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Σύνοψη

Εισαγωγή
   Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρόσφατης
πανευρωπαϊκής άσκησης αξιολόγησης των
τραπεζών που διενεργήθηκε από κοινού από
την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και στην
οποία έλαβαν μέρος τέσσερις μεγάλες
τράπεζες της Κύπρου, αποτελεί μια από τις
πλέον θετικές εξελίξεις του τελευταίου έτους.
Η εξέλιξη αυτή, μαζί με την εφαρμογή μια
σειράς καθοριστικών διαθρωτικών αλλαγών,
επανατοποθετεί το τραπεζικό σύστημα πάνω
σε υγιείς βάσεις και δίδει πλέον τη δυνατότητα
στον τραπεζικό τομέα να επικεντρωθεί στο
βασικό του ρόλο και να συνδράμει αποφασι-
στικά στην οικονομική ανάκαμψη της Κύπρου.
Οι υγιείς και επαρκώς πλέον κεφαλαιοποι-
ημένες τράπεζες θα είναι σε θέση να χορη-
γούν βιώσιμα δάνεια σε νοικοκυριά και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν την
ατμομηχανή της οικονομικής δραστηριό-
τητας του τόπου.

Πιο συγκεκριμένα, τα συστημικά πιστωτικά
ιδρύματα έχουν αυξήσει την κεφαλαιακή τους
επάρκεια σε πολύ ικανοποιητικό, υπό τις περι-
στάσεις, βαθμό με προοπτικές περαιτέρω
ενίσχυσης, ενώ ενδυναμώθηκε σημαντικά το
τραπεζικό κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο.
Τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα προχω-
ρούν με την υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρ-
θρωσής τους, ενώ η εφαρμογή της εταιρικής
διακυβέρνησης έχει βελτιωθεί και οι αλλαγές
θα είναι συνεχείς.

Στη βάση των εξελίξεων αυτών, η Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) θα μπορέσει τώρα
να επικεντρωθεί και στο θέμα των αναδιαρ-
θρώσεων των δανείων, οι οποίες πρέπει να
είναι λογικές, δίκαιες και βιώσιμες, γεγονός
που από τη μια θα μειώσει το ύψος των μη

εξυπηρετούμενων δανείων και από την άλλη
θα έχει θετικές επιπτώσεις στα επιτόκια και
στο γενικότερο οικονομικό κλίμα.

Σε σχέση με την πραγματική οικονομία, και
ιδιαίτερα με το ρυθμό μεταβολής του πραγ-
ματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
(ΑΕΠ), οι εξελίξεις αν και αρνητικές, διαφαί-
νονται να είναι καλύτερες από τις αναμενό-
μενες. Ενώ η πρόβλεψη της καταληκτικής
δήλωσης της πέμπτης αξιολόγησης του
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής
της Κύπρου από την Τρόικα τον Ιούλιο του
2014 για το τρέχον έτος αναφερόταν σε
ύφεση της τάξης του 4,2%, στις πιο
πρόσφατες αναθεωρημένες προβλέψεις του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπολογίζεται συρρί-
κνωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,2% και
2,8%, αντίστοιχα. Σύμφωνα δε με τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία, η ΚΤΚ εκτιμά ότι η συρρί-
κνωση θα είναι τελικά της τάξης του 2,6%.

Κατά την επίσκεψή τους για την πέμπτη
αξιολόγηση, οι διεθνείς δανειστές τοποθε-
τούσαν την πρόβλεψη για το δημοσιονομικό
έλλειμμα του 2014 στο 4,7% του ΑΕΠ. Όμως,
η πρόβλεψη αυτή είναι ήδη ξεπερασμένη,
όπως διαφαίνεται και από τις πιο αναθεωρη-
μένες προβλέψεις του ΔΝΤ και της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής που αναφέρονται σε
έλλειμμα της τάξης του 4,4% και 3%, αντί-
στοιχα. Αυτές οι αναθεωρήσεις καθιστούν
σχετικά πιο ευοίωνες και τις δημοσιονομικές
εκτιμήσεις για το 2015, νοουμένου φυσικά ότι
θα συνεχιστεί η συνεπής και συνετή υλο -
ποίηση του κρατικού προϋπολογισμού. 

Σε σχέση με την πέμπτη αξιολόγηση, θα
πρέπει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Οκτώ-
βριο σημειώθηκε η πρώτη καθυστέρηση στην
εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής
προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας που
συνομολογήθηκε με βάση το Μνημόνιο
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Συναντίληψης (ΜΣ). Ως εκ τούτου, η πέμπτη
αξιολόγηση δεν ολοκληρώθηκε έγκαιρα και η
συνακόλουθη χρηματοδοτική ένεση ύψους
€436 εκατ. δεν καταβλήθηκε ως ήταν
προγραμμματισμένα.

Φαίνεται όμως ότι οι λόγοι που οδήγησαν
στην καθυστέρηση, δηλ. οι διαφωνίες γύρω
από το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις (η
ψήφιση του οποίου σε συγκεκριμένη μορφή
αποτελεί προαπαιτούνενη μνημονιακή υπο -
χρέωση) τείνουν να επιλυθούν ώστε η χρημα-
τοδότηση θα συνεχιστεί στο σύντομο μέλλον. 

Συνολικά οι μέχρι τώρα εξελίξεις στο
τραπεζικό σύστημα, στα δημοσιονομικά και
στην οικονομία δημιουργούν μια θετική
προοπτική για έξοδο της χώρας από την
κρίση. Αυτό καταγράφεται και στις αναλύσεις
των οίκων αξιολόγησης οι οποίοι προχώ-
ρησαν πρόσφατα σε αναβαθμίσεις της
κυπριακής οικονομίας. Οι αναβαθμίσεις αυτές
αντανακλούν την σταδιακή αλλά σταθερή
επανάκτηση της αξιοπιστίας των αγορών στον
κυπριακό χρηματοπιστωτικό τομέα και την
οικονομία ευρύτερα. Αυτό όμως δεν είναι
αρκετό και δεν πρέπει να παρασύρει σε
εφησυχασμό. Ο τελικός στόχος είναι η πλήρης
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικο-
νομία, η διασφάλιση υγιών μακροοικονο-
μικών συνθηκών και η επίτευξη βιώσιμης
ανάπτυξης σε συνθήκες πλήρους απασχό-
λησης.

Διεθνείς εξελίξεις

Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα
άρχισε να παρουσιάζει σημάδια συγκρατη-
μένης ανάκαμψης από τα μέσα του έτους,
κυρίως λόγω της μείωσης του ρυθμού απομό-
χλευσης του ιδιωτικού τομέα και γενικότερα
λόγω της επιβράδυνσης στο ρυθμό υιοθέ-
τησης δημοσιονομικών μέτρων για σκοπούς

δημοσιονομικής εξυγίανσης καθώς και της
περαιτέρω χαλάρωσης της νομισματικής πολι-
τικής στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικο-
νομίες. Σε αντίθεση, οι διαρθρωτικές
προκλήσεις, η αβεβαιότητα στην αγορά εργα-
σίας, οι εσωτερικές και εξωτερικές ανισορρο-
πίες και οι αυστηρότεροι όροι
χρηματοδότησης, συγκρατούν τη δυναμική
της ανάπτυξης στις αναδυόμενες χώρες. 

Ο πληθωρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο
υποχώρησε περαιτέρω, κυρίως λόγω της
πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και
της σημαντικής πτώσης των τιμών του πετρε-
λαίου. Οι περισσότερες από τις κεντρικές
τράπεζες στις μεγαλύτερες οικονομίες, περι-
λαμβανομένης της ζώνης του ευρώ, της Ιαπω-
νίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, συνέχισαν
την εφαρμογή επεκτατικής νομισματικής
πολιτικής, με ιστορικά χαμηλά επίπεδα
βασικών επιτοκίων και επιπρόσθετη παροχή
ρευστότητας μέσω μη-συμβατικών μέτρων.
Σε αντίθεση, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των
ΗΠΑ ανακοίνωσε τον τερματισμό του
προγράμματος αγορών περιουσιακών στοι-
χείων λόγω βελτιωμένων οικονομικών προο -
πτικών στη χώρα.

Στη ζώνη του ευρώ η συνέχιση της
παροχής ρευστότητας και οι μέθοδοι κατα-
νομής των πράξεων κύριας αναχρηματοδό-
τησης συνέχισαν να στοχεύουν στην
απεριόριστη παροχή ρευστότητας από την
ΕΚΤ προς τα Νομισματικά και Χρηματοοικονο-
μικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) και στην ενίσχυση της
ομαλής και αποτελεσματικής μετάδοσης της
νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ.
Αναλυτικότερα, ως μέτρα αντιμετώπισης του
παρατεταμένου χαμηλού πληθωρισμού, της
επιβράδυνσης της δυναμικής της ανάπτυξης
και της υποτονικής νομισματικής και πιστω-
τικής επέκτασης, αλλά και των υποτονικών
προοπτικών στη ζώνη του ευρώ, τον Ιούνιο
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του 2014 η ΕΚΤ προχώρησε στη λήψη επιπρό-
σθετων συμβατικών μέτρων. Συγκεκριμένα, η
ΕΚΤ μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά 10
μ.β. στο 0,15%, ενώ προχώρησε στην εισα-
γωγή αρνητικού επιτοκίου για τη διευκόλυνση
αποδοχής καταθέσεων της τάξης του -0,10%.
Τον Σεπτέμβριο του 2014, η ΕΚΤ μείωσε
περαιτέρω όλα τα βασικά της επιτόκια κατά 10
μ.β. και ως εκ τούτου το επιτόκιο των πράξεων
κύριας αναχρηματοδότησης βρίσκεται πλέον
στο 0,05%, το επιτόκιο της διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων στο -0,20% και το
επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματο-
δότησης στο 0,30%. Επίσης, προκειμένου να
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της
αγοράς χρήματος, η ΕΚΤ προέβη και στη λήψη
διάφορων μη-συμβατικών μέτρων νομισμα-
τικής πολιτικής. Αναλυτικότερα, τον Σεπτέμ-
βριο του 2014 η ΕΚΤ διεξήγαγε την πρώτη
στοχευμένη πράξη μακροχρόνιας αναχρημα-
τοδότησης (Targeted Longer-Term Refi-
nancing Operations-TLTROs) με μέγιστο
χρονικό ορίζοντα τεσσάρων ετών με τις Ευρω-
παϊκές τράπεζες να αντλούν ποσό ύψους
€82,6 δις. Επίσης, τον Οκτώβριο του 2014
τέθηκε σε εφαρμογή το τρίτο σε σειρά
πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολόγων
(Covered Bond Purchase Programme – CBPP)
και επιπλέον, η ΕΚΤ ανακοίνωσε την επικεί-
μενη εφαρμογή ενός καινούργιου προγράμ-
ματος αγοράς τίτλων εκδοθέντων έναντι
περιουσιακών στοιχείων (Asset-Backed Secu-
rities Purchase Pro gram me - ABSPP) με τις
υποκείμενες αξίες να αφορούν απαιτήσεις
έναντι του ιδιωτικού το μέα εκτός του χρημα-
τοοικονομικού κλάδου. 

Η οριακά θετική οικονομική ανάκαμψη
που παρατηρήθηκε τα τελευταία τρίμηνα στη
ζώνη του ευρώ οφείλεται κυρίως στην αύξηση
του καθαρού εμπορίου και της ιδιωτικής κατα-
νάλωσης. Αξίζει να σημειωθεί πως η εισαγωγή

της καινούργιας μεθοδολογίας του Ευρω-
παϊκού συστήματος εθνικών και περιφερει-
ακών λογαριασμών (ΕΣΟΛ) 2010, η οποία είχε
ως αποτέλεσμα την αναθεώρηση εθνικών
λογαριασμών και ευρωπαϊκών μακροοικονο-
μικών στατιστικών, δεν επηρέασε ουσιαστικά
τους ρυθμούς μεταβολής των κύριων μακρο-
οικονομικών μεγεθών. Οι κίνδυνοι που περι-
βάλλουν τις οικονομικές προοπτικές
εξα κολουθούν να είναι καθοδικοί. Οι αυξη-
μένοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, καθώς και οι
εξελίξεις στις αναδυόμενες οικονομίες και στις
παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές ενδέ-
χεται να επηρεάσουν αρνητικά την εύθραυ -
στη ανάκαμψη της ζώνης του ευρώ. Επίσης,
άλλοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν την πλεονά-
ζουσα παραγωγική ικανότητα, την αναγκαία
προσαρμογή του ισολογισμού στον δημόσιο
και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τα υψηλά
επίπεδα ανεργίας στη ζώνη του ευρώ. 

Στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο η οικο-
νομική δραστηριότητα σημείωσε αύξηση το
τρίτο τρίμηνο του 2014. H ιδιωτική κατανά-
λωση στις ΗΠΑ έφθασε στο υψηλότερο
σημείο της τον Οκτώβριο του 2014 από την
έναρξη της τελευταίας ύφεσης, λόγω των
ευνοϊκότερων προοπτικών της αγοράς, του
χαμηλού κόστους δανεισμού αλλά και της
απότομης πτώσης στις τιμές του πετρελαίου.
Το Ηνωμένο Βασίλειο, διατήρησε την ισχυρή
δυναμική του κυρίως λόγω της ανάπτυξης του
επιχειρηματικού τομέα και των τομέων των
μεταφορών και των επικοινωνιών. Επίσης,
θετική εικόνα παρουσίασε και η αγορά εργα-
σίας, με το ποσοστό ανεργίας να διαμορφώ-
νεται στο 6%, το χαμηλότερο ποσοστό των
τελευταίων πέντε χρόνων. Σε αντίθεση, στην
Ιαπωνία η ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανά-
λωσης περιορίστηκε. Συγκεκριμένα, η οικονο-
μική δραστηριότητα στην Ιαπωνία κατέγραψε
συρρίκνωση λόγω κυρίως της μείωσης της
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εγχώριας ζήτησης που ακολούθησε τον προ-
εφοδιασμό των καταναλωτών πριν την αναμε-
νόμενη αύξηση του φόρου κατανάλωσης τον
Απρίλιο του 2014 αλλά και της μείωσης των
εξαγωγών. 

Εγχώριες εξελίξεις

Με βάση αναλυτικά στοιχεία για το πρώτο
εξάμηνο του 2014, η κυπριακή οικονομία
κατέγραψε συρρίκνωση της τάξης του 3% σε
σχέση με μείωση 5,7% την αντίστοιχη περίοδο
του προηγούμενου έτους. Προκαταρκτικά
στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2014 κατα-
γράφουν περαιτέρω συρρίκνωση της οικονο-
μίας κατά 1,9%, η οποία είναι μικρότερη από
ό,τι αναμενόταν. Η επιβράδυνση της ύφεσης
επιβεβαιώνεται και από τους περισσότερους
επιμέρους δείκτες εμπιστοσύνης, οι οποίοι
παρουσίασαν επιβραδυνόμενες μειώσεις ή
ακόμα και μικρές αυξήσεις τους τελευταίους
μήνες.

Με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), ο πληθωρισμός κατά
τους πρώτους δέκα μήνες του 2014 κυμάν-
θηκε κατά μέσο όρο σε αρνητικούς ρυθμούς
και έφθασε στο -0,2% σε σύγκριση με θετικό
ρυθμό μεταβολής 0,7% την αντίστοιχη
περίοδο του 2013. Διαδοχικοί αρνητικοί
ρυθμοί πληθωρισμού καταγράφηκαν στην
κυπριακή οικονομία την περίοδο Οκτώβριου
2013-Μαΐου 2014, κυρίως ως αποτέλεσμα της
σημαντικής εγχώριας ύφεσης και ιδιαίτερα
της σημαντικής μείωσης στις απολαβές, αλλά
και των σημαντικών μειώσεων στις τιμές της
ενέργειας. Όμως, από τον Ιούνιο του 2014 και
εντεύθεν ο ΕνΔΤΚ άρχισε να παρουσιάζει
μηδενικούς ή θετικούς μηνιαίους ρυθμούς
μεταβολής λόγω κυρίως αυξήσεων στις τιμές
των υπηρεσιών.

Στον νομισματικό τομέα, οι αρνητικοί

ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των δανείων προς
τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα που σημειώθηκαν
αρχής γενόμενης τον Μάιο του 2013 συνεχί-
στηκαν και κατά το πρώτο εννιάμηνο του
2014, αντανακλώντας κυρίως τις εξελίξεις
μετά τις αποφάσεις του Eurogroup τον Μάρτιο
του 2013 και τη συνεπακόλουθη πορεία
απομόχλευσης. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει
και ο ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων,
αφού από τον Μάρτιο του 2013 και εντεύθεν
καταγράφονται συνεχείς αρνητικοί ρυθμοί
μεταβολής. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι
παρατηρείται σημαντική μείωση στον ρυθμό
εκροών των καταθέσεων ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2014 σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2013. Αυτό ενδεχόμενα να δείχνει τάση για
πορεία σταθεροποίησης του εγχώριου τραπε-
ζικού τομέα. Εξάλλου, τα θετικά αποτελέ-
σματα από τον Έλεγχο Ποιότητας Στοιχείων
Ενεργητικού (AQR) και της Άσκησης Προσο-
μοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests)
για τις συμμετέχουσες κυπριακές τράπεζες, τα
οποία δημοσιεύθηκαν στις 26 Οκτωβρίου
2014, αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην
περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης των
καταθετών στον κυπριακό τραπεζικό τομέα. Η
περαιτέρω σταθεροποίηση του τραπεζικού
τομέα αναμένεται να συμβάλει στην προσπά-
θεια ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας, ενώ
παράλληλα θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες
συνθήκες για την πλήρη άρση των τελευταίων
περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφα-
λαίων με το εξωτερικό.

Κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2014, τα
πλείστα δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο, αν
και συνέχισαν να παραμένουν σε υψηλά
επίπεδα, κατέγραψαν κατά μέσο όρο μικρές
μειώσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2013. Σύμφωνα με τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία του Σεπτεμβρίου του
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2014, το κόστος των εγχώριων δανείων σε
όλες τις κατηγορίες παρέμεινε σε υψηλότερα
επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος στη
ζώνη του ευρώ. Παρόλα αυτά, αναμένεται ότι
η εντατικοποίηση των αναδιαρθρώσεων των
δανείων μετά την επιτυχή έκβαση της
πρόσφατης πανευρωπαϊκής άσκησης αξιολό-
γησης των τραπεζών από την ΕΑΤ και την ΕΚΤ,
η πρόσφατη μείωση του βασικού επιτοκίου
της ΕΚΤ, καθώς και οι πρόσφατες αποφάσεις
της για χρήση επιπλέον συμβατικών και μη-
συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής
συμβάλουν δυνητικά στην περαιτέρω αποκλι-
μάκωση των εγχώριων επιτοκίων. Όσον
αφορά τα εγχώρια επιτόκια καταθέσεων, μετά
την απότομη μείωση που κατέγραψαν τον
Απρίλιο του 2013, λόγω της απόφασης της
ΚΤΚ για επιβολή επιπρόσθετων κεφαλαιου-
χικών απαιτήσεων σε περιπτώσεις
προσφοράς καταθετικών επιτοκίων τα οποία
υπερβαίνουν το Euribor +300 μ.β. με ισχύ από
τον Μάιο του 2013, άρχισαν από το τέλος του
2013 και εντεύθεν να παρουσιάζουν τάσεις
σταθεροποίησης με ελαφριές αυξομειώσεις,
παραμένοντας σε επίπεδα κάτω του 3%.
Εντούτοις,  σύμφωνα με τα τελευταία διαθέ-
σιμα στοιχεία του Σεπτεμβρίου του 2014, τα
επιτόκια στην Κύπρο στις κύριες κατηγορίες
καταθετικών επιτοκίων, παρέμειναν σε
υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα
καταθετικά επιτόκια στη ζώνη του ευρώ.

Στις εξωτερικές συναλλαγές, το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) σημείωσε επιδεί-
νωση, αφού κατέγραψε έλλειμμα της τάξης
των € 840,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2014
σε σύγκριση με έλλειμμα €728,3 εκατ. το
πρώτο εξάμηνο του 2013, λόγω κυρίως της
αύξησης στις εισαγωγές αγαθών και τη μείωση
των εσόδων από το τριγωνικό εμπό ριο, παρά
τη μικρή αύξηση στις εξαγωγές αγα θών. Ο
λογαριασμός υπηρεσιών σημείωσε οριακή

χειροτέρευση κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι για
ολόκληρο το 2014 οι συνολικές εισαγωγές θα
αυξηθούν ελαφρώς κατά το δεύτερο εξάμηνο
του χρόνου με το ισοζύγιο τρε χου σών συναλ-
λαγών να καταγράφει μικρή χειροτέρευση σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η χρημα-
τοδότηση του ελλείμματος του ΙΤΣ προέρχεται
κυρίως από τις σημαντικές ρευ στοποιήσεις στο
λογαριασμό χαρτοφυλακίων.

Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, η
απασχόληση κατέγραψε μείωση της τάξης
του 2,8% το πρώτο εξάμηνο του 2014, έναντι
μείωσης 5,4% το πρώτο εξάμηνο του 2013 και
συνολικής μείωσης 5,3% για ολόκληρη τη
χρονιά του 2013. Παράλληλα, σύμφωνα με
στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
(ΕΕΔ) η ανεργία συνέχισε να παραμένει σε
ψηλά επίπεδα, αν και με σταθεροποιητικές
τάσεις, με το ποσοστό ανεργίας να παραμένει
στο 15,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2014, στα
ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του
προηγούμενου χρόνου και οριακά χαμηλό-
τερα από το 15,9%  που κατέγραψε το 2013.

Σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά, τα
προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας Κύπρου (ΣΥΚ) για το πρώτο εννιά-
μηνο του 2014 καταγράφουν σημαντική
βελτίωση λόγω της συνεχιζόμενης υλοποί-
ησης του προγράμματος δημοσιονομικής
εξυγίανσης, της συνετής εκτέλεσης του
κρατικού προϋπολογισμού καθώς και λόγω
της λιγότερο σοβαρής επιδείνωσης της οικο-
νομικής δραστηριότητας από ό,τι είχε
προβλεφθεί για το 2014. Πιο συγκεκριμένα, το
δημοσιονομικό ισοζύγιο ως ποσοστό του ΑΕΠ
κατέγραψε πλεόνασμα ύψους 1,1% κατά την
υπό αναφορά περίοδο σε αντίθεση με
έλλειμμα της τάξης του 1,5% το πρώτο εννιά-
μηνο του 2013. 

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία
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της ΣΥΚ, το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της
γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ
(στη βάση ΕΣΟΛ 2010) σημείωσε περαιτέρω
αύξηση στο 105,6% κατά το τέλος του τρίτου
τριμήνου του 2014 από 102,2% κατά το τέλος
του 2013. Η εν λόγω εξέλιξη σημειώθηκε παρά
την πραγματοποίηση πρωτογενούς πλεονά-
σματος ύψους 3,3% κατά την υπό αναφορά
περίοδο, και οφείλεται πρωτίστως στην
επίδραση της δυσμενούς διαφοράς μεταξύ
του μέσου επιτοκίου για εξυπηρέτηση του
δημοσίου χρέους και του ρυθμού οικονομικής
ανάπτυξης (interest–growth differential).

Οι προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία,
οι οποίες έγιναν στα πλαίσια της πέμπτης αξιο-
λόγησης του Προγράμματος Οικονομικής
Προσαρμογής τον Ιούλιο του 2014, διαφάνηκε
ότι ήταν πολύ απαισιόδοξες. Λίγο μετά την
καταληκτική δήλωση της πέμπτης αξιολό-
γησης, σύμφωνα με την οποία αναμενόταν
συρρίκνωση του ΑΕΠ της τάξης του 4,2%,
τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το ΔΝΤ
αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους προς το
θετικότερο. Πρόσφατα, και ιδιαίτερα μετά από
την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των
κυπριακών τραπεζών αλλά και την επιτυχία
των κυπριακών τραπεζών στην προσομοίωση
ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ, οίκοι αξιολό-
γησης αναθεώρησαν προς το καλύτερο τόσο
την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας
της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και την
προοπτική της κυπριακής οικονομίας.

Στις πιο πρόσφατες προβλέψεις της ΚΤΚ
για την κυπριακή οικονομία, όπως αυτές
καταρτίστηκαν μέσα στο πλαίσιο ετοιμασίας
των προβλέψεων του Ευρωσυστήματος,
αναμένεται συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 2,6%
το 2014, ενώ μικρή ανάκαμψη αναμένεται το
2015-2016, γύρω στο 0,8% και 2,1% αντί-
στοιχα. Ο πληθωρισμός, αναμένεται να παρα-
μείνει σε οριακά αρνητικά επίπεδα της τάξης

του -0,1% το 2014, αντικατοπτρίζοντας την
πορεία του ΑΕΠ και να είναι οριακά θετικός το
2015 και το 2016 φθά νο ντας στο 0,2% και
1,3% αντίστοιχα. 
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1.     Διεθνές Περιβάλλον
1.1  Εξωτερικές εξελίξεις

Οικονομική μεγέθυνση ΑΕΠ1

Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα
άρχισε να παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης
από τα μέσα του έτους. Αυτό οφείλεται κυρίως
στις προηγμένες οικονομίες, οι οποίες επωφε-
λούνται από την επιβράδυνση του ρυθμού
απομόχλευσης του ιδιωτικού τομέα και γενικό-
τερα από το μειωμένο ρυθμό δημοσιονομικής
εξυγίανσης καθώς και από την υιοθέτηση χαλα-
ρότερης νομισματικής πολιτικής. Εντούτοις, η
ανάκαμψη που παρουσιάζεται στις προηγμένες
οικονομίες δεν είχε την αναμενόμενη επίδραση
στην εξωτερική ζήτηση για τις αναδυόμενες
οικονομίες, κυρίως λόγω των παραγόντων που
αφορούν τις διαρθρωτικές προκλήσεις, την
αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας, τις εσωτε-
ρικές και εξωτερικές ανισορροπίες και τους
αυστηρότερους όρους χρηματοδότησης, οι
οποίοι συγκρατούν τη δυναμική της ανάπτυξης.
Την ίδια στιγμή, ο δείκτης εμπιστοσύνης
διεθνούς βιομηχανικού κλίματος εκτός της
ζώνης του ευρώ, άρχισε να παρουσιάζει καθο-
δική πορεία από τα μέσα του έτους. Πιο συγκε-
κριμένα, τον Οκτώβριο του 2014 ο εν λόγω
δείκτης υποχώρησε στο 54, το οποίο ήταν
ελαφρώς χαμηλότερο από το μακροπρόθεσμο
μέσο όρο, λόγω κυρίως της μείωσης του τομέα
της παραγωγής των υπηρεσιών. Ο παγκόσμιος
δείκτης εμπιστοσύνης διεθνούς βιομηχανικού
κλίματος (global PMI) παρέμεινε ουσιαστικά
αμετάβλητος.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις οικονο-
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1.     Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των
πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist Poll
of Forecasters (8 Νοεμβρίου 2014), την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή (European Economic Forecast, Autumn 2014) και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook,
October 2014) .
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μικές προοπτικές εξακολουθούν να παραμέ-
νουν καθοδικοί. Οι αυξημένοι γεωπολιτικοί
κίνδυνοι, καθώς και οι εξελίξεις στις αναδυό-
μενες οικονομίες και στις παγκόσμιες χρηματο-
πιστωτικές αγορές, ενδέχεται να επηρεάσουν
αρνητικά τις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες.
Ωστόσο, οι εν εξελίξει γεωπολιτικοί κίνδυνοι
που σχετίζονται κυρίως με την κρίση μεταξύ
της Ουκρανίας και της Ρωσίας αλλά και οι εντά-
σεις στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, είχαν,
έως τώρα, περιορισμένη επίπτωση στην παγκό-
σμια οικονομική δραστηριότητα. 

Ο πληθωρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο
υποχώρησε περαιτέρω, κυρίως λόγω της πλεο-
νάζουσας παραγωγικής ικανότητας και της
απότομης πτώσης των τιμών του πετρελαίου.
Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
(ΔΤΚ) σταθεροποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες
αλλά επιβραδύνθηκε περαιτέρω στο Ηνωμένο
Βασίλειο, στην Ιαπωνία και στην Κίνα. Όσον
αφορά τη ζώνη του ευρώ, ο Εναρμονισμένος
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) κατέγραψε
οριακή αύξηση της τάξης του 0,4% τον Οκτώβριο
του 2014, παραμένοντας ωστόσο σε πολύ
χαμηλά επίπεδα. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΚΤ, προκειμένου να αντιμετω-
πίσει αποτελεσματικά τους κινδύνους που ελλο-
χεύουν από μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλού
πληθωρισμού, προχώρησε στη χρήση διάφορων
συμβατικών και μη-συμβατικών μέτρων νομι-
σματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση του βασικού
επιτοκίου κύριας αναχρηματοδότησης από
0,25% στο 0,15% και του επιτοκίου για τη διευκό-
λυνση αποδοχής καταθέσεων από 0% στο -
0,10% στις 6 Ιουνίου του 2014, καθώς και σε
περαιτέρω μειώσεις τους κατά 10 μ.β., στο 0,05%
και -0,20%, αντίστοιχα, στις 4 Σεπτεμβρίου 2014.
Η απόφαση της ΕΚΤ στις 6 Ιουνίου εισήγαγε για
πρώτη φορά στην ιστορία της αρνητικό επιτόκιο
για την διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων.
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Ταυτόχρονα, η ΕΚΤ αποφάσισε επίσης την εισα-
γωγή επιπρόσθετων μέτρων ως πιο δραστικό
μέσο αντιμετώπισης του χαμηλού πληθωρισμού
και ως εκ τούτου, στις 18 Σεπτεμβρίου 2014,
διενήργησε την πρώτη επιπρόσθετη στοχευμένη
πράξη μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης
(Targeted Longer-Term Refinancing Operations
- TLTROs). Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες
άντλησαν ποσό ύψους €82,6 δις στην πρώτη
Στοχευμένη Πράξη Μακροχρόνιας Αναχρηματο-
δότησης, ποσό το οποίο θα πρέπει να διοχετευθεί
στην πραγματική οικονομία μέσω της αύξησης
χορηγήσεων στον ιδιωτικό μη χρηματοοικονο-
μικό κλάδο, εξαιρουμένων των οικιστικών
δανείων. Η εν λόγω αναχρηματοδότηση θα έχει
χρονικό περιθώριο αποπληρωμής τέσσερα έτη
και επιτόκιο 0,05%, ωστόσο το χρονικό περι-
θώριο θα μειωθεί εάν οι τράπεζες δεν αυξήσουν
τις χορηγήσεις τους πέραν ενός προκαθορι-
σμένου για κάθε τράπεζα κατώτατου ορίου.
Επίσης, στις 2 Οκτωβρίου 2014 η ΕΚΤ αποφάσισε
την έναρξη του τρίτου σε σειρά προγράμματος
αγοράς καλυμμένων ομολόγων (Covered Bond
Purchase Programme - CBPP) και επιπλέον
ανακοίνωσε την επικείμενη εφαρμογή ενός νέου
προγράμματος αγοράς τίτλων εκδοθέντων έναντι
περιουσιακών στοιχείων (Asset-Backed Securities
Purchase Program - ABSPP) με τις υποκείμενες
αξίες να αφορούν απαιτήσεις έναντι του ιδιωτικού
τομέα εκτός του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης στη ζώνη του
ευρώ, παρέμεινε οριακά θετικός κατά τα τελευ-
ταία τρίμηνα και ανήλθε στο 0,8% το δεύτερο
και τρίτο τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με
αρνητικό ετήσιο ρυθμό της τάξης του 0,3% την
αντίστοιχη περίοδο του 2013 (Διάγραμμα Α.1).
Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση του
καθαρού εμπορίου και της ιδιωτικής κατανά-
λωσης, λόγω της αύξησης που παρατηρήθηκε
στις δαπάνες των νοικοκυριών  κυρίως όσον
αφορά το λιανικό εμπόριο και την αγορά αυτο-
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ΗΠΑ Ιαπωνία
ζώνη του ευρώ Ην. Βασίλειο

Προβλ.
.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.1 αΕΠ σε επιλεγμένες χώρες
(ετήσια μεταβολή %, εποχιακά διορθωμένη %)

Πηγή: Eurostat.
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο
πρόσφατων προβλέψεων απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The Economist poll και το ΔΝΤ.
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κινήτων. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια των καλο-
καιρινών μηνών παρατηρήθηκε εξασθένηση
της δυναμικής της ανάπτυξης στη ζώνη του
ευρώ, επηρεάζoντας αρνητικά τις μεσοπρόθε-
σμες προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη.
Επιπλέον, το τρίτο τρίμηνο του 2014 ο δείκτης
εμπιστοσύνης των καταναλωτών βρίσκεται σε
χαμηλότερα επί πεδα σε σύγκριση με το μέσο
όρο του τρίτου τριμήνου, αν και κατέγραψε
άνοδο τον Οκτώβριο του 2014. Εντούτοις, ο εν
λόγω δείκτης παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα
από το μακροχρόνιο μέσο όρο του. Οι προπο-
ρευόμενοι δείκτες και οι διάφορες έρευνες
επιβεβαιώνουν τη συνέχιση της μέτριας
ανάκαμψης της ζώνης του ευρώ για το
υπόλοιπο του 2014, με την εγχώρια ζήτηση να
στηρίζεται από τα καινούργια μη-συμβατικά
μέτρα νομισματικής πολιτικής, όπως αυτά
προαναφέρθηκαν πιο πάνω, αλλά και από τη
βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης, την
πρόοδο που κατέγραψε η δημοσιονομική
εξυγίανση, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
και τις εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας. Την ίδια
στιγμή, η οικονομική ανάκαμψη ενδεχόμενα να
συνεχίσει να επηρεάζεται αρνητικά από τα
υψηλά επίπεδα ανεργίας, την πλεονάζουσα
παραγωγική ικανότητα και την αναγκαία
προσαρμογή του ισολογισμού τόσο στο
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι
προβλέψεις διεθνών οργανισμών και αναλυτών
για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ
κυμαίνονται γύρω στο 0,8% το 2014 και 1,2% το
2015, με τους κινδύνους για την πρόβλεψη
αυτή να συνεχίζουν να είναι καθοδικοί.

Στις ΗΠΑ, η ανάκαμψη της οικονομικής
δραστηριότητας παραμένει σταθερή, με το
ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ να ανέρχεται στο
2,3% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014. Αυτό
οφείλεται κυρίως στη δυναμική ανάπτυξη της
εγχώριας ζήτησης αλλά και στην ανάκαμψη του
εμπορικού ισοζυγίου, καθώς οι εξαγωγές αυξή-
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θηκαν δυναμικά ενώ οι εισαγωγές παρου-
σίασαν μείωση. Από την αρχή της τελευταίας
ύφεσης έως τον Οκτώβριο του 2014, η κατανα-
λωτική δαπάνη έφθασε στο υψηλότερο σημείο
της, λόγω των ευνοϊκότερων προοπτικών της
αγοράς, του χαμηλού κόστους δανεισμού και
της απότομης πτώσης στις τιμές του πετρε-
λαίου. Ωστόσο, η υποτονική αύξηση των επεν-
δύσεων σε κατοικίες διατηρεί την ανάπτυξη της
αγοράς κατοικίας σε χαμηλά επίπεδα. Όσον
αφορά το εγγύς μέλλον, αναμένεται επιτάχυνση
της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ,
μέσω της χαλάρωσης των δημοσιονομικών
μέτρων, της μειωμένης επίδρασης από την
προσαρμογή του ισολογισμού των νοικοκυ-
ριών και της δημοσιονομικής πολιτικής και
συνεπακόλουθα της συνεχούς βελτίωσης στην
αγορά εργασίας. Με βάση το καλύτερο οικονο-
μικό κλίμα και τις καλύτερες μακροοικονομικές
προβλέψεις στις 29 Οκτωβρίου 2014 η
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς
(Federal Open Market Committee) ανακοίνωσε
τη λήξη του προγράμματος αγοράς περιου-
σιακών στοιχείων. Διεθνείς οργανισμοί και
αναλυτές εκτιμούν ότι για το έτος 2014 ο
ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ θα κυμανθεί στο
2,2% και στο 3% το 2015.

Στην Ιαπωνία, ο ρυθμός μεταβολής του
ΑΕΠ άρχισε να παρουσιάζει καθοδική πορεία
από το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Συγκεκρι-
μένα, το ΑΕΠ της Ιαπωνίας κατέγραψε αρνη-
τικό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, με το τρίτο
τρίμηνο να φθάνει στο -1,1% από -0,1% και
2,6% το δεύτερο και πρώτο τρίμηνο του 2014,
αντίστοιχα. Μετά από αρκετό χρονικό
διάστημα, η παραγωγή στην Ιαπωνία σταμά-
τησε να καταγράφει αύξηση, ενώ από το τρίτο
τρίμηνο του 2014 παρουσίασε μείωση κυρίως
λόγω της υποτονικής ζήτησης. Η απότομη
μείωση της εγχώριας ζήτησης οφείλεται
κυρίως στον προ-εφοδιασμό των κατανα-
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λωτών πριν την αναμενόμενη αύξηση του
φόρου κατανάλωσης τον Απρίλιο του 2014, η
οποία κατ’ επέκταση επηρέασε αρνητικά την
ιδιωτική κατανάλωση τους επόμενους μήνες.
Σε συνέχεια των πιο πάνω, στην τελευταία
συνεδρίαση της νομισματικής πολιτικής της
(31 Οκτωβρίου 2014), η Τράπεζα της Ιαπωνίας
ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος
χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής
(Quantitative and Qualitative Monetary Easing
- QQE), με την επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού
αύξησης της νομισματικής βάσης σε περίπου
80 τρις γιέν (από περίπου 60-70 τρις γιέν
προηγουμένως). Κατά συνέπεια, ενώ οι
κίνδυνοι που περιβάλλουν τις οικονομικές
προοπτικές στην Ιαπωνία εξακολουθούν να
είναι καθοδικοί, η επέκταση του πιο πάνω
προγράμματος αναμένεται να επηρεάσει
θετικά τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη,
ενώ αναμένεται ανάκαμψη των εξαγωγών.
Διεθνείς οργανισμοί και αναλυτές αναμένουν
το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ να κυμανθεί
γύρω στο 1% για το 2014 και το 2015. 

Η οικονομική δραστηριότητα στο Ηνωμένο
Βασίλειο διατήρησε την ισχυρή δυναμική της
με το ΑΕΠ να φθάνει στο 3% κατά το τρίτο
τρίμηνο του 2014 σε σύγκριση με 1,7% το τρίτο
τρίμηνο του 2013, λόγω κυρίως της ανάπτυξης
του επιχειρηματικού τομέα και των τομέων των
μεταφορών και των επικοινωνιών. Επίσης,
θετική εικόνα παρουσιάζει και η αγορά εργα-
σίας, με το ποσοστό ανεργίας να διαμορφώ-
νεται στο 6% κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
του 2014, καταγράφοντας το χαμηλότερο
ποσοστό των τελευταίων πέντε χρόνων.
Ωστόσο, η ανάγκη για προσαρμογή στον ισολο-
γισμό του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς
και η επιδείνωση της εξωτερικής ζήτησης
αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν
αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα. Οι
προβλέψεις διεθνών οργανισμών και αναλυτών
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για το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ κυμαίνονται
στο 3,1% το 2014 και 2,7% το 2015.

Πληθωρισμός2

Ο παγκόσμιος πληθωρισμός, υποχώρησε
περαιτέρω σε σύγκριση με τους ιστορικούς
μέσους όρους, αντικατοπτρίζοντας την
απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου
στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου του
2014 και την ύπαρξη σημαντικής παγκόσμιας
πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας
(Διάγραμμα Α.2). 

Συγκεκριμένα, ο ΕνΔΤΚ στη ζώνη του ευρώ
κατέγραψε οριακή αύξηση της τάξης του 0,4%
τον Οκτώβριο του 2014, αντανακλώντας τους
ψηλότερους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής στις
τιμές των τροφίμων και των υπηρεσιών, όπως
και λιγότερο αρνητικό ρυθμό μεταβολής στις
τιμές της ενέργειας, που εν μέρει αντισταθμί-
στηκαν από τη μείωση του ετήσιου ρυθμού
μεταβολής των τιμών των βιομηχανικών
προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας. Την
ίδια στιγμή, τον Οκτώβριο του 2014 ο πληθω-
ρισμός στη ζώνη του ευρώ εξαιρουμένης της
ενέργειας και των τροφίμων ανήλθε στο 0,7%
από 0,8% τον Σεπτέμβριο του 2014. Οι πιο
πρόσφατες προβλέψεις διεθνών οργανισμών
και αναλυτών για τον πληθωρισμό στη ζώνη
του ευρώ, οι οποίες ενσωματώνουν την
πρόσφατη απότομη μείωση των τιμών του
πετρελαίου αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις των
γεωπολιτικών αναταραχών και των νέων μη-
συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής
συγκλίνουν στο 0,5% για το 2014 και 0,9% για
το 2015.
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2.     Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό υπολογίζεται ως ο μέσος
όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: Economist
Poll of Forecasters (8 Νοεμβρίου 2014), την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή (European Economic Forecasters, Autumn 2014) και
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook,
October 2014).
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Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πληθωρισμός κατέ-
γραψε επιβράδυνση τον Σεπτέμβριο του 2014
στο 1,2% από 1,5% τον Αύγουστο του 2014. Ο
πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας και
των τροφίμων επίσης επιβραδύνθηκε από 1,9%
τον Αύγουστο του 2014 στο 1,5% τον Σεπτέμ-
βριο του 2014. Συνολικά, οι πληθωριστικές
πιέσεις αναμένεται να παραμείνουν υποτονικές
στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως λόγω των
επιπτώσεων από την ανατίμηση της στερλίνας
αλλά και της συγκρατημένης αύξη σης των
μισθών. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις,
ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί
γύρω στο 1,6% το 2014 και 1,7% το 2015.

Στις ΗΠΑ, ο πληθωρισμός παρέμεινε
σταθερός στο 1,7% τον Σεπτέμβριο του 2014.
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως την τρίτη
συνεχόμενη μηνιαία πτώση στις τιμές της ενέρ-
γειας λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στις
τιμές του πετρελαίου αντισταθμίζοντας την
αύξηση στις τιμές των τροφίμων και της
στέγασης. Διάφοροι αναλυτές εκτιμούν πως η
πτώση των τιμών του πετρελαίου και η πιθανή
ανατίμηση του δολαρίου θα συνεχίσουν να
ασκούν καθοδικές πληθωριστικές πιέσεις.
Παρόλα αυτά, αναμένουν πως οι εν λόγω
πιέσεις θα εξαλειφθούν, με τον  πληθωρισμό να
αυξάνεται σταδιακά μέσω της βελτίωσης στην
αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται
πως ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί γύρω στο
1,9% το 2014 και 2,0% το 2015.

Στην Ιαπωνία, ο πληθωρισμός κατέγραψε
οριακή επιβράδυνση τον Σεπτέμβριο του 2014
στο 3,2% σε σύγκριση με 3,3% τον Αύγουστο
του 2014, κυρίως λόγω της μείωσης των τιμών
τις ενέργειας. Αξίζει να αναφερθεί πως εξαιρου-
μένης της αύξησης του ΦΠΑ που επιβλήθηκε
τον Απρίλιο του 2014, ο ετήσιος πληθωρισμός
της Ιαπωνίας ανέρχεται κοντά στο 1%, ενώ ο
πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας και
των τροφίμων παραμένει στα ίδια επίπεδα με
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το τέλος του 2013, μεταξύ του 0,5%-0,8%.
Διάφοροι αναλυτές εκτιμούν ότι ο πληθωρι-
σμός στην Ιαπωνία θα ανέλθει γύρω στο 2,8%
το 2014 και 1,8% το 2015.

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Η σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του
ευρώ έναντι των βασικών διεθνών νομισμάτων
συνέχισε την καθοδική της πορεία και το δεύτερο
εξάμηνο του 2014. Αυτό αντανακλά κυρίως τις
εξελίξεις στις προσδοκίες για τη μελλοντική νομι-
σματική πολιτική της ζώνης του ευρώ αλλά και
την αναπροσαρμογή των προσδοκιών των
αγορών για τις οικονομικές προοπτικές στη ζώνη
του ευρώ σε σχέση με τις άλλες οικονομίες.
Αναλυτικότερα, από τις 3 Ιανουαρίου του 2014
μέχρι και τις 14 Νοεμβρίου του 2014 (τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία), το ευρώ κατέγραψε πτώση
της τάξης του 7,83% και 3,41% έναντι του δολα-
ρίου και της στερλίνας αντίστοιχα, λόγω των
χαμηλών προσδοκιών για την οικονομία της
ζώνης του ευρώ. Αντίθετα, το ευρώ κατέγραψε
άνοδο έναντι του γιεν κατά 2,24%. Η ανατίμηση
του ευρώ έναντι του γιεν ήταν επακόλουθο της
ανακοίνωσης για επέκταση του προγράμματος
χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής στην
Ιαπωνία (Διάγραμμα Α.3). 

Πετρέλαιο και χρυσός

Παρά τις έντονες γεωπολιτικές αναταραχές στις
κυριότερες πετρελαιοπαραγωγές χώρες, οι
τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν αισθητά τους
τελευταίους μήνες. Μετά από τη σταθερο-
ποίηση της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent
σε πάνω από 100 δολάρια ανά βαρέλι για
περίπου δύο χρόνια, η τιμή κλεισίματος του
μαύρου χρυσού κατέγραψε μείωση κατά
σχεδόν 25% σε τιμές δολαρίου στις 14 Νοεμ-
βρίου 2014 φθάνοντας στα χαμηλότερα
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επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων χρόνων.
Συγκεκριμένα, κατά το 2014 η τιμή κλεισίματος
του πετρελαίου τύπου Brent κυμάνθηκε από τα
$108,07 ανά βαρέλι το πρώτο τρίμηνο στα
$113,30 το δεύτερο και στα $97 το τρίτο
τρίμηνο. Τον Οκτώβριο η τιμή κλεισίματος
διαμορφώθηκε στα $85,86 ενώ σύμφωνα με τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στις 14 Νοεμ-
βρίου το πετρέλαιο τύπου Brent έκλεισε στα
$79,41 ανά βαρέλι (Διάγραμμα Α.4). Αυτό οφεί-
λεται κυρίως στην άφθονη προσφορά πετρε-
λαίου λόγω της αυξανόμενης παραγωγής
πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ (κυρίως από τη
Λιβύη και το Ιράκ) σε συνδυασμό με τη
σταθερή αύξηση παραγωγής πετρελαίου από
τη Βόρεια Αμερική, αλλά και τη μειωμένη
ζήτηση. Υπό το φως των πιο πάνω εξελίξεων και
λαμβάνοντας υπόψη την υποτονική παγκόσμια
οικονομική ανάπτυξη, η Διεθνής Υπηρεσία
Ενέργειας μείωσε περαιτέρω τις προβλέψεις της
για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για το
2014 και το 2015. Για τον μεσοπρόθεσμο
ορίζοντα, οι αγορές αναμένουν οριακή αύξηση
της τιμής του μαύρου χρυσού, με τα συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Δεκέμβριο
του 2015 να τιμολογούνται γύρω στα $88 ανά
βαρέλι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό
Ενέργειας.

Όσον αφορά το χρυσό (Διάγραμμα Α.5), η
τιμή του κατέγραψε μείωση σε τιμές δολαρίου
την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014, κλεί-
νοντας στις 14 Νοεμβρίου 2014 (τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία) στα $1189 ανά ουγγία από
$1290 την αντίστοιχη περίοδο του 2013, κυρίως
λόγω των ανησυχιών των αγορών για μείωση
της ζήτησης από σημαντικές αναδυόμενες
οικονομίες, ιδιαίτερα στην Κίνα. Σε αντίθεση, σε
τιμές ευρώ, ο χρυσός κατέγραψε μικρή αύξηση
κατά την προαναφερόμενη περίοδο, γεγονός
που οφείλεται στην υποτίμηση του ευρώ έναντι
του δολαρίου κατά την αντίστοιχη περίοδο.
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Επιλεγμένοι διεθνείς χρηματιστηριακοί
δείκτες

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες σε ΗΠΑ και
Ιαπωνία παρουσίασαν τάσεις ανόδου κατά το
δεύτερο εξάμηνο του 2014, σε αντίθεση με τη
ζώνη του ευρώ που παρουσίασε μερική
μείωση των τιμών των μετοχών, αντανα-
κλώντας κυρίως τις επιδράσεις από τις
ανακοινώσεις ασθενών οικονομικών μεγεθών
για τη ζώνη του ευρώ. Συγκεκριμένα, ο
χρηματιστηριακός δείκτης στη ζώνη του
ευρώ (DJ Eurostoxx), κατέγραψε μείωση
0,47% (Διάγραμμα Α.6) από την αρχή του
Ιανουαρίου 2014 έως τις 14 Νοεμβρίου
(τελευταία διαθέσιμα στοιχεία). Την ίδια
περίοδο, ο χρηματιστηριακός δείκτης S&P500
κατέγραψε άνοδο της τάξης του 11,38% αντα-
νακλώντας τις επιδράσεις από τα θετικά οικο-
νομικά στοιχεία των ΗΠΑ. Ο δείκτης Nikkei
225 κατέγραψε επίσης άνοδο 7,36%, κυρίως
λόγω των θετικών επιδράσεων που προήλθαν
από την πρόσφατη απόφαση επέκτασης του
προγράμματος χαλάρωσης της νομισματικής
πολιτικής στην Ιαπωνία. 

Διεθνή βασικά επιτόκια

Οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες συνέ-
χισαν κατά τη διάρκεια του 2014 την επεκτα-
τική νομισματική πολιτική τους με την
εφαρμογή διάφορων συμβατικών και μη-
συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής.
Τον Ιούνιο του 2014, η ΕΚΤ μείωσε το βασικό
επιτόκιό της στο 0,15% και προχώρησε στην
εισαγωγή αρνητικού επιτοκίου για τη διευκό-
λυνση αποδοχής καταθέσεων για πρώτη
φορά της τάξης του 0,10% ως πιο δραστικό
συμβατικό μέτρο αντιμετώπισης του χαμηλού
πληθωρισμού. Στη συνέχεια, στις 4 Σεπτέμ-
βριου του 2014 προέβει σε περαιτέρω
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μείωση του βασικού της επιτοκίου για
πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης κατά
10 μ.β. στο 0,05% (Διάγραμμα Α.7), καθώς και
σε μείωση του επιτοκίου για τη διευκόλυνση
αποδοχής καταθέσεων στο -0,20% και του
επιτοκίου διευκόλυνσης οριακής χρηματοδό-
τησης στο 0,30%, με αποτέλεσμα τα επιτόκια
στην αγορά χρήματος να φθάνουν σε ιστο-
ρικά χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, τον
Σεπτέμβριο του 2014 η ΕΚΤ, στην προσπάθειά
της να ενισχύσει τη λειτουργία του μηχανι-
σμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής,
προχώρησε στη λήψη περαιτέρω μη-συμβα-
τικών μέτρων, των οποίων η επεξήγηση
αναλύεται πιο κάτω στην ενότητα “Βασικά
επιτόκια και παρεμβάσεις της ΕΚΤ”. 

Οι υπόλοιπες μεγαλύτερες κεντρικές τρά πε -
ζες, δηλαδή η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
και η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησαν τα βασικά
τους επιτόκια αμετάβλητα στο 0,25% και 0,5%,
αντίστοιχα. Τον Οκτώβριο του 2014, η Τράπεζα
της Αγγλίας ανακοίνωσε τη συνέχιση του προ -
γράμματος ποσοτικής χαλάρωσης μέσω αγορών
στοιχείων ενεργητικού ύψους £375 δις.  Σε αντί-
θεση η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ,
ανακοίνωσε τον τερματισμό του προγράμματος
αγορών περιουσιακών στοιχείων στα πλαίσια
καλύτερων οικονομικών προο πτι κών.

1.2 νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του
ευρώ

Πληθωρισμός

Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τα τελευ-
ταία διαθέσιμα στοιχεία ο πληθωρισμός στη
ζώνη του ευρώ κατέγραψε οριακή αύξηση της
τάξης του 0,4% τον Οκτώβριο του 2014 σε
σύγκριση με 0,3% τον Σεπτέμβριο του 2014
(Διάγραμμα Α.8). Η οριακή αύξηση που σημει-
ώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 αντικατο-
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πτρίζει κυρίως τον ψηλότερο ετήσιο ρυθμό
μεταβολής των τιμών των τροφίμων και των
υπηρεσιών, όπως και τη λιγότερο αρνητική
συμβολή των τιμών της ενέργειας, αν και, εν
μέρει, αντισταθμίστηκαν από τη μείωση του
ετήσιου ρυθμού μεταβολής των τιμών των
βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της
ενέργειας. Την ίδια στιγμή, εξαιρουμένης της
ενέργειας και των τροφίμων, ο πληθωρισμός
στη ζώνη του ευρώ τον Οκτώβριο του 2014
ανήλθε στο 0,7% από 0,8% τον Σεπτέμβριο
του 2014. 

Όσον αφορά την περίοδο Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 2014, ο πληθωρισμός στη ζώνη του
ευρώ παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα
πρωτίστως λόγω των σημαντικών μειώσεων
των τιμών της ενέργειας αλλά και του χαμηλό-
τερου πληθωρισμού στις λοιπές συνιστώσες
του ΕνΔΤΚ, απότοκο της πλεονάζουσας παρα-
γωγικής ικανότητας. Οι πιο πρόσφατες προβλέ-
ψεις διεθνών οργανισμών και αναλυτών για τον
πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ, οι οποίες
ενσωματώνουν την πρόσφατη απότομη
μείωση των τιμών του πετρελαίου αλλά και τις
πιθανές επιπτώσεις των γεωπολιτικών ανατα-
ραχών και την εισαγωγή νέων μη-συμβατικών
μέτρων νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ,
συγκλίνουν στο 0,5% για το 2014 και 0,9% για
το 2015.

Βασικά επιτόκια και παρεμβάσεις της ΕΚΤ

Στις 4 Σεπτεμβρίου του 2014, όπως προανα-
φέρθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ
αποφάσισε να προβεί σε περαιτέρω μείωση
του βασικού της επιτοκίου κατά 10 μ.β. Συνο-
λικά, από την αρχή του έτους, η ΕΚΤ προέβη σε
δύο μειώσεις του βασικού της επιτοκίου κατά
20 μ.β. Ως αποτέλεσμα, το βασικό της επιτόκιο
για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης βρί -
σκεται πλέον στο 0,05%, με το επιτόκιο της
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διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης της
ΕΚΤ να μειώνεται στο 0,30%. Παράλληλα, το
Διοικητικό Συμβούλιο της EKT μείωσε περαι-
τέρω το επιτόκιο για τη διευκόλυνση αποδοχής
καταθέσεων στο -0,20% (Διάγραμμα Α.9)
προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη
λειτουργία της αγοράς χρήματος, εντός της
οποίας οι εμπορικές τράπεζες δανείζουν κεφά-
λαια η μία στην άλλη. 

Εκτός από τις μειώσεις των βασικών της
επιτοκίων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ,
λαμβάνοντας υπόψη τις μεσοπρόθεσμες
προοπτικές για συνέχιση χαμηλού πληθωρι-
σμού στη ζώνη του ευρώ, την εύθραυστη
οικονομική ανάκαμψη και την πλεονάζουσα
παραγωγική ικανότητα, καθώς και την υποτο-
νική πιστωτική επέκταση, προέβη στη χρήση
διάφορων μη-συμβατικών μέτρων νομισμα-
τικής πολιτικής, προκειμένου να αντιμετω-
πίσει αποτελεσματικά τους κινδύνους που
ελλοχεύουν από τους πιο πάνω παράγοντες.
Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ διεξήγαγε την πρώτη
στοχευμένη πράξη μακροχρόνιας αναχρημα-
τοδότησης (TLTRO) με μέγιστο χρονικό
ορίζοντα τεσσάρων ετών από την οποία τα
Ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα άντλησαν
ρευστότητα ύψους €82,6 δις. Επίσης, στις 2
Οκτωβρίου 2014 η ΕΚΤ έθεσε σε εφαρμογή το
τρίτο σε σειρά πρόγραμμα αγοράς καλυμ-
μένων ομολόγων (CBPP), ενώ ανακοίνωσε και
την επικείμενη εφαρμογή ενός καινούργιου
προγράμματος αγοράς τίτλων εκδοθέντων
έναντι περιουσιακών στοιχείων (ABSPP) με τις
υποκείμενες αξίες να αφορούν απαιτήσεις
έναντι του ιδιωτικού τομέα εκτός του χρημα-
τοοικονομικού κλάδου. Τα πιο πάνω μέτρα,
αναμένεται να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση
του χαμηλού πληθωρισμού και της συνεχιζό-
μενης υποτονικής νομισματικής και πιστω-
τικής δυναμικής. Την ίδια στιγμή, το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε τη
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δέσμευσή του για περαιτέρω χρήση μη-
συμβατικών μέτρων στα πλαίσια του πυλώνα
της ΕΚΤ για διατήρηση της σταθερότητας των
τιμών, προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτε-
λεσματικά τους ενδεχόμενους κινδύνους που
ελλοχεύουν από μια παρατεταμένη περίοδο
χαμηλού πληθωρισμού.

Ανεξάρτητα των πιο πάνω μέτρων, η ΕΚΤ
συνέχισε να στηρίζει τις αγορές χρήματος
μέσω συμβατικών πράξεων παροχής ρευστό-
τητας με σκοπό την παροχή ρευστότητας για
τη διατήρηση της ομαλής και αποτελεσμα-
τικής μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής
της ζώνης του ευρώ. Αναλυτικότερα, κατά τη
περίοδο 2 Οκτωβρίου – 5 Νοεμβρίου 2014, το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε τη
συνέχεια πέντε πράξεων κύριας αναχρηματο-
δότησης (MROs) μέσω δημοπρασιών με
σταθερό επιτόκιο, ενώ στις 29 Οκτωβρίου
αποφάσισε να διενεργήσει μια πράξη πιο
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης
(LTROs) με διάρκεια τριών μηνών. Επίσης,
αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την αύξηση
ρευστότητας που δημιουργήθηκε μέσω της
πρώτης πράξης μακροχρόνιας αναχρηματο-
δότησης (TLTROs), η πλεονάζουσα ρευστό-
τητα μειώθηκε κατά την ένατη περίοδο
τήρησης του 2014, λόγω κυρίως της
μειωμένης ζήτησης για τα συμβατικά μέτρα
παροχής ρευστότητας.

Διατραπεζική αγορά και επιτοκιακά
περιθώρια

Τα επιτόκια στην αγορά χρήματος κατέγραψαν
μερική μείωση από το τέλος Μαΐου 2014 έως και
την αρχή Σεπτεμβρίου 2014, σε συνέχεια της
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ
για μείωση του βασικού της επιτοκίου τον Ιούνιο
και τον Σεπτέμβριο του 2014. Σημειώνεται ότι
μετά και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου-
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λίου τον Ιούνιο του 2014 για εισαγωγή αρνητικού
επιτοκίου για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΚΤ
για τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων και
την εφαρμογή μη-συμβατικών μέτρων νομισμα-
τικής πολιτικής σαν πιο δραστικό μέτρο αντιμε-
τώπισης του χαμηλού πληθωρισμού, τα επιτόκια
στην αγορά χρήματος έφθασαν σε ιστορικά
χαμηλά επίπεδα. Η διεξαγωγή του πρώτου TLTRO
στη ζώνη του ευρώ αύξησε προσωρινά την πλεο-
νάζουσα ρευστότητα τον Οκτώβριο του 2014,
ενώ τον Νοέμβριο του 2014 επανήλθε στα ίδια
επίπεδα που επικρατούσε πριν από την πράξη.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, ο δείκτης ΕΟΝΙΑ
κατέγραψε αρνητικά επίπεδα κατά τη διάρκεια
Σεπτεμβρίου 2014 και αυξήθηκε οριακά τον
Οκτώβριο, κλείνοντας στο 0,082% την τελευταία
μέρα Οκτωβρίου (Διάγραμμα Α.10). Παρόλα
αυτά, λόγω της προσωρινής αύξησης της
ρευστότητας το πρώτο δεκαπενθήμερο Νοεμ-
βρίου, η τιμή του δείκτη ΕΟΝΙΑ στις 17 Νοεμ-
βρίου 2014 (ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης
του παρόντος Δελτίου), έκλεισε στο -0,029%.

Στις 31 Οκτωβρίου του 2014, το EURIBOR
ενός, τριών και δώδεκα μηνών διαμορφώθηκε
στο 0,01%, 0,086% και 0,34% αντίστοιχα. Η
διαφορά μεταξύ του EURIBOR δώδεκα και ενός
μηνός, η οποία αποτελεί δείκτη της κλίσης της
καμπύλης των αποδόσεων στην αγορά
χρήματος επανήλθε στις 33 μ.β στις 31 Οκτω-
βρίου 2014, στα ίδια δηλαδή επίπεδα με τον
Ιανουάριο του 2014 (Διάγραμμα Α.11), ύστερα
από μερικές αυξήσεις που καταγράφηκαν από
το τέλος Μαΐου έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Ακολούθως, η διαφορά των επιτοκίων EURIBOR
τριών μηνών και των προϊόντων OIS3 η οποία
παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Α.12, κατέ-
γραψε καθοδική πορεία από το τέλος Μαΐου
έως και τον Νοέμβριο του 2014, από 0,2% στις
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30 Μαΐου 2014 στο 0,023% στις 14 Νοεμβρίου
2014 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία). 

Καμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του ευρώ

Η καμπύλη αποδόσεων για κυβερνητικά χρεό-
γραφα τύπου ΑΑΑ με λήξη μέχρι τα 30 έτη
(τιμές spot), η οποία σκιαγραφείται στο
Διάγραμμα Α.13, αντανακλά τις προσδοκίες
των αγορών για τη μελλοντική εξέλιξη των
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
επιτοκίων, ενώ αποτελεί παράλληλα χρήσιμο
δείκτη για πρόβλεψη της μελλοντικής οικονο-
μικής δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος έτους, παρατηρήθηκε μετατόπιση
των προσδοκιών για τις βραχυπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες αποδόσεις προς τα κάτω σε
σχέση τόσο με τις 15 Μαΐου του 2014 (ημερο-
μηνία τελευταίας ενημέρωσης του Οικονο-
μικού Δελτίου Ιουνίου του 2014) όσο και με τις
31 Δεκεμβρίου του 2013. Αυτό οφείλεται
κυρίως στις ανακοινώσεις ασθενών οικονο-
μικών στοιχείων για τη ζώνη του ευρώ καθώς
και της μεγάλης διακύμανσης των αποδόσεων
των κυβερνητικών χρεογράφων των
ευάλωτων χωρών (stressed countries) της
ζώνης του ευρώ.

Μ3 και πιστωτική επέκταση

Ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του Μ3 και η
πιστωτική επέκταση προς τους κατοίκους της
ζώνης του ευρώ παρέμειναν σε υποτονικά
επίπεδα το πρώτο εξάμηνο του 2014, με
σημάδια βελτίωσης από τον Αύγουστο του 2014.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέ-
σιμα στοιχεία, τον Σεπτέμβριο του 2014 ο
ρυθμός αύξησης του Μ3 επιταχύνθηκε στο 2,5%
από 1,1% στο τέλος Μαΐου του 2014 και 2,0% το
τρίτο τρίμηνο του 2013 (Διάγραμμα Α.14). Η
επιτάχυνση αυτή οφείλεται, κυρίως, στην

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

 
 

  
   

   

 
 

 
 

-0,5

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

3M 9M 2Y 4Y 6Y 8Y 10Y 12Y 14Y 16Y 18Y 20Y 22Y 24Y 26Y 28Y 30Y

17/11/201431/12/2013 M=μήνας
Y=χρόνος15/05/2014

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.13 Καμπύλη αποδόσεων στη ζώνη 
του ευρώ
(%)

Πηγή: Bloomberg.
Σημείωση: Αποδόσεις ΑΑΑ κυβερνητικών χρεογράφων με λήξη μέχρι 30 έτη, τιμές spot.

    

-4

-2

0

2

4

6

8
πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα Μ3

2009
Ιαν. Ιούλ.

2010
Ιαν. Ιούλ.

2011
Ιαν. Ιούλ.

2012
Ιαν. Ιούλ.

2013
Ιαν.

2014
Ιαν.Ιούλ. Ιούλ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.14 M3 και πιστώσεις προς τον ιδιωτικό
τομέα: ζώνη του ευρώ
(ετήσια μεταβολή %, εποχικά διορθωμένη)

Πηγή: SDW (EKT).

1

2

3

Σύνοψ
η

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

Στατιστικό 
Π

αράρτημα 



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒριοΣ 2014

αύξηση της ζήτησης των εμπορεύσιμων χρημα-
τοδοτικών μέσων (marketable instruments), στο
μετριασμό του ρυθμού συρρίκνωσης των
δανείων των ΝΧΙ προς τον ιδιωτικό τομέα και
συνακόλουθα στη μείωση των μακροπρόθε-
σμων χρηματοοικονομικών υπο χρεώ σεων.

Όσον αφορά τις πιστώσεις (δάνεια και τίτλοι)
προς τον ιδιωτικό τομέα, ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής των συνολικών πιστώσεων των ΝΧΙ προς
τους κατοίκους της ζώνης του ευρώ συνεχίζει να
παρουσιάζεται αρνητικός, από τον Απρίλιο του
2012, καταγράφοντας μείωση κατά 1,8% στο
τέλος Σεπτεμβρίου του 2014. Αναλυτικότερα, ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τις
μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις έφθασε
στο -2,0% το τρίτο τρίμηνο του 2014 σε
σύγκριση με –2,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2014
και -1,1% το τρίτο τρίμηνο του 2013. Σε οριακά
αρνητικά επίπεδα κυμάνθηκε και ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής δανείων προς τα νοικοκυριά
φθάνοντας στο -0,5% στο τέλος του τρίτου
τριμήνου του 2014, σε σύγκριση με -0,4% το
δεύτερο τρίμηνο του 2014 και παρέμεινε αμετά-
βλητος σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του
2013. Τα πιο πάνω στοιχεία αντανακλούν κυρίως
στην αναιμική οικονομική δραστηριότητα που
επικρατεί στη ζώνη του ευρώ με αποτέλεσμα οι
υποτονικοί παράγοντες ζήτησης και προσφοράς
να επηρεάζουν αρνητικά το δανεισμό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας
τραπεζικών χορηγήσεων στη ζώνη του ευρώ
του Οκτώβριου του 2014, οι τράπεζες που
συμμετέχουν στην εν λόγω έρευνα αναμένουν
τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις επιχει-
ρήσεις και τα νοικοκυριά κατά το τέταρτο
τρίμηνο του 2014 να παραμείνουν αμετάβλητα. 

Παράλληλα, και με βάση την πιο πάνω
έρευνα, για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 η
καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις και
στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά αναμένεται
να παρουσιάσει αύξηση σε σύγκριση με το
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τρίτο τρίμηνο του 2014, ενώ η ζήτηση δανείων
για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς
αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη. 

2. Εγχώριες Τιμές, νομισματικά Μεγέθη
και Κόστος Εργασίας4

Τιμές

Ο εγχώριος πληθωρισμός με βάση το Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) συνέχισε να κατα-
γράφει αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής, με τον
πληθωρισμό Οκτωβρίου του 2014 να διαμορ-
φώνεται στο -0,5% σε σύγκριση με -0,9% τον
Σεπτέμβριο του 2014 και -1,6% τον Οκτώβριο
του 2013. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτω-
βρίου 2014, ο ΔΤΚ σημείωσε σημαντική μείωση
της τάξης του 1,5% σε σύγκριση με μηδενική
μεταβολή την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Όσον αφορά τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), ενώ κατά την περίοδο
Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014 παρουσίασε
διαδοχικούς αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής,
από τον Ιούνιο και εντεύθεν άρχισε να παρου-
σιάζει μηδενικούς ή / και θετικούς ρυθμούς
μεταβολής. Πιο συγκεκριμένα, ο ΕνΔΤΚ κατέ-
γραψε μικρή αύξηση 0,3% τον Οκτώβριο του
2014 σε σύγκριση με μηδενική μεταβολή τον
Σεπτέμβριο του 2014 και μείωση 0,5% τον
Οκτώβριο του 2013. Κατά την περίοδο Ιανουα-
ρίου-Οκτωβρίου του 2014 ο ΕνΔΤΚ κατέγραψε
ετήσια κατά μέσο όρο μείωση της τάξης του
0,2% έναντι αύξησης 0,7% την αντίστοιχη
περίοδο του 2013 (Διάγραμμα Α.15). 
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4.    Από τον Δεκέμβριο του 2014 έχει ξεκινήσει η σταδιακή υιο-
θέτηση των στατιστικών προτύπων. Λόγω της μεταβατικής
περιόδου η ανάλυση γίνεται στη βάση των πιό επικαιρο-
ποιημένων στοιχείων. Συνεπώς τα στοιχεία που χρησιμο-
ποιούνται δύναται να διαφέρουν ως προς το πρότυπο που
χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτισή τους. Εντούτοις, δεν
αναμένεται να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις τουλάχιστον
όσον αφορά τους ρυθμούς μεταβολής.
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Κατά την εν λόγω περίοδο, αρνητικό πληθω-
ρισμό κατέγραψαν, σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο, όλες οι συνιστώσες του ΕνΔΤΚ
με εξαίρεση τις κατηγορίες των υπηρεσιών και
των επεξεργασμένων τροφίμων. Οι προαναφερ-
θείσες εξελίξεις οφείλονται κυρίως στη συνεχιζό-
μενη εγχώρια ύφεση, καθώς και στη σημαντική
μείωση στις απολαβές και στις κύριες κατηγορίες
του πληθωρισμού της ενέργειας, παρά την αύξηση
που επιβλήθηκε στους συντελεστές του ΦΠΑ και
στην αύξηση στο φόρο κατανάλωσης στα πετρε-
λαιοειδή από τον Ιανουάριο του 2014. 

Ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας
κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο έφθασε στο
0,1% σε σύγκριση με ρυθμό αύξησης 0,7% την
αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία της ενέργειας
(Διάγραμμα Α.16) η επίδραση της σημαντικής
μείωσης των τιμών του πετρελαίου και η απόφαση
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)
για μετατροπή της προσωρινής μείωσης της τιμής
του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 8% σε μόνιμη
βάση ή για όσο καιρό κριθεί αναγκαίο (αρχής γε-
νομένης τον Μάρτιο του 2014), υπερισχύει ση-
μαντικά των ανοδικών πιέσεων από την αύξηση
των φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή και
του ΦΠΑ από το 18% στο 19% τον Ιανουάριο του
2014. Ως αποτέλεσμα, ο πληθωρισμός ενέργειας
συνεχίζει να καταγράφει μειώσεις. Κατά τους πρώ-
τους δέκα μήνες του 2014, οι τιμές της ενέργειας
μειώθηκαν κατά 3% σε σύγκριση με θετικό ρυθμό
μεταβολής 0,4% την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Οι τιμές των μη-επεξεργασμένων τροφίμων
(Διάγραμμα Α.17), κατά τους πρώτους δέκα μήνες
του 2014, κατέγραψαν κατά μέσο όρο σημαντική
μείωση της τάξης του 2,6% σε σύγκριση με άνοδο
2,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Ο συγκε-
κριμένος πληθωρισμός παρέμεινε κατά την υπό
εξέταση περίοδο αρνητικός λόγω, κυρίως, των
σημαντικών μειώσεων στις τιμές των λαχανικών
και του κρέατος. Σύμφωνα με τα τελευταία δια-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.16 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών 
καταναλωτή: ενέργεια
(ετήσια μεταβολή, %)
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θέσιμα στοιχεία, τον Οκτώβριο του 2014 οι τιμές
στα μη-επεξεργασμένα τρόφιμα κατέγραψαν μεί-
ωση της τάξης του 2,1% σε σύγκριση με άνοδο
2,5% τον Οκτώβριο του 2013.

Σε ό,τι αφορά τα επεξεργασμένα τρόφιμα (Διά-
γραμμα Α.17, σελ. 34), ο πληθωρισμός επιβρα-
δύνθηκε στο 0,5% για την περίοδο Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου του 2014, αρκετά πιο κάτω από το
4,5% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο
του 2013. Η εν λόγω επιβράδυνση του πληθωρισμού
παρά την αύξηση του ΦΠΑ στα αλκοολούχα ποτά
και στα καπνικά προϊόντα, οφείλεται κατά κύριο
λόγο στη μείωση των τιμών βασικών ειδών αυτής
της συνιστώσας, όπως το ψωμί και τα δημητριακά. 

Στο Διάγραμμα Α.17 (σελ. 34) παρουσιάζεται,
επίσης, ο πληθωρισμός των υπηρεσιών, ο οποίος
σε αντίθεση με τις υπόλοιπες συνιστώσες του
ΕνΔΤΚ, κατέγραψε αύξηση 0,4% τους πρώτους
δέκα μήνες του 2014 σε σύγκριση με μηδενική
μεταβολή την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η
αύξηση αντανακλάται κυρίως στις κατηγορίες που
σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως για παράδειγμα
στις τιμές των καταλυμάτων και στις αεροπορικές
μεταφορές των επιβατών. Πιο συγκεκριμένα, τον
Οκτώβριο του 2014, η ποσοστιαία αύξηση των
τιμών των υπηρεσιών ήταν της τάξης του 0,7% σε
σύγκριση με μείωση 0,7% τον Οκτώβριο του 2013. 

Οι μεταβολές των τιμών στα βιομηχανικά προ-
ϊόντα εξαιρουμένης της ενέργειας (Διά γραμμα
Α.18) κατέγραψαν κατά μέσο όρο μείωση 0,7%
κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2014, όπως
και την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Σημειώνεται
ότι, οι καθοδικές πιέσεις στις τιμές της εν λόγω
συνιστώσας του ΕνΔΤΚ καταγράφονται παρά το
γεγονός ότι η συνιστώσα αυτή επιβαρύνεται σχε-
δόν στο σύνολό της με το βασικό συντελεστή
ΦΠΑ, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε αυξήθηκε
από το 18% στο 19% τον Ιανουάριο του 2014.
Τον Οκτώβριο του 2014, οι τιμές των βιομηχανικών
προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας κατέγρα-
ψαν μείωση 0,2%, λόγω κυρίως των σημαντικών
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συνεχών μειώσεων στις τιμές των αυτοκινήτων
αλλά και των επίπλων. Η μείωση συγκρατήθηκε
μερικώς από τις αυξήσεις που κατέγραψαν οι
κατηγορίες των ενδυμάτων και ειδών υπόδησης.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω εξελίξεων, κατά
το πρώτο δεκάμηνο του 2014, ο συνολικός πλη-
θωρισμός στην Κύπρο βρισκόταν κατά μέσο όρο
σε χαμηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο της
ζώνης του ευρώ για όλες τις συνιστώσες του ΕνΔΤΚ. 

Εξαιρουμένων των τροφίμων και των ειδών
ενέργειας που μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου
το 30% του ΕνΔΤΚ, ο πληθωρισμός έφθασε στο
0,2% την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του
2014 σε σύγκριση με ρυθμό μεταβολής -0.1%
την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Παρά την
ύφεση που διέρχεται η κυπριακή οικονομία και
των συνακόλουθων καθοδικών πιέσεων στη ζή-
τηση και ως εκ τούτου στις εγχώριες τιμές, η
μικρή αυτή αύξηση του εγχώριου δομικού πλη-
θωρισμού οφείλεται στην κατηγορία των υπη-
ρεσιών και κυρίως στις υποκατηγορίες που σχε-
τίζονται με τον τουρισμό. Ο αντίστοιχος πληθω-
ρισμός στη ζώνη του ευρώ κατέγραψε αύξηση
0,8% κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο.

Νομισματικά Μεγέθη5,6

Οι αρνητικοί ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των
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5.     Για αναλυτική επεξήγηση της μεθοδολογίας και τεχνικής
ανάλυσης των νομισματικών μεγεθών βλέπε τις τεχνικές
σημειώσεις στη σελ. 102.

6.      Από τον Ιανουάριο του 2014 το τμήμα στατιστικής της ΚΤΚ
προέβηκε σε  αναθεώρηση των στοιχείων καταθέσεων και δα-
νείων που δημοσιεύονται, έτσι ώστε οι μηνιαίες συναλλαγές
και οι ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές να περιλαμβάνουν και
την αναπροσαρμογή που προέρχεται από τις συναλλαγματι-
κές μεταβολές. Με τη συμπερίληψη της εν λόγω αναπροσαρ-
μογής, οι συναλλαγές και οι ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές
των δανείων και καταθέσεων σε ξένο νόμισμα, δεν θα επηρε-
άζονται πλέον από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών
ισοτιμιών. Η εν λόγω αναθεώρηση βελτιώνει σημαντικά την
ακρίβεια των στοιχείων, προσδίδοντας πληροφόρηση στους
χρήστες σε ό,τι αφορά την πραγματική ετήσια ποσοστιαία με-
ταβολή στα νομισματικά μεγέθη, σε εναρμόνιση με τη μεθο-
δολογία που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ). Πρέπει να τονιστεί ότι τα εκκρεμούντα υπό-
λοιπα δεν επηρεάζονται από την εν λόγω αναθεώρηση.
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δανείων προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα που
παρατηρήθηκαν από τον Μάιο του 2013 συνε-
χίστηκαν και κατά το πρώτο εννιάμηνο του
2014. Η αρνητική πορεία οφείλεται τόσο σε
παράγοντες προσφοράς, όπως η συνεχιζό-
μενη προσπάθεια των εγχώριων τραπεζών για
περαιτέρω απομόχλευση μετά τις αποφάσεις
του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013 αλλά και
σε παράγοντες ζήτησης, όπως η μειωμένη
ιδιωτική κατανάλωση ως επακόλουθο της
συνεχιζόμενης ύφεσης που αντιμετωπίζει η
κυπριακή οικονομία. Ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής των δανείων προς τον εγχώριο ιδιωτικό
τομέα στο τέλος του τρίτου τριμήνου του
2014 αντικατοπτρίζει τους αρνητικούς
ρυθμούς μεταβολής των πιο σημαντικών
κατηγοριών δανεισμού προς τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις. Παρόμοια εικόνα παρου-
σιάζει και ο ρυθμός μεταβολής των καταθέ-
σεων, αφού για την περίοδο Μαρτίου
2013-Σεπτεμβρίου 2014 καταγράφηκαν συνε-
χείς αρνητικοί ρυθμοί μεταβολής, ως αποτέ-
λεσμα του σοβαρού πλήγματος στην
αξιοπιστία του κυπριακού τραπεζικού συστή-
ματος από τις αποφάσεις του Eurogroup7.
Εντούτοις, οι επιτυχημένες ανακεφαλαιοποι-
ήσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων και ως συνε-
πακόλουθο τα θετικά αποτελέσματα από τον
Έλεγχο Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού
(AQR) και της Άσκησης Προσομοίωσης
Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) για τις
συμμετέχουσες συστημικές κυπριακές
τράπεζες, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 26
Οκτωβρίου 2014, αναμένεται ότι θα συμβά-
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7.     Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το στατιστικό χειρισμό που
εφαρμόστηκε για τις αποφάσεις του εν λόγω Eurogroup
(βλέπε Οικονομικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2013), ο ρυθμός με-
γέθυνσης των καταθέσεων δεν επηρεάζεται από τις εν
λόγω αποφάσεις, που αφορούν μεταξύ άλλων, απομείωση
σημαντικού ποσού ανασφάλιστων καταθέσεων. Οι εν λόγω
απομειώσεις αντικατοπτρίζονται μόνο στο συνολικό υπό-
λοιπο των καταθέσεων.
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λουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των
καταθετών στο κυπριακό τραπεζικό τομέα.

Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω, τα αποτελέ-
σματα της έρευνας τραπεζικών χορηγήσεων
του Οκτωβρίου του 2014 καταδεικνύουν ότι
οι τράπεζες το τρίτο τρίμηνο του 2014 εφάρ-
μοσαν αυστηρότερα κριτήρια χορήγησης
δανείων σε όλες τις κατηγορίες, αν και σε
μικρότερο βαθμό σε σχέση με το δεύτερο
τρίμηνο του 2014. Σύμφωνα με τα τραπεζικά
ιδρύματα που συμμετέχουν στην εν λόγω
έρευνα, τα κριτήρια χορήγησης κατά το
τέταρτο τρίμηνο του 2014 αναμένεται να
παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητα σε όλες
τις κατηγορίες δανείων. Περαιτέρω, η καθαρή
ζήτηση δανείων για καταναλωτικά και λοιπά
δάνεια κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 κατέ-
γραψε μείωση, ενώ η ζήτηση για τις υπόλοιπες
κατηγορίες δανείων παρέμεινε αμετάβλητη.
Όσον αφορά τις προσδοκίες για το τέταρτο
τρίμηνο του 2014, η ζήτηση για στεγαστικά
δάνεια από νοικοκυριά καθώς και για δάνεια
από επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθεί. Σε
αντίθεση, η ζήτηση δανείων για καταναλωτι-
κούς και λοιπούς σκοπούς από νοικοκυριά
αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη.

Αναλύοντας περαιτέρω τα νομισματικά
μεγέθη, τα δάνεια προς τον εγχώριο ιδιωτικό
τομέα στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2014 κατέ-
γραψαν μείωση της τάξης του 1,8% σε
σύγκριση με μείωση 3,0% στο τέλος Ιουνίου
του 2014 και αρνητικό ρυθμό μεταβολής της
τάξης του 2,4% που είχε καταγραφεί στο τέλος
του τρίτου τριμήνου του 2013. Η μείωση στην
προαναφερθείσα κατηγορία αντανακλά, εν
μέρει, το γεγονός ότι τα νοικοκυριά και οι
επιχειρήσεις συνεχίζουν να βρίσκονται σε
διαδικασία αποπληρωμής των δανείων τους
και αναδιάρθρωσης των ισολογισμών τους
λόγω των δυσμενών μακροοικονομικών
συνθηκών που επικρατούν στην εγχώρια
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οικονομία. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες παρου-
σιάζονται επιφυλακτικές στην παραχώρηση
νέων δανείων, λόγω του εύθραυστου εγχώ-
ριου οικονομικού περιβάλλοντος, της
μειωμένης ρευστότητας στο τραπεζικό
σύστημα αλλά και του ύψους των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, προτείνοντας κυρίως
αναδιαρθρώσεις των υφιστάμενων δανείων
και περιορισμένο νέο δανεισμό. Ως αποτέ-
λεσμα των προαναφερθέντων, παρουσιά-
ζονται, αν και σε μικρότερο βαθμό, συνεχείς
αρνητικοί ρυθμοί μεταβολής στα δάνεια των
μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και
στα στεγαστικά δάνεια των νοικοκυριών, ενώ
σημαντικοί αρνητικοί ρυθμοί μεταβολής
καταγράφονται και στα καταναλωτικά δάνεια
των νοικοκυριών (Διάγραμμα Α.19). Σημει-
ώνεται ότι, η πραγματική μείωση των δανείων
προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα μπορεί να
υποεκτιμάται ως ένα βαθμό από τη συμπερί-
ληψη των τόκων που χρεώνονται στα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Όσον αφορά τον ρυθμό μεταβολής των
δανείων των εγχώριων μη χρηματοοικονο-
μικών επιχειρήσεων, αυτός συνέχισε να παρου-
σιάζει αρνητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης,
φθάνοντας στο -0,6% τον Σεπτέμβριο του
2014, καταγράφοντας όμως μικρότερο αρνη-
τικό ρυθμό μεταβολής σε σύγκριση με τους
προηγούμενους μήνες. Σε συνάρτηση με τα πιο
πάνω, και σύμφωνα και με τα αποτελέσματα
της πρόσφατης έρευνας τραπεζικών χορηγή-
σεων, το τρίτο τρίμηνο του έτους, οι τράπεζες
εφάρμοσαν αυστηρότερα κριτήρια χορήγησης
δανείων προς τις επιχειρήσεις. Οι κυριότεροι
παράγοντες που συνέβαλαν στην αυστηρό-
τερη δανειακή πολιτική των τραπεζών προς τις
επιχειρήσεις ήταν, μεταξύ άλλων, το αυξημένο
κόστος που σχετίζεται με την κεφαλαιακή θέση
των τραπεζών και οι χαμηλές προσδοκίες
σχετικά με την γενικότερη οικονομική δραστη-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.19 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά και μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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ριότητα. Περαιτέρω, κατά το τρίτο τρίμηνο του
2014, η ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις
παρέμεινε αμετάβλητη. 

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και ο
ρυθμός μεταβολής των δανείων σε εγχώρια
νοικοκυριά, φθάνοντας στο -2,6% στο τέλος
του τρίτου τριμήνου του 2014. Αρνητικούς
ρυθμούς μεταβολής, συνεχίζουν να παρου-
σιάζουν όλες οι επιμέρους κατηγορίες των
δανείων σε νοικοκυριά (Πίνακας Α.1). Χαρα-
κτηριστικά, τα στεγαστικά δάνεια παρου-
σίασαν αρνητικό ρυθμό μεταβολής στο
-3,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2014.
Σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών χορη-
γήσεων, το τρίτο τρίμηνο του 2014, οι
συμμετέχουσες τράπεζες εφάρμοσαν
αυστηρότερα κριτήρια χορήγησης στεγα-
στικών και καταναλωτικών και λοιπών
δανείων προς τα νοικοκυριά. Όσον αφορά
τα στεγαστικά δάνεια, οι κύριοι παράγοντες
που συνέβαλαν στη θέσπιση αυστηρότερων
κριτηρίων είναι το κόστος κεφαλαίων και
περιορισμοί που συνδέονται με τον ισολο-
γισμό όπως και οι προσδοκίες σχετικά με τη
γενικότερη οικονομική δραστηριότητα και
οι προοπτικές της αγοράς κατοικιών. Στη
θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων των
καταναλωτικών και λοιπών δανείων, συνέ-
βαλαν οι παράγοντες που σχετίζονται με το
κόστος κεφαλαίων και τους περιορισμούς
που συνδέονται με τον ισολογισμό, τις προσ-
δοκίες σχετικά με τη γενικότερη οικονομική
δραστηριότητα, τη φερεγγυότητα των κατα-
ναλωτών καθώς και τον κίνδυνο όσον
αφορά τη ζητούμενη ασφάλεια. Περαιτέρω,
το τρίτο τρίμηνο του 2014 υπήρξε αμετά-
βλητη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από τα
νοικοκυριά. Κατά το ίδιο τρίμηνο του έτους,
υπήρξε μειωμένη ζήτηση για καταναλωτικά
και λοιπά δάνεια από νοικοκυριά, η οποία
εξηγείται κυρίως από τις μειωμένες δαπάνες
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ΠIΝΑΚΑΣ A.1 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά (1),(2)

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ΕΣΛ 95.
(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       2013        2013       2013       2014       2014      2014
                                                             συνόλου(3)       Ιούν.       Σεπτ.        Δεκ.    Μαρτ.       Ιούν.     Σεπτ.
Εγχώρια νοικοκυριά                         100,0                  -1,6           -3,5          -4,6          -5,0          -3,6         -2,6
1. Καταναλωτικά δάνεια                   13,0                  -6,8           -9,6        -10,8        -12,4          -8,3         -5,7
2. Στεγαστικά δάνεια                          53,4                  -2,7           -4,4          -5,2          -5,2          -4,2         -3,2
3. Λοιπά δάνεια                                     33,6                    2,5             0,8          -0,8          -1,2          -0,6         -0,3
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για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών
και τη χαμηλή εμπιστοσύνη των κατανα-
λωτών ως προς το γενικότερο οικονομικό
κλίμα.

Όσον αφορά τις καταθέσεις, ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων του εγχώ-
ριου ιδιωτικού τομέα (βλέπε υποσημείωση 7,
σελ. 37), καταγράφει από τον Μάρτιο του 2013
συνεχείς αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής.
Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2014, κατέ-
γραψε μείωση της τάξης του 3,5% αντικατο-
πτρίζοντας κυρίως τις αρνητικές μεταβολές
στις κατηγορίες των εγχώριων νοικοκυριών
αλλά και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και
συνταξιοδοτικών ταμείων.

Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής των καταθέσεων από εγχώρια νοικο-
κυριά (Διάγραμμα Α.20 και Πίνακας Α.2)
βρισκόταν στο -5,1% τον Σεπτέμβριο του
2014. Σημειώνεται ότι, η συνεχιζόμενη γενική
τάση αρνητικών ρυθμών μεταβολής των
συγκεκριμένων καταθέσεων συνάδει με το
οικονομικά αβέβαιο κλίμα που επικρατεί,
κυρίως στο εγχώριο μακροοικονομικό περι-
βάλλον. Όσον αφορά το εγγύς μέλλον, το
εύθραυστο κλίμα στην εγχώρια οικονομία, το
μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα, το υψηλό
ποσοστό ανεργίας, τα χαμηλά πλέον καταθε-
τικά επιτόκια, καθώς και το γεγονός ότι αρκετά
νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν
τις καταθέσεις τους για κάλυψη τρεχουσών
υποχρεώσεων και αποπληρωμή υφιστάμενων
δανείων, αποτελούν παράγοντες που ακόμη
δυσχεραίνουν την άμεση βελτίωση της κατα-
θετικής βάσης του τραπεζικού μας τομέα.
Παρόλα αυτά, τα πρόσφατα θετικά αποτελέ-
σματα της συνολικής αξιολόγησης της ΕΚΤ
που συμπεριελάμβανε για την Κύπρο τις τρεις
μεγαλύτερες εγχώριες τράπεζες και μία θυγα-
τρική τρίτης χώρας (AQR, Stress Tests) αναμέ-
νεται ότι θα συμβάλουν στην ενίσχυση της
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.20 Kαταθέσεις απο εγχώρια νοικοκυριά και
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.

ΠIΝΑΚΑΣ A.2 Καταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά (1),(2)

                                                            Υπόλοιπα                       Eτήσια ποσοστιαία μεταβολή
                                                                   ως % του     2013       2013      2013      2014     2014    2014
                                                                συνόλου (3)      Ιούν.       Σεπτ.        Δεκ.    Μαρτ.     Ιούν.    Σεπτ.
Εγχώρια νοικοκυριά                       100,0              -5,2          -6,5        -7,6        -6,4       -4,3       -5,1

Μίας ημέρας                                      19,3               1,1        14,5       17,4       24,9      17,6        3,8
Προθεσμίας                                        74,2              -4,8          -9,9      -11,4     -11,4       -8,6       -5,6

μέχρι 2 έτη                                        70,7               -6,9        -11,8       -13,1       -13,3        -8,2       -4,9
άνω των 2 ετών                                 3,4              15,3            6,7           0,7           2,7     -15,1     -18,7

Υπό προειδοποίηση                         6,5           -20,1       -10,7     -17,0     -14,2       -7,2    -20,7
μέχρι 3 μήνες                                     4,5            -22,6        -19,4       -17,8       -15,0        -6,1     -11,9
άνω των 3 μηνών                             2,0            -13,7            9,5       -15,0       -12,4        -9,8     -35,7

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ΕΣΛ 95.
(2) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
(3) Υπολογίζεται στο υπόλοιπο του τελευταίου διαθέσιμου μήνα. Τα σύνολα μπορεί να μη δίνουν
το άθροισμα των επιμέρους, λόγω της στρογγυλοποίησης των αριθμών.
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εμπιστοσύνης των καταθετών στα κυπριακά
πιστωτικά ιδρύματα. Παράλληλα θα δημιουρ-
γηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την
πλήρη άρση των τελευταίων περιοριστικών
μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων με το
εξωτερικό, παράγοντες οι οποίοι αναμένεται
να βοηθήσουν στην γρηγορότερη ανάκαμψη
της κυπριακής οικονομίας.

Λόγω των προαναφερθέντων οικονο-
μικών εξελίξεων, οι προθεσμιακές καταθέ-
σεις των εγχώριων νοικοκυριών συνέχισαν
να καταγράφουν αρνητικούς ρυθμούς μετα-
βολής, φθάνοντας στο -5,6% στο τέλος του
τρίτου τριμήνου του 2014 (Πίνακας Α.2, σελ.
41). Επίσης, οι καταθέσεις προειδοποίησης
συνέχισαν να παρουσιάζουν σημαντική
μείωση καθόλη τη διάρκεια του προηγού-
μενου αλλά και του τρέχοντος έτους,
φθάνοντας στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 στο
-20,7%. Οι καταθέσεις των εγχώριων μη χρη -
ματο οικο νο μικών επιχειρήσεων (Διά γραμ μα
Α.20, σελ. 41), ενώ μέχρι τον Απρίλιο του
2014 κατέγραφαν διαδοχικούς αρνητικούς
ρυθ μούς μεταβολής, λόγω κυρίως της παρα-
τεταμένης ύφεσης στην οικονομική δρα στη -
ριότητα που έχει οδηγήσει στη μείωση του
κύκλου εργασιών των πλείστων επιχειρή-
σεων, αλλά και της αυξημένης χρήσης
υφιστάμενων καταθέσεων για κάλυψη επιχει -
ρησιακών και λειτουργικών δαπανών, από
τον Μάιο του 2014 και εντεύθεν καταγρά-
φουν συνεχείς θετικούς ρυθμούς μεταβολής,
για πρώτη φόρα από τον Μάρτιο του 2012.
Αυτό ενδεχόμενα να οφείλεται στο γεγονός
ότι κάποιες επιχειρήσεις άρχισαν να δείχνουν
ελαφριά σημάδια ανάκαμψης στον κύκλο
εργασιών τους. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω
καταθέσεις κατέγραψαν αύξηση της τάξης
του 4,9% στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2014.

Όσον αφορά τις συνολικές καταθέσεις των
μη κατοίκων Κύπρου συμπεριλαμβανομένων
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των εταιρειών κατοίκων Κύπρου χωρίς φυσική
παρουσία, αυτές κατέγραψαν ετήσια μείωση της
τάξης του 5,9% στο τέλος του τρίτου τριμήνου
του 2014. Πιο συγκεκριμένα, οι καταθέσεις των
ξένων μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων
συμπεριλαμ βανομένων των καταθέσεων από
εταιρείες χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο,
κατέγραψαν σημαντική ετήσια πτώση από τον
Μάρτιο του 2013 και εντεύθεν, φθάνοντας στο
-6,4% στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2014. Παράλ-
ληλη πορεία ακολουθούν και οι αντίστοιχες
καταθέσεις των νοικοκυριών των μη κατοίκων
Κύπρου, οι οποίες κατέγραψαν αρνητικό ρυθμό
μεταβολής της τάξης του 4,9% στο τέλος του
τρίτου τριμήνου του 2014.

Επιτόκια

Κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2014, τα πλείστα
δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο, αν και συνέ-
χισαν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, κατέ-
γραψαν κατά μέσο όρο μικρές μειώσεις σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Στην
υφιστάμενη διατήρηση υψηλών εγχώριων δανει-
στικών επιτοκίων συμβάλουν σημαντικοί παρά-
γοντες, όπως για παράδειγμα ο αυξημένος
κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες για
χορήγηση νέων δανείων λόγω της αύξησης των
μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και των
δυσμενών μακροοικονομικών συνθηκών στο
εγχώριο περιβάλλον. Παράγοντες οι οποίοι δημι-
ουργούν προσδοκίες για μερική αποκλιμάκωση
των εγχώριων δανειστικών επιτοκίων στο εγγύς
μέλλον, είναι η συνέχιση της επιτυχούς εφαρ-
μογής του κυπριακού μνημονίου, η επιτυχής
ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπε-
ζικού συστήματος της Κύπρου,  η εντατικοποίηση
των αναδιαρθρώσεων των δανείων, μετά τα
πρόσφατα θετικά αποτελέσματα των Stress Tests
και AQR για τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα της κυπριακής οικονομίας, η περαι-
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τέρω μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ τον
Σεπτέμβριο του 2014 καθώς και οι πρόσφατες
αποφάσεις της ΕΚΤ για χρήση συμβατικών και
μη-συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής
(βλέπε σελ. 27).  Σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις
δανείων, αναμένεται ότι η έναρξη της επιχειρη-
σιακής λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης
Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής φύσης
θα συμβάλει θετικά.

Αναλυτικότερα, σε εγχώριο επίπεδο, τόσο το
μέσο επιτόκιο νέων δανείων σε ευρώ από τα ΝΧΙ
στην Κύπρο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου
μέχρι 1 χρόνο προς νοικοκυριά της ζώνης του
ευρώ όσο και το κόστος δανεισμού των μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων στη ζώνη
του ευρώ από ΝΧΙ στην Κύπρο, παρουσίασαν
μειώσεις κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου
του 2014 σε σύγκριση τόσο με τις αρχές του
2014, όσο και με την αντίστοιχη περίοδο του
2013, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα
σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες στη ζώνη του
ευρώ. Χαρακτηριστικά, τον Σεπτέμβριο του
2014 το μέσο επιτόκιο για τα στεγαστικά, τα
καταναλωτικά και τα λοιπά δάνεια προς τα
νοικοκυριά ανήλθε στο 4,31%, 5,59% και στο
4,01%, αντίστοιχα (Πίνακας Α.3), ενώ για την
ίδια περίοδο το κόστος δανεισμού από τα
εγχώρια ΝΧΙ προς τις επιχειρήσεις της ζώνης του
ευρώ ύψους μέχρι €1 εκατ. αλλά και πάνω από
€1 εκατ. βρισκόταν στο 5,48% και 5,21%, αντί-
στοιχα (Πίνακας Α.4). Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα
εγχώρια δανειστικά επιτόκια που καταγρά-
φονται συνεχίζουν να αντανακλούν, εν μέρει, το
ύψος των επιτοκίων που ισχύουν για τις
αναδιαρθρώσεις των δανείων από τις τράπεζες
προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του
2014, τα πλείστα επιτόκια των αντίστοιχων
δανείων από ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ
(Διάγραμμα Α.21, σελ. 45) συνέχισαν να κατα-
γράφουν ως επί το πλείστον ελαφρά πτωτική
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                                                                                                     Μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικός
                                                                                                    προσδιορισμός επιτοκίου έως 1 έτους
                                                 Τραπεζικές                       Καταναλωτικά     Στεγαστικά      Λοιπά
                                         υπεραναλήψεις (2)                        δάνεια                   δάνεια          δάνεια
2013               Ιούν.                       7,30                                             6,77                           5,17                 6,71
                         Ιούλ.                       7,30                                             6,80                           5,33                 6,83
                         Αύγ.                        7,40                                             7,04                           5,33                 6,60
                         Σεπτ.                      7,36                                             7,17                           4,86                 6,47
                         Οκτ.                        7,32                                             7,14                           4,88                 6,71
                         Νοεμ.                     7,03                                             6,57                           4,71                 5,79
                         Δεκ.                        6,89                                             6,00                           4,67                 5,98
2014               Ιαν.                         7,03                                             6,29                           4,65                 5,84
                         Φεβρ.                    7,01                                             6,43                           4,58                 5,41
                         Μάρτ.                   7,01                                             6,39                           4,53                 5,93
                         Απρ.                       7,00                                             6,22                           4,67                 4,97
                         Μάιος                    6,99                                             6,06                           4,37                 4,90
                         Ιούν.                       6,94                                             5,74                           4,40                 4,51
                         Ιούλ.                       6,90                                             5,50                           4,34                 5,15
                         Αύγ.                        6,84                                             5,66                           4,15                 4,17
                         Σεπτ.                      6,80                                             5,59                           4,31                 4,01

Πηγή:  ΚΤΚ.
(1) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
(2) Η συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρεται στα υπόλοιπα δανείων στο τέλος της περιόδου.

ΠIΝΑΚΑΣ A.3 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των νχι
στην Κύπρο προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ (1)

(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)   

                                                                                                     Μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικός
                                                                                                    προσδιορισμός επιτοκίου έως 1 έτους
                                                  Τραπεζικές                 Λοιπά δάνεια ύψους      Λοιπά δάνεια ύψους
                                          υπεραναλήψεις (1)             έως 1 εκατ. ευρώ         άνω του 1 εκατ. ευρώ
2013      Ιούν.                                 6,77                                             6,48                                               5,73
                Ιούλ.                                 6,91                                             6,88                                               6,35
                Αύγ.                                  6,87                                             6,04                                               5,02
                Σεπτ.                                6,75                                             6,47                                               6,10
                Οκτ.                                  6,66                                             6,44                                               6,16
                Νοεμ.                               6,69                                             5,62                                               4,26
                Δεκ.                                  6,59                                             6,01                                               5,42
2014      Ιαν.                                   6,99                                             5,91                                               5,92
                Φεβρ.                              6,57                                             5,97                                               5,11
                Μάρτ.                              6,56                                             6,31                                               5,82
                Απρ.                                 6,55                                             6,35                                               5,90
                Μάιος                              6,53                                             6,14                                               5,55
                Ιούν.                                 6,29                                             6,02                                               5,50
                Ιούλ.                                 6,49                                             5,95                                               4,99
                Αύγ.                                  6,37                                             6,05                                               5,37
                Σεπτ.                                6,34                                             5,48                                               5,21

Πηγή:  ΚΤΚ.
(1) Η συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρεται στα υπόλοιπα δανείων στο τέλος της περιόδου.

ΠIΝΑΚΑΣ A.4 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ  των νχι
στην Κύπρο προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρή-
σεις της ζώνης του ευρώ
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)
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πορεία σε σύγκριση τόσο με τους πρώτους
μήνες του 2014 όσο και με την αντίστοιχη
περίοδο του 2013. Σε αυτό το γεγονός συνέ-
βαλαν κυρίως οι διαδοχικές μειώσεις στο
βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ με πιο πρόσφατη
αυτή του Σεπτεμβρίου του 2014, όπου το
βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ μειώθηκε στο ιστο-
ρικά χαμηλό 0,05%. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι, το μέσο επιτόκιο για νέα δάνεια προς
νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο του 2014 ανήλθε
στο 2,51%, 5,39% και 2,84% για στεγαστικά,
καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, αντίστοιχα.
Παρόμοια εικόνα, παρουσίασαν και τα δάνεια
προς τις επιχειρήσεις ύψους μέχρι €1 εκατ.
αλλά και στα δάνεια ύψους πάνω από €1 εκατ.
στη ζώνη του ευρώ, τα οποία στο τέλος
Σεπτεμβρίου του 2014 ανήλθαν στο 3,32% και
1,88%, αντίστοιχα.

Η πιο πάνω ανάλυση καταδεικνύει ότι η
μεγαλύτερη διαφορά των δανειστικών επιτο-
κίων της ζώνης του ευρώ με τα αντίστοιχα
κυπριακά επιτόκια αφορά κυρίως τα λοιπά και
τα στεγαστικά δάνεια των νοικοκυριών, καθώς
επίσης και τα επιχειρηματικά δάνεια.

Αναφορικά με τα καταθετικά επιτόκια
από ΝΧΙ στην Κύπρο για τα νοικοκυριά και
τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
(Πί νακας Α.5), καταγράφεται μια απότομη
μείωση από τον Απρίλιο του 2013 μετά τα
γεγονότα του Μαρτίου του 2013, ενώ
παρουσίασαν τάσης σταθεροποίησης με
ελαφριές αυξήσεις κατά το πρώτο εννιάμηνο
του 2014, πάντοτε όμως σε επίπεδα κάτω
του 3%. Υπενθυμίζεται ότι η σημαντική
μείωση που συνεχίζει να υφίσταται στα
εγχώρια καταθετικά επιτόκια σε σχέση με τα
επιτόκια που ίσχυαν μέχρι τον Μάρτιο του
2013, οφείλεται, κυρίως, στην απόφαση της
ΚΤΚ που τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάιο του
2013 για επιβολή επιπρόσθετων κεφαλαιου-
χικών απαιτήσεων σε περιπτώσεις προ -
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ΔIΑΓΡΑΜΜΑ Α.21 Eπιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των
νχι στη ζώνη του ευρώ προς κατοίκους της ζώνης
του ευρώ(1) (% ετήσιως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγή: SDW (EKT).
(1) Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.

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

                                                                                                                                   Μη χρηματοοικονομικές
                                                                            Νοικοκυριά (1)                                       επιχειρήσεις
                                                                                          Προθεσμίας
                                                                         Μίας           Έως 1         Άνω του                                
                                                      ημέρας (2)             έτος         1 έτους                                                                
                                                                                                           και έως                 Μίας           Προθεσμίας
                                                                                                             2 ετών      ημέρας (2)             έως 1 έτος
2008       Ιαν.                                           1.59              4.13                 4.26                   1.28                            3.99
                 Φεβρ.                                      1.60              4.17                 4.21                   1.21                            3.79
                 Μάρτ.                                      1.65              4.32                 4.28                   1.32                            4.31
                 Απρ.                                         1.55              4.56                 4.61                   1.10                            4.56

Πηγή:  ΚΤΚ.
(1) Συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
(2) Η συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρεται στα υπόλοιπα καταθέσεων στο τέλος της περιόδου.

ΠIΝΑΚΑΣ A.5 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε
νχι στην Κύπρο από  κατοίκους της ζώνης του ευρώ
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

                                                                                                                                   Μη χρηματοοικονομικές
                                                                            Νοικοκυριά (1)                                       επιχειρήσεις
                                                                                          Προθεσμίας
                                                                                                                           Άνω του                  
                                                                                                             1 έτους                                              
                                                               Μίας            Έως 1         και έως           Μίας            Προθεσμίας
                                                          ημέρας (2)       έτους          2 ετών       ημέρας (2)      έως 1 έτους
2013       Ιούν.                                     0,86                  2,34              3,63                 0,44                    2,17
                 Ιούλ.                                     0,70                  2,24              3,77                 0,42                    2,05
                 Αύγ.                                      0,68                  2,18              3,52                 0,44                    1,96
                 Σεπτ.                                    0,63                  2,20              3,58                 0,45                    1,90
                 Οκτ.                                      0,62                  2,36              3,58                 0,43                    1,97
                 Νοεμ.                                   0,62                  2,20              3,37                 0,40                    1,91
                 Δεκ.                                      0,61                  2,23              4,08                 0,40                    2,25
2014       Ιαν.                                       0,58                  2,36              3,54                 0,33                    2,00
                 Φεβρ.                                  0,57                  2,35              3,29                 0,33                    2,19
                 Μάρτ.                                  0,56                  2,45              3,29                 0,35                    2,24
                 Απρ.                                     0,55                  2,67              3,26                 0,36                    2,42
                 Μάιος                                  0,55                  2,49              3,31                 0,42                    2,50
                 Ιούν.                                     0,52                  2,56              3,29                 0,37                    2,39
                 Ιούλ.                                     0,49                  2,62              3,21                 0,38                    2,66
                 Αύγ.                                      0,50                  2,60              3,13                 0,37                    2,58
                 Σεπτ.                                    0,49                  2,59              3,03                 0,36                    2,53

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
(2) Η συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρεται στα υπόλοιπα καταθέσεων στο τέλος της περιόδου.

1

2

3

Σύνοψ
η

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

Στατιστικό 
Π

αράρτημα 



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒριοΣ 2014

σφοράς καταθετικών επιτοκίων τα οποία
υπερβαίνουν το Euribor +300 μ.β. Ενδει-
κτικά, το μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων
προθεσμίας μέχρι 1 χρόνο σε νοικοκυριά
ανήλθε τον Σεπτέμβριο του 2014 στο 2,59%,
ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο για τις μη χρημα-
τοοικονομικές επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο
του 2014 ανήλθε στο 2,53%.

Στη ζώνη του ευρώ, τα καταθετικά επιτόκια
σε νοικοκυριά τα οποία κυμαίνονται σε χαμη-
λότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα κυπριακά,
κατέγραψαν κατά κύριο λόγο περαιτέρω
μείωση τον Σεπτέμβριο του 2014 σε σύγκριση
με τις αρχές του 2014 (Διάγραμμα Α.22).
Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο για τις νέες
καταθέσεις προθεσμίας σε ευρώ μέχρι 1
χρόνο σε νοικοκυριά ανήλθε στο 1,20% στο
τέλος του τρίτου τριμήνου του 2014. Το αντί-
στοιχο επιτόκιο για τις καταθέσεις προθεσμίας
για τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
έφθασε στο 0,49% τον Σεπτέμβριο του 2014.

Οι τράπεζες στην Κύπρο συνεχίζουν να
διατηρούν τα περιθώρια κέρδους στις εργα-
σίες τους κυρίως με τις μη χρηματοοικονο-
μικές επιχειρήσεις. Τα αντίστοιχα περιθώρια
από τις εργασίες των τραπεζών με τα νοικο-
κυριά βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε
σχέση με αυτά των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων λόγω, κυρίως, των πιο χαμηλών
δανειστικών επιτοκίων, ως αποτέλεσμα του
μικρότερου κινδύνου δανεισμού προς τα
νοικοκυριά σε σύγκριση με τις χρηματοοικο-
νομικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ
για τον Σεπτέμβριο του 2014, στην Κύπρο
καταγράφηκε το υψηλότερο επιτόκιο δανει-
σμού για στεγαστικούς σκοπούς με αρχικό
προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο, ενώ
για τα επιχειρηματικά δάνεια ύψους έως €1
εκατ. καταγράφηκε το υψηλότερο επιτόκιο
δανεισμού μετά από το αντίστοιχο της
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α. 22 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ
σε νχι στη ζώνη του ευρώ από κατοίκους της ζώνης
του ευρώ(1)  (% ετήσιως, μέσοι όροι περιόδου)
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Ιαν. Σεπ.Μάιος
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Πηγή: SDW (ΕΚΤ).
(1) Νέες καταθέσεις προθεσμίας.
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Ελλάδας. Παρόμοια εικόνα καταγράφουν και
τα καταθετικά επιτόκια, όπου για τον ίδιο μήνα
η Κύπρος κατέγραψε τα υψηλότερα καταθε-
τικά επιτόκια για νέες καταθέσεις προθεσμίας
μέχρι 1 χρόνο τόσο για νοικοκυριά όσο και για
επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες
χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ.

Κόστος Εργασίας

Το κόστος εργασίας κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2014, επηρεαζόμενο από τη
συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριό-
τητας, κατέγραψε σημαντική μείωση σε
σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.
Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός μείωσης
της ονομαστικής συνολικής δαπάνης για
αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές ανά
απασχολούμενο μισθωτό (δαπάνη ανά
μισθωτό) ανήλθε στο 4,7% το πρώτο
εξάμηνο του 2014 σε σχέση με μείωση 5,6%
την αντίστοιχη περίοδο του 2013
(Διάγραμμα Α.23). Η εξέλιξη αυτή οφεί-
λεται στις ετήσιες μειώσεις κατά 2,9% και
8,3% που καταγράφηκαν στις δαπάνες ανά
μισθωτό του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
το πρώτο εξάμηνο του 2014, αντίστοιχα. Σε
ό,τι αφορά την τομεακή ανάλυση, μειώσεις
παρατηρήθηκαν στο δευτερογενή και κυρίως
στον τριτογενή τομέα.  Αναλυτικότερα, η
δαπάνη ανά μισθωτό στον τριτογενή τομέα,
παρουσίασε ετήσια μείωση της τάξης του
5,3% το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε σχέση με
μείωση της τάξης του 5,4% την αντίστοιχη
περίοδο του 2013 (Διάγραμμα Α.23).

Εξαιρουμένης της επίδρασης των τιμών, η
πραγματική δαπάνη ανά μισθωτό, κατέ-
γραψε περαιτέρω ετήσια μείωση 3,4% το
πρώτο εξάμηνο του 2014 σε σχέση με
μείωση της τάξης του 6,3% την αντίστοιχη
περσινή περίοδο (Διάγραμμα Α.24). Σε ό,τι
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αφορά την παραγωγικότητα, η οποία υπολο-
γίζεται ως η μεταβολή στο πραγματικό ΑΕΠ
ανά απασχολούμενο, κατέγραψε ετήσια
μείωση της τάξης του 0,1% το πρώτο
εξάμηνο του 2014 σε σύγκριση με μείωση
0,3% το πρώτο εξάμηνο του 2013.
(Διάγραμμα Α.24, σελ. 47).

Το μοναδιαίο εργατικό κόστος, καθορι-
ζόμενο από τη μείωση της ονομαστικής
δαπάνης ανά μισθωτό και τη μεταβολή της
παραγωγικότητας, κατέγραψε ετήσια
μείωση της τάξης του 4,6% το πρώτο
εξάμηνο του 2014 σε σχέση με μείωση 5,3%
την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Αντίθετα,
το μοναδιαίο εργατικό κόστος στη ζώνη του
ευρώ κατέγραψε περαιτέρω αύξηση 0,8% το
πρώτο εξάμηνο του 2014, σε σύγκριση με
αύξηση 1,6% το αντίστοιχο εξάμηνο του
2013 (Διάγραμμα Α.25). Το μοναδιαίο εργα-
τικό κόστος αποτελεί σημαντικό δείκτη της
ανταγωνιστικότητας για μια οικονομία
έναντι ανταγωνιστριών οικονομιών, καθώς
αποτυπώνει το κόστος εργασίας ανά
μονάδα παραγόμενου προϊόντος. Ως εκ
τούτου, έχει ιδιαίτερη σημασία για μια οικο-
νομία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
να διατηρεί το σχετικό δείκτη σε χαμηλά
επίπεδα.

3. Εγχώρια ανταγωνιστικότητα και
ισοζύγιο Πληρωμών

Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία

Στο Διάγραμμα A.26 φαίνεται η σταθμι-
σμένη συναλλαγματική ισοτιμία (ΣΣΙ) του
εθνικού νομίσματος, ο δείκτης της πραγμα-
τικής ΣΣΙ (ΠΣΣΙ) και ο ονομαστικός δείκτης
(ΟΣΣΙ), όπως υπολογίζονται από το ΔΝΤ.
Στο εν λόγω διάγραμμα αποτυπώνεται μια
έντονη τάση αποδυνάμωσης και των δύο
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δεικτών μετά το πρώτο τρίμηνο του 2014,
σε αντίθεση με την τάση ενδυνάμωσης του
δείκτη από τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο
του 2014. Σε γενικές γραμμές, η πορεία του
δείκτη ΠΣΣΙ επηρεάστηκε από τον αρνη-
τικό πληθωρισμό που καταγράφηκε στην
Κύπρο το εν λόγω διάστημα και την επιδεί-
νωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η ΠΣΣΙ, ο πληθωρισμός καθώς και το
μοναδιαίο εργατικό κόστος είναι σημαντικά
μεγέθη που αντανακλούν σε σημαντικό
βαθμό την ανταγωνιστικότητα της
κυπριακής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα,
ψηλότερο μοναδιαίο εργατικό κόστος και
ψηλότερη ΠΣΣΙ στην Κύπρο σε σύγκριση με
ανταγωνιστικές χώρες υποδηλώνουν ότι οι
εγχώριες εξαγωγές ενδεχόμενα να είναι
λιγότερο ανταγωνιστικές ως προς την τιμή.
Όσον αφορά την εγχώρια αγορά, αναμέ-
νεται τα εισαγόμενα προϊόντα να γίνουν
σχετικά πιο φθηνά από τα εγχώρια. Ο
πληθωρισμός σχετίζεται, μεταξύ άλλων
παραγόντων, και με τα δύο προαναφερό-
μενα μεγέθη και ως εκ τούτου αντανακλά
επίσης το βαθμό ανταγωνιστικότητας της
κυπριακής οικονομίας. Η υιοθέτηση μέτρων
που επηρέασαν τους μισθούς των δημοσίων
υπαλλήλων, μέσα στο πλαίσιο του ΜΣ, αλλά
κυρίως οι μειώσεις μισθών που παρατη-
ρούνται στον ιδιωτικό τομέα έχουν έμμεσα
ή άμεσα υποβοηθήσει μεσοπρόθεσμα την
ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, όπως
επίσης και τις προοπτικές ανάκαμψης της
κυπριακής οικονομίας.

Ισοζύγιο πληρωμών

Η παρουσίαση των εξωτερικών συναλλαγών
περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις στη
βάση νέων μεθοδολογικών και στατιστικών

49Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

1

2

3

Σύνοψ
η

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

Στατιστικό 
Π

αράρτημα 



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒριοΣ 2014

αλλαγών (βλ. Πλαίσιο 1, σελ 51). Συγκεκρι-
μένα, οι τροποποιήσεις αυτές οφείλονται σε
τρεις παράγοντες: τη μετάβαση από τα στατι-
στικά πρότυπα ΕΣΟΛ 1995 στα πρότυπα ΕΣΟΛ
2010, τη μετάβαση από τα πρότυπα ισοζυγίου
εξωτερικών συναλλαγών ΒΡΜ 5 στα πρότυπα
ΒΡΜ 6 καθώς και σε αλλαγή στον τρόπο
συλλογής των δεδομένων. Πιο κάτω
αναλύονται τα στατιστικά στοιχεία που
αφορούν το πρώτο μισό του 2014 σε
σύγκριση με το πρώτο μισό του 2013, περίοδο
κατά την οποία έχουν ενσωματωθεί οι
προαναφερθείσες αλλαγές.

Το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών
Συναλλαγών (ΙΤΣ) (Πίνακας Α.6) για το
πρώτο εξάμηνο του 2014 κατέγραψε
χειροτέρευση σημειώνοντας έλλειμμα της
τάξης των €840,2 εκατ. σε σύγκριση με
έλλειμμα €728,3 εκατ. την αντίστοιχη
περίοδο του προηγούμενου έτους. Η
επιδείνωση του ελλείμματος οφείλεται
κυρίως στην αύξηση των εισαγωγών
αγαθών αλλά και στη μείωση των εσόδων
από το τριγωνικό εμπόριο, το οποίο λόγω
στατιστικών τροποποιήσεων περιλαμβά-
νεται πλέον στην κατηγορία αγαθών. Αντί-
θετα, ο λογαριασμός του πρωτογενούς
εισοδήματος κατέγραψε μικρή βελτίωση.
Σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση του ΙΤΣ,
προέρχεται κυρίως από τις σημαντικές
ρευστοποιήσεις στο λογαριασμό χαρτο-
φυλακίων. 

Αναλυτικότερα, το έλλειμμα του εμπο-
ρικού ισοζυγίου αγαθών επιδεινώθηκε,
αφού ανήλθε στα €1.524,2 εκατ. για το
πρώτο εξάμηνο του 2014 σε σύγκριση με
έλλειμμα €1.425,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο
του 2013. Η επιδείνωση αυτή οφείλεται
κυρίως στην αύξηση των εισαγωγών που
οφείλεται κυρίως σε μεγάλες μη προβλεπό-
μενες συναλλαγές καθώς και στη μείωση

50Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΠIΝΑΚΑΣ A.6 ισοζύγιο Πληρωμών 
(κύριες κατηγορίες)
(€ εκατομμύρια) 

Πηγή: ΚΤΚ.

Ιαν.-Ιούν. Ιαν.-Ιούν. 
2013 2014 Μεταβολή

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών                                     -728,3                 -840,2              -111,9
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών                                        -297,7                 -409,4              -111,7
Ισοζύγιο αγαθών                                                                       -1.425,2             -1.524,2                 -99,0

Εξαγωγές αγαθών                                                                 1.327,9              1.301,6                 -26,3
Εισαγωγές αγαθών                                                               2.753,1              2.825,8                  72,7

Ισοζύγιο υπηρεσιών                                                                 1.127,5              1.114,8                 -12,7
Εξαγωγές υπηρεσιών                                                               3.305,0              3.441,2               136,2

εκ των οποίων:                                                                                                                                                            
Μεταφορές                                                                                 1.203,7                 1.174,6                  -29,1
Ταξίδια                                                                                              745,6                    829,1                    83,5
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες                     11,9                          8,2                    -3,7
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες                                            788,5                    827,9                    39,4
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής 
και πληροφόρησης                                                                      433,7                    488,1                    54,4
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες                                          46,0                       50,8                      4,8

Εισαγωγές υπηρεσιών                                                             2.177,5              2.326,4               148,9
εκ των οποίων:                                                                                                                                                            

Μεταφορές                                                                                     681,5                    674,5                    -7,0
Ταξίδια                                                                                              411,4                    416,0                      4,6
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες                     48,3                       63,4                    15,1
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες                                            442,1                    494,6                    52,5
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής 
και πληροφόρησης                                                                      402,3                    406,4                      4,1
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες                                        105,3                    179,7                    74,4

Πρωτογενές εισόδημα (καθαρό)                                         -282,5                 -230,4                  52,1
Δευτερογενές εισόδημα (καθαρό)                                      -148,2                 -200,5                 -52,3
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Πλαίσιο 1: νέα στατιστικά πρότυπα1

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ),
όπως και άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες,
υιοθετώντας τα νέα στατιστικά πρότυπα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικονομικών Λογαρια-
σμών του 2010 (ΕΣΟΛ 2010) και το Εγχειρίδιο
του Ισοζυγίου Πληρωμών και της Διεθνούς
Επενδυτικής Θέσης του Διεθνούς Νομισμα-
τικού Ταμείου, έκτη έκδοση (BPM6), τα οποία
τέθηκαν σε εφαρμογή το 2014, έχει
προσαρμόσει τα στατιστικά στοιχεία που
παράγει για τον εξωτερικό τομέα, τους
χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς και τις
νομισματικές χρηματοπιστωτικές στατιστικές.

Το νέο ΕΣΟΛ 2010 αντικαθιστά το ΕΣΟΛ
1995 και βασίζεται στο Σύστημα Εθνικών
Λογαριασμών (SNA) 2008 το οποίο εφαρμό-
ζεται σε όλο τον κόσμο.  Στόχος είναι η
προσαρμογή των εθνικών λογαριασμών στο
νέο οικονομικό περιβάλλον, την πρόοδο σε
θέματα μεθοδολογίας και την αλλαγή στις
ανάγκες των χρηστών.  Σε ότι αφορά την
ταξινόμηση σε θεσμικούς τομείς, το ΕΣΟΛ
2010 διασφαλίζει ένα πιο ξεκάθαρο διαχω-
ρισμό μεταξύ των μη-χρηματοοικονομικών
οργανισμών και των οργανισμών που δεν
ασχολούνται απευθείας με μη-χρηματοοικο-
νομικές δραστηριότητες.  Συγκεκριμένα, οι
ιθύνουσες εταιρείες των μη-χρηματοοικονο-
μικών οργανισμών και οι λεγόμενοι θυγα-
τρικοί χρηματοοικονομικοί 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 επεν-
δυτικών οργανισμών θα παρουσιάζεται
πλέον ξεχωριστά από το γενικότερο τομέα

των λοιπών ενδιάμεσων χρηματοοικονο-
μικών οργανισμών, ενώ οι ασφαλιστικές
εταιρείες διαχωρίζονται από τα ταμεία
προνοίας. Το ΕΣΟΛ 2010 έχει εισαγάγει
αλλαγές και στα χρηματοοικονομικά μέσα
που αφορούν τους χρηματοοικονομικούς
λογαριασμούς.  

Η αναθεώρηση του Εγχειριδίου του Ισο -
ζυ γίου Πληρωμών και της Διεθνούς Επεν-
δυτικής Θέσης του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, πέμπτη έκδοση (BPM5) κρίθηκε
ανα γκαία ενόψει αρκετών σημαντικών εξε -
λίξεων που σημειώθηκαν κατά τα έτη μετά
την πρώτη δημοσίευσή του. Συγκεκριμένα,
το BPM6 λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές
εξε λίξεις που συνδέονται με την παγκο-
σμιοποίηση, τις χρηματοοικονομικές και
τεχνο λογικές καινοτομίες και προσδίδει
ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση του ισολογι-
σμού κατά την εξέταση μακρο-οικονο-
μικών αδυναμιών. Επιπλέον, εισάγει την
έννοια της οικονομικής κυριότητας. Σε
γενικές γραμμές, το νέο εγχειρίδιο παρέχει
βελτιωμένη διευκρίνιση, επεξεργασία και
επίπεδο λεπτομέρειας στο στατιστικό πλαί -
σιο του ισοζυγίου πληρωμών (ΙΠ) / διεθ -
νούς επενδυτικής θέσης (ΔΕΘ).  Το BPM6
παρέχει επίσης πρόσθετη και πιο λεπτο-
μερή καθοδήγηση σε σχέση με τον ορισμό
του κατοίκου και τη δραστηριότητα των
οντοτήτων ειδικού σκοπού, διευκρινί-
ζοντας ότι οι εν λόγω οντότητες θεω ρού -
νται κάτοικοι στη χώρα εγγρα φής/
εγκα θίδρυσής τους, έστω και εάν έχουν
ελάχιστη ή καθόλου φυσική παρουσία εκεί. 

Στατιστικές του εξωτερικού τομέα

Η εφαρμογή των νέων εγχειριδίων παρείχε

1.     Ετοιμάστηκε από το Τμήμα Στατιστικής της ΚΤΚ.
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την ευκαιρία υιοθέτησης ευρύτερων
αλλαγών και αναθεωρήσεων με στόχο τη
βελτίωση της κάλυψης και της ποιότητας
των παραγόμενων στατιστικών στοιχείων
του εξωτερικού τομέα. Συγκεκριμένα,
πέραν από την ενσωμάτωση των στοιχείων
των οντοτήτων ειδικού σκοπού που είναι
εγγεγραμμένες/εγκαδιδρυμένες στην
Κύπρο σε όλες τις εξωτερικές  στατιστικές
που παράγονται  και δημοσιεύονται, η ΚΤΚ
έχει επίσης αναβαθμίσει τα συστήματα
συλλογής και καταρτισμού των στατι-
στικών στοιχείων του εξωτερικού τομέα,
δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρ-
μογή νέων ερευνών και τη χρήση διαθέ-
σιμων διοικητικών πηγών.

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 και καλύπτει τα
ακόλουθα στοιχεία:
(α) για το ΙΠ: ολόκληρο το 2013 και τα δύο

πρώτα τρίμηνα του 2014, και
(β) για τη διεθνή επενδυτική θέση και το

εξωτερικό χρέος: το Δεκέμβριο 2012, το
2013 και το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Τα νέα δημοσιευμένα στοιχεία των εξωτε-
ρικών στατιστικών συνάδουν με τα αναθεω-
ρημένα στοιχεία των εθνικών λο γα ριασμών
που έχουν πρόσφατα δημοσιευτεί από τη
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (ΣΥΚ) στη
βάση του νέου μεθοδολογικού προτύπου
ΕΣΟΛ 2010.

Κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων
του BPM6, δεν έχουν αλλάξει οι μεθοδολο-
γικές αρχές κατάρτισης του ΙΠ παρά μόνο
ορισμένες σημαντικές πτυχές. Συγκεκρι-

μένα, προέκυψαν κάποιες ανακατατάξεις
στα προηγούμενα στοιχεία, αλλαγές στο
εννοιολογικό περιεχόμενο, ενισχυμένη
κάλυψη καθώς και μεθοδολογικές βελτιώ-
σεις στους λογαριασμούς τρεχουσών
συναλλαγών, κίνησης κεφαλαίων και
χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Για σκοπούς στατιστικής ερμηνείας, οι
χρήστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο
καταρτισμός των εξωτερικών στατιστικών
σύμφωνα με το νέο πρότυπο (BPM6), σε
σύγκριση με το BPM5, έχει τα ακόλουθα
βασικά χαρακτηριστικά:
1. Υπάρχουν αλλαγές στα πρόσημα. Τό σο οι

πιστώσεις όσο και οι χρεώσεις στους
λογαριασμούς τρεχουσών συναλ λαγών
και κίνησης κεφαλαίων κα τα χωρούνται
τώρα με θετικό πρόσημο (εξαιρέσεις
αποτελούν το εισόδημα από άμεσες επεν-
δύσεις και το διαμεσολαβητικό εμπόριο
(merchanting), τα οποία μπο ρούν να
οδηγήσουν σε αρνητικές καταχωρήσεις).
Στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλ-
λαγών, οι αυξήσεις των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων καταχω-
ρούνται με θε τι κά πρόσημα, ενώ οι
μειώσεις με αρνητικά.

2. Οι συναλλαγές σε αγαθά, μη παραχ-
θέντα μη χρηματοοικονομικά και
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι-
χεία καταγράφονται τώρα στη βάση της
αρχή της οικονομικής κυριότητας,
δηλαδή καταγράφονται όταν αλλάζει η
οικονομική ιδιοκτησία.

3. Η ταξινόμηση σε θεσμικούς τομείς
ακολουθεί τις συστάσεις των στατι-
στικών προτύπων ΕΣΟΛ 2010 και BPM6,
τα οποία αναθεωρήθηκαν και επικαιρο-
ποιήθηκαν με βάση το Σύστημα
Εθνικών Λογαριασμών 2008 (SNA 2008).
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Για το πλήρες φάσμα των αλλαγών που
προέκυψαν στα στοιχεία με την εφαρμογή
του BPM6, καθώς και άλλες πληροφορίες
σχετικά με το νέο μεθοδολογικό πλαίσιο
μπορείτε να ανατρέξετε στο Παράρτημα 8
του BPM6, καθώς και στο κείμενο συχνών
ερωτήσεων που καταρτίστηκε από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Νομισματικές και χρηματοπιστωτικές
στατιστικές 

Το πλαίσιο συλλογής στοιχείων για τις νομι-
σματικές χρηματοοικονομικές στατιστικές
(ΝΧΣ) έχει προσαρμοστεί ανάλογα για να
αντικατοπτρίζει τα νέα διεθνή στατιστικά
πρότυπα και τις αυξημένες απαιτήσεις των
χρηστών.  Οι αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες
προκειμένου τα στοιχεία να συνεχίσουν να
είναι κατάλληλα για σκοπούς διαμόρ-
φωσης της νομισματικής πολιτικής αλλά
και για να συνάδουν με τη νέα παρουσίαση
των στατιστικών για τους χρηματοοικονο-
μικούς λογαριασμούς και το ισοζύγιο
πληρωμών, για τα οποία οι ΝΧΣ αποτελούν
μια σημαντική πηγή πληροφόρησης.

Συγκεκριμένα, έχουν υιοθετηθεί νέοι
κανονισμοί και κατευθυντήρια γραμμή
από την ΕΚΤ στους τομείς των στατιστικών
για τη λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ,
καθώς και τα στατιστικά στοιχεία των επεν-
δυτικών οργανισμών και των χρηματοοι-
κονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού που
ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης.
Πρόσθετα, οι στατιστικές για εκδόσεις
αξιογράφων έχουν αναθεωρηθεί ούτως
ώστε να ευθυγραμμιστούν οι αναλύσεις
για τους τομείς και τα μέσα (instruments)
με τα νέα πρότυπα. Οι νέες απαιτήσεις
καλύπτουν μία πιο αναλυτική παρουσίαση

σε ότι αφορά τους τομείς των αντισυμβαλ-
λόμενων αλλά και τις κατηγορίες μέσων
(instruments).

Λόγω των σημαντικών αλλαγών που
προϋποθέτουν οι νέοι κανονισμοί, έχει
δοθεί αρκετός χρόνος προετοιμασίας στις
μονάδες παροχής στοιχείων για την
υποβολή στοιχείων με βάση τα νέα
πρότυπα. Συγκεκριμένα, πρώτος μήνας
αναφοράς έχει ορισθεί ο Δεκέμβριος 2014.
Ως εκ τούτου, οι νέες στατιστικές θα δημο-
σιευτούν το 2015 όταν θα καταστεί δυνατή
η παραγωγή ετήσιων ρυθμών αύξησης για
τις νέες αναλύσεις που προκύπτουν.
Επίσης, τόσο η ΕΚΤ όσο και οι εθνικές
κεντρικές τράπεζες των χωρών μελών της
ζώνης του ευρώ, έχουν προχωρήσει με
εκτιμήσεις των σειρών ΝΧΣ, με βάση τα
νέα πρότυπα, από το τέταρτο τρίμηνο του
2012 μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2014.  

Οι κυριότερες αλλαγές που αναμέ-
νονται λόγω της εφαρμογής του ΕΣΟΛ
2010, όπως περιγράφεται στην εισαγωγή,
είναι η αναταξινόμηση αριθμού εταιρειών
από τον τομέα των μη- χρηματοοικονο-
μικών εταιρειών προς το χρηματοοικονο-
μικό τομέα. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει
τα σχετικά μεγέθη των υπό αναφορά
τομέων. Πρόσθετα, λόγω και της αυξη-
μένης σημασίας του, ο τομέας των επενδυ-
τικών οργανισμών θα παρουσιάζεται
πλέον ξεχωριστά από το γενικότερο τομέα
των λοιπών ενδιάμεσων χρηματοοικονο-
μικών οργανισμών, ενώ διαχωρίζονται
πλέον οι ασφαλιστικές εταιρείες από τα
ταμεία προνοίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ότι αφορά τα
στοιχεία ΝΧΣ, οι οντότητες ειδικού σκοπού
είχαν ήδη ενσωματωθεί στα παραγόμενα
και δημοσιευόμενα στοιχεία από τον
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Ιούλιο του 2008, μετά από σχετική
σύσταση της ΕΚΤ, οπότε δεν αναμένονται
διαφοροποιήσεις στα συνολικά στοιχεία.
Πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τα νέα
στοιχεία θα είναι διαθέσιμες μετά την
πρώτη δημοσίευση των νέων στατιστικών
στοιχείων.

Τριμηνιαίοι χρηματοοικονομικοί
λογαριασμοί

Το πλαίσιο καταρτισμού των στατιστικών
που αφορούν τους τριμηνιαίους χρηματο-
οικονομικούς λογαριασμούς (ΤΧΛ) έχει
αναθεωρηθεί εντός του 2014 με την εφαρ-
μογή της νέας κατευθυντήριας γραμμής
της ΕΚΤ πους διέπει τις εν λόγω στατι-
στικές. Η εφαρμογή της νέας κατευθυντή-
ριας γραμμής κρίθηκε αναγκαία τόσο για
σκοπούς εναρμόνισης των ΤΧΛ με το νέο
στατιστικό πρότυπο ΕΣΟΛ 2010 όσο και
για σκοπούς ικανοποίησης των χρηστών
για παροχή επιπροσθέτων στοιχείων. Η
πρώτη αποστολή στοιχείων προς την ΕΚΤ
με νέο πλαίσιο έχει πραγματοποιηθεί τον
Οκτώβριο του 2014.

Παράλληλα με την εφαρμογή του νέου
πλαισίου, η ΚΤΚ έχει εμπλουτίσει και
επεκτείνει τις πηγές συλλογής στοιχείων
όπως και τις μεθόδους εκτίμησης που
χρησιμοποίει για τον καταρτισμό των ΤΧΛ.
Έχει επίσης βελτιώσει και αυτοματοποιήσει
περαιτέρω τις διαδικασίες συλλογής και
επεξεργασίας των εν λόγω στοιχείων.

Δημοσιονομικές στατιστικές και
εθνικοί λογαριασμοί

Η υιοθέτηση του νέου μεθοδολογικού
προτύπου ΕΣΟΛ 2010 από τη ΣΥΚ σε ότι

αφορά τις δημοσιονομικές στατιστικές,
είχε ως αποτέλεσμα την αναθεώρηση των
συγκεκριμένων στοιχείων από το 1995.
Ενόψει της εν λόγω αναθεώρησης και
προκειμένου τα νέα δεδομένα να λαμβά-
νονται υπόψη και να αποφεύγονται αχρεί-
αστες επαναλήψεις/αποστολές στοιχείων,
η ΕΚΤ προχώρησε στην αναθεώρηση της
σχετικής κατευθυντήριας γραμμής για την
παροχή δημοσιονομικών στοιχείων από τις
εθνικές κεντρικές τράπεζες. Επιπλέον, η
ΕΚΤ αναθεώρησε και τους πίνακες
συλλογής στοιχείων για τη δημοσιονομική
στήριξη του χρηματοοικονομικού τομέα
της κάθε χώρας μέλους της ΕΕ, με σκοπό
να γίνουν πιο πλήρεις και κατανοητοί από
το ευρύ κοινό. 

Τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών
αναθεωρήθηκαν επίσης για τη χρονική
περίοδο 1995-2013. Η εν λόγω αναθεώ-
ρηση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να
ενσωματωθούν:
1. Οι μεθοδολογικές αλλαγές που ήταν

αναγκαίες στα πλαίσια υιοθέτησης του
αναθεωρημένου ΕΣΟΛ 2010, 

2. Οι στατιστικές αλλαγές που προέκυψαν
από την ενσωμάτωση νεότερων πληρο-
φοριών και βελτιωμένων στοιχείων από
στατιστικές πηγές πληροφόρησης, και

3. Οι μεθοδολογικές βελτιώσεις που
προέκυψαν από την υιοθέτηση των
συστάσεων ειδικών ομάδων εργασίας
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η προαναφερθείσα αναθεώρηση, είχε ως
αποτέλεσμα την αύξηση του ΑΕΠ η οποία
κυμάνθηκε από 7,5%-9,8%.
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των εσόδων από το τριγωνικό εμπόριο της
τάξης των €71,8 εκατ. και €59,8 εκατ. αντί-
στοιχα, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2013. 

Πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για
τους πρώτους εννέα μήνες του 2014 έτσι
όπως ανακοινώνονται από την ΣΥΚ το
έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο (αγαθά)
έφθασε τα €2.774,4 εκατ. καταγράφοντας
αύξηση της τάξης του 16,8% σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2013 (Πίνακας
Α.7). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην
αύξηση των εισαγωγών8 αλλά και σε μικρό-
τερο βαθμό στη μείωση των εξαγωγών.

Το πλεόνασμα του λογαριασμού υπηρε-
σιών το πρώτο μισό του 2014 παρουσίασε
μικρή μείωση κατά €12,7 εκατ. σε σχέση με
το πρώτο εξάμηνο του 2013 (Πίνακας Α.6,
σελ. 50). Αυτή η οριακή χειροτέρευση οφεί-
λεται στην αύξηση στις εισαγωγές υπηρε-
σιών η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από
την αύξηση στις εξαγωγές υπηρεσιών. Σε ότι
αφορά τις εξαγωγές υπηρεσιών, η σημαντι-
κότερη αύξηση παρατηρήθηκε στην κατη-
γορία παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας,
πληροφορικής και πληροφόρησης με
αύξηση 12,5% (ή €54,4 εκατ.). Τα ταξιδιωτικά
έσοδα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα
έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν επίσης
κατά 11,2% (ή €83,5 εκατ.) το πρώτο μισό
του 2014, ως αποτέλεσμα της αύξησης στο
συνολικό αριθμό αφίξεων αλλά και στην
κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών.
Αύξηση της τάξεως του 5% (ή €39,4 εκατ.)
παρατηρήθηκε επίσης στα έσοδα από
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Σε ότι αφορά
τις εισαγωγές υπηρεσιών, καταγράφηκε
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8.     Οι συνολικές εισαγωγές/ αφίξεις για τον μήνα Σεπτέμβριο
2014 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτη-
σίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, συνολικής αξίας
€176,4 εκατ.

ΠIΝΑΚΑΣ A.7 Εμπορικό ισοζύγιο (αγαθά)
(€ εκατομμύρια)

Πηγή: ΣΥΚ. 
1. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές για τον Απρίλιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2013 
περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών συνολικής
αξίας €66,9 εκατ., €24,5 εκατ., €20,6 εκατ. και €32,0 εκατ. αντίστοιχα. 
2. Οι συνολικές εισαγωγές/ αφίξεις για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014 περιλαμβάνουν τη μεταφορά
οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, συνολικής αξίας €176,4 εκατ. 

                                                                                                                                                                       Έλλειμμα
                                                                     Εισαγωγές                        Εξαγωγές                          ισοζυγίου
2012                                                                     5.742,2                               1.422,4                                  4.319,8
2013                                                                     4.830,4                               1.609,31                                 3.221,1
ετήσια % μεταβολή                                            -15,9                                      13,1                                      -25,4
2013 Ιαν.-Σεπ.                                                  3.584,0                               1.209,3                                  2.374,7
2014 Ιαν. - Σεπ.                                                3.883,02                              1.108,6                                  2.774,4
ετήσια % μεταβολή                                                 8,3                                       -8,3                                        16,8
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σημαντική αύξηση της τάξης του 6,8% η
οποία αντανακλά αυξήσεις στις πλείστες
κατηγορίες, με τις σημαντικότερες αυξήσεις
να εμφανίζονται στις κατηγορίες των χρημα-
τοπιστωτικών υπηρεσιών, ασφαλιστι κών
υπηρεσιών και των λοιπών επιχειρηματικών
υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, τα έξοδα για
λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες, οι οποίες
αυξήθηκαν κατά €74,4 εκατ. (70,7%) ενώ για
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν
κατά €52,5 εκατ. (11,9%). Παράλληλα οι
ασφαλιστικές υπηρεσίες κατέγραψαν
αύξηση 31,3% (ή €15,1 εκατ.).

Σημειώνεται ότι, στο λογαριασμό πρωτο-
γενούς εισοδήματος υπήρξε βελτίωση της
τάξης του 18,5% (ή €52,1 εκατ.) κυρίως λόγω
των μικρότερων εξόδων για τόκους ενώ το
δευτερογενές εισόδημα μειώθηκε κατά 35,3%
(ή €52,3 εκατ.) λόγω μη επαναλαμβανομένων
εσόδων το πρώτο εξάμηνο του 2013 αντι-
σταθμίζοντας έτσι την προαναφερθείσα
βελτίωση.

Σε ότι αφορά την χρηματοδότηση του
ελλείμματος του ΙΤΣ το πρώτο μισό του 2014,
προέρχεται από τις καθαρές εισροές της τάξης
των €1.694,2 εκατ. από επενδύσεις χαρτοφυ-
λακίου λόγω κυρίως ρευστοποιήσεων χρεω-
στικών τίτλων που εκδόθηκαν από μη
κατοίκους. Αντίθετα, καθαρή μείωση της
τάξης των €1.939,0 εκατ. κατέγραψαν κατά
την υπό εξέταση περίοδο οι λοιπές επενδύ-
σεις, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης
του παθητικού της Κεντρικής Τράπεζας με το
Ευρωσύστημα.

Τουρισμός

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά το
δεκάμηνο του 2014 καταγράφηκε αύξηση
στις αφίξεις τουριστών της τάξης του 1,5%.
Διαθέσιμα στοιχεία για τα έσοδα από τον
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τουρισμό κατά τους πρώτους οκτώ μήνες
του έτους κατέγραψαν αύξηση της τάξης
του 2,8%, ενώ οι αφίξεις κατά την ίδια
περίοδο ήταν αυξημένες κατά 5,9%. Ως εκ
τούτου, η κατά κεφαλή δαπάνη κατέγραψε
μείωση της τάξης του 3% (Πίνακας A.8 και
Διάγραμμα A.27). Η πορεία των τουρι-
στικών αφίξεων τους τελευταίους μήνες
ήταν κατώτερη των προσδοκιών καθώς
έχουν σημειωθεί μειώσεις σε σχέση με τους
περσινούς αντίστοιχους μήνες. Πιο αναλυ-
τικά, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν
κατά 5,4% τους πρώτους δέκα μήνες του
2014 (σε σύγκριση με αύξηση 16,8% το
οκτάμηνο), ενώ μείωση σημειώθηκε στις
αφίξεις από την κυριότερη χώρα
προέλευσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά
2,3% (σε σύγκριση με αύξηση 1,3% το οκτά-
μηνο). Τόσο κατά το 2013 όσο και κατά το
πρώτο δεκάμηνο του 2014 διαφάνηκε ότι ο
τουριστικός τομέας παραμένει ένας από
τους σημαντικότερους τομείς για την
εγχώρια ανάπτυξη. Στον τομέα του τουρι-
σμού αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι γίνονται
σημαντικές προσπάθειες διείσδυσης σε νέες
αγορές ενώ ταυτόχρονα δίδεται έμφαση σε
νέα είδη τουριστικού προϊόντος π.χ. με την
κατασκευή της μαρίνας Λεμεσού και τα
σχέδια για κατασκευή καζίνο στην Κύπρο. 

4. Εγχώρια Ζήτηση, Παραγωγή και
αγορά Εργασίας

Τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί

Μετά τον αρνητικό ρυθμό μεταβολής της
τάξης του 5,4% που καταγράφηκε το 2013,
το πρώτο εξάμηνο του 2014 καταγράφηκε
περαιτέρω επιδείνωση, αν και μικρότερη
από την αναμενόμενη, με το ΑΕΠ να σημει-
ώνει ετήσια συρρίκνωση της τάξης του 3%.
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ΠIΝΑΚΑΣ A.8 Τουρισμός

                                                                    Αφίξεις τουριστών         Έσοδα από           Κατά κεφαλή
                                                                                   (χιλ.)                τουρισμό (€ εκατ.)    δαπάνη (€)
20121                                                                        2.464,9                         1.927,7                         782,1
20132                                                                        2.405,4                         2.082,4                         865,7
ετήσια % μεταβολή                                                   -2,4                                  8,0                           10,7
2013 Ιαν. - Αυγ.                                                    1.637,8                         1.385,6                         846,0
2014 Ιαν. - Αυγ.                                                    1.734,9                         1.424,2                         820,9
ετήσια % μεταβολή                                                     5,9                                  2,8                            -3,0
2013 Ιαν. - Οκτ.                                                    2.269,0                                       -                                  -
2014 Ιαν. - Οκτ.                                                    2.302,9                                       -                                  -
ετήσια % μεταβολή                                                     1,5                                       -                                  -

Πηγή: ΣΥΚ.
(1) Τα στοιχεία για τον Μάρτιο 2012 βασίζονται σε εκτιμήσεις της ΣΥΚ. 
(2) Tα στοιχεία για Ιανουάριο 2013 βασίζονται σε εκτιμήσεις της ΣΥΚ 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25
έσοδα αφίξεις

2010
Q1 Q2 Q3 Q4

2011
Q1 Q2 Q3 Q4

2012
Q1 Q2 Q3 Q4

2013
Q1 Q2 Q3 04 Q1 Q2

2014
Q3

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.27 αφίξεις και έσοδα από τουρισμό
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.
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Αναλυτικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο
του 2014 (Διαγράμματα Α.28(α) και Α.28(β))
παρουσιάζουν μείωση της ιδιωτικής κατα-
νάλωσης κατά 1,5%, καθώς και μείωση στις
πάγιες ακαθάριστες κεφαλαιουχικές επεν-
δύσεις κατά 10,9%. Παρότι συνεχίζεται η
αρνητική τάση στην εγχώρια ζήτηση, αν και
με μειωμένο ρυθμό, οι εισαγωγές και οι
εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών κατέ-
γραψαν σε πραγματικούς όρους αύξηση της
τάξης του 2,5% και 0,1% αντίστοιχα. Γενικά
οι εθνικοί λογαριασμοί φαίνεται να επηρεά-
ζονται από την επίδραση βάσης λόγω των
γεγονότων του Μαρτίου 2013, όπου το
τραπεζικά ιδρύματα ήταν κλειστά και η
διεξαγωγή συναλλαγών ήταν σχεδόν
αδύνατη. Πιο πρόσφατα προκαταρκτικά
στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2014 κατέ-
γραψαν μειωμένη συρρίκνωση του ΑΕΠ
κατά 1,9%. Ως εκ τούτου, η ετήσια μείωση
του ΑΕΠ για τους πρώτους εννέα μήνες του
2014 έφθασε στο -2,5%.

Εγχώρια ζήτηση

Πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες καταγρά-
φουν τάση για σταθεροποίηση στην
εγχώρια ζήτηση (Πίνακας Α.9). Συγκεκρι-
μένα, ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας
(ΔΟΣ) αυξήθηκε από 90,3 τον Δεκέμβριο
του 2013 στο 98,8 τον Οκτώβριο του 2014.
Παρά τις μικρές πρόσφατες μειώσεις που
καταγράφηκαν την περίοδο Σεπτεμβρίου -
Οκτωβρίου 2014, ο δείκτης παραμένει σε
υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2011.
Ταυτόχρονα, ο δείκτης κύκλου εργασιών
του λιανικού εμπορίου (Διάγραμμα Α.29,
σελ. 59) συνεχίζει να καταγράφει θετικούς
ρυθμούς μεταβολής αντικατοπτρίζοντας
τα υψηλά επίπεδα του δείκτη
εμπιστοσύνης καταναλωτών. Παράλληλα,
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.28(α) Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού
αΕΠ (επιμέρους κατηγορίες)
(ετήσια μεταβολή , %)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.28(β) Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού
αΕΠ (επιμέρους κατηγορίες)
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.

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 εποχιακές διακυμάνσεις.

                                                                                                          2013        2014        2014        2014         2014
                                                                                                          Δεκ.       Μάρτ.       Ιούν.        Σεπτ.         Οκτ.
ΔΟΣ                                                                                                    90,3          93,5           99,7           99,8           98,8
Βιομηχανία                                                                                      -15             -13              -9                -9               -11
Υπηρεσίες                                                                                        -24             -12               5                  6                  5
Καταναλωτές                                                                                  -44             -39             -28             -31              -30
Λιανικό εμπόριο                                                                            -19             -23             -13             -12              -16
Κατασκευές                                                                                     -55             -50             -48             -47              -52
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παρατηρείται σημαντική αύξηση της τάξης
του 21,1% στις εγγραφές μηχανοκίνητων
οχημάτων για τα πρώτα τρία τρίμηνα του
2014, σε σχέση με τα τρία πρώτα τρίμηνα
του 2013 (Διάγραμμα Α.30). 

Σε ότι αφορά τις δαπάνες κατόχων
κυπριακών και ξένων πιστωτικών καρτών
στην εγχώρια αγορά, σημειώθηκε άνοδος
και στις δύο κατηγορίες (Διάγραμμα Α.31).
Για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου
2014 οι πληρωμές από κατόχους κυπριακών
καρτών αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με
μείωση 5,4% την αντίστοιχη περίοδο του
2013, ενώ οι πληρωμές από κατόχους ξένων
πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 16,1%
σε σύγκριση με αύξηση 2,1% την περίοδο
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2013. 

Αντίθετα, οι αρνητικοί ετήσιοι ρυθμοί
μεταβολής των δανείων προς τον εγχώριο
ιδιωτικό τομέα που παρατηρήθηκαν από
τον Μάιο του 2013 συνεχίστηκαν και κατά
το πρώτο εννιάμηνο του 2014.

Κατασκευαστικός τομέας

Η συνεχιζόμενη ύφεση στην οικονομία, η
αβεβαιότητα όσον αφορά την αγορά εργα-
σίας, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, και
τέλος η αναμονή για αύξηση της προσφοράς
ακινήτων λόγω πιθανών εκποιήσεων από
τους τραπεζικούς οργανισμούς είναι οι
σημαντικότεροι λόγοι για την αρνητική
πορεία της αγοράς ακινήτων. Παρόλα αυτά η
οριακή αύξηση στη ζήτηση ακινήτων από
ξένους και ντόπιους επενδυτές καθώς και η
επιτυχία των κυπριακών τραπεζών στις ασκή-
σεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
της ΕΚΤ αποτελούν σημαντικές εξελίξεις που
αναμένεται να συμβάλουν θετικά στην
μελλοντική πορεία του κατασκευαστικού
τομέα και της αγοράς ακινήτων γενικότερα. 
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ετήσια % μεταβολή κινητού μέσου 6 μηνών

ετήσια % μεταβολή (δεξιά κλίμακα) 

2010
Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ.

2011
Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ.

2012
Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ.

2013
Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ.

2014
Ιαν. Απρ. Ιούλ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.30 Εγγραφές μηχανοκινήτων οχημάτων

Πηγή: ΣΥΚ.
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Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ.
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Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ.

2013
Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ.

2014
Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.31 Δαπάνες κατόχων πιστωτικών 
καρτών
(συσσωρευμένη ετήσια μεταβολή περιόδου από Ιανουάριο)

Πηγή: JCC Payments System Ltd.
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Ιαν. Απρ. Ιούλ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.29 Λιανικές πωλήσεις (εξαιρουμένων των
μηχανοκινήτων οχημάτων)

Πηγή: ΣΥΚ.
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Σε γενικές γραμμές, οι προοπτικές του
τομέα ακινήτων για το άμεσο μέλλον συνεχί-
ζουν να είναι υποτονικές αν και οι σχετικοί
δείκτες δίνουν ανάμεικτες ενδείξεις. Ο δείκτης
τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα)
κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 κατέγραψε
ετήσια μείωση 8,9% σε σύγκριση με μείωση
9,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Σε τριμηνιαία
βάση το τρίτο τρίμηνο σημειώθηκε μείωση
2% παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το
προηγούμενο τρίμηνο. Παρά τη σημαντική
μείωση στις τιμές ακινήτων και τα κίνητρα που
έδωσε η κυβέρνηση για την προσέλκυση
ξένων και ντόπιων επενδυτών η ζήτηση στον
τομέα εξακολουθεί να παραμένει σε
χαμηλά επίπεδα και το τρίτο τρίμηνο του
2014, αν και διαφαίνεται μια μικρή αύξηση σε
σχέση με το 2013. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας, ο αριθμός αδειών οικοδομής που
εκδόθηκαν για οικιστικά κτίρια τους πρώτους
οκτώ μήνες του 2014 κατέγραψε μείωση της
τάξης του 10,3% σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του προηγούμενου χρόνου (Διά -
γραμμα Α.32). Αν θεωρηθεί ότι τα στοιχεία
αυτά αποτελούν σημαντική ένδειξη για την
πορεία της κατασκευαστικής δραστηριότητας
όσον αφορά τα οικιστικά ακίνητα τους προσε-
χείς μήνες τότε το μέλλον του τομέα δεν κατα-
γράφεται ιδιαίτερα ευοίωνο. Η μεγαλύτερη
μείωση παρατηρείται στην επαρχία Αμμοχώ-
στου γεγονός το οποίο μπορεί να θεωρηθεί
φυσιολογικό αν ληφθεί υπόψη η πληθώρα
των οικιστικών μονάδων που υπάρχουν
διαθέσιμα στην περιοχή προς πώληση.
Παρόλα αυτά η αύξηση στα πωλητήρια
έγγραφα που καταγράφηκε στην περιοχή
είναι ενθαρρυντική ως προς τη μείωση του
διαθέσιμου αποθέματος των οικιστικών
μονάδων και κατ’ επέκταση για την επαναδρα-
στηριοποίηση του κατασκευαστικού τομέα. 
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Οι αρνητικές προοπτικές του κατασκευα-
στικού τομέα για το άμεσο μέλλον, όπως
διαφαίνονται μέσα από τα στοιχεία για τις
άδειες οικοδομής, επικυρώνονται και από το
δείκτη πρόθεσης για αγορά ή ανέγερση
κατοικίας τους επόμενους 12 μήνες στην
Κύπρο όπως καταγράφεται στις Έρευνες
Οικονομικής Συγκυρίας (ΕΟΣ) της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Αναλυτικότερα ο ΔΟΣ
κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 κυμάνθηκε
σε περισσότερο αρνητικά επίπεδα και
συγκεκριμένα στο -92,5 σε σχέση με -90,2
που βρισκόταν το δεύτερο τρίμηνο του
ίδιου χρόνου. 

Παρόλα αυτά, από τα στοιχεία του
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
φαίνεται ότι κατά τους πρώτους εννιά μήνες
του 2014 οι πωλήσεις ακινήτων κινούνται
οριακά καλύτερα σε σχέση με το 2013, σε
όλες τις επαρχίες, ενώ βρίσκονται σχεδόν
στο 70% των συνολικών πωλήσεων κατά
την ίδια περίοδο του 2012. Συγκεκριμένα
τους πρώτους εννέα μήνες του 2012 τα
πωλητήρια έγγραφα ανήλθαν στα 4.876, την
ίδια περίοδο του 2013 στα 2.684 και το 2014
στα 3.328. Οι σημαντικότερες αυξήσεις
παρατηρούνται στις επαρχίες Λεμεσού και
Αμμοχώστου (Διά γραμμα Α.33). Ταυτό-
χρονα, οι άδειες οικοδομής για τα μη οικι-
στικά κτήρια, τους πρώτους οκτώ μήνες του
2014, κατέγραψαν αύξηση της τάξης του
19,2% αντικατοπτρίζοντας ενδεχομένως τη
μετατόπιση της δραστηριότητας του τομέα
στις εμπορικές κατασκευές.

Όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις όπως
διαφαίνονται από τα πωλητήρια έγγραφα σε
αλλοδαπούς, αυτές σημείωσαν τους
πρώτους οκτώ μήνες του 2014 αύξηση της
τάξης του 18% σε σχέση με το 2013 σε όλες
τις επαρχίες με εξαίρεση την Πάφο γεγονός
που δείχνει ότι τα κίνητρα παροχής αδειών
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παραμονής και κίνητρα πολιτογράφησης της
κυβέρνησης έδωσαν κάποια ώθηση στην
αγορά με ξένους επενδυτές. Παράλληλα, τα
πωλητήρια έγγραφα ντόπιων αγοραστών
κατέγραψαν συνολική ετήσια αύξηση της
τάξης του 24,1% τους πρώτους εννέα μήνες
του 2014 γεγονός που υποδεικνύει ότι η
εγχώρια ζήτηση αρχίζει να αυξάνεται και η
αγορά να κινείται σε καλύτερα επίπεδα. 

Μια από τις κυριότερες αιτίες συρρί-
κνωσης του κατασκευαστικού τομέα ήταν και
εξακολουθεί να είναι η έλλειψη ρευστότητας
στην αγορά. Σύμφωνα με τις Νομισματικές
και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές της ΚΤΚ
κατά τους πρώτους εννιά μήνες του 2014 οι
εγκρίσεις νέων στεγαστικών δανείων (οι
οποίες περιλαμβάνουν και αναδιαρθρώσεις
δανείων) συνέχισαν να δείχνουν μειώσεις με
το τρίτο τρίμηνο του 2014 να βρίσκονται σε
ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Τα κριτήρια δανει-
σμού σύμφωνα με την «Έρευνα Τραπεζικών
Χορηγήσεων» της ΚΤΚ εξακολουθούν να
είναι πολύ αυστηρά. Όσον αφορά τα στεγα-
στικά επιτόκια αυτά συνέχισαν την οριακή
πτωτική τους πορεία παραμένοντας όμως σε
ψηλά επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα στη
ζώνη του ευρώ. Συγκεκριμένα και σύμφωνα
με στοιχεία της ΚΤΚ το μέσο επιτόκιο για
στεγαστικά δάνεια έφθασε στο 4,27% το
τρίτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με 4,48% το
προηγούμενο τρίμηνο (Διάγραμμα Α.34).

Αντίθετα, ο δείκτης εμπιστοσύνης στον
κατασκευαστικό τομέα στην Κύπρο, όπως
δημοσιεύεται από τις Έρευνες Οικονομικής
Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ση -
μείωσε σημαντική βελτίωση τους πρώτους
δέκα μήνες του 2014. Συγκεκριμένα από -
62,1 που ήταν τους πρώτους δέκα μήνες του
2013 έφτασε το -49,6 την ίδια περίοδο
του 2014 (Διάγραμμα Α.35). Αυτό φαίνεται
και από το γεγονός ότι τον τελευταίο ένα
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χρόνο σημειώθηκαν κάποιες επιχειρηματικές
πράξεις στον τομέα των ακινήτων σε
διάφορες επαρχίες οι οποίες έφεραν στη
χώρα ξένο συνάλλαγμα. Παράλληλα έχουν
τροχοδρομηθεί και στο σύντομο μέλλον
κάποιες πωλήσεις, ιδιαίτερα ξενοδοχειακών
μονάδων σε ξένους επενδυτές.

Ταυτόχρονα, οι εγχώριες πωλήσεις τσι μέ ντου
κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2014
(Διάγραμμα Α.36) κατέγραψαν μικρότερη
μείωση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013,
ενώ σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται
στις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής ο δείκτης οικοδομικής δραστη-
ριότητας στην Κύπρο το δεύ τερο και τρίτο
τρίμηνο του 2014 κυμαίνεται σε λιγότερο αρνη-
τικά επίπεδα από ότι τα τελευταία δύο χρόνια (-
46,6 και -47,5  το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του
2014 αντίστοιχα, σε σχέση με -66,7 και -62,1 τα
αντίστοιχα τρίμηνα του 2013). Θετικό μπορεί να
θεωρηθεί και το γεγονός ότι ο δείκτης προσδο-
κιών για την απασχόληση στον κατασκευαστικό
τομέα τους επόμενους τρεις μήνες σημείωσε
περαιτέρω σημαντική βελτίωση φθάνοντας το
-9,3 το τρίτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με -34,6
που βρισκόταν την ίδια περίοδο του 2013.

Αγορά εργασίας

Σε συνάρτηση με τη συρρίκνωση της οικονο-
μικής δραστηριότητας, η απασχόληση κατέ-
γραψε μείωση της τάξης του 2,8% το πρώτο
εξάμηνο του 2014, έναντι μείωσης 5,4% το
πρώτο εξάμηνο του 2013 και συνολικής μείωσης
5,3% για ολόκληρη τη χρονιά (Διάγραμμα Α.37).
Σε σχέση με τις συνολικές ώρες εργασίας, αυτές
κατέγραψαν μείωση της τάξης του 3,2% κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2014, σε σχέση με μείωση
6,6% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Ως εκ
τούτου καταγράφηκε μείωση κατά 0,3% στις
ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο. 
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Σε συνδυασμό με τη μείωση της απασχό-
λησης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, παρα-
τηρείται και αύξηση της ανεργίας. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΔ, το ποσοστό ανερ-
γίας το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθε στο
16,2%, μια αύξηση περίπου 0,6 ποσοστιαίων
μονάδων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2013 (Διάγραμμα Α.37, σελ. 63). Σημει-
ώνεται ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2014 η
ανεργία στη βάση της ΕΕΔ παρέμεινε στα ίδια
επίπεδα με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγού-
μενου χρόνου καταγράφοντας τις πρώτες σταθε-
ροποιητικές τάσεις. Ταυτόχρονα, η πορεία της
ανεργίας κατά τους τελευταίους μήνες έτσι όπως
παρουσιάζεται από τα στοιχεία της εγγεγραμ-
μένης ανεργίας δείχνει επίσης σημάδια σταθε-
ροποίησης.

Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία της ΣΥΚ για
την εγγεγραμμένη ανεργία, με τα πιο πρόσφατα
στοιχεία να είναι διαθέσιμα μέχρι και τον Οκτώ-
βριο του 2014 (Διάγραμμα Α.38) οι εγγεγραμ-
μένοι άνεργοι κατά τον Οκτώβριο του 2014
παρουσίασαν ετήσια μείωση της τάξης του 8,3%
(από 45,1 χιλιάδες σε 41,3 χιλιάδες) σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου
έτους. Σχετικά με την κατανομή της αύξησης σε
Κύπριους και μη-Κύπριους, σημειώνεται ότι η
ανεργία στους Κύπριους μειώθηκε κατά 7,5% τον
Οκτώβριο του 2014 σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ στους μη
κύπριους καταγράφηκε μείωση 11,8%. 

Στην περίοδο που διανύουμε, είναι σημαν-
τική η παρακολούθηση της ανεργίας ανά διάρ-
κεια. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΔ όπως
παρουσιάζονται στο Διάγραμμα Α.39, το
ποσοστό ανεργίας με διάρκεια έξι μήνες και άνω
έφθασε το 10,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2014
σε σύγκριση με 11,1% το πρώτο τρίμηνο του
έτους και 9,3% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.
Σύμφωνα με πιο πρόσφατα στοιχεία της
ΣΥΚ για την εγγεγραμμένη ανεργία, ο αριθμός
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των εγγεγραμμένων ανέργων με διάρκεια έξι
μήνες και άνω αυξήθηκε κατά 1,4 χιλιάδες
άτομα τον Οκτώβριο του 2014 σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2013 ενώ, σε σχέση
με τον Σεπτέμβριο του 2014, μειώθηκε κατά
643 άτομα.

5. Εγχώριες Δημοσιονομικές Εξελίξεις

Δημοσιονομικές εξελίξεις κατά το 2013

Λόγω της αναθεώρησης των δημοσιονομικών
και εθνικών λογαριασμών (τόσο λόγω της
μετάβασης στη μεθοδολογία του ΕΣΟΛ 2010
όσο και άλλων στατιστικών αλλαγών και
μεθοδολογικών βελτιώσεων), το δημοσιονο-
μικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ως
ποσοστό του ΑΕΠ για το 2013 αναθεωρήθηκε
κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες προς τα κάτω
και ανήλθε στο 4,9% (Διάγραμμα Α.40). Το
2012, παρουσίασε μείωση 0,9 ποσοστιαίες
μονάδες περίπου. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται
στη μείωση των δαπανών κατά 8,2% και παρά
τη μείωση στα έσοδα κατά 6,1% (Διάγραμμα
Α.41). Σε σχέση με το 2012, το πρωτογενές
έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά το 2013
παρουσίασε βελτίωση κατά 1,1 ποσοστιαίες
μονάδες περίπου και ανήλθε στο 1,8%
(Διάγραμμα Α.40).

Σε ό,τι αφορά το δείκτη του ακαθάριστου
δημόσιου χρέους της γενικής κυβέρνησης
προς το ΑΕΠ, σημειώνεται ότι η σημαντική
προς τα κάτω αναθεώρηση για το 2013 λόγω
της αναθεώρησης των δημοσιονομικών και
εθνικών λογαριασμών ανήλθε στις 9,5 ποσο-
στιαίες μονάδες και οφείλεται κυρίως στην
προς τα πάνω αναθεώρηση του ονομαστικού
ΑΕΠ. Ως εκ τούτου, ο σχετικός δείκτης ανήλθε
στο 102,2% του ΑΕΠ για το 2013 (Διάγραμμα
Α.42). Σε σχέση με το 2012, ο δείκτης του
δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά
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Διάγραμμα A.40 Δημοσιονομικό και πρωτογενές
ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης
(συσσωρευμένο σύνολο περιόδου από πρώτο τρίμηνο ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγή: ΣΥΚ, ΚΤΚ
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(συσσωρευμένο σύνολο περιόδου από πρώτο τρίμηνο, ετήσια μεταβολή %)

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πηγές: Eurostat, ΣΥΚ, ΚΤΚ .
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22,7 ποσοστιαίες μονάδες. Η εν λόγω εξέλιξη
αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ανακεφα-
λαιοποίηση του Συνεργατισμού (8,3% του
ΑΕΠ). Οφείλεται επίσης στη συσσώρευση
κυβερνητικών καταθέσεων λόγω αχρησιμο-
ποίητης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα
στήριξης εν όψει καλύτερων αποτελεσμάτων
από τα αναμενόμενα (3,6% του ΑΕΠ), στο
μεγάλο «φαινόμενο της χιονοστιβάδας»
(snowball effect) λόγω της συρρίκνωσης του
πραγματικού ΑΕΠ και την πτώση των τιμών
που αύξησε την επιβάρυνση για εξυπηρέτηση
του δημοσίου χρέους (8,8% του ΑΕΠ) και σε
μικρότερο βαθμό στο πρωτογενές έλλειμμα
της τάξης του 1,8% του ΑΕΠ. 

Τρέχουσες Δημοσιονομικές Εξελίξεις

Το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά το πρώτο
εννιάμηνο του 2014 παρουσίασε πλεόνασμα
ύψους 1,1% του ΑΕΠ σε σχέση με έλλειμμα
1,5% την αντίστοιχη περσινή περίοδο
(Διάγραμμα Α.40, σελ. 65). Αυτή η εξέλιξη
οφείλεται πρωτίστως στη σημαντική ετήσια
αύξηση των εσόδων κατά 6,6% και κατά
δεύτερο λόγο στην ετήσια μείωση των
δαπανών της τάξης του 3,3% κατά την υπό
αναφορά περίοδο (Διάγραμμα Α.41, σελ. 65).
Επιπλέον, το πρωτογενές ισοζύγιο ως
ποσοστό του ΑΕΠ παρουσίασε σημαντικό
πλεόνασμα της τάξης του 3,3% κατά το πρώτο
εννιάμηνο του 2014 έναντι μικρότερου πλεο-
νάσματος 0,9% την αντίστοιχη περσινή
περίοδο (Διάγραμμα Α.40, σελ. 65). 

Αναλυτικότερα, με βάση τα προκαταρκτικά
στοιχεία της ΣΥΚ για έσοδα και δαπάνες της
γενικής κυβέρνησης για το πρώτο εννιάμηνο
του 2014 (Πίνακας Α.10), η ετήσια αύξηση στα
συνολικά δημόσια έσοδα οφείλεται κυρίως
στη σημαντική αύξηση που παρατηρήθηκε
στα μη φορολογικά έσοδα κατά 48,7%, σε
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ΠIΝΑΚΑΣ A.10 Λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης  

Πηγή: ΣΥΚ, KTK.
1. Περιλαμβάνει τέλη ΑΟΖ που καταγράφηκαν ως αρνητική κεφαλαιουχική δαπάνη το 2013 σύμ-
φωνα με την Eurostat. 

                                                                                               Iαν-Σεπ.                 Iαν-Σεπ.                        
                                                                                                  2013                         2014                Μεταβολή
                                                                                               (€ εκατ.)                 (€ εκατ.)                    (%)
ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                                                           
Ενδιάμεση ανάλωση                                                           477,2                         440,0                        -7,8
Κεφαλαιουχικά αγαθά μείον πωλήσεις1                        14,1                         189,3                1.242,6
Απολαβές προσωπικού                                                 1.812,8                      1.575,8                     -13,1
Άλλοι φόροι επί της παραγωγής                                         0,0                               0,0                         0,0
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο
κλπ πληρωθέντες                                                                     0,2                               0,0                  -100,0
Επιδοτήσεις                                                                              66,2                            54,4                     -17,8
Τόκοι πληρωθέντες                                                            439,6                         369,4                     -16,0
Κοινωνικές παροχές                                                        1.819,5                      1.886,8                         3,7
Άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις                                      326,5                         260,2                     -20,3
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου                                                   59,0                            75,4                       27,8
Σύνολο δαπανών                                                      5.015,1                   4.851,3                      -3,3
Σύνολο δαπανών ως % του ΑΕΠ                             27,7                           27,9                               

ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                                                   
Παροχή αγαθών και υπηρεσιών                                    291,4                         325,6                       11,7
Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές               1.834,3                      1.873,0                         2,1

εκ των οποίων ΦΠΑ                                                     1.036,6                      1.078,8                         4,1
Εισόδημα περιουσίας                                                         103,6                         240,0                    131,7
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο 
κλπ εισπραχθέντες                                                          1.305,0                      1.302,6                       -0,2
Κοινωνικές εισφορές                                                      1.105,8                      1.144,1                         3,5
Άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις                                         95,2                         163,6                       71,8
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου                                                      1,5                               2,0                       33,3
Σύνολο εσόδων                                                         4.736,8                   5.050,9                        6,6
Σύνολο εσόδων ως % του ΑΕΠ                                26,1                           29,0                               

Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-)                                             -278,3                            199,6                                   
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) ως % του ΑΕΠ                    -1,5                                  1,1
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μεγάλο βαθμό λόγω του υψηλού μερίσματος
από την ΚΤΚ. Αύξηση παρατηρήθηκε και στα
φορολογικά έσοδα κατά 1,8%, αποτέλεσμα
των αυξήσεων σε φορολογικούς συντελεστές
καθώς και στην επιβράδυνση της συρρί-
κνωσης της οικονομικής δραστηριότητας. 

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από άμεσους
φόρους, στην κατηγορία «Τρέχοντες φόροι
στο εισόδημα, πλούτο κλπ», καταγράφηκε
οριακή ετήσια μείωση της τάξης του 0,2% το
πρώτο εννιάμηνο του 2014 (Πίνακας Α.10,
σελ. 66), κυρίως λόγω της μείωσης της συρρί-
κνωσης των εσόδων από τον φόρο εισοδή-
ματος υπαλλήλων κατά 10,1% καθώς και από
την έκτακτη εισφορά για την άμυνα κατά
7,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος
Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ). Η σχετική
μείωση αναφορικά με τα έσοδα από τον φόρο
εισοδήματος υπαλλήλων οφείλεται στη συνε-
χιζόμενη συρρίκνωση των απολαβών και της
απασχόλησης παρότι σε μικρότερο βαθμό σε
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε
ό,τι αφορά τα έσοδα από την έκτακτη
εισφορά για την άμυνα, η προαναφερθείσα
συρρίκνωση είναι αποτέλεσμα της μείωσης
των καταθέσεων καθώς και των καταθετικών
επιτοκίων.

Αναφορικά με τα έσοδα από έμμεσους
φόρους, καταγράφεται ετήσια αύξηση της
τάξης του 2,1% κατά το πρώτο εννιάμηνο του
2014 στα έσοδα στην κατηγορία «Φόροι επί
της παραγωγής και εισαγωγές», η οποία περι-
λαμβάνει και τα έσοδα από το ΦΠΑ (Πίνακας
Α.10, σελ. 66). Τα έσοδα από το ΦΠΑ παρου-
σίασαν ετήσια αύξηση της τάξης του 4,1%
κατά την υπό αναφορά περίοδο, γεγονός που
οφείλεται κυρίως στην αύξηση στο 19% και
9% του κανονικού και μειωμένου συντελεστή
ΦΠΑ, αντίστοιχα, από την 1η Ιανουαρίου 2014
και παρά τη συρρίκνωση της ιδιωτικής κατα-
νάλωσης, η οποία ωστόσο επιβραδύνθηκε σε
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σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από κοινωνικές

εισφορές, καταγράφεται ετήσια αύξηση της
τάξης του 3,5% κατά το πρώτο εννιάμηνο του
2014 (Πίνακας Α.10, σελ. 66), η οποία οφεί-
λεται στην αύξηση των σχετικών φορολο-
γικών συντελεστών από την 1η Ιανουαρίου
2014 και παρά τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση
των απολαβών και της απασχόλησης. 

Οι προαναφερθείσες εξελίξεις ενισχύ-
θηκαν από την ετήσια αύξηση που καταγρά-
φηκε στα μη-φορολογικά έσοδα, η οποία
απορρέει πρωτίστως από την ετήσια αύξηση
κατά €136,4 εκατ. που παρατηρήθηκε στην
κατηγορία «Εισόδημα περιουσίας» (Πίνακας
Α.10, σελ. 66) λόγω του υψηλού μερίσματος
από την ΚΤΚ. Επιπλέον, οφείλεται και στις
ετήσιες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στις
κατηγορίες «Άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις»
και «Παροχή αγαθών και υπηρεσιών» κατά
71,8% και 11,7%, αντίστοιχα. Οι προαναφερ-
θείσες αυξήσεις οφείλονται, μεταξύ άλλων,
στην αύξηση των χορηγιών από την ΕΕ (κατα-
βολή πόρων νωρίτερα από τον αρχικό προ -
γραμματισμό σε σχέση με χρηματοδότηση
από Διαρθρωτικά Ταμεία και αύξηση του
συντελεστή συγχρηματοδότησης), καθώς και
έσοδα από την αύξηση διαφόρων χρεώσεων
για την παροχή κυβερνητικών υπηρεσιών
(όπως για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη),
αντίστοιχα. 

Αναφορικά με τις εξελίξεις στις δημόσιες
δαπάνες (Πίνακας Α.10, σελ. 66), η ετήσια
μείωση των δαπανών κατά 3,3% κατά το
πρώτο εννιάμηνο του 2013 οφείλεται πρωτί-
στως στη μείωση των δαπανών για απολαβές
προσωπικού καθώς και σε μειώσεις στις κατη-
γορίες «Τόκοι πληρωθέντες» και «Άλλες
τρέχουσες μεταβιβάσεις». 

Η ετήσια μείωση που καταγράφηκε στις
συνολικές δαπάνες για απολαβές προσωπικού
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κατά 13,1% (Πίνακας Α.10, σελ. 66) οφείλεται
στις σημαντικές αποκοπές των μισθών και των
συντάξεων, στη συνεχιζόμενη μείωση της
απασχόλησης του δημοσίου τομέα καθώς και
στη σημαντική μείωση των δαπανών για φιλο-
δωρήματα αντικατοπτρίζοντας την επίδραση
βάσης λόγω του κύματος πρόωρων αφυπηρε-
τήσεων που παρουσιάστηκε κατά την αντί-
στοιχη περίοδο του 2013. 

Αναφορικά με την μείωση που παρατηρή-
θηκε στις δαπάνες για τόκους, η εν λόγω
μείωση ανήλθε στο 16,0% (Πίνακας Α.10, σελ.
66) και οφείλεται κυρίως στη μείωση του
κόστους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους
και παρά την μεγάλη αύξησή του στο 105,6%
του ΑΕΠ το τέλος του τρίτου τριμήνου του
2014.

Σε ό,τι αφορά την ετήσια μείωση της
τάξης του 20,3% που παρατηρήθηκε στην
κατηγορία «Άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις»
κατά την υπό αναφορά περίοδο (Πίνακας
Α.10, σελ. 66), αυτή είναι αποτέλεσμα της
μείωσης των χορηγιών προς ημικρατικούς
οργανισμούς καθώς και στη μείωση της
συνεισφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας
προς τον Προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Οι προαναφερθείσες μειώσεις αντισταθμί-
στηκαν μερικώς από τις ετήσιες αυξήσεις που
παρατηρήθηκαν στις δαπάνες για κεφαλαιου-
χικά αγαθά μείον πωλήσεις καθώς και για
κοινωνικές παροχές. Η σημαντική ετήσια
αύξηση των δαπανών για κεφαλαιουχικά
αγαθά μείον πωλήσεων (κατά €175,2 εκατ.
επιπλέον) κατά την υπό αναφορά περίοδο
(Πίνακας Α.10, σελ. 66) είναι αποτέλεσμα της
κατηγοριοποίησης των προσωρινής φύσεως
εισπράξεων από τέλη αδειοδότησης δικαιω-
μάτων εξερεύνησης υδρογονανθράκων στην
Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
(ΑΟΖ) κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2013
ως αρνητική κεφαλαιουχική δαπάνη σύμ φω -
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να με την Eurostat. Αναφορικά με την ετήσια
αύξηση των δαπανών για κοινωνικές παροχές
κατά 3,7% (Πίνακας Α.10, σελ. 66), αυτή οφεί-
λεται εν μέρει στις αυξημένες δαπάνες για
επιδόματα πλεονασμού σύμφωνα με πρό -
σφατα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας για
την υπό αναφορά περίοδο. 

Αναφορικά με το ακαθάριστο δημόσιο
χρέος της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό
του ΑΕΠ, αυτό ανήλθε στο 105,6% κατά το
τρίτο τρίμηνο του 2014 έναντι 102,2% κατά το
τέλος του 2013 (Διάγραμμα Α.42, σελ. 65).
Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται πρωτίστως στην
επίδραση της δυσμενούς διαφοράς μεταξύ
του μέσου επιτοκίου για εξυπηρέτηση του
δημοσίου χρέους και του ρυθμού οικονομικής
ανάπτυξης (interest–growth differential) και
παρά την πραγματοποίηση πρωτογενούς
πλεονάσματος ύψους 3,3% κατά την υπό
αναφορά περίοδο.

Σε σχέση με τη χρηματοδότηση του δημο-
σίου χρέους, σημειώνονται τα ακόλουθα:
Πρώτον, η εκταμίευση οικονομικής βοήθειας
από τον ΕΜΣ και από το ΔΝΤ συνολικού ύψους
€5,8 δις περίπου έως και τις αρχές Ιουλίου
2014. Σημειώνεται ότι η έκτη δόση του
προγράμματος δεν εκταμιεύθηκε τον Σεπτέμ-
βριο του 2014 (€436 εκατ.) λόγω μη συμμόρ-
φωσης με τη θέσπιση της νομοθεσίας σχετικά
με τις εκποιήσεις, όπως απαιτείται από το
πρόγραμμα. Δεύτερον, τον Ιούνιο του 2014 η
Δημοκρατία προχώρησε στην πρώτη, από τον
Νοέμβριο του 2010, κοινοπρακτική έκδοση
στο εξωτερικό 5-ετούς ομολόγου ύψους €750
εκατ. με επιτόκιο 4,75% (απόδοση 4,85%). Η
έκδοση αυτή ακολούθησε την έκδοση
ομολόγου τον Μάιο του 2014 μέσω ιδιωτικής
τοποθέτησης ύψους €100 εκατ. με επιτόκιο
6,50%. Τρίτον, από τον Ιούνιο του 2014, η
Δημοκρατία προχώρησε στην έκδοση επτά
σειρών 6-ετών ομολόγων για φυσικά
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πρόσωπα, οι οποίες φέρουν κλιμακωτά αυξα-
νόμενο επιτόκιο (2,75%-5,75%, με μέσο όρο το
4,125%). Τέλος, οι υπόλοιπες εκδόσεις από την
αγορά αφορούσαν βραχυπρόθεσμο δανεισμό,
με το νέο στόχο για το ύψος του βραχυπρόθε-
σμου δανεισμού να έχει μειωθεί στα €750 εκατ.

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για
την Κυπριακή οικονομία

6.1 Προβλέψεις Ευρωσυστήματος 

Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοι-
μάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του για
την οικονομία της ζώνης του ευρώ. Οι
προβλέψεις αυτές χρησιμοποιούνται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ για την αξιο-
λόγηση των οικονομικών εξελίξεων καθώς
και των κινδύνων που πιθανόν να ελλο-
χεύουν ιδιαίτερα όσον αφορά στη σταθερό-
τητα των τιμών. Η προετοιμασία των
προβλέψεων για τη ζώνη του ευρώ γίνεται
σε συνεργασία των εθνικών κεντρικών
τραπεζών και των τεχνοκρατών της ΕΚΤ στη
βάση κοινών υποθέσεων εργασίας. Μέσα σε
αυτά τα πλαίσια η ΚΤΚ ετοιμάζει τις προβλέ-
ψεις που αφορούν την εγχώρια οικονομία.

Υποθέσεις εργασίας

Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την
Κύπρο βασίζονται στις κοινές υποθέσεις εργα-
σίας για μεγέθη που αφορούν την οικονομία,
τις τιμές εμπορεύσιμων αγαθών καθώς και τα
χρηματοοικονομικά δεδομένα, όπως αυτά
υιοθετούνται από το Ευρωσύστημα. Οι
προβλέψεις ετοιμάζονται στο πλαίσιο αξιολό-
γησης των οικονομικών εξελίξεων και των
κινδύνων για τη σταθερότητα των τιμών από
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ που καθο-
ρίζει τη νομισματική πολιτική στη ζώνη του
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ευρώ. Οι εν λόγω υποθέσεις εργασίας είναι οι
ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν από το
Ευρωσύστημα για τις αντίστοιχες μακροοικο-
νομικές προβλέψεις στη ζώνη του ευρώ και
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκτιμήσεις για
τα επιτόκια, τις ισοτιμίες νομισμάτων, την τιμή
του πετρελαίου και το διεθνές εμπόριο. Οι
προβλέψεις ολοκληρώθηκαν με στοιχεία που
ήταν διαθέσιμα μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου
του 2014. 

Αναφορικά με τις ισοτιμίες νομισμάτων,
υιοθετείται η υπόθεση εργασίας ότι το ευρώ
θα κυμανθεί γύρω στα $1,33 το 2014 και
$1,25 το 2015 και 2016. Η τιμή του πετρε-
λαίου αναμένεται να ανέλθει κατά μέσο όρο
στα $101,24 το βαρέλι το 2014, ενώ το 2015
και το 2016 αναμένεται να περιοριστεί γύρω
στα $85,60 και $88,50 αντίστοιχα. Οι προβλέ-
ψεις για την εγχώρια οικονομία, σημειώνεται
ότι καταρτίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη
μόνο τα δημοσιονομικά μέτρα που είναι
σαφώς καθορισμένα και η εφαρμογή τους
είναι πολύ πιθανή, με βάση σχετική μεθοδο-
λογία της ΕΚΤ.

Προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για τη
ζώνη του ευρώ

Με βάση τις πιο πάνω υποθέσεις εργασίας, ο
πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται
να φθάσει το 0,5% το 2014 (Πίνακας Α.11), σε
σύγκριση με 1,4% το 2013. Το 2015, ο πληθω-
ρισμός αναμένεται να φθάσει στο 0,7% ενώ ο
ρυθμός αύξησης του ΕνΔΤΚ εξαιρουμένων
των τιμών ενέργειας και τροφίμων αναμένεται
να καταγράψει περαιτέρω αύξηση. Ο ρυθμός
μεταβολής του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αναμέ-
νεται να καταγράψει αύξηση το 2014, κυμαινό-
μενος γύρω στο 0,8%, ενώ το 2015 αναμένεται
να καταγράψει περαιτέρω αύξηση της τάξης
του 1%. Το 2016 ο ρυθμός μεταβολής αναμέ-
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ΠIΝΑΚΑΣ A.11 Προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για
τη ζώνη του ευρώ
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή:  ΕΚΤ.

                                                                                  2013               2014πρ            2015πρ               2016πρ
ΑΕΠ
        Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2014                  -0,4                           0,8                       1,0                           1,5
        Προβλέψεις Ιουνίου 2014                           -0,4                           1,0                       1,7                           1,8
                                                                                                                                                              
Πληθωρισμός

    Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2014                   1,4                           0,5                       0,7                           1,3
    Προβλέψεις Ιουνίου 2014                             1,4                           0,7                       1,1                           1,4
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νεται να φθάσει το 1,5%. Η αναμενόμενη
ανάκαμψη στο ΑΕΠ κατά την υπό εξέταση
περίοδο αντικατοπτρίζει την προβλεπόμενη
σταδιακή αύξηση στην εγχώρια ζήτηση.

6.2 Προβλέψεις για την κυπριακή
οικονομία

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι επικαι-
ροποιημένες προβλέψεις της ΚΤΚ και
γίνεται αναφορά στις τελευταίες προβλέ-
ψεις των διεθνών δανειστών όπως περιλή-
φθηκαν στην πέμπτη αξιολόγηση του
οικονομικού προ γράμματος τον Ιούλιο του
2014. Μια αναλυτικότερη εξέταση των
διαχρονικών προ βλέ ψεων των διεθνών
δανειστών για τα κύρια μακροοικονομικά
μεγέθη, καθώς και των αποκλίσεών τους
για τα έτη 2013 και 2014 ενσωματώνεται
στο Πλαίσιο 2 (σελ. 75).

Τιμές: εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή

Το 2014 ο πληθωρισμός στην Κύπρο αναμέ-
νεται να καταγράψει αρνητικό ρυθμό μετα-
βολής της τάξης του 0,1% σε σύγκριση με
0,4% το 2013 (Πίνακας Α.12), κυρίως ως
αποτέλεσμα της παρατεταμένης εγχώριας
ύφεσης. Ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της
ενέργειας προβλέπεται να καταγράψει
οριακά θετικό ρυθμό φθάνοντας στο 0,1% το
2014 από 0,5% το 2013.

Το 2015 ο πληθωρισμός αναμένεται να
ανέλθει γύρω στο 0,2%. Από την μια, η
προβλεπόμενη μικρή εγχώρια οικονομική
ανάκαμψη αναμένεται να επηρεάσει
ανοδικά τις τιμές. Από την άλλη όμως, η
προσδοκώμενη σημαντική μείωση των
τιμών της ενέργειας που απορρέει από τις
τελευταίες υποθέσεις εργασίας του Ευρωσυ-
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ΠIΝΑΚΑΣ A.12 Προβλέψεις πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ)
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

                                                                                    2013              2014πρ              2015πρ            2016πρ
Eναρμονισμένος ΔΤΚ                                          0,4                      -0,1                         0,2                       1,3
                                                                                                                                                                                             
ΕνΔΤΚ εξαιρ. ενέργειας                                     0,5                        0,1                         0,6                       1,2
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στήματος επηρεάζει καθοδικά τον πληθω-
ρισμό. Εξαιρουμένης της ενέργειας ο πληθω-
ρισμός προβλέπεται να ανέλθει γύρω στο
0,6% το 2015.

Το 2016 ο εγχώριος ΕνΔΤΚ αναμένεται να
καταγράψει αύξηση γύρω στο 1,3% λόγω,
κυρίως, της μεγαλύτερης προβλεπόμενης
μεγέθυνσης στο εγχώριο οικονομικό περι-
βάλλον.

Αποδοχές, παραγωγικότητα και αγορά
εργασίας

Η αγορά εργασίας συνεχίζει να επηρεάζεται
από την οικονομική κρίση και το 2014, με
την απασχόληση να καταγράφει συρρί-
κνωση της τάξης του 2,4%. Με την αναμενό-
μενη βελτίωση του οικονομικού κλίματος το
2015 και το 2016, η απασχόληση προβλέ-
πεται να καταγράψει θετικούς ρυθμούς
μεταβολής, φθάνοντας στο 0,7% και 1,5%
αντίστοιχα. Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω, το
ποσοστό ανεργίας, έτσι όπως ορίζεται από
την ΕΕΔ, αναμένεται να σταθεροποιηθεί το
2014 φθάνοντας στο 15,8% από 15,9% το
2013, ενώ αναμένεται να καταγράψει μείωση
το 2015 και 2016 φθάνοντας στο 15,1% και
14%, αντίστοιχα. Η πορεία της ανεργίας
διαγράφεται σχετικά ηπιότερη από τις
διαχρονικές προβλέψεις των διεθνών δανει-
στών, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης
της παρουσίας των ξένων εργατών στην
Κύπρο αλλά και της ευελιξίας που επέδειξε η
κυπριακή αγορά εργασίας τόσο σε σχέση με
τους μισθούς όσο και σε σχέση με εκροή
ανθρωπίνου δυναμικού σε άλλες αγορές
εργασίας στο εξωτερικό, όπως υποδηλούν
περιστασιακά στοιχεία.

Ο ρυθμός μεταβολής της δαπάνης ανά
μισθωτό αναμένεται να καταγράψει σημαν-
τική μείωση της τάξης του 5% και το 2014,
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Πλαίσιο 2: Διαχρονικές προβλέψεις
διεθνών δανειστών της Κύπρου για
τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη
της κυπριακής οικονομίας1

Διαχρονικά οι προβλέψεις κύριων μακρο-
οικονομικών μεγεθών της κυπριακής οικο-
νομίας, έτσι όπως καταγράφηκαν τους
τελευταίους μήνες από τους διεθνείς δανει-
στές μας, έχουν τύχει συστηματικών αναθε-
ωρήσεων καταγράφοντας μια θετικότερη
απ’ ότι αναμενόταν πορεία για τα έτη 2013
και 2014. Συγκεκριμένα, οι αποκλίσεις που
καταγράφηκαν στον ετήσιο ρυθμό
αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ και του
εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή,
στην ανεργία ως ποσοστό του εργατικού
δυναμικού καθώς και στο δημοσιονομικό
ισοζύγιο ως ποσοστό του ονομαστικού
ΑΕΠ καταδεικνύουν ότι οι προβλέψεις των
διεθνών δανειστών μας έχουν συστηματικά
καταρτιστεί σε ιδιαίτερα συντηρητική
βάση. Το γεγονός αυτό επιδεικνύεται από
την αργοπορία των δανειστών στην αναθε-
ώρηση των προβλέψεών τους στην βάση
διαθέσιμων στοιχείων όταν ακόμη και προς
το κλείσιμο του έτους όλοι οι δείκτες
υποδηλώνουν ότι η σχετική πρόβλεψη
είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Για
παράδειγμα, η πρόβλεψη των διεθνών
δανειστών για συρρίκνωση του πραγμα-
τικού ΑΕΠ κατά 7,7% στη δεύτερη αξιολό-
γηση του οικονομικού προγράμματος που
ολοκληρώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2013
ήταν ιδιαίτερα απαισιόδοξη αφού τα τριμη-
νιαία στοιχεία των εθνικών λογαριασμών
όπως δημοσιεύθηκαν στις 9 Οκτωβρίου
2014 για το πρώτο εξάμηνο του έτους

παρουσίαζαν ετήσια μείωση της τάξης του
5,4% του πραγματικού ΑΕΠ ενώ άλλοι οικο-
νομικοί δείκτες που ήταν διαθέσιμοι κατά
την εν λόγω περίοδο, καταδείκνυαν περαι-
τέρω βελτίωση. 

Ο βαθμός συντηρητισμού που έχει
επιδειχθεί στις διαδοχικές προβλέψεις των
διεθνών δανειστών μας θα μπορούσε να
αποδοθεί εν μέρει και σε προηγούμενη
αρνητική εμπειρία τους σε σχέση με τις
χαμηλότερες από τις αναμενόμενες επιδό-
σεις οικονομικών στόχων σε άλλες χώρες
τις ζώνης του ευρώ που υιοθέτησαν
πρόγραμμα προσαρμογής. Ιδιαίτερα δε
αρνητική φαίνεται να ήταν η αντίληψή τους
σχετικά με τους οικονομικούς δεσμούς με
την Ελλάδα και τις ανάλογες οικονομικές
επιδόσεις που ανέμεναν στην περίπτωση
της Κύπρου. Τέλος, γενικά μπορεί να λεχθεί
ότι οι δανειστές τείνουν να είναι πιο συντη-
ρητικοί στις προβλέψεις τους αφού ενδεχο-
μένως αυτό να λειτουργεί και ως μοχλός
πίεσης για τη μη χαλάρωση στην εφαρμογή
του προγράμματος.

Οι διαχρονικές προβλέψεις των διεθνών
ορ γανισμών όπως παρουσιάζονται στο πα -
ρόν πλαίσιο περιλαμβάνουν την αρχική
πρό βλεψη για την πορεία των εν λόγω δει -
κτών όπως περιλήφθηκε στο Μνημόνιο
Συ ναντίληψης (ΜΣ) που συνομολογήθηκε
τον Απρίλιο του 2013 καθώς και οι σχετικές
προβλέψεις που περιλήφθησαν στις διαδο-
χικές τριμηνιαίες αξιολογήσεις του προ -
γράμ ματος οικονομικής προσαρμογής.
Επι πρόσθετα, οι πιο πρόσφατες προβλέ-
ψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
(ΔΝΤ) καθώς και της Ευρωπαϊκής Επι τρο -
πής (που δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο
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1.     Οι προβλέψεις των διεθνών δανειστών που αναφέρονται στην πέμπτη αξιολόγηση του οικονομικού προγράμματος
είναι αυτές που συμφωνήθηκαν κατά τη σχετική επίσκεψη που ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου 2014 και που περιλή-
φθηκαν στον κρατικό Προϋπολογισμό για το 2015. 
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και Νοέμβριου του 2014, αντίστοιχα) περι-
λαμβάνονται στα σχετικά Διαγράμματα. 

Κατά την πέμπτη (και πιο πρόσφατη)
αξιολόγηση του οικονομικού προγράμ-
ματος τον Ιούλιο του 2014, η Τρόικα υιοθέ-
τησε ένα πολύ συντηρητικό οικονομικό
περιβάλλον και το οποίο τόσο το ΔΝΤ όσο
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησαν
σε μεταγενέστερο στάδιο, εκτός του πλαι-
σίου του οικονομικού προγράμματος. 

Πιο συγκεκριμένα, το Διάγραμμα 1
παρουσιάζει τις προβλέψεις για το ρυθμό
οικονομικής ανάπτυξης σε πραγματικούς
όρους. Η πορεία της αναθεώρησης του
πραγματικού ΑΕΠ καταδεικνύει ότι οι
σχετικές προβλέψεις των δανειστών μας
για σημαντική ύφεση το 2013 ύψους 8,7%
(που προβλεπόταν μέχρι και την πρώτη
αξιολόγηση του οικονομικού προγράμ-
ματος), δεν επαληθεύτηκαν. Σημειώνεται
ότι η σχετική πρόβλεψη αναθεωρήθηκε
στο 7,7% κατά την  δεύτερη αξιολόγηση, η
οποία επίσης κρίθηκε ως ιδιαίτερα απαι-
σιόδοξη. Αναφορικά με το 2014, η
πρόβλεψη της καταληκτικής δήλωσης της
πέμπτης αξιολόγησης του Ιουλίου του
2014 για ύφεση της τάξης του 4,2% είναι
επίσης ξεπερασμένη, όπως διαφαίνεται και
από τις πιο αναθεωρημένες προβλέψεις
του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2

που υπολογίζουν τη συρρίκνωση του
πραγματικού ΑΕΠ στο 3,2% και 2,8%, αντί-
στοιχα. Οι συνεχιζόμενες προς τα πάνω
αναθεωρήσεις και η μικρότερη απ’ ότι
αναμενόταν συρρίκνωση του ΑΕΠ παρά τη
μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα, μπορεί
να αποδοθεί κυρίως στην προσπάθεια των

νοικοκυριών να εξομαλύνουν την κατανά-
λωσή τους χρησιμοποιώντας τα αποθέ-
ματα των καταθέσεών τους. Τέλος, και με
βάση των προβλέψεων Δεκεμβρίου 2014
της ΚΤΚ οι οποίες είναι και πιο πρόσφατες
από αυτές των διεθνών δανειστών, ο
ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης σε πραγ-
ματικούς όρους αναμένεται να ανέλθει στο
-2,6% για το 2014.

Το Διάγραμμα 2 (σελ. 77) παρουσιάζει
τις σχετικές προβλέψεις για το ρυθμό μετα-
βολής του εναρμονισμένου δείκτη τιμών
καταναλωτή. Στο εν λόγω Διάγραμμα
φαίνεται καθαρά η σταδιακή αναθεώρηση
των σχετικών προβλέψεων προς τα κάτω.
Διαφαίνεται ότι δεν αναμενόταν η πιο
γρήγορη και άμεση προσαρμογή των
τιμών, όπως και των μισθών, που παρατη-
ρήθηκαν στην Κύπρο ως απάντηση στην

2.     Οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το σύστημα εθνικών και δη-
μοσιονομικών λογαριασμών ΕΣΟΛ 2010. Εντούτοις, παραμένουν συγκρίσιμες με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις του
ΔΝΤ και τις διαχρονικές των διεθνών δανειστών αφού η αναθεώρηση του ΑΕΠ δεν επηρέασε ουσιαστικά τους σχετι-
κούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης παρά μόνο το ύψος του επιπέδου του ΑΕΠ.
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απότομη συρρίκνωση της ζήτησης. Σε ό,τι
αφορά το 2013, η αρχική πρόβλεψη των
διεθνών δανειστών όπως περιλήφθηκε
στο ΜΣ που συνομολογήθηκε τον Απρίλιο
του 2013 για ρυθμό αύξησης 1%, παρου-
σιάζεται αισιόδοξη έναντι του πραγμα-
τικού ρυθμού αύξησης κατά 0,4%.
Σημαντικότερη αναθεώρηση προς τα κάτω
παρουσιάζει η σχετική πρόβλεψη για το
2014, σύμφωνα με τις διαδοχικές δημοσι-
εύσεις των στατιστικών στοιχείων, όπως
διαφαίνεται στις διαδοχικές αξιολόγησες
των διεθνών δανειστών μας από 1,2%
σύμφωνα με το ΜΣ που συνομολογήθηκε
τον Απρίλιο του 2013 έναντι μηδενικής
αύξησης όπως περιλήφθηκε στην πέμπτη
αξιολόγηση του οικονομικού προγράμ-
ματος. Σημειώνεται ότι η πιο πρόσφατη
πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
το 2014, αναφέρεται σε αρνητικό πληθω-
ρισμό ύψους 0,2%. Εν κατακλείδι, το
μέγεθος των σχετικών αναθεωρήσεων
υποδηλώνει ότι οι διεθνείς δανειστές μας
δεν έλαβαν υπόψη στο βαθμό που έπρεπε
τη δυνατότητα της κυπριακής οικονομίας
για εσωτερική υποτίμηση των τιμών ως
μηχανισμού για διόρθωση των μακροοικο-
νομικών ανισορροπιών. Σημειώνεται ότι,
βάσει των προβλέψεων Δεκεμβρίου 2014
της ΚΤΚ οι οποίες είναι και πιο πρόσφατες
από αυτές των διεθνών δανειστών, ο εναρ-
μονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή για
το 2014 αναμένεται να σημειώσει μείωση
κατά 0,1%.

Σε ό,τι αφορά την ανεργία για το 2013,
είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μετά την
ενσωμάτωση σχετικής πρόβλεψης για
ανεργία ύψους 15,5% του εργατικού δυνα-
μικού στο ΜΣ που συνομολογήθηκε τον
Απρίλιο του 2013, η σχετική πρόβλεψη

αναθεωρήθηκε σημαντικά προς τα πάνω
και συγκεκριμένα σε ποσοστό 17% κατά
την πρώτη αξιολόγηση του οικονομικού
προγράμματος Διάγραμμα 3 (σελ. 78). Από
τη δεύτερη αξιολόγηση του οικονομικού
προγράμματος, η σχετική πρόβλεψη ανα -
θεωρήθηκε διαχρονικά προς τα κάτω, με
την κατάληξη σε ποσοστό ύψους 15,9% για
το υπό αναφορά έτος. Για το 2014, η
σχετική αναθεώρηση που συνόδευσε την
πρώτη αξιολόγηση του οικονομικού
προγράμματος ήταν ακόμη πιο σημαντική
από εκείνη για το 2013. Συγκεκριμένα, για
το 2014 η αρχική πρόβλεψη αναθεωρή-
θηκε κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες από
16,9% με περαιτέρω επιδείνωση της
σχετικής πρόβλεψης για το 2014 κατά τη
δεύτερη αξιολόγηση σε ποσοστό 19,8%.
Από την τρίτη αξιολόγηση του οικονο-
μικού προγράμματος παρατηρείται
σταδιακή μείωση της πρόβλεψης για το
ποσοστό ανεργίας. Παρόλα αυτά, ακόμα
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή
(ετήσια μεταβολή, %)
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και η πρόβλεψη της πέμπτης αξιολόγησης
είναι ξεπερασμένη, όπως διαφαίνεται από
τις πιο αναθεωρημένες προβλέψεις του
ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
αναφέρονται σε ποσοστό ανεργίας  ύψους
16,6% και 16,2% του εργατικού δυναμικού,
αντίστοιχα, εν μέρει λόγω της παρατηρού-
μενης φυγής ξένων εργατών από την
Κύπρο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι
πιο πρόσφατες σχετικές προβλέψεις του
ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
2014 είναι πιο αισιόδοξες και από αυτές
που περιλήφθηκαν στο ΜΣ που συνομολο-
γήθηκε τον Απρίλιο του 2013 (16,9%).
Σημειώνεται ακόμη ότι η πορεία αναθεώ-
ρησης του ποσοστού ανεργίας (τουλάχι-
στον μέχρι και την δεύτερη αξιολόγηση
του οικονομικού προγράμματος) ήταν
αντίθετη με την πορεία αναθεώρησης του
ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης. Τέλος, και
με βάση τις προβλέψεις Δεκεμβρίου 2014
της ΚΤΚ οι οποίες είναι και πιο πρόσφατες
από εκείνες των διεθνών δανειστών, η
ανεργία για το 2014 αναμένεται να ανέλθει
στο 15,8% του εργατικού δυναμικού.                        

Σε σχέση με τις προβλέψεις των
διεθνών δανειστών μας αναφορικά με το
δημοσιονομικό ισοζύγιο (Διάγραμμα 4),
σημειώνεται ότι οι σχετικές προβλέψεις
ακολουθούν σε γενικές γραμμές τις απαι-
σιόδοξες προβλέψεις των διεθνών δανει-
στών για τον ρυθμό οικονομικής
ανάπτυξης. Συμπεριλαμβανομένου του
κόστους για την αποζημίωση των ταμείων
προνοίας στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα, το
δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του
ΑΕΠ βάσει του ΜΣ που συνομολογήθηκε
τον Απρίλιο του 2013 τοποθετούσε την εν
λόγω πρόβλεψη στο 8,3% του ΑΕΠ (βάσει
μεθοδολογίας ΕΣΟΛ 95). Το δημοσιονο-

μικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ, με
βάση τη μεθοδολογία ΕΣΟΛ 95, ανήλθε
τελικά στο 5,4% του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 3
περίπου ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο
απ’ ότι είχε αρχικά προβλεφθεί. Μια πιο
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 Δημοσιονομικό ισοζύγιο γενικής
κυβέρνησης
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΔΝΤ, ΕΚΤ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 Aνεργία
(ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού)

Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΔΝΤ, ΕΚΤ.
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ενδελεχής ανάλυση της σχετικής από -
κλισης καταδεικνύει ότι μόνο περίπου η 1
ποσοστιαία μονάδα εξηγείται από το
ευνοϊκότερο του αναμενόμενου μακροοι-
κονομικού αποτελέσματος με την
υπόλοιπη απόκλιση να προέρχεται από τις
προβλέψεις στο σκέλος των δαπανών.
Αναφορικά με την πρόβλεψη για το 2014,
η πιο πρόσφατη πρόβλεψη των διεθνών
δανειστών τοποθετεί το σχετικό ποσοστό
στο 4,7% του ΑΕΠ. Η εν λόγω πρόβλεψη
είναι ήδη ξεπερασμένη όπως διαφαίνεται
από τις πιο αναθεωρημένες προβλέψεις
του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που αναφέρονται σε έλλειμμα ως ποσοστό
του ΑΕΠ της τάξης του 4,4% και 3%, αντί-
στοιχα. Σημειώνεται ότι οι προαναφερ-
θείσες προβλέψεις έχουν καταρτιστεί σε
χρηματική βάση και βάσει μεθοδολογίας
ΕΣΟΛ 2010, αντίστοιχα. Η πρόβλεψη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημοσιονο-
μικό ισοζύγιο του 2014 ως ποσοστό του
ονομαστικού ΑΕΠ, παραμένει συγκρίσιμη
με τις διαχρονικές προβλέψεις των διεθνών
δανειστών όταν ληφθεί υπόψη η επίδραση
του παρονομαστή λόγω τη αναθεώρησης
του ύψους του ονομαστικού ΑΕΠ. Εξαιρου-
μένης της  επίδρασης του παρονομαστή,
το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό
του ΑΕΠ θα ήταν ψηλότερο κατά περίπου
0,5 ποσοστιαίες μονάδες αλλά και πάλι θα
ήταν χαμηλότερο από τη σχετική
πρόβλεψη της πέμπτης αξιολόγησης των
διεθνών δανειστών. 

Συνοψίζοντας, οι προαναφερθείσες
αποκλίσεις στα κύρια μακροοικονομικά
μεγέθη καταδεικνύουν την ευελιξία της
κυπριακής οικονομίας αλλά και την άμεση
αντίδραση τόσο των νοικοκυριών όσο και
των επιχειρήσεων για άμεση προσαρμογή

των ισολογισμών τους. Ως εκ τούτου, η
άμεση προσαρμογή των μακροοικονο-
μικών μεταβλητών βοήθησε στη, έστω και
μερική, διόρθωση των μακροοικονομικών
ανισορροπιών. Γενικά, διαφάνηκε ότι οι
διεθνείς δανειστές υποεκτίμησαν την
ικανότητα της κυπριακής οικονομίας να
αντιμετωπίσει τις πρωτόγνωρες και απροσ-
δόκητες αποφάσεις του Eurogroup του
Μαρτίου 2013.
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ενώ οριακή μείωση κατά 0,5% προβλέπεται
και το 2015, ως αποτέλεσμα της διορθω-
τικής πορείας που ακολούθησαν οι μισθοί
τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής
κρίσης. Σημειώνεται ότι με βάση τις προβλέ-
ψεις, ο ρυθμός μεταβολής της συνολικής
δαπάνης ανά μισθωτό αναμένεται να
αυξηθεί το 2016 κατά 0,3%, παραμένοντας
όμως σε χαμηλότερους ρυθμούς μεταβολής
σε σχέση με τα έτη πριν την κρίση, ακολου-
θώντας την ίδια πορεία ανάκαμψης με
εκείνη του ΑΕΠ. 

Το μοναδιαίο εργατικό κόστος, ακολου-
θώντας κυρίως τις εξελίξεις στη δαπάνη ανά
μισθωτό, αναμένεται να μειωθεί σημαντικά
το 2014 καταγράφοντας μείωση της τάξης
του 4,8% ενώ προβλέπεται να καταγράψει
μικρή επιδείνωση το 2015 και 2016, της
τάξης του -0,5% και -0,3% αντίστοιχα.

Εθνικοί λογαριασμοί

Με βάση τα τελευταία στοιχεία για τα πρώτα
τρία τρίμηνα του 2014, το ΑΕΠ κατέγραψε
ετήσια συρρίκνωση της τάξης του 2,5%. Η
καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία της
κυπριακής οικονομίας αντανακλά κυρίως τη
λιγότερο αρνητική πορεία της ιδιωτικής κατα-
νάλωσης. Από τα υφιστάμενα στοιχεία και σε
συνδυασμό με τους προπορευόμενους οικονο-
μικούς δείκτες, η κυπριακή οικονομία προβλέ-
πεται να καταγράψει συρρίκνωση της τάξης του
2,6% για όλο το 2014 (Πίνακας Α.13). Συγκεκρι-
μένα, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να
καταγράψει μείωση της τάξης του 1,7% το 2014.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο δείκτης λιανικού
εμπορίου κατέγραψε αύξηση 3% τους πρώτους
επτά μήνες του έτους, ενώ οι εισπράξεις
ΦΠΑ κατέγραψαν ετήσια αύξηση 4,1%
τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Σε ό,τι
αφορά, τη δημόσια κατανάλωση,  αναμένεται
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ΠIΝΑΚΑΣ A.13 Προβλέψεις εθνικών λογαριασμών σε
πραγματικούς όρους
(ετήσια μεταβολή, %)

                                                                                                    2013         2014πρ        2015πρ      2016πρ
ΑΕΠ                                                                                              -5,4                  -2,6                   0,8                 2,1
                                                                                                                                                                                             
Ιδιωτική κατανάλωση                                                     -6,0                  -1,7                   1,3                 2,0
                                                                                                                                                                                             
Δημόσια κατανάλωση                                                     -4,9                  -7,5                 -1,6               -1,4
                                                                                                                                                                                             
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου    -17,1               -11,1                   4,8                 5,8
                                                                                                                                                                                             
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσίων                           -5,0                   1,3                   3,0                 3,0
                                                                                                                                                                                             
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσίων                      -13,6                   2,6                   2,8                 2,9
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συρρίκνωση κατά 7,5% κυρίως λόγω των
σημαντικών αποκοπών στις απολαβές του
δημοσίου τομέα καθώς και στη συνεχιζόμενη
μείωση της απασχόλησης. Οι ακαθάριστες
επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε σχέση με το
2013 αναμένονται να καταγράψουν περαι-
τέρω μείωση της τάξης του 11,1% το 2014,
λόγω κυρίως, της μείωσης της δραστηριό-
τητας στην κατασκευαστική βιομηχανία. Οι
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται
να καταγράψουν αύξηση της τάξης του 1,3%,
επηρεαζόμενες κυρίως από τη μικρή αύξηση
στα έσοδα από τον τουρισμό, ενώ οι
υπόλοιποι τομείς αναμένεται να κυμανθούν
σε ακόμα πιο οριακά επίπεδα. Ταυτόχρονα, οι
εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται
να καταγράψουν αύξηση της τάξης του 2,6%
το 2014. 

Το 2015 αναμένεται οριακή ανάκαμψη του
ΑΕΠ της τάξης του 0,8%. Συγκεκριμένα, η ιδιω-
τική κατανάλωση αναμένεται να καταγράψει
ανάκαμψη της τάξης του 1,3%, ενώ ανάκαμψη
της τάξης του 4,8% αναμένεται να καταγραφεί
στις ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφα-
λαίου που έχουν ήδη φθάσει σε ιστορικά
χαμηλά επίπεδα το 2014. Παράλληλα, δανει-
σμός που θα προκύψει ενδεχόμενα τόσο από
το κυπριακό σύστημα όσο και από ευρωπαϊκά
κονδύλια αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις
πάγιες επενδύσεις. Συνεχιζόμενη μείωση 1,6%
αναμένεται να καταγράψει η δημόσια κατανά-
λωση. Αύξηση αναμένεται στις εξαγωγές και
στις εισαγωγές της τάξης του 3% και 2,8%
αντίστοιχα. 

Σε ότι αφορά το 2016, το ΑΕΠ αναμένεται
να καταγράψει αύξηση της τάξης του 2,1%.
Συγκεκριμένα η ιδιωτική κατανάλωση αναμέ-
νεται να αυξηθεί κατά 2%, ενώ περαιτέρω
ανάκαμψη κατά 5,8% αναμένεται να κατα-
γραφεί στις ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου
κεφαλαίου. Μείωση κατά 1,4% αναμένεται να
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καταγραφεί στη δημόσια κατανάλωση. Σε ό,τι
αφορά τις εξαγωγές, αναμένεται ανάκαμψη
της τάξης του 3%, ενώ οι εισαγωγές αναμέ-
νεται να αυξηθούν κατά 2,9%. 

Πρέπει να τονιστεί ότι οι προαναφερθείσες
προβλέψεις αναμένεται να επηρεαστούν
αρνητικά από ενδεχόμενη υιοθέτηση περαι-
τέρω μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, τα
οποία, αν και περιλαμβάνονται στο ΜΣ, δεν
έχουν ληφθεί υπόψη στις υφιστάμενες
προβλέψεις, αφού δεν είναι σαφώς καθορι-
σμένα. 

Αξιολόγηση κινδύνων όσον αφορά τις
μακροοικονομικές προβλέψεις

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό (Πίνακας
Α.12, σελ. 73) καθώς και για το ΑΕΠ (Πίνακας
Α.13, σελ. 80) θεωρούνται ως οι επικρατέ-
στερες με βάση τις προαναφερθείσες υποθέ-
σεις εργασίας. Εντούτοις, λόγω της
αβεβαιότητας που επικρατεί στην εξέλιξη της
πορείας των μεταβλητών που αποτελούν τις
βασικές υποθέσεις εργασίας, η τελική έκβαση
των λεγόμενων δεσπόζουσων προβλέψεων,
δηλαδή των προβλέψεων με βάση το
κεντρικό σενάριο, δεν μπορεί να θεωρείται
δεδομένη.

Οι πιθανότητες διακύμανσης των προβλέ-
ψεων του ΑΕΠ, του ΕνΔΤΚ και του ΕνΔΤΚ εξαι-
ρουμένης της ενέργειας γύρω από τις
δεσπόζουσες τιμές, σκιαγραφούνται στα
Διαγράμματα Α.43, Α.44 και Α.45, αντίστοιχα.
Οι τρεις ζώνες που διαφαίνονται στα διαγράμ-
ματα αυτά, με τις πιθανότητές τους να καθο-
ρίζονται στο 50%, 70% και 90% δείχνουν, η
κάθε μια, την ψηλότερη και τη χαμηλότερη
πιθανή τιμή για το συγκεκριμένο διάστημα
εμπιστοσύνης.

Η κατανομή των πιθανοτήτων στα τρία
διαγράμματα, βασισμένη τόσο σε στατιστική
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.44 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύ-
μανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισμού
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.45 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύ-
μανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισμού εξαι-
ρουμένης της ενέργειας
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.43 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύ-
μανσης για τις προβλέψεις του πραγματικού αΕΠ
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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μεθοδολογία όσο και σε τεχνοκρατική αξιολό-
γηση, δύναται να είναι είτε συμμετρική είτε
ασύμμετρη γύρω από τις δεσπόζουσες
προβλέψεις. Συγκεκριμένα, η ασύμμετρη
κατανομή χωρίζεται σε δύο άνισα μέρη, πάνω
και κάτω από τη δεσπόζουσα τιμή. Παράλ-
ληλα, οι διακυμάνσεις αυξάνονται όσο
μακραίνει η χρονική περίοδος των προβλέ-
ψεων, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας.

Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους για την
πρόβλεψη του ΑΕΠ, ενδεχόμενη υιοθέτηση
επιπλέον μέτρων για τη δημοσιονομική
εξυγίανση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά
τις προβλέψεις για το ΑΕΠ. Σε αυτή την περί-
πτωση, αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα οι
δημόσιες επενδύσεις και η δημόσια κατανά-
λωση, ενώ αναμένονται περαιτέρω αρνητικές
επιπτώσεις στην εγχώρια ζήτηση, κυρίως,
μέσω των αρνητικών επιδράσεων στην ιδιω-
τική κατανάλωση. Παράλληλα η πιθανότητα
περαιτέρω επιδείνωσης της οικονομίας στη
ζώνη του ευρώ ενδεχόμενα να επηρεάσει
αρνητικά την πορεία του τουρισμού με
σημαντικές επιπτώσεις στις εξαγωγές και στην
πορεία του ΑΕΠ της Κύπρου. Από την άλλη,
ανοδικοί κίνδυνοι για το ΑΕΠ αφορούν
πιθανές επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και τις προοπτικές από
την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου.
Παράλληλα σημαντικές είναι και οι προσπά-
θειες για διείσδυση σε νέες αγορές τουρισμού
ενώ ταυτόχρονα δίδεται έμφαση σε νέα είδη
τουριστικού προϊόντος με την κατασκευή της
μαρίνας στη Λεμεσό καθώς και τα σχέδια για
κατασκευή καζίνο στην Κύπρο. Επίσης, ώθηση
στην οικονομία αναμένεται να καταγραφεί
από την πιθανή πιστωτική επέκταση που θα
προκύψει από τις στοχευόμενες πράξεις πιο
μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (TLTROs). 

Συνολικά, οι κίνδυνοι για αποκλίσεις προς
τα πάνω όσον αφορά τη δεσπόζουσα πρό βλε -
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ψη του ΑΕΠ θεωρούνται οι επικρατέστεροι και
ενδεχόμενη υλοποίησή τους θα συμβάλει σε
ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το
κεντρικό σενάριο. 

Όσον αφορά τον ΕνΔΤΚ, οι πιο σημαντικοί
ανοδικοί κίνδυνοι συνδέονται με το ενδεχόμενο
καλύτερου από του αναμενομένου εγχώ ριου
οικονομικού περιβάλλοντος, και την πιθανό-
τητα ψηλότερων τιμών του πετρελαίου ή/και
διολίσθησης του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Οι πιο σημαντικοί καθοδικοί κίνδυνοι για
τον πληθωρισμό αφορούν το ενδεχόμενο πιο
παρατεταμένης ύφεσης καθώς επίσης και
λόγω πιθανής επιδείνωσης της εξωτερικής
ζήτησης για υπηρεσίες. Επιπλέον, καθοδικός
κίνδυνος προέρχεται και από το ενδεχόμενο
περαιτέρω επιδείνωσης των συνθηκών χορή-
γησης πιστώσεων. 

Η πιο πάνω ανάλυση υποδηλοί ότι ενδεχό-
μενες παρεκκλίσεις προς τα πάνω όσον
αφορά τη δεσπόζουσα πρόβλεψη του ΕνΔΤΚ
και του ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας,
έχουν μεγαλύτερη στατιστική πιθανότητα να
πραγματοποιηθούν.

Σύγκριση των προβλέψεων της ΚΤΚ με τις
προβλέψεις άλλων διεθνών οργανισμών

Οι προβλέψεις των διεθνών δανειστών  για
την κυπριακή οικονομία έτσι όπως ανακοινώ-
θηκαν στην καταληκτική δήλωση της πέμπτης
αξιολόγησης τον Ιούλιο του 2014 κρίνονται ως
πολύ απαισιόδοξες, αφού το 2014 αναμε-
νόταν συρρίκνωση της τάξης του 4,2% ενώ
προβλεπόταν ανάκαμψη της τάξης του 0,4%
και 1,6% το 2015 και 2016 αντίστοιχα
(Πίνακας Α.14 και Πλαίσιο Α.2, σελ 75). 

Λίγο μετά την πέμπτη αξιολόγηση, τόσο η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και το ΔΝΤ αναθε-
ώρησαν τις προβλέψεις τους προς τα πάνω.
Η πιο πρόσφατη πρόβλεψη για το ΑΕΠ, έτσι
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ΠIΝΑΚΑΣ A.14 Σύγκριση προβλέψεων για την 
κυπριακή οικονομία από διεθνείς οργανισμούς
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΔΝΤ,ΕΚΤ, ΚΤΚ.
1. Αφορούν τις προβλέψεις που δημοσιέυτηκαν τον Οκτώβριο 2014 στην έκθεση του ΔΝΤ για την Κύπρο
(Article IV).

                                                                                                     ΑΕΠ                                              ΕνΔΤΚ                  
                                                                                2014πρ  2015πρ  2016πρ    2014πρ 2015πρ 2016πρ
ΜΣ 5η αξιολόγηση    Ιούλιος 2014                    -4,2             0,4            1,6               0,0            0,9            1,3

ΔΝΤ1                                Φθινόπωρο 2014           -3,2             0,4            1,6               0,0            0,7            1,3

Eυρωπαϊκή                  
Επιτροπή                       Φθινόπωρο 2014           -2,8             0,4            1,6             -0,2            0,7            1,2

ΚΤΚ                                  Δεκέμβριος 2014           -2,6             0,8            2,1             -0,1            0,2            1,3
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όπως καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2014, υπολογίζει
συρρίκνωση της κυπριακής οικονομίας το
2014 της τάξης του 2,8%, ενώ το 2015-2016
αναμένεται ανάκαμψη της τάξης του 0,4% και
1,6%. Σε ότι αφορά τον πληθωρισμό για το
2014-2016 η πορεία των τιμών αναμένεται να
είναι υποτονική φθάνοντας στο 0,7% το 2015
και 1,2% το 2016.

Η πρόβλεψη του ΔΝΤ τον Οκτώβριο του
2014 είναι ελαφρώς χειρότερη από την
προαναφερθείσα πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, με τη συρρίκνωση του ΑΕΠ να
αναμένεται στο -3,2% το 2014 ενώ ανάκαμψη
της τάξης του 0,4% και 1,6% αναμένεται το
2015-2016 αντίστοιχα. Η πορεία του πληθωρι-
σμού επίσης αναμένεται να είναι υποτονική
φθάνοντας το 0% το 2014 ενώ μικρή
ανάκαμψη αναμένεται το 2015 φθάνοντας
στο 0,7% και στο 1,3% το 2016.
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Γενικές σημειώσεις του Στατιστικού
Παραρτήματος

Το Στατιστικό Παράρτημα περιέχει πίνακες
με περαιτέρω ανάλυση των εγχώριων στοι-
χείων και με μεγαλύτερες χρονοσειρές όπου
αυτό είναι δυνατό. Στις γενικές σημειώσεις
πιο κάτω παρέχονται συγκεντρωτικές
πληροφορίες για τα προαναφερθέντα
μεγέθη, συμπεριλαμβανομένων επεξηγή-
σεων για τις υποκατηγορίες καθώς και τις
πηγές των στοιχείων. Τα πιο πρόσφατα στοι-
χεία είναι συνήθως προκαταρκτικά και
πιθανόν να αναθεωρηθούν σε μελλοντικές
δημοσιεύσεις.

Ο Πίνακας Β.1 παρουσιάζει τις διμερείς
συναλλαγματικές ισοτιμίες επιλεγμένων νομι-
σμάτων ως προς το ευρώ. Η πηγή των στοι-
χείων είναι το Statistical Data Warehouse
(SDW) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι Πίνακες Β.2-Β.7 αναφέρονται στο
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), ο οποίος
δημοσιεύεται μηνιαία από την Στατιστική
Υπηρεσία της Κύπρου (ΣΥΚ) με έτος βάσης το
2005. Οι πίνακες παρουσιάζουν τόσο τον
εθνικό ΔΤΚ όσο και τον εναρμονισμένο
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ). Οι δύο
δείκτες, άνκαι έχουν προσομοιάζουσες
διακυμάνσεις, χαρακτηρίζονται από δύο
σημαντικές διαφορές. Η πρώτη αφορά τις
δαπάνες από ευαγή ιδρύματα (πχ. γηροκο-
μεία, θρησκευτικές οργανώσεις κλπ) και
ξένους τουρίστες που συμπεριλαμβάνονται
στον ΕνΔΤΚ αλλά όχι στον εθνικό ΔΤΚ. Η
δεύτερη αφορά τα τεκμαρτά ενοίκια τα
οποία μέχρι το 2005 συμπεριλαμβάνονταν
στον εθνικό ΔΤΚ αλλά όχι στον ΕνΔΤΚ. Από
τον Ιανουάριο του 2006 μόνο μέρος των
τεκμαρτών ενοικίων συμπεριλαμβάνεται
στον εθνικό ΔΤΚ.

Πιο συγκεκριμένα, οι Πίνακες Β.2 και Β.3

παρουσιάζουν την ποσοστιαία μεταβολή στο
ΔΤΚ κατά οικονομική κατηγορία, και την αντί-
στοιχη σταθμισμένη επίδραση της κάθε
κατηγορίας στη συνολική μεταβολή του ΔΤΚ.
Οι Πίνακες Β.4 και Β.5 παρουσιάζουν την
ποσοστιαία μεταβολή στο ΔΤΚ ανά κατη-
γορία προϊόντων και υπηρεσιών, και την αντί-
στοιχη σταθμισμένη επίδραση της κάθε
κατηγορίας στη συνολική μεταβολή του ΔΤΚ.
Οι Πίνακες Β.6 και Β.7 παρουσιάζουν την
ποσοστιαία μεταβολή στο ΔΤΚ στις τιμές των
υπηρεσιών και την αντίστοιχη σταθμισμένη
επίδραση της κάθε κατηγορίας στη μεταβολή
των τιμών των υπηρεσιών.

Ο Πίνακας Β.8 παρουσιάζει το ισοζύγιο
πληρωμών της Κύπρου, στο οποίο καταγρά-
φονται οι συναλλαγές μεταξύ κατοίκων και
μη κατοίκων. Το ισοζύγιο πληρωμών χωρί-
ζεται στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
και στο λογαριασμό κίνησης κεφαλαίων και
χρηματοοικονομικών συναλλαγών τα οποία,
λόγω της διπλής λογιστικής εγγραφής,
πρέπει να ισούνται. Ο Πίνακας Β.9 παρου-
σιάζει το εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου που
αφορά συναλλαγές σε αγαθά μεταξύ
κατοίκων και μη κατοίκων Κύπρου. Ο
Πίνακας Β.10 παρουσιάζει τη διεθνή επενδυ-
τική θέση της Κύπρου, δηλαδή το ύψος των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων των κατοίκων
Κύπρου έναντι των μη κατοίκων. Τα στοιχεία
για τους Πίνακες Β.8, και Β.10 συλλέγονται
και καταρτίζονται από την Υπηρεσία Ισοζυ-
γίου Πληρωμών του Τμήματος Στατιστικής
της ΚΤΚ με βάση τη μεθοδολογία του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ("BPM5"). Ο
Πίνακας Β.9 καταρτίζεται και δημοσιεύεται
από την ΣΥΚ.

Ο Πίνακας Β.11 παρουσιάζει τις αφίξεις
τουριστών καθώς και τα έσοδα από τον
τουρισμό όπως αυτά δημοσιεύονται από τη
ΣΥΚ με βάση τα αποτελέσματα σχετικής
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Έρευνας Ταξιδιωτών που διεξάγεται κάθε μήνα.
Ο Πίνακας Β.12 παρουσιάζει το ΑΕΠ κατά

κατηγορία δαπανών σε σταθερές τιμές
αγοράς του 2005 με τη μεθοδολογία της
αλυσιδωτής σύνδεσης, ενώ ο Πίνακας Β.13
παρουσιάζει το ΑΕΠ κατά κατηγορία
δαπανών σε τρέχουσες τιμές αγοράς. Τα στοι-
χεία για το ΑΕΠ καταρτίζονται από την ΣΥΚ
και βασίζονται στους ορισμούς και τη μεθο-
δολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Εθνικών Λογαριασμών (ESA 95). Προκαταρ-
κτικά υπολογίζονται με βάση αριθμό δεικτών,
ενώ τα τελικά στοιχεία βασίζονται στα αποτε-
λέσματα διάφορων οικονομικών ερευνών.

Ο Πίνακας Β.14 παρουσιάζει το δείκτη
κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου
σύμφωνα με τη νέα στατιστική ταξινόμηση
οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2
της ΕΕ, όπως δημοσιεύεται από τη ΣΥΚ με
έτος βάσης το 2005.

Ο Πίνακας Β.15 παρουσιάζει δείκτες
κατασκευών όπως δημοσιεύονται από τη
ΣΥΚ. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει τις εγκε-
κριμένες άδειες οικοδομής (σε εμβαδό) οι
οποίες εκδίδονται από τις δημοτικές αρχές
και τις επαρχιακές διοικήσεις, καθώς και τις
πωλήσεις τσιμέντου.

Ο Πίνακας Β.16 παρουσιάζει το δείκτη
βιομηχανικής παραγωγής ο οποίος εκφράζει
τη μηνιαία μεταβολή του όγκου της παρα-
γωγής στους κλάδους των μεταλλείων και
λατομείων, μεταποιητικών βιομηχανιών,
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, παροχής
νερού και ανάκτησης υλικών, δηλαδή στους
τομείς Β, Γ, Δ και Ε της στατιστικής ταξινό-
μησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE
Αναθ. 2 της ΕΕ. Ο δείκτης αυτός δημοσιεύεται
από τη ΣΥΚ με έτος βάσης το 2005.

Ο Πίνακας Β.17 παρουσιάζει κύριους
δείκτες της αγοράς εργασίας με βάση την
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) και που

δημοσιεύονται από τη ΣΥΚ. Η Έρευνα Εργα-
τικού Δυναμικού (ΕΕΔ) διεξάγεται σε όλες τις
χώρες μέλη της ΕΕ με βάση τον κανονισμό
577/98 του Συμβουλίου της ΕΕ.
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Πίνακας Β.1 Συναλλαγματικές ισοτιμίες επιλεγμένων νομισμάτων έναντι του ευρώ

                                                                                                                                                                                                                                                              USD/EUR                      GBP/EUR                       JPY/EUR
Μέσος όρος Ιανουαρίου                                                                                                                                                                                                                        1,3623                            0,8269                       141,5061
Μέσος όρος Φεβρουαρίου                                                                                                                                                                                                                   1,3670                            0,8252                       139,5885
Μέσος όρος Μαρτίου                                                                                                                                                                                                                             1,3826                            0,8321                       141,5157
Μέσος όρος Απριλίου                                                                                                                                                                                                                             1,3811                            0,8247                       141,5700
Μέσος όρος Μαΐου                                                                                                                                                                                                                                  1,3733                            0,8154                       139,8464
Μέσος όρος Ιουνίου                                                                                                                                                                                                                                1,3600                            0,8040                       138,8110
Μέσος όρος Ιουλίου                                                                                                                                                                                                                                1,3538                            0,7928                       137,7461
Μέσος όρος Αυγούστου                                                                                                                                                                                                                        1,3314                            0,7973                       137,1000
Μέσος όρος Σεπτεμβρίου                                                                                                                                                                                                                     1,2895                            0,7909                       138,4555
Μέσος όρος Οκτωβρίου                                                                                                                                                                                                                        1,2682                            0,7889                       136,9787
Μέσος όρος Νοεμβρίου (μέχρι 17 Νοεμβρίου)                                                                                                                                                                            1,2466                            0,7872                       143,5791
Μέσος όρος Ιαν. - Νοεμβρίου (μέχρι 17 Νοεμβρίου)                                                                                                                                                                 1,3415                            0,8085                       139,5091
Τιμή στις 31/12/2013                                                                                                                                                                                                                             1,3743                            0,8302                       144,7300
Τιμή στις 17/11/2014                                                                                                                                                                                                                             1,2450                            0,7960                       145,2200
Ψηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία ως προς το ευρώ                                                                                                                                                             1,3934                            0,8398                       145,6700
                                                                                                                                                                                                                                                                  (18 Μαρ.)                      ( 18 Μαρ.)                     (14 Νοεμ.)

Χαμηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία ως προς το ευρώ                                                                                                                                                        1,2375                            0,7791                       135,5100
                                                                                                                                                                                                                                                                   ( 6 Νοεμ.)                         (30 Σεπ.)                        (14 Οκτ.)

% ανατίμησης (+)/υποτίμησης (-) του ευρώ μεταξύ  31/12/2013 και 17/11/2014                                                                                                      -9,4%                              -4,1%                                0,3%

Πηγή: Bloomberg.

Πίνακας Β.2  Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή κατά οικονομική κατηγορία 
(%)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Στάθμιση
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2005=100           2005=100
                                                                                                                               Οκτώβριος   Σεπτέμβριος    Οκτώβριος       Ιαν.-Οκτ.    Ιαν.- Σεπ.     Ιαν.-Οκτ.        (για τα έτη           (για τα έτη
                                                                       2011       2012        2013            2013/12              2014/13           2014/13        2013/12      2014/13      2014/13      2008-2010)       2011 - 2014)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ                                 3,29         2,39        -0,40                   -1,60                     -0,91                  -0,49               -0,03             -1,58             -1,47                 100,00                    100,00
ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Α       ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                11,04         6,70        -1,57                   -3,05                     -1,37                  -1,69               -0,91             -4,14             -3,90                    28,98                       20,52
Α.1   Γεωργικά                                            -1,57        -1,29         -1,02                      1,42                      -1,91                   -3,05                 -0,64               -4,43              -4,29                        6,93                           5,96
Α.2   Βιομηχανικά                                    12,54          3,39           1,36                      0,49                      -0,25                   -0,01                   1,71               -0,29              -0,26                     19,29                        11,37
Α.3   Ηλεκτρισμός                                    14,86       27,23         -8,72                  -15,85                      -3,59                   -4,32                 -7,07            -13,13            -12,31                        2,76                           3,19

Β       ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ                       19,25         7,94          3,31                   -1,09                       0,11                    1,39                 3,59               1,16               1,18                       6,63                         5,50

Γ        ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ         2,77       -0,55        -0,17                   -0,53                     -0,88                  -0,38                 0,11             -0,61             -0,58                    24,62                       31,74
Γ1     Μηχανοκίνητα οχήματα              -0,63        -0,64         -0,01                     -0,18                      -3,56                   -3,43                   0,10               -2,90              -2,95                        5,41                           6,48
Γ2     Άλλα εισαγόμενα                              3,16        -0,54         -0,20                     -0,61                      -0,32                     0,24                   0,12               -0,13              -0,09                     19,21                        25,26

Δ       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                     1,61         0,96        -0,49                   -1,50                     -0,86                  -0,19               -0,24             -1,15             -1,06                    39,77                       42,24

          Eναρμονισμένος ΔΤΚ                   3,5           3,1             0,4                      -0,5                              0                       0,3                    0,7                -0,3                -0,2
          

Πηγή: ΣΥΚ .
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Πίνακας Β.3 Σταθμισμένη επίδραση στη συνολική μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή
κατά οικονομική κατηγορία
(%)

Στάθμιση
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2005=100        2005=100
                                                                                                                            Οκτώβριος     Σεπτέμβριος    Οκτώβριος      Ιαν.- Οκτ.      Ιαν.- Σεπ.   Ιαν.- Οκτ.          (για τα έτη        (για τα έτη
                                                                        2011       2012      2013          2013/12               2014/13           2014/13        2013/12        2014/13     2014/13        2008-2010)   2011 - 2014)
          ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
          ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ                3,29         2,39      -0,40                  -1,60                      -0,91                  -0,49               -0,03               -1,58            -1,47                   100,00                100,00

Α       ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                   2,43         1,58      -0,39                  -0,75                      -0,33                  -0,41               -0,22               -1,01            -0,95                     28,98                   20,52
Α.1   Γεωργικά                                             -0,11        -0,09       -0,06                     0,09                       -0,12                   -0,20                -0,04                -0,28             -0,27                          6,93                       5,96
Α.2   Βιομηχανικά                                       1,44          0,42         0,17                     0,06                       -0,03                     0,00                  0,22                -0,04             -0,03                       19,29                    11,37
Α.3   Ηλεκτρισμός                                       0,61          1,24       -0,49                   -0,91                       -0,18                   -0,21                -0,40                -0,69             -0,65                          2,76                       3,19

Β       ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ                           1,14         0,54        0,24                  -0,08                        0,01                    0,10                 0,26                 0,09              0,09                        6,63                      5,50

Γ        ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ         0,74       -0,15      -0,04                  -0,14                      -0,23                  -0,10                 0,03               -0,16            -0,15                     24,62                   31,74
Γ1     Μηχανοκίνητα οχήματα              -0,03        -0,03         0,00                   -0,01                       -0,16                   -0,15                  0,00                -0,13             -0,13                          5,41                       6,48
Γ2     Άλλα εισαγόμενα                              0,88        -0,15       -0,05                   -0,13                       -0,07                     0,05                  0,03                -0,03             -0,02                       19,21                    25,26

Δ       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                      0,70         0,41      -0,21                  -0,63                      -0,36                  -0,08               -0,10               -0,49            -0,45                     39,77                   42,24

Πηγή: ΣΥΚ .

Πίνακας Β.4 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία προϊόντων και
υπηρεσιών
(%)

                                                                                                                                                                          Οκτώβριος        Σεπτέμβριος       Οκτώβριος         Ιαν.- Οκτ.          Ιαν.- Σεπ.          Ιαν.- Οκτ.
                                                                                                             2011         2012           2013            2013/12                   2014/13           2014/13             2013/12            2014/13            2014/13
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ                       3,29          2,39           -0,40                   -1,60                          -0,91                  -0,49                    -0,03                   -1,58                   -1,47
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά                                             4,07            0,82              0,22                      0,66                           -0,65                   -1,40                        0,55                     -1,79                     -1,75
Αλκοολούχα ποτά και καπνός                                                   11,13            3,19              8,58                      8,31                             2,42                     3,05                        9,11                       2,36                       2,43
Ένδυση και υπόδηση                                                                     -0,49          -2,75            -2,73                     -2,61                             1,19                     3,08                      -2,39                       2,06                       2,16
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο                  10,43         11,33            -3,99                     -7,83                           -2,72                   -2,68                      -3,03                     -6,32                     -5,97
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προϊόντα 
καθαρισμού                                                                                        2,46            0,08            -1,09                     -2,17                           -1,70                   -1,02                      -0,71                     -2,54                     -2,39
Υγεία                                                                                                      2,75            0,56            -2,50                     -3,22                           -0,45                   -0,38                      -2,33                     -1,66                     -1,54
Μεταφορές                                                                                         2,95            3,08              2,21                      0,12                           -0,05                     1,53                        2,40                       1,43                       1,43
Επικοινωνίες                                                                                       0,45            1,08              0,97                      0,96                             1,95                     1,93                        0,98                       1,34                       1,39
Αναψυχή και πολιτισμός                                                                1,79            0,65            -0,11                     -0,97                           -1,32                   -1,21                        0,06                     -1,29                     -1,29
Εκπαίδευση                                                                                         3,18            2,41            -0,74                     -4,04                           -3,20                   -2,09                      -0,04                     -4,05                     -3,86
Εστιατόρια και ξενοδοχεία                                                            1,48            1,06              0,39                     -0,21                           -1,46                   -1,05                        0,48                     -1,43                     -1,39
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες                                                          -1,13            0,35              0,86                      0,39                           -1,42                   -0,94                        0,98                     -1,16                     -1,14

Πηγή: ΣYK.
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Πίνακας Β.5 Σταθμισμένη επίδραση στη συνολική μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή ανά
κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών
(%)

                                                                                                                                                                        Οκτώβριος     Σεπτέμβριος        Οκτώβριος           Ιαν.- Οκτ.            Ιαν.- Σεπ.             Ιαν.- Οκτ.
                                                                                                       2011           2012              2013             2013/12               2014/13               2014/13             2013/12              2014/13               2014/13
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ                 3,29             2,39             -0,40                    -1,60                      -0,91                       -0,49                    -0,03                     -1,58                       -1,47
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά                                       0,71              0,14                0,04                       0,12                       -0,12                        -0,25                       0,09                       -0,32                        -0,31
Αλκοολούχα ποτά και καπνός                                                0,22              0,07                0,19                       0,18                         0,06                          0,07                       0,20                        0,06                          0,06
Ένδυση και υπόδηση                                                               -0,03            -0,18              -0,17                     -0,18                         0,08                          0,21                     -0,15                        0,13                          0,13
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο               1,35              1,56              -0,60                     -1,20                       -0,39                        -0,38                     -0,46                       -0,94                        -0,88
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, 
και προϊόντα καθαρισμού                                                       0,17              0,01              -0,07                     -0,14                       -0,11                        -0,07                     -0,05                       -0,17                        -0,16
Υγεία                                                                                                0,20              0,04              -0,18                     -0,23                       -0,03                        -0,03                     -0,16                       -0,12                        -0,11
Μεταφορές                                                                                   0,40              0,42                0,31                       0,02                       -0,01                          0,22                       0,33                        0,20                          0,21
Επικοινωνίες                                                                                 0,02              0,04                0,04                       0,04                         0,07                          0,07                       0,04                        0,05                          0,05
Αναψυχή και πολιτισμός                                                          0,11              0,04              -0,01                     -0,06                       -0,08                        -0,07                       0,00                       -0,08                        -0,08
Εκπαίδευση                                                                                   0,13              0,10              -0,03                     -0,17                       -0,13                        -0,08                       0,00                       -0,17                        -0,16
Εστιατόρια και ξενοδοχεία                                                      0,13              0,09                0,03                     -0,02                       -0,13                        -0,09                       0,04                       -0,13                        -0,13
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες                                                    -0,10              0,03                0,07                       0,03                       -0,12                        -0,08                       0,08                       -0,10                        -0,09

Πηγή: ΣYK.

Πίνακας Β.6 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή στις τιμές υπηρεσιών
(%)

                                                                                                                                               Οκτώβριος              Σεπτέμβριος         Οκτώβριος                 Ιαν. - Οκτ.                   Ιαν.- Σεπ.              Ιαν. - Οκτ.
                                                                                                                                                     2013/12                        2014/13               2014/13                   2013/12                     2014/13                 2014/13
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ                                                                                                                     -1,60                               -0,91                      -0,49                           -0,03                            -1,58                         -1,47
Ενοίκια                                                                                                                                                 -8,85                                 -5,64                       -4,48                            -5,98                              -6,62                          -6,42
Συντήρηση και επισκευή κατοικιών                                                                                        -0,92                                 -1,84                       -1,20                            -0,24                              -1,79                          -1,73
Μεταφορές                                                                                                                                          1,25                                  0,10                         4,09                              2,22                                3,95                            3,96
Επικοινωνίες                                                                                                                                        1,29                                  2,59                         2,59                              1,29                                1,85                            1,93
Ασφάλειες                                                                                                                                            2,25                                 -1,43                       -0,09                              3,12                              -0,98                          -0,89
Υπηρεσίες απο κρατικούς φορείς                                                                                               2,94                                  8,72                         9,18                              2,81                                9,30                            9,29
Εκπαίδευση                                                                                                                                       -4,04                                 -3,20                       -2,09                            -0,04                              -4,05                          -3,86
Ιατρική περίθαλψη                                                                                                                         -4,09                                 -0,58                       -0,49                            -2,73                              -2,11                          -1,95
Εστιατόρια και καφενεία                                                                                                              -0,17                                 -1,43                       -1,03                              0,49                              -1,47                          -1,43
Προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες                                                                                        -1,37                                 -0,57                       -0,55                            -0,14                              -1,33                          -1,25
Σύνολο Υπηρεσιών                                                                                                                 -1,50                               -0,86                      -0,19                           -0,24                            -1,15                         -1,06

˜Πηγή: ΣYK.

Πίνακας Β.7 Σταθμισμένη επίδραση στη ποσοστιαία μεταβολή στις τιμές υπηρεσιών 
(%)

Πηγή: ΣYK.

                                                                                                                                                 Οκτώβριος        Σεπτέμβριος          Οκτώβριος                Ιαν. - Οκτ.                  Ιαν.- Σεπ.                   Ιαν. - Οκτ.
                                                                                                                                                       2013/12                   2014/13                2014/13                   2013/12                   2014/13                     2014/13
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ                                                                                                                       -1,60                          -0,91                       -0,49                          -0,03                           -1,58                              -1,47
Ενοίκια                                                                                                                                                   -0,27                           -0,16                         -0,13                           -0,18                            -0,19                               -0,18
Συντήρηση και επισκευή κατοικιών                                                                                          -0,02                           -0,05                         -0,03                           -0,01                            -0,04                               -0,04
Μεταφορές                                                                                                                                            0,03                             0,00                          0,11                             0,06                              0,11                                 0,11
Επικοινωνίες                                                                                                                                          0,05                             0,10                          0,10                             0,05                              0,07                                 0,07
Ασφάλειες                                                                                                                                              0,05                           -0,03                          0,00                             0,07                            -0,02                               -0,02
Υπηρεσίες απο κρατικούς φορείς                                                                                                 0,04                             0,11                          0,12                             0,04                              0,12                                 0,12
Εκπαίδευση                                                                                                                                         -0,17                           -0,13                         -0,08                             0,00                            -0,17                               -0,16
Ιατρική περίθαλψη                                                                                                                           -0,22                           -0,03                         -0,03                           -0,15                            -0,11                               -0,10
Εστιατόρια και καφενεία                                                                                                                -0,01                           -0,13                         -0,09                             0,04                            -0,13                               -0,13
Προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες                                                                                          -0,12                           -0,05                         -0,05                           -0,01                            -0,12                               -0,11
Σύνολο Υπηρεσιών                                                                                                                   -0,63                          -0,36                       -0,08                          -0,10                           -0,49                              -0,45
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Πίνακας B.8 ισοζύγιο πληρωμών
(€ εκατομμύρια)

                                                                                                                                                                                          2013 Q1-Q2  (προκ.)                                                                   2014 Q1-Q2  (προκ.)
                                                                                                                                                             Πίστωση                     Χρέωση           Υπόλοιπο                       Πίστωση                  Χρέωση         Υπόλοιπο
1.     ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ                                                                       6.186,6                      6.914,9                  -728,3                           6.029,9                   6.870,1                 -840,2
         Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                                       4.632,9                      4.930,5                  -297,6                           4.742,8                   5.152,2                 -409,4

ΑΓΑΘΑ                                                                                                                                                  1.327,9                      2.753,1              -1.425,1                           1.301,6                   2.825,8             -1.524,2
         Γενικά Εμπορεύματα κατά την έννοια του ισοζυγίου πληρωμών                             1.124,6                        2.753,0                -1.628,3                             1.155,8                     2.824,8               -1.669,0
         Καθαρές εξαγωγές αγαθών στο πλαίσιο διεθνών τριγωνικών συναλλαγών           203,0                                 0,0                      203,0                                 143,2                              0,0                     143,2
         Μη νομισματικός χρυσός                                                                                                                  0,3                                 0,1                           0,2                                      2,6                              1,0                          1,6

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                       3.305,0                      2.177,5                1.127,5                           3.441,2                   2.326,4               1.114,8
         Υπηρεσίες μεταποίησης αγαθών τα οποία ανήκουν σε άλλους                                         0,0                                 0,0                           0,0                                      1,7                              0,6                          1,1
         Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που δεν περιλαμβάνονται 
         αλλού (π.δ.π.α)                                                                                                                                      0,4                              13,1                       -12,7                                      2,3                            14,0                     -11,7
         Μεταφορές                                                                                                                                    1.203,7                            681,5                      522,1                             1.174,6                         674,5                     500,1
         Ταξίδια                                                                                                                                                745,6                            411,4                      334,2                                 829,1                         416,0                     413,1
         Κατασκευές                                                                                                                                          11,3                                 9,4                           1,9                                    11,4                              2,3                          9,1
         Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες                                                                       11,9                              48,3                       -36,4                                      8,2                            63,4                     -55,2
         Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες                                                                                               788,5                            442,1                      346,4                                 827,9                         494,6                     333,3
         Χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας π.δ.π.α                         1,6                              21,6                       -20,1                                      0,7                            28,3                     -27,6
         Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης                               433,7                            402,3                        31,4                                 488,1                         406,4                       81,7
         Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες                                                                                             46,0                            105,3                      -59,2                                    50,8                         179,7                   -128,9
         Προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες                                                     12,8                              16,0                         -3,2                                    15,9                            19,0                        -3,1
         Αγαθά και υπηρεσίες της γενικής κυβέρνησης π.δ.π.α                                                      49,5                              26,5                        22,9                                    30,5                            27,5                          2,9
         Υπηρεσίες που δεν έχουν κατανεμηθεί                                                                                       0,0                                 0,0                           0,0                                      0,0                              0,0                          0,0

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ                                                                                                          1.391,3                      1.673,8                  -282,5                           1.170,5                   1.400,9                 -230,4
Εισόδημα από εξαρτημένη εργασία                                                                                                    28,6                              23,4                           5,2                                    24,9                            35,6                     -10,7
Εισόδημα από επενδύσεις                                                                                                                 1.298,0                        1.608,5                    -310,5                             1.071,5                     1.332,6                   -261,1
         Εισόδημα από άμεσες επενδύσεις                                                                                            196,0                            347,6                    -151,7                                 226,3                         397,8                   -171,5
         Εισοδήματα επενδύσεων χαρτοφυλακίου                                                                            262,1                            213,4                        48,8                                 264,9                         257,6                          7,3
         Εισόδημα από λοιπές επενδύσεις                                                                                             838,6                        1.047,5                    -208,9                                 580,2                         677,2                     -97,0
         Εισόδημα από συναλλαγματικά διαθέσιμα                                                                                1,3                                 0,0                           1,3                                      0,1                              0,0                          0,1
Λοιπό πρωτογενές εισόδημα                                                                                                                  64,7                              41,9                        22,8                                    74,1                            32,7                       41,4

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ                                                                                                         162,4                          310,6                  -148,2                               116,5                       317,0                 -200,5
         Γενική κυβέρνηση                                                                                                                             20,7                              93,7                                                                     40,5                            84,7
         Λοιποί τομείς                                                                                                                                    141,7                            216,9                                                                     76,0                         232,3

2.     ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                                     200,5                                5,5                    194,9                                  70,1                             1,2                      68,8

                                                                                                                                       Καθαρή απόκτηση                                                                          Καθαρή απόκτηση
                                                                                                                                                            χρηματο-                                                                                              χρηματο-                                    
                                                                                                                                                    οικονομικών                     Καθαρή                                               οικονομικών                  Καθαρή
                                                                                                                                                 περιουσιακών                 ανάληψη               Καθαρό           περιουσιακών               ανάληψη              Καθαρό
                                                                                                                                                           στοιχείων      υποχρεώσεων     αποτέλεσμα                     στοιχείων   υποχρεώσεων    αποτέλεσμα

3.     ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ                                     -14.141,1                 -13.291,9                  -849,2                         -1.876,9                 -1.157,8                 -719,1

Άμεσες επενδύσεις                                                                                                                      2.669,8                          778,7                1.891,1                               790,0                       970,5                 -180,5
         Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια  επενδύσεων χαρτοφυλακίου                      2.680,7                            561,8                                                                  785,9                         337,4                                 
         Χρεωστικά μέσα                                                                                                                               -10,8                            217,0                                                                        4,1                         633,1                                 
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου                                                                                             -12.062,9                          430,4           -12.493,4                         -1.694,2                       770,2             -2.464,4
         Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια  επενδύσεων χαρτοφυλακίου                        -217,5                              69,5                                                                 -397,5                         144,8
         Χρεόγραφα                                                                                                                               -11.845,5                            361,0                                                             -1.296,8                         625,4
Χρηματοοικονομικά παράγωγα (εκτός των συναλλαγματικών 
διαθεσίμων) και δικαιώματα υπαλλήλων προς απόκτηση μετοχών             -140,1                        -172,7                       32,5                                -73,1                         -85,8                      12,6
Λοιπές επενδύσεις                                                                                                                     -4.530,1                 -14.328,5                9.798,4                             -873,7                 -2.812,7               1.939,0
         εκ των οποίων:
         Μετρητά και καταθέσεις                                                                                                         -1.527,6                   -15.790,0                                                                 -917,4                   -3.173,1
         Δάνεια                                                                                                                                            -3.030,6                        1.534,5                                                                     14,7                         377,6
Συναλλαγματικά διαθέσιμα                                                                                                        -77,8                                                                                                        -25,8
4.     ΚΑΘΑΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ                                                                                                                                             -315,8                                                                                                      52,3

Πηγή: ΚΤΚ.
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Πίνακας B.9 Εμπορικό ισοζύγιο
(€ εκατομμύρια, εκτός και εάν σημειώνεται διαφορετικά)

                                                                                                                                                                                                                                                                                 2013                           2014                                      
                                                                                                                                          2012                                     2013                     % αλλαγή                      Ιαν.-Αυγ.                   Ιαν.-Αυγ.                % αλλαγή
Εισαγωγές                                                                                                                    5.742,2                                  4.830,4                                 -15,9                           3.140,8                       3.258,8                                3,8
Καταναλωτικά αγαθά                                                                                              1.870,0                                  1.717,8                                    -8,1                           1.112,8                       1.184,2                                6,4
Ενδιάμεσα αγαθά                                                                                                     1.354,5                                  1.158,5                                 -14,5                               753,5                           769,2                                2,1
Κεφαλαιουχικά αγαθά                                                                                                351,9                                      292,5                                 -16,9                               180,0                           188,4                                4,6
Μεταφορικός εξοπλισμός και ανταλλακτικά                                                     421,0                                      264,5                                 -37,2                               176,9                           249,1                             40,8
Καύσιμα και λιπαντικά                                                                                            1.728,7                                  1.394,4                                 -19,3                               915,6                           864,5                              -5,6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Εξαγωγές                                                                                                                     1.422,4                                  1.609,3                                   13,1                           1.062,9                           995,9                              -6,3
Έλλειμμα ισοζυγίου                                                                                                 4.319,8                                  3.221,1                                 -25,4                           2.078,0                       2.262,9                                8,9

Πηγή: ΣΥΚ.
1. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές για τον Απρίλιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2013 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών
συνολικής αξίας €66,9 εκατ., €24,5 εκατ., €20,6 εκατ. και €32,0 εκατ. αντίστοιχα. 
2. Οι συνολικές εισαγωγές/ αφίξεις για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, συνολικής αξίας €176,4 εκατ. 
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Πίνακας B.10 Ετήσια διεθνής επενδυτική θέση: 2013 (προκαταρκτικά)
(€ εκατομμύρια)

                                                                                                                                                                                                                                                ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών                                                                                                                                                    99.110,4                         127.528,3                     -28.417,9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                         35.453,4                            49.918,4                     -14.465,0

Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια  επενδύσεων χαρτοφυλακίου                                                                                           33.376,4                            44.963,9                     -11.587,5
Χρεωστικά μέσα                                                                                                                                                                                                                2.076,9                              4.954,5                        -2.877,6

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                                                    13.607,1                              8.659,4                          4.947,6
Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια  επενδύσεων χαρτοφυλακίου                                                                                              5.220,4                              2.104,3                          3.116,0

Μετοχικοί τίτλοι                                                                                                                                                                                                            4.299,4                                   733,0                          3.566,4
Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                                      0,0                                          0,0                                     0,0
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                             39,1                                     430,0                              -391,0
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                                      0,0                                          0,0                                     0,0
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                                      4.260,3                                     303,0                            3.957,4

Μετοχές εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου                                                                                                                                       921,0                              1.371,3                            -450,4
Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                                      0,0                                          0,0                                     0,0
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                                2,3                                          0,0                                     2,3
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                                      0,0                                          0,0                                     0,0
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                                          918,7                                 1.371,3                              -452,7

Χρεόγραφα                                                                                                                                                                                                                           8.386,7                              6.555,1                          1.831,6
Βραχυπρόθεσμα                                                                                                                                                                                                           1.622,0                                   349,8                          1.272,2

Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                                      0,0                                          0,0                                     0,0
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                           -26,7                                          4,3                                 -31,0
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                                      0,0                                          0,0                                     0,0
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                                      1.648,7                                     345,5                            1.303,2

Μακροπρόθεσμα                                                                                                                                                                                                         6.764,7                              6.205,3                              559,4
Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                                 922,0                                          0,0                                922,0
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                       1.786,0                                       26,1                            1.759,9
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                             1.500,0                                 1.796,7                              -296,7
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                                      2.556,7                                 4.382,5                          -1.825,8

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (εκτός των συναλλαγματικών διαθεσίμων) και δικαιώματα υπαλλήλων 
προς απόκτηση μετοχών                                                                                                                                                                                             1.561,6                              1.414,7                              146,9

Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                                        0,0                                          0,0                                     0,0
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                                91,9                                     165,3                                 -73,4
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                                        0,0                                          0,0                                     0,0
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                                         1.469,7                                 1.249,4                                220,3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                     47.822,3                            67.535,8                     -19.713,5
Λοιπές συμμετοχές σε κεφάλαιο                                                                                                                                                                          338,1                                        0,0                              338,1
Μετρητά και καταθέσεις                                                                                                                                                                                    20.216,0                            32.197,1                     -11.981,1

Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                            100,7                                 7.504,1                          -7.403,5
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                  6.450,1                              24.693,0                        -18.242,9
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                              11,6                                          0,0                                   11,6
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                               13.653,6                                          0,0                          13.653,6

Δάνεια                                                                                                                                                                                                                            25.857,6                            32.547,4                        -6.689,7
Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                                 0,0                                          0,0                                     0,0
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                               16.455,7                                          0,0                          16.455,7
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                           392,8                                 8.781,9                          -8.389,2
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                                 9.009,2                              23.765,4                        -14.756,2

Ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων                     250,0                                   578,7                            -328,7
Εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές                                                                                                                                                    1.001,4                              1.969,8                            -968,4
Λοιποί εισπρακτέοι/πληρωτέοι λογαριασμοί                                                                                                                                              159,1                                   115,6                                 43,5
Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα                                                                                                                                                                                  0,0                                   127,1                            -127,1

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                                                                                                                                                                                      666,1                                         0,0                              666,1

Πηγή: ΚΤΚ.
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Πίνακας B.11 αφίξεις τουριστών  και έσοδα από τουρισμό

                                                                                                                               Αφίξεις τουριστών                                                                                                   Έσοδα από τουρισμό
                                                                                      Αριθμός                                        % μεταβολή                                                                                                                       % μεταβολή
Έτος           Μήνας                                           τουριστών        Προηγούμενο έτος       Συσσωρευμένη περ.                Ευρώ (εκατ.)        Προηγούμενο έτος         Συσσωρευμένη περ.
2010            Ιανουάριος                                                45.952                                           -2,4                                              -2,4                                    29,7                                           -4,8                                                -4,8
                      Φεβρουάριος                                           55.250                                           -2,4                                              -2,4                                    33,9                                           -6,6                                                -5,8
                      Μάρτιος                                                  103.803                                          14,8                                                5,6                                    65,6                                          14,3                                                  3,4
                      Απρίλιος                                                  139.658                                        -23,0                                              -8,2                                    89,0                                        -17,1                                                -6,1
                      Μάιος                                                       258.014                                             4,7                                              -3,1                                 164,8                                             4,2                                                -1,9
                      Ιούνιος                                                     275.280                                             5,5                                              -0,6                                 195,3                                          11,3                                                  2,2
                      Ιούλιος                                                     306.106                                             0,7                                              -0,3                                 231,1                                           -0,6                                                  1,4
                      Αύγουστος                                              304.264                                             4,3                                                0,7                                 241,1                                             2,7                                                  1,7
                      Σεπτέμβριος                                          289.126                                             4,7                                                1,3                                 220,5                                          10,1                                                  3,1
                      Οκτώβριος                                             241.698                                             4,9                                                1,7                                 175,5                                          12,3                                                  4,1
                      Νοέμβριος                                                92.643                                             3,3                                                1,8                                    62,4                                             2,3                                                  4,0
                      Δεκέμβριος                                               61.199                                           -7,6                                                1,5                                    40,9                                           -4,2                                                  3,8
2011            Ιανουάριος                                                44.442                                           -3,3                                              -3,3                                    29,8                                             0,3                                                  0,3
                      Φεβρουάριος                                           62.294                                          12,7                                                5,5                                    36,9                                             8,8                                                  4,9
                      Μάρτιος                                                     98.964                                           -4,7                                                0,3                                    66,4                                             1,2                                                  3,0
                      Απρίλιος                                                  199.762                                          43,0                                             17,6                                 136,7                                          53,6                                               23,6
                      Μάιος                                                       267.487                                             3,7                                             11,7                                 187,1                                          13,5                                               19,3
                      Ιούνιος                                                     300.817                                             9,3                                             10,9                                 220,0                                          12,6                                               17,0
                      Ιούλιος                                                     359.104                                          17,3                                             12,6                                 274,4                                          18,7                                               17,5
                      Αύγουστος                                              337.013                                          10,8                                             12,2                                 267,0                                          10,7                                               16,0
                      Σεπτέμβριος                                          304.260                                             5,2                                             11,1                                 235,8                                             6,9                                               14,4
                      Οκτώβριος                                             259.863                                             7,5                                             10,6                                 188,8                                             7,6                                               13,6
                      Νοέμβριος                                                92.878                                             0,3                                             10,2                                    64,8                                             3,8                                               13,2
                      Δεκέμβριος                                               65.339                                             6,8                                             10,1                                    41,6                                             1,7                                               12,9
2012            Ιανουάριος                                                47.610                                             7,1                                                7,1                                    30,0                                             0,7                                                  0,7
                      Φεβρουάριος                                           55.420                                        -11,0                                              -3,5                                    32,3                                        -12,5                                                -6,6
                      Μάρτιος 1                                                   94.300                                           -4,7                                              -4,1                                    62,5                                           -5,9                                                -6,2
                      Απρίλιος                                                  189.648                                           -5,1                                              -4,1                                 114,6                                        -16,2                                             -11,3
                      Μάιος                                                       276.781                                             3,5                                              -1,1                                 214,3                                          14,5                                                -0,7
                      Ιούνιος                                                     329.977                                             9,7                                                2,2                                 254,5                                          15,7                                                  4,6
                      Ιούλιος                                                     371.453                                             3,4                                                2,6                                 301,5                                             9,9                                                  6,1
                      Αύγουστος                                              363.573                                             7,9                                                3,6                                 312,1                                          16,9                                                  8,5
                      Σεπτέμβριος                                          335.352                                          10,2                                                4,6                                 289,9                                          22,9                                               10,8
                      Οκτώβριος                                             261.997                                             0,8                                                4,1                                 211,5                                          12,0                                               11,0
                      Νοέμβριος                                                84.020                                           -9,5                                                3,6                                    62,8                                           -3,1                                               10,4
                      Δεκέμβριος                                               54.772                                        -16,2                                                3,0                                    41,6                                             0,0                                               10,2
2013            Ιανουάριος 2                                             42.286                                        -11,2                                           -11,2                                    28,5                                             3,0                                                  3,0
                      Φεβρουάριος                                           42.327                                        -23,6                                           -17,9                                    32,7                                        -12,4                                                -5,0
                      Μάρτιος                                                     92.620                                           -1,8                                           -10,2                                    66,0                                             5,6                                                  0,3
                      Απρίλιος                                                  162.439                                        -14,3                                           -12,2                                 110,4                                           -3,7                                                -1,6
                      Μάιος                                                       276.244                                           -0,2                                              -7,2                                 202,1                                           -5,7                                                -3,5
                      Ιούνιος                                                     308.219                                           -6,6                                              -7,0                                 259,8                                             2,1                                                -1,5
                      Ιούλιος                                                     361.442                                           -2,7                                              -5,8                                 338,6                                          12,3                                                  2,6
                      Αύγουστος                                              352.215                                           -3,1                                              -5,3                                 349,5                                          12,0                                                  4,8
                      Σεπτέμβριος                                          357.635                                             6,7                                              -3,3                                 353,4                                          21,9                                                  7,9
                      Οκτώβριος                                             273.587                                             4,4                                              -2,5                                 246,6                                          16,6                                                  8,9
                      Νοέμβριος                                                81.542                                           -2,9                                              -2,5                                    59,2                                           -5,7                                                  8,4
                      Δεκέμβριος                                               54.813                                             0,1                                              -2,4                                    37,6                                           -9,6                                                  8,0
2014            Ιανουάριος                                               40.675                                           -3,8                                              -3,8                                    30,7                                           -0,6                                                -0,6
                      Φεβρουάριος                                           45.227                                             6,9                                                1,5                                    31,3                                          10,6                                                  4,7
                      Μάρτιος                                                     77.533                                        -16,3                                              -7,8                                    56,5                                        -14,4                                                -5,4
                      Απρίλιος                                                  180.998                                          11,4                                                1,4                                 132,9                                          20,4                                                  6,7
                      Μάιος                                                       293.181                                             6,1                                                3,5                                 224,1                                          10,9                                                  8,6
                      Ιούνιος                                                     342.221                                          11,0                                                6,0                                 303,2                                          16,7                                               11,6
                      Ιούλιος                                                     381.955                                             5,7                                                5,9                                 321,2                                           -5,1                                                  6,2
                      Αύγουστος                                              373.086                                             5,9                                                5,9                                 324,3                                           -7,2                                                  2,8
                      Σεπτέμβριος                                          316.602                                        -11,5                                                2,8                                      n/a                                            n/a                                                 n/a
                      Οκτώβριος                                             251.453                                           -8,1                                                1,5                                      n/a                                            n/a                                                 n/a

Πηγή: ΣΥΚ.
1. Τα στοιχεία για το Μάρτιο 2012 βασίζονται σε εκτιμήσεις της ΣΥΚ.
2. Τα στοιχεία για τον Ιανουάριο 2013 βασίζονται σε εκτιμήσεις της ΣΥΚ.
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Πίνακας B.12  Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε σταθερές τιμές αγοράς του
2005, μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης
(€ εκατομμύρια)

                  Ακαθάριστο                                                                     Ακαθάριστες                                                           Εξαγωγές                Εισαγωγές
                  εγχώριο Δημόσια                       Ιδιωτική                             επενδύσεις              Αυξομείωση          αγαθών και             αγαθών και
Έτος / Q προϊόν κατανάλωση              κατανάλωση             πάγιου κεφαλαίου             αποθεμάτων            υπηρεσιών              υπηρεσιών
2000        Q1 2,682.8 420.5                            1,864.5                                            452.1                                140.5                       1,049.0                         1,243.7
                  Q2 2.952,0 428,0                            1.773,0                                            538,8                                166,4                       1.515,4                         1.469,6
                  Q3 2.956,7 480,6                            1.725,7                                            464,6                              -145,2                       1.872,0                         1.441,0
                  Q4 2.847,7 642,5                            1.935,7                                            498,8                                 -88,0                       1.420,7                         1.561,9
2001        Q1 2.785,4 460,0                            2.044,4                                            475,6                                  63,2                       1.111,8                         1.369,6
                  Q2 3.046,6 493,8                            1.837,6                                            524,8                                118,0                       1.679,0                         1.606,6
                  Q3 3.116,0 526,5                            1.667,0                                            503,9                                  31,8                       1.985,8                         1.598,9
                  Q4 2.951,7 704,7                            2.015,1                                            508,2                              -272,8                       1.439,6                         1.443,0
2002        Q1 2.850,4 513,4                            2.010,7                                            517,5                                155,4                       1.023,4                         1.370,0
                  Q2 3.158,4 534,5                            1.861,5                                            616,0                                129,8                       1.587,3                         1.570,7
                  Q3 3.117,9 566,2                            1.787,1                                            493,4                                 -55,6                       1.865,7                         1.538,8
                  Q4 3.026,4 714,3                            2.033,2                                            559,7                              -188,4                       1.436,9                         1.529,2
2003        Q1 2.906,2 539,4                            2.031,8                                            497,3                                273,1                           937,6                         1.373,0
                  Q2 3.168,2 550,4                            1.928,1                                            599,8                                152,2                       1.407,5                         1.469,8
                  Q3 3.175,2 561,7                            1.813,6                                            532,0                              -122,0                       1.957,2                         1.567,3
                  Q4 3.130,1 816,3                            2.104,1                                            609,6                              -401,4                       1.585,0                         1.583,4
2004        Q1 3.020,6 504,2                            2.142,6                                            557,7                                  80,6                       1.225,4                         1.489,8
                  Q2 3.290,1 556,6                            2.014,6                                            667,5                                104,5                       1.613,2                         1.666,3
                  Q3 3.309,3 568,2                            2.001,4                                            593,0                              -112,9                       1.913,8                         1.654,1
                  Q4 3.283,7 702,8                            2.233,4                                            679,7                                     9,2                       1.458,4                         1.799,7
2005        Q1 3.162,0 506,1                            2.237,8                                            586,6                                186,8                       1.255,8                         1.611,1
                  Q2 3.393,2 556,3                            2.121,3                                            670,2                                 -52,1                       1.706,4                         1.609,0
                  Q3 3.438,9 518,9                            2.029,8                                            618,1                                 -43,0                       2.043,0                         1.727,8
                  Q4 3.408,0 829,1                            2.292,7                                            724,3                                 -41,1                       1.510,7                         1.907,6
2006        Q1 3.292,7 563,9                            2.319,5                                            647,2                                145,7                       1.374,2                         1.757,8
                  Q2 3.550,8 618,7                            2.213,2                                            750,1                                 -13,1                       1.798,9                         1.817,1
                  Q3 3.565,6 593,7                            2.141,9                                            677,9                              -191,1                       2.192,5                         1.849,2
                  Q4 3.546,5 804,0                            2.412,6                                            790,2                                  53,0                       1.382,7                         1.896,0
2007        Q1 3.443,2 577,7                            2.492,2                                            721,3                                163,2                       1.359,7                         1.871,0
                  Q2 3.714,2 570,1                            2.396,3                                            850,3                                178,6                       1.746,8                         2.027,9
                  Q3 3.760,4 615,1                            2.366,6                                            786,6                              -216,3                       2.371,5                         2.163,1
                  Q4 3.748,4 849,6                            2.761,2                                            891,5                              -202,5                       1.685,7                         2.237,2
2008        Q1 3.610,2 568,5                            2.735,7                                            824,7                                233,4                       1.423,0                         2.175,1
                  Q2 3.873,6 588,9                            2.640,2                                            928,6                                167,6                       1.752,2                         2.203,8
                  Q3 3.889,5 745,6                            2.627,1                                            822,0                                 -16,0                       2.228,9                         2.518,1
                  Q4 3.819,0 867,7                            2.795,4                                            869,7                              -326,7                       1.722,9                         2.110,0
2009        Q1 3.627,8 620,0                            2.568,4                                            772,0                                  43,8                       1.448,7                         1.825,1
                  Q2 3.798,0 612,5                            2.433,7                                            839,6                                  90,7                       1.582,0                         1.760,5
                  Q3 3.779,7 641,2                            2.400,4                                            706,1                                180,2                       1.790,9                         1.939,2
                  Q4 3.705,0 1.086,4                            2.581,1                                            792,3                              -490,2                       1.544,4                         1.809,0
2010        Q1 3.621,3 652,8                            2.533,7                                            709,7                                127,0                       1.403,0                         1.804,8
                  Q2 3.837,2 644,6                            2.457,8                                            808,2                                150,8                       1.619,8                         1.844,0
                  Q3 3.858,6 654,7                            2.444,4                                            697,3                                246,6                       1.788,8                         1.973,1
                  Q4 3.788,2 1.038,1                            2.699,3                                            743,1                              -425,7                       1.796,9                         2.063,4
2011        Q1 3.681,3 634,8                            2.634,6                                            676,8                                254,5                       1.392,1                         1.911,5
                  Q2 3.898,4 654,7                            2.471,8                                            741,9                                177,0                       1.772,3                         1.919,3
                  Q3 3.840,9 698,8                            2.451,6                                            614,7                                155,9                       1.912,4                         1.992,5
                  Q4 3.751,6 994,3                            2.713,6                                            668,3                              -598,1                       1.822,1                         1.848,6
2012        Q1 3.623,1 642,1                            2.653,9                                            583,7                                101,1                       1.388,8                         1.746,4
                  Q2 3.801,9 642,6                            2.447,5                                            601,6                                139,2                       1.805,7                         1.834,7
                  Q3 3.765,5 651,4                            2.388,9                                            518,5                                190,9                       1.945,1                         1.929,2
                  Q4 3.615,3 931,9                            2.580,7                                            502,7                              -242,6                       1.588,3                         1.745,7
2013        Q1 3.432,1 619,9                            2.514,4                                            466,7                                144,5                       1.218,8                         1.532,1
                  Q2 3.571,2 634,2                            2.276,6                                            452,0                                 -55,3                       1.724,9                         1.461,2
                  Q3 3.570,2 646,8                            2.250,4                                            421,1                                 -45,3                       1.979,5                         1.682,3
                  Q4 3.431,4 823,0                            2.452,6                                            389,3                              -203,2                       1.523,8                         1.554,1
2014        Q1 3.302,0 572,4                            2.445,8                                            408,9                                207,2                       1.172,3                         1.504,6
                  Q2 3.494,0 587,8                            2.274,9                                            409,5                                  12,4                       1.774,4                         1.565,0

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πίνακας B.13  Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε τρέχουσες τιμές αγοράς
(€ εκατομμύρια)

Ακαθάριστο                                                          Ακαθάριστες                                                                     Εξαγωγές                   Εισαγωγές
εγχώριο Δημόσια                        Ιδιωτική                 επενδύσεις                 Αυξομείωση                  αγαθών και                αγαθών και

Έτος / Q προϊόν κατανάλωση               κατανάλωση                           πάγιου                αποθεμάτων                   υπηρεσιών                 υπηρεσιών
2000 Q1 2,241.0 328.0                             1,598.6                                385.9                                   115.7                                  963.8                            1,150.9

Q2 2,505.9 337.8                             1,548.0                                459.4                                   130.6                              1,412.0                            1,381.8
Q3 2,530.6 388.8                             1,493.2                                400.2                                 -136.8                              1,751.4                            1,366.1
Q4 2,478.6 523.6                             1,711.3                                432.0                                    -46.2                              1,347.4                            1,489.5

2001 Q1 2,414.1 381.9                             1,803.3                                418.2                                     40.0                              1,068.8                            1,298.0
Q2 2,717.4 410.8                             1,653.5                                464.0                                   105.5                              1,614.4                            1,530.8
Q3 2,769.1 436.9                             1,484.3                                447.1                                     28.6                              1,894.5                            1,522.3
Q4 2,647.2 583.9                             1,844.8                                450.1                                 -228.0                              1,376.5                            1,380.1

2002 Q1 2,521.7 431.7                             1,810.8                                467.8                                   141.2                                  979.3                            1,309.1
Q2 2,798.5 449.8                             1,704.3                                556.8                                     96.0                              1,501.6                            1,510.1
Q3 2,797.6 483.4                             1,640.0                                450.4                                    -60.5                              1,754.3                            1,470.0
Q4 2,774.6 619.7                             1,900.2                                509.6                                 -141.4                              1,342.2                            1,455.7

2003 Q1 2,679.6 490.5                             1,915.2                                456.8                                   236.6                                  879.1                            1,298.6
Q2 2,978.0 508.2                             1,836.2                                550.7                                   159.3                              1,312.2                            1,388.7
Q3 2,991.3 530.6                             1,700.6                                493.2                                    -89.0                              1,836.7                            1,480.8
Q4 2,981.6 778.2                             2,031.8                                566.4                                 -393.6                              1,502.0                            1,503.1

2004 Q1 2,887.3 480.2                             2,037.1                                525.7                                     79.6                              1,173.8                            1,409.1
Q2 3,163.1 531.9                             1,935.4                                638.2                                     85.5                              1,563.9                            1,591.8
Q3 3,222.7 545.8                             1,923.6                                573.3                                    -98.3                              1,876.0                            1,597.7
Q4 3,249.1 682.2                             2,216.0                                661.8                                     10.2                              1,440.4                            1,761.5

2005 Q1 3,123.1 503.5                             2,193.0                                582.8                                   174.2                              1,248.0                            1,578.4
Q2 3,372.0 555.8                             2,115.4                                667.9                                    -62.0                              1,701.1                            1,606.2
Q3 3,446.9 518.4                             2,029.3                                619.3                                    -30.6                              2,040.4                            1,729.9
Q4 3,460.1 832.6                             2,343.8                                729.3                                    -31.0                              1,526.4                            1,941.0

2006 Q1 3.352,4 579,9                             2.339,3                                665,1                                   148,9                              1.400,2                            1.781,0
Q2 3.653,6 634,7                             2.278,7                                776,2                                    -16,5                              1.843,2                            1.862,7
Q3 3.701,6 612,4                             2.209,5                                705,6                                 -193,1                              2.256,7                            1.889,5
Q4 3.724,7 829,7                             2.515,2                                827,3                                     54,7                              1.443,7                            1.945,9

2007 Q1 3.636,8 608,0                             2.572,4                                764,5                                   167,3                              1.433,0                            1.908,3
Q2 3.989,0 602,1                             2.543,3                                911,2                                   180,6                              1.851,5                            2.099,7
Q3 4.096,4 652,0                             2.528,3                                849,8                                 -221,7                              2.530,2                            2.242,3
Q4 4.107,5 901,1                             2.993,2                                974,9                                 -208,7                              1.818,2                            2.371,2

2008 Q1 4.021,6 627,8                             2.957,4                                928,9                                   254,0                              1.575,6                            2.322,1
Q2 4.373,2 650,1                             2.940,2                            1.063,4                                   185,1                              1.938,1                            2.403,6
Q3 4.419,4 836,1                             2.949,3                                950,0                                    -35,8                              2.466,9                            2.747,1
Q4 4.342,9 972,8                             3.129,2                                994,0                                 -337,3                              1.882,4                            2.298,3

2009 Q1 4.057,6 718,2                             2.807,5                                870,5                                     51,8                              1.560,8                            1.951,2
Q2 4.308,5 713,9                             2.739,7                                940,1                                     91,4                              1.722,0                            1.898,6
Q3 4.256,5 733,8                             2.686,1                                782,3                                   182,9                              1.933,7                            2.062,3
Q4 4.230,4 1.227,0                             2.920,6                                868,4                                 -525,3                              1.666,4                            1.926,6

2010 Q1 4.120,0 755,0                             2.828,1                                798,7                                   140,8                              1.533,6                            1.936,2
Q2 4.414,2 749,1                             2.806,5                                918,9                                   184,6                              1.790,0                            2.034,9
Q3 4.458,4 769,0                             2.811,1                                789,4                                   293,3                              1.950,4                            2.154,8
Q4 4.413,2 1.209,2                             3.115,7                                824,8                                 -504,6                              2.029,2                            2.261,1

2011 Q1 4.250,8 759,6                             3.025,4                                747,7                                   256,5                              1.575,7                            2.114,0
Q2 4.598,8 786,7                             2.930,4                                816,0                                   234,6                              1.988,7                            2.157,7
Q3 4.558,6 849,2                             2.913,5                                677,2                                   201,8                              2.131,7                            2.214,8
Q4 4.469,6 1.189,8                             3.239,0                                734,0                                 -705,2                              2.087,8                            2.075,7

2012 Q1 4.247,4 769,0                             3.130,9                                646,3                                     60,9                              1.605,5                            1.965,2
Q2 4.571,4 768,1                             2.987,8                                675,0                                   180,3                              2.069,0                            2.108,7
Q3 4.560,5 778,5                             2.930,4                                585,2                                   253,8                              2.217,6                            2.205,1
Q4 4.340,9 1.094,7                             3.134,4                                562,2                                 -271,2                              1.818,1                            1.997,4

2013 Q1 4.044,6 706,4                             3.018,4                                522,7                                     94,4                              1.451,8                            1.749,0
Q2 4.229,3 719,0                             2.774,6                                508,4                                    -53,3                              1.987,3                            1.706,6
Q3 4.224,0 729,3                             2.727,0                                458,9                                    -23,7                              2.265,9                            1.933,4
Q4 4.005,9 924,2                             2.927,2                                426,1                                 -204,5                              1.725,9                            1.793,0

2014 Q1 3.767,1 617,0                             2.877,6                                450,3                                   184,1                              1.357,5                            1.719,4
Q2 4.078,7 635,6                             2.750,9                                451,7                                     32,3                              2.021,3                            1.813,0

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πίνακας Β.14 Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        % Μεταβολή
                                                                                                                                                                                                 Μεταβολή κινητού                              Προηγούμενου                       Κινητού μέσου
Έτος /    Μήνας                                                                                                                                    Όγκος                       μέσου 6 μηνών                                                   έτους                                    6 μηνών
2011       Ιανουάριος                                                                                                                                     86,6                                               101,0                                                         -3,6                                                 -1,2
                 Φεβρουάριος                                                                                                                                82,7                                                 97,8                                                         -2,2                                                 -1,8
                 Μάρτιος                                                                                                                                          89,1                                                 95,8                                                      -10,3                                                 -3,6
                 Απρίλιος                                                                                                                                          94,0                                                 95,0                                                           1,2                                                 -3,1
                 Μάιος                                                                                                                                               92,8                                                 95,0                                                         -4,4                                                 -3,7
                 Ιούνιος                                                                                                                                             97,2                                                 90,4                                                         -4,0                                                 -4,0
                 Ιούλιος                                                                                                                                          106,0                                                 93,6                                                         -8,3                                                 -4,9
                 Αύγουστος                                                                                                                                     97,7                                                 96,1                                                         -4,4                                                 -5,2
                 Σεπτέμβριος                                                                                                                                  97,4                                                 97,5                                                         -3,6                                                 -4,1
                 Οκτώβριος                                                                                                                                     93,8                                                 97,5                                                         -4,9                                                 -5,0
                 Νοέμβριος                                                                                                                                      89,8                                                 97,0                                                         -3,2                                                 -4,8
                 Δεκέμβριος                                                                                                                                 117,0                                               100,3                                                         -6,3                                                 -5,3
2012       Ιανουάριος                                                                                                                                     82,6                                                 96,4                                                         -4,6                                                 -4,6
                 Φεβρουάριος                                                                                                                                79,2                                                 93,3                                                         -4,3                                                 -4,6
                 Μάρτιος                                                                                                                                          82,7                                                 90,9                                                         -7,2                                                 -5,2
                 Απρίλιος                                                                                                                                          83,8                                                 89,2                                                      -10,9                                                 -6,2
                 Μάιος                                                                                                                                               85,4                                                 88,4                                                         -8,0                                                 -6,9
                 Ιούνιος                                                                                                                                             91,7                                                 84,2                                                         -5,6                                                 -6,8
                 Ιούλιος                                                                                                                                             95,8                                                 86,4                                                         -9,6                                                 -7,7
                 Αύγουστος                                                                                                                                     92,7                                                 88,7                                                         -5,1                                                 -7,7
                 Σεπτέμβριος                                                                                                                                  88,1                                                 89,6                                                         -9,6                                                 -8,1
                 Οκτώβριος                                                                                                                                     85,4                                                 89,8                                                         -9,0                                                 -7,8
                 Νοέμβριος                                                                                                                                      82,1                                                 89,3                                                         -8,6                                                 -7,9
                 Δεκέμβριος                                                                                                                                 104,8                                                 91,5                                                      -10,4                                                 -8,8
2013       Ιανουάριος                                                                                                                                     77,1                                                 88,4                                                         -6,7                                                 -8,3
                 Φεβρουάριος                                                                                                                                69,8                                                 84,5                                                      -11,9                                                 -9,4
                 Μάρτιος                                                                                                                                          69,9                                                 81,5                                                      -15,5                                              -10,3
                 Απρίλιος                                                                                                                                          74,7                                                 79,7                                                      -10,8                                              -10,6
                 Μάιος                                                                                                                                               82,6                                                 79,8                                                         -3,2                                                 -9,8
                 Ιούνιος                                                                                                                                             80,6                                                 75,8                                                      -12,2                                              -10,0
                 Ιούλιος                                                                                                                                             91,3                                                 78,1                                                         -4,7                                                 -9,6
                 Αύγουστος                                                                                                                                     88,4                                                 81,2                                                         -4,6                                                 -8,4
                 Σεπτέμβριος                                                                                                                                  82,9                                                 83,4                                                         -5,9                                                 -6,9
                 Οκτώβριος                                                                                                                                     83,8                                                 84,9                                                         -1,8                                                 -5,5
                 Νοέμβριος                                                                                                                                     79,8                                                 84,5                                                         -2,8                                                 -5,4
                 Δεκέμβριος                                                                                                                                 103,9                                                 88,3                                                         -0,9                                                 -3,4
2014       Ιανουάριος                                                                                                                                     75,2                                                 85,7                                                         -2,5                                                 -3,0
                 Φεβρουάριος                                                                                                                                67,9                                                 82,2                                                         -2,7                                                 -2,7
                 Μάρτιος                                                                                                                                          75,7                                                 81,1                                                           8,4                                                 -0,5
                 Απρίλιος                                                                                                                                          80,0                                                 80,4                                                           7,1                                                  0,9
                 Μάιος                                                                                                                                               84,9                                                 81,3                                                           2,8                                                  1,8
                 Ιούνιος                                                                                                                                             86,2                                                 78,3                                                           6,9                                                  3,4
                 Ιούλιος                                                                                                                                             93,9                                                 81,4                                                           2,9                                                  4,2
                 Αύγουστος                                                                                                                                     89,7                                                 85,1                                                           1,5                                                  4,7

                                                                                                                                                                        Στάθμιση               Αύγουστος                  Αύγουστος                       Ιαν.-Αύγ.                     Ιαν.-Αύγ.
Ποσοστιαία μεταβολή ανα κατηγορία                                                                                                                         2013/2012 2014/2013     2013/2012   2014/2013
Γενικός Δείκτης (ΓΔ)(1+2+3)                                                                                                              100,00                             -4,63                                  1,48                               -8,58                               3,03
(1) Καύσιμα αυτοκινήτων σε ειδικευμένα καταστήματα                                                                      11,60                              -6,85                                 -6,06                              -12,69                               -3,76
Γενικός Δείκτης εκτός των καυσίμων αυτοκινήτων (ΓΔ-(1)) (2+3)                               88,40                             -4,35                                  2,48                               -8,00                               3,93
(2) Εδώδιμα προϊόντα (2.1+2.2)                                                                                                                   35,88                             10,20                                 -1,10                                  7,46                                 2,43
από τα οποία                                                                                                                                                                      
        (2.1) Τρόφιμα - ποτά - καπνός (σε μη ειδικευμένα καταστήματα)                                          29,75                                9,95                                 -1,28                                  6,84                                 2,21
        (2.2) Τρόφιμα - ποτά - καπνός (σε ειδικευμένα καταστήματα)                                                   6,13                             11,45                                 -0,31                                10,37                                 3,43
(3) Μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός των καυσίμων αυτοκινήτων)                                                        52,52                           -15,51                                   6,10                              -19,90                                 5,52
(3.1+3.2+3.3+3.4)                                                                                                                                                        
από τα οποία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
        (3.1) Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα                                                     11,36                           -53,18                               -28,35                              -52,45                            -32,25
        (3.2) Υφάσματα - ενδύματα - υποδήματα                                                                                            9,50                           -11,20                                   5,61                              -11,96                                 6,41
        (3.3) Ηλεκτρικά είδη και έπιπλα                                                                                                            12,93                              -6,70                                 10,70                              -20,88                              14,14
        (3.4) Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών βιβλία και άλλα                                                 13,62                              -9,00                                 12,50                              -11,58                              10,09
(4) Τρόφιμα, ποτά, καπνός και άλλο λιανικό εμπόριο (σε μη ειδικευμένα καταστήματα)       46,51                              -2,40                                 -3,80                                -4,45                               -1,08

Πηγή: ΣΥΚ.
* Προκαταρκτικά στοιχεία
** Αναθεωρημένα στοιχεία
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ΠίνακαςB.15 Δείκτες κατασκευών

                                                                                                                                    Πωλήσεις τσιμέντου (όγκος)                                                    Εγκεκριμένες άδειες οικοδομής (όγκος)
                                                                                                                                                               % μεταβολή                                                                                                                  % μεταβολή
                                                                                                           Σύνολο          Προηγούμενο          Κινητού μέσου                                Εμβαδόν            Προηγούμενο                Κινητού μέσου
Έτος /    Μήνας                                                                 (εκατ,τόνοι)                                έτος                       6 μηνών                          (τετρ,μετρ)                                  έτος                            6 μηνών
2011       Ιανουάριος                                                                         90.251                                  7,30                                 -0,37                                    167.251                               -26,91                                    -15,54
                 Φεβρουάριος                                                                    98.610                                -0,75                                 -0,67                                    204.698                               -39,04                                    -20,34
                 Μάρτιος                                                                           117.715                             -13,35                                 -2,15                                    266.707                               -15,87                                    -18,84
                 Απρίλιος                                                                             87.190                             -12,59                                 -2,08                                    174.749                               -28,49                                    -24,60
                 Μάιος                                                                                119.817                                -0,32                                 -3,83                                    180.822                               -33,15                                    -27,05
                 Ιούνιος                                                                              111.297                             -15,00                                 -6,76                                    173.957                               -31,78                                    -29,26
                 Ιούλιος                                                                              112.965                             -19,28                               -10,81                                    186.807                               -22,50                                    -28,61
                 Αύγουστος                                                                         45.313                                -9,03                               -12,15                                    130.118                               -10,69                                    -24,46
                 Σεπτέμβριος                                                                     99.251                             -16,32                               -12,65                                    219.492                                   4,56                                    -21,99
                 Οκτώβριος                                                                        96.675                             -16,08                               -13,25                                    180.757                               -23,56                                    -21,10
                 Νοέμβριος                                                                         92.959                             -30,19                               -18,79                                    153.763                               -28,98                                    -19,91
                 Δεκέμβριος                                                                       80.395                             -25,65                               -20,65                                    213.916                                  -1,34                                    -14,34
2012       Ιανουάριος                                                                         60.071                             -33,44                               -22,84                                    127.078                               -24,02                                    -14,05
                 Φεβρουάριος                                                                    65.372                             -33,71                               -25,49                                    141.435                               -30,91                                    -17,20
                 Μάρτιος                                                                              58.865                             -49,99                               -31,48                                    148.715                               -44,24                                    -26,20
                 Απρίλιος                                                                             68.304                             -21,66                               -32,92                                    106.275                               -39,18                                    -28,52
                 Μάιος                                                                                  83.946                             -29,94                               -32,93                                    134.085                               -25,85                                    -28,04
                 Ιούνιος                                                                                72.496                             -34,86                               -34,54                                    124.830                               -28,24                                    -33,02
                 Ιούλιος                                                                                 84.914                             -24,83                               -33,00                                    142.702                               -23,61                                    -32,81
                 Αύγουστος                                                                         34.748                             -23,32                               -32,14                                       97.744                               -24,88                                    -32,23
                 Σεπτέμβριος                                                                     63.198                             -36,33                               -29,21                                    116.257                               -47,03                                    -32,28
                 Οκτώβριος                                                                        73.426                             -24,05                               -29,49                                    126.546                               -29,99                                    -30,77
                 Νοέμβριος                                                                         69.252                             -25,50                               -28,73                                    143.762                                  -6,50                                    -28,05
                 Δεκέμβριος                                                                       46.257                             -42,46                               -29,53                                       90.437                               -57,72                                    -33,87
2013       Ιανουάριος                                                                         48.860                             -18,66                               -29,27                                    109.957                               -13,47                                    -33,21
                 Φεβρουάριος                                                                    42.615                             -34,81                               -30,55                                    164.902                                 16,59                                    -27,46
                 Μάρτιος                                                                              47.907                             -18,62                               -27,74                                       87.251                               -41,33                                    -25,14
                 Απρίλιος                                                                             51.629                             -24,41                               -28,04                                       85.812                               -19,25                                    -23,46
                 Μάιος                                                                                  42.220                             -49,71                               -32,97                                       74.157                               -44,69                                    -29,72
                 Ιούνιος                                                                                47.624                             -34,31                               -31,34                                       63.687                               -48,98                                    -25,13
                 Ιούλιος                                                                                 54.311                             -36,04                               -34,02                                       81.682                               -42,76                                    -30,14
                 Αύγουστος                                                                         21.299                             -38,70                               -34,29                                       53.809                               -44,95                                    -40,82
                 Σεπτέμβριος                                                                     45.077                             -28,67                               -35,68                                       63.022                               -45,79                                    -41,52
                 Οκτώβριος                                                                        49.957                             -31,96                               -36,89                                    113.123                               -10,61                                    -39,44
                 Νοέμβριος                                                                         44.597                             -35,60                               -33,96                                       80.237                               -44,19                                    -39,41
                 Δεκέμβριος                                                                       38.864                             -15,98                               -31,65                                       67.192                               -25,70                                    -36,01
2014       Ιανουάριος                                                                        31.957                             -34,59                               -30,97                                       65.564                               -40,37                                    -35,31
                 Φεβρουάριος                                                                   40.210                                -5,64                               -27,05                                       77.633                               -52,92                                    -37,92
                 Μάρτιος                                                                              38.299                             -20,06                               -25,72                                       58.870                               -32,53                                    -36,00
                 Απρίλιος                                                                             37.674                             -27,03                               -24,44                                       57.330                               -33,90                                    -40,36
                 Μάιος                                                                                  38.789                                -8,13                               -19,21                                       66.760                                  -9,97                                    -35,78
                 Ιούνιος                                                                                39.252                             -17,58                               -19,47                                       66.307                                   4,11                                    -33,00
                 Ιούλιος                                                                                 46.060                             -15,19                               -16,07                                       64.129                               -21,49                                    -29,86
                 Αύγουστος                                                                         17.878                             -16,06                               -17,75                                       47.060                               -12,54                                    -19,25
                 Σεπτέμβριος                                                                     40.230                             -10,75                               -16,13                                              n/a                                      n/a                                           n/a
                 Οκτώβριος                                                                        43.987                             -11,95                               -13,16                                              n/a                                      n/a                                           n/a

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πίνακας Β.16 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής - τομέας μεταποίησης

                                                                                                                                                         Δείκτης                                                                                                           % μεταβολή
                                                                                                                                                                                                                                     Προηγούμενο             Κινητού μέσου             Συσσωρευμένη
Έτος /    Μήνας                                                                                        Mηνιαίος                   Συσσωρευμένος                                                     έτος                          6 μηνών                           περίοδος
2011       Ιανουάριος                                                                                            83,40                                             83,40                                                     -5,98                                      2,24                                      -6,20
                 Φεβρουάριος                                                                                       87,80                                             85,60                                                     -3,73                                      1,03                                      -4,84
                 Μάρτιος                                                                                                  96,40                                             89,20                                                   -10,91                                    -2,13                                      -7,12
                 Απρίλιος                                                                                                 90,60                                             89,55                                                     -6,31                                    -3,46                                      -6,91
                 Μάιος                                                                                                   102,70                                             92,18                                                     -4,55                                    -4,79                                      -6,40
                 Ιούνιος                                                                                                  101,60                                             93,75                                                     -8,72                                    -6,82                                      -6,82
                 Ιούλιος                                                                                                  101,70                                             94,89                                                   -11,41                                    -7,78                                      -7,56
                 Αύγουστος                                                                                             64,40                                             91,08                                                     -2,72                                    -7,84                                      -7,15
                 Σεπτέμβριος                                                                                         96,00                                             91,62                                                   -12,01                                    -8,04                                      -7,74
                 Οκτώβριος                                                                                            91,00                                             91,56                                                     -9,63                                    -8,58                                      -7,93
                 Νοέμβριος                                                                                             90,90                                             91,50                                                   -12,17                                    -9,91                                      -8,33
                 Δεκέμβριος                                                                                           92,10                                             91,55                                                     -9,79                                 -10,11                                      -8,46
2012       Ιανουάριος                                                                                            73,80                                             73,80                                                   -11,51                                 -10,05                                   -11,42
                 Φεβρουάριος                                                                                       79,40                                             76,60                                                     -9,57                                 -10,81                                   -10,51
                 Μάρτιος                                                                                                 84,00                                             79,07                                                   -12,86                                 -10,93                                   -11,36
                 Απρίλιος                                                                                                 84,60                                             80,45                                                     -6,62                                 -10,46                                   -10,16
                 Μάιος                                                                                                      93,60                                             83,08                                                     -8,86                                    -9,86                                      -9,87
                 Ιούνιος                                                                                                    87,70                                             83,85                                                   -13,68                                 -10,56                                   -10,56
                 Ιούλιος                                                                                                    93,30                                             85,20                                                     -8,26                                 -10,02                                   -10,21
                 Αύγουστος                                                                                            59,50                                             81,99                                                     -7,61                                    -9,81                                      -9,98
                 Σεπτέμβριος                                                                                         83,60                                             82,17                                                   -12,92                                    -9,82                                   -10,32
                 Οκτώβριος                                                                                            84,50                                             82,40                                                     -7,14                                    -9,90                                   -10,00
                 Νοέμβριος                                                                                             82,60                                             82,42                                                     -9,13                                    -9,97                                      -9,93
                 Δεκέμβριος                                                                                           76,20                                             81,90                                                   -17,26                                 -10,52                                   -10,54
2013       Ιανουάριος                                                                                            66,20                                             66,20                                                   -10,30                                 -10,94                                   -10,30
                 Φεβρουάριος                                                                                       67,20                                             66,70                                                   -15,37                                 -12,02                                   -12,92
                 Μάρτιος                                                                                                 67,60                                             67,00                                                   -19,52                                 -13,09                                   -15,26
                 Απρίλιος                                                                                                 76,50                                             69,38                                                     -9,57                                 -13,57                                   -13,77
                 Μάιος                                                                                                      77,00                                             70,90                                                   -17,74                                 -15,13                                   -14,66
                 Ιούνιος                                                                                                    75,40                                             71,65                                                   -14,03                                 -14,55                                   -14,55
                 Ιούλιος                                                                                                    84,50                                             73,49                                                     -9,43                                 -14,24                                   -13,75
                 Αύγουστος                                                                                            56,50                                             71,36                                                     -5,04                                 -12,97                                   -12,96
                 Σεπτέμβριος                                                                                         74,10                                             71,67                                                   -11,36                                 -11,61                                   -12,78
                 Οκτώβριος                                                                                            74,90                                             71,99                                                   -11,36                                 -11,91                                   -12,63
                 Νοέμβριος                                                                                             70,00                                             71,81                                                   -15,25                                 -11,36                                   -12,87
                 Δεκέμβριος                                                                                           70,30                                             71,68                                                     -7,74                                 -10,30                                   -12,47
2014       Ιανουάριος                                                                                            61,80                                             61,80                                                     -6,65                                    -9,94                                      -6,65
                 Φεβρουάριος                                                                                       66,70                                             64,25                                                     -0,74                                    -9,23                                      -3,67
                 Μάρτιος                                                                                                 69,70                                             66,07                                                       3,11                                    -6,95                                      -1,39
                 Απρίλιος                                                                                                 70,90                                             67,28                                                     -7,32                                    -6,17                                      -3,03
                 Μάιος                                                                                                      78,60                                             69,54                                                       2,08                                    -2,95                                      -1,92
                 Ιούνιος                                                                                                    77,70                                             70,90                                                       3,05                                    -1,05                                      -1,05
                 Ιούλιος                                                                                                    82,70                                             72,59                                                     -2,13                                    -0,42                                      -1,22
                 Αύγουστος                                                                                            54,80                                             70,36                                                     -3,01                                    -0,71                                      -1,40

                                                                                                                                                                                                          Αύγουστος                      Αύγουστος                        Ιαν.-Αυγ.                   Ιαν.-Αυγ.
Ποσοστιαία μεταβολή ανά κατηγορία                                                                                                                           2013/12                      2014/2013                   2013/2012              2014/2013
Γενικός Δείκτης                                                                                                                                                                                       -5,0                                      -3,0                                -13,0                              -1,4
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού                                                                                                                    -7,2                                       -3,8                                    -7,0                               -1,5
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών                                                              -8,8                                    -10,3                                 -27,3                                 0,0
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό εκτός από έπιπλα                                                     -27,4                                    -15,1                                 -33,7                             -11,3
Κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις                                                                                                 -18,0                                         0,4                                 -19,6                                 5,9
Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών 
προϊόντων και σκευασμάτων                                                                                                                                                                 -10,5                                      15,3                                      7,8                                 2,1
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες                                                                                                              -7,1                                    -14,6                                 -15,4                                 1,6
Κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων                                                                                                               35,7                                         1,1                                    -4,2                               -7,3
Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων                                                                                    1,1                                    -26,1                                 -23,0                               -8,2
Κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού                                                        -7,3                                       -1,0                                 -38,7                               -2,5
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μηχανοκίνητων οχημάτων 
και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών                                                                                                                                                         8,7                                         4,7                                 -40,2                                 4,8
Κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή 
και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                              -9,0                                       -3,7                                 -25,5                              12,5

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πίνακας Β.17 Δείκτες αγοράς εργασίας με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ)

                                                                                                                                                     2012                                                                                2013                                                                                2014
Q3 Q4 Q1                       Q2                   Q3                       Q4                               Q1                     Q2

Εργατικό δυναμικό 437.175 438.622 437.021 431.095 434.504 433.176 431.089 431.626
Απασχόληση 384.393 382.903 367.790 364.523 364.010 363.990 358.287 364.964

Κατά τύπο απασχόλησης:
Πλήρης απασχόληση 346.965 338.014 321.869 319.444 319.321 314.740 304.256 311.866
Μερική απασχόληση 37.429 44.889 45.921 45.079 44.689 49.249 54.031 53.097

Κατά κλάδο απασχόλησης:
Γεωργία 10.822 11.806 10.290 10.020 12.935 12.104 14.563 15.469
Βιομηχανία 76.678 76.289 69.550 64.533 60.510 61.874 59.825 59.337
Υπηρεσίες 296.893 294.808 287.950 289.970 290.565 290.012 283.899 290.158

Υπάλληλοι 323.060 318.371 304.124 301.299 301.327 297.143 288.646 298.268

Άνεργοι
Ανεργία κατά διάρκεια:

Κάτω από 12 μήνες 35.811 36.570 45.201 42.257 42.768 39.881 40.577 33.258
12 μήνες και πάνω 16.971 19.150 24.030 24.314 27.725 29.306 32.225 33.405

Εργατικό δυναμικό (% του πληθυσμού)
Σύνολο 63,5 63,6 63,5 62,8 63,5 63,4 63,2 63,3
Άνδρες 71,0 70,8 70,4 69,7 70,6 70,3 69,3 69,3
Γυναίκες 56,8 57,2 57,3 56,6 57,2 57,2 57,7 58,0

Απασχόληση (% του πληθυσμού)
Σύνολο 55,9 55,5 53,4 53,1 53,2 53,3 52,5 53,6
Άνδρες 62,3 61,5 59,0 58,4 59,0 58,3 57,1 57,6
Γυναίκες 50,1 50,2 48,5 48,3 48,1 48,8 48,4 49,9

Ανεργία (% του εργατικού δυναμικού)
Σύνολο 12,1 12,7 15,8 15,4 16,2 16,0 16,9 15,4
Άνδρες 12,3 13,2 16,2 16,2 16,5 17,2 17,6 16,8
Γυναίκες 11,8 12,2 15,4 14,6 16,0 14,6 16,1 13,9

Πηγή: ΣΥΚ.
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Ενότητα α 

(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 χωρίς φυσική παρουσία
στην Κύπρο, γνωστών ως «Brass Plates», 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 της ενότητας Α’ στην παρούσα
έκδοση, δηλαδή οι αναφορές σε εγχώρια
στοιχεία ή κατοίκους Κύπρου είναι εξαιρου-
μένων των οργανισμών ή επιχειρήσεων
χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο. Για
σκοπούς ομαλοποίησης και συγκρισιμό-
τητας των χρονοσειρών τα νομισματικά
στοιχεία έχουν τύχει περαιτέρω επεξεργα-
σίας από το Τμήμα Οικονομικών Ερευνών
της ΚΤΚ. 

Ο υπολογισμός των ετήσιων ποσοστιαίων
μεταβολών γίνεται με βάση τη μεθοδο-
λογία που ακολουθείται από την ΕΚΤ.
Συγκεκριμένα, ο ρυθμός μεγέθυνσης των
νομισματικών μεγεθών υπολογίζεται με
βάση τις μηνιαίες μεταβολές προσαρμο-
σμένες ως προς τις αναταξινομήσεις και
αναπροσαρμογές αξίας ώστε να αντικατο-
πτρίζει 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 μεγέθυνσης των νομι-
σματικών μεταβλητών υπολογιζόταν ως η
ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των υπολοί-
πων στο τέλος της περιόδου. Λεπτομέρειες
της μεθοδολογίας παρέχονται στην έκδοση
των Νομισματικών και Χρηματοοικονομι-
κών Στατιστικών του Τμήματος Στατιστι-
κής, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστο-
χώρο της ΚΤΚ.

Από τον Ιανουάριο του 2014 το τμήμα στα-
τιστικής της ΚΤΚ προέβηκε σε  αναθεώ-
ρηση των στοιχείων καταθέσεων και δα-
νείων που δημοσιεύονται, έτσι ώστε οι
μηνιαίες συναλλαγές και οι ετήσιες εκατο-
στιαίες μεταβολές να περιλαμβάνουν και
την αναπροσαρμογή που προέρχεται από
τις συναλλαγματικές μεταβολές. Με τη
συμπερίληψη της εν λόγω αναπροσαρμο-
γής, οι συναλλαγές και οι ετήσιες εκατο-
στιαίες μεταβολές των δανείων και κατα-
θέσεων σε ξένο νόμισμα, δεν θα
επηρεάζονται πλέον από τις διακυμάνσεις
των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η εν λόγω
αναθεώρηση βελτιώνει σημαντικά την
ακρίβεια των στοιχείων, προσδίδοντας
πληροφόρηση στους χρήστες σε ό,τι
αφορά την πραγματική ετήσια ποσοστιαία
μεταβολή στα νομισματικά μεγέθη, σε
εναρμόνιση με τη μεθοδολογία που εφαρ-
μόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα (ΕΚΤ). Πρέπει να τονιστεί ότι τα εκ-
κρεμούντα υπόλοιπα δεν επηρεάζονται
από την εν λόγω αναθεώρηση.

(B)   Ισοζύγιο πληρωμών

Το υφιστάμενο σύστημα συλλογής και
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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 και καλύπτει τα
ακόλουθα στοιχεία:
(α) για το ΙΠ: ολόκληρο το 2013 και τα δύο

πρώτα τρίμηνα του 2014, και
(β) για τη διεθνή επενδυτική θέση και το

εξωτερικό χρέος: το Δεκέμβριο 2012, το
2013 και το πρώτο εξάμηνο του 2014. 

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/εγκαδιδρυμένες 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.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη μεθοδο-

λογία καταρτισμού των στοιχείων του ισοζυ-
γίου πληρωμών είναι διαθέσιμες στο
πλαίσιο 1 σελίδα 51 του παρόντος Οικονο-
μικού Δελτίου και στον ιστοχώρο της ΚΤΚ. 
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