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Εισαγωγή

Η κυπριακή οικονομία, μετά από πρωτόγνωρη
περίοδο βαθιάς ύφεσης, φαίνεται να βρίσκεται
στα αρχικά στάδια ανάκαμψης. Αυτό αντικατο-
πτρίζεται στον πρώτο μετά από τέσσερα
σχεδόν χρόνια, έστω μικρό, θετικό ρυθμό
αύξησης του ΑΕΠ που καταγράφηκε το πρώτο
τρίμηνο του 2015, αλλά και στη θετική πορεία
μιας σειράς από άλλους οικονομικούς δείκτες.
Επιπρόσθετα, οι μακροοικονομικές και κυρίως
δημοσιονομικές ανισοσκέλειες έχουν συρρι-
κνωθεί σημαντικά, διαμορφώνοντας ένα
ευνοϊκό κλίμα για ανάκαμψη και ανάπτυξη στο
σύντομο μέλλον. Ταυτόχρονα, ο τραπεζικός
τομέας μετά και την ωρίμανση των συνθηκών
που επέτρεψαν την πλήρη κατάργηση των
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, στέκεται
πλέον πάνω σε πιο γερές και υγιείς βάσεις
έτοιμος να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλή-
σεις που βρίσκονται ενώπιον του.

Παρά τα πρώτα αισιόδοξα σημάδια στις
αρχές του 2015, η ανάπτυξη βρίσκεται σε
ισχνό στάδιο και θεωρείται ακόμα επισφαλής,
όπως φαίνεται και από την συνεχιζόμενη
αρνητική πορεία του πληθωρισμού. Η σταθε-
ροποίηση και ενίσχυση της θετικής πορείας
της οικονομίας εξαρτάται μεταξύ άλλων από
τη διατήρηση της δυναμικής εφαρμογής του
προγράμματος αναπροσαρμογής και
εξυγίανσης της οικονομίας αλλά και από
αριθμό εξωγενών παραγόντων, όπως οι
γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή
και ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ σε συνάρ-
τηση με την κατάληξη στο ζήτημα της
Ελλάδας. Επίσης, οι μεγάλες προκλήσεις για
πλήρη ανάκαμψη παραμένουν, όπως τα πολύ
υψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η υψηλή
ανεργία, ο συγκρατημένος δανεισμός και οι
χαμηλές αναπτυξιακές δαπάνες.

Η συνέχιση της συνετής πολιτικής και η

προσήλωση στους στόχους τόσο σε σχέση με
την οικονομία όσο και με το χρηματοπιστω-
τικό σύστημα, θα υποβοηθήσει όχι μόνο στην
επιτυχή αντιμετώπιση των προαναφερθέντων
προκλήσεων και στην πραγματοποίηση της
ανάκαμψης εντός του τρέχοντος έτους, αλλά
και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της
ανάπτυξης στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρό-
θεσμο μέλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση,
ιδιαίτερα θετική εξέλιξη κρίνεται και η ψήφιση
του πλαισίου αφερεγγυότητας από τη Βουλή
και η εφαρμογή του νόμου για τις εκποιήσεις,
η οποία, ως μνημονιακή υποχρέωση επέτρεψε
εκ νέου την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της
Κύπρου από τους διεθνείς δανειστές μας και
δίνει την ευκαιρία στη χώρα να συμμετάσχει
στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της
ΕΚΤ, ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι θα υποβοη-
θήσει σημαντικά τον στόχο της ΚΤΚ προς την
αναδιάθρωση και μείωση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων. Επίσης θετική επίδραση στην
οικονομία αναμένεται να έχει η μείωση των
δανειστικών επιτοκίων μετά από ενέργειες της
ΚΤΚ οι οποίες διευκόλυναν τον μηχανισμό
μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής της
ΕΚΤ στην Κύπρο. 

Σε ότι αφορά τις διεθνείς οικονομικές
εξελίξεις, η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικο-
νομίας σταθεροποιείται, αν και παραμένει
ανομοιόμορφη μεταξύ γεωγραφικών περιφε-
ρειών. Οι περισσότερες αναδυόμενες οικονο-
μίες συνεχίζουν να επηρεάζονται αρνητικά
από τη συνέχιση οικονομικών και γεωπολι-
τικών αβεβαιοτήτων. Από την άλλη όμως, οι
ανεπτυγμένες οικονομίες επηρεάστηκαν
θετικά από τη σημαντική μείωση της τιμής του
πετρελαίου, ενώ, ειδικότερα, η ζώνη του ευρώ
επηρεάστηκε επίσης θετικά και από την υποτί-
μηση του ευρώ έναντι των βασικότερων νομι-
σμάτων λόγω της επεκτατικής νομισματικής
πολιτικής της ΕΚΤ. Οι αποδόσεις των μακρο-

1

2

3

Σύνοψ
η

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

Στατιστικό 
Π

αράρτημα 

A21505073 CBC EB June 2015 Greek_a18  6/29/15  1:01 PM  Page 8



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοΣ 2015

9Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

πρόθεσμων κρατικών ομολόγων των πλεί-
στων χωρών της ζώνης του ευρώ κατέγραψαν
ιστορικά χαμηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της
θετικής επίδρασης της επέκτασης από την ΕΚΤ
του προγράμματος αγοράς περιουσιακών
στοιχείων στο δημόσιο τομέα (Public Sector
Purchase Programme - PSPP). Από τις εξελίξεις
αυτές στη ζώνη του ευρώ, επωφελείται και η
Κύπρος, πράγμα που αντικατοπτρίζεται
μεταξύ άλλων και στις χαμηλές αποδόσεις των
κρατικών της ομολόγων. 1
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1. Διεθνές Περιβάλλον: κύριες εξελίξεις

•   Η επεκτατική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, η
μείωση της τιμής του πετρελαίου, καθώς και η
υποτίμηση του ευρώ επηρεάζουν θετικά το
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ.

•   Καταγράφηκε σημαντική μείωση στις αποδό-
σεις μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων
των πλείστων χωρών της ζώνης του ευρώ.

•   Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ παραμένει
ιδιαίτερα χαμηλός.

•   Επιταχύνθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης στις ΗΠΑ,
ενώ υγιής ανάπτυξη καταγράφηκε και στο
Ηνωμένο Βασίλειο.

•   Η οικονομική δραστηριότητα στην Ιαπωνία
παρουσιάζει κάμψη.

•   Αμετάβλητα παραμένουν τα ιστορικά χα μηλά
επιτόκια των μεγαλύτερων κεντρι κών τραπεζών.

1.1 Εξωτερικές Εξελίξεις

Οικονομική μεγέθυνση ΑΕΠ1

Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας
παραμένει σταθερή, αν και ανά γεωγραφική
περιφέρεια παρατηρούνται σημαντικές ανισό-
τητες. Οι ανεπτυγμένες οικονομίες επηρεά-
στηκαν θετικά από τη σημαντική μείωση της
τιμής του πετρελαίου, ενώ η ζώνη του ευρώ
επηρεάστηκε επίσης θετικά και από την υποτί-
μηση του ευρώ και τη λήψη περαιτέρω
επεκτατικών νομισματικών μέτρων από
πλευράς ΕΚΤ.  Εντούτοις, ο συνεχιζόμενος
χαμηλός πληθωρισμός και τα ακόμη ψηλά, αν
και βελτιωμένα, επίπεδα ανεργίας συνεχίζουν
να συγκρατούν τη δυναμική της ανάπτυξης.
Από την άλλη, ο ρυθμός μεγέθυνσης παρέ-
μεινε υποτονικός στις αναδυόμενες οικονο-
μίες, λόγω κυρίως των οικονομικών και

1.     Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των
πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist Poll of
Forecasters (9 Μαΐου 2015), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eu-
ropean Economic Forecast, Spring 2015) και το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, April 2015).
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γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων που συνεχίζουν
να ταλανίζουν τις οικονομίες αυτές.

Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεγέ-
θυνσης του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ ανήλθε
στο 1,0% (Διάγραμμα Α.1) το πρώτο τρίμηνο
του 2015. Παράγοντες όπως η αισθητή
μείωση της τιμής του πετρελαίου, καθώς και
η απόφαση της ΕΚΤ τον Ιανουάριο του 2015
για συμπερίληψη στα υφιστάμενα προγράμ-
ματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων του
ιδιωτικού τομέα και των αγορών κρατικών
ομολόγων (Public Sector Purchase Pro -
gramme – PSPP) προκειμένου να αντιμετω-
πιστούν οι κίνδυνοι μιας υπέρμετρα
πα ρα τεταμένης περιόδου χαμηλού πληθωρι-
σμού, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των
αποδόσεων των μακροπρόθεσμων κρατικών
ομολόγων στη ζώνη του ευρώ. Επίσης, η
υποτίμηση του ευρώ λόγω της επεκτατικής
νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και η συνα-
κόλουθη αύξηση των εξαγωγών επηρέασαν
θετικά το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ. Αξίζει να
σημειωθεί ότι, παρά τη συνεχή αβεβαιότητα
και την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος
στην Ελλάδα, οι συνθήκες χρηματοδότησης
και γενικά η οικονομική δραστηριότητα στη
ζώνη του ευρώ δεν φαίνεται να έχει επηρεα-
στεί σημαντικά. Οι προβλέψεις διεθνών
οργανισμών και αναλυτών για τη μεγέθυνση
του ΑΕΠ κυμαίνονται στο 1,5% το 2015 και
1,8% το 2016.

Στις ΗΠΑ, ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ
επιταχύνθηκε στο 3,0% κατά το πρώτο τρίμηνο
του 2015 σε σύγκριση με 2,4% το τέταρτο
τρίμηνο του 2014, λόγω κυρίως της βελτίωσης
στoν ισολογισμό των νοικοκυριών, στην οποία
συνέβαλαν η σταθερή αύξηση της απασχό-
λησης, η αύξηση στα εισοδήματα και η μείωση
της τιμής του πετρελαίου, αλλά και η βελτίωση
που παρατηρήθηκε τόσο στην αγορά κατοι-
κίας όσο και στην εμπιστοσύνη των κατανα-
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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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λωτών. Οι πιο πάνω παράγοντες, οι οποίοι
συνέβαλαν στην αύξηση της εγχώριας
ζήτησης, αναμένεται να αντισταθμίσουν την
αρνητική επίδραση από την ανατίμηση του
δολαρίου στις εξαγωγές. Διεθνείς οργανισμοί
και αναλυτές εκτιμούν ότι για το έτος 2015 ο
ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ θα κυμανθεί
γύρω στο 2,0% και γύρω στο 3,0% το 2016. 

Στην Ιαπωνία, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
του ΑΕΠ ανήλθε στο -1,4% το πρώτο τρίμηνο
του 2015 σε σύγκριση με -0,8% το τελευταίο
τρίμηνο του 2014, παρά την αύξηση που κατέ-
γραψε σε τριμηνιαία βάση. Η πτώση της
δραστηριότητας που παρατηρήθηκε στην
Ιαπωνία από το δεύτερο τρίμηνο του 2014
οφείλεται κυρίως στην επίδραση της αύξησης
του ΦΠΑ τον Απρίλιο του 2014, η οποία
αναμένεται να εξαλειφθεί το δεύτερο τρίμηνο
του 2015. Παράγοντες όπως η βελτίωση των
πραγματικών εισοδημάτων των νοικοκυριών
στο πλαίσιο των χαμηλότερων τιμών του
πετρελαίου, η αύξηση των εξαγωγών λόγω
της πρόσφατης υποτίμησης του γιεν έναντι
του δολαρίου και η μικρότερη αναμενόμενη
περιοριστική δημοσιονομική πολιτική μετά
την ανακοίνωση της κυβέρνησης για την
πρόθεσή της να λάβει πρόσθετα μέτρα
τόνωσης κατά το 2015, αναμένονται να έχουν
θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη
της χώρας. Διεθνείς οργανισμοί και αναλυτές
αναμένουν το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ να
κυμανθεί γύρω στο 1,0% για το 2015 και γύρω
στο 1,4% το 2016. 

Η οικονομική δραστηριότητα στο Ηνω μένο
Βασίλειο αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του
2015 με σχετικά εύρωστο ρυθμό 2,4% παρά τη
μικρή επιβράδυνση που παρατηρείται σε
σύγκριση με αύξηση 3,0% το τέταρτο τρίμηνο
του 2014. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται κυρίως
στην επιβράδυνση που κατέγραψαν κύριοι
τομείς της οικονομίας, όπως ο τομέας των
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υπηρεσιών και ο κατασκευαστικός τομέας. Τα
πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών
έχουν αυξηθεί εν μέρει λόγω της πτώσης στις
τιμές των τροφίμων, της ενέργειας και των
εισαγόμενων προϊόντων. Τα πιο πάνω, σε
συνάρτηση με το χαμηλό κόστος χρηματοδό-
τησης, αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση
της εγχώριας ζήτησης. Οι προβλέψεις διεθνών
οργανισμών και αναλυτών για το ρυθμό μεγέ-
θυνσης του ΑΕΠ κυμαίνονται στο 2,6% το 2015
και 2,4% το 2016.

Πληθωρισμός2

Ο πληθωρισμός παγκόσμια παραμένει ιδιαί-
τερα χαμηλός σε σύγκριση με τους ιστορικούς
μέσους όρους, κυρίως λόγω της πλεονά-
ζουσας παραγωγικής ικανότητας καθώς και
της σημαντικής πτώσης της τιμής του πετρε-
λαίου και της επακόλουθης πτώσης των τιμών
της ενέργειας (Διάγραμμα Α.2).

Συγκεκριμένα, στη ζώνη του ευρώ ο
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
(ΕνΔΤΚ) παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα το
πρώτο τετράμηνο του 2015, αν και άρχισε να
παρουσιάζει πρόσφατα μικρότερους αρνητι-
κούς ρυθμούς μεταβολής. Πιο συγκεκριμένα,
ο ΕνΔΤΚ τον Απρίλιο του 2015 ανήλθε στο 0%
οριακή μείωση 0,1% σε σύγκριση με -0,1%
και -0,3% τον Μάρτιο και τον Φεβρουάριο
του 2015, αντίστοιχα. Αυτή η πορεία του
ΕνΔΤΚ οφείλεται κυρίως στο λιγότερο αρνη-
τικό ρυθμό μεταβολής των τιμών της ενέρ-
γειας. Από την άλλη, ο πληθωρισμός
εξαιρουμένης της ενέργειας παρέμεινε
σταθερός το πρώτο τρίμηνο του 2015 στο
0,6%, δηλαδή στα ίδια περίπου επίπεδα που
καταγράφονται από τα μέσα του 2014. Ο
ΕνΔΤΚ αναμένεται να σημειώσει μικρή

2.     Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό υπολογίζεται ως ο μέσος
όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Econo-
mist Poll of Forecasters (9 Μαΐου 2015), την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή (European Economic Forecast, Spring 2015) και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook,
April 2015).
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Πηγές: Εurostat, SDW (ΕΚΤ).
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των
πιο πρόσφατων προβλέψεων απο την Ευρωπαική Επιτροπή, The Economist poll και
το ΔΝΤ.
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αύξηση αργότερα το 2015 υποστηριζόμενος
κυρίως από τη θετική επίδραση της επέ κτα -
σης από την ΕΚΤ του προγράμματος αγοράς
περιουσιακών στοιχείων στο δημόσιο τομέα,
της υποτίμησης του ευρώ έναντι των
βασικών νομισμάτων, καθώς και της αύξησης
που αναμένεται στις μελλοντικές τιμές του
πετρελαίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις
προβλέψεις διεθνών οργανισμών και
αναλυτών, ο πληθωρισμός στη ζώνη του
ευρώ αναμένεται οριακά θετικός στο 0,1%
για το 2015, ενώ αναμένεται να φτάσει στο
1,3% το 2016. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πληθωρισμός
υποχώρησε περαιτέρω στις αρχές του 2015
φθάνοντας στο 0% τον Μάρτιο του 2015, το
χαμηλότερο επίπεδο που καταγράφηκε από
την εισαγωγή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
(ΔΤΚ) το 1989. Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο
Βασίλειο κατέγραψε πτωτική πορεία λόγω της
πτώσης των τιμών της ενέργειας, της ανατί-
μησης της στερλίνας και της σμίκρυνσης των
περιθωρίων κέρδους των εμπόρων λιανικής
πωλήσεως στον τομέα των υπεραγορών.
Αναλυτές εκτιμούν ότι τα επόμενα έτη ο
πληθωρισμός θα κυμανθεί γύρω στο 0,3% το
2015 και στο 1,6% το 2016. 

Στις ΗΠΑ, ο πληθωρισμός κατέγραψε
αρνητικό ρυθμό από την αρχή του έτους και
διαμορφώθηκε στο -0,1% τον Μάρτιο του
2015 σε σύγκριση με 0% τον Φεβρουάριο
του 2015. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση
της τιμής του πετρελαίου και γενικότερα στη
μείωση των τιμών των εισαγόμενων
προϊόντων. Όσον αφορά το προσεχές
μέλλον, οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν
οριακά κατά το υπόλοιπο του έτους, σε
συνάρτηση και με τις προσδοκίες για
σταδιακή αύξηση των τιμών της ενέργειας
και μείωση της ανεργίας. Σύμφωνα με τις
τελευταίες προβλέψεις, ο πληθωρισμός
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αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο 0,3%
το 2015 και 1,9% το 2016.

Στην Ιαπωνία, ο πληθωρισμός ανήλθε στο
2,3% τον Μάρτιο του 2015, περίπου στα ίδια
επίπεδα με τον Δεκέμβριο του 2014 (2,4%).
Ωστόσο, παρουσιάζει σταδιακή πτωτική
πορεία από τον Μάιο του 2014, λόγω κυρίως
επίδρασης βάσης από την υποτίμηση του γιεν
έναντι του δολαρίου. Διάφοροι αναλυτές εκτι-
μούν ότι ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία θα
επιβραδυνθεί το 2015 στο 0,7%, επηρεαζό-
μενος από τη μείωση στις τιμές της ενέργειας
και τη φθίνουσα επίδραση της αύξησης που
επιβλήθηκε στο φόρο κατανάλωσης τον
Απρίλιο του 2014. Το 2016, ο πληθωρισμός
αναμένεται να ανέλθει στο 1,0% υπό την
επίδραση της μερικής ανάκαμψης που αναμέ-
νεται στο ρυθμό μεταβολής των ονομα-
στικών μισθών. 

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι
των βασικών διεθνών νομισμάτων παρου-
σίασε σημαντική αποδυνάμωση από το 2014
μέχρι και τις 15 Μαΐου του 2015 (ημερομηνία
τελευταίας ενημέρωσης των στατιστικών
στοιχείων του παρόντος Δελτίου), κυρίως
λόγω της επεκτατικής νομισματικής πολι-
τικής της ΕΚΤ. Αναλυτικότερα, από τις 2
Ιανουαρίου του 2015 μέχρι και τις 15 Μαΐου
του 2015 το ευρώ κατέγραψε πτώση της
τάξης του 4,59%, 7,04% και 5,59% έναντι του
δολαρίου, της στερλίνας και του γιεν, αντί-
στοιχα (Διάγραμμα Α.3). 

Πετρέλαιο και χρυσός

Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent συνέχισε
να καταγράφει καθοδική πορεία από τον
Ιούνιο του 2014 μέχρι και τον Ιανουάριο του
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.3 Επιλεγμένες ισοτιμίες έναντι του ευρώ
(εβδομαδιαία στοιχεία, έτος βάσης 2000=100)

Πηγή: Bloomberg.
Σημείωση: Άνοδος (πτώση) στον δείκτη υποδηλοί την ανατίμηση (υποτίμηση) του
ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων.
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2015. Στις 23 Ιανουαρίου του 2015, η τιμή
κλεισίματος του πετρελαίου τύπου Brent
έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδο από την
περίοδο της οικονομικής κρίσης του 2008,
στα $48,79 ανά βαρέλι (Διάγραμμα Α.4). Η
απότομη αυτή μείωση οφείλεται από τη μια
στην άφθονη προσφορά πετρελαίου και από
την άλλη στη μειωμένη ζήτηση από πλευράς
καταναλωτών. Από τότε, η τιμή του πετρε-
λαίου κατέγραψε μικρή αύξηση, παραμέ-
νοντας ωστόσο σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Πιο συγκεκριμένα, στις 15 Μαΐου του 2015 η
τιμή κλεισίματος ανήλθε στα $66,81 ανά
βαρέλι σε σύγκριση με $109,75 στις 16 Μαϊου
2014. Παρά τις προσδοκίες για μερική
αύξηση των τιμών του μαύρου χρυσού στο
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η πρόσφατη
μείωση στην τιμή του πετρελαίου αναμένεται
να επηρεάσει θετικά την οικονομική
ανάπτυξη, ιδιαίτερα την εγχώρια ζήτηση, εν
μέσω της θετικής επίδρασης στο πραγματικό
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των
εταιρικών κερδών. 

Όσον αφορά το χρυσό, ο ρυθμός αύξησης
της τιμής του στις αρχές του έτους επισκιά-
στηκε από την ανατίμηση του δολαρίου και
τις προσδοκίες για αύξηση του κόστους
ευκαιρίας διακράτησης μη τοκοφόρων στοι-
χείων ενεργητικού λόγω των προσδοκιών
των αγορών για αύξηση των επιτοκίων στις
ΗΠΑ από τα μέσα του 2015. Παρόλα αυτά,
στα μέσα Μαΐου του 2015 παρατηρήθηκε
άνοδος στη τιμή του χρυσού μετά τη δημο-
σίευση χαμηλότερων τιμών παραγωγού και
της πρόσφατης σειράς απογοητευτικών
οικονομικών στοιχείων για τις ΗΠΑ, με τους
επενδυτές να εκφράζουν αμφιβολίες κατά
πόσο η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των
επιτοκίων τον Ιούνιο του 2015, όπως αρχικά
αναμενόταν. Αναλυτικότερα, από τις 2
Ιανουαρίου μέχρι και τις 15 Μαΐου του 2015,
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(εβδομαδιαία στοιχεία)

Πηγή: Bloomberg.
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η τιμή του χρυσού σε τιμές δολαρίου αυξή-
θηκε κατά 2,9%, από $1189,23 ανά ουγγία
στα $1224,06 ανά ουγγία, αντίστοιχα, με τη
χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στις 13
Μαρτίου του 2015 στα $1158,55 ανά ουγγία
(Διάγραμμα Α.5).

Επιλεγμένοι διεθνείς χρηματιστηριακοί
δείκτες

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες σε ΗΠΑ,
Ιαπωνία και ζώνη του ευρώ παρουσίασαν
αύξηση κατά τους πρώτους μήνες του 2015 με
μικρές διακυμάνσεις. Από την αρχή του έτους
μέχρι και τις 15 Μαΐου του 2015 (ημερομηνία
τελευταίας ενημέρωσης του παρόντος
Δελτίου), ο χρηματιστηριακός δείκτης στη
ζώνη του ευρώ (DJ Eurostoxx) κατέγραψε
αύξηση 13,8% σε σύγκριση με αύξηση 3,1%
που κατέγραψε ο χρηματιστηριακός δείκτης
των ΗΠΑ (S&P’s 500). Οι ευρωπαϊκές χρηματι-
στηριακές αγορές επωφελήθηκαν σημαντικά
τόσο από την επέκταση του προγράμματος
αγοράς περιουσιακών στοιχείων στο δημόσιο
τομέα από την ΕΚΤ όσο και από τη μείωση των
αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και
συνεπακόλουθα τη μείωση του συντελεστή
προεξόφλησης3 (equity discount factor) των
τιμών των μετοχών. Την ίδια περίοδο, ο
δείκτης Nikkei 225 παρουσίασε αύξηση ίση με
13,1%, λόγω κυρίως των προσδοκιών για
ανάκαμψη της Ιαπωνικής οικονομίας
(Διάγραμμα Α.6). 

3.     Ο συντελεστής προεξόφλησης αποτελείται από το πραγ-
ματικό επιτόκιο μηδενικού κινδύνου και το ασφάλιστρο
κινδύνου και χρησιμοποιείται στον καθορισμό των τιμών
των μετοχών μεταφράζοντας τα μελλοντικά έσοδα σε ση-
μερινές τιμές. Έχοντας υπόψη ότι η παρούσα άξια της με-
τοχής (τιμή) είναι αρνητική συνάρτηση του επιτοκίου
προεξόφλησης, ένα χαμηλότερο επιτόκιο προεξόφλησης
σηματοδοτεί ότι οι επενδυτές προσδίδουν μεγαλύτερη
αξία στα μελλοντικά έσοδα τους σε σύγκρισή με τα έσοδα
σήμερα.
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Πηγή: Bloomberg.
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Πηγή: Bloomberg.
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Διεθνή βασικά επιτόκια

Οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες συνέχισαν
και κατά τη διάρκεια του 2015 την επεκτατική
νομισματική πολιτική τους, μέσω της χρήσης
επιπρόσθετων μη-συμβατικών μέτρων νομι-
σματικής πολιτικής (Διάγραμμα Α.7). Την ίδια
στιγμή, διατήρησαν αμετάβλητα σε ιστορικά
χαμηλά επίπεδα τα βασικά τους επιτόκια, στο
0,05%, 0-0,25% και 0,50% για την ΕΚΤ, την
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την
Τράπεζα της Αγγλίας, αντίστοιχα. Η συνέχιση
της εφαρμογής επεκτατικής νομισματικής
πολιτικής, με όλα τα διαθέσιμα μέτρα, από τις
μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες παραμένει
επιτακτική ανάγκη για τη διατήρηση των
πραγματικών επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα,
έτσι ώστε να επιτευχθεί ανάκαμψη της παγκό-
σμιας οικονομικής δραστηριότητας και
αύξηση των πληθωριστικών προσδοκιών. Η
πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου της ΕΚΤ για επέκταση του προγράμματος
αγοράς περιουσιακών στοιχείων του ιδιω-
τικού τομέα και στην αγορά κρατικών
ομολόγων βαίνει προς αυτή την κατεύθυνση.

1.2 νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του
ευρώ

Πληθωρισμός

Όπως προαναφέρθηκε, ο ΕνΔΤΚ στη ζώνη του
ευρώ αν και συνέχισε να καταγράφει αρνητι-
κούς ρυθμούς μεταβολής και το πρώτο
τρίμηνο του 2015, κυρίως λόγω των χαμηλών
τιμών της ενέργειας αλλά και της υποτίμησης
του ευρώ έναντι βασικών νομισμάτων, άρχισε
να παρουσιάζει ελαφρά άνοδο στην πορεία
του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία, τον Απρίλιο του 2015 ο
πληθωρισμός ανήλθε στο 0% σε σύγκριση με
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Πηγές: EKT, ΤτΑ, Oμοσπονδιακή Tράπεζα των ΗΠΑ.
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-0,1% και -0,3% τον Μάρτιο και τον Φε βρουά -
ριο του 2015, αντίστοιχα (Διά γραμμα Α.8). Η
πορεία αυτή του ρυθμού μεταβολής στον
πληθωρισμό οφείλεται, ως επί το πλείστον,
στον λιγότερο αρνητικό ρυθμό μεταβολής
των τιμών της ενέργειας μετά την μικρή άνοδο
που σημείωσε η τιμή του πετρελαίου σε ευρώ
από τα μέσα Ιανουαρίου του 2015. Εξαιρου-
μένης της ενέργειας και των τροφίμων, ο
πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ τον Απρίλιο
του 2015 ανήλθε στο 0,7% από 0,6% τον
Μάρτιο του 2015, παραμένοντας έτσι μεταξύ
του εύρους του 0,6% και 1,0% που παρατη-
ρείται από τα τέλη του 2013.

Βασικά επιτόκια και παρεμβάσεις της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ διατήρησε τα βασικά της επιτόκια αμετά-
βλητα κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του
2015 στο 0,30%, 0,05% και -0,20% για τις
πράξεις της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδό-
τησης, της κύριας αναχρηματοδότησης, και της
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, αντί-
στοιχα (Διάγραμμα Α.9), ενώ συνέχισε να
στηρίζει τις αγορές χρήματος μέσω πράξεων
παροχής ρευστότητας με διάρκεια μία περίοδο
τήρησης ελάχιστων αποθεματικών και τριών
μηνών. Συγκεκριμένα, κατά τη περίοδο 26
Φεβρουαρίου - 30 Απριλίου του 2015, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε τη συνέ-
χιση τεσσάρων πράξεων μακροπρόθεσμης
αναχρηματοδότησης (LTROs) με διάρκεια ίση
προς μια περίοδο τήρησης και τριών μηνών.
Επιπρόσθετα, στις 19 Μαρτίου του 2015 η ΕΚΤ
διεξήγαγε την τρίτη στοχευμένη πράξη μα κρο -
χρόνιας αναχρηματοδότησης (TLTRO) από την
οποία τα ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ άντλησαν
συνολική ρευστότητα ύψους €97,8 δις. 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η απόφαση
της ΕΚΤ τον Ιανουάριο του 2015 να επεκτείνει
το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοι-
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Πηγή: Bloomberg.
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Πηγή: Eurostat.
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χείων και στο δημόσιο τομέα. Σε ένα περι-
βάλλον που ήδη χαρακτηρίζεται από πολύ
χαμηλά βασικά επιτόκια, η επέκταση στις
αγορές περιουσιακών στοιχείων θα διευκο-
λύνει περαιτέρω τη νομισματική και χρηματο-
οικονομική κατάσταση, καθιστώντας την
πρόσβαση σε χρηματοδότηση φθηνότερη για
τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της ζώνης
του ευρώ. Η απόφαση αυτή τέθηκε σε ισχύ
στις 9 Μαρτίου του 2015 και φαίνεται μέχρι
στιγμής να έχει επηρεάσει θετικά την οικονο-
μική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ,
μέσω της υποτίμησης του ευρώ, της τόνωσης
στις επενδύσεις και στην κατανάλωση. Στο
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναμένεται να
συμβάλλει στην εξάλειψη αποπληθωριστικών
πιέσεων και στην επιστροφή στο στόχο του
κάτω αλλά πλησίον του 2% πληθωρισμού. 

Παρόλα αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΚΤ, συνεχίζει να δηλώνει έτοιμο, αν χρειαστεί,
να προχωρήσει σε περαιτέρω χαλάρωση της
νομισματικής πολιτικής, ενώ δεσμεύτηκε να
διατηρήσει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ στο
σημερινό χαμηλό επίπεδό τους για μια παρα-
τεταμένη χρονική περίοδο. Την ίδια στιγμή,
δηλώνει ομόφωνα τη δέσμευσή του να προβεί
στη λήψη περαιτέρω μη-συμβατικών μέτρων
νομισματικής πολιτικής, προκειμένου να αντι-
μετωπίσει αποτελεσματικά τους κινδύνους
που ελλοχεύουν από μια πολύ παρατεταμένη
περίοδο χαμηλού πληθωρισμού.

Διατραπεζική αγορά και επιτοκιακά
περιθώρια

Τα επιτόκια στην αγορά χρήματος παρου-
σίασαν μείωση κατά τους πρώτους μήνες του
2015, λόγω της επέκτασης του προγράμματος
PSPP και των προσδοκιών για αυξημένη πλεο-
νασματική ρευστότητα μέσω της τρίτης
στοχευμένης πράξης μακροχρόνιας ανα -
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χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, ο δείκτης
EONIA παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα από τα
μέσα του 2014, έπειτα από τα μέτρα που έλαβε
η ΕΚΤ για εισαγωγή αρνητικού επιτοκίου και την
εφαρμογή μη-συμβατικών μέτρων, κλείνοντας
στο -0,11% στις 15 Μαΐου του 2015 (Διάγραμμα
Α.10). Στις 30 Απριλίου 2015 (τελευταία διαθέ-
σιμα μηνιαία στοιχεία), το EURIBOR ενός, τριών
και δώδεκα μηνών έφθασε το -0,04%, -0,005%
και 0,171% αντίστοιχα. Η διαφορά μεταξύ του
EURIBOR δώδεκα και ενός μηνός, η οποία
αποτελεί δείκτη της κλίσης της καμπύλης των
αποδόσεων στην αγορά χρήματος βρισκόταν
στις 21 μ.β στις 30 Απριλίου 2015, αρκετά πιο
κάτω από τα επίπεδα Δεκεμβρίου του 2014
(Διάγραμμα Α.11).

Όσον αφορά τη διαφορά των επιτοκίων
EURIBOR τριών μηνών και των προϊόντων OIS4

η οποία παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Α.12,
αυτή παρουσίασε καθοδική πορεία κατά τους
πρώτους μήνες του 2015 σε σύγκριση με το
τέλος του 2014 (από 0,024% τον Δεκέμβριο
του 2014 στο -0,066% τον Μάιο του 2015). 

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 παρουσιάζεται στο
Διάγραμμα Α.13 (σελ. 23), αντανακλά τις προσ-
δοκίες των αγορών για τη μελλοντική εξέλιξη
των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
επι το κίων, ενώ αποτελεί παράλληλα χρήσιμο
δείκτη για πρόβλεψη της μελλοντικής οικονο-
μικής δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος έτους μέχρι και τις 15 Μαΐου του
2015 (ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης του
παρόντος Δελτίου), παρατηρήθηκε μετατόπιση
των προσδοκιών για τις βραχυπρόθεσμες και
τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις προς τα κάτω
σε σύγκριση τόσο με τις 17 Νοεμβρίου του

4. Τα τριμηνιαία στοιχεία που δημοσιέυονται από την ΕΚΤ για
τη ζώνη του ευρώ αφορούν τη μέση τιμή του τριμήνου.
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2014 (ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης του
Οικονομικού Δελτίου Δεκεμβρίου του 2014) όσο
και με τις 31 Δεκεμβρίου του 2014. Αυτό οφεί-
λεται κυρίως στις προσδοκίες για βελτίωση της
οικονομικής δραστηριότητας της ζώνης του
ευρώ, μέσω των συνεχών μέτρων ποσοτικής
χαλάρωσης από την ΕΚΤ, της μείωσης της τιμής
του πετρελαίου καθώς και της υποτίμησης του
ευρώ έναντι των βασικών διεθνών νομισμάτων. 
   
M3 και πιστωτική επέκταση

Ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του Μ3 παρου-
σίασε σημάδια βελτίωσης από τα μέσα του
2014, ενώ η πιστωτική επέκταση προς τους
κατοίκους της ζώνης του ευρώ παρέμεινε σε
υποτονικά επίπεδα. Αναλυτικότερα, τον
Μάρτιο του 2015 ο ρυθμός αύξησης του Μ3
ανήλθε στο 4,6% από 3,6% στο τέλος Δεκεμ-
βρίου του 2014 και 1,0% το πρώτο τρίμηνο
του 2014 (Διάγραμμα Α.14). Η επιβράδυνση
αυτή οφείλεται, κυρίως, στην ανάκαμψη που
κατέγραψαν τα εμπορεύσιμα χρηματοδοτικά
μέσα (marketable instruments), καθώς επίσης
και στις εισροές που παρατηρήθηκαν στις
βραχυπρόθεσμες καταθέσεις τόσο από νοικο-
κυριά όσο και από επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τις πιστώσεις (δάνεια και τίτλοι)
προς τον ιδιωτικό τομέα, αν και ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής των συνολικών πιστώσεων
των ΝΧΙ προς τους κατοίκους της ζώνης του
ευρώ παρέμεινε υποτονικός, άρχισε να κατα-
γράφει σημάδια ανάκαμψης από το τέλος του
2014 και εντεύθεν. Ο προαναφερόμενος ρυθμός
μεταβολής αυξήθηκε στο -0,2% στο τέλος του
πρώτου τριμήνου του 2015 σε σύγκριση με -
0,8% στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2014
και -2,5% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του
2014, αντικατοπτίζοντας κυρίως τη βελτίωση
στο ρυθμό μεταβολής των δανείων τόσο προς
τις μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις όσο και
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προς τα νοικοκυριά. Αναλυτικότερα, ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τις μη-
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις έφθασε στο -
0,6% το πρώτο τρίμηνο του 2015 σε σύγκριση
με -1,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2014 και -3,1%
το πρώτο τρίμηνο του 2014. Ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής δανείων προς τα νοικοκυριά παρου-
σίασε μηδενική μεταβολή στο τέλος του πρώτου
τριμήνου του 2015 σε σύγκριση με -0,3% το
τέταρτο τρίμηνο του 2014 και -0,1% το πρώτο
τρίμηνο του 2014. Παρά τη μικρή βελτίωση που
καταγράφηκε, η εξυγίανση των τραπεζικών
ισολογισμών και η ανάγκη για περαιτέρω
απομόχλευση σε ορισμένους οικονομικούς και
τραπεζικούς τομείς συνεχίζουν να αποτελούν
τροχοπέδη στη δυναμική της πιστωτικής
επέκτασης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
πρόσφατης έρευνας τραπεζικών χορηγήσεων
στη ζώνη του ευρώ που πραγματοποιήθηκε
τον Απρίλιο του 2015, οι συμμετέχουσες
τράπεζες αναμένουν τα κριτήρια χορήγησης
δανείων προς τις επιχειρήσεις να γίνουν χαλα-
ρότερα το δεύτερο τρίμηνο του 2015 σε
σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2015. Σε
αντίθεση, τα κριτήρια χορήγησης δανείων
προς τα νοικοκυριά, τόσο για στεγαστικούς
όσο και για καταναλωτικούς σκοπούς, αναμέ-
νονται να γίνουν αυστηρότερα κατά την αντί-
στοιχη περίοδο. Την ίδια στιγμή, η καθαρή
ζήτηση δανείων από νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω
αύξηση το δεύτερο τρίμηνο του 2015 σε
σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2015.

2. Εγχώριο περιβάλλον: κύριες εξελίξεις

•   Ο πληθωρισμός συνεχίζει την αρνητική του
πορεία.

•   Αρχίζει να σταθεροποιείται στο κυπριακό
τραπεζικό σύστημα.
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•   Ο νέος δανεισμός αυξάνεται ενώ μειώνονται
σημαντικά οι εκροές καταθέσεων.

•   Τα δανειστικά επιτόκια  μειώνονται.
•   Το πρώτο τρίμηνο του 2015 καταγράφεται η

πρώτη θετική μεταβολή του ΑΕΠ από το
δεύτερο τρίμηνο του 2011.

•   Πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες τεκμηριώνουν
την οριακή ανάκαμψη στην εγχώρια ζήτηση,
ενώ τάσεις μείωσης παρουσιάζει η ανεργία.

•   Η πορεία δημοσιονομικής εξυγίανσης συνεχί-
ζεται.

•   Μείωνονται οι αποδόσεις των κυπριακών
ομολόγων.

2.1 Εγχώριες Τιμές, νομισματικά Μεγέθη
και Κόστος Εργασίας

Τιμές

Ο εγχώριος πληθωρισμός με βάση το Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) συνέχισε την αρνη-
τική του πορεία κατά τους πρώτους μήνες
του 2015. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του
2015 διαμορφώθηκε στο -2,1% σε σύγκριση
με πληθωρισμό -1,9% τον Μάρτιο του 2015
και -1,6% τον Απρίλιο του 2014. Για την
περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2015, ο ΔΤΚ
σημείωσε σημαντική μείωση της τάξης του
1,7% σε σύγκριση με πτώση 2,3% την αντί-
στοιχη περίοδο του 2014. Μείωση κατέ-
γραψε επίσης και ο ΕνΔΤΚ της τάξης του
-1,7% τον Απρίλιο του 2015 σε σύγκριση με -
1,4% τον Μάρτιο του 2015 και -0,4% τον
Απρίλιο του 2014. Κατά την περίοδο Ιανουα-
ρίου-Απριλίου 2015, ο ΕνΔΤΚ κατέγραψε
ετήσια μείωση της τάξης του 1,2% έναντι -1%
την αντίστοιχη περίοδο του 2014
(Διάγραμμα Α.15). Κατά την εν λόγω
περίοδο, αρνητικό μέσο πληθωρισμό κατέ-
γραψαν όλες οι συνιστώσες του ΕνΔΤΚ, με
εξαίρεση τις κατηγορίες των τροφίμων. Οι
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προαναφερθείσες εξελίξεις οφείλονται
κυρίως στη συνεχιζόμενη υποτονική και
εύθραυστη δραστηριότητα στην εγχώρια
οικονομία, στη σημαντική μείωση στις
απολαβές αλλά και στις συνεχιζόμενες
σημαντικές μειώσεις στις τιμές της ενέργειας
σε σχέση με τον περασμένο χρόνο. 

Ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέρ-
γειας κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο
αυξήθηκε στο 0,2% σε σύγκριση με -0,5% την
αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία της
ενέργειας (Διάγραμμα Α.16) οι τιμές συνεχί-
ζουν να καταγράφουν σημαντικές διαδοχικές
ετήσιες μειώσεις παρά την μικρή αύξηση που
παρουσιάζουν οι τιμές του πετρελαίου τους
τελευταίους μήνες (Διάγραμμα 4, σελ. 17).
Συγκεκριμένα, κατά τους πρώτους τέσσερις
μήνες του 2015, οι τιμές της ενέργειας
μειώθηκαν σημαντικά κατά 14,4% σε
σύγκριση με ρυθμό μεταβολής -6,1% την αντί-
στοιχη περίοδο του 2014. Σύμφωνα με τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τον Απρίλιο του
2015 η μείωση στην κατηγορία της ενέργειας
ανήλθε στο -14,6% σε σχέση με -4,5% τον
Απρίλιο του 2014.

Οι τιμές των μη-επεξεργασμένων τρο -
φίμων (Διάγραμμα Α.17), κατά τους πρώτους
τέσσερις μήνες του 2015 κατέγραψαν σημαν-
τική αύξηση της τάξης του 5,6% σε σύγκριση
με σημαντική πτώση 4,8% την αντίστοιχη
περίοδο του 2014. Η αύξηση στον εν λόγω
πληθωρισμό οφείλεται τόσο στις σημαντικές
αυξήσεις που κατέγραψαν οι τιμές των λαχα-
νικών όσο και σε επίδραση βάσης. Τον
Απρίλιο του 2015 οι τιμές στα μη-επεξεργα-
σμένα τρόφιμα κατέγραψαν αύξηση της τάξης
του 4,4% σε σύγκριση με πτώση 3,1% τον
Απρίλιο του 2014.

Σε ό,τι αφορά τα επεξεργασμένα τρόφιμα,
ο μέσος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο
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0,5% για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του
2015, παραμένοντας αναλ λοίωτος σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Στον θετικό
πληθωρισμό συνέβαλαν κατά κύριο λόγο οι
αυξήσεις στα καπνικά είδη αλλά και η κατά
μέσο όρο αύξηση των τιμών του ψωμιού και
των δημητριακών. Εντούτοις, σύμφωνα με τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τον Απρίλιο του
2015 η υπό ανασκόπηση κατηγορία του
πληθωρισμού έφθασε στο -0,4% σε σύγκριση
με αύξηση 0,9% τον Απρίλιο του 2014.

Στο Διάγραμμα Α.17 (σελ. 26) παρουσιά-
ζεται, επίσης, η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή
των τιμών των υπηρεσιών, οι οποίες τους
πρώτους τέσσερις μήνες του 2015 κατέ-
γραψαν μείωση της τάξης του 0,2% σε
σύγκριση με -0,4% την αντίστοιχη περίοδο
του 2014. Παρόλα αυτά, τον Απρίλιο του 2015,
η ποσοστιαία μείωση των τιμών των υπηρε-
σιών ήταν της τάξης του 0,8% σε σύγκριση με
οριακή μείωση 0,1% τον Απρίλιο του 2014,
λόγω κυρίως των σημαντικών ετήσιων
μειώσεων στις τιμές των καταλυμάτων. 

Οι μεταβολές των τιμών στα βιομηχα-
νικά προϊόντα εξαιρουμένης της ενέργειας
(Διάγραμμα Α.18) κατέγραψαν μεγαλύτερη
μείωση της τάξης του 1,2% κατά τους
πρώτους τέσσερις μήνες του 2015, σε
σύγκριση με πτώση 0,5% την αντίστοιχη
περίοδο του 2014. Τον Απρίλιο του 2015, οι
τιμές των βιομηχανικών προϊόντων εξαι-
ρουμένης της ενέργειας κατέγραψαν
μείωση 1,3% σε σχέση με αύξηση 0,5% τον
Απρίλιο του 2014, λόγω κυρίως των
μειώσεων στις τιμές των ενδυμάτων και των
φαρμάκων. 

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω εξελίξεων,
κατά το πρώτο τετράμηνο του 2015, ο συνο-
λικός πληθωρισμός στην Κύπρο βρισκόταν
κατά μέσο όρο σε χαμηλότερα επίπεδα από
τον αντίστοιχο της ζώνης του ευρώ για όλες
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.18 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών κατα-
ναλωτή: βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ. ενέργειας
(ετήσια μεταβολή, % )

Πηγές: Εurostat, ΣΥΚ.
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τις συνιστώσες του ΕνΔΤΚ, με εξαίρεση
τη συνιστώσα των μη-επεξεργασμένων
τροφίμων. 

Εξαιρουμένων των τροφίμων και της κατη-
γορίας της ενέργειας που μαζί αντιπροσω-
πεύουν περίπου το 33% του ΕνΔΤΚ, ο
πληθωρισμός έφθασε στο -0,5% την περίοδο
Ιανουαρίου-Απριλίου του 2015 σε σύγκριση
με -0,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η
σημαντική αυτή υποχώρηση του εγχώριου
δομικού πληθωρισμού οφείλεται, πρωτίστως
στο εύθραυστο περιβάλλον που διέρχεται η
κυπριακή οικονομία, στις μειώσεις στις
απολαβές και των συνακόλουθων καθοδικών
πιέσεων στη ζήτηση και ως εκ τούτου στις
εγχώριες τιμές. Ο αντίστοιχος πληθωρισμός
στη ζώνη του ευρώ κατέγραψε αύξηση 0,7%
κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο.

Νομισματικά Μεγέθη5,6

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 καταγρά-
φηκαν οι πρώτες ισχνές ενδείξεις για ανά -
καμψη του εγχώριου χρηματοπιστωτικού
τομέα τόσο σε δανειστικό επίπεδο όσο και σε
καταθετικό επίπεδο, ως αποτέλεσμα των
σημαντικών πρόσφατων θετικών εξελίξεων
που συνέβησαν κυρίως από τον Οκτώβριο του

5.     Για αναλυτική επεξήγηση της μεθοδολογίας και τεχνικής
ανάλυσης των νομισματικών μεγεθών βλέπε τις τεχνικές
σημειώσεις στη σελ. 86.

6.     Από τον Ιανουάριο του 2014 το Τμήμα Στατιστικής της ΚΤΚ
προέβηκε σε αναθεώρηση των στοιχείων καταθέσεων και
δανείων που δημοσιεύονται, έτσι ώστε οι μηνιαίες συναλ-
λαγές και οι ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές να περιλαμβά-
νουν και την αναπροσαρμογή που προέρχεται από τις
συναλλαγματικές μεταβολές. Με τη συμπερίληψη της εν
λόγω αναπροσαρμογής, οι συναλλαγές και οι ετήσιες εκα-
τοστιαίες μεταβολές των δανείων και καταθέσεων σε ξένο
νόμισμα, δεν θα επηρεάζονται πλέον από τις διακυμάνσεις
των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η εν λόγω αναθεώρηση
βελτιώνει σημαντικά τη ακρίβεια των στοιχείων, προσδί-
δοντας πληροφόρηση στους χρήστες σε ό,τι αφορά την
πραγματική ετήσια ποσοστιαία μεταβολή στα νομισματικά
μεγέθη, σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία που εφαρμόζε-
ται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Πρέπει να
τονιστεί ότι τα εκκρεμούντα υπόλοιπα δεν επηρεάζονται
από την εν λόγω αναθεώρηση.
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2014 και εντεύθεν. Πιο συγκεκριμένα, η δημο-
σίευση των θετικών αποτελεσμάτων της
Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστά-
σεων (Stress Tests) από την ΕΑΤ και την ΕΚΤ για
τις συμμετέχοντες κυπριακές τράπεζες (26
Οκτωβρίου 2014), έδωσε ώθηση σε εγχώριες
τράπεζες με αυξημένη ρευστότητα να προχω-
ρήσουν στην παροχή, αν και σε μικρό μέγεθος,
νέου δανεισμού προς τον εγχώριο ιδιωτικό
τομέα. Στην πρόσφατη αύξηση νέου δανει-
σμού συνέβαλε επίσης και η παροχή συγχρη-
ματοδοτούμενων κεφαλαίων από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) προς
τις εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εξίσου
σημαντικό γεγονός αποτελεί επίσης και η
πρόσφατη ψήφιση του πλαισίου αφερεγγυό-
τητας και του νόμου των εκποιήσεων από τη
Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής
Δημοκρατίας, αφού αναμένεται να συμβάλει
σημαντικά στο εγγύς μέλλον στην εντατικο-
ποίηση των αναδιαρθρώσεων των προβλημα-
τικών δανείων, στη σημαντική σταδιακή
μείωση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων και
στην αύξηση του ρυθμού χορήγησης νέων
δανείων από εγχώριες τράπεζες με αυξημένη
ρευστότητα. Παρόλα αυτά, σημειώνεται ότι η
προσπάθεια των εγχώριων τραπεζών για
περαιτέρω απομόχλευση αλλά και διόρθωση
των ισολογισμών τους συνεχίζεται με γοργούς
ρυθμούς. Από την άλλη πλευρά, παράγοντες
όπως, οι συνεχιζόμενες θετικές αξιολογήσεις
της Τρόικας για την κυπριακή οικονομία, η
μερική σταθεροποίηση που συνεχίζει να
παρατηρείται στις εκροές των καταθέσεων
που είχε ως αποτέλεσμα την πρόσφατη πλήρη
άρση των τελευταίων περιοριστικών μέτρων
στη διακίνηση κεφαλαίων προς το εξωτερικό
(6 Απριλίου 2015) αναμένεται ότι θα συμβά-
λουν στην περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστο-
σύνης των καταθετών στον κυπριακό
τραπεζικό τομέα. Η περαιτέρω σταθερο-
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ποίηση του τραπεζικού τομέα αναμένεται να
συμβάλει σημαντικά και στην προσπάθεια
ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας.

Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων
γεγονότων, κατά τη διάρκεια του πρώτου
τριμήνου του 2015 καταγράφηκαν λιγότερο
αρνητικοί ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής δανείων
προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα. Παρόμοια
εικόνα παρουσιάζει και ο ρυθμός μεταβολής
των καταθέσεων, αφού συνεχίζει να παρατη-
ρείται κατά μέσο όρο σημαντική μείωση στο
ρυθμό εκροών των καταθέσεων κατά τους
πρώτους μήνες του 2015. Αυτό ενδεχόμενα να
δείχνει τάση για πορεία σταθεροποίησης του
εγχώριου τραπεζικού τομέα. 

Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω, τα αποτελέ-
σματα της έρευνας τραπεζικών χορηγήσεων
του Απριλίου του 2015 καταδεικνύουν ότι οι
τράπεζες το πρώτο τρίμηνο του 2015 εφάρ-
μοσαν αμετάβλητα κριτήρια χορήγησης
δανείων σε όλες τις κατηγορίες. Σύμφωνα με
τα τραπεζικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην
εν λόγω έρευνα, τα κριτήρια χορήγησης κατά
το δεύτερο τρίμηνο του 2015 αναμένεται να
παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητα σε όλες
τις κατηγορίες δανείων. Αν και, η καθαρή
ζήτηση δανείων για στεγαστικά, καταναλω-
τικά και λοιπά δάνεια κατά το πρώτο τρίμηνο
του 2015 παρέμεινε αμετάβλητη, η καθαρή
ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια παρου-
σίασε αύξηση. Όσον αφορά τις προσδοκίες
για το δεύτερο τρίμηνο του 2015, η ζήτηση για
όλες τις κατηγορίες των προαναφερθέντων
δανείων αναμένεται να αυξηθεί. 

Δεδομένων των προαναφερθέντων εξελί-
ξεων στα νομισματικά μεγέθη, τα δάνεια προς
τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα στο τέλος
Μαρτίου του 2015 κατέγραψαν μείωση της
τάξης του 0,2% σε σύγκριση με -0,4% στο
τέλος Δεκεμβρίου του 2014 και -4,2% που είχε
καταγραφεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου
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του 2014. Η μείωση αντανακλά, εν μέρει, το
γεγονός ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις
συνεχίζουν να βρίσκονται σε διαδικασία
αποπληρωμής των δανείων τους και αναδιάρ-
θρωσης των ισολογισμών τους λόγω των
υφιστάμενων μακροοικονομικών συνθηκών
που επικρατούν στην εγχώρια οικονομία. 

Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι άρχισε
να καταγράφεται αύξηση στη χορήγηση νέων
δανείων από την αρχή του 2015 (Πλαίσιο 1,
σελ. 32). Ως αποτέλεσμα, παρουσιάζονται
μικρότεροι αρνητικοί ή μηδενικοί ρυθμοί με -
 τα βολής στα στεγαστικά και καταναλωτικά
δάνεια των νοικοκυριών και στα δάνεια των
μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων
(Διάγραμμα Α.19). Σημειώνεται ότι, η πραγμα-
τική μείωση των δανείων προς τον εγχώριο
ιδιωτικό τομέα μπορεί να υποεκτιμάται ως ένα
βαθμό από τη συμπερίληψη των τόκων που
χρεώνονται στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Όσον αφορά το ρυθμό μεταβολής των
δανείων των εγχώριων μη χρηματοοικονο-
μικών επιχειρήσεων, αυτός κατέγραψε μηδε-
νική μεταβολή τον Μάρτιο του 2015, σε
σύγκριση με μείωση 0,1% τον Δεκέμβριο του
2014 και μείωση 2,0% τον Μάρτιο του 2014.
Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω, και σύμφωνα
και με τα αποτελέσματα της πρόσφατης
έρευνας τραπεζικών χορηγήσεων, το πρώτο
τρίμηνο του έτους, οι τράπεζες που συμμετέ-
χουν στην εν λόγω έρευνα εφάρμοσαν αμετά-
βλητα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις
επιχειρήσεις. Οι κυριότεροι παράγοντες που
συνέβαλαν στην προαναφερθείσα δανειακή
πολιτική των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις
ήταν, μεταξύ άλλων, η κατάσταση ρευστό-
τητας των τραπεζών, η ικανότητα πρόσβασης
σε χρηματοδότηση μέσω της αγοράς καθώς
επίσης και το κόστος που σχετίζεται με την
κεφαλαιακή θέση των τραπεζών. Από την
άλλη πλευρά, κατά το πρώτο τρίμηνο του
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.19 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά και μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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Πλαίσιο 1: ανάλυση των πρόσφατων
εξελίξεων στα επιτόκια1 και στη
χορήγηση νέων δανείων από εγχώρια
νχι

Στόχος του παρόντος Πλαισίου είναι η
ανάλυση των τελευταίων εξελίξεων στα
εγχώρια καταθετικά και δανειστικά
επιτόκια, μετά την αναθεωρημένη οδηγία
της ΚΤΚ τον Φεβρουάριο του 2015, για
μείωση του ανώτατου καταθετικού επιτο-
κίου κατά μία ποσοστιαία μονάδα με ισχύ
από τον Μάρτιο του 2015. Η ανάλυση
επικεντρώνεται στο δανεισμό προς μη-
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και προς
νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς, ο
οποίος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για
σκοπούς ώθησης της ανάκαμψης της
εγχώριας πραγματικής οικονομίας, ιδιαί-
τερα όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο
ορίζοντα. Ως εκ τούτου, η ανάλυση που
ακολουθεί βασίζεται στις σειρές επιτοκίων
που συλλέγονται στη βάση δεδομένων
MIR (Money Interest Rates) για νέες κατα-
θέσεις και για νέα δάνεια σε ευρώ για τις
συγκεκριμένες κατηγορίες. Τα συνολικά
επιτόκια νέων δανείων όπως αυτά δημοσι-
εύονται στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ2

μπορούν, για σκοπούς ανάλυσης, να
διαχωριστούν σε επιτόκια που αφορούν
νέα συμβόλαια και σε συμβόλαια που
αφορούν αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων
δανείων που εξυπηρετούνται. Σημειώνεται
επίσης ότι η επιπρόσθετη πληροφόρηση
για τα επιτόκια των υπο κατηγοριών νέων
δανείων (νέα συμβόλαια και αναδιαρθρω-
μένα εξυπηρετούμενα δάνεια), αν και δεν

δημοσιεύεται, είναι διαθέσιμη από τον
Δεκέμ βριο του 2014. 

Σε γενικές γραμμές, η ανάλυση στο
παρόν Πλαίσιο καταλήγει στο συμπέ-
ρασμα ότι, μετά από την ανακοίνωση της
δεύτερης αναθεωρημένης οδηγίας της
ΚΤΚ για τα καταθετικά επιτόκια μέχρι και
τον Απρίλιο του 2015 (τελευταία διαθέ-
σιμα στοιχεία), τόσο το συνολικό (δημο-
σιευμένα στοιχεία) όσο και το κόστος
νέων δανειστικών συμβολαίων των μη-
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και
των νοι κο κυριών για στεγαστικούς
σκοπούς της ζώνης του ευρώ κατέγραψε
σημαντική μείωση. 

Τα καταθετικά επιτόκια για τις μη-
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις μειώ θη -
καν από 2,26% τον Φεβρουάριο του 2015
σε 1,72% τον Απρίλιο του 2015, καταγρά-
φοντας μείωση της τάξης των 54 μ.β., ενώ
την περίοδο Δεκέμβριος 2014 - Απρίλιος
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Επιτόκια νέων δανείων και 
καταθέσεων προς/από μη-χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγή: ΚΤΚ.

1.     Τα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια του Πλαισίου αναφέρονται στα επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας εώς 1 έτους
κατοίκων ευρωζώνης σε ευρώ και στα αντίστοιχα επιτόκια δανείων με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιο-
ρισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο, αντίστοιχα.  

2.     http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=9837&lang=gr
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2015 κατέγραψαν μείωση της τάξης των
80 μ.β. (Διάγραμμα 1, σελ. 32). Από την
άλλη, τα δανειστικά επιτόκια προς τις μη-
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις κατέ-
γραψαν σημαντικά μεγαλύτερη μείωση
της τάξης των 80 μ.β. από τον Φεβρουάριο
του 2015 μέχρι και τον Απρίλιο του 2015,
και κατά 177 μ.β. από τον Δεκέμβριο 2014
μέχρι τον Απρίλιο 2015. Το επιτόκιο για τα
νέα συμβόλαια δανείων προς τις μη-
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις μειώ -
θηκε κατά 50 μ.β. και 201 μ.β. κατά τις
αντίστοιχες περιόδους.  Αν και οι σειρές
επηρεάζονται δυσανάλογα από μεγάλα
και ασυνήθιστα (one-off) νέα δάνεια που
μπορεί να αλλοιώνουν την απόλυτη τιμή
των αντίστοιχων επιτοκίων, από προκα-
ταρκτικές αναλύσεις δεν φαίνεται να
επηρεάζεται η γενικότερη τάση της
πορείας τους, η οποία είναι καθοδική.  

Παρομοίως, τα καταθετικά επιτόκια για
τα νοικοκυριά μειώθηκαν από 2,30% τον
Φεβρουάριο του 2015 σε 1,75% τον
Απρίλιο του 2015, καταγράφοντας μείωση
της τάξης των 55 μ.β., ενώ από τον Δεκέμ-
βριο 2014 κατέγραψαν μείωση της τάξης
των 88 μ.β. Τα συνολικά δανειστικά
επιτόκια προς τα νοικοκυριά για στεγαστι-

κούς σκοπούς μειώθηκαν κατά 77 και 74
μ.β., αντίστοιχα (Διάγραμμα 2). Η μείωση
αυτή αντανακλά κυρίως τη σημαντική
μείωση των επιτοκίων για τα νέα συμβό-
λαια στεγαστικών δανείων της τάξης των
123 και 150 μ.β. κατά τις ίδιες περιόδους. 

Όσον αφορά τις πιστωτικές εξελίξεις, τα
πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν την
αναστροφή της δυναμικής των δανείων το
πρώτο τρίμηνο του 2015, με τη συρρί-
κνωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής
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ΠIΝΑΚΑΣ 1 Καθαρές συναλλαγές και αξία νέων συμβολαίων σε δάνεια

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Στοιχεία από την έκδοση της ΚΤΚ "Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές", Πίνακες 6.1 και 6.2

                                                         Μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (ζώνη του ευρώ)                              Νοικοκυριά - για στεγαστικούς σκοπούς (ζώνη του ευρώ)
                                                              Καθαρές                                                                                                                                           Καθαρές                                                                                                            
                                                       συναλλαγές                                                                                 Αξία νέων                           συναλλαγές                                                                                    Αξία νέων 
                                                        σε δάνεια(1)                                                                           συμβολαίων                             σε δάνεια(1)                                                                               συμβολαίων
Δεκέμβριος 2014                                    105.2                                                                                                43.2                                            237.0                                                                                                    14.9
Ιανουάριος 2015                                      -56.5                                                                                                67.1                                             -46.9                                                                                                           9
Φεβρουάριος 2015                                     1.1                                                                                                63.5                                             -47.7                                                                                                       9.5
Μάρτιος 2015                                           -24.9                                                                                              107.3                                             -39.0                                                                                                    11.9
Απρίλιος 2015                                             -0.9                                                                                                83.3                                             -48.0                                                                                                    15.9

     

Καταθετικά επιτόκια
Συνολικά επιτόκια νέων δανείων

Δανειστικά επιτόκια
νέων συμβολαίων
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Επιτόκια νέων δανείων και καταθέ-
σεων προς/από νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγή: ΚΤΚ.
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των δανείων προς τα νοικοκυριά και τις μη-
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της
ζώνης του ευρώ να έχει επιβραδυνθεί
περαιτέρω σε σύγκριση με το τέλος του
2014 (Διάγραμμα Α.19, σελ. 31). Ταυτό-
χρονα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, οι
καθαρές συνολικές συναλλαγές για τις
προαναφερόμενες κατηγορίες παραμέ-
νουν αρνητικές ενώ καταγράφηκε αύξηση
στα νέα δανειστικά συμβόλαια, υποδηλώ-
νοντας ότι οι αποπληρωμές δανείων είναι
ακόμη μεγαλύτερες από την αξία των νέων
συμβολαίων.

Τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα της
συνολικής αξιολόγησης των συμμετε-
χόντων κυπριακών τραπεζών της ζώνης
του ευρώ από την ΕΚΤ και της ΕΑΤ, σε
συνδυασμό με τη μείωση στο κόστος
χρηματοδότησης των τραπεζών μετά την
αναθεωρημένη οδηγία για τα επιτόκια της
ΚΤΚ και τα επιπρόσθετα μη-συμβατικά
μέτρα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ,
συντελούν στην αποκατάσταση της
σωστής λειτουργίας του μηχανισμού μετά-
δοσης της νομισματικής πολιτικής. Την ίδια
στιγμή, συνεχίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό
η διαδικασία απομόχλευσης και η προσαρ-
μογή των ισολογισμών των εγχώριων
τραπεζών, με αποτέλεσμα οι συνολικές
συναλλαγές να παραμένουν αρνητικές και
το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Στο εγγύς μέλλον, αναμένεται ότι η
πρόσφατη ψήφιση του πλαισίου αφερεγ-
γυότητας και του νόμου των εκποιήσεων
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της
Κυπριακής Δημοκρατίας, θα συμβάλει
σημαντικά στην εντατικοποίηση των
αναδιαρθρώσεων των προβληματικών
δανείων, στη σημαντική σταδιακή μείωση
των μη-εξυπηρετούμενων δανείων και

στην αύξηση του ρυθμού χορήγησης νέων
συμβολαίων δανείων, ιδιαίτερα από εγχώ-
ριες τράπεζες με αυξημένη ρευστότητα.  
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2015, η ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις
παρουσίασε αύξηση. 

O ρυθμός μεταβολής των δανείων σε
εγχώρια νοικοκυριά ανήλθε στο -1,5% στο
τέλος του πρώτου τριμήνου του 2015. Αρνη-
τικούς ρυθμούς μεταβολής, συνεχίζουν να
παρουσιάζουν όλες οι επιμέρους κατηγορίες
των δανείων σε νοικοκυριά (Πίνακας Α.1), με
εξαίρεση την κατηγορία των λοιπών δανείων
η οποία επηρεάζεται από επίδραση βάσης.
Χαρακτηριστικά, τα στεγαστικά δάνεια
παρουσίασαν αρνητικό ρυθμό μεταβολής της
τάξης του 2,3% στο τέλος Μαρτίου του 2015.
Σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών χορηγή-
σεων, το πρώτο τρίμηνο του 2015, οι συμμε-
τέχουσες τράπεζες εφάρμοσαν αμετάβλητα
κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και κατανα-
λωτικών και λοιπών δανείων προς τα νοικο-
κυριά. Όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια, οι
παράγοντες που σχετίζονται με το κόστος
κεφαλαίων και τους περιορισμούς που συνδέ-
ονται με τον ισολογισμό των τραπεζών, τη
γενικότερη οικονομική κατάσταση και τις
προοπτικές της καθώς και τις προοπτικές της
αγοράς κατοικιών παρέμειναν αμετάβλητοι.
Στη θέσπιση, επίσης, αμετάβλητων κριτηρίων
στα καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, συνέβαλε
η αμεταβλητότητα στο κόστος κεφαλαίων και
στους περιορισμούς που συνδέονται με τον
ισολογισμό, στη γενικότερη οικονομική
δραστηριότητα και τις προοπτικές της, στη
φερεγγυότητα των καταναλωτών καθώς και
στον κίνδυνο όσον αφορά τη ζητούμενη
ασφάλεια. Περαιτέρω, το πρώτο τρίμηνο του
2015 υπήρξε αμετάβλητη ζήτηση για όλες τις
κατηγορίες δανείων από τα νοικοκυριά. 

Όσον αφορά τις καταθέσεις, λόγω των
εξελίξεων που αναφέρθηκαν στην αρχή της
ανάλυσης των εγχώριων νομισματικών, ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων
του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, καταγράφει
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ΠIΝΑΚΑΣ A.1 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά (1),(2)

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ΕΣΟΛ 2010.
(2) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
(3) Υπολογίζεται στο υπόλοιπο του τελευταίου διαθέσιμου μήνα. Τo σύνολo μπορεί να μη δίνει το

άθροισμα των επιμέρους, λόγω της στρογγυλοποίησης των αριθμών.

                                                             Υπόλοιπα                            Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή
                                                               ως % του       2013        2014       2014       2014       2014      2015
                                                             συνόλου(3)        Δεκ.     Μάρτ.       Ιούν.      Σεπτ.        Δεκ.   Μάρτ.
Εγχώρια νοικοκυριά                         100,0                  -4,6           -5,0          -3,6          -2,6          -1,9         -1,5
1. Καταναλωτικά δάνεια                   13,7                -10,8         -12,4          -8,3          -5,7          -3,6         -3,3
2. Στεγαστικά δάνεια                          53,8                  -5,2           -5,2          -4,2          -3,2          -2,6         -2,3
3. Λοιπά δάνεια                                     33,6                  -0,8           -1,2          -0,6          -0,3          -0,1           0,4

A21505073 CBC EB June 2015 Greek_a18  6/29/15  1:02 PM  Page 35



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοΣ 2015

36Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

συνεχείς μειωμένους αρνητικούς ρυθμούς
μεταβολής. Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του
2015, κατέγραψε μείωση της τάξης του 0,5%
σε σύγκριση με -1,4% τον Δεκέμβριο του 2014
και -10,9% τον Μάρτιο του 2014. 

Πιο αναλυτικά, ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής των καταθέσεων από εγχώρια νοικο-
κυριά (Διάγραμμα Α.20 και Πίνακας Α.2)
βρισκόταν στο -3,2% τον Μάρτιο του 2015. Ο
αρνητικός ρυθμός μεταβολής των συγκεκρι-
μένων καταθέσεων συνάδει με το οικονομικά
αβέβαιο κλίμα που επικρατεί, κυρίως στο
εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον καθώς
και στην τάση που παρατηρείται για εξομά-
λυνση της εγχώριας κατανάλωσης. Όσον
αφορά το εγγύς μέλλον, το εύθραυστο κλίμα
στην εγχώρια οικονομία, το μειωμένο διαθέ-
σιμο εισόδημα, το υψηλό ποσοστό ανεργίας,
τα σχετικά χαμηλά καταθετικά επιτόκια, καθώς
και το γεγονός ότι αρκετά νοικοκυριά και
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις καταθέσεις
τους για κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων και
αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων, αποτε-
λούν παράγοντες που δυσχεραίνουν την
άμεση βελτίωση της καταθετικής βάσης του
τραπεζικού μας τομέα. Παρόλα αυτά, και όπως
προαναφέρθηκε, τα πρόσφατα θετικά αποτε-
λέσματα της συνολικής αξιολόγησης της ΕΚΤ
που συμπεριελάμβανε για την Κύπρο τις τρεις
μεγαλύτερες εγχώριες τράπεζες και μία θυγα-
τρική τρίτης χώρας , η πρόσφατη πλήρης άρση
των τελευταίων περιοριστικών μέτρων στη
διακίνηση κεφαλαίων με το εξωτερικό σε
συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες θετικές αξιο-
λογήσεις της Τρόικας για την κυπριακή οικο-
νομία αναμένεται ότι θα συμβάλουν
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στην
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών
στα κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα.

Λόγω των προαναφερθέντων οικονομικών
εξελίξεων, οι προθεσμιακές καταθέσεις των
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μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις νοικοκυριά
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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       2014      2014      2014     2014    2015
                                                                συνόλου (3)       Δεκ.     Μάρτ.      Ιούν.     Σεπτ.      Δεκ.  Μάρτ.
Εγχώρια νοικοκυριά                       100,0              -7,6          -6,4        -4,3        -5,1       -4,1       -3,2
Μίας ημέρας                                                 19,7              17,4          24,9        17,6           3,8          0,2       -1,7

Προθεσμίας                                        74,6           -11,4       -11,4        -8,6        -5,6       -3,7       -1,5
μέχρι 2 έτη                                        71,4            -13,1        -13,3         -8,2         -4,9        -2,9       -0,5
άνω των 2 ετών                                 3,1                0,7            2,7       -15,1       -18,7     -18,0     -19,6

Υπό προειδοποίηση                         5,7           -17,0       -14,2        -7,2      -20,7    -19,6    -23,9
μέχρι 3 μήνες                                     4,1            -17,8        -15,0         -6,1       -11,9     -16,6     -19,6
άνω των 3 μηνών                             1,6            -15,0        -12,4         -9,8       -35,7     -26,1     -33,0

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ΕΣΟΛ 2010.
(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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εγχώριων νοικοκυριών συνέχισαν να κατα-
γράφουν, αν και σε μικρότερο βαθμό, αρνητι-
κούς ρυθμούς μεταβολής, φθάνοντας στο
-1,5% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του
2015 (Πίνακας Α.2, σελ. 36). Οι καταθέσεις
προειδοποίησης συνέχισαν να παρουσιάζουν
σημαντική μείωση, φθάνοντας στο τέλος
Μαρτίου του 2015 στο -23,9%. Οι καταθέσεις
των εγχώριων μη χρηματοοικονομικών επιχει-
ρήσεων (Διάγραμμα Α.20, σελ. 36), ενώ μέχρι
τον Απρίλιο του 2014 κατέγραφαν διαδοχι-
κούς αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής, λόγω
κυρίως της παρατεταμένης ύφεσης στην οικο-
νομική δραστηριότητα που έχει οδηγήσει στη
μείωση του κύκλου εργασιών των πλείστων
επιχειρήσεων, αλλά και της αυξημένης χρήσης
υφιστάμενων καταθέσεων για κάλυψη επιχει-
ρησιακών και λειτουργικών δαπανών, από τον
Μάιο του 2014 μέχρι και τον Δεκέμβριο του
2014 κατέγραψαν συνεχείς θετικούς ρυθμούς
μεταβολής, για πρώτη φόρα από τον Μάρτιο
του 2012. Εντούτοις, στο τέλος του πρώτου
τριμήνου του 2015, καταγράφηκε αρνητικός
ρυθμός μεταβολής 1,2% στην εν λόγω κατη-
γορία, λόγω επίδρασης βάσης. 

Όσον αφορά τις συνολικές καταθέσεις των
μη κατοίκων Κύπρου συμπεριλαμβανομένων
των Οντοτήτων Ειδικού Σκοπού (Special
Purpose Entities “SPEs”), αυτές κατέγραψαν
ετήσια μείωση της τάξης του 9,2% στο τέλος του
πρώτου τριμήνου του 2015. Πιο συγκεκριμένα,
οι καταθέσεις των ξένων μη χρηματοοικονο-
μικών επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων
των καταθέσεων από Οντότητες Ειδικού Σκοπού
(SPEs), συνέχισαν να καταγράφουν ετήσια
πτώση της τάξης του  -6,8% στο τέλος Μαρτίου
του 2015. Αντίθετα, οι αντίστοιχες καταθέσεις
των νοικοκυριών των μη κατοίκων Κύπρου, ενώ
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 κατέγραφαν
διαδοχικούς αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής,
από την αρχή του έτους άρχισαν να παρουσιά-

1

2

3

Σύνοψ
η

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

Στατιστικό 
Π

αράρτημα 

A21505073 CBC EB June 2015 Greek_a18  6/29/15  1:02 PM  Page 37



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοΣ 2015

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

ζουν και πάλι θετικούς ρυθμούς μεταβολής,
καταγράφοντας αύξηση 1,9% στο τέλος του
πρώτου τριμήνου του 2015.

Επιτόκια

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, παρατηρή-
θηκε κατά μέσο όρο αισθητή πτώση στα
πλείστα δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο σε
σύγκριση με το τέλος του 2014 και σημαντικά
μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2014. Εντούτοις, παραμέ-
νουν σημαντικά υψηλότερα με τα αντίστοιχα
καταθετικά επιτόκια, κυρίως λόγω του αυξη-
μένου ρίσκου που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες
για χορήγηση νέων δανείων δεδομένου και του
υφιστάμενου ύψους των μη εξυπηρετούμενων
δανείων σε υψηλά επίπεδα αλλά και των
εύθραυστων μακροοικονομικών συνθηκών
στο εγχώριο περιβάλλον. Παράγοντες οι οποίοι
δημιουργούν προσδοκίες για περαιτέρω
αποκλιμάκωση των εγχώριων δανειστικών
επιτοκίων στο εγγύς μέλλον, είναι μεταξύ
άλλων, η πρόσφατη σημαντική πτώση στα
καταθετικά επιτόκια λόγω της αναθεωρημένης
απόφασης της ΚΤΚ (Φεβρουάριος 2015) για
μείωση του ανώτατου καταθετικού επιτοκίου,
όπως καθορίζεται στον τύπο υπολογισμού των
επιπρόσθετων κεφαλαίων των τραπεζών, κατά
μία ποσοστιαία μονάδα (από Euribor+300 μ.β.
σε Euribor+200 μ.β.) με ισχύ από τον Μάρτιο
του 2015, η εντατικοποίηση των αναδιαρθρώ-
σεων των δανείων, καθώς και η συνέχιση της
επιτυχούς εφαρμογής του κυπριακού μνημο-
νίου. Προς την περαιτέρω μείωση των προανα-
φερθέντων επιτοκίων αναμένεται επίσης να
βοηθήσουν τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια
από την ΕΤΕ, καθώς και οι πιο πρόσφατες
αποφάσεις της ΕΚΤ για συνέχιση της χρήσης
συμβατικών και μη-συμβατικών μέτρων νομι-
σματικής πολιτικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η
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σημαντική μείωση που παρατηρήθηκε στις
πλείστες κατηγορίες των εγχώριων δανει-
στικών επιτοκίων τον Μάρτιο του 2015,
υποδηλοί συνέχιση της καθοδικής πορείας των
εν λόγω επιτοκίων. Ως αποτέλεσμα, στο τέλος
του πρώτου τριμήνου, λόγω των σημαντικών
μειώσεων στα εγχώρια επιτόκια, η ψαλίδα με
τα αντίστοιχα επιτόκια της ζώνης του ευρώ έχει
σμικρυνθεί σημαντικά.

Πιο συγκεκριμένα, σε εγχώριο επίπεδο, το
μέσο επιτόκιο νέων δανείων σε ευρώ από τα
ΝΧΙ στην Κύπρο και αρχικό προσδιορισμό
επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο τόσο προς νοικο-
κυριά όσο και προς μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ παρου-
σίασαν σημαντικές μειώσεις κατά τη διάρκεια
του πρώτου τριμήνου του 2015 σε σύγκριση
με το τέλος του 2014 και ιδιαίτερα σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου
έτους, παραμένοντας ωστόσο, με εξαίρεση τα
επιτόκια προς τα νοικοκυριά για καταναλωτι-
κούς σκοπούς, σε υψηλότερα επίπεδα σε
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες στη ζώνη του
ευρώ. Χαρακτηριστικά, τον Μάρτιο του 2015
το μέσο επιτόκιο για τα στεγαστικά, τα κατα-
ναλωτικά και τα λοιπά δάνεια προς τα νοικο-
κυριά ανήλθε στο 3,76%, 4,69% και στο 4,32%,
αντίστοιχα (Πίνακας Α.3). Για την ίδια περίοδο
το κόστος νέου δανεισμού από τα εγχώρια
ΝΧΙ προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρή-
σεις της ζώνης του ευρώ ύψους μέχρι €1 εκατ.
αλλά και πάνω από €1 εκατ. βρισκόταν στο
5,22% και 4,28%, αντίστοιχα (Πίνακας Α.4).
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το ύψος των υφιστά-
μενων δανειστικών επιτοκίων αντανακλά, εν
μέρει, το ύψος των επιτοκίων που ισχύουν για
τις αναδιαρθρώσεις των εξυπηρετούμενων
δανείων από τις εγχώριες τράπεζες προς τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μετά
την εντατικοποίηση των αναδιαρθρώσεων
τους τελευταίους μήνες.
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                                                                                                     Μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικός
                                                                                                    προσδιορισμός επιτοκίου έως 1 έτους
                                                 Τραπεζικές                       Καταναλωτικά     Στεγαστικά      Λοιπά
                                         υπεραναλήψεις (2)                        δάνεια                   δάνεια          δάνεια
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
                         Οκτ.                        6,79                                             5,72                           4,63                 5,01
                         Νοεμ.                     6,77                                             5,30                           4,19                 4,29
                         Δεκ.                        6,79                                             5,61                           4,43                 4,60
2015               Ιαν.                         6,80                                             5,40                           4,44                 3,66
                         Φεβρ.                    6,73                                             5,19                           4,45                 3,31
                         Μάρτ.                   5,58                                             4,69                           3,76                 4,32

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
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
                Οκτ.                                  6,31                                             5,67                                               4,92
                Νοεμ.                               6,30                                             5,42                                               5,63
                Δεκ.                                  6,33                                             5,66                                               6,61
2015      Ιαν.                                   6,31                                             5,71                                               5,10
                Φεβρ.                              6,25                                             5,75                                               5,00
                Μάρτ.                              5,55                                             5,22                                               4,28

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 
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)
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Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του
2015, τα πλείστα επιτόκια των αντίστοιχων
δανείων από ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ
(Διάγραμμα Α.21) συνέχισαν να καταγράφουν
ως, επί το πλείστον, πτωτική πορεία σε
σύγκριση τόσο με το τέλος του 2014 όσο και με
την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Σε αυτό το
γεγονός συνέβαλαν οι διαδοχικές μειώσεις στο
βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ με πιο πρόσφατη αυτή
του Σεπτεμβρίου του 2014, η ανακοίνωση της
ΕΚΤ στις αρχές του έτους για διεύρυνση του
προγράμματος αγοράς πε  ριου σιακών στοι-
χείων και σε ομόλογα εκδοθέντα από κεντρικές
κυβερνήσεις, ειδικούς φορείς χρεογράφων και
ευρωπαϊκών οργανισμών της ζώνης του ευρώ
καθώς και οι πιο πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ
για συνέχιση της χρήσης και άλλων μη-συμβα-
τικών μέτρων νομισματικής πολιτικής. Ενδει-
κτικά αναφέρεται ότι, το μέσο επιτόκιο για νέα
δάνεια προς νοικοκυριά τον Μάρτιο του 2015
ανήλθε στο 2,10%, 5,15% και 2,61% για στεγα-
στικά, καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, αντί-
στοιχα. Παρόμοια εικόνα, παρουσίασαν και τα
δάνεια προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχει-
ρήσεις ύψους μέχρι €1 εκατ. αλλά και στα
δάνεια ύψους πάνω από €1 εκατ. στη ζώνη του
ευρώ, τα οποία στο τέλος Μαρτίου του 2015
ανήλθαν στο 2,94% και 1,69%, αντίστοιχα.

Η πιο πάνω ανάλυση καταδεικνύει ότι η
κύρια διάφορά των δανειστικών επιτοκίων της
Κύπρου με τα αντίστοιχα της ζώνης του ευρώ
αφορά κυρίως τα λοιπά και τα στεγαστικά
δάνεια των νοικοκυριών, καθώς επίσης και τα
επιχειρηματικά δάνεια. Σε αντίθεση, τα
επιτόκια για τα καταναλωτικά δάνεια στην
Κύπρο διατηρούνται σε χαμηλότερα επίπεδα
από τα αντίστοιχα επιτόκια της ζώνης του
ευρώ, εν μέρει λόγω του χαμηλότερου ρίσκου
που αναλαμβάνουν οι εγχώριες τράπεζες
χορηγώντας καταναλωτικά δάνεια με αντάλ-
λαγμα προσωπικές εγγυήσεις.
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προς νοικοκυριά 
(καταναλωτικά δάνεια)
προς νοικοκυριά 
(στεγαστικά δάνεια)

προς μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις (μέχρι €1 εκ.)
προς μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις (άνω του  €1 εκ.)

1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5

  
 

  
 

   
   

   
     

2010
Ιαν. Σεπ.Μάιος Ιαν. Σεπ.Μάιος Ιαν. Σεπ.Μάιος Ιαν. Σεπ.Μάιος Ιαν. Σεπ.Μάιος Ιαν. Σεπ.Μάιος Ιαν.
2009 2011 2012 2013 2014 2015

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 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.
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Αναφορικά με τα καταθετικά επιτόκια
από ΝΧΙ στην Κύπρο για τα νοικοκυριά και
τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
(Πίνακας Α.5), το 2014 σταθεροποιήθηκαν
με ορισμένες αυξομειώσεις, παραμένοντας
σε επίπεδα κάτω του 3%. Εντούτοις,
σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία του Μαρτίου του 2015, τα εγχώρια
καταθετικά επιτόκια μειώθηκαν αισθητά για
τα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας σε
επίπεδα κάτω του 2%. Κύριος παράγοντας
για αυτή τη σημαντική μείωση στα προανα-
φερθέντα εγχώρια επιτόκια στο τέλος
Μαρτίου του 2015, ήταν η νέα απόφαση της
ΚΤΚ (Φεβρουάριος 2015) για επιβολή
επιπρόσθετων κεφαλαιουχικών απαιτήσεων
σε περιπτώσεις προσφοράς καταθετικών
επιτοκίων τα οποία υπερβαίνουν το Euribor
+200 μ.β. Ενδεικτικά, το μέσο επιτόκιο νέων
καταθέσεων προθεσμίας μέχρι 1 χρόνο σε
νοικοκυριά ανήλθε τον Μάρτιο του 2015 στο
1,73%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο για τις μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις τον
Μάρτιο του 2015 ανήλθε στο 1,57%.

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 Μάρτιο του 2015 (Διάγραμμα
Α.22). Συγκεκριμένα, στη ζώνη του ευρώ το
μέσο επιτόκιο για τις νέες καταθέσεις προθε-
σμίας σε ευρώ μέχρι 1 χρόνο σε νοικοκυριά
ανήλθε στο 0,91% στο τέλος του πρώτου
τριμήνου του 2015. Το αντίστοιχο επιτόκιο για
τις καταθέσεις προθεσμίας για τις μη χρημα-
τοοικονομικές επιχειρήσεις έφθασε στο 0,31%
τον Μάρτιο του 2015.

Οι τράπεζες στην Κύπρο συνεχίζουν να
διατηρούν τα περιθώρια κέρδους στις εργα-
σίες τους κυρίως με τις μη χρηματοοικονο-
μικές επιχειρήσεις. Τα αντίστοιχα περιθώρια
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Πίνακας A.6 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε
νχι στην Κύπρο από  κατοίκους της ζώνης του ευρώ
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

                                                                                                                                   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
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
                 Οκτ.                                      0,48                  2,67              3,05                 0,34                    2,49
                 Νοεμ.                                   0,48                  2,59              3,10                 0,36                    2,53
                 Δεκ.                                      0,47                  2,63              3,10                 0,31                    2,53
2015       Ιαν.                                       0,46                  2,67              3,01                 0,31                    2,57
                 Φεβρ.                                  0,45                  2,30              1,55                 0,35                    2,26
                 Μάρτ.                                  0,41                  1,73              1,95                 0,31                    1,57

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

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)

από μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις, άνω των 2 ετών 
από νοικοκυριά, άνω των 2 ετών

από μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις, μέχρι 1 έτους
από νοικοκυριά, μέχρι 1 έτους
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Πηγή: SDW (ΕΚΤ).
(1) Νέες καταθέσεις προθεσμίας.
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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 Μάρτιο του 2015, στην Κύπρο κατα-
γράφηκε το υψηλότερο επιτόκιο δανεισμού
για στεγαστικούς σκοπούς με αρχικό προσ-
διορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο, ενώ για τα
επιχειρηματικά δάνεια ύψους έως €1 εκατ.
καταγράφηκε το υψηλότερο επιτόκιο δανει-
σμού μετά από το αντίστοιχο της Ελλάδας.
Παρόμοια εικόνα καταγράφουν και τα κατα-
θετικά επιτόκια στη ζώνη του ευρώ, όπου για
τον ίδιο μήνα η Κύπρος κατέγραψε τα υψηλό-
τερα καταθετικά επιτόκια για νέες καταθέσεις
προθεσμίας μέχρι 1 χρόνο τόσο για νοικο-
κυριά όσο και για επιχειρήσεις, μετά από τα
αντίστοιχα επιτόκια της Ελλάδας.

Κόστος Εργασίας

Το κόστος εργασίας κατά το 2014, επηρεα-
ζόμενο από τη συρρίκνωση της οικονο-
μικής δραστηριότητας, κατέγραψε
περαιτέρω  μείωση σε σχέση με το 2013.
Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής της ονομαστικής συνολικής δαπάνης
για αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές
ανά απασχολούμενο μισθωτό (δαπάνη ανά
μισθωτό) ήταν της τάξης του -4,7% το 2014
σε σχέση με μείωση 5,9% το 2013
(Διάγραμμα Α.23). Η εξέλιξη αυτή οφεί-
λεται στις ετήσιες μειώσεις κατά 2,5% και
8,2% που καταγράφηκαν στις δαπάνες ανά
μισθωτό του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
αντίστοιχα, λόγω νομοθετικών μειώσεων
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.23 Oνομαστική δαπάνη ανά μισθωτό
κατά τομέα απασχόλησης
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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των απολαβών και των συντάξεων των
κυβερνητικών υπαλλήλων, καθώς και σε
γενικές μειώσεις στον ιδιωτικό τομέα. Όσον
αφορά την τομεακή ανάλυση, μειώσεις
παρατηρήθηκαν στον δευτερογενή και
κυρίως στον τριτογενή τομέα, ο οποίος
αποτελεί περίπου το 80% της συνολικής
απασχόλησης. Πιο αναλυτικά, η δαπάνη
ανά μισθωτό στον τριτογενή τομέα
σημείωσε ετήσια μείωση κατά 5,2% το
2014, σε σχέση με μείωση 6,2% το 2013. 

Αναφορικά με την πραγματική δαπάνη ανά
μισθωτό, αυτή κατέγραψε ετήσια μείωση κατά
3,3% το 2014, σε σχέση με μείωση 5,8% το
2013. Σε ότι αφορά την παραγωγικότητα, η
οποία υπολογίζεται ως η μεταβολή στο πραγ-
ματικό ΑΕΠ ανά απασχολούμενο, ο σχετικός
δείκτης κατέγραψε ετήσια μείωση κατά 0,4%
το 2014, σε σύγκριση με μείωση 0,1% το 2013
(Διάγραμμα Α.24). 

Το μοναδιαίο εργατικό κόστος, που
καθορίζεται από τη μείωση της ονομα-
στικής δαπάνης ανά μισθωτό και τη μετα-
βολή της παραγωγικότητας κατέγραψε
ετήσια μείωση της τάξης του 4,3% το 2014,
σε σχέση με μείωση 5,9% το 2013
(Διάγραμμα Α.25). Σε αντίθεση, το μονα-
διαίο εργατικό κόστος στη ζώνη του ευρώ
κατέγραψε αύξηση της τάξης του 1% το
2014, σε σχέση με αύξηση 1,3% το 2013. Το
μοναδιαίο εργατικό 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 οικονομία μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα να διατηρεί το σχετικό
δείκτη σε χαμηλά επίπεδα, υποβοηθώντας
έτσι την ανταγωνιστικότητα της.

1

2

3

Σύνοψ
η

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

Στατιστικό 
Π

αράρτημα 

-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3

παραγωγικότητα πραγματική δαπάνη ανά μισθωτό 

2010
Q1 Q2 Q3 Q4

2011
Q1 Q2 Q3 Q4

2012
Q1 Q2 Q3 Q4

2013
Q1 Q2 Q3 Q4

2014
Q1 Q2 Q3 Q4

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.24 Παραγωγικότητα και πραγματική 
δαπάνη ανά μισθωτό
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.25 Μοναδιαίο εργατικό κόστος: Κύπρος και
ζώνη του ευρώ
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: SDW (EKT).
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3. Εγχώρια ανταγωνιστικότητα και
ισοζύγιο Πληρωμών

Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία

Στο Διάγραμμα Α.26 φαίνεται η σταθμισμένη
συναλλαγματική ισοτιμία (ΣΣΙ)7 του ευρώ
στην Κύπρο, ο ονομαστικός (ΟΣΣΙ) και ο
πραγματικός (ΠΣΣΙ) δείκτης της ΣΣΙ, όπως
υπολογίζονται από το ΔΝΤ. Στο εν λόγω
διάγραμμα η έντονη τάση αποδυνάμωσης
και των δύο δεικτών μετά το πρώτο τρίμηνο
του 2014 φαίνεται να συνεχίζει μέχρι και τους
πρώτους μήνες του 2015. Σε γενικές γραμμές,
η πορεία του δείκτη ΠΣΣΙ επηρεάστηκε από
τον πιο αρνητικό πληθωρισμό που καταγρά-
φηκε στην Κύπρο το 2014 σε σύγκριση με τον
πληθωρισμό των εταίρων μας. 

Η ΠΣΣΙ, ο πληθωρισμός καθώς και το
μοναδιαίο εργατικό κόστος είναι μεγέθη που
αντανακλούν σε σημαντικό βαθμό την αντα -
γωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Πιο
συγκεκριμένα, χαμηλότερο μοναδιαίο εργατικό
κόστος και χαμηλότερη ΠΣΣΙ στην Κύπρο σε
σύγκριση με ανταγωνιστικές χώρες υποδηλώ-
νουν ότι οι εγχώριες εξαγωγές ενδεχόμενα να
είναι περισσότερο ανταγωνιστικές ως προς την
τιμή, ενώ τα εισαγόμενα προϊόντα να είναι
σχετικά πιο ακριβά από τα εγχώρια. Η εφαρ-
μογή μνημονιακών μέτρων που επηρέασαν το
κρατικό μισθολόγιο, αλλά κυρίως οι μειώσεις
μισθών που παρατηρούνται στον ιδιωτικό
τομέα έχουν έμμεσα ή άμεσα υποβοηθήσει
μεσοπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητα της
Κύπρου, όπως επίσης και τις προοπτικές
ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας.

Ισοζύγιο Πληρωμών

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) για

7.     Ο δείκτης σταθμισμένης ισοτιμίας του ευρώ στην Κύπρο σε
πραγματικούς όρους ‘ΠΣΣΙ’ υπολογίζεται από το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο (ΔΤΝ) και λαμβάνει υπόψη τις εμπορικές
σχέσεις της Κύπρου με τους 19 κύριους εταίρους (χώρες).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.26 Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία
(στάθμιση ΔνΤ)
(έτος βάσης 2010=100)

Πηγή: ΔΝΤ.
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το 2014 κατέγραψε χειροτέρευση σημει-
ώνοντας έλλειμμα της τάξης των €885,3 εκατ.
σε σύγκριση με έλλειμμα €552,3 εκατ. το 2013
(Πίνακας Α.6). Η επιδείνωση του ελλείμματος
οφείλεται κυρίως στη χειροτέρευση του
ισοζυγίου υπηρεσιών αλλά και στην χειροτέ-
ρευση στο λογαριασμό πρωτογενούς εισοδή-
ματος. Σε αντίθεση, οι εξαγωγές αγαθών
αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του
έτους, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών δε σημεί-
ωσαν ιδιαίτερη μεταβολή. Η χρηματοδότηση
του ΙΤΣ προήλθε κυρίως από το λογαριασμό
χαρτοφυλακίου. 

Αναλυτικότερα, το έλλειμμα του εμπο-
ρικού ισοζυγίου αγαθών βελτιώθηκε, αφού
ανήλθε στα €2,664,9 εκατ. το 2014 σε
σύγκριση με έλλειμμα €2.892,8 εκατ. το 20138.
Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην
αύξηση των εξαγωγών παρά στη μείωση των
εσόδων από το τριγωνικό εμπόριο και την
αύξηση των εισαγωγών. 

Το πλεόνασμα του λογαριασμού υπηρεσιών
το 2014 παρουσίασε μείωση κατά €277,7 εκατ.
σε σχέση με το 2013 (Πίνακας Α.6). Η χειροτέ-
ρευση αυτή οφείλεται στην αύξηση στις εισα-
γωγές υπηρεσιών αλλά και στην οριακή
χειροτέρευση των εξαγωγών υπηρεσιών. Σε ότι
αφορά τις εξαγωγές υπηρεσιών, μείωση 8% (ή
€195.9 εκατ.) παρατηρήθηκε στις μεταφορές,
κάτι που εν μέρει οφείλεται στο κλείσιμο των
Κυπριακών Αερογραμμών, ενώ οι υπόλοιπες
κατηγορίες εξαγωγών υπηρεσιών, συμπεριλαμ-
βανομένου και του τουρισμού, σημείωσαν
μικρή μείωση. Αύξηση παρατηρήθηκε στην
κατηγορία παροχής χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών με αύξηση 19,8% (ή €331,0 εκατ.). Η
αύξηση αυτή είναι ενδεικτική της εμπιστοσύνης
ξένων επιχειρήσεων στο Κυπριακό τραπεζικό
σύστημα. Σε αντίθεση, οι εισαγωγές υπηρεσιών

8.      Με την εισαγωγή των στατιστικών μεθόδων ΕΣΟΛ2010 και
BPM 6, οι συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές της Κύπρου περι-
λαμβάνουν μεταξύ άλλων μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας
κινητού εξοπλισμού μεταφορών και δραστηριότητες πλοιοκτή-
τριων εταιρειών. Περισσότερες πληροφορίες παρεχονται στο
πλαίσιο 1 σελ. 51 του Οικονομικού Δελτίου Δεκεμβρίου 2014.
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ΠIΝΑΚΑΣ A.6 ισοζύγιο Πληρωμών (κύριες κατηγορίες)
(€ εκατομμύρια) 

Πηγή: ΚΤΚ.

Ιαν.-Δεκ. Ιαν.-Δεκ. 
2013 2014 Μεταβολή

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών                                     -552,3                 -885,3              -333,0
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών                                             19,6                    -30,2                 -49,8
Ισοζύγιο αγαθών                                                                       -2.892,8             -2.664,9               227,9

Εξαγωγές αγαθών                                                                 2.747,2              3.163,5               416,3
Εισαγωγές αγαθών                                                               5.640,0              5.828,4               188,4

Ισοζύγιο υπηρεσιών                                                                 2.912,4              2.634,7              -277,7
Εξαγωγές υπηρεσιών                                                               7.662,1              7.649,7                 -12,4

εκ των οποίων:                                                                                                                                                             
Μεταφορές                                                                                 2.453,6                 2.257,7               -195,9
Ταξίδια                                                                                          2.178,6                 2.121,7                  -56,9
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες                     19,2                       17,7                    -1,5
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες                                         1.668,7                 1.999,7                 331,0
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής 
και πληροφόρησης                                                                  1.044,9                    986,5                  -58,4
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες                                        129,7                    125,2                    -4,5

Εισαγωγές υπηρεσιών                                                             4.749,7              5.015,0               265,3
εκ των οποίων:                                                                                                                                                             

Μεταφορές                                                                                 1.427,9                 1.488,7                    60,8
Ταξίδια                                                                                              930,7                    944,1                    13,4
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες                  109,7                    124,3                    14,6
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες                                            855,8                 1.089,9                 234,1
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής 
και πληροφόρησης                                                                      848,7                    797,4                  -51,3
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες                                        372,2                    378,9                      6,7

Πρωτογενές εισόδημα (καθαρό)                                         -227,0                 -459,3              -232,3
Δευτερογενές εισόδημα (καθαρό)                                      -344,9                 -395,7                 -50,8
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κατέγραψαν σημαντική αύξηση της τάξης του
5,6%, αντανακλώντας αυξήσεις στις πλείστες
κατηγορίες, με τις σημαντικότερες αυξήσεις
να εμφανίζονται στις κατηγορίες των χρη μα -
το πιστωτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικών και
συ ντα ξιοδοτικών υπηρεσιών και υπηρεσίων
μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, τα έξοδα για
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν
κατά 27,4% (ή €234,1 εκατ.), για υπηρεσίες
μεταφορών αυξήθηκαν κατά 4,3% (ή €60,8
εκατ.) ενώ παράλληλα οι ασφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές υπηρεσίες κατέγραψαν
αύξηση 13,3% (ή €14,6 εκατ.).

Σημειώνεται ότι, στο λογαριασμό πρωτο-
γενούς εισοδήματος υπήρξε καθαρή επιδεί-
νωση της τάξης των €232,3 εκατ. κυρίως λόγω
των μικρότερων εισοδημάτων από άμεσες
επενδύσεις, ενώ το καθαρό δευτερογενές
εισόδημα μειώθηκε κατά €50,8 εκατ. λόγω μη
επαναλαμβανομένων εσόδων (κυρίως λόγω
είσπραξης ασφαλίστρων από την ΑΗΚ) το
πρώτο εξάμηνο του 2013.

Σε ότι αφορά την χρηματοδότηση του
ελλείμματος του ΙΤΣ το 2014, προέρχεται
κυρίως από καθαρές εισροές από επενδύσεις
χαρτοφυλακίου λόγω ρευστοποιήσεων χρεω-
στικών τίτλων που εκδόθηκαν από μη κατοί-
κους (μείωση ενεργητικού) και από έκδοση
μετοχών τραπεζικών ιδρυμάτων (αύξηση
παθητικού). Αντίθετα, καθαρή μείωση κατέ-
γραψαν κατά την υπό εξέταση περίοδο τόσο
οι λοιπές επενδύσεις, κυρίως λόγω της σημαν-
τικής μείωσης του παθητικού της Κεντρικής
Τράπεζας με το Ευρωσύστημα, αλλά και οι
άμεσες ξένες επενδύσεις, πρωτίστως, από την
αύξηση του ενεργητικού από αγορές μετο-
χικών τίτλων.

Στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο κατά
τους πρώτους τρεις μήνες του 2015, καταδει-
κνύουν ότι οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν
κατά 45% (ή €161,8 εκατ.) λόγω της συμπερί-
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ληψης της μεταφοράς οικονομικής ιδιοκτη-
σίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών αξίας
€158,6 εκατ. ενώ οι εισαγωγές παρουσίασαν
οριακή αύξηση της τάξης του 0,1% (€1,5
εκατ.). Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπο-
ρικού ισοζυγίου αγαθών (βλ. υποσημείωση 8,
σελ. 45) μειώθηκε κατά 20,1% (ή €160,3 εκατ.)
την εν λόγω περίοδο (Πίνακας Α.7).

Τουρισμός

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά το
2014 καταγράφηκε αύξηση στις αφίξεις τουρι-
στών της τάξης του 1,5%, ενώ τα έσοδα από
τον τουρισμό για ολόκληρο το 2014 κατέ-
γραψαν μείωση της τάξης του 2,8%. Η μείωση
αυτή οφείλεται κυρίως στην κρίση στη Ρωσία
και την Ουκρανία καθώς και στη μείωση της
κατά κεφαλή δαπάνης κατά 4,3% το 2014
(Πίνακας Α.8 και Διάγραμμα Α.27). Η πορεία
των τουριστικών αφίξεων κατά τους τελευ-
ταίους μήνες του 2014 ήταν κατώτερη των
προσδοκιών καθώς σημειώθηκαν μειώσεις σε
σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του
προηγούμενου έτους. Πιο αναλυτικά, οι
αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 4,6%
το 2014 παρά τη μείωση που καταγράφηκε
κατά το δεύτερο μισό του έτους, ενώ μείωση
2,2% σημειώθηκε στις αφίξεις από την κυριό-
τερη χώρα προέλευσης, το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Πρόσφατα στοιχεία για τις αφίξεις τουρι-
στών κατά τους πρώτους 4 μήνες του 2015
δείχνουν σημαντική αύξηση της τάξης του
13,7% δίνοντας αισιόδοξα μηνύματα για την
πορεία του τουρισμού για το υπόλοιπο του
έτους. Εντούτοις, η κατά κεφαλή δαπάνη κατά
τους πρώτους δύο μήνες του 2015 παρου-
σίασε μείωση 11,2% ως αποτέλεσμα της
αλλαγής στη σύνθεση των τουριστών και τη
σχετική μείωση στην τιμή του τουριστικού
πακέτου σε σχέση με πέρσι. Αξίζει επίσης να
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ΠIΝΑΚΑΣ A.7  Εμπορικό ισοζύγιο (αγαθά)
(€ εκατομμύρια) 

                                                                                                                                                               Έλλειμμα 
                                                                             Εισαγωγές                   Εξαγωγές                ισοζυγίου
2013 4.830,4 1.609,3(1) 3.221,1
2014 5.133,2(2) 1.441,5 3.691,7
ετήσια % μεταβολή 6,3 -10,4 14,6
2014 Ιαν. - Μάρτ. 1.152,8 355,5 797,3
2015 Ιαν. - Μάρτ. 1.154,4 517,3(3) 637,0
ετήσια % μεταβολή 0,1 45,5 -20,1

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 το μήνα Σεπτέμβριο 2014 περιλαμβάνουν τη μεταφορά
οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, συνολικής αξίας €176,4 εκατ.

(3) Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές για τον Ιανουάριο 2015 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικο-
νομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών συνολικής αξίας €158,6 εκατ.

ΠIΝΑΚΑΣ A.8 Τουρισμός

                                                                    Αφίξεις τουριστών         Έσοδα από           Κατά κεφαλή
                                                                                   (χιλ.)                τουρισμό (€ εκατ. )    δαπάνη (€)
2013(1)                                                                      2.405,4                         2.082,4                         865,7
2014                                                                         2.441,2                         2.023,4                         828,9
ετήσια % μεταβολή                                                    1,5                                -2,8                            -4,3
2014 Ιαν. - Φεβρ.                                                       85,9                                62,0                         721,8
2015 Ιαν. - Φεβρ.                                                       92,5                                59,3                         641,0
ετήσια % μεταβολή                                                     7,7                                -4,4                         -11,2
2014 Ιαν. - Απρ.                                                       344,4                                       -                                  -
2015 Ιαν. - Απρ.                                                       391,5                                       -                                  -
ετήσια % μεταβολή                                                  13,7                                       -                                  -

Πηγή:  ΣΥΚ.
(1) Tα στοιχεία για Ιανουάριο 2013 βασίζονται σε εκτιμήσεις της ΣΥΚ 

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

Πηγή: ΣΥΚ.
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σημειωθεί ότι οι σημαντικές προσπάθειες
διείσδυσης σε νέες αγορές φαίνεται να αποδί-
δουν βάσει της αύξησης του αριθμού των
αφίξεων από χώρες που παραδοσιακά δεν
είχαν υψηλή παρουσία στην Κύπρο ενώ
ταυτόχρονα προωθούνται νέα είδη τουρι-
στικού προϊόντος π.χ. με την κατασκευή
μαρίνας σε Λεμεσό και Αγία Νάπα και τα
σχέδια για κατασκευή καζίνο.

4. Εγχώρια Ζήτηση, Παραγωγή και
αγορά Εργασίας

Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί

Η κυπριακή οικονομία κατέγραψε αρνητικό
ρυθμό μεταβολής της τάξης του 2,3% το 2014
σε σύγκριση με συρρίκνωση της τάξης του
5,4% το 2013. Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία
για το 2014 (Διάγραμμα Α.28(α) και Α.28(β)),
η επιβράδυνση στην συρρίκνωση του ΑΕΠ
οφείλεται στην οριακή βελτίωση της ιδιωτικής
κατανάλωσης κατά 0,4% λόγω της σταθερο-
ποίησης του οικονομικού περιβάλλοντος και
της ανάκτησης της εμπιστοσύνης, καθώς και
στην αύξηση των εξαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών κατά 5,7% (βλ. υποσημείωση 8 σελ.
45). Μειώσεις κατέγραψαν οι κατηγορίες της
δημόσιας κατανάλωσης και των πάγιων
ακαθάριστων κεφαλαιουχικών επενδύσεων9

κατά 8,7% και 18,8% αντίστοιχα. 
Στη βάση πιο πρόσφατων προκαταρ-

κτικών  στοιχείων, το πρώτο τρίμηνο του
2015 καταγράφηκε ετήσια βελτίωση του ΑΕΠ
κατά 0,4%, η πρώτη που σημειώνεται μετά το
2ο τρίμηνο του 2011. Αυτή η βελτίωση οφεί-
λεται κυρίως στους θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου, των
Ξενοδοχείων και Εστιατορίων, Επικοινωνιών,

9.     Με την εισαγωγή των στατιστικών μεθόδων ΕΣΟΛ2010 και
BPM6, οι πάγιες ακαθάριστες κεφαλαιουχικές επενδύσεις
περιλαμβάνουν μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινη-
τού εξοπλισμού μεταφορών και δραστηριότητες πλοιοκτή-
τριων εταιρειών. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.28(α) Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού
αΕΠ (επιμέρους κατηγορίες)
(ετήσια μεταβολή, %)
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Πηγή: ΣΥΚ.
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(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.
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Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, Εκπαί-
δευσης, Υγείας καθώς επίσης των Νομικών
και Λογιστικών δραστηριοτήτων και παρά
τους αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής που
παρουσίασαν οι τομείς των Λατομείων,
Βιομηχανίας και Κατασκευών.

Εγχώρια Ζήτηση

Πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες τεκμηριώ-
νουν την οριακή ανάκαμψη στην εγχώρια
ζήτηση. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικονο-
μικής Συγκυρίας (Πίνακας Α.9) αυξήθηκε από
103,2 τον Δεκέμβριο του 2014 στο 107,3 τον
Απρίλιο του 2015, φθάνοντας στο πιο ψηλό
σημείο απο τον Σεπτέμβριο του 2008. Ο
δείκτης κύκλου εργασιών του λιανικού εμπο-
ρίου (Διάγραμμα Α.29) ση μείωσε βελτίωση
τους πρώτους δύο μήνες του έτους, ενώ αξιό-
λογη αύξηση παρατηρήθηκε και στους επιμέ-
ρους δείκτες των υπηρεσιών. Επίσης, οι
εγγραφές μηχανοκίνητων οχη μάτων (Διά -
γραμμα Α.30) συνεχίζουν την αυξητική τους
πορεία, καταγράφοντας αύξηση 12,3% το
πρώτο τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το
πρώτο τρίμηνο του 2014. 

Ωστόσο, ο δείκτης του κατασκευαστικού
τομέα συνεχίζει να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά
επίπεδα. Όσον αφορά τις πληρωμές μέσω
πιστωτικών καρτών, οι δαπάνες κατόχων
κυπριακών πιστωτικών καρτών στην Κύπρο
σημείωσαν μείωση κατά 1,7% το πρώτο
τετράμηνο του 2015 σε σύγκριση με το πρώτο
τετράμηνο του 2014, ενώ οι δαπάνες κατόχων
ξένων πιστωτικών καρτών στην Κύπρο κατέ-
γραψαν αύξηση κατά 15,2% (Διάγραμμα
Α.31, σελ. 50). Οι μειωμένες δαπάνες κατόχων
κυπριακών πιστωτικών καρτών στην Κύπρο
οφείλονται κυρίως στις μειωμένες πληρωμές
για την αγορά πετρελαιοειδών (-11%) καθώς
και προς την κυβέρνηση (-5,9%). 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.9 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας: 
δείκτες εμπιστοσύνης
(για επιμέρους δείκτες:διαφορά μεταξύ ποσοστού θετικών και ποσοστού
αρνητικών απαντήσεων)

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

                                                                                                          2014        2014        2014        2015         2015
                                                                                                          Ιούν.        Σεπτ.        Δεκ.        Μάρτ.        Απρ.
ΔΟΣ 99,9 100,1 103,2 102,6 107,3
Βιομηχανία -9 -9 -11 -8 -3
Υπηρεσίες 5 6 11 12 17
Καταναλωτές -28 -31 -20 -32 -22
Λιανικό εμπόριο -13 -12 -11 -12 -8
Κατασκευές -48 -47 -50 -44 -43
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.29 Λιανικές πωλήσεις (εξαιρουμένων των
μηχανοκινήτων οχημάτων)

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.30 Εγγραφές μηχανοκινήτων οχημάτων

Πηγή: ΣΥΚ.
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Παράλληλα, ο δανεισμός προς τον εγχώριο
ιδιωτικό τομέα σημείωσε οριακή μείωση κατά
0,2% τον Μάρτη του 2015 σε σχέση με μείωση
4,2% τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Αποτέ-
λεσμα της χορήγησης νέων δανείων από
τραπεζικά ιδρύματα, η οποία όμως αντισταθ-
μίστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από τις συνεχι-
ζόμενες προσπάθειες για απομόχλευση και
διόρθωση των ισολογισμών των εταιρειών. 

Κατασκευαστικός Τομέας

Ο κατασκευαστικός τομέας στην Κύπρο
συνέχισε να παρουσιάζει σημάδια ύφεσης,
με τους σχετικούς δείκτες για την παραγωγή
στον τομέα να παρουσιάζουν σημαντική
πτώση. Την ίδια πορεία ακολούθησαν και οι
τιμές των ακινήτων, ενώ καταγράφηκε τάση
απομόχλευσης των εταιρειών του τομέα των
ακινήτων. Οι σημαντικότερες προκλήσεις
που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός
τομέας είναι η συρρίκνωση του τραπεζικού
συστήματος με μειωμένες πιστώσεις και
καταθέσεις, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
εταιρειών ανάπτυξης γης και νοικοκυριών, οι
προσδοκίες για περαιτέρω μείωση των τιμών
των ακινήτων που οδηγούν σε αναβολή της
απόφασης αγοράς ακινήτου, η αβεβαιότητα
στην αγορά εργασίας, καθώς και η αυξημένη
προσφορά ακινήτων στη δευτερογενή
αγορά από νοικοκυριά και εταιρείες που
έχουν ανάγκη από ρευστότητα. Στα θετικά
καταγράφεται η σχετική αύξηση στη ζήτηση
για ακίνητα, η μείωση των επιτοκίων για
στεγαστικά δάνεια, καθώς και το γεγονός ότι
με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την
αφερεγγυότητα και τις εκποιήσεις το
κυπριακό πρόγραμμα προσαρμογής παρα-
μένει σε ομαλή τροχιά, κάτι που αναμένεται
να ομαλοποιήσει τις συνθήκες της αγοράς. 

Αναλυτικά, η κατασκευαστική δραστηριό-

1

2

3

Σύνοψ
η

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

Στατιστικό 
Π

αράρτημα 

-30

-20

-10

0

10

20

30

δαπάνες κατόχων κυπριακών πιστωτικών καρτών στην Κύπρο
δαπάνες κατόχων κυπριακών πιστωτικών καρτών στο εξωτερικό
δαπάνες κατόχων ξένων πιστωτικών καρτών στην Κύπρο

2011
Ιαν. Απρ. Οκτ.Ιούλ.

2012
Ιαν. Απρ. Οκτ.Ιούλ.

2013
Ιαν. Απρ. Οκτ.Ιούλ.

2014
Ιαν. Απρ. Οκτ.Ιούλ.

2015
Απρ.Ιαν.

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

Πηγή: JCC Payments System Ltd.
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τητα κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα
αφού ο δείκτης παραγωγής στον κατασκευα-
στικό τομέα, όπως δημοσιεύεται από τη Στατι-
στική Υπηρεσία Κύπρου (ΣΥΚ), κατέγραψε το
2014 μέσο όρο 42,3 σε σύγκριση με μέσο όρο
51 και 72,7 το 2013 και 2012, αντίστοιχα. Αυτό
ήταν το χαμηλότερο επίπεδο από το 2000,
οπότε και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Την
συνεχιζόμενη ύφεση στον κατασκευαστικό
τομέα επιβεβαιώνουν και οι εγχώριες πωλή-
σεις τσιμέντου, οι οποίες το πρώτο τρίμηνο του
2015 κυμάνθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο
(97.155 τόνοι) από το 2002 που υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός
μείωσης των πωλήσεων τσιμέντου παρου-
σιάζει συνεχή επιβράδυνση (Διά γραμμα Α.32),
κάτι που καταδεικνύει σχετική σταθεροποίηση
στον κατασκευαστικό τομέα. Απόρροια της
χαμηλής κατασκευαστικής δραστηριότητας
είναι και η χαμηλή ζήτηση για κατασκευαστικά
υλικά. Αυτό αντανακλάται στον δείκτη τιμών
των κατασκευαστικών υλικών, ο οποίος κατέ-
γραψε ετήσια μείωση της τάξης του 1,2% κατά
το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Η σημαντικότερη πρόκληση που έχει να
αντιμετωπίσει ο τομέας των ακινήτων τη
δεδομένη χρονική στιγμή είναι η περιορι-
σμένη διαθέσιμη ρευστότητα των αγοραστών
και των εταιρειών ανάπτυξης γης, η οποία
συνδέεται άμεσα και με την αυξητική τάση
που παρουσιάζουν τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια στον κατασκευαστικό τομέα. Η απομό-
χλευση του τομέα διαφαίνεται μέσα από τις
Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατι-
στικές της ΚΤΚ όπου οι ετήσιες ποσοστιαίες
μεταβολές των στεγαστικών δανείων
(κάτοικοι και μη κάτοικοι) παρουσιάζουν από
τον Φεβρουάριο του 2013 αρνητικό πρόσημο.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειλωθεί ότι
νέα δάνεια στον τομέα των ακινήτων άρχισαν
να παραχωρούνται απο τις αρχές του έτους.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.32 Πωλήσεις τσιμέντου

Πηγή: ΣΥΚ.
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Θετική εξέλιξη μπορεί να θεωρηθεί η μείωση
των επιτοκίων, αφού σύμφωνα με τις ίδιες
στατιστικές, τα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια
τον Μάρτη του 2015 ανήλθαν κατά μέσο όρο
στο 3,76%, σε σύγκριση με 4,45% τον
Φεβρουάριο του 2015 και 4,54% τον Μάρτη
του 2014 (Διάγραμμα Α.33). Παρ’ όλη την
μείωση, τα επιτόκια στεγαστικών δανείων
στην Κύπρο παραμένουν σε υψηλά επίπεδα
σε σχέση με τα αντίστοιχα σε άλλες χώρες της
ζώνης του ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με την
«Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων» της ΚΤΚ
τα κριτήρια δανεισμού από το 2010 και
εντεύθεν έγιναν αυστηρότερα (Διάγραμμα
Α.33), κάτι που δυσκολεύει την πρόσβαση
ιδιωτών και εταιρειών ανάπτυξης γης σε
χρηματοδότηση. 

Ως αποτέλεσμα της δυσκολίας πρόσβασης
σε δανεισμό και του σχετικά χαμηλού
επιπέδου ζήτησης που υπάρχει στην αγορά
ακινήτων, οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να
μειώνονται, ανκαι με επιβραδυνόμενο ρυθμό.
Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών κατοικιών
(οικίες και διαμερίσματα) της ΚΤΚ, οι τιμές σε
παγκύπριο επίπεδο κατέγραψαν κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2015 ετήσια μείωση 6,5%
σε σύγκριση με 8,2% και 8,9% το τέταρτο και
τρίτο τρίμηνο του 2014, αντίστοιχα. 

Οι συνεχιζόμενες μειώσεις στις τιμές
αναμένεται να καταστήσουν τα ακίνητα πιο
προσιτά και ελκυστικά στους αγοραστές, κάτι
που άρχισε ήδη να διαφαίνεται στην αγορά.
Αυτό αντανακλάται στα πωλητήρια έγγραφα
που κατατίθενται στο Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας, τα οποία το πρώτο τρίμηνο
του 2015 σημείωσαν σε παγκύπρια βάση
ετήσια αύξηση 15,8%, ανκαι το επίπεδο του
αριθμού των συναλλαγών παραμένει ακόμη
σε χαμηλά επίπεδα (Διάγραμμα Α.34). Στα
θετικά συγκαταλέγεται και το λιγότερο αρνη-
τικό επίπεδο του δείκτη εμπιστοσύνης στον
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.34 Πωλητήρια έγγραφα
(σύνολο κατοίκων και μη-κατοίκων Κύπρου)

Πηγή: Τμήμα Κτηματολογίου και Xωρομετρίας.
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στεγαστικών δανείων

Πηγή: ΚΤΚ.
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κατασκευαστικό τομέα που δημοσιεύεται από
τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, ο οποίος ανήλθε τον
Απρίλη του 2015 στο -42,9 και το πρώτο
τρίμηνο του 2015 κατά μέσο όρο (μ.ο.) στο
-46, σε σύγκριση με -53,7 και -61,4 το πρώτο
τρίμηνο του 2014 και 2013, αντίστοιχα
(Διάγραμμα Α.35).

Όσον αφορά τις προοπτικές του κατα-
σκευαστικού τομέα, οι ενδείξεις παραμένουν
αρνητικές, ανκαι λιγότερο αρνητικές σε σχέση
με προηγούμενες περιόδους. Συγκεκριμένα, ο
αριθμός εγκεκριμένων αδειών οικοδομής
σημείωσε τους πρώτους δύο μήνες του 2015
σταθεροποίηση σε σύγκριση με τους δύο
πρώτους μήνες του 2014 (0%) (Διάγραμμα
Α.36). Λιγότερο αρνητική εικόνα παρουσιάζει
ο δείκτης προσδοκιών για τις τιμές των
ακινήτων τους επόμενους τρεις μήνες, ο
οποίος τον Απρίλη του 2015 ανήλθε στο -14,4,
ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2015 κατά μ.ο. στο
-17, σε σύγκριση με μ.ο. -37,6 το πρώτο
τρίμηνο του 2014 (Διάγραμμα Α.35). Επίσης,
ο δείκτης προσδοκιών για την απασχόληση
στον κατασκευαστικό τομέα τους επόμενους
3 μήνες ανήλθε τον Απρίλη του 2015 στο 0,6,
σε σύγκριση με -11,9 τον Απρίλη του 2014.
Αυτός ήταν και ο πρώτος μήνας που ο εν λόγω
δείκτης κατέγραψε θετικό επίπεδο μετά τον
Σεπτέμβρη του 2008, κάτι που καταδεικνύει
την σταδιακή καλυτέρευση των συνθηκών
στην αγορά.

Αγορά Εργασίας

Σε συνάρτηση με τη μικρότερη συρρίκνωση
της οικονομίας που σημειώθηκε το 2014, η
απασχόληση κατέγραψε ετήσια μείωση κατά
1,9% σε σύγκριση με -5,3% το 2013
(Διάγραμμα Α.37). Παράλληλα, οι συνολικές
ώρες απασχόλησης σημείωσαν μείωση κατά
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.35 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας:
δείκτες εμπιστοσύνης κατασκευαστικού τομέα

Πηγή: ΕυρωπαΪκή Επιτροπή.
Σημείωση: Στοιχεία διορθωμένα από εποχιακέςδιακυμάνσεις.
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2,9% το 2014 σε σχέση με το 2013, και ως εκ
τούτου καταγράφηκε μείωση κατά 1% στις
ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο. Παρά τη
μείωση στην απασχόληση, η ανεργία παρέ-
μεινε στα ίδια περίπου επίπεδα το 2014 με το
2013. Κατά το 2014 παρατηρήθηκε και διαφο-
ροποίηση στη σύνθεση της ανεργίας λόγω
κυρίως της σημαντικής μείωσης ξένων
εργατών (κυρίως κοινοτικών) και της παράλ-
ληλης αύξησης των Κυπρίων ανέργων ως
ποσοστό του συνόλου. Σύμφωνα με στοιχεία
της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), η
ανεργία ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού
έφτασε στο 16,1% το 2014, σε σύγκριση με
15,9% το 2013. Τονίζεται ότι το τρίτο και
τέταρτο τρίμηνο του 2014 το ποσοστό ανεργίας
καταγράφηκε στο 16%, το οποίο υποδηλώνει
σταθεροποίηση,  απόρροια της λιγότερο από
την αναμενόμενη συρρίκνωση της οικονομίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αριθμό των
εγγεγραμμένων ανέργων (Διάγραμμα Α.38),
για τους οποίους έχουμε πιο πρόσφατα
μηνιαία στοιχεία μέχρι και τον Απρίλη 2015
από την ΣΥΚ, παρατηρείται μια σημαντική
πτώση στην ανεργία. Συγκεκριμένα, οι εγγε-
γραμμένοι άνεργοι τον Απρίλιο του 2015
σημείωσαν πτώση κατά 9% σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2014 (από 46,8 χιλιάδες
σε 42,5 χιλιάδες εγγεγραμμένους άνεργους).
Σχετικά με την κατανομή σε Κύπριους και μη-
Κύπριους, σημειώνεται ότι η ανεργία στους
Κύπριους μειώθηκε κατά 10,7% (3,989 άτομα)
τον Απρίλιο του 2015, ενώ στους μη-Κύπριους
καταγράφηκε μείωση κατά 2,3% (218 άτομα). 

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης με παρα-
τεταμένα επίπεδα υψηλής ανεργίας, είναι
πολύ σημαντική η παρακολούθηση της ανερ-
γίας κατά διάρκεια (Διάγραμμα Α39).
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΔ, το ποσοστό
ανεργίας με διάρκεια έξι μήνες και άνω κατα-
γράφηκε στο 10,1% το τέταρτο τρίμηνο του
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.38 Εγγεγραμμένη ανεργία
(αριθμός ανέργων, χιλιάδες)

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πηγή: ΣΥΚ (ΕΕΔ).
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2014, σε σχέση με το ιστορικά ψηλό ποσοστό
της τάξης του 11,1% το πρώτο τρίμηνο του
2014. Σύμφωνα με πιο πρόσφατα στοιχεία της
ΣΥΚ για την εγγεγραμμένη ανεργία, ο αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων με διάρκεια έξι
μήνες και άνω μειώθηκε κατά 1707 άτομα τον
Απρίλιο του 2015 σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

5. Εγχώριες Δημοσιονομικές Εξελίξεις 

Το 2014 το δημοσιονομικό έλλειμμα της
γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ
ανήλθε στο 8,8% (Διάγραμμα Α.40). Αυτό
οφείλεται στη συμπερίληψη στο δημοσιονο-
μικό έλλειμμα του ποσού της ενίσχυσης της
κεφαλαιουχικής βάσης της Συνεργατικής
Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΚ) ύψους 8,6% του
ΑΕΠ. Για το πρώτο τρίμηνο του 2015,
σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της
ΣΥΚ, οι λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης
παρουσιάζουν μικρό δημοσιονομικό έλλειμ -
μα 0,1% του ΑΕΠ, αμετάβλητο σε σχέση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο όταν εξαιρεθεί η
επίδραση της ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής
βάσης της ΣΚΚ (Διάγραμμα Α.40). Η εξέλιξη
αυτή για το πρώτο τρίμηνο του 2015 οφεί-
λεται στην ετήσια μείωση των δαπανών κατά
3,3% η οποία αντισταθμίστηκε σχεδόν
ολοκληρωτικά από την ετήσια μείωση των
εσόδων της τάξης του 3,1% κατά την υπό
αναφορά περίοδο (Διάγραμμα Α.41).
Επιπλέον, το πρωτογενές ισοζύγιο ως πο -
σοστό του ΑΕΠ παρουσίασε πλεόνασμα της
τάξης του 0,5% κατά το πρώτο τρίμηνο του
2015 έναντι ελαφρά μεγαλύτερου πλεονά-
σματος 0,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο,
εξαιρουμένης της επίδρασης της ενίσχυσης
της κεφαλαιουχικής βάσης της ΣΚΚ (Διά γραμ -
μα Α.40). Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Επι τροπής (Μάιος 2015), το
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.40 Δημοσιονομικό και πρωτογενές 
ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης
(συσσωρευμένο σύνολο περιόδου από πρώτο τρίμηνο ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
Σημείωση: Το δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης για το
πρώτο τρίμηνο του 2014 δεν συμπεριλαμβάνει το ποσό της ενίσχυσης της κεφαλαιουχι-
κής βάσης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ύψους €1.500,0 εκατ).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.41 Συνολικά έσοδα και δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης
(συσσωρευμένο σύνολο περιόδου από πρώτο τρίμηνο, ετήσια μεταβολή %)

Πηγή: ΣΥΚ.
Σημείωση: Οι συνολικές δαπάνες για το πρώτο τρίμηνο του 2014 δεν συμπεριλαμ-
βάνουν το ποσό της ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής βάσης της Συνεργατικής Κεν-
τρικής Τράπεζας (ύψους €1.500,0 εκατ).
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δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2015 τοποθε-
τείται στο 1,1% του ΑΕΠ. Η εν λόγω πρόβλεψη
βασίζεται σε ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του
-0,5%, ρυθμός οποίος δεν είναι ρεαλιστικός με
βάση την προκαταρκτική εκτίμηση της ΣΥΚ
για το ρυθμό ανάπτυξης 0,4% το πρώτο
τρίμηνο του 2015. 

Αναφορικά με τα δημόσια έσοδα, η
προαναφερθείσα ετήσια μείωση κατά 3,1% το
πρώτο τρίμηνο του 2015 (Πίνακας 10) οφεί-
λεται πρωτίστως στη μείωση που παρατηρή-
θηκε στην κατηγορία «Τρέχοντες φόροι στο
εισόδημα, πλούτο κλπ» κυρίως λόγω της
μείωσης στις εισπράξεις που αφορούν την
έκτακτη εισφορά για την άμυνα. Η εν λόγω
εξέλιξη οφείλεται εν μέρει στη μείωση των
εσόδων που σχετίζονται με φορολογίες σε
μερίσματα και τόκους. Σε ό,τι αφορά τις εξελί-
ξεις στις δημόσιες δαπάνες (Πίνακας 10), η
ετήσια μείωση των δαπανών κατά 3,3% το
πρώτο τρίμηνο του 2015 οφείλεται σε
μειώσεις δαπανών σχεδόν σε όλους τους
τομείς (ετήσια αύξηση 19,1% παρατηρήθηκε
στις δαπάνες για άλλα τρέχοντα έξοδα), και
κυρίως στην ετήσια μείωση που καταγράφηκε
στις δαπάνες για κοινωνικές παροχές κατά
6,1% (Πίνακας 10). Η εν λόγω εξέλιξη οφεί-
λεται εν μέρει στη μείωση των δαπανών για
ανεργιακά επιδόματα και επιδόματα πλεονα-
σμού λόγω της διόρθωσης που άρχισε να
παρατηρείται στην αγορά εργασίας. 

Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της
γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ
έφθασε στο 107,5% το 2014. Κατά το υπό
ανασκόπηση έτος, σύμφωνα με τα πιο
πρόσφατα διαθέσιμα προκαταρκτικά στοι-
χεία της ΣΥΚ, σταθεροποιήθηκε στο 107,3%
κατά το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2015
(Διάγραμμα 42). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται
στην πραγματοποίηση πρωτογενούς πλεο-
νάσματος της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ
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ΠIΝΑΚΑΣ A.10 Λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης  

Πηγές: ΣΥΚ, KTK.
(1) Δεν συμπεριλαμβάνει το ποσό της ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής βάσης της Συνεργατικής
Κεντρικής Τράπεζας (ύψους €1.500,0 εκατ).

                                                                                             Iαν-Μάρτ.             Iαν-Μάρτ.                      
                                                                                                  2014                         2015                Μεταβολή
                                                                                               (€ εκατ.)                 (€ εκατ.)                      %
ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                                                           
Ενδιάμεση ανάλωση                                                           128,7                         117,0                        -9,1
Απολαβές προσωπικού                                                     533,6                         527,6                        -1,1
Κοινωνικές παροχές                                                           605,9                         569,1                        -6,1
Τόκοι πληρωτέοι                                                                  124,5                         111,2                     -10,7
Επιδοτήσεις                                                                              32,3                            30,3                        -6,2
Άλλα τρέχοντα έξοδα                                                         112,8                         134,4                       19,1
Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου                          46,8                            41,6                     -11,1
Άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου(1)                                    17,1                            16,9                        -1,2
Σύνολο δαπανών                                                      1.601,7                   1.548,1                      -3,3
Σύνολο δαπανών ως % του ΑΕΠ                                9,1                             8,9                               

ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                                                   
Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές                   589,4                         608,3                         3,2
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ            442,2                         387,6                     -12,3
Κοινωνικές εισφορές                                                          379,8                         392,6                         3,4
Άλλα τρέχοντα έσοδα                                                           65,9                            37,3                     -12,5
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                101,2                         103,7                         2,5
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου εισπρακτέες                            0,8                               0,4                     -50,0
Σύνολο εσόδων                                                         1.579,3                   1.529,9                      -3,1
Σύνολο εσόδων ως % του ΑΕΠ                                   9,0                             8,8                               

Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-)                                                -22,4                             -18,2
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) ως % του ΑΕΠ                    -0,1                                -0,1
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.42 ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γενικής
κυβέρνησης
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: Eurostat, ΣΥΚ, ΚΤΚ .
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(Διάγραμμα Α.40, σελ. 55) και στις αρνητικές
προσαρμογές ελλείμματος-χρέους (0,8% του
ΑΕΠ, κυρίως λόγω της μείωσης των κυβερνη-
τικών καταθέσεων) κατά την υπό αναφορά
περίοδο. Οι προαναφερθείσες θετικές εξελί-
ξεις σε ό,τι αφορά την πορεία του δημοσίου
χρέους αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό
από την επιβάρυνση για εξυπηρέτηση του
δημοσίου χρέους (1,1% του ΑΕΠ).

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 προβλέ-
ψεις αυτές χρησιμοποιούνται από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της ΕΚΤ για την αξιολόγηση
των οικονομικών εξελίξεων καθώς και των
κινδύνων που πιθανόν να ελλοχεύουν ιδιαί-
τερα όσον αφορά στη σταθερότητα των
τιμών. Η προετοιμασία των προβλέψεων για
τη ζώνη του ευρώ γίνεται σε συνεργασία των
εθνικών κεντρικών τραπεζών και των τεχνο-
κρατών της ΕΚΤ στη βάση κοινών υποθέσεων
εργασίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η ΚΤΚ ετοι-
μάζει τις προβλέψεις που αφορούν την
εγχώρια οικονομία.

Υποθέσεις εργασίας

Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την
Κύπρο βασίζονται στις κοινές υποθέσεις
εργασίας για μεγέθη που αφορούν την
οικονομία, τις τιμές εμπορεύσιμων αγαθών
καθώς και τα χρηματοοικονομικά δεδο-
μένα, όπως αυτά υιοθετούνται από το
Ευρωσύστημα. Οι προβλέψεις ετοιμά-
ζονται στο πλαίσιο αξιολόγησης των οικο-
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νομικών εξελίξεων και των κινδύνων για τη
σταθερότητα των τιμών από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΚΤ που καθορίζει τη νομι-
σματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ. Οι εν
λόγω υποθέσεις εργασίας είναι οι ίδιες με
εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν από το
Ευρωσύστημα για τις αντίστοιχες μακροοι-
κονομικές προβλέψεις στη ζώνη του ευρώ
και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκτιμή-
σεις για τα επιτόκια, τις ισοτιμίες νομι-
σμάτων, την τιμή του πετρελαίου και το
διεθνές εμπόριο. Οι προβλέψεις ολοκληρώ-
θηκαν με στοιχεία που ήταν διαθέσιμα
μέχρι και τις 12 Μαΐου του 2015. 

Αναφορικά με τις ισοτιμίες νομισμάτων,
υιοθετείται η υπόθεση εργασίας ότι το ευρώ
θα κυμανθεί γύρω στα $1,12 το 2015 και το
2016. Η τιμή του πετρελαίου αναμένεται να
ανέλθει κατά μέσο όρο στα $63,8 το βαρέλι το
2015, ενώ το 2016 αναμένεται να φθάσει γύρω
στα $71,0. Οι προβλέψεις 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 μεθοδολογία της ΕΚΤ.

Προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για τη
ζώνη του ευρώ

Με βάση τις πιο πάνω υποθέσεις εργασίας, ο
πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμέ-
νεται να φθάσει το 0,3% το 2015 (Πίνακας
Α.11), σε σύγκριση με 0,4% το 2014. Το 2016,
ο πληθωρισμός αναμένεται να φθάσει στο
1,5% ενώ ο ρυθμός αύξησης του ΕνΔΤΚ εξαι-
ρουμένων των τιμών ενέργειας και
τροφίμων αναμένεται να καταγράψει περαι-
τέρω αύξηση. Ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ
στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να κατα-
γράψει αύξηση το 2015, κυμαινόμενος γύρω
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ΠIΝΑΚΑΣ A.11 Προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για
τη ζώνη του ευρώ
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή:  ΕΚΤ.

                                                                                                                 2014              2015πρ               2016πρ
ΑΕΠ
        Προβλέψεις Ιουνίου 2015                                                            0,9                          1,5                           1,9
        Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2014                                                  0,8                          1,0                           1,5
                                                                                                                                                                                               
Πληθωρισμός
        Προβλέψεις Ιουνίου 2015                                                            0,4                          0,3                           1,5
        Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2014                                                  0,5                          0,7                           1,3
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στο 1,5%, ενώ το 2016 αναμένεται να κατα-
γράψει περαιτέρω αύξηση της τάξης του
1,9%. Η αναμενόμενη ανά καμψη στο ΑΕΠ
κατά την υπό εξέταση περίοδο αντικατο-
πτρίζει την προβλεπόμενη σταδιακή αύξηση
στην εγχώρια ζήτηση.

6.2 Προβλέψεις για την κυπριακή
οικονομία

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι επικαιροποι-
ημένες προβλέψεις της ΚΤΚ έτσι όπως καταρ-
τίστηκαν μέσα στα πλαίσια των προβλέψεων
του ευρωσυστήματος. Σημειώνεται ότι αναφο-
ρικά με τις προβλέψεις για το ρυθμό του ΑΕΠ
του 2015, καταγράφεται μικρή βελτίωση σε
σχέση με την πρόβλεψη της ΚΤΚ που δημοσι-
εύθηκε πρόσφατα στην Ετήσια Έκθεση.
Ο λόγος είναι ότι πιο πρόσφατα στοιχεία,
κυρίως, τα προκαταρκτικά στοιχεία του ΑΕΠ
για το πρώτο τρίμηνο του 2015, τα οποία ήταν
θετικότερα από ότι αναμενόταν, δεν ήταν
διαθέσιμα κατά την τελευταία ημερομηνία
ενημέρωσης των στατιστικών στοιχείων που
χρησιμοποιήθηκαν για την Ετήσια Έκθεση.

Τιμές: εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή

Το 2015 ο πληθωρισμός στην Κύπρο αναμέ-
νεται να καταγράψει αρνητικό ρυθμό μετα-
βολής της τάξης του 1,0% σε σύγκριση με
-0,3% το 2014 (Πίνακας Α.12), κυρίως ως
αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μείωσης της
τιμής του πετρελαίου. Ο πληθωρισμός εξαι-
ρουμένης της ενέργειας προβλέπεται να κατα-
γράψει οριακά θετικό ρυθμό φθάνοντας στο
0,1% το 2015 από 0% το 2014. Οι τιμές εξαι-
ρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων
αναμένεται να καταγράψουν αρνητικό
πληθωρισμό γύρω στο 0,3%, αντικατοπτρί-
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ΠIΝΑΚΑΣ A.12 Προβλέψεις πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ)
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

                                                                                                                   2014              2015πρ            2016πρ
Eναρμονισμένος ΔΤΚ                                                                       -0,3                       -1,0                       0,9
                                                                                                                                                                                             
ΕνΔΤΚ εξαιρ. ενέργειας                                                                    0,0                         0,1                       0,5
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ζοντας το μειωμένο κόστος (κυρίως σε
μισθούς) των επιχειρήσεων. 

Το 2016 ο πληθωρισμός αναμένεται να
ανέλθει γύρω στο 0,9%, επηρεαζόμενος
κυρίως από την προβλεπόμενη μικρή εγχώρια
οικονομική ανάκαμψη που αναμένεται να
επηρεάσει ανοδικά τις τιμές. Εξαιρουμένης
της ενέργειας, ο πληθωρισμός προβλέπεται να
ανέλθει γύρω στο 0,5%.

Αποδοχές, παραγωγικότητα και αγορά
εργασίας

Μετά και τα ενθαρρυντικά πρόσφατα προκα-
ταρκτικά στοιχεία για το ΑΕΠ το πρώτο
τρίμηνο του 2015, αναμένεται να καταγρα-
φούν τα πρώτα σημάδια βελτίωσης και στην
αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, ενώ η
απασχόληση κατέγραψε συρρίκνωση 1,6%
το τέταρτο τρίμηνο του 2014, με την αναμε-
νόμενη περαιτέρω βελτίωση του οικονο-
μικού κλίματος το 2015, η απασχόληση
προβλέπεται να καταγράψει θετικούς
ρυθμούς μεταβολής, φθάνοντας στο 0,2%
για ολόκληρο το 2015. Σε συνάρτηση με τα
πιο πάνω, το ποσοστό ανεργίας, έτσι όπως
ορίζεται από την ΕΕΔ, αναμένεται να κατα-
γράψει μείωση το 2015 φθάνοντας στο
15,3% από 16,1% το 2014, ενώ περαιτέρω
βελτίωση αναμένεται να καταγραφεί το 2016,
φτάνοντας στο 14,2%. 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 την εκροή
ανθρωπίνου δυναμικού σε άλλες αγορές
εργασίας στο εξωτερικό, όπως υποδηλούν
περιστασιακά στοιχεία.
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Ο ρυθμός μεταβολής της δαπάνης ανά
μισθωτό αναμένεται να καταγράψει μείωση
της τάξης του 0,3% και το 2015, κυρίως λόγω
των μειωμένων αφυπηρετήσεων από το
δημόσιο τομέα και συνεπακόλουθα από
μειωμένα φιλοδωρήματα. Ενώ μικρή αύξηση
αναμένεται να καταγραφεί κατά το 2016
φθάνοντας το 0,3%, ακολουθώντας την
πορεία ανά καμ ψης του ΑΕΠ.

Το μοναδιαίο εργατικό κόστος, ακολου-
θώντας κυρίως τις εξελίξεις στη δαπάνη ανά
μισθωτό, αναμένεται να μειωθεί και το 2015
καταγράφοντας μείωση της τάξης του 0,6%
ενώ προβλέπεται να καταγράψει περαιτέρω
μείωση και το 2016 κατά 0,4%.

Εθνικοί λογαριασμοί

Με βάση τα τελευταία προκαταρκτικά στοι-
χεία για το πρώτο τρίμηνο του 2015, το ΑΕΠ
κατέγραψε ετήσια αύξηση της τάξης του 0,4%.
Η καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία της
κυπριακής οικονομίας αντανακλά την πορεία
σχεδόν όλων των κύριων παραγωγικών
τομέων εξαιρουμένου του κατασκευαστικού.
Από τα υφιστάμενα στοιχεία και σε
συνδυασμό με τους προπορευόμενους οικο-
νομικούς δεί κτες, η κυπριακή οικονομία
προβλέπεται να καταγράψει οριακή
ανάκαμψη της τάξης του 0,5% το 2015
(Πίνακας Α.13). Η συγκεκριμένη πρόβλεψη
λόγω και της τελευταίας ημερομηνίας ενημέ-
ρωσης των προβλέψεων, συμπεριλαμβάνει
και τα προκαταρκτικά στοιχεία για το ΑΕΠ του
πρώτου τριμήνου του 2015. Εντούτοις, μπορεί
να θεωρηθεί ακόμα ως συντηρητική αφού
συμπεριλαμβάνει την πιθανότητα τριμηνιαίων
αρνητικών ρυθμών μεταβολής του ΑΕΠ σε
κάποια από τα επόμενα τρίμηνα.

Συγκεκριμένα, η ιδιωτική κατανάλωση
αναμένεται να καταγράψει αύξηση της τάξης
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ΠIΝΑΚΑΣ A.13 Προβλέψεις εθνικών λογαριασμών σε
πραγματικούς όρους
(ετήσια μεταβολή, %)

                                                                                                                          2014             2015πρ       2016πρ
ΑΕΠ                                                                                                                    -2,3                       0,5                 1,6
                                                                                                                                                                                             
Ιδιωτική κατανάλωση                                                                            0,4                       1,9                 2,2
                                                                                                                                                                                             
Δημόσια κατανάλωση                                                                           -8,7                      -1,8               -1,0
                                                                                                                                                                                             
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου                       -18,8                     12,8              10,2
                                                                                                                                                                                             
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσίων                                                  5,7                       3,5                 4,1
                                                                                                                                                                                             
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσίων                                                8,1                       4,9                 6,2

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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του 1,9% το 2015, αντικατοπτρίζοντας
κυρίως την αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα
λόγω των μειώσεων στις τιμές της ενέργειας
αλλά και λόγω της μείωσης των επιτοκίων και
της μείωσης της ανεργίας. Σε ό,τι αφορά, τη
δημόσια κατανάλωση, αναμένεται συρρί-
κνωση κατά 1,8% κυρίως λόγω μείωσης των
φιλοδωρημάτων αφυπηρέτησης καθώς και
λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης της
απασχόλησης στο δημόσιο τομέα. Οι ακαθά-
ριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε
σχέση με το 2014 αναμένονται να καταγρά-
ψουν ανά καμψη της τάξης του 12,8% το
2015, αφού έχουν ήδη φθάσει σε ιστορικά
χαμηλά επί πεδα το 2014 αλλά και λόγω της
υλοποίησης συγκεκριμένων αναπτυξιακών
έργων, όπως οι δύο μαρίνες στη Λάρνακα και
στην Αγία Νάπα οι οποίες αναμένεται να ξεκι-
νήσουν το δεύτερο μισό του 2015. Παράλ-
ληλα, η αύξηση στα νέα δάνεια που
παραχωρούνται (βλέπε Πλαίσιο 2, σελ. 63)
αναμένεται να στηρίξει την ανάκαμψη της
οικονομίας. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρε-
σιών αναμένεται να καταγράψουν αύξηση
της τάξης του 3,5%, επηρεαζόμενες κυρίως
από τη μικρή αύξηση στα έσοδα από τον
τουρισμό, ο οποίος αναμένεται να επηρεα-
στεί θετικά από χώρες εκτός της ζώνης του
ευρώ λόγω της υποτίμησης του ευρώ, αντι-
σταθμίζοντας σε ένα βαθμό τις αναμενό-
μενες μειώσεις των αφίξεων από τη Ρωσία.
Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αναμένεται να καταγράψουν
αύξηση της τάξης του 4,9% το 2015. 

Το 2016 αναμένεται περαιτέρω ανά -
καμψη του ΑΕΠ της τάξης του 1,6%. Συγκε-
κριμένα, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται
να καταγράψει ανάκαμψη της τάξης του
2,2%, ενώ ανάκαμψη της τάξης του 10,2%
αναμένεται να καταγραφεί στις ακαθάριστες
επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. Ο δανεισμός
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Πλαίσιο 2. Η οικονομική αβεβαιότητα
και οι προβλέψεις για την κυπριακή
οικονομία

Η κυπριακή οικονομία διέρχεται τα τελευ-
ταία χρόνια βαθιά κρίση και πρωτόγνωρη
οικονομική και κοινωνική δοκιμασία. Αν
και τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα για
διαγραφόμενη έξοδο από την κρίση είναι
πλέον ευδιάκριτα, εν τούτοις, η επάνοδος
σε σταθερή, υγιή και δυναμική πορεία
βιώσιμης ανάκαμψης παραμένει
επισφαλής. Χρειάζεται ακόμα συνέχιση
των προσπαθειών αλλά και εγρήγορση
στην επίτευξη των στόχων του προγράμ-
ματος αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης
της κυπριακής οικονομίας, που μέχρι
τώρα υλοποιείται σε ιδιαίτερα ικανοποι-
ητικό βαθμό. 

Το πρόγραμμα εξυγίανσης στο οποίο
υποβλήθηκε η κυπριακή οικονομία περι-
λάμβανε μεταξύ άλλων και το πρωτό-
γνωρο μέτρο της χρηματοδότησης των
τραπεζών με ίδια μέσα, και ως εκ τούτου
εμπεριείχε έντονο το στοιχείο της ενδογε-
νούς αβεβαιότητας. Όταν σχεδιαζόταν το
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και
εξυγίανσης πριν τον Μάρτιο του 2013,
ήταν εξαιρετικά αβέβαιο ποιες θα ήταν οι
επιπτώσεις και το αποτέλεσμα των
πρωτοφανών και αυστηρών μέτρων,
τόσο σε δημοσιονομικό όσο και σε

χρηματοοικονομικό επίπεδο, τα οποία
επιβλήθηκαν στην ήδη ευρισκόμενη σε
ύφεση κυπριακή οικονομία και στο
εξασθενημένο τραπεζικό της σύστημα1.

Η εκτίναξη της οικονομικής αβεβαι-
ότητας σε ασυνήθιστα ψηλά επίπεδα για
την κυπριακή οικονομία λόγω των πιο
πάνω, επιβάρυνε εν γένει ακόμα περισ-
σότερο το οικονομικό κλίμα και τις
προοπτικές εξόδου από την κρίση αλλά
επίσης είχε, και εξακολουθεί να έχει,
επιπτώσεις στη διαδικασία της οικονο-
μικής ανάλυσης και των προβλέψεων για
τα μακροοικονομικά μεγέθη της
κυπριακής οικονομίας. Σε ένα τέτοιο
περιβάλλον είναι πολύ φυσικό και ορθο-
λογιστικό οι οικονομικές προβλέψεις και
αναλύσεις να είναι συγκρατημένες με
τάση μάλιστα μεροληψίας υπέρ των
απαισιόδοξων παρά των αισιόδοξων
πιθανών σεναρίων (tendency to err on the
side of caution). Στην περίπτωση της
Κύπρου, και σε αντίθεση με τις περιπτώ-
σεις άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ
που βρίσκονταν ή βρίσκονται σε
πρόγραμμα εξυγίανσης της οικονομίας
τους, οι προβλέψεις της Τρόικας για τα
μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας
ήταν συστηματικά και σημαντικά πιο
απαισιόδοξες από τα τελικά αποτελέ-
σματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δύο χρόνων. Αυτό στοιχειοθετήθηκε
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1.    Απόρροια και της ασυνήθιστα μεγάλης αβεβαιότητας που υπήρχε ήταν και το γεγονός ότι το όλο πρόγραμμα χρημα-
τοδότησης περιλάμβανε μεγάλο αριθμό «χρηματοδοτικών περιθωρίων» (buffers), πλείστα εκ των οποίων, όπως απο-
δείχθηκε εκ των υστέρων δεν χρησιμοποιήθηκαν στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος.  Για παράδειγμα, ενώ
2,5 δις ευρώ από το δάνειο είχαν κατανεμηθεί για το τραπεζικό σύστημα (εκτός Λαϊκής και Τράπεζας Κύπρου), εντού-
τοις μόνο 1,5 δις είχαν χρησιμοποιηθεί (για τον Συνεργατισμό). Επίσης, για κάλυψη του ενδεχομένου ακραίων αποτε-
λεσμάτων, το πρόγραμμα προέβλεπε την απομόνωση του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου  από την Ελλάδα (μέσω
της πώλησης των παραρτημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, για να  αποφευχθεί τυχόν  μετάδοση των
κινδύνων προς στο τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και τη ζώνη του ευρώ γενικότερα. 
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στην προηγούμενη έκδοση του Οικονο-
μικού Δελτίου της ΚΤΚ (βλ. Οικονομικό
Δελτίο Δεκεμβρίου 2014 Πλαίσιο 2,
σελ.75). Πέραν των επίσημων προβλέ-
ψεων της Τρόικας, που ήταν εν γένει
πολύ συντηρητικές, θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι και οι αρχικές τοποθετήσεις των
Κυπριακών αρχών (Υπουργείο Οικονο-
μικών και Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου)
σε κάθε αναθεώρηση του Προγράμ-
ματος (Programme Review) ήταν επίσης
συντηρητικές, σε μικρότερο όμως
βαθμό από εκείνες της Τρόικας. Eπίσης,
με την πάροδο του χρόνου και όσο
ανακοινώνονταν στοιχεία, οι προβλέψεις
της ΚΤΚ σύγκλιναν γρηγορότερα στο
τελικό αποτέλεσμα. 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, σε ένα
περιβάλλον με υπέρμετρη οικονομική
αβεβαιότητα, είναι πολύ φυσικό και
ορθολογιστικό να υπάρχει η τάση για
συγκρατημένη ανάλυση και προβλέ-
ψεις, με μια κάποια μάλιστα μεροληψία
υπέρ των απαισιόδοξων παρά των
αισιόδοξων πιθανών σεναρίων για τις
προοπτικές της οικονομίας. Θα πρέπει
να σημειωθεί όμως ότι η χρησιμότητα
αυτής της αρχής της συντηρητικότητας
των προβλέψεων, αν και αδιαμφισβή-
τητη, έχει τα όριά της σε σχέση με το
βαθμό που πρέπει να εφαρμόζεται.
Μετά από κάποιο βαθμό υπέρμετρης
υιοθέτησης αυτής της αρχής, οι επιπτώ-
σεις είτε εξασθενούν είτε γίνονται αρνη-
τικές. Πιο συγκεκριμένα, αρνητική θα
είναι η συνεισφορά της αρχής της
συντηρητικότητας των προβλέψεων
στην περίπτωση που υιοθετηθεί σε τόσο
υπέρμετρο βαθμό ώστε να δημιουρ-
γήσει ένα φαύλο κύκλο αρνητικού οικο-

νομικού κλίματος και προσδοκιών που
τροφοδοτούνται ενδογενώς από αυτό-
επαληθευόμενες προβλέψεις (self-
fulfilling prophesies). Αν δηλαδή μια
μεγάλη πλειοψηφία καταναλωτών και
επενδυτών υιοθετήσουν τα πιο απαισιό-
δοξα σενάρια για τις προοπτικές της
οικονομίας και η συμπεριφορά και ενέρ-
γειές τους σε σχέση με την κατανάλωση
και τις επενδύσεις επηρεαστούν
αναλόγως αρνητικά, ενδεχόμενα η
αρχική απαισιόδοξη πρόβλεψη να αυτό-
επαληθευτεί τελικά. Ιδιαίτερα σε περι-
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ΠIΝΑΚΑΣ 1 Σύγκριση προβλέψεων για το
πραγματικό αΕΠ
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EBRD, ΚΤΚ.
(1) Αφορά την πρόβλεψη που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο 2015 στο δελτίο του Κέντρου
Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Οικονομικές Προοπτικές.

                                                         2014              2015πρ
Πανεπιστήμιο Κύπρου(1) Απρίλιος  2015                              -2.3                        -0.9
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μάιος  2015                                   -2.3                        -0.5
EBRD Μάιος  2015                                   -2.3                         0.5
ΚΤΚ Ιούνιος 2015                                  -2.3                         0.5

ΠIΝΑΚΑΣ 2 οικονομικοί Δείκτες κατά την
30 απριλίου 2015
(ποσοστιαία μεταβολή από τον προηγούμενο χρόνο, 
εκτός και αν δηλωθεί διαφορετικά)

                                                                                                       2014             2015     Περίοδος 
Δείκτες Οικονομικής Συγκυρίας (ESI) - 
Αξία Δείκτη                                                                                 97.5             107.3          Απρίλιος
Εγγεγραμμένοι Άνεργοι (χιλιάδες, εποχικά 
στοιχεία) - μέσος όρος περιόδου                                 48,353          44,113          Απρίλιος 
Δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού 
εμπορίου  (2010=100)                                                       -2.74                  3.8      Ιαν.-Φεβρ. 
Εγγραφή μηχανοκινήτων οχημάτων                               11.3                12.3    1ο τρίμηνο
Δαπάνες πιστωτικών καρτών μη κατοίκων 
Κύπρου στην Κύπρο                                                                17.2                16.2    1ο τρίμηνο
Αφίξεις τουριστών (περίοδος)                                            -7.8                16.2    1ο τρίμηνο
Αφίξεις τουριστών (μηνιαία)                                             -16.3                25.7          Μάρτιος
Έσοδα από τον τουρισμό (περίοδος)                                -5.4                 -4.4      Ιαν.-Φεβρ.
Αριθμός αγοραπωλητήριων εγγράφων                          311                 381          Απρίλιος
Δάνεια από ΝΧΙ προς τον εγχώριο Ιδιωτικό τομέα      -4.2                 -0.2    1ο τρίμηνο
Δάνεια προς μη Χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις                                                                                 -2.0                  0.0    1ο τρίμηνο

Πηγή: KTK.
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πτώσεις όπου σημάδια εξόδου από την
κρίση αρχίσουν να διαφαίνονται, τυχόν
υπέρμετρη χρήση συντηρητισμού και
απαισιοδοξίας στη διαδικασία των
προβλέψεων ενδεχόμενα να δημιουρ-
γήσει αχρείαστες παλινδρομήσεις και
επιπλέον αβεβαιότητα.

Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις εγχώ-
ριων και διεθνών οργανισμών για το
ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης σε πραγ-
ματικούς όρους στην Κύπρο (Πίνακας 1,
σελ. 64) υπογραμμίζουν τη σημασία της
ετοιμασίας προβλέψεων με συντηρη-
τισμό μεν αλλά και ταυτόχρονα χωρίς
υπέρμετρο βαθμό απαισιοδοξίας. Συ γκε -
κριμένα, τον Απρίλιο του 2015 το Κέντρο
Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου (ΚΟΕ) Απριλίου ανακοίνωσε
την πρόβλεψή του για συρρίκνωση του
ρυθμού μεταβολής της κυπριακής οικο-
νομίας κατά 0,9% για το 2015. Τον Μάιο,
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την
πρόβλεψή της για θετικό ρυθμό
ανάπτυξης της Κύπρου για το 2015 γύρω
στο 0,5%, σε αντίθεση με τις εαρινές
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
οι οποίες βασιζόμενες πάνω στους
ίδιους περίπου οικονομικούς δείκτες, και
πάνω στις τότε εκτιμήσεις της Τρόικας,
προέβλεπαν συρρίκνωση του ΑΕΠ της
Κυπριακής οικονομίας κατά 0,5%. Σημει-
ώνεται ότι μέχρι τα τέλη Απριλίου, 2015
όταν γίνονταν ακόμα συζητήσεις των
κυπριακών αρχών με την Τρόικα για τις
προβλέψεις, υπήρχαν πολλοί προπο-
ρευόμενοι δείκτες στην κυπριακή οικο-
νομία που καταδείκνυαν ότι οι αρνητικές
τάσεις κατά τα δύο προηγούμενα
τρίμηνα είχαν ανατραπεί και ότι η πορεία

εξόδου από την κρίση ήταν ευδιάκριτη
(Πίνακας 2, σελ. 64). Όπως διαφάνηκε εκ
των υστέρων, η αρνητική προοπτική για
την κυπριακή οικονομία που σκιαγρα-
φόταν στις εαρινές προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημιούργησε
ένα κύκλο αρνητικής δημοσιότητας, η
οποία ήταν αχρείαστη στις συνθήκες
αβεβαιότητας που ήδη υπήρχαν. Μέσα
σε λίγες μέρες από την ανακοίνωση
αυτών των αρνητικών προβλέψεων,
δημοσιεύτηκε η προκαταρκτική εκτί-
μηση (flash estimate) της ΣΥΚ για το
ρυθμό μεγέθυνσης της Κυπριακής οικο-
νομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015,
ο οποίος έφθασε το 0,4% σε σχέση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, και κατέ-
γραψε πολύ σημαντική τριμηνιαία
αύξηση της τάξης του 1,6%. Σε αυτή την
περίπτωση τρεις οργανισμοί βασιζό-
μενοι πάνω στις ίδιες περίπου πληροφο-
ρίες ανακοίνωσαν πολύ διαφορετικές
προβλέψεις, δημιουργώντας αβεβαι-
ότητα στις αγορές ως προς την πορεία
ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας,
εν μέσω μάλιστα και ενός αναδυόμενου
ευνοϊκού κλίματος που δημιουργήθηκε
μετά την επιτυχή έξοδο της Κύπρου στις
αγορές τον Απρίλιο του 2015. 

Σημειώνεται, ότι η ανακοίνωση της
θετικότερης από ότι αναμενόταν εκτί-
μησης του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο
του 2015, οδήγησε σε επαναφορά των
προβλέψεων της Τρόικας σε θετικό
πρόσημο. Οδήγησε επίσης και την ΚΤΚ
να αναθεωρήσει τις προβλέψεις για το
2015 από 0,2% πριν την ανακοίνωση σε
0,5% μετά την ανακοίνωση. Αυτή η
ανακοίνωση επανάφερε σε μεγάλο
βαθμό τις προβλέψεις της ΚΤΚ σε
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επίπεδο πλησίον των προβλέψεων που
υπήρχαν πριν τις Ρωσο-ουκρανικές
εξελίξεις, που επηρέασαν αρνητικά το
τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2014, και
συνακόλουθα τις προοπτικές για το
2015. Ουσιαστικά, τα στοιχεία του
πρώτου τριμήνου διέψευσαν τους
φόβους ότι οι επιπτώσεις από τις δυσμε-
νείς εξελίξεις το τέλος του 2014 θα είχαν
μεγάλη επίδραση στις εξελίξεις το 2015.

Πέραν του αχρείαστου αρνητικού
κλίματος που δημιουργήθηκε εγχώρια
τον Μάιο του 2015, έστω και για
σύντομο χρονικό διάστημα, από την
ανακοίνωση των υπέρμετρα συντηρη-
τικών προβλέψεων της Τρόικας που
μετέπειτα ανατράπηκαν, σημειώνεται
επίσης και ενδεχόμενος επηρεασμός
των διεθνών αγορών από της απαισιό-
δοξες προβλέψεις κυρίως της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, ακόμα
και μετά την ανακοίνωση από τη ΣΥΚ για
το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου, ο οίκος
αξιολόγησης DBRS ανακοίνωσε στις
αρχές Ιουνίου συρρίκνωση της οικονο-
μίας της Κύπρου το 2015 της τάξης του
0,5%, ενδεχόμενα επηρεαζόμενο από
αρνητικές προβλέψεις, κυρίως της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και παρά το
γεγονός ότι η ανακοίνωση του πρώτου
τριμήνου του 2015 από τη ΣΥΚ, θέτει
γερές προϋποθέσεις για την πορεία
ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας
μέσα στο 2015.

Εν κατακλείδι, η σημασία των συντη-
ρητικών προβλέψεων ιδιαίτερα σε
περίοδο πολύ υψηλής αβεβαιότητας δεν
μπορεί να υποβαθμιστεί. Ταυτόχρονα,
όμως, υπέρμετρη χρήση της αρχής
αυτής μπορεί να αυξάνει και τους κινδύ-

νους για παλινδρομήσεις και ακόμα
περισσότερη αβεβαιότητα στην οικο-
νομία. Για παράδειγμα, αρνητική θα
είναι η συνεισφορά της αρχής της
συντηρητικότητας των προβλέψεων
στην περίπτωση που υιοθετηθεί σε τόσο
υπέρμετρο βαθμό ώστε να δημιουρ-
γήσει ένα φαύλο κύκλο αρνητικού οικο-
νομικού κλίματος και προσδοκιών που
τροφοδοτούνται ενδογενώς από αυτό-
επαληθευόμενες προβλέψεις. Μπορεί
επίσης, στο βαθμό που υιοθετείται από
τους διεθνείς δανειστές, να επηρεάσει
άλλους συμμετέχοντες στις διεθνείς
αγορές. Αυξημένη, λοιπόν, προσοχή
απαιτείται στην ετοιμασία των προβλέ-
ψεων, αλλά και στην ερμηνία τους, με
στόχο την αντικειμενική αντίληψη των
προοπτικών της οικονομίας, ιδιαίτερα
σε περιόδους ασυνήθιστα μεγάλης
αβεβαιότητας.

1

2

3

Σύνοψ
η

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

Στατιστικό 
Π

αράρτημα 

A21505073 CBC EB June 2015 Greek_a18  6/29/15  1:03 PM  Page 66



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιουνιοΣ 2015

67Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

που ενδεχόμενα να προκύψει τόσο από το
κυπριακό σύστημα όσο και από ευρωπαϊκά
κονδύλια αναμένεται να επηρεάσει θετικά
τις πάγιες επενδύσεις. Συνεχιζόμενη μείωση
1,0% αναμένεται να κα τα γράψει η δημόσια
κατανάλωση, κυρίως λόγω της συνεχιζό-
μενης μείωσης της απασχόλησης στο
δημόσιο τομέα. Αύξηση αναμένεται στις
εξαγωγές και στις εισαγωγές της τάξης του
4,1% και 6,2% αντίστοιχα. 

Αξιολόγηση κινδύνων όσον αφορά τις
μακροοικονομικές προβλέψεις

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό (Πίνακας
Α.12, σελ. 59) καθώς και για το ΑΕΠ (Πίνακας
Α.13, σελ. 61) θεωρούνται ως οι επικρατέ-
στερες με βάση τις προαναφερθείσες υποθέ-
σεις εργασίας. Εντούτοις, λόγω της
αβεβαιότητας που υπάρχει στην εξέλιξη της
πορείας των μεταβλητών που αποτελούν τις
βασικές υποθέσεις, η τελική έκβαση των λεγό-
μενων 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
μεθοδολογία όσο και σε τεχνοκρατική αξιολό-
γηση, είναι είτε συμμετρική είτε ασύμμετρη
γύρω από τις δεσπόζουσες προβλέψεις.
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Συγκεκριμένα, η ασύμμετρη κατανομή χωρί-
ζεται σε δύο άνισα μέρη, πάνω και κάτω από
τη δεσπόζουσα τιμή. Παράλληλα, οι διακυ-
μάνσεις αυξάνονται όσο μακραίνει η χρονική
περίοδος των προβλέψεων, λόγω της αυξη-
μένης αβεβαιότητας10.

Οι προς τα πάνω κίνδυνοι για την πορεία
του ΑΕΠ της Κυπριακής οικονομίας φαίνεται
να είναι οι επικρατέστεροι (Διάγραμμα Α.43)
για το 2015. Πιο συγκεκριμένα, η περαιτέρω
ανάκτηση της εμπιστοσύνης αναμένεται να
επηρεάσει θετικά την πορεία της εγχώριας
οικονομίας και κυρίως της ιδιωτικής κατανά-
λωσης. Επιπλέον η δυνατότητα εκμετάλ-
λευσης του φυσικού αερίου τα επόμενα
χρόνια (δεν περιλαμβάνονται στο βασικό
σενάριο των προβλέψεων) θα επηρεάσει
θετικά τις οικονομικές προοπτικές της
Κυπριακής οικονομίας. Η δημιουργία καζίνο
στην Κύπρο, απόφαση η οποία έχει ήδη τεθεί
σε εφαρμογή με το νομικό πλαίσιο να έχει
θεσπιστεί, αναμένεται να ενισχύσει το
εγχώριο τουριστικό προϊόν. Παράλληλα η
πρόσφατη αίτηση από την αεροπορική εται-
ρεία Cobalt για να εγγραφεί ως κυπριακή
εταιρεία με 7-10 αεροσκάφη, σε περίπτωση
υλοποίησής της, αναμένεται να δώσει σημαν-
τική δυναμική στον τομέα του τουρισμού, με
τη βελτίωση της προσβασιμότητας στο νησί.
Αντίθετα για το 2016 οι κίνδυνοι προς τα
πάνω θεωρούνται ίσοι με τις πιθανότητες για
προς τα κάτω αναθεώρηση.

Ωστόσο, υπάρχουν και σημαντικοί καθο-
δικοί κίνδυνοι που αφορούν κυρίως τις εξελί-
ξεις στην Ελλάδα. Επιπλέον, αν οι κυρώσεις
που επιβάλλονται στη Ρωσία παραταθούν
μετά το 2016, οι εξαγωγές υπηρεσιών, όπως ο
τουρισμός, άλλες επιχειρηματικές και οικονο-
μικές υπηρεσίες μπορεί να επηρεαστούν
αρνητικά. Επιπλέον, σημαντικοί κίνδυνοι
συνδέονται με περαιτέρω επιδείνωση των

10.   Ο καθορισμός των διαστημάτων εμπιστοσύνης για ετερό-
κλινη κατανομή, έγινε με βάση τη μεθοδολογία που ανέ-
πτυξαν η Τράπεζα της Αγγλίας και η Τράπεζα της Σουηδίας.
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πιστωτικών συνθηκών. Τέλος, μια περαιτέρω
επιδείνωση στον τομέα των ακινήτων θα
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τον τομέα
των κατασκευών.

Όσον αφορά τον ΕνΔΤΚ, οι πιο σημαντικοί
προς τα πάνω για το 2015 και 2016
(Διάγραμμα 44, σελ. 67) κίνδυνοι αφορούν το
ενδεχόμενο καλύτερου από του αναμενο-
μένου εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος,
καθώς και την πιθανότητα ψηλότερων τιμών
του πετρελαίου ή/και διολίσθησης του ευρώ
έναντι του δολαρίου. Αντίθετα, το ενδεχόμενο
πιθανής επιδείνωσης της εξωτερικής ζήτησης
για υπηρεσίες (δυσμενή οικονομική κατά-
σταση στη Ρωσία). καθώς και επιδείνωση στις
χορηγήσεις πιστώσεων, μπορεί να σπρώξουν
τον πληθωρισμό σε χαμηλότερα επίπεδα από
ό,τι προβλέπεται στο βασικό σενάριο. 

Συνυπολογίζοντας τους πιο πάνω προανα-
φερθέντες κινδύνους, σημειώνεται ότι ενδε-
χόμενες παρεκκλίσεις προς τα πάνω όσον
αφορά τη δεσπόζουσα πρόβλεψη του ΕνΔΤΚ,
έχουν μεγαλύτερη στατιστική πιθανότητα να
πραγματοποιηθούν. Όσον αφορά τον ΕνΔΤΚ
εξαιρουμένης της ενέργειας οι κίνδυνοι
αναθεώρησης συνάδουν με τους κινδύνους
για το ΑΕΠ (Διάγραμμα 45, σελ. 67).
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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 τις εισαγωγές αγαθών της Κύπρου
που αφορούν τις συναλλαγές μεταξύ
κατοίκων και μη κατοίκων Κύπρου. Ο
Πίνακας Β.10 παρουσιάζει τη διεθνή επεν-
δυτική 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 Ισοζυγίου Πληρωμών του
Τμήματος Στατιστικής της ΚΤΚ με βάση τη
μεθοδολογία του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου ("BPM6"). Ο Πίνακας Β.9 καταρτί-
ζεται 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 2010). Προκα-
ταρκτικά υπολογίζονται με βάση αριθμό
δεικτών, ενώ τα τελικά στοιχεία βασίζονται
στα αποτελέσματα 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 2010.

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 2010.

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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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1 Συναλλαγματικές ισοτιμίες επιλεγμένων νομισμάτων έναντι του ευρώ

                                                                                                                                                                                                                                                              USD/EUR                      GBP/EUR                       JPY/EUR
Μέσος όρος Ιανουαρίου                                                                                                                                                                                                                        1,1630                            0,7671                       137,6268
Μέσος όρος Φεβρουαρίου                                                                                                                                                                                                                   1,1354                            0,7404                       134,8670
Μέσος όρος Μαρτίου                                                                                                                                                                                                                             1,0829                            0,7234                       130,3282
Μέσος όρος Απριλίου                                                                                                                                                                                                                             1,0818                            0,7231                       129,2868
Μέσος όρος Μαΐου (μέχρι 15 Μαΐου)                                                                                                                                                                                              1,1266                            0,7296                       134,8527
Μέσος όρος Ιαν-Μαΐου (μέχρι 15 Μαΐου)                                                                                                                                                                                      1,1166                            0,7374                       133,1963
Τιμή στις 31/12/2014                                                                                                                                                                                                                             1,2098                            0,7765                       144,8500
Τιμή στις 15/05/2015                                                                                                                                                                                                                             1,1451                            0,7279                       136,5400
Ψηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία ως προς το ευρώ                                                                                                                                                             1,2104                            0,7848                       144,9400
                                                                                                                                                                                                                                                                            1 Ιαν.                                6 Ιαν.                                1 Ιαν.
Χαμηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία ως προς το ευρώ                                                                                                                                                        1,0496                            0,7064                       126,9500
                                                                                                                                                                                                                                                                    13 Μαρτ.                        11 Μαρτ.                           13 Απρ.
% ανατίμησης (+)/υποτίμησης (-) του ευρώ μεταξύ  31/12/2014 και 15/05/2015                                                                                                      -5,3%                              -6,3%                              -5,7%

Πηγή: Bloomberg.

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Στάθμιση
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2005=100           2005=100
                                                                                                                                         Απρίλιος          Μάρτιος         Απρίλιος      Ιαν.-Απρ. Ιαν.-Μάρτ.   Ιαν.-Απρ.        (για τα έτη           (για τα έτη
                                                                       2012           2013          2014           2014/13          2015/14          2015/14        2014/13      2015/14      2015/14      2008-2010)       2011 - 2015)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ                          2,39           -0,40          -1,35                  -1,60                 -1,88                 -2,07               -2,33             -1,54             -1,68                 100,00                    100,00

Α       ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                   6,70           -1,57          -3,41                  -4,82                 -1,60                 -2,91               -6,20             -0,25             -0,91                    28,98                       20,52
Γεωργικά                                                       -1,29            -1,02           -3,65                    -5,67                    8,15                    5,54                 -7,37                 7,58                7,07                        6,93                           5,96
Βιομηχανικά                                                 3,39              1,36           -0,14                    -0,21                  -0,13                  -0,42                 -0,29                 0,10              -0,03                     19,29                        11,37
Ηλεκτρισμός                                               27,23            -8,72        -11,21                 -14,79                -18,53                -20,75              -18,42            -11,51            -13,84                        2,76                           3,19

Β       ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ                          7,94            3,31            0,27                    0,14              -13,43              -12,56               -0,17           -16,51          -15,52                       6,63                         5,50

Γ        ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ       -0,55           -0,17          -0,58                    0,53                 -1,44                 -2,45               -0,37             -0,47             -0,97                    24,62                       31,74
Γ1     Μηχανοκίνητα οχήματα              -0,64            -0,01           -3,07                    -2,52                  -1,91                  -1,79                 -2,47               -1,74              -1,76                        5,41                           6,48
Γ2     Άλλα εισαγόμενα                            -0,54            -0,20           -0,06                      1,16                  -1,34                  -2,58                   0,07               -0,20              -0,81                     19,21                        25,26

Δ       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                     0,96           -0,49          -0,94                  -1,35                 -0,23                 -0,27               -1,64             -0,20             -0,22                    39,77                       42,24

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Στάθμιση
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2005=100           2005=100
                                                                                                                                         Απρίλιος          Μάρτιος         Απρίλιος      Ιαν.-Απρ. Ιαν.-Μάρτ.   Ιαν.-Απρ.        (για τα έτη           (για τα έτη
                                                                       2012           2013          2014           2014/13          2015/14          2015/14        2014/13      2015/14      2015/14      2008-2010)       2011 - 2015)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ                          2,39           -0,40          -1,35                  -1,60                 -1,88                 -2,07               -2,33             -1,54             -1,68                 100,00                    100,00

Α       ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                   1,58           -0,39          -0,83                  -1,18                 -0,38                 -0,69               -1,53             -0,06             -0,22                    28,98                       20,52
Α,1   Γεωργικά                                            -0,09            -0,06           -0,23                    -0,36                    0,49                    0,33                 -0,47                 0,46                0,43                        6,93                           5,96
Α,2   Βιομηχανικά                                       0,42              0,17           -0,02                    -0,03                  -0,02                  -0,05                 -0,04                 0,01                0,00                     19,29                        11,37
Α,3   Ηλεκτρισμός                                       1,24            -0,49           -0,58                    -0,79                  -0,85                  -0,96                 -1,02               -0,53              -0,64                        2,76                           3,19

Β       ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ                          0,54            0,24            0,02                    0,01                 -1,04                 -0,97               -0,01             -1,28             -1,20                       6,63                         5,50

Γ        ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ       -0,15           -0,04          -0,15                    0,14                 -0,38                 -0,65               -0,09             -0,12             -0,25                    24,62                       31,74
Γ1     Μηχανοκίνητα οχήματα              -0,03              0,00           -0,14                    -0,11                  -0,08                  -0,08                 -0,11               -0,08              -0,08                        5,41                           6,48
Γ2     Άλλα εισαγόμενα                            -0,15            -0,05           -0,02                      0,25                  -0,29                  -0,57                   0,02               -0,05              -0,22                     19,21                        25,26

Δ       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                     0,41           -0,21          -0,40                  -0,57                 -0,10                 -0,11               -0,69             -0,08             -0,09                    39,77                       42,24
          

Πηγή: ΣYK.

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

                                                                                                                                                                               Απρίλιος                  Μάρτιος         Απρίλιος           Ιαν.-Απρ.       Ιαν.-Μάρτ.          Ιαν.-Απρ.
                                                                                                             2012         2013           2014            2014/13                   2015/14           2015/14             2014/13            2015/14            2015/14
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ                       2,39         -0,40           -1,35                   -1,36                          -1,88                  -2,07                    -2,33                   -1,54                   -1,68
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά                                             0,82            0,22            -1,45                     -2,05                             2,60                     1,45                      -2,90                       2,66                       2,36
Αλκοολούχα ποτά και καπνός                                                      3,19            8,58              2,59                      3,38                             1,02                     1,50                        1,84                       2,47                       2,23
Ένδυση και υπόδηση                                                                     -2,75          -2,73              2,08                      5,39                           -2,36                   -0,51                        3,08                       0,63                       0,32
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο                  11,33          -3,99            -5,58                     -7,24                           -8,45                   -9,28                      -8,70                     -6,66                     -7,32
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και 
προϊόντα καθαρισμού                                                                     0,08          -1,09            -2,05                     -2,93                           -0,74                   -0,98                      -2,76                     -0,58                     -0,68
Υγεία                                                                                                      0,56          -2,50            -1,31                     -2,35                             0,69                     0,73                      -3,14                       0,59                       0,62
Μεταφορές                                                                                         3,08            2,21              0,99                      1,67                           -6,01                   -5,67                        0,81                     -6,80                     -6,52
Επικοινωνίες                                                                                       1,08            0,97              1,48                      0,88                             0,99                     0,87                        0,86                       1,12                       1,06
Αναψυχή και πολιτισμός                                                                0,65          -0,11            -1,31                     -1,52                           -1,55                   -1,31                      -1,42                     -1,66                     -1,58
Εκπαίδευση                                                                                         2,41          -0,74            -3,51                     -4,20                           -1,61                   -1,61                      -4,23                     -1,68                     -1,66
Εστιατόρια και ξενοδοχεία                                                            1,06            0,39            -1,38                     -1,60                             0,13                     0,11                      -1,52                             0                       0,03
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες                                                            0,35            0,86            -1,12                     -1,03                           -0,40                   -0,85                      -0,98                     -0,52                     -0,60

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

                                                                                                                                                                               Απρίλιος                  Μάρτιος         Απρίλιος           Ιαν.-Απρ.       Ιαν.-Μάρτ.          Ιαν.-Απρ.
                                                                                                             2012         2013           2014            2014/13                   2015/14           2015/14             2014/13            2015/14            2015/14
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ                       2,39         -0,40           -1,37                   -1,36                          -1,88                  -2,07                    -2,33                   -1,54                   -1,68
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά                                             0,14            0,04            -0,26                     -0,36                             0,46                     0,25                      -0,51                       0,47                       0,41
Αλκοολούχα ποτά και καπνός                                                      0,07            0,19              0,06                      0,08                             0,03                     0,04                        0,04                       0,06                       0,05
Ένδυση και υπόδηση                                                                     -0,18          -0,17              0,13                      0,34                           -0,16                   -0,03                        0,18                       0,04                       0,02
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο                     1,56          -0,60            -0,83                     -1,08                           -1,19                   -1,31                      -1,32                     -0,94                     -1,03
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, 
και προϊόντα καθαρισμού                                                             0,01          -0,07            -0,14                     -0,20                           -0,05                   -0,06                      -0,18                     -0,04                     -0,04
Υγεία                                                                                                      0,04          -0,18            -0,09                     -0,16                             0,05                     0,05                      -0,22                       0,04                       0,04
Μεταφορές                                                                                         0,42            0,31              0,14                      0,24                           -0,88                   -0,83                        0,11                     -0,99                     -0,95
Επικοινωνίες                                                                                       0,04            0,04              0,06                      0,03                             0,04                     0,03                        0,03                       0,04                       0,04
Αναψυχή και πολιτισμός                                                                0,04          -0,01            -0,08                     -0,09                           -0,09                   -0,08                      -0,08                     -0,10                     -0,09
Εκπαίδευση                                                                                         0,10          -0,03            -0,15                     -0,17                           -0,07                   -0,07                      -0,18                     -0,07                     -0,07
Εστιατόρια και ξενοδοχεία                                                            0,09            0,03            -0,13                     -0,14                             0,01                     0,01                      -0,13                             0                             0
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες                                                            0,03            0,07            -0,09                     -0,09                           -0,03                   -0,07                      -0,08                     -0,04                     -0,05

Πηγή: ΣΥΚ.

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

                                                                                                                                                    Απρίλιος                       Μάρτιος             Απρίλιος                 Ιαν.-Απρ.                Ιαν.-Μάρτ.               Ιαν.-Απρ.
                                                                                                                                                     2014/13                        2015/14               2015/14                   2014/13                     2015/14                 2015/14
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ                                                                                                                     -1,60                               -1,88                      -2,07                           -2,33                            -1,54                         -1,68
Ενοίκια                                                                                                                                                 -7,42                                 -1,55                       -1,58                            -7,96                              -2,07                          -1,95
Συντήρηση και επισκευή κατοικιών                                                                                        -1,86                                 -1,83                       -1,94                            -1,77                              -1,86                          -1,88
Μεταφορές                                                                                                                                          7,06                                 -0,97                       -1,60                              3,56                                1,06                            0,37
Επικοινωνίες                                                                                                                                        1,34                                  1,72                         1,72                              1,33                                1,83                            1,80
Ασφάλειες                                                                                                                                          -1,34                                 -0,11                       -0,09                            -0,46                              -0,10                          -0,10
Υπηρεσίες απο κρατικούς φορείς                                                                                               9,32                                  0,72                         0,72                              9,32                                0,72                            0,72
Εκπαίδευση                                                                                                                                       -4,20                                 -1,61                       -1,61                            -4,23                              -1,68                          -1,66
Ιατρική περίθαλψη                                                                                                                         -2,99                                  1,11                         1,18                            -3,96                                0,99                            1,04
Εστιατόρια και καφενεία                                                                                                              -1,56                                  0,14                         0,11                            -1,60                              -0,01                            0,02
Προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες                                                                                        -1,90                                 -0,67                       -0,63                            -1,61                              -0,79                          -0,75
Σύνολο Υπηρεσιών                                                                                                                 -1,35                               -0,23                      -0,27                           -1,64                            -0,20                         -0,22

Πηγή: ΣΥΚ.

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

                                                                                                                                                    Απρίλιος                       Μάρτιος             Απρίλιος                 Ιαν.-Απρ.                Ιαν.-Μάρτ.               Ιαν.-Απρ.
                                                                                                                                                     2014/13                        2015/14               2015/14                   2014/13                     2015/14                 2015/14
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ                                                                                                                     -1,60                               -1,88                      -2,07                           -2,33                            -1,54                         -1,68
Ενοίκια                                                                                                                                                 -0,21                                 -0,04                       -0,04                            -0,23                              -0,06                          -0,05
Συντήρηση και επισκευή κατοικιών                                                                                        -0,05                                 -0,05                       -0,05                            -0,04                              -0,05                          -0,05
Μεταφορές                                                                                                                                          0,19                                 -0,03                       -0,05                              0,09                                0,03                            0,01
Επικοινωνίες                                                                                                                                        0,05                                  0,06                         0,06                              0,05                                0,07                            0,07
Ασφάλειες                                                                                                                                          -0,03                                         0                                0                            -0,01                                      0                                  0
Υπηρεσίες απο κρατικούς φορείς                                                                                               0,12                                  0,01                         0,01                              0,12                                0,01                            0,01
Εκπαίδευση                                                                                                                                       -0,17                                 -0,07                       -0,07                            -0,18                              -0,07                          -0,07
Ιατρική περίθαλψη                                                                                                                         -0,16                                  0,06                         0,06                            -0,21                                0,05                            0,05
Εστιατόρια και καφενεία                                                                                                              -0,14                                  0,01                         0,01                            -0,14                                      0                                  0
Προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες                                                                                        -0,17                                 -0,06                       -0,06                            -0,14                              -0,07                          -0,07
Σύνολο Υπηρεσιών                                                                                                                 -0,57                               -0,10                      -0,11                           -0,69                              0,08                         -0,09

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ B.8 ισοζύγιο πληρωμών
(€ εκατομμύρια)

                                                                                                                                                                                        2013 (προκ.)                                                                                            2014 (προκ.)
                                                                                                                                                     Πίστωση                   Χρέωση          Υπόλοιπο                                 Πίστωση                  Χρέωση          Υπόλοιπο
1.     Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών                                                                13.921,4                 14.473,7                 -552,3                                  13.111,2                13.996,5                 -885,3
         Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                             10.409,3                 10.389,7                      19,6                                  10.813,2                10.843,4                    -30,3

Αγαθά                                                                                                                                          2.747,2                    5,640.0             -2.892,8                                     3.163,5                   5.828,4             -2.664,9
         Γενικά Εμπορεύματα κατά την έννοια του ισοζυγίου πληρωμών                     2.403,5                       5.639,8               -3.236,4                                       2.920,8                     5.827,4               -2.906,7
         Καθαρές εξαγωγές αγαθών στο πλαίσιο διεθνών τριγωνικών συναλλαγών          343,2                                                           343,2                                           240,1                                                          240,1
         Μη νομισματικός χρυσός                                                                                                              0                                    0                              0                                                2,6                              1,0                          1,6

Υπηρεσίες                                                                                                                                 7.662,1                    4.749,7               2.912,4                                     7.649,7                   5.015,0               2.634,6
         Υπηρεσίες μεταποίησης αγαθών τα οποία ανήκουν σε άλλους                                 0,4                                    0                          0,4                                                1,7                              0,6                          1,1
         Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που δεν περιλαμβάνονται 
         αλλού (π.δ.π.α)                                                                                                                              5,2                             35,8                      -30,6                                                2,6                            26,4                     -23,8
         Μεταφορές                                                                                                                            2.453,6                       1.427,9                 1.025,7                                       2.257,7                     1.488,7                     769,0
         Ταξίδια                                                                                                                                     2.178,6                          930,7                 1.247,9                                       2.121,7                         944,1                 1.177,6
         Κατασκευές                                                                                                                                  30,8                             14,7                        16,0                                              23,5                              9,0                       14,5
         Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες                                                               19,2                          109,7                      -90,5                                              17,7                         124,3                   -106,6
         Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες                                                                                    1.668,7                          855,8                     812,9                                       1.999,7                     1.089,9                     909,8
         Χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας π.δ.π.α                 2,6                             55,1                      -52,5                                                1,0                            57,4                     -56,4
         Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης                   1.044,9                          848,7                     196,3                                           986,5                         797,4                     189,1
         Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες                                                                                   129,7                          372,2                   -242,5                                           125,2                         378,9                   -253,7
         Προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες                                             32,3                             39,3                        -7,0                                              42,1                            36,4                          5,7
         Αγαθά και υπηρεσίες της γενικής κυβέρνησης π.δ.π.α                                              96,1                             59,9                        36,2                                              70,3                            62,0                          8,3
         Υπηρεσίες που δεν έχουν κατανεμηθεί                                                                                   0                                    0                              0                                                    0                                  0                              0

Πρωτογενές εισόδημα                                                                                                      3.219,4                    3.446,4                 -227,0                                     2,069.9                   2.529,2                 -459,3
Εισόδημα από εξαρτημένη εργασία                                                                                            54,4                             55,0                        -0,6                                              50,2                            65,9                     -15,7
Εισόδημα από επενδύσεις                                                                                                         3.075,2                       3.332,5                   -257,3                                       1.914,8                     2.383,3                   -468,4
         Εισόδημα από άμεσες επενδύσεις                                                                                    995,7                          775,0                     220,7                                           414,4                         687,1                   -272,7
         Εισοδήματα επενδύσεων χαρτοφυλακίου                                                                    587,7                          710,1                   -122,4                                           390,6                         389,3                          1,3
         Εισόδημα από λοιπές επενδύσεις                                                                                  1.490,4                       1.847,4                   -357,0                                       1.109,6                     1.306,9                   -197,2
         Εισόδημα από συναλλαγματικά διαθέσιμα                                                                        1,4                                                                1,4                                                0,2                                                               0,2
Λοιπό πρωτογενές εισόδημα                                                                                                          89,8                             58,8                        31,0                                           104,8                            80,0                       24,8

Δευτερογενές εισόδημα                                                                                                       292,7                         637,6                 -344,9                                         228,1                       623,8                 -395,7
         Γενική κυβέρνηση                                                                                                                     68,5                          143,2                                                                              83,3                         128,9                                
         Λοιποί τομείς                                                                                                                             224,2                          494,4                                                                            144,8                         484,9                                

2.        Ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων                                                                               257,0                            11,7                   245,3                                         148,2                             4,2                   143,9

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

3.        Ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών                                    -15.550,5                -14.719,6                 -830,9                                   -3.625,6                 -3.622,6                       -3,0

Άμεσες επενδύσεις                                                                                                              2.809,3                    2.828,1                    -18,8                                     1.720,7                       592,7               1.128,0
         Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια  επενδύσεων χαρτοφυλακίου              2.950,3                       2.594,2                                                                        1.591,5                            64,3                                
         Χρεωστικά μέσα                                                                                                                    -141,0                          233,9                                                                            129,1                         528,4                                  
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου                                                                                     -11.506,0                    1.201,0          -12.707,0                                   -1.482,0                   1.159,8             -2.641,8
         Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια  επενδύσεων χαρτοφυλακίου                  592,2                          458,2                                                                               -7,6                         961,7                                
         Χρεόγραφα                                                                                                                       -12.098,2                          742,9                                                                      -1.474,4                         198,1                                
Χρηματοοικονομικά παράγωγα (εκτός των συναλλαγματικών 
διαθεσίμων) και δικαιώματα υπαλλήλων προς απόκτηση μετοχών      -155,2                       -212,3                      57,1                                          -11,4                          25,5                    -37,0
Λοιπές επενδύσεις                                                                                                             -6.662,2                -18.536,4            11.874,3                                   -3.858,8                 -5.400,6               1.541,8
         εκ των οποίων:
         Μετρητά και καταθέσεις                                                                                                 -2.135,1                  -21.600,3                                                                      -3.665,7                    -6.511,8                                
         Δάνεια                                                                                                                                    -4.675,3                       3.017,1                                                                          -214,6                     1.187,0                                
Συναλλαγματικά διαθέσιμα                                                                                                -36,4                                                                                                                     6,0
4.       Καθαρά σφάλματα και παραλείψεις                                                                                                                                     -524,1                                                                                                             738,3

Πηγή: ΚΤΚ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ B.9 Εισαγωγές κατά οικονομική κατηγορία
(€ εκατομμύρια, εκτός και αν σημειώνεται διαφορετικά)

                                                                                                                                                                                                                                                                                 2014                           2015                                      
                                                                                                                                          2013                                     2014                     % αλλαγή                 Ιαν.-Φεβρ.              Ιαν.-Φεβρ.                % αλλαγή
Εισαγωγές                                                                                                                    4.830,4                                  5.133,4                                     6,3                               728,1                           731,8                                0,5
Καταναλωτικά αγαθά                                                                                              1.717,8                                  1.816,2                                     5,7                               250,3                           255,6                                2,1
Ενδιάμεσα αγαθά                                                                                                     1.158,5                                  1.176,4                                     1,5                               182,6                           182,2                              -0,2
Κεφαλαιουχικά αγαθά                                                                                                292,5                                      492,0                                   68,2                                 40,8                              42,8                                4,9
Μεταφορικός εξοπλισμός και ανταλλακτικά                                                     264,5                                      379,8                                   43,6                                 47,0                              54,8                             16,7
Καύσιμα και λιπαντικά                                                                                            1.394,4                                  1.265,4                                    -9,2                               207,1                           194,9                              -5,9

Πηγή: ΣΥΚ.
(1) Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις για το Σεπτέμβριο 2014 περιλαμβάνουν  τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμούμεταφορών με συνολική αξία €176,4 εκατ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ B.10 Ετήσια διεθνής επενδυτική θέση: 2014 (προκαταρκτικά)
(€ εκατομμύρια)

                                                                                                                                                                                                                                                ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
Ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών                                                                                                                                                    94.978,8                         123.877,6                     -28.898,7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Άμεσες επενδύσεις                                                                                                                                                                                                             35.308,0                            48.678,0                     -13.370,0

Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια  επενδύσεων χαρτοφυλακίου                                                                                           33.078,5                            43.017,2
Χρεωστικά μέσα                                                                                                                                                                                                                2.229,5                              5.660,8

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου                                                                                                                                                                                         11.678,7                            10.037,8                          1.640,8
Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια  επενδύσεων χαρτοφυλακίου                                                                                              4.473,2                              2.939,3

Μετοχικοί τίτλοι                                                                                                                                                                                                                      3.375,0                                 1.601,6
Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                                          0                                              0
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                                    C                                              C
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                                         0                                              0
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                                                   S                                              S

Μετοχές εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου                                                                                                                                                     1.098,1                                 1.337,7                                            
Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                                          0                                              0
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                                    C                                              0
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                                         0                                              0
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                                                   S                                              S

Χρεόγραφα                                                                                                                                                                                                                           7.205,5                              7.098,5
Βραχυπρόθεσμα                                                                                                                                                                                                                        580,2                                     261,1

Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                                          0                                              0
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                           485,3                                              S
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                                         0                                              0
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                                             94,9                                              C                                            

Μακροπρόθεσμα                                                                                                                                                                                                                   6.625,3                                 6.837,4
Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                                 927,3                                              0
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                       3.510,2                                       27,3
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                                         0                                 2.289,8
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                                      2.187,9                                 4.520,4

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (εκτός των συναλλαγματικών διαθεσίμων) και δικαιώματα 
υπαλλήλων προς απόκτηση μετοχών                                                                                                                                                                  1.759,1                              1.538,4                              220,7

Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                                            0                                              0
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                             290,9                                     297,4
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                                            0                                              0
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                                         1.468,2                                 1.243,7

Λοιπές επενδύσεις                                                                                                                                                                                                         45.500,2                            63.623,3                     -18.123,1
Λοιπές συμμετοχές σε κεφάλαιο                                                                                                                                                                          384,8                                             0
Μετρητά και καταθέσεις                                                                                                                                                                                    18.506,3                            26.999,4                                           

Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                            156,6                                 2.877,7
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                  6.287,8                              24.121,7
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                              13,9                                              0
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                               12.047,9                                              0                                            

Δάνεια                                                                                                                                                                                                                            25.220,0                            33.885,6                                           
Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                                     0                                              0
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                               15.053,7                                              0
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                           361,7                              10.153,1
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                                 9.804,6                              23.732,5                                            

Ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων                     262,3                                   633,7
Εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές                                                                                                                                                        976,5                              1.855,2
Λοιποί εισπρακτέοι/πληρωτέοι λογαριασμοί                                                                                                                                              150,2                                   118,5
Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα                                                                                                                                                                                      0                                   130,8                                           

Συναλλαγματικά διαθέσιμα                                                                                                                                                                                            732,8

C φανερώνει εμπιστευτικότητα πρώτου βαθμού (δηλαδή, ο αριθμός των στατιστικών μονάδων ενός πεδίου είναι μικρότερος από το τρία ή μία ή δύο στατιστικές μονάδες του συγκεκριμένου πε-
δίου συνεισφέρουν κατά 90% στην τιμή του).
S φανερώνει εμπιστευτικότητα δευτέρου βαθμού (δηλαδή, το συγκεκριμένο πεδίο δεν είναι εμπιστευτικό πρώτου βαθμού, αλλά δεν κοινοποιείται, προκειμένου να αποφευχθεί ο έμμεσος υπολο-
γισμός ενός "εμπιστευτικού πρώτου βαθμού" πεδίου).
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ΠΙΝΑΚΑΣ B.11 αφίξεις τουριστών  και έσοδα από τουρισμό

                                                                                                                               Αφίξεις τουριστών                                                                                                   Έσοδα από τουρισμό
                                                                                      Αριθμός                                   ποσοστιαία μεταβολή                                                                                                          ποσοστιαία μεταβολή
Έτος           Μήνας                                           τουριστών        Προηγούμενο έτος       Συσσωρευμένη περ.                     Ευρώ (εκ.)        Προηγούμενο έτος         Συσσωρευμένη περ.
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                                               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                                 273,4                                        -22,6                                                -2,4
                      Οκτώβριος                                             251.453                                           -8,1                                                1,5                                 217,1                                        -12,0                                                -3,6
                      Νοέμβριος                                                81.437                                           -0,1                                                1,4                                    65,0                                             9,9                                                -3,2
                      Δεκέμβριος                                               56.863                                             3,7                                                1,5                                    43,7                                          16,2                                                -2,8
2015            Ιανουάριος                                               41.799                                             2,8                                                2,8                                    28,4                                           -7,5                                                -7,5
                      Φεβρουάριος                                           50.709                                          12,1                                                7,7                                    30,9                                           -1,3                                                -4,4
                      Μάρτιος                                                     97.479                                          25,7                                             16,2                                      n/a                                            n/a                                                 n/a
                      Απρίλιος                                                  201.495                                          11,3                                             13,7                                      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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ΠΙΝΑΚΑΣ B.12  ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε σταθερές τιμές αγοράς του
2005, μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης  
(€ εκατομμύρια)

                  Ακαθάριστο                                                                     Ακαθάριστες                                                          Εξαγωγές              Εισαγωγές 
                  εγχώριο Δημόσια                       Ιδιωτική           επενδύσεις πάγιου              Αυξομείωση           αγαθών και             αγαθών και 
Έτος /Q προϊόν κατανάλωση              κατανάλωση                             κεφαλαίου             αποθεμάτων            υπηρεσιών              υπηρεσιών
2001        Q1 2.997,4 422,1                            2.056,2                                            589,4                                100,6                       1.637,2                         1.808,1
                  Q2 3.266,9 451,8                            1.864,6                                            647,3                                134,7                       2.217,5                         2.049,0
                  Q3 3.332,8 480,2                            1.703,4                                            618,3                                  50,6                       2.523,0                         2.042,7
                  Q4 3.175,3 645,9                            2.037,4                                            628,4                              -228,8                       1.967,9                         1.875,6
2002        Q1 3.081,8 450,9                            2.038,6                                            665,1                                184,0                       1.542,7                         1.799,5
                  Q2 3.408,3 471,4                            1.906,3                                            780,7                                140,0                       2.118,8                         2.008,8
                  Q3 3.385,2 502,7                            1.846,4                                            639,8                                 -15,5                       2.393,6                         1.981,8
                  Q4 3.308,3 645,8                            2.081,3                                            724,1                              -134,2                       1.948,9                         1.957,6
2003        Q1 3.177,3 507,2                            2.076,7                                            634,7                                306,9                       1.449,9                         1.798,1
                  Q2 3.457,5 521,0                            1.986,6                                            761,7                                163,5                       1.913,0                         1.888,3
                  Q3 3.474,4 533,6                            1.886,6                                            678,5                                 -89,9                       2.453,5                         1.988,0
                  Q4 3.442,2 780,0                            2.168,4                                            770,8                              -355,1                       2.075,9                         1.997,8
2004        Q1 3.323,0 515,5                            2.213,0                                            668,0                                123,2                       1.696,4                         1.893,2
                  Q2 3.603,9 566,7                            2.102,1                                            794,6                                116,1                       2.084,9                         2.060,4
                  Q3 3.621,1 578,7                            2.100,8                                            697,9                                 -85,1                       2.386,2                         2.057,4
                  Q4 3.596,5 709,0                            2.316,7                                            804,1                                  39,5                       1.921,3                         2.194,1
2005        Q1 3.477,9 515,3                            2.314,9                                            705,9                                237,2                       1.689,3                         1.984,6
                  Q2 3.715,0 564,2                            2.209,1                                            811,0                                 -34,1                       2.141,7                         1.976,8
                  Q3 3.760,0 528,7                            2.128,7                                            753,3                                 -32,6                       2.481,0                         2.099,1
                  Q4 3.738,3 828,1                            2.375,4                                            895,6                                 -30,3                       1.942,9                         2.273,4
2006        Q1 3.630,5 573,7                            2.400,8                                            871,4                                144,8                       1.773,9                         2.134,2
                  Q2 3.901,6 626,7                            2.310,5                                            991,6                                 -45,9                       2.205,9                         2.187,1
                  Q3 3.918,6 602,4                            2.249,4                                            915,3                              -233,8                       2.605,3                         2.220,0
                  Q4 3.904,2 804,8                            2.504,4                                        1.054,7                                  33,6                       1.774,4                         2.267,7
2007        Q1 3.800,8 601,8                            2.584,7                                            936,1                                149,0                       1.763,1                         2.233,9
                  Q2 4.071,4 593,7                            2.501,6                                        1.081,4                                119,8                       2.153,3                         2.378,3
                  Q3 4.115,6 636,7                            2.484,0                                            996,4                              -269,8                       2.791,1                         2.522,8
                  Q4 4.118,6 860,7                            2.861,6                                        1.118,8                              -220,2                       2.093,5                         2.595,8
2008        Q1 3.980,4 591,6                            2.833,6                                        1.095,1                                212,7                       1.796,1                         2.548,7
                  Q2 4.250,9 611,3                            2.754,8                                        1.209,9                                110,2                       2.135,1                         2.570,3
                  Q3 4.262,6 761,6                            2.759,1                                        1.075,5                                 -62,7                       2.623,3                         2.894,2
                  Q4 4.195,3 880,6                            2.914,2                                        1.123,1                              -346,4                       2.094,8                         2.470,9
2009        Q1 3.991,1 638,1                            2.689,5                                            980,9                                     8,0                       1.869,2                         2.194,8
                  Q2 4.156,3 632,3                            2.572,5                                        1.046,7                                  33,8                       1.993,8                         2.122,8
                  Q3 4.130,4 662,0                            2.549,4                                            877,9                                150,1                       2.203,1                         2.312,0
                  Q4 4.070,7 1.094,4                            2.711,0                                            972,0                              -488,4                       1.953,7                         2.171,9
2010        Q1 3.984,4 656,9                            2.658,2                                            893,2                                160,9                       1.801,5                         2.186,2
                  Q2 4.203,6 648,0                            2.591,7                                        1.000,6                                159,8                       2.024,6                         2.221,1
                  Q3 4.217,7 655,8                            2.586,8                                            867,6                                265,7                       2.200,6                         2.358,8
                  Q4 4.170,1 1.023,5                            2.824,2                                            916,6                              -365,2                       2.204,1                         2.433,2
2011        Q1 4.033,6 645,4                            2.761,8                                            838,0                                259,7                       1.808,1                         2.279,4
                  Q2 4.256,5 662,9                            2.614,5                                            905,7                                166,3                       2.189,4                         2.282,3
                  Q3 4.203,5 705,4                            2.613,6                                            768,2                                147,9                       2.335,5                         2.367,1
                  Q4 4.125,5 991,5                            2.868,0                                            818,9                              -583,7                       2.244,4                         2.213,6
2012        Q1 3.983,2 658,6                            2.816,4                                            711,5                                100,2                       1.813,9                         2.117,4
                  Q2 4.153,7 660,5                            2.628,4                                            717,7                                125,4                       2.228,9                         2.207,2
                  Q3 4.109,3 668,7                            2.585,9                                            617,0                                161,7                       2.376,6                         2.300,7
                  Q4 3.976,9 935,9                            2.752,2                                            596,9                              -226,8                       2.015,4                         2.096,7
2013        Q1 3.767,3 642,4                            2.670,9                                            559,9                                148,6                       1.603,8                         1.858,3
                  Q2 3.902,9 641,6                            2.437,3                                            548,4                                 -65,5                       2.120,6                         1.779,5
                  Q3 3.903,4 657,1                            2.423,6                                            587,5                              -153,7                       2.394,8                         2.006,0
                  Q4 3.780,3 840,1                            2.599,8                                            494,5                              -157,6                       1.895,0                         1.891,4
2014        Q1 3.640,9 582,1                            2.628,7                                            591,3                                 -31,8                       1.770,4                         1.899,8
                  Q2 3.838,0 597,5                            2.489,9                                            392,1                                  22,1                       2.258,0                         1.921,6
                  Q3 3.823,2 586,4                            2.444,1                                            465,8                                269,2                       2.418,5                         2.360,8
                  Q4 3.705,5 773,2                            2.609,9                                            328,5                                 -70,8                       2.025,6                         1.960,9

Πηγή : ΣΥΚ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ B.13  ακαθάριστο 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
2001        Q1 2.602,0 353,1                            1.831,1                                            507,8                                  65,0                       1.523,3                         1.678,3
                  Q2 2.920,8 381,5                            1.692,6                                            562,7                                126,1                       2.073,8                         1.916,0
                  Q3 2.964,5 407,0                            1.528,7                                            541,8                                  41,3                       2.356,3                         1.910,7
                  Q4 2.853,9 549,7                            1.877,8                                            544,0                              -190,8                       1.833,9                         1.760,7
2002        Q1 2.720,1 389,2                            1.843,7                                            584,1                                154,7                       1.434,3                         1.685,9
                  Q2 3.016,0 406,9                            1.746,1                                            686,4                                107,7                       1.961,2                         1.892,3
                  Q3 3.028,6 439,9                            1.690,2                                            563,4                                 -22,5                       2.216,0                         1.858,3
                  Q4 3.035,0 572,5                            1.948,4                                            637,5                                 -87,4                       1.800,4                         1.836,5
2003        Q1 2.934,6 469,3                            1.964,1                                            574,5                                263,3                       1.347,5                         1.684,1
                  Q2 3.257,8 486,8                            1.896,8                                            691,2                                172,9                       1.784,1                         1.774,0
                  Q3 3.279,8 508,4                            1.768,9                                            617,9                                 -56,1                       2.313,0                         1.872,3
                  Q4 3.283,0 748,0                            2.101,0                                            703,5                              -350,6                       1.975,2                         1.894,1
2004        Q1 3.177,5 491,7                            2.111,6                                            629,2                                108,7                       1.628,3                         1.792,0
                  Q2 3.468,0 541,4                            2.020,6                                            757,6                                  98,8                       2.021,6                         1.972,1
                  Q3 3.525,4 555,0                            2.014,4                                            672,1                                 -64,6                       2.336,2                         1.987,7
                  Q4 3.561,0 687,7                            2.301,4                                            780,1                                  43,3                       1.896,8                         2.148,2
2005        Q1 3.430,4 511,9                            2.270,1                                            700,3                                215,1                       1.679,7                         1.946,6
                  Q2 3.692,4 563,5                            2.201,7                                            807,8                                 -44,3                       2.136,5                         1.972,8
                  Q3 3.769,7 527,9                            2.128,0                                            755,1                                 -17,1                       2.478,6                         2.102,7
                  Q4 3.798,9 833,1                            2.428,5                                            902,7                                 -13,6                       1.960,1                         2.311,8
2006        Q1 3.688,4 590,0                            2.423,7                                            898,3                                142,5                       1.799,3                         2.165,4
                  Q2 4.004,4 643,3                            2.380,5                                        1.028,2                                 -48,9                       2.245,7                         2.244,4
                  Q3 4.054,7 621,8                            2.322,1                                            954,2                              -231,2                       2.662,4                         2.274,5
                  Q4 4.089,1 832,6                            2.611,2                                        1.103,9                                  34,2                       1.842,3                         2.335,0
2007        Q1 4.000,0 633,5                            2.668,7                                            992,8                                143,4                       1.852,8                         2.291,2
                  Q2 4.360,7 628,2                            2.656,4                                        1.156,0                                120,3                       2.274,6                         2.474,8
                  Q3 4.468,6 677,5                            2.659,4                                        1.073,3                              -269,7                       2.958,7                         2.630,5
                  Q4 4.498,6 920,5                            3.108,8                                        1.218,7                              -226,9                       2.240,4                         2.762,9
2008        Q1 4.416,3 658,6                            3.072,0                                        1.230,0                                230,2                       1.960,8                         2.735,3
                  Q2 4.776,6 681,4                            3.084,5                                        1.379,5                                119,4                       2.326,3                         2.814,5
                  Q3 4.823,1 862,4                            3.119,6                                        1.238,4                                 -80,8                       2.859,6                         3.176,2
                  Q4 4.752,6 995,1                            3.274,5                                        1.282,1                              -355,3                       2.270,6                         2.714,4
2009        Q1 4.446,4 739,5                            2.947,0                                        1.110,5                                     8,7                       2.018,6                         2.377,9
                  Q2 4.699,0 735,2                            2.898,7                                        1.176,4                                  28,9                       2.181,6                         2.321,8
                  Q3 4.640,2 754,2                            2.858,9                                            978,6                                152,3                       2.395,3                         2.499,1
                  Q4 4.637,5 1.234,2                            3.078,6                                        1.072,5                              -522,3                       2.125,8                         2.351,3
2010        Q1 4.528,6 758,4                            2.984,4                                        1.011,7                                172,5                       1.979,6                         2.378,0
                  Q2 4.831,1 752,3                            2.978,3                                        1.138,7                                199,3                       2.237,9                         2.475,4
                  Q3 4.861,7 770,6                            2.994,3                                            984,8                                317,1                       2.399,4                         2.604,4
                  Q4 4.841,7 1.196,0                            3.272,1                                        1.024,1                              -429,3                       2.478,5                         2.699,7
2011        Q1 4.633,6 772,9                            3.181,4                                            937,3                                253,1                       2.040,0                         2.551,1
                  Q2 5.002,1 798,4                            3.105,0                                        1.007,9                                228,3                       2.456,3                         2.593,7
                  Q3 4.958,0 860,1                            3.107,7                                            857,9                                194,1                       2.600,4                         2.662,2
                  Q4 4.892,9 1.193,5                            3.430,9                                            910,9                              -686,7                       2.556,4                         2.512,1
2012        Q1 4.661,4 791,5                            3.338,0                                            787,7                                  57,9                       2.089,6                         2.403,2
                  Q2 4.996,9 792,9                            3.227,7                                            799,3                                171,6                       2.556,9                         2.551,5
                  Q3 4.971,6 802,8                            3.195,5                                            690,9                                226,6                       2.705,7                         2.649,8
                  Q4 4.781,3 1.106,8                            3.357,5                                            666,1                              -227,0                       2.301,2                         2.423,4
2013        Q1 4.450,1 735,8                            3.202,2                                            625,6                                134,1                       1.903,7                         2.151,2
                  Q2 4.634,5 731,3                            2.994,3                                            613,6                                 -45,4                       2.441,9                         2.101,2
                  Q3 4.617,2 744,7                            2.990,7                                            651,0                              -160,7                       2.721,1                         2.329,5
                  Q4 4.417,2 948,5                            3.125,4                                            541,9                              -164,0                       2.143,2                         2.177,8
2014        Q1 4.148,3 628,6                            3.090,3                                            654,8                              -111,4                       2.052,7                         2.166,6
                  Q2 4.482,0 647,2                            3.014,3                                            404,6                                  10,5                       2.606,9                         2.201,6
                  Q3 4.549,8 631,3                            2.976,9                                            507,5                                331,9                       2.759,9                         2.657,6
                  Q4 4.326,7 843,7                            3.104,0                                            328,1                                 -39,3                       2.284,7                         2.194,5

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              % Μεταβολή
                                                                                                                                                                                                 Μεταβολή κινητού                                Προηγούμενο                      Κινητού μέσου 
Έτος /    Μήνας                                                                                                                                    Όγκος                       μέσου 6 μηνών                                                      έτος                                     6 μηνών
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                                                                                                                                     88,4                                                 84,9                                                               0                                                  4,5
                 Σεπτέμβριος                                                                                                                                  85,0                                                 86,4                                                           2,6                                                  3,6
                 Οκτώβριος                                                                                                                                     83,7                                                 87,0                                                         -0,2                                                  2,5
                 Νοέμβριος**                                                                                                                                79,8                                                 86,2                                                               0                                                  2,0
                 Δεκέμβριος **                                                                                                                           103,2                                                 89,0                                                         -0,7                                                  0,7
2015       Ιανουάριος**                                                                                                                                78,6                                                 86,5                                                           4,5                                                  0,9
                 Φεβρουάριος*                                                                                                                             69,9                                                 83,4                                                           3,0                                                  1,4

                                                                                                                                                                                                                        Φεβρουάριος           Φεβρουάριος          Ιαν.-Φεβρ.          Ιαν.-Φεβρ.
Ποσοστιαία μεταβολή ανά κατηγορία                                                                                                        Στάθμιση            2014/2013             2015/2014              2014/2013          2015/2014
Γενικός Δείκτης (ΓΔ)(1+2+3)                                                                                                                                  100,00                         -2,74                           3,02                           -2,59                         3,77
(1) Καύσιμα αυτοκινήτων σε ειδικευμένα καταστήματα                                                                                          11,60                           -4,84                          10,05                            -5,96                        20,45
Γενικός Δείκτης εκτός των καυσίμων αυτοκινήτων (ΓΔ-(1)) (2+3)                                                   88,40                         -2,42                           2,16                           -2,10                         3,15
(2) Εδώδιμα προϊόντα (2.1+2.2)                                                                                                                                        35,88                             1,72                           -3,58                              2,34                        -2,41
από τα οποία                                                                                                                                                                                                                                
        (2.1) Τρόφιμα - ποτά - καπνός (σε μη ειδικευμένα καταστήματα)                                                               29,75                             2,32                           -5,75                              2,46                        -4,30
        (2.2) Τρόφιμα - ποτά - καπνός (σε ειδικευμένα καταστήματα)                                                                        6,13                           -1,08                             6,91                              1,82                          6,52
(3) Μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός των καυσίμων αυτοκινήτων)                                                                            52,52                           -6,95                             8,92                            -6,58                        -9,21
(3.1+3.2+3.3+3.4)                                                                                                                                                                            
από τα οποία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
        (3.1) Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα                                                                         11,36                        -33,51                        -10,14                          -32,89                        -8,67
        (3.2) Υφάσματα - ενδύματα - υποδήματα                                                                                                                9,50                           -8,63                           -1,46                            -8,84                          5,43
        (3.3) Ηλεκτρικά είδη και έπιπλα                                                                                                                                 12,93                           -4,92                          15,31                            -3,98                        16,98
        (3.4) Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών βιβλία και άλλα                                                                     13,62                             2,68                          17,15                              2,25                        13,49
(4) Τρόφιμα, ποτά, καπνός και άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα (2.1+3.1)          46,51                           -0,83                           -5,97                            -1,04                        -4,57

Πηγή: ΣΥΚ.
* Προκαταρκτικά στοιχεία 
**  Αναθεωρημένα στοιχεία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ B.15  Δείκτης κατασκευών

                                                                                                                            Πωλήσεις Τσιμέντου (Όγκος)                                                                     Εγκεκριμένες Άδειες Οικοδομής ('Ογκος)
                                                                                                                                                                   % Μεταβολή                                                                                                                     % Μεταβολή
                                                                                                           Σύνολο         Προηγούμενο         Κινητού μέσου                                Εμβαδόν            Προηγούμενο               Κινητού μέσου
΄Ετος /  Μήνας                                                                     (εκ. τόνοι)                                έτος                       6 μηνών                     (τετρ. μέτρα)                                  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                                       70.103                               -11,24                                    -11,96
                 Οκτώβριος                                                                        43.987                             -11,95                               -13,16                                       70.071                               -38,06                                    -14,47
                 Νοέμβριος                                                                         38.903                             -12,77                               -13,91                                       77.428                                  -3,50                                    -13,27
                 Δεκέμβριος                                                                       39.408                                  1,40                               -10,88                                       63.668                                  -5,24                                    -14,51
2015       Ιανουάριος                                                                        27.941                             -12,57                               -10,10                                       80.398                                 22,63                                       -7,73
                 Φεβρουάριος                                                                   29.185                             -27,42                               -12,37                                       97.685                                 25,83                                       -1,59
                 Μάρτιος                                                                              40.029                                  4,52                               -10,02                                              n/a                                      n/a                                           n/a
                 Απρίλιος                                                                             35.476                                -5,83                                 -8,92                                              n/a                                      n/a                                           n/a

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

                                                                                                                                                         Δείκτης                                                                                                          % Μεταβολή
                                                                                                                                                                                                                                     Προηγούμενο           Κινητού μέσου             Συσσωρευμένη 
Ετος /    Μήνας                                                                                        Mηνιαίος              Συσσωρευμένος                                                     έτος                           6 μηνών                           Περίοδος
2012       Ιανουάριος                                                                                            75,00                                             75,00                                                   -10,07                                    -9,84                                   -10,07
                 Φεβρουάριος                                                                                       80,00                                             77,50                                                     -8,88                                 -10,50                                      -9,46
                 Μάρτιος                                                                                                 84,60                                             79,87                                                   -12,24                                 -10,51                                   -10,46
                 Απρίλιος                                                                                                 85,50                                             81,28                                                     -5,63                                    -9,88                                      -9,24
                 Μάιος                                                                                                      94,00                                             83,82                                                     -8,47                                    -9,20                                      -9,07
                 Ιούνιος                                                                                                    88,80                                             84,65                                                   -12,60                                    -9,71                                      -9,71
                 Ιούλιος                                                                                                    94,20                                             86,01                                                     -7,37                                    -9,25                                      -9,35
                 Αύγουστος                                                                                            60,20                                             82,79                                                     -6,52                                    -8,99                                      -9,10
                 Σεπτέμβριος                                                                                         84,60                                             82,99                                                   -11,88                                    -8,92                                      -9,42
                 Οκτώβριος                                                                                            85,30                                             83,22                                                     -6,26                                    -9,02                                      -9,11
                 Νοέμβριος                                                                                             82,30                                             83,14                                                     -9,46                                    -9,20                                      -9,14
                 Δεκέμβριος                                                                                           75,80                                             82,53                                                   -17,70                                 -10,02                                      -9,86
2013       Ιανουάριος                                                                                            66,10                                             66,10                                                   -11,87                                 -10,82                                   -11,87
                 Φεβρουάριος                                                                                       67,30                                             66,70                                                   -15,88                                 -12,11                                   -13,94
                 Μάρτιος                                                                                                 67,70                                             67,03                                                   -19,98                                 -13,45                                   -16,07
                 Απρίλιος                                                                                                 76,70                                             69,45                                                   -10,29                                 -14,21                                   -14,55
                 Μάιος                                                                                                      77,20                                             71,00                                                   -17,87                                 -15,73                                   -15,29
                 Ιούνιος                                                                                                    75,60                                             71,77                                                   -14,86                                 -15,22                                   -15,22
                 Ιούλιος                                                                                                    84,60                                             73,60                                                   -10,19                                 -14,80                                   -14,43
                 Αύγουστος                                                                                            56,50                                             71,46                                                     -6,15                                 -13,60                                   -13,68
                 Σεπτέμβριος                                                                                         74,20                                             71,77                                                   -12,29                                 -12,32                                   -13,52
                 Οκτώβριος                                                                                            75,10                                             72,10                                                   -11,96                                 -12,60                                   -13,36
                 Νοέμβριος                                                                                             70,10                                             71,92                                                   -14,82                                 -11,97                                   -13,49
                 Δεκέμβριος                                                                                           70,50                                             71,80                                                     -6,99                                 -10,66                                   -13,00
2014       Ιανουάριος                                                                                            62,70                                             62,70                                                     -5,14                                    -9,95                                      -5,14
                 Φεβρουάριος                                                                                       67,40                                             65,05                                                       0,15                                    -8,97                                      -2,47
                 Μάρτιος                                                                                                 70,50                                             66,87                                                       4,14                                    -6,34                                      -0,25
                 Απρίλιος                                                                                                 71,70                                             68,08                                                     -6,52                                    -5,28                                      -1,98
                 Μάιος                                                                                                      79,30                                             70,32                                                       2,72                                    -2,02                                      -0,96
                 Ιούνιος                                                                                                    78,80                                             71,73                                                       4,23                                    -0,05                                      -0,05
                 Ιούλιος                                                                                                    83,90                                             73,47                                                     -0,83                                      0,56                                      -0,17
                 Αύγουστος                                                                                            54,40                                             71,09                                                     -3,72                                      0,07                                      -0,52
                 Σεπτέμβριος                                                                                         76,30                                             71,67                                                       2,83                                    -0,09                                      -0,14
                 Οκτώβριος                                                                                            74,10                                             71,91                                                     -1,33                                      0,81                                      -0,26
                 Νοέμβριος                                                                                             66,00                                             71,37                                                     -5,85                                    -0,60                                      -0,76
                 Δεκέμβριος                                                                                           72,10                                             71,43                                                       2,27                                    -0,97                                      -0,51
2015       Ιανουάριος                                                                                            58,30                                             58,30                                                     -7,02                                    -1,93                                      -7,02
                 Φεβρουάριος                                                                                       61,80                                             60,05                                                     -8,31                                    -2,71                                      -7,69

                                                                                                                                                                                                    Φεβρουάριος               Φεβρουάριος                   Ιαν.-Φεβρ.               Ιαν.-Φεβρ.
Ποσοστϊαία μεταβολή ανά κατηγορία                                                                                                                           2014/13                      2015/2014                         2014/13              2015/2014
Γενικός Δείκτης                                                                                                                                                                                         0,2                                      -8,3                                   -2,5                              -7,7
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού                                                                                                                    -4,1                                       -2,6                                    -4,2                                 0,8
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών                                                            -11,1                                       -2,9                                 -13,4                               -8,2
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό εκτός από έπιπλα                                                     -26,1                                    -10,1                                 -27,2                             -11,8
Κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις                                                                                                    -9,1                                       -2,4                                    -4,4                               -6,8
Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και 
φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων                                                                                                                                 15,8                                       -8,7                                      2,6                               -3,0
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες                                                                                                             12,2                                    -15,9                                      2,3                             -15,3
Κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων                                                                                                               39,2                                    -34,1                                   28,3                             -30,8
Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων                                                                                -20,3                                       -9,4                                 -18,4                             -12,6
Κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού                                                        -3,2                                    -31,6                                 -17,2                             -14,6
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μηχανοκίνητων οχημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού μεταφορών                                                                                                                                                                9,0                                       -3,5                                   10,5                                 6,7
Κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και 
εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                       3,8                                    -12,8                                      4,4                             -16,2

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.17  Δείκτες αγοράς εργασίας με βάση την έρευνα εργατικού δυναμικού (ΕΕΔ)
                       

                                                                                                                                                                                    2013                                                                                                             2014
Q1 Q2 Q3                       Q4                          Q1                         Q2                         Q3                     Q4

Εργατικό δυναμικό 437.021 431.095 434.504 433.176 431.089 431.626 436.202 439.039
Απασχόληση 367.790 364.523 364.010 363.990 358.287 364.964 366.307 368.772

Κατά τύπο απασχόλησης:
Πλήρης απασχόληση 321.869 319.444 319.321 314.740 304.256 311.866 318.562 317.334
Μερική απασχόληση 45.921 45.079 44.689 49.249 54.031 53.097 47.745 51.438

Κατά κλάδο απασχόλησης:
Γεωργία 10.290 10.020 12.935 12.104 14.563 15.469 16.531 18.058
Βιομηχανία 69.550 64.533 60.510 61.874 59.825 59.337 60.560 61.156
Υπηρεσίες 287.950 289.970 290.565 290.012 283.899 290.158 289.216 289.558

Υπάλληλοι 304.124 301.299 301.327 297.143 288.646 298.268 304.354 306.236

Άνεργοι
Ανεργία κατά διάρκεια:

Κάτω από 12 μήνες 45,201 42,257 42,768 39,881 40,577 33,258 35,995 36,436
12 μήνες και πάνω 24,030 24,314 27,725 29,306 32,225 33,405 33,900 33,832

Εργατικό δυναμικό (% του πληθυσμού)
Σύνολο 63,5 62,8 63,5 63,4 63,2 63,3 64,1 64,4
Άνδρες 70,4 69,7 70,6 70,3 69,3 69,3 69,9 69,4
Γυναίκες 57,3 56,6 57,2 57,2 57,7 58,0 58,8 59,8

Απασχόληση (% του πληθυσμού)
Σύνολο 53,4 53,1 53,2 53,3 52,5 53,6 53,8 54,1
Άνδρες 59,0 58,4 59,0 58,3 57,1 57,6 58,2 57,7
Γυναίκες 48,5 48,3 48,1 48,8 48,4 49,9 49,9 50,8

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

Πηγή: ΣΥΚ (ΕΕΔ).
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(Α) Εγχώρια Νομισματικά Μεγέθη

Όλα τα νομισματικά μεγέθη αφορούν στοι-
χεία εξαιρουμένης της ΚΤΚ.

Από την 1η Ιουλίου 2008, έχει τεθεί σε ισχύ
η νέα «περί Ορισμού της Έννοιας του
«κατοίκου Κύπρου» για Στατιστικούς
Σκοπούς Οδηγία του 2008». Ως αποτέλεσμα,
τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύ-
ματα προχώρησαν σε ανακατάταξη
μεγάλου αριθμού οργανισμών ή επιχειρή-
σεων πελατών τους χωρίς φυσική παρουσία
στην Κύπρο, γνωστών ως «Special Purpose
Entities», από τον τομέα των «μη κατοίκων»
στον τομέα των «κατοίκων Κύπρου». Η
επίδραση της εν λόγω ανακατάταξης εξαι-
ρείται από τις νομισματικές και χρηματοπι-
στωτικές στατιστικές σειρές της ενότητας Α’
στην παρούσα έκδοση, δηλαδή οι αναφορές
σε εγχώρια στοιχεία ή κατοίκους Κύπρου
είναι εξαιρουμένων των οργανισμών ή
επιχειρήσεων χωρίς φυσική παρουσία στην
Κύπρο. Για σκοπούς ομαλοποίησης και
συγκρισιμότητας των χρονοσειρών τα νομι-
σματικά στοιχεία έχουν τύχει περαιτέρω
επεξεργασίας από το Τμήμα Οικονομικών
Ερευνών της ΚΤΚ. 

Ο υπολογισμός των ετήσιων ποσοστιαίων
μεταβολών γίνεται με βάση τη μεθοδο-
λογία που ακολουθείται από την ΕΚΤ.
Συγκεκριμένα, ο ρυθμός 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
καταρτισμού στατιστικών στοιχείων που
υιοθετήθηκε από τον Ιούνιο του 2014, βασί-
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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: από το 2013, και
(β) για τη διεθνή επενδυτική θέση και το

εξωτερικό χρέος: από το Δεκέμβριο 2012. 

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.

(Γ) Εθνικοί Λογαριασμοί

Η ΣΥΚ εφάρμοσε από τον Ιούνιο του 2014
και για τα ιστορικά στοιχεία απο το 1995, το
νέο στατιστικό πρότυπο ΕΣΟΛ 2010 το οποίο
αντικαθιστά το ΕΣΟΛ 1995 και βασίζεται στο
Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών (SNA) 2008

το οποίο εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο.
Στόχος είναι η προσαρμογή των εθνικών
λογαριασμών στο νέο οικονομικό περι-
βάλλον, την πρόοδο σε θέματα μεθοδολο-
γίας και την αλλαγή στις ανάγκες των
χρηστών.  Σε ότι αφορά την ταξινόμηση σε
θεσμικούς τομείς, το ΕΣΟΛ 2010 διασφαλίζει
ένα πιο ξεκάθαρο διαχωρισμό μεταξύ των
μη-χρηματοοικονομικών οργανισμών και
των οργανισμών που δεν ασχολούνται απευ-
θείας με μη-χρηματοοικονομικές δραστηριό-
τητες. Συγκεκριμένα, οι ιθύνουσες εταιρείες
των μη-χρηματοοικονομικών οργανισμών
και οι λεγόμενοι θυγατρικοί χρηματοοικονο-
μικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων,
καθώς και ορισμένες “Οντότητες Ειδικού
Σκοπού” (Special Purpose Entities “SPEs”)
ανακατατάσσονται στο χρηματοοικονομικό
τομέα κάτω από νέα κατηγορία.  Παράλληλα,
ο τομέας των επενδυτικών οργανισμών θα
παρουσιάζεται πλέον ξεχωριστά από το γενι-
κότερο τομέα των λοιπών ενδιάμεσων
χρηματοοικονομικών οργανισμών, ενώ οι
ασφαλιστικές εταιρείες διαχωρίζονται από τα
ταμεία προνοίας. Το ΕΣΟΛ 2010 έχει εισα-
γάγει αλλαγές και στα χρηματοοικονομικά
μέσα που αφορούν τους χρηματοοικονομι-
κούς λογαριασμούς.  
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη μεθοδο-
λογία καταρτισμού των στοιχείων του ισοζυ-
γίου πληρωμών είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο
1 σελ. 51 του Οικονομικού Δελτίου Δεκεμ-
βρίου 2014 και στον ιστοχώρο της ΚΤΚ.
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