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και Αγορών 

ESTR               Euro Short-term, rate 
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επιτόκιο για δάνεια σε ευρώ μέχρι 
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Εισαγωγή 
 
Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να καταγράφει 
υψηλούς, αν και επιβραδυνόμενους, ρυθμούς 
αύξησης του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώ-
ριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Συγκεκριμένα, η οικονο-
μική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά  4,1% το 
2018, ρυθμός ελαφρώς χαμηλότερος από το 
4,4% του προηγούμενου έτους. Με βάση τα πιο 
πρόσφατα προκαταρκτικά (εποχικά διορθω-
μένα) στοιχεία, το ΑΕΠ κατέγραψε ετήσια 
άνοδο 3,1% τους πρώτους εννέα μήνες του 
2019, συγκριτικά υψηλότερη από το μέσο όρο 
της ζώνης του ευρώ.  

Η μεγέθυνση του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως 
στην άνοδο της εγχώριας ζήτησης. Συγκεκρι-
μένα, μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, με σημαν-
τικό ποσοστό χρηματοδότησης από ξένα 
κεφάλαια, βρίσκονται υπό εξέλιξη. Επίσης 
καταγράφεται  άνοδος της ιδιωτικής κατανά-
λωσης  που αντικατοπτρίζει την αύξηση στο 
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, λόγω 
κυρίως της αυξημένης απασχόλησης και σε 
μικρότερο βαθμό της αύξησης των μισθών. 
Ταυτόχρονα, τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια που 
επικρατούν στη ζώνη του ευρώ στηρίζουν την 
πορεία τόσο των επενδύσεων όσο και της 
ιδιωτικής κατανάλωσης.  

Αν και η παραγωγικότητα εξακολουθεί να 
παραμένει χαμηλή, πολλοί τομείς καταγρά-
φουν αύξηση. Ιδιαιτερα, ο τομέας των κατα-
σκευών καταγράφει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, 
γεγο νός που αντικατοπτρίζεται και στις εξελί-
ξεις στην αγορά ακινήτων. Εξαίρεση στη 
θετική συνεισφορά των τομέων αποτελεί ο 
τομέας των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλι-
στικών Δραστηριοτήτων, λόγω κυρίως της 
μεταφοράς σημαντικού ποσοστού των Μη 
Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) εκτός 
των ισολογισμών των τραπεζών. 

Βραχυπρόθεσμα, ο ρυθμός μεγέθυνσης 

του ΑΕΠ εκτιμάται να υπερβαίνει το δυνητικό 
ρυθμό και, ως εκ τούτου, συγκεκριμένοι τομείς 
της κυπριακής οικονομίας ενδεχόμενα να 
είναι επιρρεπείς σε κινδύνους υπερθέρμανσης 
όπως διαφαίνεται και από την προδιαγραφό-
μενη αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών 
συναλλαγών. Εντούτοις, ο ρυθμός οικονο-
μικής ανάπτυξης αναμένεται να συγκλίνει 
μεσοπρόθεσμα στο δυνητικό, λόγω της 
σταδιακής ολοκλήρωσης των επενδυτικών 
έργων αλλά και της προβλεπόμενης επιβρά-
δυνσης της ιδιωτικής κατανάλωσης σε πιο 
διατηρήσιμα επίπεδα.  

Η θετική πορεία του ΑΕΠ επηρέασε θετικά 
και την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία 
της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), η 
ανεργία κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 
μειώθηκε στο 6,5% σε σχέση με 7,3% το αντί-
στοιχο περυσινό τρίμηνο και παραμένει σε 
χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τη ζώνη του 
ευρώ από το τέταρτο τρίμηνο του 2018. 
Ταυτόχρονα, έχει καταγραφεί σταδιακή 
άνοδος στους συνολικούς μισθούς, κυρίως 
λόγω της αύξησης στην απασχόληση στους 
πλείστους οικονομικούς τομείς.  

Παρά τις θετικές εξελίξεις στην οικονομική 
δραστηριότητα, τη βελτίωση στην αγορά 
εργασίας και τις πρόσφατες αυξήσεις στους 
μισθούς, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός 
στην Κύπρο συνέχισε να παραμένει σε υποτο-
νικά επίπεδα κατά τη διάρκεια των πρώτων 
δέκα μηνών του έτους. Πιο συγκεκριμένα, ο 
εγχώριος πληθωρισμός ανήλθε, κατά μέσο 
όρο, στο 0,5% κατά την υπό αναφοράν 
περίοδο σε σύγκριση με 0,7% την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο εν μέσω μικτών εξελίξεων 
στις κύριες κατηγορίες του πληθωρισμού. Η 
πιο πάνω υποχώρηση του εγχώριου πληθωρι-
σμού, οφείλεται κυρίως στις μειώσεις του 
φόρου κατανάλωσης στην Κύπρο κατά 5 σεντ 
το λίτρο στα κύρια είδη πετρελαιοειδών, 
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καθώς επίσης και στην κατά μέσο όρο χαμη-
λότερη τιμή του πετρελαίου σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  Ταυτό-
χρονα, οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων 
εξαιρουμένης της ενέργειας συνέχισαν να 
καταγράφουν ετήσιες μειώσεις λόγω κυρίως 
του αυξημένου εγχώριου ανταγωνισμού αλλά 
και του ανταγωνισμού λόγω αγορών από το 
διαδίκτυο. Από την άλλη πλευρά, θετική 
επίδραση στην πορεία του πληθωρισμού κατά 
το πρώτο δεκάμηνο του έτους, είχαν οι αυξή-
σεις στις τιμές των υπηρεσιών και των μη 
επεξεργασμένων τροφίμων.  

Η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται το 
2019 να επιβραδυνθεί σε σχέση με το 2018 
γύρω στο 3% και λίγο χαμηλότερα τα έτη 2020-
22. Η πρόβλεψη αυτή είναι αποτέλεσμα προς τα 
κάτω αναθεώρησης των προβλέψεων του 
Ιουνίου του 2019, και αντικατοπτρίζει την 
επιβραδυνόμενη πορεία της εγχώριας ζήτη σης. 
Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να επιβρα-
δυνθεί λόγω της αναμενόμενης επιτάχυνσης 
στις αποπληρωμές δανείων που σχετίζονται με 
τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μείωση του 
επιπέδου των ΜΕΧ, αλλά και λόγω της εισα-
γωγής συντελεστών εισφορών προς το Γενικό 
Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ). Η προβλεπόμενη 
επιβράδυνση των επενδύσεων οφείλεται σε 
σταδιακή ολοκλήρωση των επενδυτικών έρ γων 
(υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μαρίνες και 
το καζίνο-θέρετρο). Ο πληθωρισμός αναμένεται 
ότι θα κινηθεί σε ελαφρώς υψηλότερα θετικά 
επίπεδα το 2020 σε σχέση με το 2019, λόγω 
κυρίως της εξάλειψης της αρνητικής επίδρασης 
της προαναφερθείσας μείωσης του φόρου 
κατανάλωσης στα κύρια είδη πετρελαιοειδών 
κατά το 2019 αλλά και λόγω της συνέχισης της 
θετικής πορείας της οικονομικής δραστηριό-
τητας, καθώς και της αναμενόμενης περαιτέρω 
αύξησης των μισθών.   

Παρά τη θετική πορεία της οικονομικής 
δραστηριότητας και τη συνέχιση της εύρω-
στης οικονομικής μεγέθυνσης, παραμένουν 
συγκεκριμένοι καθοδικοί κίνδυνοι στην 
κυπριακή οικονομία για την περίοδο 2020-
2022, οι οποίοι ενδεχόμενα να επιβραδύνουν 
την ανάπτυξη. Παράγοντες όπως οι εξωτε-
ρικές γεωπολιτικές εξελίξεις (Brexit, εμπορικός 
πόλεμος κλπ), το υψηλό επίπεδο ιδιωτικού 
χρέους σε συνάρτηση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας, αποτε-
λούν δυνητικούς κίνδυνους και συνεχίζουν να 
καθιστούν την κυπριακή οικονομία ευάλωτη 
σε κλυδωνισμούς. 

Σχετικά με τις εξελίξεις στον τραπεζικό 
τομέα μέσα στο 2019, οι τράπεζες συνεχίζουν 
τις προσπάθειες τους για εξυγίανση των 
ισολογισμών τους από τις ΜΕΧ και παράλληλα 
εξακολουθούν να τροφοδοτούν την πραγμα-
τική οικονομία με νέο δανεισμό. Την ίδια ώρα, 
λόγω και του περιβάλλοντος των ιστορικά 
χαμηλών επιτοκίων και του εντεινόμενου 
ανταγωνισμού, τα τραπεζικά ιδρύματα ανα -
διοργανώνονται για βελτίωση της κερδοφο-
ρίας τους και της αποτελεσματικότητάς τους 
από πλευράς κόστους.  

Σε σχέση με τις ΜΕΧ, του τραπεζικού 
συστήματος η πρόοδος τα τελευταία χρόνια 
ήταν αισθητή, δεδομένου ότι από τα τέλη του 
2014 μέχρι και τα μέσα του 2019, το ποσοστό 
των ΜΕΧ μειώθηκε από 56% στο 32%, ενώ σε 
απόλυτους αριθμούς η μείωση ήταν άνω των 
€19 δισ. (από €28 δισ. σε €8,9 δισ.)1. Παρόλα 
αυτά, η Κύπρος διατηρεί ακόμα τα υψηλότερα 
ποσοστά ΜΕΧ στην Ευρώπη, μετά την Ελλάδα 
(πέραν του 40%), ενώ ο Ευρωπαϊκός μέσος 
όρος κυμαίνεται γύρω στο 3%. Επιπρόσθετα, 
μεγάλο μέρος (46%) των ΜΕΧ στην Κύπρο 
παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 5 
ετών, ενώ το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ποσοστό 
ανέρχεται στο 17%. Αυτό αποτελεί ακόμη 
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μεγαλύτερη πρόκληση για τις τράπεζες, δεδο-
μένου του αυξανόμενου βαθμού δυσκολίας 
επίλυσης του προβλήματος με την πάροδο 
του χρόνου. 

Η μείωση των ΜΕΧ του τραπεζικού συστή-
ματος επιτυγχάνεται εν μέρει μέσω πωλή-
σεων σε εταιρείες αγοράς πιστώσεων. 
Ταυτό χρονα, βελτιώνουν την ποιότητα του 
ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
βοηθώντας έτσι στη βελτίωση της εμπιστο-
σύνης των καταθετών και στη μείωση του 
κόστους άντλησης κεφαλαίων από τις 
τράπεζες, το οποίο θα πρέπει να αντανα-
κλάται και στην τιμολόγηση των δανείων που 
αυτές παραχωρούν. Παραταύτα, θα πρέπει να 
υπογραμμιστεί ότι δεν μειώνουν το ιδιωτικό 
χρέος στο σύνολό του το οποίο παραμένει σε 
πολύ υψηλά επίπεδα. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) 
αναμένει από τα πιστωτικά ιδρύματα να εντα-
τικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για πλήρη 
εξυγίανση των ισολογισμών τους, εκμεταλ-
λευόμενα τη συνεχιζόμενη οικονομική ανά -
πτυ ξη και τη συνεπακόλουθη  άνοδο της 
αγο ράς ακινήτων.  

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η 
ύπαρξη ενός σταθερού νομικού πλαισίου το 
οποίο, μεταξύ άλλων, θα διέπει τους εξωδικα-
στικούς πλειστηριασμούς παράλληλα με την 
ύπαρξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου 
αφερεγγυότητας έτσι ώστε να επιτευχθεί ο 

στόχος της μείωσης των ΜΕΧ.  Θα πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν 
στρατηγικά να μην ανταποκρίνονται στις 
υποχρεώσεις τους θα βρίσκονται αντιμέτωποι 
με ένα αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο. 
Επίσης, το σύστημα απονομής της δικαιο-
σύνης πρέπει να εκσυγχρονιστεί με τρόπο 
ώστε οι αποφάσεις να παίρνονται εντός 
σύντομου χρονικού διαστήματος. Ας σημει-
ωθεί, επίσης, ότι η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί 
από τις τράπεζες τη δίκαιη και σωστή εφαρ-
μογή της Οδηγίας για τη Διαχείριση των καθυ-
στερήσεων καθώς και του Κώδικα 
συ   μπε  ριφοράς που περιλαμβάνεται σε αυτήν. 

Εν κατακλείδι, η συνολική πορεία της οικο-
νομίας και του τραπεζικού συστήματος είναι 
θετική. Παρά την προαναφερθείσα όμως 
πρόοδο, δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως οι 
μακροοικονομικές ανισορροπίες και στρε-
βλώσεις που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. 
Υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες 
ιδιαίτερα σε σχέση με αναγκαίες διορθωτικές 
αλλαγές που αναμένουν την υλοποίησή τους. 
Η αναδιάρθρωση της οικονομίας, καθώς και η 
μεταρρύθμιση και ισχυροποίηση του τραπε-
ζικού συστήματος δεν έφτασαν ακόμα σε 
επίπεδα που εγγυώνται την πλήρη προστασία 
τους από τους υφιστάμενους ή μελλοντικούς 
κινδύνους. Επομένως, η προσπάθεια για 
περαιτέρω αναδιάρθρωση ή μεταρρύθμιση 
θα πρέπει να συνεχιστεί χωρίς καθυστέρηση.
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1. Διεθνές Περιβάλλον: κύριες εξελίξεις 
 
• Επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής 

δραστηριότητας, λόγω κυρίως της συνέχισης 
των εμπορικών εντάσεων. 

• Μικρή μείωση του παγκόσμιου πληθωρισμού 
κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση 
με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. 

• Διατήρηση του συνολικού και του δομικού 
πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ σε υποτο-
νικά επίπεδα, με προσδοκίες για σταδιακή 
άνοδο στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

• Μικρή μείωση και σταθεροποίηση της τιμής 
του πετρελαίου στο δεύτερο μισό του 2019, 
λόγω υποτονικής ζήτησης και σταθερής πα-
ραγωγής από τον ΟΠΕΚ. 

• Μείωση των βασικών επιτοκίων της Ομο-
σπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και της ΕΚΤ. 

 
1.1 Εξωτερικές εξελίξεις 

 
Οικονομική Ανάπτυξη 
 
Κατά το δεύτερο μισό του 2019, η παγκόσμια 
οικονομία επηρεάστηκε αρνητικά κυρίως από 
τη γενικότερη αβεβαιότητα που προκάλεσαν 
οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα 
αναφέρονται οι γεωπολιτικές αναταράξεις 
στην ανατολική Μεσόγειο, το Brexit, με πιο 
σημαντικό τη συνέχιση των εμπορικών εντά-
σεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. 

Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο 
χωρών, επέφερε σημαντική επιβράδυνση 
στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στις οικο-
νομίες των δύο χωρών, αναγκάζοντας έτσι 
πολλές κεντρικές τράπεζες ανά το παγκόσμιο 
να μειώσουν τα βασικά τους επιτόκια στη 
προσπάθειά τους να μετριάσουν το αντίκτυπο 
από τους εν λόγω κραδασμούς. Οι χώρες της 
Ασίας και της Ωκεανίας επηρεάστηκαν περισ-
σότερο, αναγκάζοντας έτσι την Σιγκαπούρη, 
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Ν. Κορέα, Αυστραλία, και Νέα Ζηλανδία να 
προχωρήσουν στην υιοθέτηση χαλαρότερης 
νομισματικής πολιτικής για να μετριάσουν τις 
εν λόγω επιπτώσεις. Αντίθετα, χώρες που 
θεωρούνται οικονομικά σταθερές, όπως η 
Ιαπωνία και η Ελβετία, κέρδισαν από την 
εμπορική διαμάχη. Μέχρι τη στιγμή που 
γράφεται το παρόν Οικονομικό Δελτίο, δεν έχει 
διαμορφωθεί τελική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ 
και Κίνας, αυξάνοντας την αβεβαιότητα στις 
αγορές, αν και οι δύο χώρες έχουν εκφράσει 
τη θέλησή τους να συμφωνήσουν.  

Στις ΗΠΑ, η οικονομική δραστηριότητα, αν 
και παραμένει υψηλή σε σχέση με τις 
υπόλοιπες χώρες, φαίνεται να έχει αρχίσει και 
αυτή να επιβραδύνεται εν μέσω της αβεβαι-
ότητας των εξελίξεων στο παγκόσμιο εμπόριο. 
Συγκεκριμένα, η αύξηση στο πραγματικό ΑΕΠ 
μειώθηκε από 2,7% το πρώτο τρίμηνο του 2019 
σε 2,3% και 2,0% τα επόμενα δύο τρίμηνα. 
Αυτό συνάδει με τις προβλέψεις διεθνών οργα-
νισμών και αναλυτών, οι οποίοι αναμένουν ότι 
ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ θα επιβρα-
δυνθεί από 2,9% το 2018, στο 2,4% το 2019 και 
περαιτέρω στο 2,1% το 2020, κυρίως λόγω του 
εμπορικού πολέμου με την Κίνα.  

Στη ζώνη του ευρώ, η οικονομική ανά πτυξη 
ανέρχεται στο 1,2%, τόσο το δεύτερο όσο και 
το τρίτο τρίμηνο του 2019, καταγράφοντας 
σημαντική επιβράδυνση σε σύγκρι ση με τα 
αντίστοιχα τρίμηνα του 2018 (Διάγραμμα Α.1). 
Οι κύριοι παράγοντες που συγκρατούν τη 
δυναμική της ανάπτυξης είναι, όπως έχει 
προαναφερθεί, η αβεβαιότητα στις αγορές 
λόγω των εμπορικών εντάσεων και κατ’ 
επέκταση η μείωση των εξαγωγών λόγω 
μειωμένης ζήτησης κυρίως από την Κίνα, 
γεγονός που επηρέασε χώρες όπως η 
Γερμανία. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι οι 
χώρες της ζώνης του ευρώ φαίνεται να έχουν 
αρχίσει να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, 
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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 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ.
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καθώς, σε αντίθεση με τον εξωτερικό τομέα, η 
κατανάλωση και ο χρηματοπιστωτικός τομέας 
δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά.  

Η αβεβαιότητα στις μακροοικονομικές 
συνθήκες οδήγησε σε αύξηση της διακύ-
μανσης των αγορών, με σημαντικές αυξομει-
ώσεις στην προδιάθεση των επενδυτών να 
αναλάβουν ρίσκο. Για παράδειγμα, από τον 
Αύγουστο παρατηρείται  σημαντικά μικρότερη 
αρνητική απόδοση του δεκαετούς Γερμανικού 
ομολόγου, καταγράφοντας όμως σημαντικές 
αυξομειώσεις. Όσον αφορά τις προβλέψεις 
διεθνών οργανισμών και αναλυτών, ο ρυθμός 
μεγέθυνσης του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ 
αναμένεται να κυμανθεί στο 1,4% τόσο το 2019 
όσο και το 2020, σε σύγκριση με πρόβλεψη για 
ανάπτυξη, με 1,8% που είχε γίνει το 20181. 

Η αναμενόμενη έξοδος του ΗΒ από την ΕΕ 
επηρέασε την οικονομική ανάπτυξη στο ΗΒ 
περισσότερο από ότι οι διεθνείς εμπορικές εξελί-
ξεις. Παρά την ανάπτυξη της τάξης του 2,1% που 
κατέγραψε η αγγλική οικονομία το πρώτο 
τρίμηνο του 2019, ο ρυθμός επιβραδύνθηκε στο 
1,3% και 1% το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, αντί-
στοιχα. Διεθνείς οργανισμοί και αναλυτές εκτι-
μούν ότι η αύξηση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο 
του 2019 ήταν παροδική και, ως εκ τούτου, 
αναμένουν ο ρυθμός μεγέθυνσης το 2019 και το 
2020 να ανέλθει στο 1,4% και 1,6%, αντίστοιχα.  
 
Πληθωρισμός2 
 
Ο πληθωρισμός παγκόσμια κινήθηκε σε χαμη-
λότερα επίπεδα το τρίτο τρίμηνο του 2019 σε 
σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. 
Αυτό οφείλεται κυρίως στις εξελίξεις στις τιμές 

1.     Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των 
πιο πρόσφατων προβλέψεων από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή (European Economic Forecast, Autumn 2019) και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, Oc-
tober 2019). 

2.     Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό υπολογίζεται ως ο μέσος 
όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: Tην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (European Economic Forecast, Autumn 
2019) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic 
Outlook, October 2019). 
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της ενέργειας, λόγω της, κατά μέσο όρο, χαμη-
λότερης τιμής του πετρελαίου κατά την 
προαναφερθείσα περίοδο αλλά και της 
επιβραδυνόμενης οικονομικής δραστηριό-
τητας σε κύριες ανεπτυγμένες οικονομίες. 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις διεθνών οργανι-
σμών και αναλυτών, το 2019 ο πληθωρισμός 
σε επιλεγμένες ανεπτυγμένες οικονομίες όπως 
οι ΗΠΑ, το ΗΒ, η Ιαπωνία και η ζώνη του ευρώ, 
αναμένεται να κυμανθεί σε χαμηλότερα 
επίπεδα από το 2018 (Διάγραμμα Α.2). Η 
εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αναμενό-
μενη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονο-
μικής μεγέθυνσης αλλά και τις κατά μέσο όρο 
χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου. Όσον 
αφορά το 2020, ο πληθωρισμός στις πλείστες 
προαναφερθείσες ανεπτυγμένες χώρες αναμέ-
νεται να παρουσιάσει συγκρατημένες ανοδικές 
τάσεις, αντικατοπτρίζοντας την προβλεπόμενη 
αύξηση στους μισθούς λόγω της συνεχιζό-
μενης στενότητας στις αγορές εργασίας. 
 
Συναλλαγματικές ισοτιμίες 
 
Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι 
των βασικών διεθνών νομισμάτων συνέχισε 
να καταγράφει γενικά καθοδική πορεία από 
τις αρχές του έτους μέχρι και την ημερομηνία 
τελευταίας ενημέρωσης των στοιχείων στο 
παρόν Οικονομικό Δελτίο. Η αποδυνάμωση 
του ευρώ οφείλεται κυρίως στη χαμηλότερη 
από την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη 
στη ζώνη του ευρώ, στις επιδράσεις που είχε 
ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας αλλά και 
στην αβεβαιότητα  ως προς τις πιθανές εξελί-
ξεις σχετικά με το Brexit. Πιο συγκεκριμένα, 
από τις αρχές του έτους μέχρι και τις 15 Νοεμ-
βρίου του 2019, το ευρώ υποτιμήθηκε κατά 
3,1% έναντι του δολαρίου των ΗΠΑ, 4,5% 
έναντι της στερλίνας και 2,8% έναντι του 
Ιαπωνικού γεν (Διάγραμμα Α.3). 
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Πετρέλαιο 
 
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 
2019, η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent 
κατέγραψε πτώση 12,4% σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η μείωση αυτή 
αντικατοπτρίζει από τη μια τη σημαντική 
αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τις 
ΗΠΑ, και από την άλλη, τη μη τήρηση της 
απόφασης για διατήρηση της μειωμένης 
παραγωγής από τον Οργανισμό Πετρελαι-
οπαραγωγών Εξαγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) από 
μερικές χώρες. Αυτό, σε συνδυασμό με την 
πτώση των παγκόσμιων χρηματαγορών και 
τη μείωση στη ζήτηση οδήγησε σε σταδιακή 
πτώση των τιμών. Τους τελευταίους τρεις 
μήνες οι τιμές φαίνεται να σταθεροποι-
ήθηκαν γύρω στα 60 δολάρια ανά βαρέλι 
(Διάγραμμα Α.4).  
 
Διεθνή βασικά επιτόκια 
 
Κατά το 2019, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των 
ΗΠΑ προχώρησε σε τρεις μειώσεις του εύρους 
του βασικού της επιτοκίου, αντιστρέφοντας την 
περυσινή της απόφαση για υιοθέτηση πιο 
περιοριστικής νομισματικής πολιτικής. Συγκε-
κριμένα, το ανώτατο όριο του βασικού επιτο-
κίου των ΗΠΑ, μετά τις μειώσεις, κατήλθε στο 
1,75% από 2,5% στις αρχές του έτους 
(Διάγραμμα Α.5), κυρίως όπως προαναφέρ-
θηκε λόγω των εξωτερικών πιέσεων που αντι-
μετωπίζει η αμερικανική οικονομία (βλέπε 
Οικονομική Ανάπτυξη, σελ. 12), αλλά και για να 
ενισχύσει την ανθεκτικότητά της έναντι των 
αυξανόμενων κινδύνων. Παρομοίως, η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε το επιτόκιο 
αποδοχής καταθέσεων στο -0,50% από -0,40%, 
ενώ διατήρησε αμετάβλητα τα υπόλοιπα 
βασικά της επιτόκια. Μειώσεις επιτοκίων σημει-
ωθήκαν και σε αρκετές άλλες χώρες, κυρίως 
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στην Ασία και την Ωκεανία. Η Τράπεζα της 
Αγγλίας, από την άλλη, διατήρησε το βασικό 
επιτόκιο της αμετάβλητο στο 0,75%.  
    
1.2 Νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του 
ευρώ 
 
Πληθωρισμός 
 
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 
ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε 
στο 0,7% τον Οκτώβριο του 2019 σε σύγκριση 
με 0,8% τον Σεπτέμβριο του 2019 (Διάγραμμα 
Α.6). Η μικρή μείωση σε σχέση με τον προη -
γούμενο μήνα οφειλόταν κυρίως στις μεγαλύ-
τερες μειώσεις στις τιμές της ενέργειας που 
κατά τους πρόσφατους μήνες συνεχίζουν να 
έχουν σημαντική κατασταλτική επίδραση 
στον συνολικό πληθωρισμό. Κατά την ίδια 
περίοδο, οι αυξήσεις στις τιμές των βιομηχα-
νικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας 
συνεχίζουν να παραμένουν σε αναιμικά 
επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, τόσο ο συνολικός 
πληθωρισμός όσο και ο πληθωρισμός εξαι-
ρουμένων των τιμών της ενέργειας και των 
τροφίμων (δομικός πληθωρισμός) συνεχίζουν 
να κυμαίνονται σε υποτονικά επίπεδα, φθά -
νοντας στο 1,2% και 1,0%, αντίστοιχα, κατά το 
πρώτο δεκάμηνο του έτους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία διαθέ-
σιμα στοιχεία, καθώς επίσης και τις επιβρα-
δυντικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, 
ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμέ-
νεται να παραμείνει υποτονικός μέχρι το τέλος 
του 2019. Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις διεθ -
νών οργανισμών και αναλυτών για τον πληθω-
ρισμό στη ζώνη του ευρώ συγκλίνουν στο 
1,2% για το 2019 και γύρω στο 1,3% το 2020. 

Μεσοπρόθεσμα, ο συνολικός πληθωρισμός 
αναμένεται να σημειώσει σταδιακή άνοδο, 
υποβοηθούμενος και από τα μέτρα νομισμα-
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τικής πολιτικής της ΕΚΤ, τα οποία αναμένεται 
να παραμείνουν χαλαρά για όσο καιρό χρει-
άζεται, την προβλεπόμενη συνέχιση της οικο-
νομικής μεγέθυνσης καθώς και από την 
αναμενόμενη περαιτέρω άνοδο των μισθών.  
 
Βασικά επιτόκια και παρεμβάσεις της ΕΚΤ 
    
Στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής στις 
12 Σεπτεμβρίου του 2019,  το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΤΚ, προχώρησε στην υιοθέ-
τηση νέας δέσμης συμβατικών και μη-
συμβατικών μέτρων3. Οι εν λόγω αποφάσεις 
αντα νακλούν τη συνέχιση της απόκλισης του 
πληθωρισμού σε σχέση με το στόχο του 
κάτω αλλά πλησίον του 2%, αλλά και των 
συγκρατημένων πληθωριστικών πιέσεων, ως 
απότοκο της επιβράδυνσης της οικονομίας 
της ζώνης του ευρώ και των αυξανόμενων 
καθοδικών κινδύνων.  

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα συμβα-
τικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, η ΕΚΤ 
διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για τις 
πράξεις διευκόλυνσης οριακής χρηματοδό-
τησης και κύριας αναχρηματοδότησης στο 
0,25% και 0,00%, αντίστοιχα. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΤΚ αναμένει ότι τα προανα-
φερθέντα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παρα-
μείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα 
επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι οι προο -
πτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθε -
ναρά προς το μεσοπρόθεσμο στόχο για τη 
σταθερότητα των τιμών. 

Στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής 
στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, η ΕΚΤ προχώρησε 
σε μείωση του επιτοκίου για τις πράξεις διευ-
κόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, κατά 10 
μονάδες βάσης, από -0,40% στο -0,50%. 
Περαιτέρω, αποφάσισε όπως από την 1 Νοεμ-

3.     Για τις ακριβείς λεπτομέρειες των συγκεκριμένων αποφά-
σεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, βλέπε τον πιο 
κάτω ιστοχώρο της ΕΚΤ:  

        https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ 
        ecb.mp190912~08de50b4d2.el.html

1

2

Εισαγω
γή

Μ
ακροοικονομικές 

Εξελίξεις 
και Π

ροβλέψ
εις

Enter/ 
Exit

Full 
Screen

a21911071 CBC December 2019 Economic Bulletin GREEK_a1.qxp_Layout 1  23/12/19  11:15  Page 18

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.mp190912~08de50b4d2.el.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.mp190912~08de50b4d2.el.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.mp190912~08de50b4d2.el.html


■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

19Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

βρίου του 2019 ξεκινήσει εκ νέου τη διενέρ-
γεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του 
προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού 
(Asset Purchase Programme - APP), με ύψος 
20 δισ. ευρώ μηνιαίως, οι οποίες αναμένεται 
να διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα 
κριθεί αναγκαίο. Επιπρόσθετα, η ΕΚΤ θα συνε-
χίσει να επανεπενδύει πλήρως τα ποσά από 
την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο 
πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη 
τους, για παρατεταμένη χρονική περίοδο και 
για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο 
για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών 
ρευστότητας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΕΚΤ προχώρησε επίσης σε αλλαγή στους 
όρους διενέργειας της νέας σειράς τριμηνι-
αίων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθε-
σμης αναχρηματοδότησης (TLTRO-III) έτσι 
ώστε, να διασφαλιστεί η ομαλή μετάδοση της 
νομισματικής πολιτικής και να στηριχθεί 
περαιτέρω η διευκολυντική κατεύθυνση της 
νομισματικής πολιτικής. Τέλος, προκειμένου 
να στηριχθεί η μετάδοση της νομισματικής 
πολιτικής μέσω των τραπεζών, το διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε όπως θεσπι-
στεί σύστημα δύο βαθμίδων (two-tier system) 
για τον εκτοκισμό των αποθεματικών (reserve 
remuneration), στο πλαίσιο του οποίου μέρος 
της πλεονάζουσας ρευστότητας που έχουν 
στην κατοχή τους οι τράπεζες θα εξαιρείται 
από το αρνητικό επιτόκιο της διευκόλυνσης 
αποδοχής καταθέσεων. 

Τα προαναφερθέντα μέτρα νομισματικής 
πολιτικής της ΕΚΤ, συμβατικά και μη-συμβα-
τικά, έχουν ως κύριο στόχο τη στήριξη της 
πολιτικής για επαναφορά του πληθωρισμού 
στη ζώνη του ευρώ σε βιώσιμα και συμβατά 
με το μεσοπρόθεσμο στόχο της επίπεδα, 
δηλαδή κάτω αλλά πλησίον του 2%. 

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω μέτρων, το 
επιτόκιο EONIA κατέγραψε μείωση δέκα 
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μονάδων βάσεων, φθάνοντας στο  -0,46% στις 
18 Σεπτεμβρίου του 2019 (ημέρα που τέθηκε 
σε ισχύ η μείωση του επιτοκίου για τις πράξεις 
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων) σε 
σύγκριση με μέσο επιτόκιο -0,36% τον 
Αύγουστο του 2019 (Διάγραμμα Α.7). Έκτοτε, 
το επιτόκιο ΕΟΝΙΑ καταγράφει ελαφρές αυξο-
μειώσεις, φθάνοντας στο -0,43% στις 20 Νοεμ-
βρίου του 2019 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία). 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, στις 2 
Οκτωβρίου του 2019 έγινε εισαγωγή του νέου 
βραχυπρόθεσμου επιτοκίου €STR (Euro 
short-term rate), το οποίο αντικατοπτρίζει το 
χρεωστικό κόστος δανεισμού σε ευρώ χρεο -
γράφων μίας ημέρας για τις τράπεζες της 
ζώνης του ευρώ4. Την ίδια ημέρα, η μεθοδο-
λογία για υπολογισμό του υφιστάμενου επιτο-
κίου EONIA άλλαξε και πλέον υπολογίζεται ως 
το €STR συν μια σταθερή απόκλιση 8,5 
μονάδων βάσεως, με στόχο τη σταδιακή και 
μέχρι τις 3 Ιανουαρίου του 2022 πλήρη αντι-
κατάστασή του με το €STR. Σύμφωνα με τα 
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το νέο επιτόκιο 
€STR ανήλθε στο -0,51% στις 20 Νοεμβρίου 
του 2019. 
 
Πιστωτική επέκταση: δάνεια 
 
Τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα στη ζώνη 
του ευρώ συνέχισαν να καταγράφουν θετι-
κούς ρυθμούς μεταβολής και κατά τη διάρκεια 
του τρίτου τριμήνου του 2019 (Διάγραμμα 
Α.8), φθάνοντας στο 3,8% στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου του 2019. Αναλυτικότερα, ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής των δανείων των εγχώ-
ριων μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 
ανήλθε στο 3,7% τον Σεπτέμβριο του 2019, 
ενώ για τα νοικοκυριά στο 3,4%. Οι προανα-
φερθείσες θετικές εξελίξεις οφείλονται κυρίως 

4.     Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το Πλαίσιο 1 στο Οι-
κονομικό Δελτίο της ΕΚΤ, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2019,  
στον πιο κάτω ιστοχώρο:  

        https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/ 
        eb201907.en.pdf
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στην αυξημένη ρευστότητα των τραπεζών, 
στη διατήρηση των δανειστικών επιτοκίων 
στη ζώνη του ευρώ σε πολύ χαμηλά επίπεδα 
καθώς επίσης και στη συνολική ευνοϊκή 
προσφορά τραπεζικών δανείων. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της Έρευνας Τραπεζικών 
Χορηγήσεων (ΕΤΧ) στη ζώνη του ευρώ, η 
ζήτηση δανείων από νοικοκυριά κατέγραψε 
αύξηση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, ενώ 
η ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις παρέμεινε 
ουσιαστικά αμετάβλητη. Την ίδια περίοδο, τα 
κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρή-
σεις και νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς 
έγιναν ελαφρώς χαλαρότερα, ενώ τα κριτήρια 
χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά για 
καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς έγιναν 
αυστηρότερα. Όσον αφορά τις προσδοκίες 
για το τέταρτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα 
πάντα με τα τελευταία αποτελέσματα της ΕΤΧ, 
οι συμμετέχουσες τράπεζες στη ζώνη του 
ευρώ, αναμένουν τα κριτήρια χορήγησης 
δανείων από τις τράπεζες προς επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς να 
παραμείνουν αμετάβλητα, ενώ τα κριτήρια 
χορήγησης προς νοικοκυριά για καταναλωτι-
κούς και λοιπούς σκοπούς να παραμείνουν 
ουσιαστικά αμετάβλητα. Η καθαρή ζήτηση 
δανείων από επιχειρήσεις αναμένεται να 
παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητη κατά το 
τέταρτο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το 
τρίτο τρίμηνο του έτους, ενώ αναμένεται να 
καταγραφεί περαιτέρω αύξηση στην καθαρή 
ζήτηση δανείων από νοικοκυριά σε σύγκριση 
με το τρίτο τρίμηνο του έτους. 

Παρά τις πιο πάνω ενισχυτικές για το ΑΕΠ 
νομισματικές εξελίξεις, το υψηλό επίπεδο των 
ΜΕΧ σε μερικά κράτη μέλη συνεχίζει να 
αποτελεί τροχοπέδη στη μελλοντική δυνα-
μική της συνολικής πιστωτικής επέκτασης στη 
ζώνη του ευρώ, αλλά και της οικονομικής 
δραστηριότητας. 
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2. Εγχώριες Εξελίξεις 
 
• Ελαφριά μείωση του εγχώριου πληθωρισμού 

κατά το πρώτο δεκάμηνο του έτους, λόγω κυ-
ρίως της μείωσης των τιμών της ενέργειας. 

• Εισροές καταθέσεων από κατοίκους Κύπρου. 
• Συγκρατημένοι ρυθμοί αύξησης  των δα-

νείων του εγχώριου ιδιωτικού τομέα5. 
• Σημαντική μείωση του επιπέδου των ΜΕΧ κυ-

ρίως κατά το 2018. 
• Διατήρηση του χαμηλού επιτοκιακού καθε-

στώτος, με συνέχιση της χαμηλής πορείας 
τόσο των δανειστικών όσο και των καταθετι-
κών εγχώριων επιτοκίων. 

• Καταγραφή περαιτέρω μεγέθυνσης του ΑΕΠ, 
αν και με επιβραδυνόμενο ρυθμό μεταβολής, 
αντικατοπτρίζοντας τη θετική πορεία της εγ-
χώριας ζήτησης.   

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

• Συνέχιση της ανάκαμψης στην αγορά ακινή-
των, με τις τιμές να καταγράφουν συγκρατη-
μένες αυξήσεις, με εξαίρεση τη Λεμεσό και 
πιο πρόσφατα τη Λάρνακα, που καταγρά-
φουν ισχυρή αύξηση στις τιμές των διαμερι-
σμάτων. 

• Μείωση του δημόσιου χρέους, αντανακλών-
τας τα υγιή δημόσια οικονομικά που επέτρε-
ψαν την πρόωρη αποπληρωμή δανείων. 

 
2.1 Εγχώριες Τιμές, Νομισματικά Μεγέθη 
και Κόστος Εργασίας 
 
Τιμές 
 
Παρά τις θετικές εξελίξεις της οικονομικής 
δραστηριότητας, τη βελτίωση της αγοράς 
εργασίας αλλά και τις μικρές αυξήσεις στους 
μισθούς, ο εγχώριος εναρμονισμένος πληθω-
ρισμός στην Κύπρο συνέχισε να παραμένει σε 

5.     Όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην 
Κύπρο (εγχώριες εργασίες μόνο).
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πολύ υποτονικά επίπεδα κατά τη διάρκεια του 
πρώτου δεκάμηνου του έτους. Πιο συγκεκρι-
μένα, ο πληθωρισμός στην Κύπρο με βάση 
τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(ΕνΔΤΚ) κατέγραψε μείωση 0,5% τον Οκτώ-
βριο του 2019 σε σύγκριση με αύξηση 1,9% 
τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Η εξέλιξη αυτή 
οφειλόταν στις μειώσεις των τιμών όλων των 
συνιστωσών του ΕνΔΤΚ, με εξαίρεση των 
τιμών των υπηρεσιών (Διάγραμμα Α.9 και 
Πίνακας Α.1). 

Το φαινόμενο του παρατεταμένου υποτο-
νικού πληθωρισμού καταγράφεται ακόμα πιο 
έντονο στην Κύπρο από ότι γενικότερα στη 
ζώνη του ευρώ λόγω διαφόρων ιδιοσυγκρα-
σιακών παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα, κατά 
το πρώτο δεκάμηνο του έτους, ο ΕνΔΤΚ 
υποχώρησε στο 0,5% σε σύγκριση με 0,7% την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018 (Διάγραμμα Α.9 
και Πίνακας Α.1), υποκινούμενος κυρίως από 
τη μείωση στις τιμές της ενέργειας σε σχέση με 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εν λόγω 
μείωση αντανακλά κυρίως την κατασταλτική 
για τις τιμές επίδραση της απόφασης από τη 
Βουλή για μείωση του φόρου κατανάλωσης 
στην Κύπρο κατά 5 σεντ το λίτρο στα κύρια 
είδη πετρελαιοειδών από τις 18 Δεκεμβρίου 
2018, καθώς επίσης και στην κατά μέσο όρο, 
χαμηλότερη τιμή του πετρελαίου κατά την 
προαναφερθείσα περίοδο σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περυσινή. Συνεισφορά στην υποτο-
νικότητα του ΕνΔΤΚ συνέχισαν να έχουν και οι 
τιμές των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρου-
μένης της ενέργειας, οι οποίες συνεχίζουν να 
καταγράφουν ετήσιες μειώσεις, λόγω κυρίως 
του αυξημένου εγχώριου ανταγωνισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών προ -
σφορών εκτός της περιόδου ξεπουλημάτων, 
του ανταγωνισμού λόγω αγορών από το διαδί-
κτυο αλλά και της στροφής προς φθηνότερες 
χώρες για εισαγωγή ειδών λιανικής κατανά-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.9 Πληθωρισμός στην Κύπρο  
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: Eurostat.

ΠIΝΑΚΑΣ Α.1 Πληθωρισμός στην Κύπρο

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

 
                                                                                                                          Ετήσια μεταβολή, % 

                                                                                               Ιαν.-Οκτ.      Ιαν.-Οκτ.         Οκτ.     Σεπτ.        Οκτ. 
                                                               Στάθμιση(1)               2018               2019       2018      2019      2019  
ΕνΔΤΚ                                                            1000,00                     0,7                    0,5             1,9         -0,5          -0,5 
Μη-Επεξεργασμένα τρόφιμα                  51,52                     1,3                    2,9             2,5         -0,3          -1,9 
Επεξεργασμένα τρόφιμα                        180,01                   -0,1                  -0,1             1,6         -1,6          -1,5 
Ενέργεια                                                            85,14                     7,1                  -1,7          16,9         -7,5          -6,7 
Υπηρεσίες                                                      459,25                     1,1                    1,7             0,9           1,6           1,5 
Βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ.               224,08                   -1,9                  -1,0           -1,2         -0,9          -0,9 
της ενέργειας 
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας                    914,86                     0,1                    0,7             0,7           0,2           0,1 
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας                    683,33                     0,1                    0,8             0,2           0,8           0,7 
και των τροφίμων 
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λωσης. Κατά το πρώτο δεκάμηνο του έτους, 
καταγράφηκε, επίσης, κατά μέσο όρο, οριακή 
μείωση και στις τιμές των επεξεργασμένων 
τροφίμων. Από την άλλη, θετική συνεισφορά 
στο συνολικό πληθωρισμό κατά την υπό 
ανασκόπηση περίοδο έχουν οι κατά μέσο όρο 
αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών και των μη 
επεξεργασμένων τροφίμων.  

Ο πληθωρισμός εξαιρουμένων των τιμών 
της ενέργειας και των τροφίμων (δομικός 
πληθωρισμός), κατέγραψε αύξηση 0,8% κατά 
το πρώτο δεκάμηνο του έτους σε σύγκριση με 
οριακή αύξηση 0,1% την αντίστοιχη περίοδο 
του 2018, (Διάγραμμα Α.9 και Πίνακας Α.1, 
σελ. 23), λόγω της σημαντικής αύξησης στις 
τιμές των υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, συνεχίζει 
να είναι και αυτός σε υποτονικά επίπεδα. Η 
υποτονική πορεία του δομικού πληθωρισμού 
κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, οφείλεται 
κυρίως στην επίδραση της συνεχιζόμενης 
αρνητικής πορείας των τιμών των βιομηχα-
νικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας, 
η οποία αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό την 
αυξητική επίδραση των τιμών των υπηρεσιών. 
Η ανάλυση της πορείας του δομικού πληθω-
ρισμού είναι χρήσιμη καθώς αυτή καταδει-
κνύει τις γενικότερες τάσεις των τιμών 
εξαιρουμένης της επίδρασης εξωγενών παρα-
γόντων με τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις, 
όπως οι τιμές ενέργειας και των τροφίμων. 
 
Νομισματικά Μεγέθη6,7 
 
Μετά τις ανακατατάξεις στον τραπεζικό 
τομέα το 2018 που αφορούσαν κυρίως τις 
εξελίξεις στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 
(ΣΚΤ), τη μετέπειτα συμφωνία για πώληση 

6.     Για αναλυτική επεξήγηση της μεθοδολογίας και τεχνικής 
ανάλυσης των νομισματικών μεγεθών βλέπε τις Τεχνικές 
Σημειώσεις στη σελ. 80. 

7.     Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που αναλύονται στην παρούσα 
ενότητα του Οικονομικού Δελτίου και αναφέρονται σε κα-
τοίκους Κύπρου εξαιρούν τις Οντότητες Ειδικού Σκοπού 
(SPEs) οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία των μη κα-
τοίκων. 
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μέρος των εργασιών της και την επακόλουθη 
ανάκληση της τραπεζικής της άδειας, οι νομι-
σματικές εξελίξεις φαίνεται να έχουν ομαλο-
ποιηθεί και συνεχίζουν να καταγράφουν 
βελτίωση. Περιληπτικά, με τη βελτίωση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ιδιαίτερα 
των εγχώριων νοικοκυριών, στον τραπεζικό 
τομέα, οι εισροές καταθέσεων από κατοίκους 
Κύπρου αυξήθηκαν το πρώτο ενιάμηνο του 
2019, ενώ οι εκροές καταθέσεων από μη-
κατοίκους Κύπρου έχουν περιοριστεί. Παράλ-
ληλα, συνεχίστηκε η όλη προσπάθεια για 
μείωση των ΜΕΧ8, ενώ τον Σεπτέμβριο του 
ιδίου χρόνου μπήκε σε εφαρμογή το σχέδιο 
«Εστία». Αν και η συμμετοχή μέχρι στιγμής 
δεν ήταν η αναμενόμενη, το σχέδιο αναμέ-
νεται να ενισχύσει τα διαθέσιμα εργαλεία για 
την οργανική μείωση των ΜΕΧ, που μεταξύ 
άλλων συμπεριλαμβάνουν την ανταλλαγή 
χρέους με περιουσιακά στοιχεία και 
διαγραφές δανείων. Η συνεχής απομόχλευση 
του ιδιωτικού τομέα αντανακλάται και στους 
συγκρατημένους ρυθμούς αύξησης δανείων 
τόσο προς επιχειρήσεις όσο και προς νοικο-
κυριά, και αυτό παρά τη συνεχιζόμενη 
σταδιακή αύξηση των νέων συμβολαίων 
δανείων. Σημειώνεται ότι, η συγκρα τημένη 
αύξηση στη χορήγηση νέων δανείων είναι 
συμβατή με το νέο αυστηρότερο ρυθμιστικό 
πλαίσιο και την υιοθέτηση και διατήρηση 
αυστηρότερων κριτηρίων χορήγησης δα -
νείων από τις εγχώριες τράπεζες. Είναι δε 
επιθυμητή, αφού διασφαλίζει τη χρηματοπι-
στωτική σταθερότητα και θωρακίζει την 
κυπριακή οικονομία από μελλοντικούς αρνη-
τικούς κραδασμούς. 

Αναλυτικότερα, οι καταθέσεις του εγχώ-
ριου ιδιωτικού τομέα κατέγραψαν ετήσια 
αύξηση της τάξης του 4,0% τον Σεπτέμβριο 
του 2019 σε σύγκριση με 1,2% τον Δεκέμβριο 
του 2018 και 2,4% τον Σεπτέμβριο του 2018 

8.     Όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην 
Κύπρο (εγχώριες εργασίες μόνο).
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και αντανακλά κυρίως την αύξηση στο ρυθμό 
μεταβολής των καταθέσεων των νοικοκυριών 
(Διάγραμμα Α.10).  Οι καταθέσεις των μη 
κατοίκων Κύπρου από την άλλη, συνεχίζουν 
να καταγράφουν εκροές, αν και σε πολύ 
μικρότερο βαθμό, εν μέρει λόγω των αυστη-
ρότερων οδηγιών για καταπολέμηση της 
πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες.  Συγκεκριμένα, 
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων 
των μη κατοίκων Κύπρου διαμορφώθηκε στο 
-1,9% τον Σεπτέμβριο του 2019 σε σύγκριση 
με -12,7% τον Δεκέμβριο του 2018 και -14,9% 
τον Σεπτέμβριο του 2018 (Διάγραμμα Α.11). 

Αντανακλώντας τη θετική πορεία της οικο-
νομίας, τα νέα συμβόλαια δανείων, κυρίως 
των επιχειρήσεων, κατέγραψαν ελαφριά 
αύξηση τους πρώτους εννέα μήνες του 2019 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.  
Παρόλα αυτά οι συνολικές αποπληρωμές 
καθώς και η μειωμένη κεφαλαιοποίηση τόκων 
σε σχέση με την περυσινή χρονιά, κυρίως 
λόγω της πώλησης δανείων και της μετα-
φοράς δανείων της ΣΚΤ εκτός του τραπεζικού 
συστήματος, συγκράτησαν τους ετήσιους 
ρυθμούς μεταβολής των δανείων σε θετικά 
αλλά χαμηλά επίπεδα.  Ως εκ τούτου, τα συνο-
λικά δάνεια προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα 
τον Σεπτέμβριο του 2019 και τον Δεκέμβριο 
του 2018 κατέγραψαν ετήσια αύξηση της 
τάξης του 1,0% σε σύγκριση με 0,7% τον 
Σεπτέμβριο του 2018 (Διάγραμμα Α.12).  
Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
των δανείων των εγχώριων μη χρηματοοικο-
νομικών επιχειρήσεων ανήλθε στο 1,1% τον 
Σεπτέμβριο του 2019, ενώ για τα νοικοκυριά 
περιορίστηκε στο 0,3%. Όσον αφορά τις επί 
μέρους κατηγορίες των δανείων των νοικοκυ-
ριών, τόσο τα καταναλωτικά όσο και τα στεγα-
στικά δάνεια παρουσίασαν θετικούς, αν και 
συγκρατημένους, ετήσιους ρυθμούς μετα-
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βολής στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, ενώ για 
τα λοιπά δάνεια ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
ήταν μηδενικός (Πίνακας Α.2). 

Θετική εξέλιξη για την εγχώρια οικονομία 
αποτελεί επίσης η αισθητή μείωση που παρα-
τηρήθηκε στο επίπεδο των ΜΕΧ9, παρά το 
γεγονός ότι ο δείκτης ΜΕΧ ως προς το σύνολο 
των χορηγήσεων παραμένει από τους υψηλό-
τερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά, 
κατά την περίοδο μεταξύ της κορύφωσής 
τους τον Φεβρουάριο 2015 μέχρι και τον 
Ιούνιο του 2019 (τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία), τα ΜΕΧ μειώθηκαν κατά €18,1 δισ. Η 
μεγαλύτερη μείωση, της τάξης των €10,3 δισ., 
καταγράφηκε το 2018 κυρίως λόγω της μετα-
φοράς των ΜΕΧ της ΣΚΤ εκτός του τραπεζικού 
συστήματος και της πώλησης ΜΕΧ από άλλα 
τραπεζικά ιδρύματα. Οι πιο πάνω εξελίξεις ναι 
μεν βελτιώνουν την ποιότητα του ισολογι-
σμού των τραπεζών, εξακολουθούν όμως να 
είναι αγκάθι στην πραγματική οικονομία, 
αφού συνεχίζουν να αποτελούν υποχρεώσεις 
των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονο-
μικών επιχειρήσεων, περιορίζοντάς έτσι τη 
δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης (βλέπε 
Πλαίσιο στη σελ. 28).  Οι προκλήσεις στην 
αντιμετώπιση των ΜΕΧ παραμένουν πολλές 
και πιθανόν να αυξηθούν στο εγγύς μέλλον.  
Αυτό οφείλεται από τη μία, στην ψήφιση από 
τη Βουλή τον Αύγουστο του 2019 διάφορων 
τροποποιήσεων στη νομοθεσία για το πλαίσιο 
αφερεγγυότητας και για τις οποίες εκκρεμεί 
απόφαση από το Ανώτατο δικαστήριο όπου 
έχουν παραπεμφθεί. Σε περίπτωση που τελικά 
τεθούν σε ισχύ, οι νέες τροποποιήσεις ενδεχό-
μενα να επιβραδύνουν τη γρήγορη και αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση των ΜΕΧ από τις 
τράπεζες με επακόλουθες αρνητικές συνέ-
πειες τόσο στον τραπεζικό τομέα όσο και στην 
οικονομία γενικότερα. Από την άλλη, η περιο-
ρισμένη και λιγότερη από την αναμενόμενη 

9.     Όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην 
Κύπρο (εγχώριες εργασίες μόνο).
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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       2018        2018       2018       2019       2019      2019 
                                                             συνόλου(3)       Ιούν.       Σεπτ.        Δεκ.    Μάρτ.       Ιούν.     Σεπτ. 
Εγχώρια νοικοκυριά                         100,0                    0,3             0,5            0,0            0,3            0,3           0,3 
1. Καταναλωτικά δάνεια                   13,5                    2,3             1,9            1,4            0,9            0,5           0,8 
2. Στεγαστικά δάνεια                          66,1                  -0,4           -0,1          -0,3            0,1            0,4           0,2 
3. Λοιπά δάνεια                                     20,3                    0,8             1,1            0,3            0,6            0,2           0,0 
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Πλαίσιο: Πορεία του ιδιωτικού χρέους 
στην Κύπρο 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 
στην Κύπρο και η επακόλουθη πρωτο-
φανής για τα κυπριακά δεδομένα ύφεση 
που ακολούθησε, ανέδειξε τη σημασία και 
τις συνέπειες του υπέρμετρου δανεισμού 
και του υψηλού ιδιωτικού χρέους. Το 
υψηλό επίπεδο ιδιωτικού1 χρέους στην 
Κύπρο (Διάγραμμα 1) οφείλεται σε συν -
δυασμό διαφόρων παραγόντων. 

Πρώτιστα, με την προοπτική της 
ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση το 2004 και την επακόλουθη υιοθέ-
τηση του ευρώ την 1 Ιανουαρίου του 2008, 
σημειώθηκε αύξηση της δραστηριότητας 
στον κατασκευαστικό τομέα, λόγω της 
αυξανόμενης ζήτησης ακινήτων τόσο από 
ξένους όσο και από Κύπριους. Ταυτόχρονα, 
η πλεονάζουσα διαθέσιμη ρευστότητα των 
εγχώριων τραπεζών που δημιουργήθηκε 
με την υιοθέτηση του ευρώ, σε συνδυασμό 
με τον εφησυχασμό που δημιούργησε η 
συνεχής αύξηση των τιμών των ακινήτων, 
οδήγησε στην υποεκτίμηση των πιστω-
τικών κιν δύνων των ενυπόθηκων δανείων. 
Ως αποτέλεσμα, παρατηρήθηκε υπέρ-
μετρη αύξηση της εγχώριας πιστωτικής 
επέκ τασης2 και των κατασκευών, που είχε 
επίσης μεγάλο αντίκτυπο στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών.  

Η παρατεταμένη περίοδος πιστωτικής 

επέκτασης και η επακόλουθη σημαντική 
αύξηση του χρέους, αύξησε την ευπάθεια 
του ιδιωτικού τομέα έναντι τυχόν αρνη-
τικών κραδασμών στην αγορά. Πράγματι, 
όταν η χρηματοοικονομική κρίση έπληξε 
τη χώρα με μια άνευ προηγουμένου άνοδο 
του επιπέδου της ανεργίας και σημαντική 
μείωση των μισθών, σημαντικό μέρος του 
μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα 
αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξυπηρέτηση 
των χρεωστικών υποχρεώσεών του. Ταυτό-
χρονα, η συνεχής άνοδος του ιδιωτικού 
χρέους, λόγω και της υψηλής επιβάρυνσης 
των τόκων στα μη εξυπη ρετούμενα δάνεια, 
προκάλεσε εύλογες ανησυχίες για τη βιωσι-
μότητά του. Η ανάγκη απομόχλευσης του 
ιδιωτικού τομέα ήταν πλέον επιτακτική. 

Από το 2015, διάφορα διαρθρωτικά και 
νομοθετικά μέτρα υιοθετήθηκαν ως μέρος 
του μακροοικονομικού προγράμματος 
που συμφωνήθηκε μεταξύ των Κυπριακών 
Αρχών και της Τρόικας. Τα μέτρα αυτά, 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Πιστωτική επέκταση και 
ιδιωτικό χρέος 
(% του ΑΕΠ)

Πηγές: Υπολογισμοί ΚΤΚ, ΣΥΚ.

1.     Το ιδιωτικό χρέος αναφέρεται στο μη-χρηματοοικονομικό ιδιωτικό χρέος και συνεπώς περιλαμβάνει τις μη-χρηματο-
οικονομικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά (συμπεριλαμβανομένων μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν 
νοικοκυριά). 

2.     Για περαιτέρω ανάλυση της πιστωτικής επέκτασης κατά την εν λόγω περίοδο, βλέπε «Πλαίσιο Α.1 Η χρήση του μέγι-
στου επιτρεπτού ποσοστού χρηματοδότησης ως εργαλείο της μακρο-προληπτικής εποπτείας: η περίπτωση της Κύ-
πρου 2007-2008», Οικονομικό Δελτίο, Δεκέμβριος 2010. 
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όπως για παράδειγμα, η νομοθετική 
ρύθμιση για το πλαίσιο αφερεγγυότητας 
και η δημιουργία κεντρικών συστημάτων 
διαχείρισης καθυστερήσεων στα τραπε-
ζικά ιδρύματα, βοήθησαν σημαντικά στη 
σταδιακή μείωση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων και συνεπώς του ιδιωτικού 
χρέους. Παράλληλα, ο υψηλός ρυθμός 
οικονομικής μεγέθυνσης της κυπριακής 
οικονομίας, η συνεχής μείωση του 
επιπέδου της ανεργίας, η αύξηση της 
απασχόλησης και η αποκατάσταση σε 
μεγάλο βαθμό της εμπιστοσύνης στον 
τραπεζικό τομέα εντατικοποίησαν το 
ρυθμό απομόχλευσης, με το χρέος των 
νοικοκυριών, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, να 
φθάνει πλέον μετά από μία δεκαετία σε 
διψήφια επίπεδα. 

Παρόλα αυτά, τονίζεται ότι το ιδιωτικό 
χρέος εξακολουθεί να παραμένει σε πολύ 
υψηλά επίπεδα. Σημειώνεται δε ότι η 
σημαντική μείωση στα επίπεδα των μη 
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), 
έγινε μέσω μεταφοράς μεγάλου μέρους 

τους εκτός του τραπεζικού συστήματος, 
και όχι λόγω μείωσης των δανειακών 
υποχρεώσεων του ιδιωτικού τομέα. 
Συνεπώς, η μείωση του ιδιωτικού χρέους 
στην Κύπρο σε πιο διαχειρίσιμα επίπεδα, 
παραμένει μια από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις της οικονομίας. 
 
2. Πρόσφατες εξελίξεις στην πορεία 
του ιδιωτικού χρέους στην Κύπρο 
 
Το ιδιωτικό χρέος στην Κύπρο, παρά το 
γεγονός ότι παραμένει σε υψηλά επίπεδα, 
ακολουθεί πτωτική πορεία από τις αρχές 
του 2015, ως αποτέλεσμα της προσπά-
θειας απομόχλευσης του ιδιωτικού τομέα 
αλλά και της συρρίκνωσης των ισολογι-
σμών από τις εγχώριες τράπεζες. Συγκε-
κριμένα, το δεύτερο τρίμηνο του 2019 
(τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), το ιδιωτικό 
χρέος ανήλθε στο 267% του ΑΕΠ3 σε 
σύγκριση με 354% στην κορύφωσή του το 
πρώτο τρίμηνο του 2015 (Πίνακας 1 και 
Διάγραμμα 2, σελ. 30).  
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ΠIΝΑΚΑΣ 1 Χρέος του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα 

 
                                                                                                                                                                             2014                         2015               2016                     2017                  2018            2019Q2 
εκατ. ευρώ 
Χρέος του μη-χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα                                                 61.421                     62.011           62.183                60.918             59.741              57.190 

Χρέος του μη-χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα εξαιρ. των ΟΕΣ                              48.877                       49.458             48.675                  46.840               45.313                42.740 
Χρέος των ΟΕΣ                                                                                                                                          12.543                       12.552             13.509                  14.078               14.428                14.450 

Χρέος των μη-χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων                                                    38.519                     39.325           40.185                39.857             39.230              37.113 
Χρέος των ΟΕΣ                                                                                                                                          12.543                       12.552             13.509                  14.078               14.428                14.450 

Χρέος των νοικοκυριών                                                                                                                  22.902                     22.685           21.998                21.062             20.512              20.077 
% του ΑΕΠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Χρέος του μη-χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα                                                    353%                        348%              329%                   304%                283%                 267% 

Χρέος του μη-χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα εξαιρ. των ΟΕΣ                                281%                         277%               258%                    234%                  214%                  199% 
Χρέος των ΟΕΣ                                                                                                                                              72%                            70%                  72%                       70%                    68%                     67% 

Χρέος των μη-χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων                                                       221%                        221%              213%                   199%                186%                 173% 
Χρέος των ΟΕΣ                                                                                                                                              72%                            70%                  72%                       70%                    68%                     67% 

Χρέος των νοικοκυριών                                                                                                                     132%                        127%              117%                   105%                   97%                    94% 

Πηγές: ΣΥΚ (Ετήσιοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί), ΚΤΚ (Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί).

3.     Τα στοιχεία για το χρέος αναφέρονται σε ενοποιημένα δεδομένα.
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Όσον αφορά τις επί μέρους κατηγορίες 
του χρέους του ιδιωτικού τομέα, το χρέος 
των νοικοκυριών μειώθηκε σε διψήφια 
επίπεδα μετά από μία περίπου δεκαετία 
φθάνοντας στο 94% από 132% στο τέλος 
του 2014. Σημαντική μείωση κατέγραψε 
και το χρέος των μη- χρηματοοικονομικών 
επιχειρήσεων (ΜΧΕ), αφού έφθασε στο 
173% από 221% στο τέλος του 2014 
(Πίνακας 1, σελ. 29). Εδώ αξίζει να 
αναφερθεί ότι, ο δείκτης χρέους προς το 
ΑΕΠ των ΜΧΕ και κατ’ επέκταση ο δείκτης 
του ιδιωτικού χρέους επηρεάζεται σημαν-
τικά από τη συμπερίληψη του χρέους των 
οντοτήτων ειδικού σκοπού (ΟΕΣ)4 το οποίο 
ανέρχεται γύρω στο 70% του ΑΕΠ 
(Πίνακας 1, σελ. 29. Το χρέος των ΟΕΣ διογ-
κώνει λογιστικά το ιδιωτικό χρέος της 
Κύπρου, αφού οι μη χρηματοοικονομικές 
ΟΕΣ είναι κυρίως πλοιοκτήτριες εταιρείες 
με καθόλου ή πολύ περιορισμένη φυσική 
παρουσία στην Κύπρο, διαθέτουν πραγμα-
τικά περιουσιακά στοιχεία (πλοία) και 
χρηματοδοτούνται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου 

από μη εγχώριες πηγές. Ως εκ τούτου, η 
σχέση των ΟΕΣ με την πραγματική οικο-
νομία είναι πολύ περιορισμένη και ουσια-
στικά ο δανεισμός τους δεν αποτελεί 
κίνδυνο για το κυπριακό τραπεζικό 
σύστημα και γενικότερα για την εγχώρια 
οικονομία. Εξαιρουμένου του χρέους των 
ΟΕΣ, το ιδιωτικό χρέος το δεύτερο τρίμηνο 
του 2019 υποχώρησε στο 199% του ΑΕΠ 
και κατανέμεται σχεδόν ισάριθμα μεταξύ 
των ΜΧΕ και των νοικοκυριών (Πίνακας 1, 
σελ. 29, Διάγραμμα 2). 

Αν και η υποχώρηση του δείκτη ιδιω-
τικού χρέους την τελευταία σχεδόν πεντα-
ετία είναι σημαντική, εντούτοις απαιτείται 
πολύ μεγαλύτερη απομόχλευση, αφού 
τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι ΜΧΕ παρα-
μένουν υπερχρεωμένα/ες συγκρατώντας 
προς τα κάτω τις μελλοντικές οικονομικές 
προοπτικές της κυπριακής οικονομίας. 

Όπως καταγράφεται στη βιβλιογραφία5 
τα υψηλά επίπεδα χρέους του ιδιωτικού 
τομέα δυνατόν να έχουν σημαντικές αρνη-
τικές επιπτώσεις στην πραγματική οικο-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Χρέος του ιδιωτικού τομέα ως % του ΑΕΠ

Πηγές: ΚΤΚ (Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί), ΣΥΚ.

4.     Στο παρόν Πλαίσιο, οι αναφορές σε οντότητες ειδικού σκοπού αφορούν μη-χρηματοοικονομικές οντότητες. 
5.     Βλέπε για παράδειγμα Reinhart and Rogoff (2011), Mian, Sufi, and Verner (2017), International Monetary Fund (2016), 

Terzi (2016), Lombardi, Mohanty and Shim (2017)  
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νομία. Η υπερβολική αύξηση του χρέους 
του ιδιωτικού τομέα και η διατήρησή του 
σε αυτά τα επίπεδα για αρκετό χρονικό 
διάστημα επηρεάζει αρνητικά τη συσσώ-
ρευση κεφαλαίου6 και οδηγεί σε χαμηλό-
τερη οικονομική ανάπτυξη. Αυτό 
συμβαίνει επειδή, από τη μια, οι επιχειρή-
σεις αναγκάζονται να διοχετεύουν ένα 
μεγάλο μέρος των εσόδων τους προς την 
εξόφληση του χρέους τους, άρα παραμέ-
νουν διαθέσιμοι λιγότεροι πόροι για επεν-
δύσεις, και από την άλλη τα νοικοκυριά 
αυξάνουν τις αποταμιεύσεις τους για να 
καλύψουν τις δανειακές τους υποχρεώ-
σεις, μειώνοντας έτσι την εγχώρια ιδιωτική 
κατανάλωση. Επιπλέον, η ύπαρξη υψηλού 
χρέους στον ιδιωτικό τομέα πλήττει και το 
τραπεζικό σύστημα αφού συχνά αυτό 
συνδέεται με αύξηση των ΜΕΧ και συρρί-
κνωση των κεφαλαιακών αποθεμάτων 
των τραπεζών. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις 
ότι οι καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση 
των υπερβολικών χρεών μπορούν να 

καθυστερήσουν την έξοδο μη-κερδο-
φόρων επιχειρήσεων, καθώς και να επηρε-
άσουν το βαθμό ανακατανομής 
κεφαλαίου και εργατικού δυναμικού 
μεταξύ των επιχειρήσεων και των τομέων 
της οικονομίας, γεγονός που μεσοπρό-
θεσμα μειώνει τη συνολική παραγωγικό-
τητα στην οικονομία (European Central 
Bank, 2017).  
 
3. Σύγκριση με άλλες χώρες της ζώνης 
του ευρώ 
 
Το ιδιωτικό χρέος της Κύπρου είναι από τα 
υψηλότερα των χωρών της ζώνης του 
ευρώ και σημαντικά πιο πάνω από το 
ενδεικτικό όριο του 133% του ΑΕΠ 
(Διάγραμμα 3), όπως καταγράφεται στον 
πίνακα αποτελεσμάτων για συγκεκριμέ-
νους δείκτες7 στην έκθεση του μηχανισμού 
επαγρύπνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(ΕΕ). Στην έκθεση αυτή στηρίζεται η διαδι-
κασία μακροοικονομικών ανισορροπιών 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 Χρέος του ιδιωτικού τομέα 
(ως % του ΑΕΠ, 2018)

Πηγή: Eurostat (Ετήσιοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί)

6.     Η συσσώρευση κεφαλαίου γίνεται όταν κάποιο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος αποταμιεύεται και επενδύεται, 
ώστε να αυξηθεί μελλοντικά το προϊόν και το εισόδημα. 

7.     Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει επιλεγμένους δείκτες και πρόσθετες σχετικές πληροφορίες, καθώς και ευ-
ρύτερη σειρά βοηθητικών δεικτών, προκειμένου να ελέγξει τα κράτη μέλη για ενδεχόμενες οικονομικές ανισορροπίες 
που απαιτούν τη λήψη μέτρων πολιτικής. 

a21911071 CBC December 2019 Economic Bulletin GREEK_a1.qxp_Layout 1  23/12/19  11:15  Page 31



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

32Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

(ΔΜΑ) της ΕΕ με στόχο την αξιολόγηση 
ενδεχόμενης ύπαρξης ή κινδύνου ύπαρξης 
ανισορροπιών σε κάποιο κράτος μέλος. 
Χρειάζεται όμως προσοχή στη σύγκριση 
των δεδομένων του ιδιωτικού χρέους 
μεταξύ των χωρών μελών, λόγω διάφορων 
ιδιαιτεροτήτων και εθνικών χαρακτηρι-
στικών που υπάρχουν, και παρουσιάζονται 
πιο κάτω. 

Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρθηκε και 
πιο πάνω, στην Κύπρο ένα σημαντικό 
μέρος του χρέους των ΜΧΕ αποτελείται 
από το χρέος των μη χρηματοοικονομικών 
ΟΕΣ (Διάγραμμα 4), το οποίο δεν αποτελεί 
ουσιαστικό χρηματοπιστωτικό κίνδυνο για 
την εγχώρια οικονομία. Επίσης, λόγω του 
μικρού μεγέθους της κυπριακής οικονο-
μίας, τα δεδομένα ενδέχεται να επηρεά-
ζονται σημαντικά από μεγάλες συναλλαγές 
εγχώριων επιχειρήσεων ξένων συμφε-
ρόντων, οι οποίες δανείζονται από το 
εξωτερικό για επενδύσεις στο εξωτερικό, 
χωρίς ουσιαστικά να ενέχουν κίνδυνο για 
την εγχώρια χρηματοπιστωτική σταθερό-
τητα. Οι υπόλοιπες ΜΧΕ στην Κύπρο είναι 
σχεδόν στην ολότητά τους μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (MME) με περιορισμένη 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση πέραν της 
τραπεζικής δανειοδότησης δεδομένης της 
πρακτικά σχεδόν ανύπαρκτης κεφαλαι-
αγοράς.  

Πρόσφατα, σε μια προσπάθεια αντιμε-
τώπισης των σημαντικών κενών που παρα-
τηρούνται στη χρηματοδότηση των MME 
που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
κυπριακής οικονομίας, το Εθνικό Συμ βούλιο 
Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας παρου-
σίασε πρόταση για τη δημιουρ γία ενός 
Ειδικού Ταμείου Χρηματοδότησης Ιδίων 
Κεφαλαίων (equity fund) με βάση τις 
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Όπως 
ανέφερε το Συμβούλιο, τα οφέλη από τη 
δημιουργία του Ταμείου στην Κύ προ αναμέ-
νεται να είναι πολλαπλά και σημαντικά, 
μεταξύ των οποίων, η αντιμετώπιση του 
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου μόχλευσης και 
χρέους των κυπριακών επιχειρήσεων. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, τον 
Αύγουστο του 2019 το Υπουργικό Συμ -
βούλιο ενέκρινε τη δημιουργία του. 

Το υψηλό χρέος των εγχώριων νοικοκυ-
ριών, από την άλλη, σχετίζεται εν μέρει και 
με την ιστορική συσσώρευση καταθέσεων 
ως δίχτυ ασφαλείας που οφείλεται, μεταξύ 
άλλων, στην έλλειψη επαρκούς συστή-
ματος κοινωνικών ασφαλίσεων, στην 
απουσία μέχρι πρότινος εθνικού συστή-
ματος υγείας κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει 
να τονιστεί ότι οι καταθέσεις των εγχώριων 
νοικοκυριών υπερτερούν του χρέους τους 
(Διάγραμμα 5, σελ. 33). Ως εκ τούτου, όταν 
αφαιρεθούν τα αντίστοιχα χρηματοοικονο-
μικά στοιχεία ενεργητικού (κυρίως καταθέ-
σεις) ο καθαρός δείκτης χρέους των 
νοικοκυριών ως προς το ΑΕΠ κυμαίνεται σε 
αρνητικά επίπεδα, φθάνοντας το -39% σε 
σύγκριση με -15% στη ζώνη του ευρώ το 
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Πηγές: ΚΤΚ (ΤριμηνιαίοιΧρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί), ΣΥΚ. 
Σημείωση:Το χρέος περιλαμβάνει δάνεια και χρεόγραφα.
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2018 σύμφωνα με τους ετήσιους χρηματο-
οικονομικούς λογαριασμούς. Επιπρό-
σθετα, τα εγχώρια νοικοκυριά διαθέτουν 
πραγματικά περιουσιακά στοιχεία και το 
μεγαλύτερο μέρος του χρέους τους σχετί-
ζεται με την αγορά ακίνητων περιου-
σιακών στοιχείων, π.χ. με το 42% των 
νοικοκυριών στην Κύπρο να έχουν ενυπό-
θηκα δάνεια σε σύγκριση με 23% στη ζώνη 
του ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία από το 
δεύτερο κύμα της Έρευνας Χρηματοοικο-
νομικής Κατάστασης και Καταναλωτικών 
Συνηθειών των Νοικοκυριών (European 
Central Bank, 2016).  
 
4. Ανάλυση των μεταβολών του δείκτη 
χρέους του εγχώριου ιδιωτικού τομέα 
ως προς το ΑΕΠ 
 
Για την αξιολόγηση της πορείας απομό-
χλευσης, παρουσιάζεται πιο κάτω ανάλυση 
της συνεισφοράς των παραγόντων που 
επηρεάζουν τις μεταβολές του δείκτη 
χρέους των νοικοκυριών και των ΜΧΕ ως 
προς το ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η 
επίδραση της πραγματικής ανάπτυξης, του 
πληθωρισμού, των καθαρών πιστωτικών 

ροών (νέα δάνεια και κεφαλαιοποιήσεις 
τόκων μείον αποπληρωμές) και άλλων 
μεταβολών, όπως παραγραφές, μεταβολές 
αξίας, αναταξινομήσεις κλπ. (Διαγράμματα 
6 και 7, σελ. 34). 

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 6 
και 7 (σελ. 34) η απομόχλευση του ιδιω-
τικού τομέα ξεκίνησε από το 2015 και 
συνεχίστηκε και μέχρι το δεύτερο τρίμηνο 
του 2019 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), 
κυρίως λόγω των διαγραφών μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, της ισχυρής αύξησης 
του πραγματικού ΑΕΠ, και των αποπλη-
ρωμών δανείων, οι οποίες συμπεριλαμβά-
νουν και τις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους 
με περιουσιακά στοιχεία. Επιπρόσθετα, η 
μείωση του ιδιωτικού χρέους, ιδιαίτερα 
των ΜΧΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2019 
οφείλεται κυρίως στην πώληση δανείων σε 
τιμή μικρότερη από την ονομαστική τους 
αξία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής 
αξίας και της αξίας πώλησης αντιμετωπί-
στηκε ως αναπροσαρμογή (reva lua tion), 
μειώνοντας έτσι το επίπεδο του συνολικού 
ιδιωτικού χρέους. 

Αναλύοντας τη συνεισφορά των διάφο -
ρων παραγόντων στη μεταβολή του 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 Χρέος των νοικοκυριών 
(ως % του ΑΕΠ)

Πηγές: ΚΤΚ (ΤριμηνιαίοιΧρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί), ΣΥΚ. 
Σημείωση: Το χρέος περιλαμβάνει δάνεια και χρεόγραφα. Τα αντίστοιχα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό 
του καθαρού χρέους περιλαμβάνουν καταθέσεις, χρεόγραφα και δάνεια.
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χρέους των ΜΧΕ, οι διαγραφές μη-εξυπη-
ρετούμενων δανείων, εν μέρει μέσω 
αναδιαρθρώσεων δανείων, αποτελούν τον 
κύριο παράγοντα μείωσης του χρέους τους 
από το 2016. Σε αυτό συνέβαλε και το 
γεγονός ότι με την κορύφωση της κρίσης 
στην Κύπρο πολλές υπερχρεωμένες επιχει-
ρήσεις που δεν ήταν βιώσιμες είτε προχώ-
ρησαν σε εκούσιες εκκαθαρίσεις είτε 
κήρυξαν πτώχευση μέσω δικαστικών 

διαταγμάτων8 που οδήγησαν σε ρευστο-
ποιήσεις και σε διαγραφές δανείων. Από 
την άλλη, η συνεισφορά των καθαρών 
πιστωτικών ροών στο χρέος τους είναι 
θετική, παρά τη μείωση του συνολικού 
δείκτη από το τέλος του 2015. Από τη μια, 
αυτό οφείλεται, στο γεγονός ότι στις 
καθαρές πιστωτικές ροές περιλαμβάνονται 
οι κινήσεις των ΟΕΣ και κυπριακών εται-
ρειών ξένων συμφερόντων που συνεχί-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 Ανάλυση της μεταβολής του δείκτη του χρέους των μη χρηματοοικονομικών 
επιχειρήσεων 
(ως % του ΑΕΠ) (ετήσια μεταβολή)

Πηγές: ΚΤΚ (Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί), ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 Ανάλυση της μεταβολής του δείκτη του χρέους των νοικοκυριών 
(ως % του ΑΕΠ) (ετήσια μεταβολή)

Πηγές: ΚΤΚ (Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί), ΣΥΚ.

8.     Με βάση τα στοιχεία από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, οι 
συνολικές αιτήσεις αυξήθηκαν στις 17508 από το 2012 μέχρι το 2018 σε σύγκριση με 10555 την περίοδο 2005-2011.
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ζουν να δανείζονται από το εξωτερικό. Από 
την άλλη, οφείλεται στο νέο εγχώριο 
δανεισμό προς υγιείς και κερδοφόρες 
επιχειρήσεις, ο οποίος υπερβαίνει τις 
αποπληρωμές υφιστάμενων χρεών. Η 
αύξηση του νέου δανεισμού, όπως αντανα-
κλάται και στην αύξηση που καταγράφουν 
οι επενδύσεις στην εγχώρια οικονομία, 
θεωρείται θεμιτή αφού συμβάλει στην 
αύξηση της εγχώριας οικονομικής δραστη-
ριότητας. 

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, οι 
διαγραφές μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
που επιτυγχάνονται εν μέρει μέσω συμφω-
νιών αναδιάρθρωσης δανείων, έχουν 
επίσης τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη 
μείωση χρέους τους όπως και για τις ΜΧΕ, 
αν και συγκριτικά το μέγεθος για τα νοικο-
κυριά είναι μικρότερο. Πέραν τούτου, 
σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2013 
μέχρι το 2017, οι καθαρές πιστωτικές ροές 
των νοικοκυριών είχαν είτε αρνητική είτε 
μηδενική συνεισφορά στη μεταβολή του 
χρέους τους. Με αυτό εξυπακούεται ότι 
μεγάλη μερίδα των υπερχρεωμένων νοικο-
κυριών προχωρούν σε αποπληρωμή των 
δανείων τους είτε μέσω αναδιαρθρώσεων 
μη-εξυπηρετούμενων δανείων είτε μέσω 
συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με περιου-
σιακά στοιχεία. Η μικρή αύξηση των 
καθαρών πιστωτικών ροών που παρατη-
ρείται το 2018 και συνεχίζεται και στο 
πρώτο μισό του 2019 αντανακλά τη 
βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατά-
στασης των νοικοκυριών, λόγω της 
μείωσης της ανεργίας και της σταδιακής 
αύξησης των μισθών, με αποτέλεσμα 
περισσότερα νοικοκυριά να πληρούν τα 
αυστηρότερα κριτήρια χορήγησης 
δανείων των τραπεζών και να προχωρούν 

στη σύναψη νέων δανείων. Ο νέος δανει-
σμός σε νοικοκυριά υποστηρίζει την 
εγχώρια κατανάλωση, η οποία με τη σειρά 
της συνεισφέρει, αν και σε μικρότερο 
βαθμό από τις επενδύσεις, στην αύξηση 
του ρυθμού μεγέθυνσης της κυπριακής 
οικονομίας.  

Τέλος, η αύξηση στις επενδύσεις και 
στην εγχώρια κατανάλωση συμβάλει στην 
περαιτέρω αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, 
με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του 
δείκτη χρέους τόσων των ΜΧΕ όσο και των 
νοικοκυριών (επίδραση του παρονομαστή).  
 
5. Τρόποι απομόχλευσης ιδιωτικού 
χρέους 
 
Η απομόχλευση των ισολογισμών τόσο των 
νοικοκυριών όσο και των ΜΧΕ μπορεί να 
επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Οι 
τρόποι αυτοί καθορίζονται ανάλογα με το 
βαθμό που η εν λόγω απομόχλευση επιτυγ-
χάνεται μέσω της ενεργούς εξόφλησης των 
χρεών τους. Στο Διάγραμμα 8 (σελ. 36) και 
στο Διάγραμμα 9 (σελ. 36) η μεταβολή του 
δείκτη χρέους των ΜΧΕ και των νοικοκυ-
ριών συγκρίνεται με τις καθαρές πιστωτικές 
ροές προκειμένου να προσδιοριστεί ο 
τρόπος απομόχλευσης του χρέους: 
• “Ενεργητική απομόχλευση”: η μείωση 

του δείκτη κατευθύνεται ουσιαστικά από 
αρνητικές καθαρές πιστωτικές ροές. 

• “Παθητική απομόχλευση”: ο δείκτης 
χρέους προς το ΑΕΠ μειώνεται παρόλο 
που οι καθαρές πιστωτικές ροές είναι 
θετικές (ο δείκτης μειώνεται λόγω των 
άλλων παραγόντων, χωρίς να αποκλείει 
το ενδεχόμενο ο ιδιωτικός τομέας να 
προβαίνει σε συμφωνίες για αναδιάρ-
θρωση των δανείων του). 
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• “Ανεπιτυχής απομόχλευση”: ο δείκτης 
αυξάνεται παρά τις αρνητικές καθαρές 
πιστωτικές ροές. 

• “Καμία απομόχλευση”: τόσο η μετα-
βολή του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ 
όσο και οι καθαρές πιστωτικές ροές εί-
ναι θετικές. 

Όπως αναλύθηκε και στην προηγούμενη 
ενότητα, όσον αφορά τις ΜΧΕ, η απομό-
χλευση τους χαρακτηρίζεται ως παθη-
τική, αφού δεν κατευθύνεται από 
αρνητικές καθαρές πιστωτικές ροές 
(Διάγραμμα 8). Με άλλα λόγια, τα νέα 
δάνεια συνεχίζουν να υπερτερούν των 
αποπληρωμών (θετικές καθαρές ροές), 
ενώ η μείωση του δείκτη χρέους επιτυγ-
χάνεται μέσω κυρίως άλλων μεταβολών, 
όπως διαγραφές μη εξυπηρετούμενων 
δανείων και αύξηση του πραγματικού 
ΑΕΠ (Διάγραμμα 6, σελ. 34).  

Σε αντίθεση, κατά την περίοδο 2015-
2017, τα νοικοκυριά κατέγραψαν ενεργη-
τική απομόχλευση, με αρνητικές καθαρές 
πιστωτικές ροές και μείωση στο δείκτη 
χρέους τους. Μετά το 2018, τα νοικοκυριά 
καταγράφουν και αυτά παθητική απομό-
χλευση λόγω της αύξησης του νέου δανει-

σμού πέραν των αποπληρωμών δανείων  
(Διάγραμμα 9).  

Τα πιο πάνω συμπεράσματα καταδει-
κνύουν την ανάγκη εντατικοποίησης των 
προσπαθειών για ισορροπημένη μείωση 
του ιδιωτικού χρέους σε αποδεκτά με το 
μέγεθος της οικονομίας επίπεδα. Το 2018, 
ένα μεγάλο μέρος των ΜΕΧ μεταφέρθηκαν 
εκτός του τραπεζικού συστήματος με τη 
συμφωνία πώλησης μέρος των εργασιών 
της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας 
στην Ελληνική τράπεζα. Αν και με την πιο 
πάνω πράξη οι κίνδυνοι για τη χρηματοπι-
στωτική σταθερότητα του εγχώριου τρα -
πε ζικού μας συστήματος μειώθηκαν 
ση μαντικά, ο ιδιωτικός τομέας παραμένει 
υπερχρεωμένος, αφού τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις συνεχίζουν να επιβαρύνονται 
με την αποπληρωμή τους και συνεπώς 
εξακολουθούν να αποτελούν βάρος για 
την πραγματική οικονομία, με την πλει-
οψηφία των εν λόγω δανείων να θεω -
ρούνται τερματισμένα δάνεια.  

 
6. Συμπεράσματα 
 
Η καθοδική πορεία του χρέους των νοικο-
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Πηγές: ΚΤΚ (Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί), ΣΥΚ.
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κυριών και των μη χρηματοοικονομικών 
επιχειρήσεων θα πρέπει να συνεχιστεί 
απρόσκοπτα, ως απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη βελτίωση της σταθερότητας του 
χρηματοοικονομικού συστήματος και την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Η περαιτέρω 
συρρίκνωση του ιδιωτικού χρέους, μέσω 
της εξυγίανσης υφιστάμενων δανείων, σε 
συνδυασμό με τη διόρθωση των ισολογι-
σμών των τραπεζών και τις προσδοκίες για 
διατήρηση των πολύ χαμηλών επιτοκίων 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ως αποτέ-
λεσμα της επεκτατικής νομισματικής πολι-
τικής της ΕΚΤ, αναμένεται να αυξήσουν το 
νέο εγχώριο δανεισμό. Επακόλουθα, η 
εγχώρια πιστωτική επέκταση, η οποία θα 
στηρίζεται πλέον σε υγιείς βάσεις, αναμέ-
νεται να έχει θετική επίδραση τόσο στις 
ιδιωτικές επενδύσεις όσο και στην ιδιωτική 
κατανάλωση, διασφαλίζοντας τη συνέχιση 
της εύρωστης οικονομικής ανάπτυξης της 
κυπριακής οικονομίας.  

Το ενισχυμένο πλαίσιο αφερεγγυότητας 
και το σχέδιο «Εστία» ενδεχόμενα να επιτα-
χύνουν το ρυθμό μείωσης του χρέους του 
ιδιωτικού τομέα. Σημειώνεται ωστόσο, ότι 
το σχέδιο «Εστία» βρίσκεται αντιμέτωπο με 
το πιο δύσκολο χαρτοφυλάκιο των μη 
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), και 
έτσι ο βαθμός επιτυχίας του παραμένει 
αβέβαιος. Τροχοπέδη, επίσης, αποτελούν 
και οι διάφορες τροποποιήσεις που ψηφί-
στηκαν από τη Βουλή το καλοκαίρι του 
2019, σε σχέση με τη νομοθεσία για το 
πλαίσιο αφερεγγυότητας, και για τις οποίες 
εκκρεμεί οριστική απόφαση από το 
Ανώτατο Δικαστήριο. Οι εν λόγω τροπο-
ποιήσεις που έχουν σκοπό την αναστολή 
ορισμένων προηγούμενων μεταρρυθμι-
στικών μέτρων αναμένεται ότι θα επιβρα-

δύνουν σημαντικά τις εν λόγω διαδικασίες, 
καθιστώντας πιο δύσκολο για τις τράπεζες 
να εισπράξουν τις οφειλές τους και 
θέτοντας σε κίνδυνο τη θετική, μέχρι 
στιγμής, πορεία μείωσης των ΜΕΧ και 
συνεπώς του ιδιωτικού χρέους. Από την 
άλλη, η αντιμετώπιση των ΜΕΧ με άλλα 
μέσα, όπως η πώληση δανείων, μπορεί να 
συμβάλει στη διόρθωση των ισολογισμών 
των τραπεζών, δεν συμβάλει όμως στη 
μείωση του ιδιωτικού χρέους.  

Ως εκ τούτου, η οργανική μείωση των 
ΜΕΧ παραμένει μια σημαντική πρόκληση 
για τις κυπριακές αρχές και εν γένει τον 
εγχώριο τραπεζικό τομέα. Η χρήση όλων 
των διαθέσιμων προς τις αρχές εργαλείων 
και η εντατικοποίηση των αποπληρωμών 
από πλευράς ιδιωτικού τομέα είναι επιτα-
κτική για τη μείωση των κινδύνων ως προς 
τη βιωσιμότητα της εγχώριας οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και τη 
διασφάλιση ότι σε ενδεχόμενους νέους 
κλειδωνισμούς η κυπριακή οικονομία θα 
είναι θωρακισμένη.  
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αρχική ανταπόκριση από μέρους των επιλέ-
ξιμων δανειοληπτών στο σχέδιο «Εστία», 
αυξάνει το βαθμό αβεβαιότητας ως προς την 
επιτυχία του προγράμματος για ολική αντιμε-
τώπιση των δύσκολων ΜΕΧ με εξασφάλιση 
την πρώτη κατοικία. 

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η 
ύπαρξη ενός σταθερού νομικού πλαισίου το 
οποίο μεταξύ άλλων, θα διέπει τους εξωδικα-
στικούς πλειστηριασμούς παράλληλα με την 
ύπαρξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου 
αφερεγγυότητας έτσι ώστε να επιτευχθεί ο 
στόχος της μείωσης των ΜΕΧ. Θα πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν 
στρατηγικά να μην ανταποκρίνονται στις 
υποχρεώσεις τους θα βρίσκονται αντιμέτωποι 
με ένα αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο. 
Επίσης, το σύστημα απονομής της δικαιο-
σύνης πρέπει να εκσυγχρονιστεί με τρόπο 
ώστε οι αποφάσεις να παίρνονται εντός 
σύντομου χρονικού διαστήματος. Ας σημει-
ωθεί επίσης ότι η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί 
από τις τράπεζες τη δίκαιη και σωστή εφαρ-
μογή της Οδηγίας για τη Διαχείριση των καθυ-
στερήσεων καθώς και του Κώδικα 
συ μπε ριφοράς που περιλαμβάνεται σε αυτήν. 

Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω, οι 
τράπεζες συνεχίζουν να διατηρούν αυστηρά 
κριτήρια χορήγησης δανείων στα επίπεδα 
που έφτασαν το 2015, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της ΕΤΧ του Οκτωβρίου 2019.  
Συγκεκριμένα, τα κριτήρια χορήγησης 
δανείων παρέμειναν αμετάβλητα κατά το 
τρίτο τρίμηνο του 2019 τόσο για δάνεια προς 
νοικοκυριά όσο και προς επιχειρήσεις.  
Επιπλέον, οι τράπεζες δεν αναμένουν οποι-
αδήποτε αλλαγή στα κριτήρια χορήγησης 
δανείων ούτε κατά τη διάρκεια του τέταρτου 
τριμήνου του 2019. Η καθαρή ζήτηση 
δανείων από νοικοκυριά για όλες τις κατηγο-
ρίες δανείων παρέμεινε αμετάβλητη το τρίτο 
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τρίμηνο του 2019 και αναμένεται ότι θα 
παραμείνει αμετάβλητη και το τέταρτο 
τρίμηνο του 2019, δηλαδή στα αυξημένα 
επίπεδα του δεύτερου τριμήνου του 2019.  
Από την άλλη, αν και η καθαρή ζήτηση για 
δάνεια από επιχειρήσεις κατέγραψε μείωση 
το τρίτο τρίμηνο του 2019, λόγω ιδιοσυγκρα-
σιακών παραγόντων σε μια μόνο τράπεζα, η 
ζήτηση για τα εν λόγω δάνεια αναμένεται να 
αυξηθεί και πάλι το τέταρτο τρίμηνο του 
2019 (Πίνακας Α.3). 
 
Επιτόκια 
 
Σε γενικές γραμμές, η πτωτική πορεία των 
επιτοκίων στην Κύπρο συνεχίστηκε και κατά 
το τρίτο τρίμηνο του 2019, ως αποτέλεσμα 
της χαλαρής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ 
και των επιπλέων επεκτατικών μέτρων της 
τον Σεπτέμβριο του 2019. Τα ιστορικά 
χαμηλά επιτόκια συμβάλουν στη, σε γενικά 
επίπεδα, αύξηση της ζήτησης νέων δανείων 
από το μη-χρηματοοικονομικό ιδιωτικό 
τομέα, όπως καταγράφεται και στην Έρευνα 
Τραπεζικών Χορηγήσεων, με συνεπακό-
λουθη θετική επίδραση στην εγχώρια οικο-
νομική δραστηριότητα. 

Αναλυτικότερα, τον Σεπτέμβριο του 2019 
το μέσο επιτόκιο νέων στεγαστικών δανείων 
προς νοικοκυριά10 μειώθηκε στο 2,13% σε 
σύγκριση με 2,37% τον Σεπτέμβριο του 2018 
και 2,14% το πρώτο εξάμηνο του 2019. 
(Διάγραμμα Α.13). Παρόμοια καθοδική πορεία 
ακολουθεί και το επιτόκιο που αφορά κατανα-
λωτικά δάνεια φθάνοντας στο 2,80% τον 
Σεπτέμβριο του 2019. 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. 
μειώθηκε επίσης από 3,52% τον Σεπτέμβριο 
του 2018, στο 3,28% στο δεύτερο τρίμηνο του 

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

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

 
                                                                                          Κύπρος                                       Ζώνη του ευρώ  
Σύνοψη αποτελεσμάτων                 2019 Q3            2019 Q4             2019 Q3             2019 Q4 
ΕΤΧ Οκτώβριος 2019                                                    (προσδοκίες)                                (προσδοκίες) 
Κριτήρια χορήγησης δανείων                                                                                                              
Επιχειρήσεις                                              Αμετάβλητα      Αμετάβλητα       Χαλαρότερα      Αμετάβλητα 
                                                                                                                                        (ελαφρώς)                      
Νοικοκυριά                                                                                                                                                            
      -  Στεγαστικά Δάνεια                         Αμετάβλητα      Αμετάβλητα       Χαλαρότερα      Αμετάβλητα 
                                                                                                                                        (ελαφρώς) 
      -  Καταναλωτικά                                   Αμετάβλητα      Αμετάβλητα      Αυστηρότερα      Ουσιαστικά  
          και λοιπά Δάνεια                                                                                                                            αμετάβλητα  
Ζήτηση δανείων                                                                                                                                            
Επιχειρήσεις                                                   Μείωση               Αύξηση             Ουσιαστικά        Ουσιαστικά  
                                                                                                                                      αμετάβλητη       αμετάβλητη 
Νοικοκυριά                                                                                                                                                            
      -  Στεγαστικά Δάνεια                         Αμετάβλητη      Αμετάβλητη            Αύξηση                Αύξηση 
      -  Καταναλωτικά   
          και λοιπά Δάνεια                             Αμετάβλητη      Αμετάβλητη            Αύξηση                Αύξηση 

Πηγές: ΚΤΚ, ΕΚΤ (SDW). 
Σημείωση: Τα αποτελέσματα του πιο πάνω πίνακα καταγράφουν τις μεταβολές στα κριτήρια χορήγησης και 
στη ζήτηση δανείων που σημειώθηκαν τους τελευταίους τρεις μήνες (στην περίπτωση αυτή το τρίτο τρίμηνο 
του 2019), καθώς και τις μεταβολές που αναμένεται να σημειωθούν για τους επόμενους τρεις μήνες (δηλαδή 
το τέταρτο τρίμηνο του 2019). Για την ανάλυση των πιο πάνω αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας χρησι-
μοποιείται ο δείκτης διάχυσης (diffusion index) για την περίπτωση της Κύπρου, ενώ για την περίπτωση της 
ζώνης του ευρώ  χρησιμοποιείται η μέθοδος του καθαρού ποσοστού (net percentage methodology).
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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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2019 και ακολούθως στο 3,37% τον Σεπτέμ-
βριο του 2019 (Διάγραμμα Α.14). 

Την περίοδο Σεπτεμβρίου 2018-Σεπτεμ-
βρίου 2019, η ψαλίδα μεταξύ των εγχώριων 
δανειστικών επιτοκίων και των αντίστοιχων 
επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ για τα στεγα-
στικά δάνεια μειώθηκε κατά 10 μονάδες 
βάσης, ενώ για τις μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις συρρικνώθηκε σε πιο μικρό 
βαθμό, και συγκεκριμένα, κατά 3 μονάδες 
βάσης, φθάνοντας στις 67 και 148 μονάδες 
βάσης, αντίστοιχα. 

Όσον αφορά τα καταθετικά επιτόκια, το 
μέσο επιτόκιο11 νέων καταθέσεων για νοικο-
κυριά συνέχισε να καταγράφει καθοδική 
πορεία κλείνοντας στο 0,16% τον Σεπτέμβριο 
του 2019 από το 0,36% το Μάρτιο του 2019 
(Διάγραμμα Α.15). Σημειώνεται ότι,  για πρώτη 
φορά από τον Ιούλιο του 2019, τα εγχώρια 
καταθετικά επιτόκια βρίσκονται σε χαμηλότερα 
επίπεδα από τα αντίστοιχα στη ζώνη του ευρώ, 
τα οποία ανήλθαν στο 0,25% τον Σεπτέμβριο 
του 2019. Το μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων 
για μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις τον 
Σεπτέμβριο του 2019 μειώθηκε στο 0,13% 
συγκριτικά με 0,34% το δεύτερο τρίμηνο του 
2019 (Διάγραμμα Α.16). Επιγραμματικά, από 
τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι τον Σεπτέμβριο 
του 2019, η ψαλίδα των καταθετικών επιτοκίων 
για τα νοικοκυριά και τις μη χρηματοοικονο-
μικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 41 και 56 
μονάδες βάσεις, αντίστοιχα.  

Συνοψίζοντας, τα ιστορικά χαμηλά επι -
τόκια τα οποία αναμένεται να παραμείνουν 
χαμηλά για αρκετό καιρό, με βάση και τις 
τελευταίες αποφάσεις νομισματικής πολι-
τικής της ΕΚΤ, προβλέπεται να έχουν γενικά 
θετικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία. 
Σημειώνεται ότι, η ύπαρξη ευνοϊκών επιτο-
κίων υποβοηθά τη διαχείριση των υφιστά-
μενων δανειακών συμβάσεων μεταξύ των 

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

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

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ. 
(1) Προθεσμίας έως 1 έτους.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.16 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ 
των ΝΧΙ προς μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις  
της ζώνης του ευρώ (1)  
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

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

a21911071 CBC December 2019 Economic Bulletin GREEK_a1.qxp_Layout 1  23/12/19  11:16  Page 41



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

42Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

τραπεζών και του ιδιωτικού τομέα, είτε μέσω 
αναδιαρθρώσεων, είτε μέσω της προσπάθειας 
του ιδιωτικού τομέα για απομόχλευση. Ως εκ 
τούτου, συντείνει στη συνεχιζόμενη προσπά-
θεια των τραπεζών για εξορθολογισμό των 
ισολογισμών τους.  

Από την άλλη, όμως, το παρατεταμένο 
περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, μειώνει το 
καθαρό επιτοκιακό  περιθώριο των τραπεζών 
στη ζώνη του ευρώ,  και είναι ιδιαίτερα 
επιζήμιο για τις κυπριακές τράπεζες, λόγω της 
μεγάλης εξάρτησης των επιχειρηματικών τους 
μοντέλων στα καθαρά έσοδα από τόκους. 
Αναλυτικότερα, το καθαρό επιτοκιακό περι-
θώριο βρίσκεται σε καθοδική πορεία από τον 
Μάρτιο του 2014, καταγράφοντας ετήσια 
μείωση 34 μονάδων βάσεων κατά την περίοδο 
Ιουνίου 2018 - Ιουνίου 2019 (τελευταία διαθέ-
σιμα στοιχεία) από 2,3% στο 1,9%. Επιπλέον, σε 
ένα περιβάλλον με υψηλή τραπεζική ρευστό-
τητα, και υπερχρεωμένο εγχώριο ιδιωτικό 
τομέα, ο οποίος περιορίζει τη δυνατότητα 
βιώσιμου δανεισμού, τα παρατεταμένα πολύ 
χαμηλά επιτόκια συνιστούν ένα ακόμα κίνδυνο 
για την κερδοφορία των τραπεζών αφού οι 
τράπεζες υποχρεώνονται να διατηρούν υψηλό 
ποσο στό καταθέσεων στην ΕΚΤ με αρνητικό 
επι τόκιο. Οι συνεχιζόμενες λοιπόν πιέσεις στην 
κερδοφορία των τραπεζών και ο ανταγωνι-
σμός για νέο υγιή δανεισμό, ενδεχόμενα να 
οδηγήσουν σε άλλες στρατηγικές αναζήτησης 
αποδόσεων, χαλάρωση των κριτηρίων δανει-
σμού, αύξηση της πιθανότητας εκτεταμένης 
ανάληψης κινδύνων και υπο-τιμολόγηση του 
πιστωτικού κινδύνου, με επακόλουθη αρνη-
τική επίπτωση στη χρηματοπιστωτική σταθε-
ρότητα του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο και 
γενικά σε όλη τη ζώνη του ευρώ.  

Υπό το φως των πιο πάνω κινδύνων, στις 
αποφάσεις νομισματικής πολιτικής τον 
Σεπτέμβριο του 2019, η ΕΚΤ προχώρησε στη 
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λήψη επιπρόσθετου μέτρου προς μετριασμό 
των αρνητικών επιπτώσεων της περαιτέρω 
επέκτασης της νομισματικής πολιτικής. Συγκε-
κριμένα, όπως προαναφέρθηκε, υιοθέτησε 
σύστημα δύο βαθμίδων (two-tier system), στο 
πλαίσιο του οποίου μέρος της πλεονάζουσας 
ρευστότητας που διακρατούν οι τράπεζες ως 
αποθεματικό θα εξαιρείται από το αρνητικό 
επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέ-
σεων, μειώνοντας έτσι τις αρνητικές συνέπειες 
στην κερδοφορία τους. Οι εν λόγω κίνδυνοι 
θα συνεχίσουν να αξιολογούνται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα τόσο από την ΚΤΚ όσο 
και από την ΕΚΤ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να 
διασφαλίσουν ότι η επίδραση του χαμηλού 
επιτοκιακού περιβάλλοντος παραμένει θετική 
προς το μεσοπρόθεσμο στόχο της διατή-
ρησης της σταθερότητας των τιμών.   
 
Κόστος Εργασίας 
 
Παρά τη σημαντική μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 
τα πρόσφατα έτη, το κόστος εργασίας κατέ-
γραψε συγκρατημένη αύξηση λόγω της 
δυνατότητας για περαιτέρω μείωση της 
ανεργίας. Εντούτοις, κατά τα πιο πρόσφατα 
τρίμηνα παρατηρείται σημαντική αύξηση.  
Ειδικότερα, η ονομαστική δαπάνη ανά 
μισθωτό κατέγραψε άνοδο 3,2% το πρώτο 
εξάμηνο του 2019 σε συνέχεια μικρής 
αύξησης 0,2% το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2018 (Διάγραμμα Α.17). Σημειώνεται ότι 
στην αύξηση του εργατικού κόστους κατά το 
υπό αναφοράν εξάμηνο συνέβαλε σημαντικά 
η πρόσφατη εισαγωγή εισφορών προς το 
ΓεΣΥ από το δεύτερο τρίμηνο του 2019. 
Συγκεκριμένα, σημαντική αύξηση 8,1% κατέ-
γραψε η δαπάνη του δημοσίου τομέα, ενώ 
μικρή άνοδο 2% κατέγραψε ο ιδιωτικός 
τομέας. Η δαπάνη ανά μισθωτό στον 
δημόσιο τομέα, πέραν της επίδρασης από το 
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(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΚΤΚ. 
Σημείωση: Η τομεακή ανάλυση προκύπτει από υπολογισμούς ΚΤΚ.
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ΓεΣΥ, είναι αποτέλεσμα τόσο της σταδιακής 
κατάργησης των μειώσεων επί των 
απολαβών και των συντάξεων που υιοθετή-
θηκαν κατά τα έτη της κρίσης, αρχής γενο-
μένης από την 1η Ιουλίου του 2018, όσο και 
προσλήψεων στον τομέα της υγείας καθώς 
και μισθοδοτικών αναβαθμίσεων γενικότερα. 
Οι εξελίξεις στην ονομαστική δαπάνη ανά 
μισθωτό στον ιδιωτικό τομέα οφείλονται, 
πρωτίστως, στις αυξήσεις που καταγρά-
φηκαν στους τομείς του Εμπορίου, των Μετα-
φορών, των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων. Τα 
επόμενα τρίμηνα αναμένεται πιο έντονη 
αύξηση στην ονομαστική δαπάνη ανά 
μισθωτό στον ιδιωτικό τομέα λόγω και της 
οριστικοποίησης συλλογικών συμβάσεων σε 
συγκεκριμένους τομείς (τρά πεζες, κατα-
σκευές, ξενοδοχεία), με ανα δρο μική ισχύ από 
τις αρχές του 2019.      

Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις στις τιμές κατά το 
2019 αύξησαν την αγοραστική δύναμη των 
νοικοκυριών, με την πραγματική δαπάνη ανά 
μισθωτό12 το πρώτο εξάμηνο του 2019 να 
καταγράφει ετήσια άνοδο 3,6%, σε συνέχεια 
μικρής μείωσης 0,5% το αντίστοιχο περυσινό 
εξάμηνο (Διάγραμμα Α.18). Σε ό,τι αφορά την 
παραγωγικότητα, η οποία υπολογίζεται ως η 
μεταβολή στο πραγματικό ΑΕΠ ανά απασχο-
λούμενο, ο σχετικός δείκτης κατέγραψε 
οριακή ετήσια μείωση 0,1% τόσο κατά την 
υπό αναφοράν περίοδο όσο και κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2018 (Διάγραμμα Α.18).  

Η σημαντική αύξηση στο κόστος εργασίας 
που προαναφέρθηκε αντικατοπτρίζεται στις 
εξελίξεις στο μοναδιαίο εργατικό κόστος, 
σημαντικό δείκτη ανταγωνιστικότητας για μια 
οικονομία έναντι ανταγωνιστριών οικονομιών. 
Ο εν λόγω δείκτης, ο οποίος καθορίζεται από 
τη διαφορά της μεταβολής της ονομαστικής 
δαπάνης ανά μισθωτό προς τη μεταβολή της 
παραγωγικότητας, κατέγραψε ετήσια αύξηση 

12.   Σημειώνεται ότι ο αποπληθωριστής που χρησιμοποιείται 
είναι αυτός της ιδιωτικής κατανάλωσης και όχι αυτός του 
ΔΤΚ.
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Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΚΤΚ.
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3,3%, σε συνέχεια ανόδου 0,3% το πρώτο 
εξάμηνο του 2018 (Διάγραμμα Α.19α). Εντού-
τοις, και παρά τη σημαντική αύξηση που έχει 
πρόσφατα παρατηρηθεί, οι σημαντικές 
σωρευτικές μειώσεις στους μισθούς από το 
2012 καθώς και μετά την κρίση υποβοηθούν 
μεσοπρόθεσμα στη διατήρηση της ανταγωνι-
στικότητας της κυπριακής οικονομίας. Ειδικό-
τερα, παρατηρείται ότι ο δείκτης καταγράφει 
σωρευτική μείωση κατά 13,4% την περίοδο 
2013-2016 και βρίσκεται σε χαμηλότερα 
επίπεδα έναντι της ζώνης του ευρώ από το 
2013 (κατά περίπου 16 ποσοστιαίες μονάδες 
το 2018, Διάγραμμα Α.19β).  
 
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)13 όρους όπως 
υπολογίζονται από το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ). Στο εν λόγω διάγραμμα διαφαί-
νεται ότι και οι δύο δείκτες από τον Οκτώβριο 
του 2018, καταγράφουν τάση αποδυνά-
μωσης, η οποία συνεχίζεται μέχρι και το  
πρώτο εννιάμηνο του 2019. Σε γενικές 
γραμμές, η πορεία του δείκτη ΠΣΣΙ, καθώς και 
η διεύρυνση της ψαλίδας μεταξύ των δεικτών 
ΟΣΣΙ και ΠΣΣΙ επηρεάστηκε κυρίως από την 
πορεία του ευρώ σε σχέση με άλλα νομί-
σματα, καθώς και από τις εγχώριες εξελίξεις, 
συγκεκριμένα από το χαμηλότερο πληθω-
ρισμό που καταγράφηκε στην Κύπρο σε 
σύγκριση με τους εταίρους της.  

Ο δείκτης ΠΣΣΙ, ο πληθωρισμός, καθώς και 
το μοναδιαίο εργατικό κόστος που αναλύθηκε 
στην προηγούμενη ενότητα αποτελούν μεγέθη 

13.   Ο δείκτης σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του 
ευρώ στην Κύπρο σε πραγματικούς όρους (ΠΣΣΙ) υπολογί-
ζεται μηνιαία από το ΔΝΤ και λαμβάνει υπόψη τις εμπορικές 
σχέσεις της Κύπρου με τους 26 κύριους εταίρους (χώρες). 
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Πηγή: ΔΝΤ.

a21911071 CBC December 2019 Economic Bulletin GREEK_a1.qxp_Layout 1  23/12/19  11:16  Page 45



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

46Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

που αντανακλούν σε σημαντικό βαθμό την 
ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. 
Για παράδειγμα, χαμηλότερο μοναδιαίο εργα-
τικό κόστος και χαμηλότερη ΠΣΣΙ στην Κύπρο 
σε σύγκριση με ανταγωνίστριες χώρες υποδη-
λώνουν ότι οι εγχώριες εξαγωγές τείνουν να 
είναι περισσότερο ελκυστικές ως προς την τιμή. 
Ο πληθωρισμός σχετίζεται, μεταξύ άλλων 
παραγόντων, και με τα δύο προαναφερθέντα 
μεγέθη και ως εκ τούτου αντανακλά επίσης το 
βαθμό ανταγωνιστικότητας της κυπριακής 
οικονομίας. Η υιοθέτηση μέτρων που επηρέ-
ασαν μισθούς και άλλες αμοιβές τόσο στο 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν μειώσει το μοναδιαίο εργα-
τικό κόστος στο σύνολο της οικονομίας, και 
υποβοηθούν μεσοπρόθεσμα στην ανάκαμψη 
της κυπριακής οικονομίας και στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητάς της.  
 
Ισοζύγιο πληρωμών14,15  
 
Το πρώτο εξάμηνο του 2019, το έλλειμμα του 
Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) κατέ-
γραψε επιδείνωση φτάνοντας στα €791,4 
εκατ. (7,4% του ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα 
€77 εκατ. (0,7% του ΑΕΠ) την αντίστοιχη περυ-
σινή περίοδο (Πίνακας Α.4 και Διάγραμμα 
Α.21). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου 
αγαθών (πρωτίστως ως αποτέλεσμα των 
συναλλαγών των  Οντοτήτων Ειδικού Σκοπού 
(ΟΕΣ)), καθώς και στη μείωση του πλεονά-
σματος του ισοζυγίου υπηρεσιών. Το έλλειμμα 
του ΙΤΣ διορθωμένο ως προς την επίδραση 

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

15.   Τον Οκτώβριο του 2019, τα ιστορικά στοιχεία των εξωτερι-
κών στατιστικών έχουν αναθεωρηθεί από το πρώτο τρί-
μηνο του 2008, σύμφωνα με την Εναρμονισμένη 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Αναθεώρησης.
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ΠIΝΑΚΑΣ A.4 Ισοζύγιο Πληρωμών (κύριες κατηγορίες) 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

 
 

2018H1 2019H1 Μεταβολή 
(€ εκατ.) (€ εκατ.) (€ εκατ.) 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -77,0 -791,4 -714,4 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διορθωμένο  
ως προς την επίδραση των ΟΕΣ -513,8 -845,5 -331,7 
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 504,4 -281,1 -785,5 
Ισοζύγιο αγαθών -1.697,3 -2.230,7 -533,4 

Εξαγωγές αγαθών 2.313,1 1.605,2 -707,9 
εκ των οποίων:  
εξαγωγές αγαθών των ΟΕΣ 1.267,4 625,9 -641,5 
Εισαγωγές αγαθών 4.010,4 3.835,9 -174,5 
εκ των οποίων:  
εισαγωγές αγαθών των ΟΕΣ 1.036,1 700,0 -336,1 

Ισοζύγιο υπηρεσιών 2.201,7 1.949,6 -252,1 
Εξαγωγές υπηρεσιών 5.307,7 5.638,2 330,5 
Εισαγωγές υπηρεσιών 3.106,0 3.688,6 582,6 

Πρωτογενές εισόδημα (καθαρό) -379,4 -385,0 -5,6 
Δευτερογενές εισόδημα (καθαρό) -202,0 -125,3 76,7 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
(ως % του ΑΕΠ) -0,7 -7,4  
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διορθωμένο  
ως προς την επίδραση των ΟΕΣ (ως % του ΑΕΠ) -4,9 -7,9  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.21 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 
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Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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των ΟΕΣ, κατέγραψε επίσης επιδείνωση και 
ανήλθε στα €845,5 εκατ. (7,9% του ΑΕΠ), σε 
σχέση με -€513,8 εκατ. (-4,9% του ΑΕΠ) την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2018 
(Πίνακας Α.4 και Διάγραμμα Α.21, σελ. 46).  

Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε στα €2.230,7 
εκατ. το πρώτο μισό του 2019 σε σύγκριση με 
έλλειμμα €1.697,3 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο του 2018 και οφείλεται κυρίως στη 
μείωση των εξαγωγών αγαθών. Η μείωση 
αυτή καταγράφηκε κυρίως ως αποτέλεσμα 
των συναλλαγών των ΟΕΣ και σε πολύ μικρό-
τερο βαθμό λόγω της μείωσης των εξαγωγών 
εγχώριων προϊόντων (Πίνακας Α.4, σελ. 46). 
Επίσης, οι εισαγωγές αγαθών (μη περιλαμβα-
νομένων των εισαγωγών των ΟΕΣ) αυξή-
θηκαν, λόγω της αύξησης της εγχώριας 
ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων των ακαθά-
ριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Πιο 
συγκεκριμένα καταγράφηκε αύξηση στις 
εισαγωγές ενδιάμεσων, καταναλωτικών και 
κεφαλαιουχικών αγαθών. 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών 
μειώθηκε στα €1.949,6 εκατ. το πρώτο 
εξάμηνο του 2019, σε σχέση με €2.201,7 εκατ. 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως 
λόγω της μεγαλύτερης αύξησης που κατέ-
γραψαν οι εισαγωγές έναντι των εξαγωγών 
υπηρεσιών (Πίνακας Α.4, σελ. 46). Οι 
εξαγωγές υπηρεσιών αποτελούν ένα σημαν-
τικό μέγεθος για σκοπούς ανάλυσης της 
κυπριακής οικονομίας, αφού η Κύπρος 
αποτελεί τουριστικό και επιχειρηματικό 
κέντρο και η οικονομία της στηρίζεται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό στην προσφορά υπηρεσιών. 

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 
2019, οι εξαγωγές υπηρεσιών (Πίνακας Α.5) 
κατέγραψαν ετήσια αύξηση 6,2% (€330,5 
εκατ.), προερχόμενη κυρίως από τις υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφό-
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ΠIΝΑΚΑΣ A.5 Ισοζύγιο Υπηρεσιών (κύριες κατηγορίες)  
(€ εκατ.)

Πηγή: ΚΤΚ.

 
 

 2018H1           2019H1 Μεταβολή 
Ισοζύγιο υπηρεσιών 2.201,7 1.949,6 -252,1 

Εξαγωγές υπηρεσιών 5.307,7 5.638,2 330,5 
εκ των οποίων:  
Μεταφορές 1.481,5 1.497,2 15,7 
Ταξίδια 1.129,0 1.095,3 -33,7 
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 1.428,9 1.398,9 -30,0 
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής  
και πληροφόρησης 906,7 1.189,1 282,4 
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 85,5 116,7 31,2 
Εισαγωγές υπηρεσιών 3.106,0 3.688,6 582,6 
εκ των οποίων:  
Μεταφορές 826,6 863,3 36,7 
Ταξίδια 570,4 610,1 39,7 
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 672,9 684,1 11,2 
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής  
και πληροφόρησης 486,6 918,3 431,7 
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 245,3 292,9 47,6 
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ρησης (€282,4 εκατ.), λόγω της επέκτασης του 
κύκλου εργασιών εταιρειών που δραστηριο-
ποιούνται στον τομέα αυτό, γεγονός που 
δικαιολογεί  και την αύξηση στην αντίστοιχη 
κατηγορία των εισαγωγών. Επίσης, αύξηση 
κατέγραψαν οι λοιπές επιχειρηματικές υπηρε-
σίες (€31,2 εκατ.) και οι μεταφορές (€15,7 
εκατ.). Αντίθετα, οι χρηματοοικονομικές υπη -
ρεσίες μειώθηκαν κατά €30 εκατ.  αποτέλεσμα 
της αλλαγής της νομοθεσίας που διέπει την 
εμπορία συγκεκριμένων παραγώγων, από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
(ESMA) και είχε επίδραση μέχρι το πρώτο 
τρίμηνο του 2019. Τα ταξιδιωτικά έσοδα τα 
οποία περιλαμβάνουν τα έσοδα από τον 
τουρισμό, κατέγραψαν μικρή μείωση, της 
τάξης των €33,7 εκατ., προερχόμενη από την 
μείωση της ημερήσιας κατά κεφαλήν δα πά νης, 
σε συνάρτηση με την μείωση του αριθ μού των 
τουριστικών αφίξεων για τους πρώτους έξι 
μήνες του 2019. Η συγκρατημένη πορεία του 
τουρισμού φαίνεται να συνεχίζει και τους 
υπόλοιπους μήνες του 2019, αφού σύμφωνα 
με διαθέσιμα στοιχεία, για τους πρώτους δέκα 
μήνες του έτους, τα έσοδα από τον τουρισμό 
είναι μειωμένα (βλ. Τουρισμός, σελ. 50). 

Παράλληλα, οι εισαγωγές υπηρεσιών κατέ-
γραψαν ετήσια αύξηση 18,8% (€582,6 εκατ.) σε 
σχέση με το πρώτο μισό του 2019, προερχόμενη 
κυρίως από τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, 
πληροφορικής και πληροφόρησης (€431,7 
εκατ.), όπως προαναφέρθηκε. Επίσης, αύξηση 
κατέγραψαν και οι υπόλοιπες κύριες κατηγορίες 
των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, αυξή θηκαν, οι 
λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες (€47,6 εκατ.), 
τα ταξίδια (€39,7 εκατ.) οι μετα φορές (€36,7 
εκατ.), και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
(€11,2 εκατ.) (Πίνακας Α.5, σελ. 47).  

Στο λογαριασμό του πρωτογενούς εισοδή-
ματος (το οποίο περιλαμβάνει κυρίως εισό-
δημα από εξαρτημένη εργασία και επεν δύσεις) 
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το έλλειμμα ανήλθε στα €385 εκατ. και έμεινε 
ουσιαστικά αμετάβλητο σε σχέση με την αντί-
στοιχη περυσινή περίοδο, προερχόμενο 
κυρίως από την κατηγορία των λοιπών επενδύ-
σεων. Το έλλειμμα του δευτερογενούς εισοδή-
ματος (το οποίο περιλαμβάνει κυρίως 
τρέ χουσες μεταβιβάσεις) παρουσίασε βελτίω -
ση, προερχόμενη από τους λοιπούς τομείς  και 
από την αύξηση των εσόδων της κυβέρνησης 
(Πίνακας Α.4, σελ. 46).  

Το έλλειμμα του ΙΤΣ που καταγράφηκε το 
πρώτο εξάμηνο του 2019 καλύφθηκε σε με γά -
λο βαθμό από τον ιδιωτικό τομέα και σε μικρό -
τερο βαθμό από το δανεισμό της κυβέρνησης.  

Η καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση (ΔΕΘ) 
έφθασε στα -€24,8 δισ. (-112,3% του ΑΕΠ) το 
πρώτο εξάμηνο του 2019 κυρίως λόγω της 
συμπερίληψης των στοιχείων της οικονομικής 
ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφοράς 
(κυρίως πλοία) των ΟΕΣ που είναι εγγεγραμ-
μένες στην Κύπρο (Διάγραμμα Α.22). Οι εν 
λόγω εταιρείες διατηρούν μεγάλες χρηματοοι-
κονομικές υποχρεώσεις, με την πλειοψηφία 
του ενεργητικού τους να αποτελείται κυρίως 
από πλοία, τα οποία ωστόσο δεν περιλαμβά-
νονται στα στοιχεία ενεργητικού της ΔΕΘ, 
καθώς δεν αντιπροσωπεύουν χρηματοοικονο-
μικά μέσα. Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση 
αυτή δεν αποτελεί ουσιαστικό κίνδυνο για το 
κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα αφού 
γίνεται εξ ολοκλήρου από μη εγχώριες πηγές. 

Η καθαρή ΔΕΘ διορθωμένη ως προς την 
επίδραση των ΟΕΣ, βελτιώνεται κατά 78,6 
ποσοστιαίες μονάδες και ανέρχεται στα -€7,5 
δισ. ή -33,7% του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο του 
2019, σε σύγκριση με -€8,2 δισ. (-38,9% του 
ΑΕΠ) το πρώτο εξάμηνο του 2018 (Διάγραμμα 
Α.22). Σημειώνεται ότι το ποσοστό της 
καθαρής ΔΕΘ το πρώτο εξάμηνο του 2019 
βρίσκεται κάτω από το όριο που θέτει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.22 Καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση 
(ΔΕΘ) 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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Τουρισμός 
 
Ο τουριστικός τομέας αποτελεί ένα από τους 
σταθερούς πυλώνες ανάπτυξης της κυπρια κής 
οικονομίας. Εξωτερικοί κυρίως παράγοντες 
φαίνεται να επηρέασαν αρνητικά τον τουρισμό, 
με αποτέλεσμα να καταγράψει μια πιο συγκρατη-
μένη πορεία το 2019. Συγκεκριμένα ο Κυπριακός 
τουρισμός βρέθηκε αντιμέτωπος με την επάνοδο 
κύριων αντα γω νιστριών προορισμών, όπως είναι 
η Τουρκία και η Αίγυπτος. Η ποιότητα ωστόσο του 
τουριστικού προϊόντος, αναβαθμίστηκε από τις 
ανακαινίσεις ξενοδοχείων και τη δημιουργία νέων 
υποδομών, όπως είναι η ανέγερση των μαρίνων 
και πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων. Επίσης, 
τα προσωρινά καζίνο άρχι σαν τη λειτουργία τους 
περί τα τέλη Ιουνίου του 2018, μέχρι την ολοκλή-
ρωση του καζίνο-θερέτρου το 2021, όπου αναμέ-
νεται αύξηση του τουριστικού ρεύματος από 
υφιστάμενες αλλά και νέες αγορές. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τους 
πρώτους δέκα μήνες του 2019, οι αφίξεις τουρι-
στών, μετά από τέσσερεις συνεχείς χρονιές 
σημαντικών αυξήσεων, κατέγραψαν μόλις 0,6% 
ετήσια αύξηση και ανήλθαν στα 3,7 εκατ. 
(Πίνακας Α.6 και Διάγραμμα Α.23). Σημειώνεται 
ότι, οι αφίξεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 
Ιούλιο και Αύγουστο που έχουν και μεγαλύτερη 
στάθμιση, συνέβαλαν στη επιστροφή σε θετι-
κούς ρυθμούς μεταβολής, από το αρνητικό 
ποσοστό του πρώτου εξαμήνου του 2019. Πιο 
αναλυτικά, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν 
κατά 0,5% και ανήλθαν στο 0,7 εκατ. τουρίστες 
τους πρώτους δέκα μήνες του 2019. Οι αφίξεις 
από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν οριακά 
κατά 0,3% φτάνοντας το 1,2 εκατ. τουρίστες, 
παρά την πτώχευση της Βρετανικής Thomas 
Cook το Σεπτέμβριο του 2019. Μειωμένες 
επίσης ήταν και οι αφίξεις από την Ελλάδα και 
τη Γερμανία. Οι αφίξεις από τη Γερμανία επηρε-
άστηκαν σημαντικά από την πτώχευση δύο 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.6 Τουρισμός

 
                                                                    Αφίξεις τουριστών         Έσοδα από         Κατά κεφαλήν 
                                                                                   (χιλ.)                τουρισμό (€ εκατ. )     δαπάνη (€) 
2017                                                                         3.652,1                         2.639,1                         722,6 
2018                                                                         3.938,6                         2.710,1                         688,1 
ετήσια % μεταβολή                                                    7,8                                  2,7                            -4,8 
2018 Ιαν. - Αυγ.                                                    2.719,6                         1.889,7                         694,8 
2019 Ιαν. - Αυγ.                                                    2.735,8                         1.856,8                         678,7 
ετήσια % μεταβολή                                                     0,6                                -1,7                            -2,3 
2018 Ιαν. - Οκτ.                                                    3.673,4                                  n/a                             n/a 
2019 Ιαν. - Οκτ.                                                    3.697,1                                  n/a                             n/a 
ετήσια % μεταβολή                                                     0,6                                  n/a                             n/a 

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

Πηγή: ΣΥΚ.
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αεροπορικών εταιρειών που εξυπηρετούσαν τη 
γερμανική αγορά. Παράλληλα, καταγράφηκαν 
αυξήσεις από το Ισραήλ και την Ουκρανία. 

Τα έσοδα από τον τουρισμό τους πρώτους 
οκτώ μήνες του 2019, κατέγραψαν ετήσια 
μείωση της τάξης του 1,7%, κυρίως ως αποτέ-
λεσμα της μείωσης κατά 2,3% στην κατά 
κεφαλήν δαπάνη των τουριστών. Η εξέλιξη αυτή 
προκύπτει πρωτίστως από τη μείωση της μέσης 
διάρκειας διαμονής από 9,2 μέρες σε 9,0 μέρες, 
αφού η μέση ημερήσια κατά κεφαλήν δαπάνη 
έμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, καταγράφοντας 
0,1% ετήσια αύξηση (Πίνακας Α.6, σελ. 50).  

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τις μέχρι 
τώρα ενδείξεις η πορεία του τουρισμού παρου-
σιάζεται πολύ συγκρατημένη για τη φετινή 
χρονιά, χωρίς να  αναμένεται σημαντική μετα-
βολή στον αριθμό των τουριστικών αφίξεων. 
Πρόκληση παραμένει η αβεβαιότητα από μια 
πιθανή έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η συνεχής ανάκαμψη 
κύριων ανταγωνιστριών προορισμών. Η πτώ -
χευση του τουριστικού πράκτορα Thomas Cook, 
αναμένεται ότι θα επηρεάσει μόνο τους τελευ-
ταίους μήνες του 2019, ενώ για το 2020 το κενό 
αναμένεται να καλυφθεί από άλλους τουριστι-
κούς πράκτο ρες του Ηνωμένου Βασιλείου. 
 
2.3 Εγχώρια Ζήτηση, Παραγωγή και 
Αγορά Εργασίας  
 
Τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί16,17  
 
Η κυπριακή οικονομία κατέγραψε επιβραδυ-

16.   Με την εισαγωγή των στατιστικών μεθόδων ΕΣΟΛ2010 και 
BPM6, οι συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές της Κύπρου 
καθώς και οι πάγιες ακαθάριστες κεφαλαιουχικές επενδύσεις 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μεταφορά οικονομικής 
ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφοράς (κυρίως πλοία) 
των ΟΕΣ, οι οποίες επηρεάζουν τις εν λόγω υποκατηγορίες 
δαπανών του ΑΕΠ, αλλά λόγω της διπλής λογιστικής πράξης 
δεν επηρεάζουν το επίπεδο και τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. 

17.   Τον Οκτώβριο του 2019,  η ΣΥΚ προέβη σε μείζον αναθεώ-
ρηση των Εθνικών Λογαριασμών, σύμφωνα με την Εναρ-
μονισμένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Αναθεώρησης και την 
Εθνική Πολιτική Αναθεώρησης. 
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νόμενη ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ 
3,1% το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε σύγκριση 
με 4,4% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 
(Πίνακας Α.7). Με βάση τα πιο πρόσφατα 
προκαταρκτικά (εποχικά διορθωμένα) στοι-
χεία, το ΑΕΠ κατέγραψε ετήσια άνοδο 3,1% το 
πρώτο εννιάμηνο του 2019.   

Κατά το υπό αναφοράν εξάμηνο, άνοδο 
κατέγραψαν όλες οι υποκατηγορίες του ΑΕΠ 
εκτός οι εξαγωγές (Πίνακας Α.7). Η ετήσια 
άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 3,7% 
αντικατοπτρίζει την αύξηση στο διαθέσιμο 
εισόδημα των νοικοκυριών, λόγω κυρίως της 
ανόδου στην απασχόληση και σε μικρότερο 
βαθμό της αύξησης των απολαβών. Σημει-
ώνεται ωστόσο ότι η σημαντική άνοδος στους 
μισθούς καταγράφηκε από το δεύτερο 
τρίμηνο του 2019 (βλ. Κόστος Εργασίας). 
Επιπρόσθετα, η μεγέθυνση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης στηρίχθηκε από τη μικρή 
αύξηση που καταγράφηκε στα καταναλωτικά 
δάνεια. Η δημόσια κατανάλωση κατέγραψε 
σημαντική άνοδο 11,7% λόγω της αύξησης 
στις δαπάνες για απολαβές προσωπικού (βλ. 
Κόστος Εργασίας) και για ενδιάμεση ανάλωση 
και οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από 
άνοδο στα έσοδα από παροχή αγαθών και 
υπηρεσιών. Η άνοδος στην ενδιάμεση 
ανάλωση οφείλεται κυρίως στις δαπάνες της 
κυβερνητικής οντότητας (ΚΕΔΙΠΕΣ) που 
προέκυψε με την ολοκλήρωση της συμφωνίας 
που αφορούσε στην ΣΚΤ18. Η ετήσια άνοδος 
που καταγράφηκε στις ακαθάριστες επενδύ-
σεις πάγιου κεφαλαίου (32,3%) και στις εισα-
γωγές αγαθών και υπηρεσιών (4,6%) καθώς 
και η ετήσια μείωση που παρατηρήθηκε στις 
εξαγωγές (4,2%), οφείλονται σε μεγάλο βαθμό 
στην επίδραση των ΟΕΣ.  

Αφού προσαρμοστούν στατιστικά οι 
υποκατηγορίες του ΑΕΠ για την επίδραση των 
ΟΕΣ, διαφαίνεται ότι η ανάπτυξη κατά το 

18.   Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων 
Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) συμπεριλήφθηκε στους λογαριασμούς της 
γενικής κυβέρνησης από τον Σεπτέμβριο του 2018. 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.7 Εθνικοί λογαριασμοί σε πραγματικούς 
όρους κατά κατηγορία δαπανών 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.

 
                                                                                                                 2017            2018      2018Η1     2019Η1 
ΑΕΠ                                                                                                               4,4                  4,1                  4,4                 3,1 
Ιδιωτική κατανάλωση                                                                           4,5                  3,3                  3,4                 3,7 
Δημόσια κατανάλωση                                                                           2,1                  3,5                -2,0              11,7 
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου                            24,1                -6,6              -19,4              32,3 
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                                                   8,7                  4,6                12,7               -4,2 
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                                               12,8                  2,4                  5,0                 4,6 
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πρώτο εξάμηνο του 2019 οφείλεται στη 
σημαντική αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης 
όπως προαναφέρθηκε. Σε μικρότερο βαθμό 
συνέβαλε και η άνοδος των ακαθάριστων 
επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου και της δημό-
σιας κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, οι ακαθάρι-
στες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου 
παρουσιάζουν επιβράδυνση το υπό ανα φοράν 
εξάμηνο σε συνέχεια σημαντικής αύξησης που 
καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2018, 
λόγω ολοκλήρωσης διαφόρων κατασκευα-
στικών έργων. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
αριθμός από αυτά τα έργα είναι ξένων συμφε-
ρόντων ή/και χρηματοδοτούνται από εισροή 
ξένων κεφαλαίων, συνεπώς δεν αντικατοπτρί-
ζεται αντίστοιχη αύξηση στον εγχώριο 
δανεισμό. Οι εξαγωγές αφού προσαρμοστούν 
για την επίδραση των ΟΕΣ, καταγράφουν 
ετήσια αύξηση σε σχέση με οριακή άνοδο το 
αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, λόγω κυρίως 
της σημαντικής αύξη σης που καταγράφηκε 
στα έσοδα από τον τομέα των υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών, πληρο φορικής και πληροφό-
ρησης (βλ. Ισο ζύγιο Πληρωμών), η οποία αντι-
σταθμίστηκε, εν μέρει, από τη μείωση στις 
εξαγωγές αγα θών. Σημειώνεται ότι μείωση 
παρατηρήθηκε στα έσοδα από τον τουρισμό 
κυρίως λόγω μείωσης της κατά κεφαλήν 
δαπάνης (βλ. Τουρισμός και Διάγραμμα 
Α.23, σελ. 50). Οι εισαγωγές καταγράφουν 
σημαντική επιτάχυνση το πρώτο εξάμηνο 
του 2019, σε συνέχεια μικρής αύξησης το 
αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, η οποία οφεί-
λεται πρωτίστως στην άνοδο των εισαγωγών 
για υπηρεσίες (ειδικότερα τηλεπικοινωνιών, 
πλη ρο φορικής και πληροφόρησης) και σε 
μικρότερο βαθμό για αγαθά.  

Η ανάλυση ανά τομέα καταδεικνύει ότι η 
μεγέθυνση της οικονομίας παραμένει ευρείας 
βάσης (Πίνακας Α.8). Την πιο σημαντική 
συνεισφορά στη μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά το 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.8 Σταθμισμένη επίδραση κατά οικονομική 
δραστηριότητα στη συνολική ετήσια μεταβολή του 
πραγματικού ΑΕΠ 
(ποσοστιαίες μονάδες)

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

 
                                                                                                                  2017              2018    2018Η1    2019Η1 
ΑΕΠ (%)                                                                                                        4,4                   4,1                4,4                3,1 
Κατασκευές                                                                                                 0,9                   1,3                1,1                0,9 
Εμπόριο, μεταφορές, ξενοδοχεία και εστιατόρια                       1,8                   1,2                1,4                0,6 
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες        -0,7                 -0,6               -0,4              -0,6 
Επαγγελματικές, επιστημονικές και                                                 0,4                   0,6                0,6                0,5 
διοικητικές δραστηριότητες 
Λοιποί τομείς(1)                                                                                           2,0                   1,6                1,7                1,7 
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πρώτο εξάμηνο του 2019 είχε ο τομέας των 
Κατασκευών (με τη συνεισφορά του προανα-
φερθέντα τομέα να ανέρχεται στις 0,9 ποσο-
στιαίες μονάδες). Οι τομείς της Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας (0,7 ποσοστιαίες μονάδες), 
του Εμπορίου, των Μεταφορών, των Ξενοδο-
χείων και Εστιατορίων (0,6 ποσοστιαίες 
μονάδες) καθώς και των Επαγγελματικών, 
Επιστημονικών και Διοικητικών Δραστηριο-
τήτων (0,5 ποσοστιαίες μονάδες) επίσης συνέ-
βαλαν στη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Αρνητική 
συνεισφορά καταγράφηκε μόνο από τον 
τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλι-
στικών Δραστηριοτήτων (0,6 ποσοστιαίες 
μονάδες), ως συνέπεια δύο παραγόντων. 
Πρώτον, λόγω της μεταφοράς σημαντικού 
ποσοστού των ΜΕΧ εκτός των ισολογισμών 
των τραπεζών μέσα από τη συμφωνία που 
επιτεύχθηκε για την ΣΚΤ, καθώς και από την 
πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΧ από άλλες 
τράπεζες σε μη χρηματοοικονομικά ιδρύματα 
(ειδικότερα to project «Helix» της Τράπεζας 
Κύπρου). Δεύτερον, λόγω της μείωσης που 
καταγράφηκε στις εξαγωγές χρηματοπιστω-
τικών υπηρεσιών που συνδέεται με το κανο-
νισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ESMA) (βλ. Ισοζύγιο Πληρωμών).  

Πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες τεκμηριώ-
νουν τη συνεχιζόμενη θετική πορεία στην 
οικονομία, αν και με επιβραδυνόμενο ρυθμό. 
Η αύξηση του ΑΕΠ ακολουθεί στενά τις εξελί-
ξεις στο Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) 
οι οποίες καταδεικνύουν τη συνέχιση ενός 
σημαντικά θετικού, αν και ελαφρώς επιβραδυ-
νόμενου, ρυθμού ανάπτυξης κατά το 2019. 
Συγκεκριμένα, ο ΔΟΣ ανήλθε στο 110 τον 
Οκτώβριο του 2019 σε σύγκριση με 111,5 τον 
προηγούμενο Οκτώβριο και 115,3 τον Δεκέμ-
βριο του 2018 (Πίνακας Α.9). Σε γενικές 
γραμμές, η μείωση στον δείκτη που καταγρά-
φηκε τους πρώτους δέκα μήνες του 2019 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.9 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας:  
δείκτες εμπιστοσύνης 

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

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

 
                                                                                              2018              2019           2019            2019       2019 
                                                                                               Δεκ.           Μάρτ.           Ιούν.           Σεπτ.        Οκτ. 
ΔΟΣ                                                                                       115,3              109,2           110,2            112,3       110,0 
Βιομηχανία                                                                               12                       3                     9                     7                9 
Υπηρεσίες                                                                                 44                     28                  24                   33             26 
Καταναλωτές                                                                           -6                     -8                   -8                   -4              -9 
Λιανικό εμπόριο                                                                       2                       0                     2                   -3              -4 
Κατασκευές                                                                            -11                     -9                   -4                   -3              -2 
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οφείλεται, κυρίως, σε μεταβολές της εμπιστο-
σύνης στον τομέα των υπηρεσιών.  

Η πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης 
αντικατοπτρίζεται σε διάφορους οικονομι-
κούς δείκτες, αν και οι εν λόγω δείκτες, στο 
σύνολό τους, καταδεικνύουν σταθεροποίηση 
ενώ, σύμφωνα με τους Εθνικούς Λογαρια-
σμούς, η ετήσια μεταβολή της ιδιωτικής 
κατανάλωσης παρουσιάζει άνοδο. Ο δείκτης 
κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου 
σημείωσε ετήσια άνοδο 3,2% τους πρώτους 
οκτώ μήνες του 2019 σε συνέχεια ετήσιας 
αύξησης 6,6%, την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο (Διάγραμμα Α.24). Όσον αφορά τις 
πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών, οι 
δαπάνες κατόχων κυπριακών πιστωτικών 
καρτών στην Κύπρο (εξαιρουμένων των 
πληρωμών προς την κυβέρνηση και για 
πετρελαιοειδή) κατέγραψαν ετήσια αύξηση 
12,2% την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 
2019 σε σύγκριση με μεγαλύτερη ετήσια 
άνοδο 13,5% την αντίστοιχη περίοδο του 
2018 (Διάγραμμα Α.25). Η ετήσια μείωση 
που καταγράφηκε στις εγγραφές μηχανοκι-
νήτων οχημάτων κατά 5,5% τους δέκα 
πρώτους μήνες του έτους που σχετίζεται με 
προσδοκίες για αλλαγές στη φορολογία των 
οχημάτων (που τελικά εγκρίθηκαν τον 
Μάρτιο του 2019) με βάση τις εκπομπές 
ρύπων (Διάγραμμα Α.26). Ως εκ τούτου, η 
καταγραφείσα μείωση δεν αναμένεται να 
συνεχιστεί τους επόμενους μήνες καθώς 
επίσης λόγω της έγκρισης από το Υπουργικό 
Συμβούλιο (15 Νοεμβρίου 2019) σχεδίου 
απόσυρσης, με φορολογικές ελαφρύνσεις, 
παλαιών αυτοκινήτων και για προώθηση 
αγοράς ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου. 

Όπως προαναφέρθηκε, σημαντική είναι 
και η συνεισφορά των επενδύσεων του ιδιω-
τικού τομέα στη βελτίωση του εγχώριου οικο-
νομικού κλίματος. Διάφοροι δείκτες σε σχέση 
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Πηγή: JCC Payments System Ltd. 
Σημείωση: Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν πληρωμές προς την κυβέρνηση και για πε-
τρελαιοειδή.
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Πηγή: ΣΥΚ.
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Πηγή: ΣΥΚ.
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με τον τομέα των ακινήτων καταδεικνύουν ότι 
η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα 
καθώς και η ζήτηση για ακίνητα, παρουσιά-
ζουν άνοδο (βλ. Αγορά Ακινήτων και Πίνακα 
Α.10, σελ. 59). Σημειώνεται ότι σημαντικά 
έργα βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης και 
περιλαμβάνουν υποδομές παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
διάφορες οικιστικές, εμπορικές και μικτές 
αναπτύξεις, μαρίνες, ξενοδοχειακές μονάδες 
και το καζίνο-θέρετρο, αν και έχει μόλις 
πρόσφατα έχει ξεκινήσει η κατασκευή του.  

Σε σχέση με την εξωτερική ζήτηση για 
υπηρεσίες, τα τουριστικά έσοδα κατέγραψαν 
ετήσια μείωση -1,7% τους πρώτους οκτώ 
μήνες του 2019, λόγω της προαναφερθείσας 
μείωσης στην κατά κεφαλήν δαπάνη (βλ. 
Τουρισμός). Ωστόσο οι δαπάνες κατόχων 
ξένων πιστωτικών καρτών στην Κύπρο κατέ-
γραψαν άνοδο 11% τους δέκα πρώτους 
μήνες του 2019 (Διάγραμμα Α.25, σελ. 55). 
Στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
οι αιτήσεις για εγγραφή νέων εταιρειών στην 
Κύπρο κατέγραψαν ετήσια μείωση 12,7% 
κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 
2019. Η εν λόγω εξέλιξη ενδεχομένως να  
σχετίζεται με τα αυστηρότερα εποπτικά 
μέτρα που έχουν υιοθετηθεί ιδιαίτερα σε 
σχέση με τις εταιρείες κέλυφος (shell compa-
nies). Εντούτοις, σημειώνεται ότι ο αριθμός 
των αιτήσεων κατέγραφε συνεχόμενη 
αύξηση για την πενταετία 2014 – 2018.  

Παράλληλα, η χορήγηση νέων δανείων 
συμβάλλει στη θετική πορεία της οικονομίας. 
Συγκεκριμένα, καταγράφεται συνέχιση 
σύναψης νέου δανεισμού, με τα νέα συμβό-
λαια δανείων προς τον μη-χρηματοοικονο-
μικό ιδιωτικό τομέα να ανέρχονται το πρώτο 
εννιάμηνο του 2019, σε ελαφρώς αυξημένα 
επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο. Ταυτόχρονα, οι αποπληρωμές 
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δανείων, συγκρατούν τους ετήσιους ρυθμούς 
μεταβολής των δανείων στον εγχώριο ιδιω-
τικό τομέα σε χαμηλά αλλά θετικά επίπεδα 
(Διάγραμμα Α.12, σελ. 26). Η εξυγίανση και 
αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος 
(βλ. Νομισματικά Μεγέθη) αναμένεται να 
ενισχύσει τους ρυθμούς ανάπτυξης και να 
ισχυροποιήσει την ικανότητα της κυπριακής 
οικονομίας να αντιμετωπίζει απρόσμενους ή 
εξωγενείς κινδύνους. 
 
Αγορά ακινήτων και κατασκευαστικός 
τομέας 
 
O τομέας των ακινήτων στην Κύπρο συνεχίζει 
να διανύει περίοδο ανάκαμψης, καταγρά-
φοντας θετική πορεία κατά τους πρώτους 
δέκα μήνες του 2019. Οι ξένες επενδύσεις, ο 
νέος εγχώριος δανεισμός και η μείωση της 
ανεργίας βοήθησαν στην ανάκαμψη του 
τομέα. Η ζήτηση για ακίνητα παρ’ όλο που 
κατέγραψε μεγάλες αυξήσεις κατά τους 
πρώτους μήνες του 2019, εντούτοις μετά την 
εφαρμογή των αυστηρότερων κριτηρίων για 
το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα παρου-
σίασε σχετική κάμψη. Παρά τη συνεχιζόμενη 
σημαντική ανάκαμψη του τομέα καθώς και 
του ΑΕΠ της Κύπρου, οι τιμές των οικιστικών 
ακινήτων παρουσιάζουν συγκρατημένες 
αυξήσεις, με εξαίρεση περιοχές που επηρεά-
ζονται από συγκεκριμένους παράγοντες, 
όπως το παραλιακό μέτωπο Λεμεσού και 
Λάρνακας. Οι συγκρατημένες αυξήσεις σε 
Παγκύπριο επίπεδο οδήγησαν το Ευρωπαϊκό 
Σώμα Συστημικού Κινδύνου (ESRB)19 να κατα-
τάξει τον τομέα των οικιστικών ακινήτων στην 
Κύπρο στη φάση της ανάκαμψης και να αξιο-
λογήσει την πιθανότητα ύπαρξης κινδύνων ως 
περιορισμένη. Εντούτοις, οι περιοχές που 
παρουσιάζουν ψηλές αυξήσεις στις τιμές 
χρήζουν στενής παρακολούθησης, καθώς και 

19.   https://www.esrb.europa.eu/pub/pubbydate/2019/html/ 
        index.en.html
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παρακολούθηση για τυχόν φαινόμενα διά -
χυσης των σημαντικών αυξήσεων στις τιμές 
και σε άλλες περιοχές. 

Η συνεισφορά του κατασκευαστικού το -
μέα στη μεγέθυνση του ΑΕΠ της Κύπρου αντι-
στοιχούσε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 
στις 0,9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το σύνολο 
του τομέα των ακινήτων (κατασκευές και 
δραστηριότητες ακίνητης περιουσίας) αντι-
στοιχούσε στη 1 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ 
κατά την ίδια περίοδο. Επιπρόσθετα, σύμ -
φωνα με στοιχεία της ΣΥΚ, κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2019 έγιναν επενδύσεις σε 
κατοικίες αξίας €760 εκατ. (7,1% του ΑΕΠ), 
καθώς επίσης και επενδύσεις σε λοιπά κτίρια 
και κατασκευές αξίας €473 εκατ. (4,4% του 
ΑΕΠ). Με βάση τα πιο πάνω πρέπει να τονιστεί 
ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα που 
παρατηρείται στην Κύπρο δεν οφείλεται 
αποκλειστικά σε οικιστικά έργα, αλλά και σε 
παραγωγικές κατασκευές όπως μαρίνες, 
γραφεία, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, έργα 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες 
αυξάνουν το δυνητικό ΑΕΠ. 

Οι τιμές των ακινήτων συνέχισαν τη 
συγκρατημένη ανοδική πορεία κατά το πρώτο 
τρίμηνο του 2019. Σύμφωνα με τα αναθεωρη-
μένα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Κατοικιών της 
ΚΤΚ20 οι τιμές κατοικιών παρουσίασαν κατά το 
εν λόγω τρίμηνο αύξηση της τάξης του 0,7% σε 
τριμηνιαία βάση και αύξηση 2,7% σε ετήσια 
βάση (Διάγραμμα Α.27). Η μεγαλύτερη αύξη -
ση στους επί μέρους δείκτες κατά το πρώτο 
τρίμηνο του 2019 καταγράφηκε στο δείκτη 
τιμών διαμερισμάτων Λάρνακας (9,5%), που για 
πρώτη φορά κατέγραψε μεγαλύτερη αύξηση 
από το δείκτη τιμών διαμερισμάτων στη 
Λεμεσό (7,3%). Σύμφωνα με ενδελεχή ανάλυση 
των στοιχείων, οι μεγάλες αυξήσεις παρατη-

20.   Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αναθεωρήσεις 
των δεικτών είναι διαθέσιμες στο δελτίο του Δείκτη Τιμών 
Κατοικιών για το πρώτο τρίμηνο του 2019, διαθέσιμο στο: 
https://www.centralbank.cy/images/media/pdf_el/RPPI-
2019Q1-GR0003.pdf  
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Πηγή: ΚΤΚ.
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ρούνται σε συγκεκριμένες περιοχές τόσο της 
Λεμεσού όσο και της Λάρνακας, με μικρή 
διάχυση των αυξήσεων στις υπόλοιπες 
περιοχές της κάθε επαρχίας. Επιπρόσθετα, ο 
δείκτης τιμών κατοικιών της ΣΥΚ ο οποίος 
βασίζεται σε διαφορετική μεθοδολογία, στη 
βάση στοιχείων συναλλαγών, κατέγραψε κατά 
το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2019 ετήσια 
αύξηση 4,3% και 8%, αντίστοιχα. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η ανάλυση της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας για την αξιο λό γηση των 
τιμών οικιστικών ακινήτων στην Ευρωζώνη, 
στην οποία η Κύπρος φαίνεται κατά το τρίτο 
τρίμηνο του 2018 να έχει υποτιμημένες τιμές 
κατοικιών μεταξύ 7% και 12%21. 

Σύμφωνα με πιο πρόσφατα στοιχεία αναμέ-
νεται συνέχιση της θετικής πορείας. Συγκεκρι-
μένα, σύμφωνα με τα στοιχεία πωλητηρίων 
εγγράφων του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας (ΤΚΧ) οι αγο ρα πωλησίες παρου-
σίασαν ετήσια αύξηση 13,7% για την περίοδο 
Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 (Πίνακας Α.10). 
Κατά την ίδια περίοδο, ο αριθμός πωλήσεων σε 
ντόπιους αγοραστές και σε ξένους αγοραστές 
σημείωσε ετήσια αύξηση 22% και 4,7%, αντί-
στοιχα, κάτι που καταδεικνύει ότι η ζήτηση για 
ακίνητα προέρχεται τόσο από ντόπιους όσο και 
από ξένους. Εντούτοις, εάν διαχωρίσουμε την 
περίοδο αυτή σε πριν την εφαρμογή των 
αυστηρότερων κριτηρίων για το Κυπριακό 
Επενδυτικό Πρόγραμμα (Ιανουάριος – Μάϊος 
2019) και μετά την εφαρμογή (Ιούνιος – Οκτώ-
βριος 2019), παρατηρούμε ότι για τους 
ντόπιους καταγράφηκε αύξηση στη ζήτηση 
κατά 48,1% και μείωση 5,1%, αντίστοιχα, και για 
τους αλλοδαπούς αύξηση 20,2% και μείωση 
8,5%, αντίστοιχα.  

Στην ανάκαμψη του τομέα των ακινήτων 
συμβάλλει και ο νέος βιώσιμος δανεισμός 
προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας. 
Σύμφωνα με την Έρευνα Τραπεζικών Χορηγή-

21.   Διαθέσιμη στο: https://sdw.ecb.europa.eu/browse.do 
        ?node=9689359 
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 (ετήσια μεταβολή, %, εκτός εάν σημειωνεται διαφορετικά)

Πηγές: ΣΥΚ, ΤΚΧ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 
                                                                                     Ιαν.-Οκτ.       Ιαν.-Οκτ.           Οκτ.           Σεπτ.         Οκτ.  
                                                                                              2018                2019         2018            2019       2019  
Πωλητήρια έγγραφα (σύνολο)                                   19,5                   13,7               5,6                 0,7            0,2 
Πωλητήρια έγγραφα (ντόπιοι)                                     n/a                   22,0              n/a                 5,7          19,4 
Πωλητήρια έγγραφα (αλλοδαποί)                              n/a                      4,7              n/a               -5,6        -19,1 
Δείκτης εμπιστοσύνης στον κατασκευαστικό    -14,2                    -5,7             -7,7               -2,5          -2,2 
τομέα (μέσος όρος του δείκτη) 
Δείκτης προσδοκιών για τις τιμές των                     11,0                   16,4            13,8               22,7         11,0 
ακινήτων τους επόμενους 3 μήνες  
(μέσος όρος του δείκτη) 
Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών                 1,8                      1,0               2,3                 0,5            0,2 
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σεων της ΚΤΚ (Πίνακας Α.3, σελ. 40) συνεχίζει 
να υπάρχει σημαντική ζήτηση για στεγαστικά 
δάνεια σε νοικοκυριά, αν και κατά το δεύτερο 
τρίμηνο του 2019 αυτή έμεινε αμετάβλητη σε 
σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις Νομισματικές 
και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές της ΚΤΚ, 
τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας την 
περίοδο Ιανουαρίου– Σεπτεμβρίου 2019 
ανήλθαν σε €675 εκατ., σε παρόμοια επίπεδα 
σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
Η ζήτηση για δανεισμό αναμένεται να συνε-
χίσει να ανακάμπτει ενόσω συνεχίζεται η 
μείωση της ανεργίας, οι σχετικές μισθολογικές 
αυξήσεις που παρατηρούνται στην αγορά 
εργασίας και το περιβάλλον χαμηλών επιτο-
κίων (Διάγραμμα Α.28). Στα θετικά συγκατα-
λέγεται το γεγονός ότι τα κριτήρια δανεισμού 
παραμένουν στα ήδη αυστηρά επίπεδα πουν 
έχουν υιοθετηθεί πριν από το 2015 (Διά -
γραμμα Α.28), διασφαλίζοντας έτσι σε μεγάλο 
βαθμό ότι τα νέα δάνεια θα είναι βιώσιμα.  

Η κατασκευαστική δραστηριότητα συνέ-
χισε την ανοδική πορεία, με τον δείκτη παρα-
γωγής κτιρίων στον κατασκευαστικό τομέα, 
που δημοσιεύεται από τη ΣΥΚ, να καταγράφει 
κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 ετήσια 
αύξηση της τάξης του 24,8%. Η αυξημένη 
κατασκευαστική δραστηριότητα αναμένεται 
να συνεχιστεί και στο μέλλον, αφού ο αριθμός 
εγκεκριμένων αδειών οικοδομής κατέγραψε 
ετήσια αύξηση 11,3% για την περίοδο Ιανουα-
ρίου – Αυγούστου 2019, και ειδικά για οικι-
στικά έργα, αφού η ετήσια αύξηση στις άδειες 
οικοδομής οικιστικών μονάδων για την ίδια 
περίοδο ανήλθε στο 46,6%.  

Σύμφωνα με τις Έρευνες Οικονομικής 
Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
αγορά αναμένει περαιτέρω ανάκαμψη των 
τιμών ακινήτων, αφού ο δείκτης προσδοκιών 
των τιμών ακινήτων ανήλθε κατά μέσο όρο 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.28 Κριτήρια χορήγησης και επιτόκιο 
στεγαστικών δανείων

Πηγή: ΚΤΚ. 
Σημείωση: Θετικός αριθμός στα κριτήρια χρηματοδότησης σημαίνει αυστηρότερα κριτήρια.
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στο 16,4 την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτω-
βρίου 2019 σε σύγκριση με 11 την αντίστοιχη 
περίοδο του 2018 και 3,8 του 2017 (Πίνακας 
Α.10, σελ. 59). Βελτίωση παρουσιάζουν και 
άλλοι σχετικοί δείκτες του τομέα που περιλαμ-
βάνονται στις εν λόγω έρευνες, λεπτομερέ-
στερη ανάλυση των οποίων περιλαμβάνεται 
στις τριμηνιαίες δημοσιεύσεις της ΚΤΚ για τον 
Δείκτη Τιμών Κατοικιών. 
 
Αγορά Εργασίας 
 
Σε συνάρτηση με την πορεία της οικονομικής 
δραστηριότητας, η απασχόληση σημείωσε 
επιβραδυνόμενη ετήσια μεγέθυνση, φθά -
νοντας στο 3,2% το πρώτο εξάμηνο του 2019 
σε συνέχεια ανόδου 4,4% το αντίστοιχο περυ-
σινό εξάμηνο (Διάγραμμα Α.29). Η αύξηση 
στην απασχόληση προήλθε κυρίως από τους 
τομείς του Εμπορίου, των Μεταφορών, των 
Ξενοδοχείων και Εστιατορίων, των Κατα-
σκευών καθώς και των Επαγγελματικών, 
Επιστημονικών και Διοικητικών Δραστηριο-
τήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΔ, η 
αύξηση κατά το υπό αναφοράν εξάμηνο οφεί-
λεται, κυρίως, στην εργοδότηση Κυπρίων και, 
σε μικρότερο βαθμό, μη-Κυπρίων. Σημειώνεται 
η σημαντική αύξηση στην εργοδότηση μη-
Κυπρίων το δεύτερο τρίμηνο του 2019, λόγω 
εισροής κοινοτικών στην αγορά εργασίας οι 
οποίοι απασχολούνται στους τομείς των ξενο-
δοχείων και των κατασκευών όπου έχουν 
καταγραφεί ελλείψεις προσωπικού. Οι συνο-
λικές ώρες απασχόλησης σημείωσαν ετήσια 
άνοδο 3,7%, σε συνέχεια αύξησης 3% το 
πρώτο εξάμηνο του 2018. Ως εκ τούτου, οι 
ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο μειώ -
θηκαν κατά 0,7% το πρώτο εξάμηνο του 2019 
σε συνέχεια μείωσης 0,3% το αντίστοιχο περυ-
σινό εξάμηνο.  

Ως επακόλουθο των προαναφερθέντων 

1

2

Εισαγω
γή

Μ
ακροοικονομικές 

Εξελίξεις 
και Π

ροβλέψ
εις

Enter/ 
Exit

Full 
Screen

6

8

10

12

14

16

18

0

1

2

3

4

5

6

7

2015
Q1 Q2 Q3 Q4

2016
Q1 Q2 Q3 Q4

2017
Q1 Q2 Q3 Q4

2018
Q1 Q2

2019
Q1 Q2Q3 Q4

απασχόληση (ετήσια μεταβολή,%)
ανεργία (ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού, δεξιά κλίμακα) 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.29 Ανεργία και απασχόληση

Πηγή: ΣΥΚ (ΕΕΔ).
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εξελίξεων, σημαντική βελτίωση σημειώθηκε 
και στην ανεργία. Σύμφωνα με στοιχεία της 
ΕΕΔ, το ποσοστό ανεργίας έφθασε το 6,5% 
του εργατικού δυναμικού το δεύτερο 
τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με 7,3% το 
αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο (Διάγραμμα 
Α.29, σελ. 61). Αυτό οφείλεται σχεδόν εξ 
ολοκλήρου στη μείωση του αριθμού των 
Κυπρίων ανέργων, η οποία εξηγεί εν μέρει 
την άνοδο στην απασχόληση των Κυπρίων. 
Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με εποχικά 
διορθωμένα στοιχεία,  το ποσοστό ανεργίας 
στην Κύπρο μειώθηκε κάτω από το μέσο όρο 
της ζώνης του ευρώ. Ταυτόχρονα, το 
ποσοστό ανεργίας στους νέους μειώθηκε 
στο 14,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2019 
έναντι ποσοστού 17,9% το αντίστοιχο περυ-
σινό τρίμηνο, το οποίο όμως αποτελεί μόνο 
1,2 ποσοστιαίες μονάδες περίπου του συνο-
λικού ποσοστού ανεργίας για το υπό 
αναφοράν τρίμηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της EUROSTAT ο εναρμονισμένος δείκτης 
ανεργίας (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), 
κατέγραψε μείωση στο 6,6% τον Σεπτέμβριο 
του 2019 σε σχέση με 8% τον αντίστοιχο 
περυσινό μήνα. Η γενική τάση μείωσης της 
ανεργίας επιβεβαιώνεται και από τον αριθμό 
των εγγεγραμμένων ανέργων (Διάγραμμα 
Α.30), ο οποίος τον Οκτώβριο του 2019 
σημείωσε ετήσια πτώση 19,1% (από 20.447 
σε 16.544 άτομα).  

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η μείωση 
των μακροχρόνια ανέργων καθότι, σε περιό-
δους με παρατεταμένα επίπεδα υψηλής ανερ-
γίας, οι μακροχρόνια άνεργοι επανεντάσ σονται 
πιο δύσκολα στην απασχόληση. Σύμφωνα με 
στοιχεία της ΕΕΔ, το ποσοστό ανεργίας με διάρ-
κεια έξι μήνες και άνω μειώθηκε στο 3,2% το 
δεύτερο τρίμηνο του 2019, σε σχέση με 
ποσοστό της τάξης του 4,1% το αντίστοιχο 
περυσινό τρίμηνο (Διάγραμμα Α.31). Σύμφωνα 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.31 Ανεργία κατά διάρκεια 
(ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού)

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

Πηγή: ΣΥΚ.
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με πιο πρόσφατα στοιχεία της ΣΥΚ για την εγγε-
γραμμένη ανεργία, καταγράφοντας μείωση 
κατά 2.686 άτομα τον Οκτώβριο του 2019 σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. 
Γενικότερα, όλα τα οικονομικά στοιχεία κατα-
δεικνύουν ότι η αγορά εργασίας, σε συνάρτηση 
με την θετική πορεία του ΑΕΠ, συνεχίζει να 
ανακάμπτει με σταθερούς ρυθμούς και έχει 
φθάσει πολύ κοντά σε συνθήκες πλήρους 
απασχόλησης. 
 
2.4 Εγχώριες Δημοσιονομικές Εξελίξεις 
 
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ΣΥΚ 
για το πρώτο εννιάμηνο του 2019, οι ισχυρές 
δημοσιονομικές επιδόσεις συνεχίζονται, με το 
δημοσιονομικό ισοζύγιο να παρουσιάζει 
πλεόνασμα ύψους 4,6% του ΑΕΠ. Αντίθετα, το 
αντίστοιχο εννιάμηνο του 2018 παρουσίασε 
έλλειμμα 3,5% του ΑΕΠ, το οποίο ωστόσο 
επηρεάστηκε από το κόστος στήριξης της 
συμφωνίας Συνεργατικής Κυπριακής Τρά -
πεζας (ΣΚΤ) και Ελληνικής Τράπεζας22. Αντί-
στοιχα, το πρωτογενές ισοζύγιο παρουσιάζει 
πλεόνασμα 6,5% του ΑΕΠ για το πρώτο εννιά-
μηνο του 2019 σε σχέση με έλλειμμα 1,8% του 
ΑΕΠ για την αντίστοιχη περίοδο του 201823 
(Διάγραμμα Α.32). 

Το 2017-2018, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης 
των εσόδων ήταν σημαντικά υψηλότερος από 
τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των εξόδων 
(Διάγραμμα Α.33) κάτι που επέτρεψε τη δημι-
ουργία σημαντικών πλεονασμάτων κατά τη 
συγκεκριμένη περίοδο. Στο τρίτο τρίμηνο του 
2019, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των συσσω-
ρευμένων εσόδων συνεχίζει να παρουσιά-
ζεται υψηλότερος από τον ρυθμό αύξησης 

22.   Προσαρμόζοντας για την προαναφερθείσα επίπτωση, το 
δημοσιονομικό ισοζύγιο για το πρώτο εννιάμηνο του 2018 
καταγράφει πλεόνασμα ύψους 3,8% του ΑΕΠ. 

23.   Προσαρμόζοντας για τη δημοσιονομική επίπτωση της συμ-
φωνίας ΣΚΤ και Ελληνικής Τράπεζας, το πρωτογενές ισοζύ-
γιο για το πρώτο εννιάμηνο του 2018 καταγράφει 
πλεόνασμα ύψους 5,4% του ΑΕΠ. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.32 Δημοσιονομικό και πρωτογενές  
ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης 
(συσσωρευμένο σύνολο περιόδου από πρώτο τρίμηνο ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ. 
Σημείωση: Το δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο για το τέταρτο τρίμηνο του 2015 
(€175 εκατ.) και το τρίτο τρίμηνο του 2018 (€1,5 δισ.) δεν συμπεριλαμβάνουν τα ποσά 
που αφορούν στη δημοσιονομική επίπτωση των μέτρων σε σχέση με τη Συνεργατική 
Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.33 Συνολικά έσοδα και δαπάνες  
της γενικής κυβέρνησης 
(συσσωρευμένο σύνολο περιόδου από πρώτο τρίμηνο, ετήσια μεταβολή %)

Πηγές: ΣΥΚ. 
Σημείωση: Οι συνολικές δαπάνες για το τέταρτο τρίμηνο του 2015 (€175 εκατ.) και το τρίτο 
τρίμηνο του 2018 (€1,5 δισ.) δεν συμπεριλαμβάνουν τα ποσά που αφορούν στη δημοσιο-
νομική επίπτωση των μέτρων σε σχέση με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ). 
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των συσσωρευμένων εξόδων24. Σημειώνεται 
ότι εντός του 2019, οι ισχυροί ρυθμοί αύξησης 
τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων αντα-
νακλούν κυρίως τις εισφορές και τα έξοδα που 
σχετίζονται με το ΓεΣΥ. 

Συγκεκριμένα, το αυξημένο πλεόνασμα 
κατά τους πρώτους εννιά μήνες του 2019 
οφείλεται στη σημαντική αύξηση των συνο-
λικών εσόδων σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2018 (12%) και στην επίδραση 
βάσης που είχε η επίπτωση από τη στήριξη 
της συμφωνίας ΣΚΤ και Ελληνικής Τράπεζας (-
7,3% του ΑΕΠ) (Πίνακας Α.11). Τα συνολικά 
έσοδα αυξήθηκαν κυρίως λόγω της αύξησης 
στις κοινωνικές εισφορές ως συνεπακόλουθο 
της έναρξης εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου 
Υγείας (ΓεΣΥ). Οι εισφορές στο σύστημα ξεκί-
νησαν από τον Μάρτιο του 2019 ενώ το ΓεΣΥ 
άρχισε να προσφέρει υπηρεσίες από τον 
Ιούνιο του 2019, κάτι το οποίο επηρέασε 
θετικά το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά 0,5% 
του ΑΕΠ. Οι άμεσοι φόροι παρουσίασαν 
επίσης μια σημαντική αύξηση κατά την εν’ 
λόγω περίοδο, αντικατοπτρίζοντας τη βελτιω-
μένη εικόνα στην αγοράς εργασίας και στην 
οικονομία γενικότερα. 

Προσαρμόζοντας για την επίπτωση από τη 
στήριξη της συμφωνίας ΣΚΤ και Ελληνικής 
Τράπεζας, οι συνολικές δαπάνες για τους 
πρώτους εννιά μήνες του 2019 παρουσιάζουν 
αύξηση 10,4% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2018. Αυτή η αύξηση οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση στις κοινωνικές παροχές 
(12,1%), στις απολαβές προσωπικού (9,3%) και 
στην ενδιάμεση ανάλωση (26,8%) (Πίνακας 
Α.11). Το μέγεθος της αύξησης στις κοινωνικές 
παροχές αντανακλά κυρίως την έναρξη 
λειτουργίας του ΓεΣΥ και σε μικρότερο βαθμό 
την αύξηση του ποσοστού εισφορών στο 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ). Η 
αύξηση στις απολαβές αντανακλά κυρίως τη 

24.   Για τα έξοδα του τρίτου τριμήνου του 2018 έχει αφαιρεθεί 
η δημοσιονομική επίπτωση της συμφωνίας ΣΚΤ και Ελλη-
νικής Τράπεζας (επίδραση βάσης).
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ΠIΝΑΚΑΣ A.11  Λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης  

Πηγές: ΣΥΚ, KTK.

 
                                                                                             Iαν.- Σεπτ.             Iαν.- Σεπτ.                       
                                                                                                  2018                         2019                Μεταβολή 
                                                                                               (€ εκατ.)                 (€ εκατ.)                      % 
ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                                                            
Ενδιάμεση ανάλωση                                                           471,2                         597,5                       26,8 
Απολαβές προσωπικού                                                 1.697,7                       1855,9                         9,3 
Κοινωνικές παροχές                                                        1.919,2                       2151,2                       12,1 
Τόκοι πληρωτέοι                                                                  350,5                         414,0                       18,1 
Επιδοτήσεις                                                                              30,3                            31,8                         5,0 
Άλλα τρέχοντα έξοδα                                                         321,2                         389,1                       21,1 
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου        1.003,7                         167,2                     -83,3 
Άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου                                     897,0                            45,6                     -94,9 
Σύνολο δαπανών                                                      6.690,8                   5.652,3                    -15,5 
Σύνολο δαπανών ως % του ΑΕΠ                             31,7                           25,6                                
 
ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                                                    
Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές               2.520,8                      2.559,5                         1,5 
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ        1.359,5                      1.498,2                       10,2 
Κοινωνικές εισφορές                                                      1.340,9                      1.762,5                       31,4 
Άλλα τρέχοντα έσοδα                                                        135,7                         139,7                         2,9 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                422,8                         452,1                         6,9 
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου εισπρακτέες                         95,1                         156,1                       64,1 
Εισόδημα περιουσίας                                                           74,8                            97,7                       30,6 
Σύνολο εσόδων                                                         5.949,6                   6.665,8                     12,0 
Σύνολο εσόδων ως % του ΑΕΠ                                28,1                           30,2                                
 
Πρωτογενές πλεόνασμα                                                          -390,7                        1.427,5 
Πρωτογενές πλεόνασμα ως % του ΑΕΠ                                -1,8                                  6,5 
 
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-)                                             -741,2                        1.013,5 
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) ως % του ΑΕΠ                    -3,5                                  4,6 
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σταδιακή αποκατάσταση των μισθών του 
δημόσιου τομέα από τις αποκοπές που εφαρ-
μόστηκαν στη διάρκεια της οικονομικής 
κρίσης, την επαναφορά των προσαυξήσεων 
και του τιμαριθμικού επιδόματος, την εισα-
γωγή του ΓεΣΥ που επηρέασε τις εισφορές του 
Κράτους ως εργοδότη και τη συμπλήρωση 
θέσεων προαγωγής οι οποίες ήταν παγοποι-
ημένες τα προηγούμενα έτη. Η αύξηση στην 
ενδιάμεση ανάλωση αντανακλά κυρίως τη 
συμπερίληψη της ΚΕΔΙΠΕΣ στους λογαρια-
σμούς της Γενικής Κυβέρνησης. 

Όσον αφορά το δημόσιο χρέος (Διάγραμ -
μα Α.34), αυτό διαμορφώθηκε στο 96,3% του 
ΑΕΠ τον Σεπτέμβριο του 2019 καταγρά-
φοντας μείωση μεγαλύτερη από 4 ποσοστι-
αίες μονάδες σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 
2018. Αυτό οφείλεται κυρίως στα σημαντικά 
δημοσιονομικά πλεονάσματα που επέ -
τρεψαν την πρόωρη αποπληρωμή του 
Ρωσικού δανείου τον Σεπτέμβριο του 2019. 
Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των Κυπριακών 
ομολόγων συνεχίζουν να παραμένουν σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα (0,61% για το δεκαετές 
ομόλογο, 20/11/2019) και το ίδιο ισχύει και 
για τη διαφορά απόδοσης (spread) του 
δεκαετούς κυπριακού ομολόγου έναντι του 
αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου (0,96 
μονάδες βάσης, 20/11/2019). 

Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί 
ακόμη περισσότερο τα επόμενα έτη λόγω 
των εκτιμήσεων για ισχυρά δημοσιονομικά 
πλεονάσματα και του αναμενόμενου υψηλού, 
αν και επιβραδυνόμενου, ρυθμού οικονο-
μικής μεγέθυνσης. Σημειώνεται ότι ήδη οι 
οίκοι αξιολόγησης προεξοφλούν τη σημαν-
τική μείωση στο δημόσιο χρέος και, ως εκ 
τούτου, ο όποιος εκτροχιασμός θα έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στην αξιοπιστία της 
δημοσιονομικής πολιτικής. Σημαντική εξέ λι -
ξη κατά το 2019 αποτελεί η έκδοση τριαντα-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.34 Ακαθάριστο δημόσιο χρέος  
της γενικής κυβέρνησης 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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κονταετούς ομολόγου ύψους €750 εκατ. τον 
Μάιο, το πιο μακροχρόνιο ομόλογο που έχει 
εκδώσει ποτέ η Κυπριακή Δημοκρατία με 
επιτόκιο 2,75%. 

 
3. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για 
την Κυπριακή Οικονομία 

 
• Σχετικά υψηλοί, αν και ελαφρώς επιβραδυ-

νόμενοι, ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ της κυ-
πριακής οικονομίας αναμένονται την περίοδο 
2019-2022. 

• Θετική πορεία της εγχώριας ζήτησης, με επι-
βράδυνση να προβλέπεται τόσο στην ιδιω-
τική κατανάλωση όσο και στις επενδύσεις 
(προσαρμοσμένες ως προς την επίδραση των 
ΟΕΣ) σε σχέση με το 2018. 

• Σταδιακές αυξήσεις στον πληθωρισμό, αν και 
υποτονικές, αντικατοπτρίζουν εν μέρει τους 
αναμενόμενους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 
και τις σταδιακές αυξήσεις στους μισθούς. 

• Ελαφρώς προς τα πάνω κίνδυνοι μη επαλή-
θευσης του βασικού σεναρίου για το ΑΕΠ το 
2019, ενώ το 2020-2022 αξιολογούνται προς 
τα κάτω. Ισορροπημένοι κίνδυνοι για τον πλη-
θωρισμό, για την περίοδο 2019-2022.  
  

Οι επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προ -
βλέψεις της ΚΤΚ για το ΑΕΠ έχουν αναθεω-
ρηθεί προς τα κάτω σε σχέση με αυτές που 
δημοσιεύθηκαν στο Οικονομικό Δελτίο Ιου -
νίου του 2019. Αυτό αντικατοπτρίζει κυ ρίως 
την προς τα κάτω αναθεώρηση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης και των επενδύσεων. Επιπρό-
σθετα, οφείλεται και στη μείωση της εξωτε-
ρικής ζήτησης από τη ζώνη του ευρώ, με 
σημαντική αναθεώρηση προς τα κάτω σε 
σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις, η 
οποία ασκεί αρνητική έμμεση επίδραση στις 
εξαγωγές αλλά και στην οικονομική δραστη-
ριότητα γενικότερα. Η μείωση της εξωτερικής 
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ζήτησης συνδέεται με την παρατεταμένη 
αβεβαιότητα που επικρατεί στο εξωτερικό 
περιβάλλον λόγω της συνεχιζόμενης επιβολής 
περιοριστικών μέτρων σε διεθνείς εμπορικές 
συναλλαγές25 καθώς και σε σχέση με τη 
χρονική στιγμή και τις τελικές διατάξεις που 
θα διέπουν την έξοδο του Ηνωμένου Βασι-
λείου από την ΕΕ. Αναφορικά με εγχώριους 
παράγοντες, σημειώνεται η προς τα κάτω 
αναθεώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης στη 
βάση των αναθεωρημένων ιστορικών στοι-
χείων για τους Εθνικούς Λογαριασμούς26. 
Επιπρόσθετα, το βασικό σενάριο προβλέψεων 
από τον Ιούνιο του 2019 ενσωματώνει τις 
επιπτώσεις από την εισαγωγή εισφορών προς 
το ΓεΣΥ από την 1η Μαρτίου 2019 (με 
προσαρμογή των συντελεστών από την 1η 
Μαρτίου 2020) και την προβλεπόμενη επιτά-
χυνση αποπληρωμών δανείων. Σε ό,τι αφορά 
τις επενδύσεις, σημειώνεται η επίσης προς τα 
κάτω αναθεώρηση σε σχέση με τις προηγού-
μενες προβλέψεις λόγω δύο κυρίως παρα-
γόντων. Πρώτον, της μείωσης των δημοσίων 
επενδύσεων λόγω του μεθοδολογικού χειρι-
σμού των συναλλαγών που αφορούν στην 
πώληση περιουσιακών στοιχείων από την 
οντότητα ΚΕΔΙΠΕΣ27. Δεύτερον, της προς τα 
κάτω μικρής αναθεώρησης των ιδιωτικών 
επενδύσεων, ως αποτέλεσμα προεφοδιασμού 
επενδυτικών σχεδίων.          

Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της ΚΤΚ 

25.   Παρά τη προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ 
ΗΠΑ-Κίνας στις 11 Οκτωβρίου 2019, το ενδεχόμενο περαι-
τέρω κλιμάκωσης των εμπορικών διαφορών μεταξύ των 
χωρών παραμένει λόγω και της πρόσφατης (20 Νοεμβρίου 
2019) ψήφισης, από την αμερικανική Γερουσία, νομοσχε-
δίου που στηρίζει τους διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ, που 
είναι αυτόνομη Ειδική Διοικητική Περιοχή της Κίνας. 

26.   Τα αναθεωρημένα στοιχεία βασίστηκαν στην ενσωμάτωση 
των αποτελεσμάτων της Έρευνας Οικογενειακού Προϋπο-
λογισμού (2015) για την εκτίμηση της τελικής καταναλωτι-
κής δαπάνης των νοικοκυριών. Η  Έρευνα Οικογενειακού 
Προϋπολογισμού διεξάγεται περίπου κάθε πέντε χρόνια. 

27.   Τα σχετικά έσοδα που αφορούν στη ρευστοποίηση επεν-
δυτικών κεφαλαίων καταγράφονται ως κεφαλαιουχική δα-
πάνη με αρνητικό πρόσημο, κατόπιν διαβούλευσης της 
ΣΥΚ με την EUROSTAT. 
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για την πορεία του πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ) 
καταγράφουν προς τα κάτω αναθεώρηση σε 
σχέση με εκείνες του Ιουνίου του 2019. Οι 
προβλέψεις του ΕνΔΤΚ εξαιρουμένων των 
τιμών της ενέργειας και των τροφίμων 
(δομικός πληθωρισμός) έχουν αναθεωρηθεί 
ελαφρώς προς τα κάτω σε σχέση με τις 
προηγούμενες προβλέψεις για τα έτη 2020 και 
2021. Ως εκ τούτου, η προς τα κάτω αναθεώ-
ρηση των προβλέψεων του πληθωρισμού 
(ΕνΔΤΚ) οφείλεται στις σημαντικές προς τα 
κάτω αναθεωρήσεις στις τιμές τόσο της ενέρ-
γειας όσο και των τροφίμων, σύμφωνα και με 
τις πιο πρόσφατες υποθέσεις εργασίας.  

 
Εθνικοί λογαριασμοί28 
 
Με βάση τα πιο πρόσφατα προκαταρκτικά 
(εποχικά διορθωμένα) στοιχεία, το ΑΕΠ κατέ-
γραψε ετήσια αύξηση 3,1% το πρώτο εννιά-
μηνο του 2019,  με θετική συνεισφορά από 
σχεδόν όλους τους παραγωγικούς τομείς, 
εξαιρουμένου του τραπεζικού τομέα (βλ. 
Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί). Για το 
σύνολο του τρέχοντος έτους, η κυπριακή 
οικονομία προβλέπεται να καταγράψει μεγέ-
θυνση 3% (Πίνακας Α.12).  

Ο αναμενόμενος ρυθμός αύξησης της 
οικονομικής δραστηριότητας για το 2019 
στηρίζεται στην εγχώρια ζήτηση. Η ιδιωτική 
κατανάλωση αναμένεται να καταγράψει 
επιβράδυνση φθάνοντας στο 3,1%, παρά την 
αύξηση των συνολικών απολαβών (μισθοί και 
κοινωνικές εισφορές) (Πίνακας Α.12). Αυτό 
οφείλεται, πρωτίστως, στην αύξηση του ποσο-
στού εισφορών προς το Ταμείο Κοινωνικών 

28.   Λόγω της μεταβλητότητας των σειρών των εισαγωγών και 
εξαγωγών μεταφορικού εξοπλισμού (πλοία και αερο-
σκάφη), είναι ανέφικτη η πρόβλεψή τους. Ως εκ τούτου, και 
σε γενικές γραμμές, γίνεται η υπόθεση εργασίας ότι το επί-
πεδο των εν λόγω συναλλαγών για τα έτη 2020-2022 πα-
ραμένει στα επίπεδα του 2019. Κατ’ επέκταση, ο ρυθμός 
μεταβολής των εισαγωγών και εξαγωγών καθώς και των 
ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου διορθωμένος 
ως προς την επίδραση των εν λόγω συναλλαγών δεν δια-
φοροποιείται.
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ΠIΝΑΚΑΣ A.12  Προβλέψεις εθνικών λογαριασμών σε 
πραγματικούς όρους 
(ετήσια μεταβολή, %)

 
                                                                                2018        2019πρ       2020πρ       2021πρ         2022πρ 
ΑΕΠ                                                                              4,1                   3,0                   2,9                   2,8                    2,7 
Ιδιωτική κατανάλωση                                          3,3                   3,1                   1,9                   2,0                    1,9 
Δημόσια κατανάλωση                                         3,5                 12,8                   7,7                   2,8                    0,8 
Ακαθάριστες επενδύσεις  
πάγιου κεφαλαίου                                               -6,6                 18,1                   4,9                   4,9                    4,8 
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                  4,6                 -3,0                   1,9                   2,5                    2,6 
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                2,4                   3,1                   2,6                   2,5                    2,1 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) και στην εισαγωγή 
εισφορών προς το ΓεΣΥ. Σημαντική επιτά-
χυνση προβλέπεται στη δημόσια κατανάλωση 
κατά 12,8%, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης 
των δαπανών που αφορούν στην αγορά 
υπηρεσιών υγείας από το ΓεΣΥ29. Επιπρό-
σθετα, οφείλεται στις προβλεπόμενες αυξή-
σεις για δαπάνες προσωπικού και ενδιάμεση 
ανάλωση  (βλ. Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαρια-
σμοί και Πίνακας Α.12, σελ. 68). Οι ακαθάρι-
στες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου 
αναμένεται να καταγράψουν ετήσια αύξηση 
18,1% το 2019 σε σχέση με μείωση 6,6% το 
προηγούμενο έτος, επηρεαζόμενες, κυρίως, 
από τις δραστηριότητες των ΟΕΣ και μη 
επαναλαμβανόμενους παράγοντες30 (Πίνακας 
Α.12, σελ. 68). Οι προσαρμοσμένες ακαθάρι-
στες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου προβλέ-
πεται να καταγράψουν μικρή επιβράδυνση το 
2019 με σχέση με το ποσοστό αύξησης που 
παρατηρήθηκε το 2018, λόγω της υψηλό-
τερης από την αναμενόμενη υλοποίηση επεν-
δυτικών σχεδίων κατά τα προηγούμενα έτη.  

Οι καθαρές εξαγωγές συνεισφέρουν αρνη-
τικά στον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης για 
το 2019. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
προβλέπεται να καταγράψουν μείωση 3% το 
2019, σε συνέχεια ανόδου 4,6% το 2018, 
επηρεαζόμενες, εν μέρει, από τις δραστηριό-
τητες των ΟΕΣ και μη επαναλαμβανόμενους 
παράγοντες (βλ. υποσημείωση 3) (Πίνακας 
Α.12, σελ. 68). Οι προσαρμοσμένες ως προς 
την επίδραση των ΟΕΣ εξαγωγές αναμένεται 

29.   Κατόπιν διαβούλευσης με την EUROSTAT, οι σχετικές δαπά-
νες (οι οποίες θα είναι αυξημένες το δεύτερο εξάμηνο του 
έτους λόγω συνεχιζόμενης εφαρμογής του ΓεΣΥ) ενσωμα-
τώθηκαν στην υπό-κατηγορία “Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε 
είδος”, οι οποίες αποτελούν μέρος της δημόσιας κατανά-
λωσης, ενώ στις προηγούμενες προβλέψεις ενσωματώθη-
καν ως “Κοινωνικές παροχές εκτός από  κοινωνικές 
μεταβιβάσεις σε είδος”, οι οποίες δεν είναι μέρος της δημό-
σιας κατανάλωσης. 

30.   Οι μη επαναλαμβανόμενοι παράγοντες σχετίζονται με επί-
δραση βάσης που οφείλεται στην παύση της μίσθωσης αε-
ροσκαφών από την εταιρεία Cobalt,  δεδομένου του 
κλεισίματός της τον Οκτώβριο του 2018.
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να καταγράψουν αύξηση το 2019 σε σχέση με 
οριακή μείωση το προηγούμενο έτος. Αυτό 
οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από τον 
τομέα των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, πλη -
ρο φορικής και πληροφόρησης (βλ. Ισοζύγιο 
Πληρωμών) η οποία αναμένεται να αντισταθ-
μίσει τις υποτονικές εξελίξεις σε άλλες κατη-
γορίες υπηρεσιών, λόγω και της αρνητικής 
πορείας του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η 
μείωση των τουριστικών εσόδων, λόγω της 
μείωσης στην κατά κεφαλήν δαπάνη (βλ. 
Ισοζύγιο Πληρωμών), μετριάζει σε μικρό 
βαθμό την προαναφερθείσα αύξηση των 
συνολικών εξαγωγών. Οι εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών προβλέπεται να καταγράψουν 
άνοδο 3,1% το 2019, σε συνέχεια αύξησης 
2,4% το 2018 (Πίνακας Α.12, σελ. 68). Οι 
προσαρμοσμένες ως προς την επίδραση των 
ΟΕΣ εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
αναμένεται να καταγράψουν σημαντική 
αύξηση το 2019 σε σχέση με το ποσοστό 
ανόδου που παρατηρήθηκε το 2018. Όπως 
και στην περίπτωση των εξαγωγών, η σημαν-
τική αύξηση στις εισαγωγές υπηρεσιών οφεί-
λεται στον τομέα των υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληρο-
φόρηση. Επιπρόσθετα, οφείλεται και στην 
πορεία των εισαγωγών αγαθών που σχετί-
ζονται με τον τομέα των επενδύσεων αλλά και 
της ιδιωτικής κατανάλωσης. 

Πρόσφατοι νομισματικοί δείκτες συνάδουν 
με τη θετική  πορεία της οικονομίας. Θετική 
εξέλιξη αποτελεί η άνοδος στα νέα συμβόλαια 
δανείων κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2019, 
σε ελαφρώς αυξημένα επίπεδα σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  Η εξέλιξη 
αυτή, υποστηρίζεται από τα ιστορικά χαμηλά 
επιτόκια, τη θετική πορεία της οικονομικής 
δραστηριότητας και συνεπακόλουθα την 
αυξημένη ζήτηση νέων δανείων. Παράλληλα, 
η αύξηση στις συνολικές απολαβές αναμένεται 
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να επηρεάσει θετικά τις αποταμιεύσεις των 
νοικοκυριών, ενισχύοντας έτσι την περαιτέρω 
μείωση του επιπέδου των ΜΕΧ και αυξάνοντας 
τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας. 
Περαιτέρω μείωση των ΜΕΧ προβλέπεται να 
έχει πτωτική επίδραση στο ιδιωτικό χρέος, το 
οποίο έχει συσσωρευθεί κυρίως στα χρόνια 
που προηγήθηκαν της κορύφωσης της κρίσης, 
με συνεπακόλουθη θετική επίδραση στην 
πραγματική οικονομία. 

Για την περίοδο 2020-2022 ο ρυθμός 
αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται 
να στηριχθεί στη συνεχιζόμενη μεγέθυνση 
της εγχώριας ζήτησης. Τα επόμενα έτη 
προβλέπεται ότι θα καταγραφεί περαιτέρω 
ανάκαμψη του ΑΕΠ, εντούτοις με επιβραδυ-
νόμενο ρυθμό, φθάνοντας το 2,7% το 2022 
(Πίνακας Α.12, σελ. 68). Συγκεκριμένα, η 
ετήσια μεγέθυνση της ιδιωτικής κατανά-
λωσης αναμένεται να καταγράψει σταθερο-
ποίηση γύρω στο 2% κατά την εν λόγω 
περίοδο, η οποία στηρίζεται από την μία 
στην άνοδο του διαθέσιμου εισοδήματος 
αλλά αντισταθμίζεται από την αναμενόμενη 
επιτάχυνση των αποπληρωμών δανείων και 
την αύξηση του ποσοστού εισφορών προς 
το ΓεΣΥ (Πίνακας Α.12, σελ. 68). Οι ακαθάρι-
στες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αναμέ-
νεται να καταγράψουν αύξηση λίγο πιο κάτω 
από 5% ετησίως την περίοδο 2020-2022 
(Πίνακας Α.12, σελ. 68). Αυτό οφείλεται στην 
σταδιακή αποπεράτωση  επενδυτικών 
έργων που καλύπτουν τους τομείς της ενέρ-
γειας, του τουρισμού, των μεταφορών αλλά 
και επενδύσεις σε κατοικίες. Σημειώνεται ότι 
η πορεία των επενδύσεων σε κατοικίες μέχρι 
σήμερα συνδέεται, εν μέρει, με την εξωτε-
ρική ζήτηση και το Κυπριακό Επενδυτικό 
Πρόγραμμα, ζήτηση η οποία ωστόσο αναμέ-
νεται να επιβραδυνθεί λόγω των πρόσφατων 
εισαχθέντων αυστηρότερων κριτηρίων 
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επιλεξιμότητας. Αναφορικά με έργα 
υποδομής, μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις 
έχουν ήδη ξεκινήσει και προβλέπεται να 
αποπερατωθούν μέχρι και το 2022 (βλ. 
Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί). Το καζίνο-
θέρετρο αποτελεί ένα μεγαλεπήβολο έργο 
το οποίο θα εμπλουτίσει το τουριστικό 
προϊόν, θα επιμηκύνει περαιτέρω την τουρι-
στική περίοδο και θα δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας. Επιβραδυνόμενες ετήσιες 
αυξήσεις αναμένεται να καταγράψει η 
δημόσια κατανάλωση για την περίοδο 2020-
2022, αντικατοπτρίζοντας τις αυξήσεις, 
κυρίως σε δαπάνες που αφορούν στην 
αγορά υπηρεσιών υγείας από το ΓεΣΥ 
(ολοκλήρωση σταδιακής εφαρμογής το 
2020) και, σε μικρότερο βαθμό στους 
μισθούς (Πίνακας Α.12, σελ. 68).  

Οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να συνει-
σφέρουν αρνητικά στο ρυθμό οικονομικής 
ανάπτυξης για τα έτη 2020 και 2021, λόγω του 
εισαγωγικού χαρακτήρα της εγχώριας 
ζήτησης, με μικρή θετική συνεισφορά να 
αναμένεται το 2022. Οι εξαγωγές προβλέπεται 
να καταγράψουν αύξηση 1,9% το 2020 και 
γύρω στο 2,5% την περίοδο 2021-2022 
(Πίνακας Α.12, σελ. 68). Στην πορεία των 
εξαγωγών συμβάλει θετικά ο τομέας των 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής 
και πληροφόρησης (βλ. Ισοζύγιο Πληρωμών), 
καθώς και του τουρισμού και των μεταφορών. 
Ο τουρισμός προβλέπεται να καταγράψει 
ανάκαμψη το 2021 και 2022, λόγω της αναμε-
νόμενης λειτουργίας του καζίνο-θερέτρου31. 
Σημειώνονται οι προσπάθειες για επέκταση 
του ναυτιλιακού τομέα μέσω βελτιώσεων του 
συμπλέγματος υπηρεσιών που έχει δημιουρ-
γηθεί και της υποδομής. Η ίδρυση Υφυπουρ-
γείων Ναυτιλίας (από την 1 Μαρτίου του 2018) 
και Τουρισμού (από την 1 Ιανουαρίου 2019) 
θα πρέπει να συμβάλει στο να δοθεί περαι-

31.   Στο σενάριο έχει περιληφθεί μόνο μερική επίδραση από τη 
λειτουργία του καζίνο-θερέτρου το 2021-2022.
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τέρω ώθηση στους σχετικούς τομείς. Ταυτό-
χρονα, οι συνολικές εισαγωγές, οι οποίες 
επηρεάζονται σημαντικά από τις εισαγωγές 
για ενδιάμεσα, καταναλωτικά και κεφαλαιου-
χικά αγαθά, αναμένεται να αυξηθούν με 
επιβραδυνόμενο ρυθμό την περίοδο 2020-
2022, σε συνάρτηση με την πορεία της εγχώ-
ριας ζήτησης (Πίνακας Α.12, σελ. 68). 
 
Αποδοχές, παραγωγικότητα και αγορά 
εργασίας 
 
Οι σχετικά υψηλοί, αν και επιβραδυνόμενοι, 
ρυθμοί αύξησης της οικονομικής δραστη-
ριότητας αντικατοπτρίζονται και στη πορεία 
της απασχόλησης. Η απασχόληση προβλέ-
πεται να καταγράψει επιβράδυνση στο 3% 
το 2019 από 4,1% το 2018 (Πίνακας Α.13). 
Την περίοδο 2020-2022 προβλέπεται να 
καταγράψει περαιτέρω επιβραδυνόμενους 
ρυθμούς αύξησης, φθάνοντας το 2,2% το 
2022 (Πίνακας Α.13).  

Η ανεργία αναμένεται να σημειώσει περαι-
τέρω βελτίωση, φθάνοντας ακόμη πιο κοντά 
σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Στην 
εξέλιξη αυτή υποβοηθούν και η κυβερνητική 
πολιτική με στόχο την τόνωση της απασχό-
λησης, για παράδειγμα τα προγράμματα για 
στήριξη των νέων και των μακροχρόνια 
ανέργων. Το ποσοστό ανεργίας είναι ήδη χαμη-
λότερο από το μέσο όρο στη ζώνη του ευρώ 
και προβλέπεται να μειωθεί στο 7% το 2019 
από 8,4% το 2018 (Πίνακας Α.13). Η προβλε-
πόμενη θετική πορεία του ΑΕΠ, σε συνάρτηση 
με τη μεγέθυνση της απασχόλησης, αν και 
επιβραδυνόμενη, ενισχύει τις προβλέψεις για 
συνεχιζόμενη πτώση του ποσοστού ανεργίας, 
το οποίο αναμένεται να φθάσει στο 5,2% το 
2022 (Πίνακας Α.13, σελ. 73).  

Η σημαντική αύξηση που προβλέπεται 
στην ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό το 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.13  Προβλέψεις που αφορούν την αγορά 
εργασίας 
(ετήσια μεταβολή, %, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά)

 
                                                                                      2018       2019πρ       2020πρ     2021πρ     2022πρ 
Δαπάνη (για αποδοχές και εργοδοτικές  
εισφορές) ανά μισθωτό                                             0,5                   5,6                  3,6                 2,7                 2,7 
Μοναδιαίο εργατικό κόστος                                    0,6                   5,7                  3,4                 2,4                 2,1 
Παραγωγικότητα                                                         0,0                   0,0                  0,3                 0,3                 0,6 
Συνολική απασχόληση                                              4,1                   3,0                  2,7                 2,4                 2,2 
Ποσοστό ανεργίας 
(% του εργατικού δυναμικού)                                8,4                   7,0                  6,0                 5,5                 5,2 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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2019 (5,6%) οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 
επίδραση αλλαγών σε συντελεστές κοινω-
νικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένης και 
της εισαγωγής εισφορών προς το ΓεΣΥ, 
επίδραση η οποία περιλήφθηκε στις προβλέ-
ψεις Ιουνίου του 201932. Εξαιρουμένης της 
επίδρασης των κοινωνικών εισφορών, 
αναμένεται ελαφρώς πιο συγκρατημένη 
αύξηση στους μισθούς το 2019 σε σχέση με 
το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, τουλάχι-
στον όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα 
(Πίνακας Α.13, σελ. 73). Πιο σημαντικές 
αυξήσεις αναμένονται στο δημόσιο τομέα, 
κυρίως ως αποτέλεσμα της σταδιακής κατάρ-
γησης των μειώσεων επί των απολαβών και 
των συντάξεων που υιοθετήθηκαν κατά τα 
έτη της κρίσης καθώς και λόγω προαγωγών 
και προσλήψεων στον τομέα της υγείας. Τα 
επόμενα έτη αναμένονται περαιτέρω αυξή-
σεις στην ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό 
της τάξης του 3,6% το 2020 (περιλαμβάνει 
την επίδραση της αύξησης του ποσοστού 
εισφορών προς το ΓεΣΥ) και 2,7% ετησίως το 
2021 και το 2022 (Πίνακας Α.13, σελ. 73). Για 
το 2021 η προσδοκώμενη μείωση της ανερ-
γίας στο 5,2%, δηλαδή σε επίπεδα σχεδόν 
κοντά σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, 
ενδεχόμενα να οδηγήσει σε μεγαλύτερες 
πιέσεις για αυξήσεις στους μισθούς.  

H παραγωγικότητα (ανά απασχολούμενο) 
αναμένεται να καταγράψει μηδενικό ρυθμό 
μεταβολής το 2019, όπως σημειώθηκε και το 
προηγούμενο έτος. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται, 
εν μέρει, στο γεγονός ότι το ποσοστό των 
εργαζομένων με μερική απασχόληση εξακο-
λουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σε 
σχέση με πριν την κρίση, παρά τη σταδιακή 

32.   Σημειώνεται ότι η προς τα πάνω αναθεώρηση της σχετικής 
πρόβλεψης για το 2019 σε σχέση με τις προβλέψεις  Ιου-
νίου του 2019 έγινε λόγω της ενσωμάτωσης της επίπτωσης 
των πιο κάτω: των προσλήψεων στον τομέα της υγείας των 
μισθοδοτικών αναβαθμίσεων γενικότερα στη δημόσια 
υπηρεσία καθώς και της οριστικοποίησης συλλογικών συμ-
βάσεων σε διάφορους τομείς του ιδιωτικού τομέα  (βλ. Κό-
στος Εργασίας) με αναδρομική ισχύ από τις αρχές του 2019. 
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μείωση. Ως εκ τούτου, και αφού ληφθούν 
υπόψιν οι ώρες εργασίας, η ωριαία παραγω-
γικότητα παρουσιάζει θετικούς, παρότι 
μικρούς ρυθμούς μεταβολής. Τα επόμενα έτη 
η παραγωγικότητα (ανά απασχολούμενο),  
προβλέπεται να καταγράψει θετικούς 
ρυθμούς μεταβολής, 0,3% ετησίως το 2020 
και το 2021 και άνοδο 0,6% το 2022 αντικα-
τοπτρίζοντας, εν μέρει, τη σταδιακή 
υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
(Πίνακας Α.13, σελ. 73). 

Το μοναδιαίο εργατικό κόστος αναμένεται 
να καταγράψει θετικούς ρυθμούς μεταβολής, 
επηρεαζόμενο από τις προβλεπόμενες εξελί-
ξεις στην ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό 
που αναλύθηκαν προηγουμένως και με δεδο-
μένη την στάσιμη παραγωγικότητα. Ειδικό-
τερα, αναμένεται να σημειώσει άνοδο 5,7% το 
2019 και περαιτέρω, αν και επιβραδυνόμενη, 
αύξηση τα επόμενα έτη (Πίνακας Α.13, σελ. 
73). Διατηρεί εντούτοις το συγκριτικό πλεονέ-
κτημα σε σχέση με την υπόλοιπη ζώνη του 
ευρώ λόγω των μειώσεων που παρατηρή-
θηκαν στο παρελθόν και κατ’ επέκταση της 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας που κατα-
γράφηκε τα προηγούμενα έτη (βλ. Κόστος 
Εργασίας και Πίνακας Α.13, σελ. 73).  
 
Τιμές: εναρμονισμένος δείκτης τιμών 
καταναλωτή 
 
Οι εγχώριες τιμές αναμένεται να συνεχίσουν 
να παραμένουν υποτονικές και το 2019. 
Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) αναμέ-
νεται να μειωθεί στο 0,5% σε σχέση με 0,8% 
το 2018 (Πίνακας Α.14), εν μέσω μικτών εξελί-
ξεων στις κύριες κατηγορίες του ΕνΔΤΚ. 
Αφενός, επηρεάζεται κυρίως από τις αναμενό-
μενες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και 
των υπηρεσιών, και αφετέρου, επηρεάζεται 
από τις προβλεπόμενες μειώσεις στις τιμές της 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.14  Προβλέψεις πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ) 
(ετήσια μεταβολή, %)

 
                                                                        2018            2019πρ        2020πρ         2021πρ         2022πρ 
EνΔΤΚ                                                                  0,8                        0,5                    0,9                     1,0                    1,2 
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας  
και των τροφίμων                                          0,1                        0,8                    1,2                     1,4                    1,5 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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ενέργειας καθώς και των βιομηχανικών 
προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας μέχρι 
το 2020. Η εξέλιξη στις τιμές της ενέργειας 
οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου 
σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό έτος και 
σε συνάρτηση με τη μείωση του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης από τον Δεκέμβριο του 
2018. Ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή ο 
ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας και των 
τροφίμων, προβλέπεται να φθάσει το 0,8% το 
2019 σε σχέση με 0,1% το 2018.  

Για την περίοδο 2020-2022 αναμένονται 
περαιτέρω σταδιακές αυξήσεις στις τιμές, αν 
και σε υποτονικά επίπεδα. Ο πληθωρισμός 
(ΕνΔΤΚ) αναμένεται να ανέλθει στο 0,9% το 
2020 με σταδιακή άνοδο στο 1,2% το 2022, 
επηρεαζόμενος κυρίως από τις προβλεπό-
μενες αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών. 
Επιπρόσθετα, ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να επηρεα-
στεί αυξητικά από τη σταδιακή περαιτέρω 
άνοδο στους μισθούς καθώς επίσης και την 
προβλεπόμενη συνέχιση της θετικής, αν και 
σταθερής, πορείας της ιδιωτικής κατανά-
λωσης. Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός 
προβλέπεται να συνεχίσει την ανοδική του 
πορεία, φθάνοντας στο 1,2% το 2020 και στο 
1,5% το 2022. 
 
Αξιολόγηση κινδύνων όσον αφορά τις 
μακροοικονομικές προβλέψεις33 
 
Η αναμενόμενη πορεία του ΑΕΠ, όπως παρου-
σιάζεται στον Πίνακα Α.12 (σελ. 68), καθώς και 
του ΕνΔΤΚ και του δομικού πληθωρισμού 
(Πίνακας Α.14, σελ. 75) αποτελούν τις επικρα-
τέστερες ή δεσπόζουσες προβλέψεις σύμφ -
ωνα με το βασικό σενάριο. Οι πιθανότητες 
διακύμανσης των προβλέψεων για το ΑΕΠ και 
τον ΕνΔΤΚ, καθώς και οι σχετικοί κίνδυνοι 
απόκλισης από τις αντίστοιχες προβλέψεις 
του βασικού σεναρίου σκιαγραφούνται στα 

33.   Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τη μεθοδολογία 
της αξιολόγησης κινδύνων των μακροοικονομικών προ-
βλέψεων, βλέπε Οικονομικό Δελτίο, Ιούνιος 2015, σελ. 67.
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Διαγράμματα Α.35 και Α.36, αντίστοιχα. Οι 
ενδεχόμενες αποκλίσεις όσον αφορά τη 
δεσπόζουσα πρόβλεψη του δομικού πληθω-
ρισμού παρουσιάζονται στο Διάγραμμα Α.37. 
Στις επόμενες παραγράφους αναλύονται τόσο 
οι καθοδικοί όσο και οι ανοδικοί κίνδυνοι για 
το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό, με σύνοψη της 
αξιολόγησης των σχετικών κινδύνων να 
παρουσιάζεται στον Πίνακα Α.15 (σελ. 78). 

Οι κίνδυνοι απόκλισης των προβλέψεων 
του ΑΕΠ από το βασικό σενάριο για το 2019 
είναι ελαφρώς προς τα πάνω (ανοδικοί 
κίνδυνοι), εν όψει και της πρόσφατης δημοσί-
ευσης αναθεωρημένων τριμηνιαίων στοιχείων 
για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Κατά 
την περίοδο 2020-2022 οι κίνδυνοι αξιολο-
γούνται προς τα κάτω (καθοδικοί κίνδυνοι) και 
συνδέονται με μια πιο αργή από την προβλε-
πόμενη μείωση του υψηλού επιπέδου των 
ΜΕΧ, καθώς το υψηλό επίπεδο του ιδιωτικού 
χρέους περιορίζει, σε κάποιο βαθμό, τη χορή-
γηση νέων δανείων, την κατανάλωση αλλά και 
τις επενδύσεις. Ειδικότερα, τυχόν υιοθέτηση 
των διατάξεων που έχουν πρόσφατα ψηφιστεί 
από την Βουλή και που αφορούν χαλάρωση 
του νομοθετικού πλαισίου εκποιήσεων και 
αφερεγγυότητας, ενδεχομένως να υπονο-
μεύσει την πορεία μείωσης των ΜΕΧ. Καθο-
δικοί κίνδυνοι σχετίζονται επίσης με μια 
ενδεχόμενη επιδείνωση της εξωτερικής 
ζήτησης για υπηρεσίες, συνέπεια της συνεχι-
ζόμενης επιβολής περιοριστικών μέτρων σε 
διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, λόγω αδιε-
ξόδου στις συζητήσεις για υπογραφή εμπο-
ρικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας αλλά και 
της παρατεταμένης αβεβαιότητας σε σχέση με 
τον χρόνο και τρόπο εξόδου του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ. Οι ασταθείς γεωπολι-
τικές εξελίξεις στην περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της κλιμά-
κωσης της έντασης με την Τουρκία λόγω και 
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(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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παράνομων γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ,  
ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τις 
προοπτικές του τουρισμού και των επαγγελ-
ματικών υπηρεσιών. Ενδεχόμενες προς τα 
πάνω αποκλίσεις από το βασικό σενάριο για το 
ΑΕΠ (ανοδικοί κίνδυνοι) συνδέονται με ένα 
υψηλότερο από το αναμενόμενο ποσοστό 
υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων από τον 
ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων εκεί -
νων που σχετίζονται με τον τομέα της ενέρ-
γειας (υπογραφή συμφωνίας για εμπορική 
εκμετάλλευση κοιτάσματος «Αφροδίτη» από 
το 2025 στις 7 Νοεμβρίου 2019). Τέλος συνδέ-
ονται με υψηλότερες από τις αναμενόμενές 
επιδόσεις στον τομέα του τουρισμού λόγω της 
λειτουργίας του καζίνο-θερέτρου από το 2021. 

Οι κίνδυνοι σε σχέση με τον πληθωρισμό 
είναι ισορροπημένοι σε σχέση με την περίοδο 
2019-2022. Ενδεχόμενες προς τα κάτω 
αποκλίσεις από το βασικό σενάριο (καθοδικοί 
κίνδυνοι) συνδέονται κυρίως με τυχόν επιδεί-
νωση των εγχώριων πιστωτικών συνθηκών. 
Επιπρόσθετα, συνδέονται με περαιτέρω 
κλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων σε ό,τι 
αφορά τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και 
τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που συνδέεται 
με την έξοδο του Ηνωμένου Βασίλειου από 
την ΕΕ, ιδιαίτερα για την περίοδο 2020-2022. 
Συγκεκριμένα, η αρνητική επίπτωση στον 
πληθωρισμό λόγω της περαιτέρω μειωμένης 
ζήτησης που ενδέχεται να προκύψει ως 
αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης επιβολής 
περιοριστικών μέτρων και δασμών στις εμπο-
ρικές συναλλαγές, αναμένεται να υπερισχύσει 
της άμεσης επίπτωσης στον πληθωρισμό από 
την επιβολή των προαναφερθέντων μέτρων. 
Προς τα πάνω αποκλίσεις από το βασικό 
σενάριο (ανοδικοί κίνδυνοι) για τον πληθω-
ρισμό προέρχονται από το εσωτερικό περι-
βάλλον. Η καλύτερη από την αναμενόμενη 
υλοποίηση διαφόρων επενδυτικών σχεδίων 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.15  Σύνοψη αξιολόγησης κινδύνων

 
                                                                                                                                             ΑΕΠ               Πληθωρισμός 
Κίνδυνος                                                                                                               (2020-2022)       (2020-2022) 
ΜΕΧ και πιστωτικές συνθήκες                                                                                         -                               - 
Γεωπολιτικές εξελίξεις, συμπ. ενδεχόμενων αυξήσεων  
στις τιμές πετρελαίου                                                                                                          -                             + 
Άτακτη έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από ΕΕ                                                            -                               - 
Επιβολή περαιτέρω περιορισμών στις εμπορικές συναλλαγές                          -                               - 
Καλύτερη από την αναμενόμενη υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων              ++                             + 
Καλύτερη από την αναμενόμενη επίδοση των υπηρεσιών που  
σχετίζονται με τον τουρισμό, συμπ. του καζίνο                                                     +                             + 
Συνολική αξιολόγηση                                                                                                          -                             = 

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

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

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