή της ελάχιστης
μηνιαίας δόσης σε πιστωτική κάρτα και η
υπεύθυνη διαχείριση της οικονομικής
εξασφάλισης κατά τη συνταξιοδότηση.
Συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο 4 στους 10
συμμετέχοντες δεν αντιλαμβάνονται την
έννοια της διαφοροποίησης χαρτοφυλα-
κίου και μόλις το 27% των συμμετεχόντων
είναι σε θέση να υπολογίσουν τον απλό
τόκο επί καταθέσεων και να αναγνωρίσουν
το επιπρόσθετο όφελος του ανατοκισμού
σε περίοδο πέντε ετών.

Υποθετικά παραδείγματα που
αναδεικνύουν την έλλειψη επαρκών
χρηματοοικονομικών γνώσεων

Στοιχεία από διεθνείς σχετικές δειγματολη-
πτικές έρευνες καταδεικνύουν ότι για ένα
σημαντικό μερίδιο του πληθυσμού υπάρχει
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θέμα ανεπαρκούς κατανόησης της έννοιας
του ανατοκισμού επί του κεφαλαίου σε
περίοδο κάποιων ετών, καθώς και της
έννοιας της διαχρονικής αγοραστικής αξίας
του χρήματος. Οι αδυναμίες αυτές φαίνεται
να υπάρχουν και στην Κύπρο όπως τεκμαί-
ρεται και από δημόσιες παρεμβάσεις του
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

Τα παρακάτω διαγράμματα υπογραμμί-
ζουν τη σημασία των πιο πάνω, μέσω συγκε-
κριμένων υποθετικών αριθμητικών
παραδειγμάτων ανατοκισμού.  Συγκεκρι-
μένα, στο Διάγραμμα 1 φαίνεται η πορεία
του χρεωστικού υπολοίπου ενός δανείου
1000 ευρώ για το οποίο, εάν δεν γίνονται
οποιεσδήποτε αποπληρωμές και αν το
ετήσιο επιτόκιο είναι 7%, σχεδόν διπλασιά-
ζεται σε περίοδο δέκα ετών. Για πιστωτική
κάρτα ή άλλη πιστωτική διευκόλυνση με το
ίδιο ποσό σε χρεωστικό υπόλοιπο και ετήσιο
επιτόκιο 12%, το ποσό, εάν δεν γίνονται
οποιεσδήποτε αποπληρωμές, ξεπερνά το
διπλάσιο σε μόλις επτά χρόνια, μέσω του
ανατοκισμού, ενώ σε περίοδο δέκα ετών το
ποσό τριπλασιάζεται. Ο λόγος αυτής της
πολύ μεγάλης αύξησης είναι ότι ο τόκος που
χρεώνεται κάθε χρόνο κεφαλαιοποιείται τον

επόμενο χρόνο, με αποτέλεσμα η επίδραση
του επιτοκίου στο χρεωστικό υπόλοιπο να
αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. 

Στο Διάγραμμα 2 υπογραμμίζεται η
σημασία του χρόνου στον καθορισμό της
αξίας του χρήματος και συγκεκριμένα του
γεγονότος ότι η πραγματική σημερινή αξία
ενός ποσού είναι σε κανονικές συνθήκες
υψηλότερη από την πραγματική αξία του
ιδίου ποσού, σε μελλοντική χρονική
περίοδο. Για παράδειγμα, ενώ στο συγκεκρι-
μένο δάνειο που φαίνεται στο Διάγραμμα
και στις δύο περιπτώσεις ο δανειολήπτης
πληρώνει δόσεις συνολικού ύψους 5000
ευρώ (ο πρώτος πέντε χρόνια επί 1000
ευρώ και ο δεύτερος 10 χρόνια επί 500
ευρώ), η πραγματική αξία των δόσεων στη
δεύτερη περίπτωση είναι μικρότερη, καθώς
οι δόσεις καταβάλλονται σε μεγαλύτερο
βάθος χρόνου.

Καταληκτικά σχόλια

Η δειγματοληπτική έρευνα η οποία διεξά-
γεται από την ΚΤΚ στη βάση των κριτη-
ρίων του ΟΟΣΑ, αποτελεί την πρώτη
προσπάθεια επιμέτρησης του χρηματοοι-
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κονομικού εγγραμματισμού στην Κύπρο.
Τα οφέλη από την έρευνα για την
κυπριακή κοινωνία αναμένεται να είναι
πολλαπλά, καθώς στη βάση των αποτελε-
σμάτων της υπό εξέλιξη έρευνας της ΚΤΚ
θα αναληφθούν ανάλογες στοχευμένες
προσπάθειες και θα διαμορφωθούν
αποτελεσματικές πολιτικές για τη μείωση
στο ελάχιστο δυνατόν του χρηματοοικο-
νομικού αναλφαβητισμού μεταξύ του
γενικού πληθυσμού στην Κύπρο. Η
επιμόρφωση θα μπορούσε επίσης να
στοχεύει και μαθητές, όπως  είναι και ο
στόχος κρατικών προγραμμάτων εκπαί-
δευσης σε πολλές  χώρες (π.χ. ΗΠΑ,
Καναδάς, Αυστραλία). Επιπλέον, θα
μπορούσαν να αναπτυχθούν από τους
αρμόδιους φορείς πολιτικές για μεταρρυθ-
μίσεις στο θεσμικό πλαίσιο και για
ανάπτυξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
για καλλιέργεια και διαμόρφωση χρηματο-
οικονομικής συνείδησης και κουλτούρας,
αλλά και δια βίου μάθησης.
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3. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για
την Κυπριακή οικονομία

• Προβλέψεις για σημαντικά θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας την πε-
ρίοδο 2017-2020.

• Μεγέθυνση από τους πλείστους παραγωγι-
κούς τομείς εκτός του χρηματοπιστωτικού
τομέα.  

• Περαιτέρω μεγέθυνση της εγχώριας ζήτησης
και των εξαγωγών.

• Σταδιακές αυξήσεις στις τιμές των αγαθών
και υπηρεσιών τα επόμενα έτη.

• Ισορροπημένοι κίνδυνοι για το ΑΕΠ και για
τον ΕνΔΤΚ. 

Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να κατα-
γράφει σημαντική επιτάχυνση του ΑΕΠ, με
συνεχιζόμενη αύξηση της εγχώριας ζήτησης
και των εξαγωγών. Σημειώνεται ότι, τόσο κατά
το 2016 όσο και κατά το πρώτο εννιάμηνο του
2017 η μεγέθυνση του ΑΕΠ ήταν ευρεία και
προήλθε από σχεδόν όλους τους τομείς της
παραγωγής. Εξαίρεση αποτελεί ο χρηματοπι-
στωτικός τομέας, ως συνέπεια της υπό εξέλιξη
απομόχλευσης δανείων των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων, η οποία όμως συμβάλλει
θετικά στη μείωση του υψηλού ιδιωτικού
χρέους. Σημειώνεται βεβαίως ότι το υψηλό
ιδιωτικό χρέος δεν είναι απόρροια μόνο της
χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς υφίστατο
σε μεγάλο βαθμό και από προηγούμενα
χρόνια. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η
ΚΤΚ εκτιμά ότι η κυπριακή οικονομία θα συνε-
χίσει να καταγράφει υψηλούς, αλλά σχετικά
επιβραδυνόμενους ρυθμούς ανά πτυ ξης τα
επόμενα έτη. 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι επικαιρο-
ποιημένες προβλέψεις της ΚΤΚ έτσι όπως
καταρτίστηκαν μέσα στα πλαίσια των προβλέ-
ψεων του ευρωσυστήματος. Σημειώνεται ότι
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οι επικαιροποιημένες προβλέψεις για την
πορεία του ΑΕΠ για το 2017 έχουν αναθεω-
ρηθεί σημαντικά προς τα πάνω σε σχέση με τις
προηγούμενες προβλέψεις που δημοσιεύ-
θηκαν στο Οικονομικό Δελτίο Ιουνίου του
2017. Στο βασικό σενάριο, η ανάπτυξη
προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στο 3,8% το
2017, με σταδιακή και μικρή επιβράδυνση τα
επόμενα έτη φθάνοντας το 3,1% το 2020.
Πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες, ειδικότερα σε
σχέση με την πορεία των εθνικών λογαρια-
σμών αλλά και την πορεία του τουρισμού,
υποστηρίζουν την προς τα πάνω αναθεώρηση
των προβλέψεων για το ΑΕΠ σε σχέση με τις
προβλέψεις της ΚΤΚ έξι μήνες πριν. Σε ό,τι
αφορά τον πληθωρισμό, αναμένονται
σταδιακές αυξήσεις στις τιμές τα επόμενα έτη
ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανάκαμψης
της κυπριακής οικονομίας, καθώς και στη
βάση μιας προβλεπόμενης σταδιακής υποχώ-
ρησης των παραγόντων που οδήγησαν σε
αρνητικούς πληθωρισμούς κατά την περίοδο
2013-2016. 

Τιμές: εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή

Το 2017 ο πληθωρισμός στην Κύπρο έχει
επιστρέψει σε θετικά επίπεδα και αναμένεται
να φθάσει το 0,8% σε σύγκριση με -1,2% το
2016 (Πίνακας Α.9). Αυτή η εξέλιξη οφείλεται
κυρίως στις αυξήσεις της τιμής του πετρε-
λαίου καθώς και των υπηρεσιών που σχετί-
ζονται με τον τουρισμό σε συνάρτηση με
μικρές αυξήσεις στους μισθούς. Σε συνέχεια
του θετικού πληθωρισμού που καταγράφηκε
τους πρώτους δέκα μήνες του 2017, ο
πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας
αναμένεται να ανέλθει στο 0,2% το 2017 από
-0,5% το 2016 (Πίνακας Α.9). Οι τιμές εξαι-
ρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων
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ΠIΝΑΚΑΣ A.9 Προβλέψεις πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ)
(ετήσια μεταβολή, %)

                                                                            2016         2017πρ        2018πρ         2019πρ         2020πρ
ΕνΔΤΚ                                                                    -1,2                    0,8                    1,3                     1,3                    1,6
ΕνΔΤΚ εξαιρ. ενέργειας                                 -0,5                    0,2                    1,1                     1,5                    1,8
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας                                  
και των τροφίμων                                           -0,8                    0,5                    1,3                     1,6                    1,8

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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(δομικός πληθωρισμός), που αντανακλούν
καλύτερα τις εγχώριες πιέσεις στις τιμές,
επίσης προβλέπεται να καταγράψει θετικό
πρόσημο το 2017 φθάνοντας το 0,5% σε
σχέση με -0,8% το 2016, λόγω κυρίως των
τιμών των υπηρεσιών (Πίνακας Α.9, σελ. 52). 

Την περίοδο 2018 - 2020 ο πληθωρισμός
αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω
αύξηση, φθάνοντας το 1,6% το 2020, επηρε-
αζόμενος κυρίως από την προβλεπόμενη
συνέχιση της εγχώριας ζωηρής οικονομικής
δραστηριότητας και την άνοδο στις τιμές
των υπηρεσιών. Τόσο ο πληθωρισμός εξαι-
ρουμένης της ενέργειας όσο και ο δομικός
πληθωρισμός προβλέπεται να συνεχίσουν
την ανοδική τους πορεία φθάνοντας το 1,8%
το 2020. 

Αποδοχές, παραγωγικότητα και αγορά
εργασίας

Η πορεία ανάκαμψης της κυπριακής οικονο-
μίας αντικατοπτρίζεται και στην αγορά εργα-
σίας καθώς εδραιώνεται το κλίμα
εμπιστοσύνης και σταθερότητας. Συγκεκρι-
μένα, η απασχόληση προβλέπεται να συνε-
χίσει να καταγράφει θετικούς ρυθμούς
μεταβολής της τάξης του 3,2% το 2017
(Πίνακας Α.10). Τα επόμενα έτη, αντανα-
κλώντας την αναμενόμενη περαιτέρω
βελτίωση του οικονομικού κλίματος και την
αύξηση του κύκλου εργασιών των εταιρειών,
η απασχόληση αναμένεται να καταγράψει
περαιτέρω αυξήσεις αλλά με επιβραδυνόμε-
νους ρυθμούς, ακολουθώντας την πορεία του
ΑΕΠ. Την περίοδο 2018 - 2020, η απασχόληση
προβλέπεται να καταγράψει, κατά μέσο όρο,
ετήσια αύξηση 2,6%. 

Σε συνάρτηση με την πορεία του ΑΕΠ,
αναμένεται όπως η ανεργία παρουσιάσει
περαιτέρω τάσεις αποκλιμάκωσης, εν μέρει
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ΠIΝΑΚΑΣ A.10 Προβλέψεις που αφορούν την αγορά
εργασίας
(ετήσια μεταβολή, %, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά)

                                                                            2016         2017πρ        2018πρ         2019πρ         2020πρ
Δαπάνη (για αποδοχές                                           
και εργοδοτικές εισφορές)
ανά μισθωτό                                                      -0,4                    1,4                    1,9                     2,7                    2,0
Μοναδιαίο εργατικό κόστος                       -0,7                    0,8                    1,3                     2,1                    1,4
Παραγωγικότητα                                               0,3                    0,6                    0,6                     0,6                    0,6
Συνολική απασχόληση                                    2,8                    3,2                    2,8                     2,6                    2,5
Ποσοστό ανεργίας (% του                                    
εργατικού δυναμικού                                    12,9                  11,5                    9,8                     8,2                    7,0

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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λόγω των υφιστάμενων πολιτικών με στόχο
την τόνωση της απασχόλησης και τη μείωση
της ανεργίας, συμπεριλαμβανομένων των
προγραμμάτων για στήριξη των νεών και
μακροχρόνια ανέργων. Ακολουθώντας
πτωτική πορεία από το πρώτο τρίμηνο του
2015, το ποσοστό ανεργίας όπως ορίζεται από
την ΕΕΔ, προβλέπεται να ανέλθει κατά μέσο
όρο στο 11,5% το 2017 από 12,9% το 2016
(Πίνακας Α.10, σελ. 53). Η οικονομική
ανάκαμψη που προβλέπεται για την περίοδο
2018 – 2020 ενισχύει τις προβλέψεις για συνε-
χιζόμενη βελτίωση του ποσοστού ανεργίας, το
οποίο αναμένεται να περιοριστεί στο 7% του
εργατικού δυναμικού το 2020. Αυτό οφείλεται
στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της απασχό-
λησης σε συνάρτηση με τη θετική πορεία του
ΑΕΠ. Εντούτοις, μέχρι και το 2020 προβλέ-
πεται να παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα
από το μέσο επίπεδο ανεργίας που είχε κατα-
γραφεί την περίοδο πριν την κρίση. 

Η ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό αναμέ-
νεται να καταγράψει αύξηση της τάξης του
1,4% το 2017 έναντι μείωσης 0,4% το 2016,
λόγω αυξήσεων στο δημόσιο τομέα καθώς και
σε συγκεκριμένους τομείς του ιδιωτικού
τομέα, σε συνάρτηση με την πορεία
ανάκαμψης του ΑΕΠ (Πίνακας Α.10, σελ. 53).
Στο δημόσιο τομέα, η δαπάνη ανά μισθωτό
προβλέπεται να σημειώσει μικρή αύξηση το
2017 ως αποτέλεσμα της καταβολής ετήσιων
προσαυξήσεων, μετά τη λήξη της ισχύος της
περιόδου παγοποίησης μισθών και συντά-
ξεων. Εντούτοις, η πορεία της δαπάνης ανά
μισθωτό στο δημόσιο τομέα αναμένεται να
συγκρατηθεί από την πρόσληψη επαγγελμα-
τιών οπλιτών στην Εθνική Φρουρά περί τα
τέλη του 2016, των οποίων οι μισθοί είναι
χαμηλότεροι από το μέσο μισθό των
υπολοίπων δημόσιων υπαλλήλων. 

Για τα έτη 2018, 2019 και 2020 προβλέ-
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πεται συνεχιζόμενη ετήσια αύξηση της ονομα-
στικής δαπάνης ανά μισθωτό κατά 1,9%, 2,7%
και 2%, αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται κυρίως στη
βελτίωση των συνθηκών της εγχώριας οικο-
νομίας και στη συνεπακόλουθη βελτίωση
στην αγορά εργασίας με συνέπεια την αύξηση
των μισθών τόσο στο δημόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τομέα. Η αύξηση στη δαπάνη ανά
μισθωτό αντικατοπτρίζει, εκτός από τις
προσαυξήσεις, την έναρξη καταβολής τιμα-
ριθμικών και ετήσιων γενικών αυξήσεων. Η
σχετικά μεγαλύτερη αύξηση που παρουσιά-
ζεται το 2019 σε σχέση με τα υπόλοιπα έτη
οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού
εισφορών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων από τον Ιανουάριο του υπό αναφοράν
έτους, η οποία επηρεάζει τους μισθούς τόσο
στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. 

Η παραγωγικότητα προβλέπεται να κατα-
γράψει αύξηση 0,6% το 2017 σε συνέχεια της
αύξησης 0,3% το προηγούμενο έτος (Πίνακας
Α.10, σελ. 53). Για τα έτη 2018 – 2020, αναμέ-
νεται να καταγράψει αύξηση 0,6% ετησίως, ως
αποτέλεσμα της υλοποίησης διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων τα τελευταία χρόνια ιδιαί-
τερα κατά τη διάρκεια του προγράμματος
οικονομικής προσαρμογής. Το μοναδιαίο
εργατικό κόστος, επηρεαζόμενο κυρίως από
τις εξελίξεις στη δαπάνη ανά μισθωτό αλλά και
την αύξηση της παραγωγικότητας, προβλέ-
πεται να σημειώσει αύξηση 0,8% το 2017
(Πίνακας Α.10, σελ. 53) μετά από τέσσερα
συναπτά έτη μειώσεων (σωρευτική μείωση της
τάξης του 11,2%). Την περίοδο 2018 - 2020
αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω αύξηση
φθάνοντας το 1,4% το τέλος της υπό
αναφοράν περιόδου, διατηρώντας εντούτοις
το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με την
υπόλοιπη ζώνη του ευρώ, λόγω της βελτίωσης
της ανταγωνιστικότητας τα τελευταία έτη.
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Εθνικοί λογαριασμοί

Με βάση τα πιο πρόσφατα προκαταρκτικά
στοιχεία για το πρώτο εννιάμηνο του 2017, το
ΑΕΠ κατέγραψε ετήσια αύξηση της τάξης του
3,8% (εποχικά διορθωμένα στοιχεία). Η καλύ-
τερη από την αναμενόμενη πορεία της
κυπριακής οικονομίας αντανακλά την πορεία
σχεδόν όλων των κύριων παραγωγικών
τομέων. Από τα διαθέσιμα στοιχεία και σε
συνδυασμό με προπορευόμενους οικονομι-
κούς δείκτες, η κυπριακή οικονομία προβλέ-
πεται να καταγράψει συνολικά μεγέθυνση της
τάξης του 3,8% το 2017 (Πίνακας Α.11).

Συγκεκριμένα, το 2017 η ιδιωτική κατανά-
λωση αναμένεται να καταγράψει αύξηση
2,2%, σε συνέχεια αύξησης 3,3% το 2016,
αντικατοπτρίζοντας κυρίως την αύξηση στο
διαθέσιμο εισόδημα, τα ιστορικά χαμηλά
επιτόκια, τις φορολογικές ελαφρύνσεις όπως
τη μείωση στο φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας,
καθώς και τη βελτίωση στην απασχόληση και
στους μισθούς. Πέραν της θετικής επίδρασης
στην ιδιωτική κατανάλωση, η αύξηση στους
μισθούς αναμένεται να επηρεάσει θετικά και
τις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών που
χρησιμοποίησαν τα συσσωρευμένα αποθέ-
ματά τους για εξομάλυνση της κατανάλωσής
τους κατά την περίοδο της οικονομικής
κρίσης. Σε ό,τι αφορά τη δημόσια κατανά-
λωση, προβλέπεται αύξηση 3,1% σε σχέση με
μείωση 0,4% το 2016, κυρίως λόγω της
αύξησης των δαπανών για απολαβές προσω-
πικού. Κατ΄επέκταση, αυτή η εξέλιξη οφεί-
λεται στη μεγέθυνση της δημόσιας
απασχόλησης, εν μέρει, ως αποτέλεσμα της
πρόσληψης αριθμού επαγγελματιών οπλιτών
στην Εθνική Φρουρά περί τα τέλη του 2016.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφα-
λαίου αναμένεται να καταγράψουν αύξηση
της τάξης του 12% το 2017 σε σχέση με 35%
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ΠIΝΑΚΑΣ A.11 Προβλέψεις εθνικών λογαριασμών σε
πραγματικούς όρους 
(ετήσια μεταβολή, %)

                                                                            2016        2017πρ        2018πρ         2019πρ         2020πρ
ΑΕΠ                                                                          3,0                    3,8                    3,4                     3,2                    3,1
Ιδιωτική κατανάλωση                                      3,3                    2,2                    2,0                     2,0                    2,0
Δημόσια κατανάλωση                                   -0,4                    3,1                    1,0                     1,9                    0,8
Ακαθάριστες επενδύσεις                                       
πάγιου κεφαλαίου                                          35,0                 12,0                    8,6                     7,9                    7,0
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσίων              3,9                  -0,1                    4,4                     4,2                    4,1
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσίων            6,6                    0,6                    3,9                     4,1                    3,9

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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το προηγούμενο έτος, επηρεαζόμενες από
την συμπερίληψη της μεταφοράς οικονο-
μικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού
(κυρίως πλοία) των ΟΕΣ. Διορθωμένες ως
προς την επίδραση των ΟΕΣ, οι ακαθάριστες
επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου προβλέπεται
να καταγράψουν μεγαλύτερη αύξηση το 2017
σε σχέση με το 2016. Αυτό οφείλεται στην
υλοποίηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών
έργων από το δημόσιο και ειδικότερα από τον
ιδιωτικό τομέα. Σημειώνεται ότι οι ακαθάρι-
στες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου του δημό-
σιου τομέα για το 2017 περιλαμβάνουν την
αγορά σκαφών με σκοπό την δημιουργία
ακτοφυλακής, οι οποίες αναμένεται να πραγ-
ματοποιηθούν στο τέλος του έτους. 

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών,
προβλέπεται να καταγράψουν οριακή
μείωση 0,1% το 2017, έναντι μεγέθυνσης
3,9% το 2016, επηρεαζόμενες από τις συναλ-
λαγές σε κινητό εξοπλισμό μεταφορών
(κυρίως πλοία) των ΟΕΣ που αναμένονται το
2017 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Διορθωμένες ως προς την επίδραση των
ΟΕΣ, οι εξαγωγές αναμένεται να καταγρά-
ψουν περαιτέρω μεγέθυνση το 2017, κυρίως
λόγω της αύξησης στα έσοδα από τους
τομείς του τουρισμού, των υπηρεσιών τηλε-
πικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφό-
ρησης καθώς και των μεταφορών (ειδικά των
θαλάσσιων). Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να
καταγράψουν οριακή αύξηση της τάξης του
0,6% το 2017, έναντι αύξησης 6,6% το 2016,
επηρεαζόμενες από τη συμπερίληψη της
μεταφοράς οικονομικής ιδιοκτησίας
κινητού εξοπλισμού μεταφορών (κυρίως
πλοία) των ΟΕΣ. Διορθωμένες ως προς την
επίδραση των ΟΕΣ, οι εισαγωγές για αγαθά
και υπηρεσίες προβλέπεται να καταγράψουν
σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με το 2016.
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Η αύξηση των εισαγωγών αγαθών οφείλεται
σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές για κατανα-
λωτικά, ενδιάμεσα και κεφαλαιουχικά αγαθά,
σε συνάρτηση με την πορεία της εγχώριας
ζήτησης και ειδικότερα των επενδύσεων.    

Παράλληλα, η αύξηση που παρατηρείται
στα νέα συμβόλαια δανείων, υποστηριζόμενη
από τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια και την
αυξημένη ζήτηση, αναμένεται να στηρίξει την
οικονομική δραστηριότητα. Η επιτυχής
ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής
προσαρμογής της Κυπριακής Δημοκρατίας
από τον Μάρτιο του 2016 και οι πρόσφατες
αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας
της Κυπριακής Δημοκρατίας από διάφορους
οίκους αξιολόγησης υποβοήθησαν ώστε η
Κύπρος να επιστρέψει σταδιακά στις αγορές,
παρά το ότι τα κυπριακά κυβερνητικά
ομόλογα εξακολουθούν να κατατάσσονται σε
μη επενδυτική βαθμίδα. Η πιο θετική αξιολό-
γηση προέρχεται από τον οίκο Standard and
Poors (17 Μαρτίου 2017) και τοποθετεί το
αξιόχρεο του δημοσίου στη βαθμίδα BB+, ένα
επίπεδο κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.
Σημειώνεται επίσης η συνεχιζόμενη εξυγίανση
του χρηματοπιστωτικού τομέα, με τα τελευ-
ταία διαθέσιμα στοιχεία για το επίπεδο των μη
εξυπηρετούμενων δανείων να καταγράφουν
περαιτέρω μείωση, εντούτοις σε μικρότερο
βαθμό απ’ ότι αναμενόταν. 

Με τη θετική δυναμική της εγχώριας οικο-
νομίας, προβλέπεται ότι την περίοδο 2018-
2020 θα καταγραφεί περαιτέρω ανάκαμψη του
ΑΕΠ, εντούτοις με επιβραδυνόμενο ρυθμό,
φθάνοντας το 3,1% στο τέλος της περιόδου.
Συγκεκριμένα, η ιδιωτική κατανάλωση αναμέ-
νεται να καταγράψει ετήσια αύξηση γύρω στο
2%, εν μέρει λόγω της ανάκαμψης στο διαθέ-
σιμο εισόδημα. Αύξηση 8,6% προβλέπεται να
καταγράψουν οι ακαθάριστες επενδύσεις
πάγιου κεφαλαίου το 2018, με περαιτέρω
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μεγέθυνση 7,9% και 7% το 2019 και 2020, αντί-
στοιχα14. Αυτό οφείλεται πρωτίστως  στη
βελτίωση των προσδοκιών σε ό,τι αφορά τις
επενδυτικές προοπτικές που διανοίγονται
στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και
των μεταφορών και σε μικρότερο βαθμό την
επέκταση φορολογικών κινήτρων που σχετί-
ζονται με εκπτώσεις για κεφαλαιουχικές επεν-
δύσεις. Μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις ύψους
περίπου €3 δισ., με σημαντικό ποσοστό να
χρηματοδοτείται μέσω ξένων κεφαλαίων,
έχουν ήδη ξεκινήσει και προβλέπεται να
αποπερατωθούν μέχρι και το 2020. Μεταξύ
άλλων, διάφορες οικιστικές, εμπορικές και
μικτές αναπτύξεις, οι δύο μαρίνες στο Παρα-
λίμνι και στην Αγία Νάπα, ξενοδοχεία πολυτε-
λείας αλλά και το καζίνο αναμένεται να
δώσουν μεγάλη δυναμική στην κυπριακή
οικονομία τα επόμενα έτη. Η τελευταία επέν-
δυση αποτελεί ένα μεγαλεπήβολο έργο που
θα εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν, θα
επιμηκύνει περαιτέρω την τουριστική περίοδο
και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Επιπρόσθετα, η συνεχιζόμενη προσπάθεια για
δημιουργία κατάλληλου νομικού πλαισίου και
μηχανισμού ταχείας εξυπηρέτησης στρατη-
γικών επενδύσεων προβλέπεται να συμβάλει
στην ενθάρρυνση επενδύσεων υψηλής
προστιθέμενης αξίας. Αύξηση 1%, 1,9% και
0,8% αναμένεται να καταγράψει και η δημόσια
κατανάλωση για τα έτη 2018, 2019 και 2020,
αντίστοιχα, κυρίως λόγω της αύξησης των
μισθών. Όπως προαναφέρθηκε, η πορεία της
δημόσιας κατανάλωσης οφείλεται στην
επαναφορά της πολιτικής μισθολογικών αυξή-
σεων αρχής γενομένης από το 2017, σε συνάρ-

14.   Λόγω της μεταβλητότητας των σειρών των εισαγωγών και
εξαγωγών μεταφορικού εξοπλισμού (πλοία και αερο-
σκάφη), είναι ανέφικτη η πρόβλεψή τους. Ως εκ τούτου, γί-
νεται η υπόθεση εργασίας ότι το επίπεδο των εν λόγω
συναλλαγών για τα έτη 2018-2020 παραμένει στα επίπεδα
του 2017. Κατ’ επέκταση, ο ρυθμός μεταβολής των εισαγω-
γών και εξαγωγών καθώς και των πάγιων ακαθάριστων κε-
φαλαιουχικών επενδύσεων διορθωμένος ως προς την
επίδραση των εν λόγω συναλλαγών δεν διαφοροποιείται. 
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τηση με την αύξηση της δημόσιας απασχό-
λησης. Επίσης, η  σχετικά υψηλότερη άνοδος
στο ρυθμό αύξησης το 2019 σε σχέση με τα
υπόλοιπα έτη προκύπτει από την αύξηση στο
ποσοστό εισφορών προς το Ταμείο Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων από τον Ιανουάριο του υπό
αναφοράν έτους. 

Οι εξαγωγές προβλέπεται να καταγρά-
ψουν αύξηση γύρω στο 4,2% ετησίως κατά
την περίοδο 2018 - 2020. Ο τουρισμός ειδι-
κότερα αναμένεται να καταγράψει και τα
επόμενα έτη υψηλές επιδόσεις τόσο σε
αφίξεις όσο και εισοδήματα, δεδομένης και
της επέκτασης της τουριστικής περιόδου
κατά τους μήνες του Φθινοπώρου και της
Άνοιξης, ενώ η αύξηση στο διαθέσιμο
αριθμό κλινών (νέα ξενοδοχεία και επεκτά-
σεις σε υφιστάμενα ξενοδοχεία) θα υποστη-
ρίξει σημαντικά την αύξηση της ζήτησης. Σε
ό,τι αφορά το ναυτιλιακό τομέα, οι προσπά-
θειες για επέκτασή του μέσω βελτιώσεων του
συμπλέγματος υπηρεσιών που έχει δημιουρ-
γηθεί, της υπάρχουσας υποδομής συμπερι-
λαμβανομένων των λιμανιών, καθώς και της
διεθνούς φήμης της κυπριακής σημαίας
φαίνεται να έχουν επιφέρει καρπούς. Επιπρό-
σθετα, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
εν μέρει λόγω της σημαντικής μείωσης στους
μισθούς, στο κόστος παραγωγής αλλά και
στο συνολικό κόστος των εταιρειών τα τελευ-
ταία χρόνια, συμβάλει στην ισχυρή επίδοση
των εξαγωγών γενικότερα. Οι συνολικές
εισαγωγές, οι οποίες επηρεάζονται σημαν-
τικά από τις εισαγωγές για καταναλωτικά,
ενδιάμεσα και κεφαλαιουχικά αγαθά, αναμέ-
νεται να αυξηθούν γύρω στο 4% ετησίως
κατά την υπό αναφοράν περίοδο, σε συνάρ-
τηση με τη μεγέθυνση της ιδιωτικής κατανά-
λωσης και ειδικότερα των επενδύσεων.
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Αξιολόγηση κινδύνων όσον αφορά τις
μακροοικονομικές προβλέψεις15

Οι προβλέψεις για την πορεία του ΑΕΠ της
κυπριακής οικονομίας (Πίνακας Α.11, σελ. 56)
καθώς και για τον ΕνΔΤΚ και για τον ΕνΔΤΚ
εξαιρουμένης της ενέργειας και των
τροφίμων (δομικός πληθωρισμός) (Πίνακας
Α.9, σελ. 52) θεωρούνται ως οι επικρατέ-
στερες (βασικό σενάριο). Οι πιθανότητες
διακύμανσης των προβλέψεων για το ΑΕΠ και
τον ΕνΔΤΚ και οι σχετικοί κίνδυνοι σκιαγρα-
φούνται στα Διαγράμματα Α.35 και Α.36,
αντίστοιχα. Οι ενδεχόμενες παρεκκλίσεις
όσον αφορά τη δεσπόζουσα πρόβλεψη του
δομικού πληθωρισμού παρουσιάζονται στο
Διάγραμμα Α.37. Τόσο οι κίνδυνοι για το ΑΕΠ
όσο και οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι
ισορροπημένοι έτσι όπως αναλύονται στις
επόμενες παραγράφους.

Αναφορικά με το ΑΕΠ,  μια πιο αργή από
την προβλεπόμενη από τις τράπεζες
πρόοδο στη μείωση του υψηλού επιπέδου
των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων θα
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την
οικονομική δραστηριότητα αφού θέτει σε
κίνδυνο τη μείωση του μη χρηματοοικονο-
μικού ιδιωτικού χρέους. Το υψηλό επίπεδο
του ιδιωτικού χρέους περιορίζει σε κάποιο
βαθμό την αύξηση των νέων δανείων, και
παρά την παρατηρούμενη επιτάχυνση στις
νέες δανειακές συμβάσεις, καθώς τα
πιστωτικά ιδρύματα αποφεύγουν να χορη-
γούν δάνεια σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά
και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.
Επιπλέον, οι καθοδικοί κίνδυνοι σχετί-
ζονται με μια ενδεχόμενη επιδείνωση της
εξωτερικής ζήτησης για υπηρεσίες, συνέ-
πεια της δυσμενούς οικονομικής κατά-
στασης στο Ηνωμένο Βασίλειο που
ενδέχεται να επικρατήσει ως αποτέλεσμα

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

1

2

Εισαγω
γή

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

 

-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

50% 70% 90% Ιστορικά στοιχεία
Προβλέψεις

Q1 Q3
2015

Q1 Q3
2016

Q1 Q3
2017

Q1 Q3
2018

Q1 Q3
2019

Q1 Q3
2020

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.35 Κατανομή των πιθανοτήτων 
διακύμανσης για τις προβλέψεις του αΕΠ
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.

 

-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

50% 70% 90% Ιστορικά στοιχεία
Προβλέψεις

Q1 Q3
2015

Q1 Q3
2016

Q1 Q3
2017

Q1 Q3
2018

Q1 Q3
2019

Q1 Q3
2020

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.36 Κατανομή των πιθανοτήτων 
διακύμανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισμού
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.

 

-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

50% 70% 90% Ιστορικά στοιχεία
Προβλέψεις

Q1 Q3
2015

Q1 Q3
2016

Q1 Q3
2017

Q1 Q3
2018

Q1 Q3
2019

Q1 Q3
2020

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.37 Κατανομή των πιθανοτήτων 
διακύμανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισμού
εξαιρ. της ενέργειας και των τροφίμων 
(δομικός πληθωρισμός)
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒριοΣ 2017

62Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων 
για έξοδο της χώρας από την ΕΕ, μετά και
την ενεργοποίηση του άρθρου 50 της
συνθήκης της ΕΕ. Μολονότι μεμονωμένοι
τομείς (ιδίως ο τουρισμός) ενδέχεται να
επηρεαστούν, σε διαχειρίσιμο όμως βαθμό
(για παράδειγμα λόγω πρόσβασης σε
άλλες αγορές όπως η Ρωσία), ενδεχόμενες
επιπτώσεις δεν αναμένεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στο ΑΕΠ. 

Σε σχέση με τους προς τα πάνω κινδύ-
νους, ανοδικοί κίνδυνοι σχετίζονται με ένα
υψηλότερο από το αναμενόμενο ποσοστό
υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων τόσο από
το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.
Η λειτουργία πέντε μικρότερων δορυφο-
ρικών καζίνο από το 2018 προβλέπεται να
έχει θετικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ μέσω της
διαφοροποίησης του τουριστικού
προϊόντος καθότι οι σχετικές επιπτώσεις δεν
έχουν ενσωματωθεί στο βασικό σενάριο
των προβλέψεων. Όσον αφορά άλλες επεν-
δύσεις (ξενοδοχεία και επιχειρηματικά
κέντρα), η υψηλότερη απόδοση από αυτά
τα έργα δύναται να έχει θετικό αντίκτυπο
στο μακροοικονομικό περιβάλλον πέραν
από αυτό που συνδέεται με την κατασκευή
των σχετικών έργων. Αναφορικά με τις
δημόσιες επενδύσεις, υψηλότερη από την
αναμενόμενη υλοποίηση διαφόρων νέων
έργων υποδομής και συγχρηματοδοτού-
μενων σχεδίων, όπως πανεπιστημιακές και
ερευνητικές υποδομές καθώς και μεγάλα
οδικά έργα, δύναται να οδηγήσει σε περαι-
τέρω οικονομική ώθηση. 

Επιπρόσθετα, η αύξηση των καθαρών
νέων δανείων που ενδεχόμενα να παρατη-
ρηθεί πέραν του αναμενόμενου, αναμένεται
να βοηθήσει την περαιτέρω ανάκαμψη και
ειδικότερα τις ιδιωτικές επενδύσεις. Ευρύτερη
αξιοποίηση διαθέσιμων κονδυλίων από
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Ευρωπαϊκά Διαθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία και χρηματοδότηση από την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης, επίσης ενδέχεται να συμβάλει σε
υψηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση
των επενδύσεων. Επενδύσεις που σχετίζονται
με την εξερεύνηση νέων πεδίων στην
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της
Κυπριακής Δημοκρατίας για πιθανά κοιτά-
σματα φυσικού αερίου θα μπορούσαν να
έχουν περαιτέρω επίπτωση στις μακροοικο-
νομικές προοπτικές. Τυχόν εκμετάλλευση
εμπορικά βιώσιμων κοιτασμάτων φυσικού
αερίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλό-
τερα έσοδα, άμεσα και έμμεσα, μέσω της
αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας,
εντούτοις εκτός του χρονικού ορίζοντα των
προβλέψεων. 

Σε σχέση με τον πληθωρισμό, και όπως
αναλύεται πιο πάνω για το ΑΕΠ, οι κύριοι
καθοδικοί κίνδυνοι σχετίζονται με μια
πιθανή επιδείνωση της εξωτερικής ζήτησης
για υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, καθοδικοί
κίνδυνοι συνδέονται με ενδεχόμενη επιδεί-
νωση των εγχώριων πιστωτικών συνθηκών,
σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά το υψηλό επίπεδο των μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. 

Οι κυριότεροι ανοδικοί κίνδυνοι για τον
πληρωρισμό σχετίζονται με την καλύτερη
από την αναμενόμενη βελτίωση των εγχώ-
ριων οικονομικών προοπτικών όπως
προαναφέρθηκε για το ΑΕΠ. Επιπλέον,
ανοδικοί κίνδυνοι συνδέονται με μεγαλύτερη
από την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης
για τουριστικές υπηρεσίες σε σχέση με το
2017, διαμόρφωση υψηλότερων τιμών
πετρελαίου καθώς και με ενδεχόμενη υποτί-
μηση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.
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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 Οικονομικών
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 να αντικα-
τοπτρίζει 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, η οποία είναι διαθέ-
σιμη 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 απο το 2008 μέχρι και σήμερα. 

Η εφαρμογή των νέων εγχειριδίων παρείχε
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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 απο 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, την πρόοδο σε θέματα μεθοδολο-
γίας και την 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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