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IΤΣ:            Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
ΚΤΚ:          Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
ΜΕΧ:         Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις
ΝΧΙ:           Νομισματικά και 
                   Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
ΟΕΣ:         Οντότητες Ειδικού Σκοπού
ΟΣΣΙ:         Ονομαστική Σταθμισμένη 
                   Συναλλαγματική Ισοτιμία
ΟΠΕΚ:      Οργανισμός Πετρελαιοπαραγών 
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EURIBOR:    Euro Interbank Offered Rate
(διατραπεζικό προσφερόμενο
επιτόκιο για δάνεια σε ευρώ μέχρι
ενός έτους)

EUROstAt: statistical Office of the European
Community (Στατιστική Υπηρεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

FED:              Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
FOMC:          Federal Open Market Committee

(Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής
Αγοράς)

NACE:          Nomenclature statistique des Ac-
tivités économiques dans la Com-
munauté Européenne (statistical
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in the European Community /
Στατιστική ταξινόμηση των οικονο-
μικών δραστηριοτήτων στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα)

QE:                 Quantitative Easing 
                       (Ποσοτική Χαλάρωση)
sDW:            statistical Data Warehouse (στατι -

στική βάση δεδομένων της ΕΚΤ)
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Εισαγωγή

Στη βάση στοιχείων μέχρι τις 22 Μαΐου 2018,
τελευταία ημέρα ενημέρωσης των στατι-
στικών στοιχείων που παρουσιάζονται στο
παρόν δελτίο, τo πραγματικό ΑΕΠ στην Κύπρο
κατέγραψε ετήσια αύξηση της τάξης του 3,9%
το 2017 (τον υψηλότερο ρυθμό της τελευταίας
σχεδόν δεκαετίας) σε σχέση με 3,4% το 2016.
Η ανοδική πορεία της εγχώριας ζήτησης, τόσο
των επενδύσεων όσο και της ιδιωτικής κατα-
νάλωσης, καθώς και η επιτάχυνση που παρα-
τηρήθηκε στις εξαγωγές υπηρεσιών, κυρίως
του τουρισμού, αποτέλεσαν τους κύριους
μοχλούς ανάπτυξης. Η ιδιωτική κατανάλωση
συνεχίζει να αυξάνεται σημαντικά παρά τις
αυξημένες αποπληρωμές δανείων. Ανάπτυξη
καταγράφεται σε όλους σχεδόν τους τομείς
της οικονομίας, εξαιρουμένων των χρηματο-
πιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριο-
τήτων, ως συνέπεια της παρατηρούμενης
αναγκαίας απομόχλευσης δανείων.

Αξιοσημείωτη ανάπτυξη καταγράφηκε και
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, με το πραγ-
ματικό ΑΕΠ (εποχικά διορθωμένα στοιχεία)
να διευρύνεται κατά 3,8% σε ετήσια βάση
έναντι αύξησης 4% το αμέσως προηγούμενο
τρίμηνο και 4% το αντίστοιχο τρίμηνο του
2017. Για ολόκληρο το 2018, η ανάπτυξη
αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 4%, ενώ
μικρή επιβράδυνση αναμένεται να σημειωθεί
το 2019. Οι θετικές αυτές προβλέψεις βασί-
ζονται στις εκτιμήσεις για συνέχιση της
ανοδικής πορείας των επενδύσεων και της
ιδιωτικής κατανάλωσης. Η δυναμική που
ανέπτυξε η οικονομία αναμένεται να διατη-
ρηθεί και μέσω της βελτίωσης στην ανταγω-
νιστικότητα που καταγράφηκε τα τελευταία
χρόνια λόγω του περιορισμού του κόστους
παραγωγής, το οποίο είχε πτωτική επίδραση
στις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών.

Οι προαναφερθείσες θετικές εξελίξεις που
αφορούν το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, αν και
με κάποια χρονική υστέρηση, είχαν σταδιακά
θετικές επιπτώσεις και στην αγορά εργασίας,
με την απασχόληση να καταγράφει αύξηση
σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομικής
δραστηριότητας. Παράλληλα, η ανεργία, αν
και παραμένει υψηλή, καταγράφει συνεχή
καθοδική πορεία από το πρώτο τρίμηνο του
2015 κατά το οποίο καταγράφηκε το υψηλό-
τερο ποσοστό της τάξης του 17,6%. Συγκε-
κριμένα, με βάση την Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε
στο 10,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2017, σε
σύγκριση με 12,8% το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία της EURO-
STAT που αφορούν τον εναρμονισμένο
δείκτη ανεργίας (εποχικά διορθωμένα στοι-
χεία), το σχετικό ποσοστό ανήλθε στο 9,1%
τον Μάρτιο του 2018 σε σχέση με 12,3% τον
αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως η
ανάπτυξη που καταγράφηκε δεν βασίζεται
σε αλόγιστη δημοσιονομική επέκταση ή/και
υπερδιογκωμένο, μη βιώσιμο δανεισμό. Τα
δημόσια οικονομικά έχουν τροχοδρομηθεί
σε σταθερή πορεία διόρθωσης και η άνοδος
της ιδιωτικής κατανάλωσης προέρχεται
κυρίως από την αύξηση της απασχόλησης
και του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικο-
κυριών. Παράλληλα, η αύξηση των επενδύ-
σεων προέρχεται από ιδιωτικά κυρίως
κεφάλαια, τόσο εγχώρια όσο και ξένα.
Επομένως, η παρατηρούμενη ανάπτυξη
βασίζεται σε γερά θεμέλια και έχει ευοίωνες
προοπτικές, νοουμένου βέβαια ότι σημαν-
τικές προϋποθέσεις ικανοποιηθούν. Για
παράδειγμα, η πορεία εξυγίανσης, ιδιαίτερα
στον τραπεζικό τομέα, θα πρέπει να συνεχι-
στεί χωρίς εφησυχασμούς και παλινδρομή-
σεις. Η περαιτέρω πορεία της οικονομίας θα
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κριθεί επίσης και από το βαθμό υλοποίησης
των διαρθρωτικών αλλαγών που είτε ξεκί-
νησαν, είτε εκκρεμούν σε αρκετούς τομείς
της δημόσιας και ιδιωτικής οικονομικής
δραστηριότητας. 

Η καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία
που κατέγραψε πρόσφατα η κυπριακή οικο-
νομία αναγνωρίστηκε και από τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, οι πλείστοι εκ των
οποίων προχώρησαν πρόσφατα σε αναβαθ-
μίσεις, τόσο της πιστοληπτικής ικανότητας
της χώρας, όσο και κάποιων εκ των μεγαλύ-
τερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Παρόλα αυτά, η υφιστάμενη αξιολόγηση της
Κύπρου, τουλάχιστον μία βαθμίδα κάτω από
την επενδυτική, επηρεάζεται επίσης από το
μεγαλύτερο υφιστάμενο πρόβλημα της οικο-
νομίας, και ειδικότερα του τραπεζικού συστή-
ματος, που είναι το σμικρυνόμενο, αλλά
ακόμα πολύ υψηλό, ποσοστό των μη εξυπη-
ρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ). Επίσης
σημαντικοί είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται
με το υψηλό ποσοστό τόσο του συνολικού
ιδιωτικού όσο και του δημόσιου χρέους.

Από τον Δεκέμβριο του 2017, ο πληθωρι-
σμός στην Κύπρο με βάση τον Εναρμονι-
σμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ)
έχει επιστρέψει, αν και προσωρινά, σε αρνη-
τικά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο
τετράμηνο του 2018, ο ΕνΔΤΚ μειώθηκε κατά
0,6% σε σύγκριση με αύξηση 1,4% την αντί-
στοιχη περίοδο του 2017, λόγω της μείωσης
που παρουσιάζουν όλες οι κύριες υποκατη-
γορίες με εξαίρεση τις υπηρεσίες. Η αρνη-
τική πορεία του πληθωρισμού κατά το
πρώτο τετράμηνο του έτους, αν και αναμέ-
νεται να είναι προσωρινή, αντανακλά εν
μέρει το γεγονός ότι οι τιμές των βιομηχα-
νικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέρ-
γειας συνέχισαν να καταγράφουν
σημαντικές ετήσιες μειώσεις λόγω του αυξη-

μένου ανταγωνισμού, του χαμηλότερου
κόστους παραγωγής και γενικά τη συνεχιζό-
μενη διορθωτική πορεία στις τιμές
διαφόρων προϊόντων που ακολούθησε την
κρίση του 2013. Σημαντικά αρνητική συνει-
σφορά στον πληθωρισμό, κατά την προανα-
φερθείσα περίοδο, είχαν και οι μειώσεις στις
τιμές των μη-επεξεργασμένων προϊόντων
από εξωγενείς κυρίως παράγοντες οι οποίοι
συμβάλλουν κατά κανόνα στη σημαντική
διακύμανση που παρουσιάζει αυτή η υποκα-
τηγορία του πληθωρισμού. Οι προαναφερ-
θείσες μειώσεις αντισταθμίστηκαν μερικώς
από την αύξηση στις τιμές των υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον τραπεζικό
τομέα της χώρας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
από το τέλος του 2017 παρατηρήθηκαν
βραχυπρόθεσμες εκροές καταθέσεων εν
μέσω φημών για πιθανή ανάγκη διάσωσης
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ)
με ίδια μέσα.  Οι εκροές περιορίστηκαν
σημαντικά μετά την ενέργεια της Κυβέρ-
νησης να καταθέσει, έναντι εξασφαλίσεων,
€2,5 δισ. στη ΣΚΤ. Η πιο πάνω ενέργεια διευ-
κόλυνε επίσης τις διαδικασίες που σχετί-
ζονται με την πώληση της ΣΚΤ.

Σε σχέση με το επίπεδο των νέων συμβο-
λαίων δανείων, το πρώτο τρίμηνο του 2018
παρουσίασε σε γενικές γραμμές τάση σταθε-
ροποίησης. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
των συνολικών δανείων, τον Μάρτιο του
2018 κατάγραψε μείωση 2%, ως επακόλουθο
της συνεχιζόμενης προσπάθειας απομό-
χλευσης παλαιότερων δανείων του ιδιωτικού
τομέα και παρά τη συνεχιζόμενη χορήγηση
νέων δανείων.    

Tο ύψος του προβληματικού χαρτοφυλα-
κίου των τραπεζικών ιδρυμάτων, σε συν δυα -
σμό με τις εποπτικές ρυθμίσεις και
απαι  τήσεις, σκιαγραφούν τις τεράστιες προ -
κλήσεις που έχει ακόμα να αντιμετωπίσει ο
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τραπεζικός τομέας μέσα στα επόμενα χρόνια. 
Συγκεκριμένα, το ύψος των ΜΕΧ, συνε-

χίζει να αποτελεί το κύριο πρόβλημα που
ταλανίζει τον τραπεζικό τομέα, παρά την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία
χρόνια. Ειδικότερα, από το τέλος του 2016
μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2017 παρατηρή-
θηκε μια μείωση της τάξης των €3,2 δισ. Τα
σημαντικά τραπεζικά ιδρύματα που
εποπτεύονται απευθείας από την ΕΚΤ έχουν
υποβάλει τους στρατηγικούς τους σχεδια-
σμούς τόσο στην ΚΤΚ όσο και στην ΕΚΤ
σχετικά με τη μείωση των ΜΕΧ για τα
επόμενα τρία χρόνια, και οι οποίοι έχουν
επικαιροποιηθεί εντός του 2018. 

Παρά την προαναφερθείσα μείωση που
έχει παρατηρηθεί στις ΜΕΧ, ο ρυθμός των
αναδιαρθρώσεων για το 2017 έχει μειωθεί.
Αυτό αποτελεί μία ένδειξη ότι το χαρτοφυ-
λάκιο των ΜΕΧ που δεν έχει αναδιαρθρωθεί
μέχρι στιγμής, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
μόνο μέσω των αναδιαρθρώσεων.  Ένας
σημαντικός λόγος γι’ αυτό είναι και το ύψος
των τερματισμένων ΜΕΧ, δηλαδή των μη
εξυπηρετούμενων δανείων που τυγχάνουν
χειρισμού από τα Τμήματα Ανάκτησης
Χρεών και Αναδιαρθρώσεων των τραπεζών,
τα οποία  φτάνουν περίπου το 50% του
συνόλου των ΜΕΧ.  Τρείς συστημικές
τράπεζες έχουν συμβληθεί με ξένες εταιρείες
εξειδικευμένες στη διαχείριση ΜΕΧ. Για την
αντιμετώπιση του προβλήματος χρειάζεται
όπως τα πιστωτικά ιδρύματα προχωρήσουν
με πιο αποφασιστικές λύσεις στα πρότυπα
άλλων χωρών, χρησιμοποιώντας όλα τα
εργαλεία που έχουν στην διάθεσή τους.

Ταυτόχρονα, το νομικό πλαίσιο και η διαδι-
κασία εφαρμογής χρειάζονται περαιτέρω
βελτίωση και ενίσχυση. Αυτό συμπεριλαμβά-
νεται στο νομοθετικό πλαίσιο για τις εκποι-
ήσεις και την αφερεγγυότητα, και την
ψήφιση της νομοθεσίας για τιτλοποίηση
δανείων. Επιπρόσθετα, τα τραπεζικά ιδρύ-
ματα πέραν των αναδιαρθρώσεων, εφαρμό-
ζουν πλέον σε μεγάλο βαθμό λύσεις όπως
την ανταλλαγή χρέους με ακίνητη περιουσία
για άμεση μείωση των ΜΕΧ. Έχουν, επίσης,
καταγραφεί οι πρώτες πωλήσεις ΜΕΧ από
τράπεζες. Την πρωταρχική ευθύνη για την
εξεύρεση λύσεων που θα αντιμετωπίζει
ριζικά το πρόβλημα την έχουν οι ίδιες οι
τράπεζες, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι
η ΚΤΚ παραμένει αμέτοχη.  Η ΚΤΚ βρίσκεται
σε συνεχή επαφή με τις τράπεζες, αλλά και
με την ΕΚΤ και το Υπουργείο Οικονομικών
για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων
για την οριστική αντιμετώπιση του προβλή-
ματος. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συνερ-
γασίας με το Υπουργείο Οικονομικών, η ΚΤΚ
συνέταξε και υπέβαλε τον Μάρτιο του 2018
προσχέδιο νομοσχεδίου που ρυθμίζει τις
τιτλοποιήσεις και υπέβαλε απόψεις στις
προτεινόμενες τροποποιήσεις νομοθεσιών
που αφορούν τα θέματα εκποιήσεων,
πώλησης δανείων, διάσπασης υποθηκών,
αφερεγγυότητας, εγκλωβισμένων αγορα-
στών και τραπεζικού απορρήτου. Η προσπά-
θεια αυτή χρειάζεται να εντατικοποιηθεί,
καθότι η καθυστέρηση στην επίλυση του
προβλήματος είναι εις βάρος όλων των
εμπλεκομένων με δυνητικά αρνητικές συνέ-
πειες στην οικονομία.
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1.     Διεθνές Περιβάλλον: κύριες εξελίξεις

• Συνέχιση της ισχυρής παγκόσμιας οικονομι-
κής δραστηριότητας και κατά το πρώτο τρί-
μηνο του 2018, σε πιο διευρυμένη βάση.

• Καθοδικοί κίνδυνοι για τη μελλοντική παγκό-
σμια οικονομική δραστηριότητα, λόγω κυ-
ρίως της επιβολής εισαγωγικών δασμών από
τις ΗΠΑ και γεωπολιτικών εξελίξεων.

• Πτώση του ευρώ λόγω της ενδεχόμενης πο-
λιτικής αβεβαιότητας στην Ιταλία, της οικο-
νομικής επιβράδυνσης στη ζώνη του ευρώ
και των συνεπακόλουθων προσδοκιών σε
σχέση με την ταχύτητα διαμόρφωσης αυστη-
ρότερης νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. 

• Διατήρηση των προσδοκιών για ισχυρή και
ευρείας βάσης οικονομική ανάπτυξη στη
ζώνη του ευρώ κατά το 2018, παρά την επι-
βράδυνση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του
έτους.

• Μεγάλη άνοδος στην τιμή του πετρελαίου
από τις αρχές του έτους λόγω μείωσης της
παραγωγής του ΟΠΕΚ και γεωπολιτικών εξε-
λίξεων, κυρίως σε σχέση με το Ιράν.

• Αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού κατά
τους πρώτους μήνες του έτους, λόγω και των
αυξημένων τιμών του πετρελαίου.

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

• Περαιτέρω περιοριστική νομισματική πο-
λιτική με αύξηση των επιτοκίων από την
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Συνέ-
χιση της επεκτατικής νομισματικής πολιτι-
κής και διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια
χαμηλά επίπεδα στη ζώνη του ευρώ, με μεί-
ωση ή/και τερματισμό των μηνιαίων αγο-
ρών περιουσιακών στοιχείων.
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1.1.Εξωτερικές εξελίξεις

Οικονομική μεγέθυνση ΑΕΠ1

Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα
κατέγραψε σημαντική βελτίωση κατά το 2017,
ενώ συνεχίζει να παραμένει ισχυρή και κατά
το πρώτο τρίμηνο του 2018, σε πιο διευρυ-
μένη μάλιστα βάση. Παρόλα αυτά, η εξαγγελία
επιβολής εισαγωγικών δασμών από την
κυβέρνηση των ΗΠΑ τον τελευταίο καιρό,
δημιουργεί νέους κινδύνους για την ευρω-
παϊκή και την παγκόσμια ανάπτυξη. Ήδη, οι
δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας στο
διεθνές εμπόριο παραπέμπουν σε κάποιο
βαθμό επιβράδυνσης στις αρχές του έτους.
Επιπρόσθετα, οι αυξημένοι γεωπολιτικοί
κίνδυνοι έχουν οδηγήσει σε σημαντική
αύξηση στην τιμή του πετρελαίου.

Οι αναπτυγμένες οικονομίες αναμένονται
συνολικά να καταγράψουν ρυθμούς ανά -
πτυξης πέραν του δυνητικού ΑΕΠ κατά το
2018 και 2019 πριν να επιβραδυνθούν το
2020, ενώ οι αναδυόμενες και οι αναπτυσσό-
μενες οικονομίες θα σημειώσουν περαιτέρω
ανάπτυξη. Ο επιταχυνόμενος ρυθμός
ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας κατά
το 2018 αντικατοπτρίζει κυρίως την ισχυρό-
τερη ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ, στις ΗΠΑ,
την Ιαπωνία και την Κίνα, των οποίων οι οικο-
νομίες κατά το 2017 διευρύνθηκαν πέραν των
αρχικών εκτιμήσεων. Η παγκόσμια ανάπτυξη
είναι για πρώτη φορά από το 2010 τόσο διευ-
ρυμένη και ισχυρή και εν πολλοίς οφείλεται
στην αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα
στις αναπτυγμένες αλλά και σε αρκετές άλλες
οικονομίες. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να
βοηθήσει έτσι ώστε να εξαλειφθούν κάποιες
από τις εναπομείνασες συνέπειες της χρημα-

1.     Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των
πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist Poll of
Forecasters (10 Μαΐου 2018), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eu-
ropean Economic Forecast, Spring 2018) και το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, April 2018).
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τοοικονομικής κρίσης του 2008-09, επιταχύ-
νοντας την έξοδο από τα μέτρα έκτακτης
νομισματικής στήριξης στις αναπτυγμένες
οικονομίες, ενθαρρύνοντας περαιτέρω τις
επενδύσεις και βελτιώνοντας περαιτέρω την
αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική οικονομική
δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ αναμέ-
νεται να παραμείνει ισχυρή και ευρείας βάσης
και κατά το 2018, παρά την επιβράδυνση που
παρατηρήθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους
(Διάγραμμα Α.1). Η επιβράδυνση αυτή μπορεί
εν μέρει να οφείλεται σε κάποια διόρθωση
μετά την έντονη οικονομική δραστηριότητα
που παρατηρήθηκε στα τέλη του προηγού-
μενου έτους αλλά και σε κάποιους άλλους
προσωρινούς κυρίως παράγοντες. Η εγχώρια
ζήτηση (τόσο η ιδιωτική κατανάλωση όσο και
οι επενδύσεις) παραμένει ισχυρή στη ζώνη
του ευρώ, υποστηριζόμενη από τη βελτίωση
που παρατηρείται στην απασχόληση και τη
διεύρυνση του πλούτου των νοικοκυριών.
Επίσης, η ευρείας βάσης παγκόσμια ανάπτυξη
προσφέρει περαιτέρω ώθηση στις εξαγωγές
της ενιαίας νομισματικής ζώνης.

Στις ΗΠΑ, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2018
και 2019 έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω,
λόγω κυρίως της μεγαλύτερης από την αναμε-
νόμενη ανάπτυξης του 2017, της ισχυρότερης
πορείας της εξωτερικής ζήτησης, αλλά και τις
αναμενόμενες θετικές επιδράσεις των
πρόσφατων αλλαγών στη δημοσιονομική
πολιτική. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ΑΕΠ
αναμένεται να επιβραδυνθεί κατά το 2018 και
2019 με τις επενδύσεις να παραμένουν
αδύνατες λόγω της αβεβαιότητας του Brexit.
Στην Ιαπωνία, επίσης αναμένεται επιβρά-
δυνση της οικονομικής δραστηριότητας το
2018 και 2019 λόγω, εν μέρει, της μείωσης της
βιομηχανικής παραγωγής και της επιβρά-
δυνσης των καθαρών εξαγωγών.

1

2

Εισαγω
γή

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

   

-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6

Q3Q1
2013

Q3Q1
2014

Q3Q1
2015

Q3Q1
2016

Q1
2017 20

18

20
19Q3 Q1

2018

Προβλ.
ΗΠΑ Ιαπωνία
ζώνη του ευρώ Ην. Βασίλειο

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

Πηγή: Eurostat.
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο
πρόσφατων προβλέψεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The Economist poll και το ΔΝΤ.
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Πληθωρισμός2

Ο πληθωρισμός παγκόσμια κινήθηκε κατά
τους πρώτους μήνες του 2018 στα ίδια
περίπου επίπεδα με το τελευταίο τρίμηνο
του 2017, επηρεαζόμενος κυρίως από τη
συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών της ενέρ-
γειας, λόγω των αυξήσεων που παρατηρείται
στις τιμές του πετρελαίου (Διάγραμμα Α.2).
Εξαιρουμένης της ενέργειας και των
τροφίμων, ωστόσο, ο πληθωρισμός εξακο-
λουθεί να παραμένει σε σχετικά χαμηλά
επίπεδα, αντανακλώντας κυρίως τη συγκρα-
τημένη αύξηση των μισθών, αλλά και το
υφιστάμενο επίπεδο της παγκόσμιας πλεο-
νάζουσας παραγωγικής ικανότητας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις διεθνών οργα-
νισμών και αναλυτών, ο πληθωρισμός σε
επιλεγμένες αναπτυγμένες χώρες όπως οι
ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η ζώνη του ευρώ, αναμέ-
νεται το 2018 και το 2019 να κυμανθεί στα ίδια
περίπου ή και ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα
από το 2017 (Διάγραμμα Α.2). Η εξέλιξη αυτή
οφείλεται στην αναμενόμενη συνέχιση της
μεγέθυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, την
αύξηση στους μισθούς αλλά και τη μείωση της
παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής
ικανότητας. Στο ΗΒ, ο πληθωρισμός αναμέ-
νεται να παρουσιάσει σταθεροποίηση το 2018
και σχετική επιβράδυνση το 2019 σε σύγκριση
με το 2017, λόγω κυρίως της εξάλειψης της
επίδρασης της υποτίμησης της στερλίνας
στον πληθωρισμό.

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι
των βασικών διεθνών νομισμάτων κατα-

2.     Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό υπολογίζεται ως ο μέσος
όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Econo-
mist Poll of Forecasters (10 Μαΐου 2018), την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (European Economic Forecast, Spring 2018) και
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook,
April 2018).
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Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο
πρόσφατων προβλέψεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The Economist poll και το ΔΝΤ.
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γράφει γενικά καθοδική πορεία κατά τη διάρ-
κεια του πρώτου τριμήνου του 2018, παρά τις
όποιες επιμέρους αυξομειώσεις (Διάγραμμα
Α.3). Η πτώση του ευρώ οφείλεται κυρίως στις
προσδοκίες των αγορών για τις εξελίξεις
αναφορικά με την περιοριστική νομισματική
πολιτική από την ΕΚΤ, λόγω κυρίως της
επιβράδυνσης που παρατηρήθηκε στο ΑΕΠ
της ζώνης του ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο
του έτους αλλά και λόγω του ότι ο πληθωρι-
σμός απέχει ακόμα από το στόχο του κάτω
αλλά πλησίον του 2%. Στην πτώση του ευρώ
τον τελευταίο καιρό έχει επίσης συντείνει και
η πολιτική αβεβαιότητα στην Ιταλία αλλά και
η αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η οποία παρέχει
ώθηση στο δολάριο ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα,
από τις 29 Δεκεμβρίου του 2017 μέχρι τις 18
Μαΐου του 2018 το ευρώ υποτιμήθηκε κατά
1,9% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, κατά 1,6%
έναντι της στερλίνας και κατά 3,6% έναντι του
Ιαπωνικού γεν.

Πετρέλαιο

Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent κατέ-
γραψε σημαντική άνοδο κατά τους πρώτους
μήνες του 2018 (Διάγραμμα Α.4). Η αύξηση
οφείλεται στην αναμενόμενη από τις αγορές
επέκταση της συμφωνίας του Οργανισμού
Πετρελαιοπαραγωγών Εξαγωγών Χωρών
(ΟΠΕΚ) για μείωση της παραγωγής πετρε-
λαίου, στη γενική βελτίωση της οικονομικής
ανάπτυξης και στη συνεπακόλουθη αύξηση
της ζήτησης στην αγορά του μαύρου χρυσού.
Οι γεωπολιτικές αναταραχές, όπως οι ανησυ-
χίες σχετικά με τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο
Ιράν, επηρέασαν σε ακόμα μεγαλύτερο
βαθμό την πορεία της τιμής του πετρελαίου.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία,
στις 18 Μαΐου 2017 η τιμή κλεισίματος του
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πετρελαίου τύπου Brent διαμορφώθηκε στα
$78,51 ανά βαρέλι από $66,87 στις 29 Δεκεμ-
βρίου του 2018.

Διεθνή βασικά επιτόκια

Οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες, με εξαί-
ρεση την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ),
υιοθέτησαν πιο περιοριστική νομισματική
πολιτική από το 2017. Πιο συγκεκριμένα, η
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε το
εύρος του βασικού της επιτοκίου δύο φορές
κατά το 2017 (το ανώτατο όριο αυξήθηκε από
0,75% στο 1,00% και 1,25%) και μια φορά τον
Μάρτιο του 2018 (με το ανώτατο όριο να
αυξάνεται στο 1,75%), ενώ η Τράπεζα της
Αγγλίας μια φορά το 2017 (από 0,25% στο
0,5%) (Διάγραμμα Α.5) κυρίως λόγω της
αύξησης του πληθωρισμού στις συγκεκρι-
μένες χώρες πάνω από το στόχο της σταθερό-
τητας των τιμών, που έχει οριστεί στο 2,0%. Η
ΕΚΤ συνέχισε να εφαρμόζει επεκτατική νομι-
σματική πολιτική (με μειωμένες όμως αγορές
ομολόγων από €60 δισ. σε €30 δισ. το μήνα
από τον Ιανουάριο του 2018), διατηρώντας
αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο, δηλαδή
εκείνο των πράξεων κύριας αναχρηματοδό-
τησης, στο 0%.

1.2 νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του
ευρώ

Πληθωρισμός

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ
ανήλθε στο 1,2% τον Απρίλιο του 2018 σε
σύγκριση με 1,3% τον Μάρτιο του 2018 και
1,9% τον Απρίλιο του 2017 (Διάγραμμα
Α.6). Η οριακή επιβράδυνση σε σχέση με
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τον προηγούμενο μήνα οφείλεται κυρίως
στις μικρότερες αυξήσεις στις τιμές των
υπηρεσιών. Σε γενικές γραμμές, το επίπεδο
της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανό-
τητας που απορρέει από την υφιστάμενη
οικονομική δραστηριότητα, ο αναιμικός
ρυθμός αύξησης των μισθών και οι πιέσεις
στο κόστος παραγωγής συγκρατούν τις
τιμές. Ως αποτέλεσμα, ο δομικός πληθωρι-
σμός συνεχίζει να παραμένει σε υποτονικά
επίπεδα και αναμένεται να σημειώσει
σταδιακή άνοδο μόνο μεσοπρόθεσμα,
υποβοηθούμενος από τα μέτρα νομισμα-
τικής πολιτικής της ΕΚΤ, την αναμενόμενη
συνέχιση της οικονομικής μεγέθυνσης, τη
σταδιακή μείωση του επιπέδου της πλεονά-
ζουσας παραγωγικής ικανότητας στην οικο-
νομία, καθώς και από την αναμενόμενη
άνοδο των μισθών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες
τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλή-
ρωσης, ο πληθωρισμός τους επόμενους
μήνες αναμένεται να αυξηθεί, λόγω κυρίως
των πρόσφατων αυξήσεων στις τιμές της
ενέργειας σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο. Οι πιο πρόσφατες
προβλέψεις διεθνών οργανισμών και
αναλυτών για τον πληθωρισμό στη ζώνη
του ευρώ συγκλίνουν στο 1,5% για το 2018
και γύρω στο 1,6% το 2019. 

Βασικά επιτόκια και παρεμβάσεις της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά της
επιτόκια το πρώτο πεντάμηνο του 2018, στο
0,25%, 0% και -0,40% για τις πράξεις διευκό-
λυνσης οριακής χρηματοδότησης, κύριας
αναχρηματοδότησης και διευκόλυνσης απο -
δοχής καταθέσεων, αντίστοιχα. Η καμπύλη
απόδοσης του δείκτη EONIA παρέμεινε
αμετάβλητη, γεγονός που υποδηλοί ότι οι

1

2

Εισαγω
γή

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

a21805051 CBC Jun 2018 Economic Bulletin Greek_a3.qxp_Layout 1  28/06/18  15:18  Page 18



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοΥνιοΣ 2018

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

αγορές δεν προσδοκούν περαιτέρω μειώσεις
στο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων (Διάγραμμα Α.7). Συγκεκριμένα,
ο δείκτης EONIA έκλεισε στο -0,37% στις 23
Μαΐου του 2018, παραμένοντας στα ίδια
επίπεδα κατά τον τελευταίο χρόνο. Σημει-
ώνεται ότι, η ΕΚΤ συνέχισε να στηρίζει τις
αγορές χρήματος μέσω πράξεων παροχής
ρευστότητας και συνέχισης των μη συμβα-
τικών νομισματικών της μέτρων, με στόχο τη
στήριξη της επαναφοράς του πληθωρισμού
στη ζώνη του ευρώ σε βιώσιμα και συμβατά
με το μεσοπρόθεσμο στόχο της επίπεδα,
δηλαδή κάτω αλλά πλησίον του 2%. Σημει-
ώνεται ότι, το μηνιαίο ποσό αγοράς
ομολόγων, στο πλαίσιο του προγράμματος
ποσοτικής χαλάρωσης (QE), έχει συρρικνωθεί
από τα €60 δισ. στα €30 δισ. από την 1 Ιανουα-
ρίου του 2018, με διάρκεια έως το τέλος
Σεπτεμβρίου του 2018.

Πιστωτική επέκταση: δάνεια

Τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα στη ζώνη
του ευρώ συνέχισαν να καταγράφουν θετι-
κούς ρυθμούς μεταβολής κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2018, τόσο προς τα νοικοκυριά
όσο και προς τις μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις (Διάγραμμα Α.8). Η εξέλιξη
αυτή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη
ρευστότητα των τραπεζών και στη διατή-
ρηση των δανειστικών επιτοκίων στη ζώνη
του ευρώ σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ως
επακόλουθο της επεκτατικής νομισματικής
πολιτικής της ΕΚΤ, καθώς και στη χαλάρωση
των όρων και κριτηρίων που εφαρμόζουν οι
τράπεζες στους δανειολήπτες για τη χορή-
γηση δανείων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγή-
σεων (ΕΤΧ) στη ζώνη του ευρώ, η ζήτηση

1

2

Εισαγω
γή

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

  διευκόλυνσης 
ο  

   
 

  διευκόλυνσης 
α  

-0,5

0

0,5

1

επιτόκιο  διευκόλυνσης 
οριακής χρηματοδότησης
ΕΟΝΙΑ

ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς 
κύριας αναχρηματοδότησης
επιτόκιο  διευκόλυνσης 
αποδοχής καταθέσεων

2014 2015 2016 2017 2018
Ιαν. Ιούλ. Ιαν. Ιούλ. Ιαν. Ιούλ. Ιαν. Ιούλ. Ιαν.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.7 Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και Εονια
(% ετησίως, ημερήσια στοιχεία)
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δανείων καταγράφει συνεχείς αυξήσεις από το
πρώτο τρίμηνο του 2014 μέχρι και το πρώτο
τρίμηνο του 2018 (τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία). Παράλληλα, τα κριτήρια χορήγησης
δανείων προς τους πιο πάνω τομείς του ιδιω-
τικού τομέα έγιναν χαλαρότερα από τα μέσα
του 2014. Όσον αφορά τις προσδοκίες για το
δεύτερο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα πάντα
με τα τελευταία αποτελέσματα της ΕΤΧ στη
ζώνη του ευρώ, οι συμμετέχουσες τράπεζες
αναμένουν τα κριτήρια χορήγησης δανείων
προς τις επιχειρήσεις και προς τα νοικοκυριά
για στεγαστικούς σκοπούς να γίνουν χαλαρό-
τερα σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του
2018. Χαλαρότερα αναμένονται και τα
κριτήρια χορήγησης δανείων για καταναλωτι-
κούς και λοιπούς σκοπούς. Η καθαρή ζήτηση
δανείων τόσο από νοικοκυριά όσο και από
επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχίσει να κατα-
γράφει περαιτέρω αύξηση το δεύτερο
τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το πρώτο
τρίμηνο του έτους.

Παρά τις πιο πάνω ενισχυτικές για το ΑΕΠ
νομισματικές εξελίξεις, το υψηλό επίπεδο των
ΜΕΧ σε μερικά κράτη μέλη συνεχίζει να
αποτελεί τροχοπέδη στη μελλοντική δυνα-
μική της πιστωτικής επέκτασης στη ζώνη του
ευρώ, με επακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις
στην πραγματική οικονομία. Η επιτυχής και
αποτελεσματική αντιμετώπιση του πιο πάνω
προβλήματος θεωρείται επιτακτική. Η ΕΚΤ
εργάζεται ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση,
ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για μια
ολοκληρωμένη και συντονισμένη ευρωπαϊκή
στρατηγική που θα περιλαμβάνει ευρύ
πλέγμα μέσων και κατάλληλων εργαλείων για
την αντιμετώπιση των ζητημάτων σε σχέση
με τα ΜΕΧ στην Ευρώπη.

1

2

Εισαγω
γή

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

a21805051 CBC Jun 2018 Economic Bulletin Greek_a3.qxp_Layout 1  28/06/18  15:18  Page 20



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοΥνιοΣ 2018

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

2.     Εγχώριες Εξελίξεις

• Αρνητικός εγχώριος πληθωρισμός κατά το
πρώτο τετράμηνο του έτους, παρά την αύ-
ξηση στις τιμές των υπηρεσιών.

• Βραχυπρόθεσμες εκροές καταθέσεων εν
μέσω φημών σχετικά με τη Συνεργατική
Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ), οι οποίες περιο-
ρίστηκαν σημαντικά μετά την κίνηση ενί-
σχυσης εμπιστοσύνης της Κυβέρνησης. 

• Περιορισμός του ετήσιου ρυθμού αύξησης
των δανείων στον εγχώριο ιδιωτικό τομέα
λόγω των αυξημένων αποπληρωμών, ιδιαί-
τερα μέσω διευθετήσεων χρεών με εναλλα-
κτικά μέσα.

• Παρά την πτωτική τάση του επιπέδου των
ΜΕΧ τα τελευταία τρία έτη, στα πιο πρό-
σφατα διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζεται
αυξημένο, λόγω της εφαρμογής του νέου
Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 93.

• Περαιτέρω μικρή μείωση στα εγχώρια επιτό-
κια και σμίκρυνση της ψαλίδας με τα αντί-
στοιχα επιτόκια της ζώνης του ευρώ. 

• Καταγραφή περαιτέρω μεγέθυνσης του ΑΕΠ,
με συνεχιζόμενη αύξηση της εγχώριας ζήτη-
σης και των εξαγωγών.

• Περαιτέρω σημάδια αποκλιμάκωσης της
ανεργίας.

• Συνέχιση της σταδιακής ανάκαμψης στην
αγορά ακινήτων, με τη ζήτηση για ακίνητα
να αυξάνεται αισθητά και τις τιμές να κατα-
γράφουν σχετικά μικρές αυξήσεις, μετά από
σημαντικές σωρευτικές μειώσεις.

• Συνέχιση της καταγραφής πρωτογενών πλε-
ονασμάτων.

3.     International Financial Reporting Standard (IFRS) 9.
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2.1  Εγχώριες Τιμές, νομισματικά
Μεγέθη και Κόστος Εργασίας

Τιμές

Από τον Δεκέμβριο του 2017, ο πληθωρισμός
στην Κύπρο με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) έχει επιστρέψει, αν
και προσωρινά, σε αρνητικά επίπεδα. Συγκεκρι-
μένα, ο ΕνΔΤΚ τον Απρίλιο του 2018 κατέγραψε
μικρή μείωση 0,3% σε σύγκριση με αύξηση
2,1% τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Η εξέλιξη
αυτή οφειλόταν κυρίως στις σημαντικές
μειώσεις στις τιμές των βιομηχανικών
προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας. 

Αναλυτικότερα, ο ΕνΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,6%
το πρώτο τετράμηνο του 2018 σε σύγκριση με
αύξηση 1,4% την αντίστοιχη περίοδο του 2017,
λόγω της μείωσης που παρουσιάζουν όλες οι
κύριες υποκατηγορίες με εξαίρεση τις υπηρε-
σίες (Διάγραμμα Α.9 και Πίνακας Α.1). Πιο
συγκεκριμένα, η αρνητική πορεία του πληθωρι-
σμού κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους,
αντανακλά κυρίως το γεγονός ότι οι τιμές των
βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της
ενέργειας συνέχισαν να καταγράφουν σημαν-
τικές ετήσιες μειώσεις λόγω κυρίως του αυξη-
μένου ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων
των ειδικών προσφορών εκτός της περιόδου
ξεπουλημάτων, των χαμηλότερων περιθωρίων
κέρδους και γενικά τη συνεχιζόμενη διορθωτική
πορεία στις τιμές διαφόρων προϊόντων που
ακολούθησε την κρίση του 2013. Σημαντικά
αρνητική συνεισφορά στον πληθωρισμό, κατά
την προαναφερθείσα περίοδο, είχαν και οι
μειώσεις στις τιμές των μη-επεξεργασμένων
προϊόντων από εξωγενείς κυρίως παράγοντες οι
οποίοι συμβάλλουν κατά κανόνα στη σημαντική
διακύμανση που παρουσιάζει αυτή η υποκατη-
γορία του πληθωρισμού. Οι προαναφερθείσες
μειώσεις αντισταθμίστηκαν μερικώς από την
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.9 Πληθωρισμός στην Κύπρο (ΕνΔΤΚ)
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: Eurostat.

ΠIΝΑΚΑΣ Α.1 Πληθωρισμός στην Κύπρο

Πηγή: Eurostat.
(1) Σύμφωνα με τη στάθμιση για το έτος 2018.

                                                                                                                         Ετήσια μεταβολή, %
                                                                                              Ιαν.-Απρ. Ιαν.-Απρ.          Απρ.      Μάρτ.       Απρ.
                                                               Στάθμιση(1)               2017          2018         2017         2018      2018 
ΕνΔΤΚ                                                               1000,0                    1,4              -0,6               2,1            -0,4         -0,3
Μη-Επεξεργασμένα τρόφιμα                  70,16                    6,5              -5,8               7,2            -4,7           0,5
Επεξεργασμένα τρόφιμα                        165,88                  -0,8              -0,6             -1,4            -0,9         -0,3
Ενέργεια                                                            84,01                  14,2              -0,3            16,5            -1,7           0,0
Υπηρεσίες                                                      460,13                    0,6                1,0               2,1              1,8           0,5
Βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ.                              
της ενέργειας                                               219,83                  -0,7              -2,5             -1,2            -2,7         -2,3
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας                    915,99                    0,5              -0,7               1,0            -0,3         -0,3
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας                                   
και των τροφίμων                                      679,96                    0,2              -0,1               1,0              0,3         -0,4
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αύξηση στις τιμές των υπηρεσιών. Σε αντίθεση,
ο πληθωρισμός των υπηρεσιών κατέγραψε
σημαντική αύξηση κατά το πρώτο τετράμηνο
του έτους, αντικατοπτρίζοντας την πορεία των
υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αρνητική πορεία του
πληθωρισμού που καταγράφηκε κατά τους
πρώτους μήνες του 2018, αναμένεται να
ανατραπεί τους επόμενους μήνες, σημει-
ώνοντας θετικό πρόσημο για ολόκληρο το έτος,
αντανακλώντας κυρίως την ισχυρή εγχώρια
οικονομική δραστηριότητα, τη σημαντική
άνοδο στις τιμές των υπηρεσιών τους επόμε-
νους μήνες καθώς επίσης και την αύξηση της
τιμής του πετρελαίου σε σχέση με το προηγού-
μενο έτος (βλ. Μακροοικονομικές προβλέψεις
για την κυπριακή οικονομία, σελ. 54). 

Ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας
κατέγραψε μείωση 0,7% το πρώτο τετράμηνο
του 2018 σε σύγκριση με αύξηση 0,5% την αν-
τίστοιχη περίοδο του 2017 (Διάγραμμα Α.9 και
Πίνακας Α.1, σελ. 22). Παράλληλα, ο πληθωρι-
σμός εξαιρουμένων των τιμών της ενέργειας
και των τροφίμων (δομικός πληθωρισμός), κα-
τέγραψε μικρή μείωση 0,1% κατά το πρώτο τε-
τράμηνο του έτους σε σύγκριση με μικρή αύ-
ξηση 0,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2017
(Διάγραμμα Α.9 και Πίνακας Α.1, σελ. 22). Η
ελαφρώς αρνητική πορεία των τιμών του δο-
μικού πληθωρισμού αντικατοπτρίζει κυρίως
την επίδραση της σημαντικά αρνητικής πο-
ρείας των τιμών των βιομηχανικών προϊόντων
εξαιρουμένης της ενέργειας, παρά τη θετική
επίδραση της ζήτησης των εγχώριων υπηρε-
σιών (ιδιαίτερα των τουριστικών υπηρεσιών)
αλλά και της ζωηρής εγχώριας οικονομικής
δραστηριότητας. Η ανάλυση της πορείας του
δομικού πληθωρισμού είναι χρήσιμη καθώς
αυτή καταδεικνύει τις γενικότερες τάσεις των
τιμών εξαιρουμένης της επίδρασης εξωγενών
ή/και ασταθών παραγόντων.
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Νομισματικά Μεγέθη4,5

Παρά τη σταθερή οικονομική μεγέθυνση, οι
ετήσιοι ρυθμοί αύξησης των καταθέσεων
του εγχώριου ιδιωτικού τομέα το πρώτο
τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν επιβρά-
δυνση, εν μέσω φημών για ανυπέρβλητα
προβλήματα στην ΣΚΤ και πιθανολογού-
μενη ανάγκη διάσωσης με ίδια μέσα. Τα
σενάρια αυτά απομακρύνθηκαν μετά την
κίνηση ενίσχυσης της εμπιστοσύνης της
Κυβέρνησης στο Συνεργατισμό. Συγκεκρι-
μένα, στις 4 Απριλίου 2018, η Κυπριακή
Δημοκρατία κατέθεσε €2,5 δισ. στην ΣΚΤ
λαμβάνοντας ως εξασφάλιση στοιχεία ενερ-
γητικού της ΣΚΤ της τάξης των €7,6 δισ.6

συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των
ΜΕΧ της ΣΚΤ. Παράλληλα, οι ετήσιοι ρυθμοί
αύξησης των δανείων του εγχώριου ιδιω-
τικού τομέα το πρώτο τρίμηνο του 2018
παρουσίασαν μικρές αυξομειώσεις παραμέ-
νοντας σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ο περιορι-
σμός των ρυθμών αύξησης των δανείων
οφείλεται από τη μια στη σταθεροποίηση
του επιπέδου χορήγησης νέων συμβολαίων
δανείων και από την άλλη στις αυξημένες
αποπληρωμές και διευθετήσεις χρεών που
σχετίζονται και με τις ΜΕΧ.

Αναλυτικότερα, μετά την καταγραφή
εισροών καταθέσεων στο εγχώριο τραπε-
ζικό σύστημα από τα μέσα του 2015 μέχρι
το τέλος του 2017, τους πρώτους τρεις
μήνες του τρέχοντος έτους παρατηρή-
θηκαν εκροές καταθέσεων, επιβραδύ-

4.     Για αναλυτική επεξήγηση της μεθοδολογίας και τεχνικής
ανάλυσης των νομισματικών μεγεθών βλέπε τις Τεχνικές
Σημειώσεις στη σελ. 68.

5.     Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που αναλύονται στην πα-
ρούσα ενότητα του Οικονομικού Δελτίου και αναφέρονται
σε κατοίκους Κύπρου εξαιρούν τις Οντότητες Ειδικού Σκο-
πού (SPEs) οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία των
μη κατοίκων.

6.     Η συνολική αξία των εξασφαλίσεων προσεγγίζει τα 10 δισ.
εάν ληφθεί υπόψη η αξία των ακινήτων που εξασφαλίζουν
οι ΜΕΧ.
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νοντας έτσι τον ετήσιο ρυθμό αύξησης
τους. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις του
εγχώριου ιδιωτικού τομέα κατέγραψαν
ετήσια αύξηση της τάξης του 3,6% τον
Μάρτιο του 2018 σε σύγκριση με 5,5% τον
Δεκέμβριο του 2017 και 7,1% τον Μάρτιο
του 2017 (Διάγραμμα Α.10). Εντούτοις,
όπως καταδεικνύουν τα πρώτα διαθέσιμα
στοιχεία συνολικών καταθέσεων για τον
Απρίλιο του 2018, μετά και την κυβερνη-
τική κατάθεση στην ΣΚΤ, η τάση των
εκροών από το εν λόγω τραπεζικό ίδρυμα
έχει περιοριστεί σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Οι
καταθέσεις των μη κατοίκων Κύπρου από
την άλλη, οι οποίες εκ φύσεως δεν είναι
διαχρονικά σταθερές, κατέγραψαν αρνη-
τικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής της τάξης
του -8,6% τον Μάρτιο του 2018 από -2,1%
τον Δεκέμβριο του 2017 και 4,6% τον
Μάρτιο του 2017 (Διάγραμμα Α.11). 

Όσον αφορά το δανεισμό, παρατηρείται
σε γενικές γραμμές σταθεροποίηση του
επιπέδου χορήγησης των νέων συμβολαίων
δανείων το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2017. Από την άλλη, οι διευθετήσεις
υφιστάμενου χρέους μέσω ανταλλαγής με
ακίνητη περιουσία, καθώς και οι αποπλη-
ρωμές δανείων, συγκρατούν τους ετήσιους
ρυθμούς μεταβολής των δανείων στον
εγχώριο ιδιωτικό τομέα σε θετικά αλλά
χαμηλά επίπεδα (Διάγραμμα Α.12). Αναλυ-
τικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των
δανείων των εγχώριων μη χρηματοοικονο-
μικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο
1,3% τον Μάρτιο του 2018 σε σύγκριση με
0,5% τον Δεκέμβριο του 2017 και -1,2% τον
Μάρτιο του 2017 (Διάγραμμα Α.12). Τα
δάνεια των εγχώριων νοικοκυριών κατέ-
γραψαν οριακή ετήσια αύξηση της τάξης
του 0,1% τον Μάρτιο του 2018, όπως και
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Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.11 Kαταθέσεις μη κατοίκων Κύπρου
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Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.12 Δάνεια προς τον εγχώριο ιδιωτικό
τομέα
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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τον Δεκέμβριο του 2017, σε σύγκριση με
οριακή μείωση 0,1% τον Μάρτιο του 2017
(Διάγραμμα Α.12, σελ. 25 και Πίνακας Α.2).

Περαιτέρω, σύμφωνα και με τα αποτελέ-
σματα της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων
(ΕΤΧ) του Απριλίου 2018 για το πρώτο τρίμηνο
του 2018 η καθαρή ζήτηση για δάνεια τόσο
από νοικοκυριά όσο και από επιχειρήσεις
συνεχίζει να καταγράφει αύξηση από τις αρχές
του 2015. Όσον αφορά τα κριτήρια χορή-
γησης δανείων, αυτά παρέμειναν αμετάβλητα
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 τόσο για
στεγαστικά, καταναλωτικά και λοιπά δάνεια
όσο και για επιχειρηματικά δάνεια (Πίνακας
Α.3). Οι τράπεζες, δηλαδή, συνεχίζουν να
εφαρμόζουν αυστηρά πιστωτικά κριτήρια στα
ίδια περίπου επίπεδα που έχουν υιοθετηθεί
πριν από το 2015.

Η διατήρηση αυστηρών συνθηκών
προσφοράς δανείων οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στο υψηλό επίπεδο των ΜΕΧ που
εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα χαρτοφυ-
λάκια των τραπεζών, παρόλη την καθοδική
πορεία που είχαν από τις αρχές του 2015
μέχρι και το τέλος του 2017. Συγκεκριμένα,
από τον Φεβρουάριο του 2015 μέχρι και τον
Δεκέμβριο του 2017 το επίπεδο των ΜΕΧ
μειώθηκε κατά €7,2 δισ. Η σταδιακή μείωση
των ΜΕΧ οφείλεται κυρίως σε αυξημένες
αποπληρωμές, αναδιαρθρώσεις που ανατα-
ξινομήθηκαν ως εξυπηρετούμενα δάνεια
στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης,
διαγραφές δανείων καθώς και διακανονισμό
χρεών κυρίως μεγάλων επιχειρήσεων μέσω
ανταλλαγής με ακίνητη περιουσία. Σημει-
ώνεται ότι οι ΜΕΧ, σε απόλυτους αριθμούς,
παρουσιάζονται αυξημένες τον Ιανουάριο
του 2018 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία),
λόγω της εφαρμογής του νέου Διεθνούς
Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) 97 από 1 Ιανουαρίου 2018. 

7.     Βλέπε υποσημείωση 3.
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ΠIΝΑΚΑΣ A.2 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά (1),(2)

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

                                                             Υπόλοιπα                            Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή
                                                               ως % του       2016        2017       2017       2017       2017      2018
                                                             συνόλου(3)        Δεκ.     Μάρτ.       Ιούν.      Σεπτ.        Δεκ.   Μάρτ.
Εγχώρια νοικοκυριά                         100,0                  -0,7           -0,1            0,2            0,3            0,1           0,1
1. Καταναλωτικά δάνεια                   12,1                  -0,8           -0,5            0,7            1,5            1,7           2,1
2. Στεγαστικά δάνεια                          57,0                  -0,9           -0,7          -0,9          -0,6          -0,8         -0,7
3. Λοιπά δάνεια                                     30,9                  -0,4             1,0            1,7            1,4            1,2           0,8

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

ΠIΝΑΚΑΣ A.3 Σύνοψη αποτελεσμάτων για την 
Έρευνα Τραπεζικών χορηγήσεων (ΕΤχ)

                                                                                          Κύπρος                                       Ζώνη του ευρώ
Σύνοψη αποτελεσμάτων                 2018 Q1            2018 Q2             2018 Q1             2018 Q2
ΕΤΧ Απρίλιος 2018                                                        (προσδοκίες)                                (προσδοκίες)
Κριτήρια χορήγησης δανείων                                                                                                             
Επιχειρήσεις                                              Αμετάβλητα      Αμετάβλητα         Σημαντικά        Χαλαρότερα
                                                                                                                                      Χαλαρότερα
Νοικοκυριά                                                                                                                                                           
      -  Στεγαστικά Δάνεια                         Αμετάβλητα      Αμετάβλητα         Σημαντικά        Χαλαρότερα
                                                                                                                                      Χαλαρότερα
      -  Καταναλωτικά                                   Αμετάβλητα      Αμετάβλητα       Χαλαρότερα      Χαλαρότερα
          και λοιπά Δάνεια                                                                                                                                        
Ζήτηση για δάνεια                                                                                                                                      
Επιχειρήσεις                                                   Αύξηση               Αύξηση                Αύξηση                Αύξηση
Νοικοκυριά                                                                                                                                                           
      -  Στεγαστικά Δάνεια                             Αύξηση               Αύξηση                Αύξηση                Αύξηση
      -  Καταναλωτικά 
          και λοιπά Δάνεια                                 Αύξηση               Αύξηση                Αύξηση                Αύξηση

Πηγή:  ΚΤΚ, SDW.
Σημείωση: Τα πιο πάνω αποτελέσματα καταγράφουν τις μεταβολές που σημειώθηκαν τους τελευ-
ταίους τρεις μήνες (στην περίπτωση αυτή το πρώτο τρίμηνο του 2018), καθώς και τις μεταβολές που
αναμένεται να σημειωθούν για τους επόμενους τρεις μήνες (δηλαδή το δεύτερο τρίμηνο του 2018).
Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας χρησιμοποιείται ο δείκτης διάχυσης (diffu-
sion index).
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Επιτόκια

Τα επιτόκια στην Κύπρο συνέχισαν την
πτωτική τους πορεία κατά το πρώτο τρίμηνο
του 2018. Τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των
εγχώριων επιτοκίων σε συνδυασμό με τις
ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες διευ-
κολύνουν τη διατήρηση της εύρωστης οικο-
νομικής δραστηριότητας αλλά και τη
συνεχιζόμενη προσπάθεια απομόχλευσης
του εγχώριου ιδιωτικού τομέα και των
τραπεζών για διόρθωση των ισολογισμών
τους. Επιπρόσθετα, αποτελούν το κύριο
εργαλείο αναδιαρθρώσεων υφιστάμενων
δανείων, τόσο εξυπηρετούμενων όσο και μη
εξυπηρετούμενων. 

Αναλυτικότερα, σε εγχώριο επίπεδο το
μέσο επιτόκιο8 νέων δανείων σε ευρώ από τα
Νομισματικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύ-
ματα (ΝΧΙ) στην Κύπρο με αρχικό προσδιο-
ρισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο, τόσο προς τα
νοικοκυριά όσο και προς τις μη χρηματοοι-
κονομικές επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ,
κατέγραψε μια ελαφρώς καθοδική πορεία.
Ενδεικτικά, τον Μάρτιο του 2018, το μέσο
επιτόκιο για τα στεγαστικά δάνεια έφτασε
στο 2,52% από 2,86% τον Μάρτιο του 2017
(Διάγραμμα Α.13). 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. μειώθηκε στο 3,63% από 3,92%
(Διάγραμμα Α.14).

Παρόμοια πορεία κατέγραψαν και τα
καταθετικά επιτόκια. Συγκεκριμένα, το μέσο
επιτόκιο νέων καταθέσεων προθεσμίας
μέχρι 1 χρόνο σε νοικοκυριά μειώθηκε στο
1,06% τον Μάρτιο του 2018 από 1,33% τον
Μάρτιο του 2017 (Διάγραμμα Α.15) ενώ για

8.     Τα επίπεδα των υφιστάμενων δανειστικών επιτοκίων συμ-
περιλαμβάνουν το ύψος των επιτοκίων που ισχύουν για τις
αναδιαρθρώσεις των εξυπηρετούμενων δανείων από τις
εγχώριες τράπεζες προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 
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Κύπρος ζώνη του ευρώ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.13 Επιτόκια νέων στεγαστικών δανείων σε
ευρώ των νχι προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ (1)

(% ετήσιως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ.
(1) Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.14 Eπιτόκια νέων δανείων σε ευρώ 
(μέχρι €1 εκ.) των νχι προς μη-χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ(1)

(% ετήσιως, μέσοι όροι περιόδου)

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

(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

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

a21805051 CBC Jun 2018 Economic Bulletin Greek_a3.qxp_Layout 1  28/06/18  15:18  Page 27



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοΥνιοΣ 2018

28Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
μειώθηκε στο 1,11% από 1,34% (Διάγραμμα
Α.16). 

Η πτωτική πορεία των εγχώριων δανει-
στικών επιτοκίων είχε ως αποτέλεσμα την
περαιτέρω μείωση της ψαλίδας μεταξύ των
εγχώριων επιτοκίων και των επιτοκίων της
ζώνης του ευρώ, παρά τη μείωση που κατέ-
γραψαν τα ευρωπαϊκά επιτόκια ως αποτέ-
λεσμα της επεκτατικής νομισματικής πο λιτικής
της ΕΚΤ. Επιγραμματικά, η ψαλίδα των αντί-
στοιχων επιτοκίων για τα στεγαστικά δάνεια
των νοικοκυριών στο τέλος Μαρτίου του 2018
μειώθηκε κατά 23 μονάδες βάσης φθάνοντας
στις 89 μονάδες βάσης (Διαγράμματα Α.13 και
Α.14, σελ. 27). Η ψαλίδα για τα επιτόκια των
δανείων των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 18
μονάδες βάσης φθάνοντας τις 150 μονάδες
βάσης στο τέλος Μαρτίου του 2018. Αντί-
στοιχες μειώσεις κατέγραψε και η ψαλίδα των
καταθετικών επιτοκίων με τα αντίστοιχα
επιτόκια της ζώνης του ευρώ, και κυμαίνεται σε
χαμηλότερα επίπεδα της τάξης των 70 και 103
μονάδων βάσης για τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις αντίστοιχα (Διαγράμματα Α.15,
σελ. 27 και Α.16). 

Στο εγγύς μέλλον, τα εγχώρια επιτόκια δεν
αναμένεται να καταγράψουν ουσιαστικές μετα-
βολές, δεδομένης και της συνέχισης της χαλαρής
νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ μέσω της
επανεπένδυσης κεφαλαίων, όπως αυτό ανακοι-
νώθηκε στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβου-
λίου στις 26 Απριλίου 2018. 

Κόστος Εργασίας

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία, το κόστος εργασίας κατέγραψε σχετικά
μικρή αύξηση το 2017 έναντι μείωσης το
προηγούμενο έτος, στα πλαίσια της συνεχι-
ζόμενης ανάκαμψης της αγοράς εργασίας.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.16 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ
των νχι προς μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 
της ζώνης του ευρώ (1)

(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ.
(1) Προθεσμίας έως 1 έτους.
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Συγκεκριμένα, η ονομαστική συνολική
δαπάνη για αποδοχές και εργοδοτικές
εισφορές ανά απασχολούμενο μισθωτό
(δαπάνη ανά μισθωτό) αυξήθηκε κατά 0,7%
το 2017 σε αντίθεση με μείωση 0,7% το 2016
(Διάγραμμα Α.17) και σε συνέχεια σωρευ-
τικής μείωσης 10,5% την περίοδο 2013-
2016. Η δαπάνη ανά μισθωτό στο δημόσιο
τομέα κατέγραψε αύξηση 0,5% ως αποτέ-
λεσμα τριών παραγόντων. Πρώτον, της
λήξης της ισχύος της περιόδου παγοποίησης
μισθών και συντάξεων, με επανέναρξη της
πολιτικής καταβολής ετήσιων προσαυξή-
σεων από το 2017. Δεύτερον, της παραχώ-
ρησης μισθολογικών αναβαθμίσεων από την
1 Ιανουαρίου του 2017 σε δημόσιους υπαλ-
λήλους οι οποίοι έλαβαν προαγωγή κατά τη
διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εφαρ-
μόστηκε το πλήρες πάγωμα των μισθών.
Τρίτον, της επίδρασης βάσης που οφείλεται
στην αλλαγή της σύνθεσης της δημόσιας
απασχόλησης, ειδικότερα λόγω της πρόσ-
ληψης επαγγελματιών οπλιτών στην Εθνική
Φρουρά περί τα τέλη του 2016, των οποίων
οι μισθοί είναι χαμηλότεροι από το μέσο
μισθό των υφιστάμενων δημοσίων υπαλ-
λήλων. Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, η
ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό κατέ-
γραψε επίσης αύξηση 0,8% λόγω αυξήσεων
σε συγκεκριμένους τομείς9. Η αύξηση στην
ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό εξηγείται
από τις εξελίξεις στον τριτογενή τομέα
(Διάγραμμα Α.17). Ο εν λόγω τομέας
αποτελεί περίπου το 82% της συνολικής
απασχόλησης, με τη σχετική δαπάνη ανά
μισθωτό να καταγράφει αύξηση 1% κατά το
2017. Ετήσια μεταβολή -0,1% και -0,7%,
παρατηρήθηκε στην ονομαστική δαπάνη
ανά μισθωτό στον πρωτογενή και δευτερο-
γενή τομέα, αντίστοιχα.

Η πραγματική δαπάνη ανά μισθωτό παρέ-

9.     Οι σχετικοί τομείς περιλαμβάνουν εκείνους των Ενδιάμε-
σων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών καθώς και της Ενη-
μέρωσης και Επικοινωνίας.

1

2

Εισαγω
γή

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6
σύνολο δευτερογενής τριτογενής

2014
Q1 Q2 Q3 Q4

2015
Q1 Q2 Q3 Q4

2016
Q1 Q2 Q3 Q4

2017
Q1 Q2 Q3 Q4

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.17 Oνομαστική δαπάνη ανά μισθωτό
κατά τομέα απασχόλησης
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΚΤΚ.
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μεινε αμετάβλητη το 2017 σε συνέχεια
αύξησης 0,6% το προηγούμενο έτος
(Διάγραμμα Α.18). Αυτή η εξέλιξη οφείλεται
στην αύξηση που κατέγραψαν οι εγχώριες
τιμές κατά το υπό αναφοράν έτος, η οποία
αντιστάθμισε την αύξηση που σημειώθηκε
στην ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό. Σε ό,τι
αφορά την παραγωγικότητα, η οποία υπολο-
γίζεται ως η μεταβολή στο πραγματικό ΑΕΠ
ανά απασχολούμενο, ο σχετικός δείκτης κατέ-
γραψε ετήσια αύξηση 0,5% το 2017, σε συνέ-
χεια οριακής αύξησης 0,1% το προηγούμενο
έτος (Διάγραμμα Α.18). Η θετική πορεία της
παραγωγικότητας είναι κυρίως αποτέλεσμα
των διαθρωτικών αλλαγών που υιοθετήθηκαν
στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια. 

Το μοναδιαίο εργατικό κόστος, το οποίο
καθορίζεται από τη διαφορά της μεταβολής
της ονομαστικής δαπάνης ανά μισθωτό προς
τη μεταβολή της παραγωγικότητας, κατέ-
γραψε ετήσια αύξηση 0,2% το 2017, σε σχέση
με μείωση 0,8% το προηγούμενο έτος
(Διάγραμμα Α.19α). Σημειώνεται ότι το μονα-
διαίο εργατικό κόστος κατέγραψε σημαντική
σωρευτική μείωση κατά 11,4% την περίοδο
2013-2016. Αντίθετα, το μοναδιαίο εργατικό
κόστος στη ζώνη του ευρώ κατέγραψε
αύξηση της τάξης του 0,9% το 2017, σε συνέ-
χεια αύξησης 0,8% το 2016. Επιπρόσθετα,
κατέγραψε σωρευτική αύξηση 3% την
περίοδο 2013-2016. Το μοναδιαίο εργατικό
κόστος αποτελεί σημαντικό δείκτη της αντα-
γωνιστικότητας για μια οικονομία έναντι αντα-
γωνιστριών οικονομιών, καθώς αποτυπώνει το
κόστος εργασίας ανά μονάδα παραγόμενου
προϊόντος. Εξετάζοντας διαχρονικά το δείκτη
του μοναδιαίου εργατικού κόστους, παρατη-
ρείται ότι βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα
έναντι της ζώνης του ευρώ από το 2013. Αυτό
καταδεικνύει τη βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας της κυπριακής οικονομίας, μετά και τα

1

2

Εισαγω
γή

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

   

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

παραγωγικότητα πραγματική δαπάνη ανά μισθωτό

2014
Q1 Q2 Q3 Q4

2015
Q1 Q2 Q3 Q4

2016
Q1 Q2 Q3 Q4

2017
Q1 Q2 Q3 Q4

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.18 Παραγωγικότητα και πραγματική 
δαπάνη ανά μισθωτό
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.19(α) Μοναδιαίο εργατικό κόστος: 
Κύπρος και ζώνη του ευρώ
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: SDW (EKT).
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μέτρα που λήφθηκαν στο πρόγραμμα οικονο-
μικής προσαρμογής με συνεπακόλουθη
μείωση και στις τιμές των αγαθών και υπηρε-
σιών. Ειδικότερα, το 2017 ο δείκτης κινήθηκε
σημαντικά πιο κάτω από τον αντίστοιχο
δείκτη της ζώνης του ευρώ κατά περίπου 15
ποσοστιαίες μονάδες (Διάγραμμα Α.19β).

2.2  Εγχώρια ανταγωνιστικότητα και
ισοζύγιο Πληρωμών

Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία

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

Ο δείκτης ΠΣΣΙ, ο πληθωρισμός καθώς και
το μοναδιαίο εργατικό κόστος που αναλύθηκε
στην προηγούμενη ενότητα αποτελούν
μεγέθη που αντανακλούν σε σημαντικό
βαθμό την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής
οικονομίας. Για παράδειγμα, χαμηλότερο
μοναδιαίο εργατικό κόστος και χαμηλότερη
ΠΣΣΙ στην Κύπρο σε σύγκριση με ανταγωνί-
στριες χώρες υποδηλώνουν ότι οι εγχώριες

10.   Ο δείκτης σταθμισμένης ισοτιμίας του ευρώ στην Κύπρο
σε πραγματικούς όρους ‘ΠΣΣΙ’ υπολογίζεται από το ΔΝΤ και
λαμβάνει υπόψη τις εμπορικές σχέσεις της Κύπρου με τους
26 κύριους εταίρους (χώρες).
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Πηγή: ΔΝΤ.
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εξαγωγές τείνουν να είναι περισσότερο ελκυ-
στικές ως προς την τιμή. Ο πληθωρισμός
σχετίζεται, μεταξύ άλλων παραγόντων, και με
τα δύο προαναφερθέντα μεγέθη και ως εκ
τούτου αντανακλά επίσης το βαθμό ανταγω-
νιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Η
υιοθέτηση μέτρων που επηρέασαν μισθούς
και άλλες αμοιβές τόσο στο δημόσιο όσο και
στον ιδιωτικό τομέα τα τελευταία χρόνια
έχουν μειώσει το μοναδιαίο εργατικό κόστος
στο σύνολο της οικονομίας, και υποβοηθούν
μεσοπρόθεσμα στη βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητα και στην ανάκαμψη της κυπριακής
οικονομίας.

Ισοζύγιο πληρωμών11

Το 2017, το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
(ΙΤΣ) κατέγραψε διεύρυνση του ελλείματος
φτάνοντας στα €1.291 εκατ. (6,7% του ΑΕΠ) σε
σύγκριση με έλλειμμα €888,8 εκατ. (4,9% του
ΑΕΠ) πέρυσι (Πίνακας Α.4). Το έλλειμα του ΙΤΣ
διορθωμένο ως προς την επίδραση των ΟΕΣ,
μειώνεται στα €279,1 εκατ. (1,5% του ΑΕΠ),
αλλά εξακολουθεί να χειροτερεύει σε σχέση
με το 2016, κυρίως λόγω των εξελίξεων στο
ισοζύγιο αγαθών και στο καθαρό πρωτογενές
εισόδημα, παρά τη βελτίωση που καταγράφει
ο λογαριασμός υπηρεσιών. 

Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του εμπορικού
ισοζυγίου αγαθών ανήλθε στα €4.519,5 εκατ.
το 2017 σε σύγκριση με έλλειμμα €3.867 εκατ.
το προηγούμενο έτος και οφείλεται πρωτί-
στως στη αύξηση των εισαγωγών αγαθών. Οι
εξαγωγές αγαθών κατέγραψαν μείωση ως
αποτέλεσμα των συναλλαγών των ΟΕΣ
(Πίνακας Α.4). Το έλλειμμα του εμπορικού

11.   Τα στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών επηρεάζονται ση-
μαντικά από την ταξινόμηση των οντοτήτων ειδικού σκοπού
(ΟΕΣ) ως κατοίκους Κύπρου και ιδιαίτερα από αυτές που θε-
ωρούνται οικονομικοί ιδιοκτήτες κινητού εξοπλισμού μετα-
φοράς (κυρίως πλοία). Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές των
ΟΕΣ δεν επηρεάζουν, αλλά ούτε και επηρεάζονται ουσιωδώς
από τον κύκλο της εγχώριας οικονομίας.
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ΠIΝΑΚΑΣ A.4 ισοζύγιο Πληρωμών (κύριες κατηγορίες)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

2016 2017 Μεταβολή
(€ εκατ.) (€ εκατ.) (€ εκατ.)

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -888,8 -1.291,0 -402,2
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών -141,5 -376,2 -234,7
Ισοζύγιο αγαθών -3.867,0 -4.519,5 -652,5

Εξαγωγές αγαθών 2.594,0 2.478,5 -115,5
Εισαγωγές αγαθών 6.461,0 6.998,1 537,1

Ισοζύγιο υπηρεσιών 3.725,5 4.143,4 417,9
Εξαγωγές υπηρεσιών 9.195,6 9.928,5 732,9

εκ των οποίων: 
Μεταφορές 2.530,9 2.607,1 76,2
Ταξίδια 2.489,4 2.769,0 279,6
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 2.207,7 2.239,2 31,5
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής  
και πληροφόρησης 1.600,2 1.845,8 245,6
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 178,8 157,0 -21,8

Εισαγωγές υπηρεσιών 5.470,1 5.785,1 315,0
εκ των οποίων: 
Μεταφορές 1.714,1 1.824,8 110,7
Ταξίδια 1.062,1 1.143,4 81,3
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 921,5 875,1 -46,4
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής 
και πληροφόρησης 939,9 1.023,1 83,2
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 409,8 483,0 73,2

Πρωτογενές εισόδημα (καθαρό) -284,9 -489,8 -204,9
Δευτερογενές εισόδημα (καθαρό) -462,4 -425,1 37,3

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
(ως % του ΑΕΠ) -4,9 -6,7
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διορθωμένο
ως προς την επίδραση των ΟΕΣ (ως % του ΑΕΠ) -0,2 -1,5
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ισοζυγίου διορθωμένο ως προς την επίδραση
των ΟΕΣ συνεχίζει να καταγράφει χειροτέ-
ρευση κατά την υπό αναφοράν περίοδο και
οφείλεται κυρίως στην αύξηση που παρατη-
ρείται στις εισαγωγές αγαθών, η οποία αντι-
σταθμίζεται μερικώς από την αύξηση στις
εξαγωγές αγαθών. Οι παράγοντες που συνέ-
βαλαν στην προαναφερθείσα αύξηση των
εισαγωγών αγαθών είναι η σημαντική αύξηση
στις εισαγωγές πετρελαίου, λόγω της αύξησης
της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, και οι εισα-
γωγές αεροσκαφών. Αύξηση καταγράφηκε και
στις εισαγωγές ενδιάμεσων, κεφαλαιουχικών
και καταναλωτικών αγαθών αποτέλεσμα της
βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος. 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών
αυξήθηκε περαιτέρω το 2017 φθάνοντας
στα €4.143,4 εκατ., σε σχέση με €3.725,5
εκατ. το 2016, λόγω της πολύ καλής
επίδοσης που κατέγραψαν οι εξαγωγές
υπηρεσιών, υπερισχύοντας της αύξησης στις
εισαγωγές υπηρεσιών. 

Οι εξαγωγές υπηρεσιών το 2017 κατέ-
γραψαν ετήσια αύξηση 8% (ή €732,9 εκατ.)
λόγω κυρίως της αύξησης στις εξαγωγές
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής
και πληροφόρησης κατά 15,3% (ή €245,6
εκατ.) καθώς και της αύξησης στα ταξιδιωτικά
έσοδα, τα οποία περιλαμβάνουν τα έσοδα
από τον τουρισμό, που σημείωσαν αύξηση
11,2% (ή €279,6 εκατ.). Η θετική πορεία του
τουρισμού φαίνεται να συνεχίζεται και το
2018, αφού σύμφωνα με πιο πρόσφατα διαθέ-
σιμα στοιχεία, τα έσοδα από τον τουρισμό
εξακολουθούν να καταγράφουν αυξήσεις το
πρώτο δίμηνο του έτους (βλ. Τουρισμός, σελ.
35). Επίσης, οι μεταφορές και οι χρηματοοικο-
νομικές υπηρεσίες κατέγραψαν αυξήσεις, ενώ
οι λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες κατέ-
γραψαν μικρές μειώσεις.

Παράλληλα, το 2017 οι εισαγωγές υπηρε-
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σιών κατέγραψαν αύξηση 5,8% (ή €315 εκατ.)
σε σχέση με πέρυσι, η οποία προέρχεται
κυρίως από την αύξηση που κατέγραψαν οι
μεταφορές, οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών,
πληροφορικής και πληροφόρησης, τα ταξίδια
και οι λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες. Αντί-
θετα, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κατέ-
γραψαν μειώσεις.

Στο λογαριασμό του πρωτογενούς εισο-
δήματος (το οποίο περιλαμβάνει κυρίως
εισόδημα από εξαρτημένη εργασία και επεν -
δύσεις) το έλλειμα διευρύνθηκε στα €489,8
εκατ. σε σχέση με €284,9 εκατ. την περυσινή
χρονιά. Η διεύρυνση του ελλείματος προέρ-
χεται κυρίως από την κατηγορία των επενδύ-
σεων χαρτοφυλακίου και ειδικότερα από την
μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφηκε στο
ποσό των πληρωθέντων τόκων σε σχέση με
το ποσό των εισπραχθέντων τόκων των
χρεογράφων. Το έλλειμμα του δευτερογε-
νούς εισοδήματος (το οποίο περιλαμβάνει
κυρίως τρέχουσες μεταβιβάσεις) παρουσίασε
μικρή βελτίωση. 

Το έλλειμμα του 2017 καλύφθηκε κυρίως
από δανεισμό του ιδιωτικού τομέα και σε
μικρότερο βαθμό από την κυβέρνηση. 

Η καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση (ΔΕΘ)
επιδεινώθηκε φθάνοντας τα -€23,1 δισ. ή
-120,4% του ΑΕΠ το 2017 κυρίως λόγω της
συμπερίληψης των στοιχείων της οικονο-
μικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μετα-
φοράς (κυρίως πλοία) των ΟΕΣ που είναι
εγγεγραμμένες στην Κύπρο. Οι εν λόγω εται-
ρείες διατηρούν μεγάλες χρηματοοικονο-
μικές υπο χρεώσεις, με την πλειοψηφία του
ενεργητικού τους να αποτελείται κυρίως από
πλοία, τα οποία ωστόσο δεν περιλαμβάνονται
στα στοιχεία ενεργητικού της ΔΕΘ, καθώς δεν
αντιπροσωπεύουν χρηματοοικονομικά μέσα.
Η χρηματοδότηση αυτή δεν αποτελεί ουσια-
στικό κίνδυνο για το κυπριακό χρηματοπι-
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στωτικό σύστημα αφού γίνεται εξ ολοκλήρου
από μη εγχώριες πηγές.

Η καθαρή ΔΕΘ διορθωμένη ως προς την
επίδραση των ΟΕΣ, βελτιώνεται κατά 79,6
ποσοστιαίες μονάδες και ανέρχεται στα -€7,8
δισ. ή -40,8% του ΑΕΠ το 2017. Επίσης,
παρουσιάζεται βελτιωμένη και σε σχέση με
το προηγούμενο έτος κατά το οποίο ανήλθε
στα -€9,2 δισ. ή -50,3% του ΑΕΠ (Διάγραμμα
Α.21).

Τουρισμός

Ο τουριστικός τομέας αποτελεί ένα από τους
σταθερούς πυλώνες ανάπτυξης της
κυπριακής οικονομίας. Το 2017 κατέγραψε
νέο ιστορικό ρεκόρ αφίξεων, με όλες τις
κύριες, αλλά και νέες αγορές, να παρουσιά-
ζουν σημαντικές επιδόσεις. Στην εξέλιξη
αυτή συνέβαλαν οι συνθήκες που επικρά-
τησαν στο εξωτερικό περιβάλλον, που
επηρέασαν αρνητικά ανταγωνίστριες γειτο-
νικές χώρες, αλλά και οι εγχώριες συνθήκες
που ευνόησαν τη διατήρηση της ανταγωνι-
στικότητας και του επιπέδου του τουριστικού
προϊόντος της χώρας. 

Συγκεκριμένα το 2017 οι αφίξεις τουρι-
στών ανήλθαν στα 3,7 εκατ. και αυξήθηκαν
κατά 14,6% σε σχέση με την προηγούμενη
χρονιά, καταγράφοντας άνοδο για τέταρτη
συνεχή χρονιά (Πίνακας Α.5). Όσον αφορά
τις επιμέρους αγορές, οι αφίξεις από το
Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν αύξηση 8,3%
φτάνοντας τους 1,3 εκατ. τουρίστες, ενώ
αυξημένες κατά 5,5% ήταν οι αφίξεις από τη
Ρωσία που ανήλθαν στα 0,8 εκατ. τουρίστες.
Μεγάλες αυξήσεις σημειώθηκαν, επίσης, και
από άλλες σημαντικές αγορές όπως το
Ισραήλ, τη Γερμανία, την Ελλάδα και τη
Σουηδία, καταδεικνύοντας ότι οι προσπά-
θειες διείσδυσης σε νέες αγορές, κυρίως σε
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.21 Καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση
(ΔΕΘ)
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

ΠIΝΑΚΑΣ A.5 Τουρισμός

                                                                    Αφίξεις τουριστών         Έσοδα από         Κατά κεφαλήν
                                                                                   (χιλ.)                τουρισμό (€ εκατ. )    δαπάνη (€)
2016                                                                         3.186,5                         2.363,2                         741,6
2017                                                                         3.652,1                         2.639,1                         722,6
ετήσια % μεταβολή                                                  14,6                                11,7                            -2,6
2017 Ιαν. - Φεβρ.                                                     144,8                                82,0                         566,2
2018 Ιαν. - Φεβρ.                                                     177,3                                91,1                         513,7
ετήσια % μεταβολή                                                  22,5                                11,1                            -9,3
2017 Ιαν. - Απρ.                                                       572,0                                   na                               na
2018 Ιαν. - Απρ.                                                       683,6                                   na                               na
ετήσια % μεταβολή                                                  19,5                                   na                               na

Πηγή:  ΣΥΚ.
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άλλα ευρωπαϊκά κράτη αλλά και σε χώρες
της Μέσης Ανατολής έχουν αποδώσει.
Παράλληλα, τα έσοδα από τον τουρισμό το
2017 κατέγραψαν αύξηση της τάξης του
11,7% (Διάγραμμα Α.22). Εντούτοις, η κατά
κεφαλήν δαπάνη των τουριστών μειώθηκε
κατά 2,6% το 2017 προερχόμενη από την
μείωση κατά 2,3% της ημερήσιας κατά
κεφαλήν δαπάνης, δεδομένου ότι η μέση
διάρκεια διαμονής παρέμεινε αμετάβλητη
στις 9,5 μέρες, στο ίδιο επίπεδο με το 2016
(Πίνακας Α.5, σελ. 35).

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα
στοιχεία, οι αφίξεις κατέγραψαν ετήσια
αύξηση 22,5% τους πρώτους τέσσερεις μήνες
του 2018 και τα έσοδα 11% το πρώτο δίμηνο
(Πίνακας Α.5, σελ. 35). Παρόλο που οι χειμε-
ρινοί μήνες συνεισφέρουν λιγότερο, είναι
σημαντική η άνοδος που καταγράφηκε αυτή
την περίοδο και καταδεικνύει ότι οι προσπά-
θειες για αντιμετώπιση της εποχικότητας του
τουρισμού αποδίδουν σε ικανοποιητικό
βαθμό.

Για την καλοκαιρινή περίοδο αναμένεται
περαιτέρω αύξηση των τουριστικών αφίξεων
από τις πλείστες αγορές, με εξαίρεση την
Ρωσική. Πρόκληση παραμένει η ανάκαμψη
ανταγωνιστριών προς την Κύπρο προορι-
σμών, όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος. 

Παράλληλα, οι ξενοδόχοι προχώρησαν
τόσο σε επεκτάσεις των ξενοδοχείων τους,
όσο σε ανακαινίσεις, αναβαθμίσεις, καθώς
και σε ανέγερση νέων τουριστικών μονάδων
και είναι έτοιμοι να καλύψουν την αυξημένη
ζήτηση που αναμένεται κατά τους καλοκαι-
ρινούς μήνες. Επίσης η προώθηση νέων
προϊόντων προς διαφοροποίηση του
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος
μέσω νέων υποδομών, όπως η ανέγερση
των μαρίνων και του καζίνο, άρχισε να
υλοποιείται.
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Πηγή: ΣΥΚ.
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2.3  Εγχώρια ζήτηση, Παραγωγή και
αγορά Εργασίας

Τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί12

Το 2017 η κυπριακή οικονομία κατέγραψε
επιταχυνόμενο ρυθμό μεταβολής της τάξης
του 3,9% σε σύγκριση με 3,4% το προηγού-
μενο έτος (Πίνακας Α.6). Αναλυτικότερα, η
μεγέθυνση του ΑΕΠ οφείλεται στην αύξηση
της εγχώριας ζήτησης, λόγω και των ιδιω-
τικών επενδύσεων, η οποία αντισταθμί-
στηκε εν μέρει από τη μείωση στις καθαρές
εξαγωγές ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης
αύξησης των εισαγωγών σε σχέση με τις
εξαγωγές. Με βάση τα πιο πρόσφατα
προκαταρκτικά στοιχεία για το πρώτο
τρίμηνο του 2018, το ΑΕΠ κατέγραψε ετήσια
αύξηση της τάξης του 3,8% (εποχικά διορ-
θωμένα στοιχεία). 

Για το 2017 συγκεκριμένα, έτος για το οποίο
υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία, η αύξηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 4,2% (Πίνακας
Α.6), οφείλεται κυρίως στη σημαντική βελτίωση
του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος το
οποίο συνέβαλε στη μείωση της ανεργίας και
στην άνοδο της απασχόλησης. Η δημόσια κατα-
νάλωση σημείωσε αύξηση 2,7% (Πίνακας Α.6)
λόγω αύξησης στην ενδιάμεση ανάλωση και
στις απολαβές προσωπικού, δαπάνες οι οποίες
αντισταθμίστηκαν μερικώς από άνοδο στα
έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Η
αύξηση στην ενδιάμεση ανάλωση οφείλεται
κυρίως σε αυξημένες δαπάνες για ενέργεια
λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου,

12.   Με την εισαγωγή των στατιστικών μεθόδων ΕΣΟΛ2010 και
BPM6, οι συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές της Κύπρου
καθώς και οι πάγιες ακαθάριστες κεφαλαιουχικές επενδύ-
σεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μεταφορά οικονομι-
κής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφοράς (κυρίως
πλοία) των ΟΕΣ, οι οποίες επηρεάζουν τις εν λόγω υπό-κα-
τηγορίες δαπανών του ΑΕΠ, αλλά λόγω της διπλής λογιστι-
κής πράξης δεν επηρεάζουν το επίπεδο και τον ρυθμό
αύξησης του ΑΕΠ.
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ΠIΝΑΚΑΣ A.6 Εθνικοί λογαριασμοί σε πραγματικούς
όρους κατά κατηγορία δαπανών
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.

                                                                                                          2013        2014        2015        2016         2017
ΑΕΠ -5,9 -1,4 2,0 3,4 3,9
Ιδιωτική κατανάλωση -5,9 0,7 2,6 3,3 4,2
Δημόσια κατανάλωση -8,1 -7,2 -2,6 -0,4 2,7
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου -12,9 -17,5 13,6 35,0 27,8
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 2,1 4,2 5,8 4,0 3,4
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -4,8 4,6 7,4 6,8 10,1
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καθώς και για αγορά φαρμάκων και νερού. Η
αύξηση στις απολαβές προσωπικού οφείλεται
στην αύξηση της δημόσιας απασχόλησης, η
οποία υπερίσχυσε της μείωσης της πραγμα-
τικής δαπάνης ανά μισθωτό στο δημόσιο
τομέα. Οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου
κεφαλαίου κατέγραψαν σημαντική αύξηση
27,8% (Πίνακας Α.6, σελ. 37), πρωτίστως λόγω
της υλοποίησης συγκεκριμένων αναπτυξιακών
έργων από τον ιδιωτικό τομέα και σε μικρότερο
βαθμό λόγω της συμπερίληψης της μεταφοράς
οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού
μεταφοράς (κυρίως πλοία) των ΟΕΣ. Οι
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν
κατά 3,4%, κυρίως ως αποτέλεσμα της θετικής
πορείας των εξαγωγών υπηρεσιών, η οποία
αντισταθμίστηκε μερικώς από την μείωση των
εξαγωγών κινητού εξοπλισμού μεταφοράς των
ΟΕΣ. Αύξηση 10,1% παρουσίασαν οι εισαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών (Πίνακας Α.6, σελ. 37),
πρωτίστως λόγω της σημαντικής αύξησης που
παρατηρήθηκε στις εισαγωγές για αγαθά.
Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές κινητού εξοπλισμού
μεταφοράς των ΟΕΣ (κυρίως πλοία) επηρέασαν
σε πολύ μικρό βαθμό τον ρυθμό μεταβολής
των συνολικών εισαγωγών.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα πιο
πάνω στοιχεία επηρεάζονται από τη συμπερί-
ληψη της μεταφοράς οικονομικής ιδιοκτησίας
κινητού εξοπλισμού μεταφοράς των ΟΕΣ.
Διορθωμένες ως προς την επίδραση των
συναλλαγών σε κινητό εξοπλισμό μεταφοράς
των ΟΕΣ, οι εξαγωγές καταγραφούν σημαν-
τική αύξηση σε σχέση με το 2016, κυρίως
λόγω των ιστορικά υψηλών επιδόσεων στους
τομείς του τουρισμού (βλ. Τουρισμός και
Διάγραμμα Α.22, σελ. 36) και των υπηρεσιών
τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληρο-
φόρησης. Οι εισαγωγές, διορθωμένες ως προς
την επίδραση των συναλλαγών σε κινητό
εξοπλισμό μεταφοράς των ΟΕΣ καθώς και
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άλλων μη επαναλαμβανόμενων παραγόντων,
καταγράφουν σημαντική αύξηση κατά το υπό
αναφοράν έτος σε σχέση με πέρυσι. Αυτή
οφείλεται στις εισαγωγές πετρελαιοειδών
καθώς και ενδιάμεσων, καταναλωτικών και
κεφαλαιουχικών αγαθών, σε συνάρτηση με
την πορεία της εγχώριας ζήτησης. Οι ακαθά-
ριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, διορθω-
μένες ως προς την επίδραση των συναλλαγών
σε κινητό εξοπλισμό μεταφοράς των ΟΕΣ
καθώς και άλλους μη επαναλαμβανόμενους
παράγοντες, επίσης παρουσιάζουν σημαντική
επιτάχυνση σε σχέση με το 2016. 

Η ανάλυση ανά τομέα παραγωγής δείχνει
ότι η μεγέθυνση της οικονομίας είναι ευρείας
βάσης, με τους πλείστους τομείς να συνεισφέ-
ρουν θετικά (Πίνακας Α.7). Την πιο σημαντική
συνεισφορά στη μεγέθυνση του ΑΕΠ το 2017
είχαν οι τομείς του Εμπορίου, των Μεταφορών,
των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων (με τη συνει-
σφορά των προαναφερθέντων τομέων να
ανέρχεται στις 1,2 ποσοστιαίες μονάδες), των
Κατασκευών (1,1 ποσοστιαίες μονάδες) καθώς
και των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και
Διοικητικών Δραστηριοτήτων (0,4 ποσοστιαίες
μονάδες). Αρνητική συνεισφορά καταγράφηκε
μόνο από τον τομέα των Χρηματοπιστωτικών
και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων (0,1 ποσο-
στιαίες μονάδες), ως συνέπεια της συνεχιζό-
μενης απομόχλευσης των δανείων, στα
πλαίσια της εξυγίανσης του τραπεζικού τομέα
αλλά και των ισολογισμών του ιδιωτικού τομέα
(Πίνακας Α.7). 

Πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες τεκμηριώ-
νουν τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη στην
εγχώρια ζήτηση καθώς και τη θετική πορεία
των εξαγωγών. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικο-
νομικής Συγκυρίας (Πίνακας Α.8) αυξήθηκε
από 115,7 τον Δεκέμβριο του 2017 στο ιστο-
ρικά υψηλό 116,6 τον Απρίλιο του 2018,
φθάνοντας σε συγκρίσιμο επίπεδο με αυτό
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ΠIΝΑΚΑΣ A.7 Σταθμισμένη επίδραση κατά οικονομική
δραστηριότητα στη συνολική ετήσια μεταβολή του
πραγματικού αΕΠ
(ποσοστιαίες μονάδες)

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

                                                                                                          2013        2014        2015        2016         2017
ΑΕΠ (%) -5,9 -1,4 2,0 3,4 3,9
Κατασκευές -1,4 -0,6 -0,1 0,4 1,1
Εμπόριο, μεταφορές, ξενοδοχεία και εστιατόρια -1,7 -0,7 0,2 1,1 1,2
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες -0,7 -0,5 0,7 -0,2 -0,1
Επαγγελματικές, επιστημονικές και διοικητικές 
δραστηριότητες -0,6 -0,3 0,5 0,6 0,4
Λοιποί τομείς(1) -1,6 0,6 0,6 1,5 1,3

ΠIΝΑΚΑΣ A.8 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας: 
δείκτες εμπιστοσύνης
(για επιμέρους δείκτες: διαφορά μεταξύ ποσοστού θετικών και ποσοστού
αρνητικών απαντήσεων)

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

                                                                                              2017              2017           2017            2018       2018
                                                                                              Ιούν.             Σεπτ.             Δεκ.         Μάρτ.        Απρ. 
ΔΟΣ                                                                                       113,7              111,7           115,7            114,8       116,6
Βιομηχανία                                                                                 3                       3                     9                     6                7
Υπηρεσίες                                                                                 37                     26                  37                   36             41
Καταναλωτές                                                                           -1                     -1                   -1                     2                4
Λιανικό εμπόριο                                                                       7                       6                  10                   13                8
Κατασκευές                                                                            -28                   -27                -24                 -16            -17

a21805051 CBC Jun 2018 Economic Bulletin Greek_a3.qxp_Layout 1  28/06/18  15:18  Page 39



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοΥνιοΣ 2018

40Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

που παρατηρήθηκε τον Αύγουστο του 2007.
Ο δείκτης κύκλου εργασιών του λιανικού
εμπορίου (Διάγραμμα Α.23) σημείωσε σημαν-
τική βελτίωση 6,9% τους δύο πρώτους μήνες
του 2018. Επίσης, οι εγγραφές μηχανοκινήτων
οχημάτων (Διάγραμμα Α.24) συνεχίζουν την
αυξητική τους πορεία, καταγράφοντας ετήσια
αύξηση 23,8% τους τέσσερεις πρώτους μήνες
του 2018. Όσον αφορά τις πληρωμές μέσω
πιστωτικών καρτών, οι δαπάνες κατόχων
κυπριακών πιστωτικών καρτών στην Κύπρο
σημείωσαν αύξηση 14,3% την περίοδο
Ιανουαρίου – Απριλίου 2018, σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (Διάγραμμα
Α.25). Σημειώνεται ότι οι προαναφερθείσες
δαπάνες εξαιρουμένων των πληρωμών για
υπηρεσίες προς την κυβέρνηση και για πετρε-
λαιοειδή κατέγραψαν μεγαλύτερη αύξηση
τους τέσσερεις πρώτους μήνες του 2018 της
τάξης του 14,9%. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ
(όπως καταρτίζονται σε χρηματική βάση και
τα οποία περιλαμβάνουν σχετικές επι -
στροφές), ένδειξη της πορείας της ιδιωτικής
κατανάλωσης, κατέγραψαν αύξηση 24,8% το
πρώτο τρίμηνο του 2018. 

Όπως προαναφέρθηκε, σημαντική είναι
και η συνεισφορά των επενδύσεων του ιδιω-
τικού τομέα στη βελτίωση του εγχώριου
οικονομικού κλίματος. Αξιοσημείωτο είναι
το γεγονός ότι ο δείκτης εμπιστοσύνης του
κατασκευαστικού τομέα σημειώνει σχετική
βελτίωση, με σταθεροποίηση σε χαμηλά
επίπεδα να παρατηρείται τους τέσσερεις
πρώτους μήνες του 2018 (Πίνακας Α.9, σελ.
42). O δείκτης παραγωγής του κατασκευα-
στικού τομέα, παρότι συνεχίζει να κυμαί-
νεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καταγράφει
κατά κανόνα συνεχιζόμενους θετικούς
ρυθμούς μεταβολής από το τρίτο τρίμηνο
του 2015. 

Σημαντική ανάκαμψη όπως προαναφέρ-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.23 Λιανικές πωλήσεις (εξαιρουμένων
των μηχανοκινήτων οχημάτων)
(έτος βάσης 2015=100)

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πηγή: JCC Payments System Ltd.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.24 Εγγραφές μηχανοκινήτων οχημάτων

Πηγή: ΣΥΚ.
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θηκε, κατέγραψε και ο τομέας του τουρισμού,
σημειώνοντας πολύ σημαντικές αυξήσεις
τόσο σε ό,τι αφορά αφίξεις αλλά και έσοδα
(βλ. Τουρισμός και Διάγραμμα Α.22, σελ. 36).
Αντικατοπτρίζοντας τις εξελίξεις στον του -
ρισμό, οι δαπάνες κατόχων ξένων πιστωτικών
καρτών στην Κύπρο κατέγραψαν αύξηση 19%
τους τέσσερεις πρώτους μήνες του 2018
(Διάγραμμα Α.25, σελ. 40). Στον τομέα των
συμβουλευτικών υπηρεσιών, τα διαθέσιμα
στοιχεία για το 2018 που αφορούν την
εγγραφή νέων εταιρειών στην Κύπρο (αύξηση
κατά 13,9% το πρώτο τρίμηνο του 2018) κατα-
δεικνύουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που
διαθέτει η Κύπρος στην παροχή των σχετικών
υπηρεσιών.

Παράλληλα, στον τραπεζικό τομέα παρα-
τηρείται σταθεροποίηση στο νέο δανεισμό,
με τα νέα συμβόλαια δανεισμού προς τα
νοικοκυριά και τις μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις να ανέρχονται το πρώτο
τρίμηνο του 2018 στα ίδια περίπου επίπεδα
με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Παρ’όλα αυτά, ο ρυθμός μεταβολής των
συνολικών δανείων προς τον εγχώριο ιδιω-
τικό τομέα (Διάγραμμα Α.12, σελ. 25)
συγκρατείται σε θετικά αλλά χαμηλά
επίπεδα, λόγω κυρίως των συνεχιζόμενων
προσπαθειών τόσο του ιδιωτικού όσο και του
τραπεζικού τομέα για απομόχλευση και διόρ-
θωση των ισολογισμών τους. Παράλληλα, η
μερική επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού
αύξησης των καταθέσεων του εγχώριου ιδιω-
τικού τομέα στο τέλος του πρώτου τριμήνου
του 2018 σε σύγκριση με το τέλος του 2017
(Διάγραμμα Α.10, σελ. 25), οφείλεται σε
φήμες που σχετίζονται με την Συνεργατική
Κυπριακή Τράπεζα. Οι εν λόγω φήμες δεν
έχουν επηρεάσει την εμπιστοσύνη προς το
τραπεζικό σύστημα ως προς το σύνολό του
καθώς και τις μακροοικονομικές προο πτικές
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τις κυπριακής οικονομίας (βλ. Νομισματικά
Μεγέθη, σελ. 24).

Αγορά Ακινήτων 

Ανοδική πορεία συνέχισε να καταγράφει ο
τομέας των ακινήτων στην Κύπρο. Τόσο η
κατασκευαστική δραστηριότητα, όσο και η
ζήτηση για ακίνητα και οι τιμές τους συνέχισαν
να παρουσιάζουν άνοδο, μετά από σημαν-
τικές μειώσεις που καταγράφηκαν από το
2008 μέχρι το 2017. Πρόκληση για τον τομέα
παραμένει η επιτυχής αντιμετώπιση των μη-
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ). 

Η αυξημένη ζήτηση για ακίνητα συνεχί-
στηκε και κατά το 2018. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματο-
λογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), για την
περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018 τα
πωλητήρια έγγραφα παρουσίασαν ετήσια
άνοδο 38,4% (Πίνακας Α.9). Η κωδικοποίηση
του ΤΚΧ για την κατηγοριοποίηση των
ντόπιων και αλλοδαπών αγοραστών ακινήτων
έχει αλλάξει από το 2018 και εντεύθεν, ως εκ
τούτου δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με τα
αντίστοιχα περυσινά στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά
παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο
μεγαλύτερος αριθμός ξένων αγοραστών κατά
την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018
εντοπίζεται στην Πάφο, και μάλιστα οι μισοί
περίπου από αυτούς είναι Ευρωπαίοι υπήκοοι.
Αντίθετα, στη Λεμεσό, όπου παρατηρείται ο
δεύτερος πιο ψηλός αριθμός αγοραστών, το
76% των αλλοδαπών αγοραστών είναι
υπήκοοι τρίτων χωρών, και κατά πάσα πιθα-
νότητα σχετίζονται με το σχέδιο επενδύσεων
για απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου. 

Η ανοδική πορεία στη ζήτηση ακινήτων
στηρίζει τη συγκρατημένη αύξηση που
παρουσιάζουν οι τιμές των ακινήτων.
Σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Κατοικιών της
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ΠIΝΑΚΑΣ A.9 αγορά ακινήτων
(ετήσια μεταβολή, %, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά)

Πηγές: ΣΥΚ, ΤΚΧ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

                                                                                    Ιαν.-Απρ.       Ιαν.-Απρ.          Απρ.         Μάρτ.        Απρ. 
                                                                                              2017                2018         2017            2018       2018 
Πωλητήρια έγγραφα (σύνολο)                                      6,9                   38,4             -1,6               22,7         29,4
Πωλητήρια έγγραφα (ντόπιοι)                                      2,8                       na             -0,3                   na             na
Πωλητήρια έγγραφα (αλλοδαποί)                            20,6                       na            38,1                   na             na
Δείκτης εμπιστοσύνης στον κατασκευαστικό                
τομέα (μέσος όρος του δείκτη)                                 -25,3                 -18,5          -23,8             -15,6        -16,7
Δείκτης προσδοκιών για τις τιμές των                              
ακινήτων τους επόμενους 3 μήνες 
(μέσος όρος του δείκτη)                                                 -2,1                      5,6               3,8                 9,0            2,9
Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών                 0,8                      1,0               0,6                 0,8            1,2
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ΚΤΚ οι τιμές κατοικιών παρουσίασαν κατά το
τέταρτο τρίμηνο του 2017 τριμηνιαία αύξηση
της τάξης του 0,4%. Όλες οι επαρχίες κατέ-
γραψαν είτε τριμηνιαία αύξηση είτε σταθερο-
ποίηση στις τιμές κατοικιών κατά το εν λόγω
τρίμηνο. Παράλληλα, σε ετήσια βάση ο
δείκτης σημείωσε αύξηση 1,5% η οποία ήταν
και η ψηλότερη από το ξεκίνημα της χρημα-
τοοικονομικής κρίσης (Διάγραμμα Α.26).
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη αύξηση
στους επί μέρους δείκτες καταγράφηκε στα
διαμερίσματα Λεμεσού (6,3%). Αύξηση κατέ-
γραψε και ο Δείκτης Τιμών Εμπορικών
Ακινήτων της ΚΤΚ, ο οποίος κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2017 κατέγραψε ετήσια άνοδο
1,1% (βλ. Πλαίσιο, σελ. 48).

Όσον αφορά το δανεισμό, σύμφωνα με
την Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων της
ΚΤΚ (Πίνακας Α.3, σελ. 26) η ζήτηση για
στεγαστικά δάνεια παρουσιάζει αύξηση,
κάτι που στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στα
χαμηλά επιτόκια. Σημειώνεται και το γεγονός
ότι τα κριτήρια δανεισμού έχουν εδώ και
καιρό σταματήσει να γίνονται αυστηρότερα
(Διάγραμμα Α.27), παραμένοντας όμως, στα
ίδια αυστηρά επίπεδα που έχουν εφαρμο-
στεί από το τέταρτο τρίμηνο του 2014.
Πρόκληση για τον τομέα αλλά και για την
ικανότητα των τραπεζών να δανείζουν
παραμένει το υψηλό ποσοστό ΜΕΧ, αφού
ενδεικτικά το ποσοστό των ΜΕΧ στον κατα-
σκευαστικό τομέα στην Κύπρο σύμφωνα με
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής
ανερχόταν κατά το τέλος του 2017 στο
76,3%, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό
στην ΕΕ ήταν μόλις 21,1%. 

Ο κατασκευαστικός τομέας παρουσιάζει
επίσης ανοδική πορεία, στην οποία συνει-
σφέρει και η υλοποίηση συγκεκριμένων
μεγάλων επενδυτικών έργων. Συγκεκριμένα,
ο δείκτης παραγωγής στον κατασκευαστικό
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Πηγή: ΚΤΚ.
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Πηγή: ΚΤΚ.
Σημείωση: Θετικός αριθμός στα κριτήρια χρηματοδότησης σημαίνει αυστηρότερα
κριτήρια.
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τομέα που δημοσιεύεται από τη ΣΥΚ, κατέ-
γραψε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017
ετήσια αύξηση, της τάξης του 12,1%. Παράλ-
ληλα, ο αριθμός εγκεκριμένων αδειών οικο-
δομής, κατέγραψε ετήσια αύξηση 8,3% κατά
την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018.
Ο αριθμός εγκεκριμένων αδειών οικοδομής
για κατοικίες αυξήθηκε κατά 12,5% κατά την
εν λόγω περίοδο, ενώ για μη οικιστικά κτίρια
μειώθηκε κατά 4,1%. 

Το κλίμα στον κατασκευαστικό τομέα
βελτιώνεται, αφού σύμφωνα με τις Έρευνες
Οικονομικής Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ο δείκτης προσδοκιών των τιμών
ακινήτων ανήλθε κατά μέσο όρο στο 5,6 την
περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018 σε
σύγκριση με 2,1 την αντίστοιχη περίοδο του
2017 (Πίνακας Α.9, σελ. 42). Βελτίωση παρου-
σιάζουν και άλλοι σχετικοί δείκτες του τομέα
που περιλαμβάνονται στις εν λόγω έρευνες,
λεπτομερέστερη ανάλυση των οποίων περι-
λαμβάνεται στις τριμηνιαίες δημοσιεύσεις της
ΚΤΚ για τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών13.

Αγορά Εργασίας

Σε συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη μεγέθυνση
της οικονομικής δραστηριότητας, η απασχό-
ληση σημείωσε περαιτέρω αύξηση 3,4% το
2017 σε συνέχεια αύξησης 3,3% το προηγού-
μενο έτος (Διάγραμμα Α.28). Στην ίδια κατεύ-
θυνση κινήθηκαν και οι συνολικές ώρες
απασχόλησης σημειώνοντας αύξηση 3,3% το
2017, κατόπιν αύξησης 3,1% το 2016. Ως εκ
τούτου, οι ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο
μειώθηκαν κατά 0,1% το 2017 σε συνέχεια
μείωσης 0,2% το προηγούμενο έτος. Η
προαναφερθείσα οριακή μείωση στις ώρες
εργασίας ανά απασχολούμενο φαίνεται από
τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
(ΕΕΔ) να σχετίζεται με την αύξηση στο

13.   Διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://www.centralbank.cy/
el/publications/residential-property-price-indices. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.28 ανεργία και απασχόληση
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ποσοστό της άτυπης απασχόλησης14 όπως
διαμορφώθηκε μετά την κρίση, ειδικότερα τη
μερική απασχόληση και τις συμβάσεις
ορισμένου χρόνου. 

Βελτίωση σημειώθηκε και στην ανεργία ως
ποσοστό του εργατικού δυναμικού, η οποία
σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΔ έφθασε το 11%
το 2017 σε σχέση με 12,9% το 2016. Τονίζεται
ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2017 το ποσοστό
ανεργίας μειώθηκε σημαντικά, φθάνοντας στο
10,1%, έναντι 12,8% το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2016 (Διάγραμμα Α.28, σελ. 44). Σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΕΕΔ, το ποσοστό ανεργίας
στους νέους μειώθηκε στο 22,9% το τέταρτο
τρίμηνο του 2017 έναντι ποσοστού 29,8% το
αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, εντούτοις
αποτελεί μόνο δύο ποσοστιαίες μονάδες
περίπου του συνολικού ποσοστού ανεργίας
για την υπό αναφοράν περίοδο. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της EUROSTAT που αφορούν τον
εναρμονισμένο δείκτη ανεργίας (εποχικά
διορθωμένα στοιχεία), το σχετικό ποσοστό
ανήλθε στο 9,1% τον Μάρτιο του 2018 σε
σχέση με 12,3% τον αντίστοιχο περυσινό
μήνα. Η γενική τάση μείωσης της ανεργίας
επιβεβαιώνεται και από τον αριθμό των εγγε-
γραμμένων ανέργων (Διάγραμμα Α.29), ο
οποίος τον Απρίλιο του 2018 σημείωσε ετήσια
πτώση 24,1% (από 32.804 σε 24.903 άτομα). 

Σε περιόδους με παρατεταμένα επίπεδα
υψηλής ανεργίας, είναι πολύ σημαντική η
παρακολούθησή της κατά διάρκεια
(Διάγραμμα Α.30) καθότι οι μακροχρόνια
άνεργοι επανεντάσσονται πιο δύσκολα στην
απασχόληση. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΔ,
το ποσοστό ανεργίας με διάρκεια έξι μήνες
και άνω μειώθηκε στο 4,7% το τέταρτο

14.   Ο όρος άτυπη απασχόληση προσδιορίζει μορφές απασχό-
λησης που αποκλίνουν από το τυπικό μοντέλο εξαρτώμε-
νης εργασίας αορίστου χρόνου όπου ο εργαζόμενος
παρέχει τις υπηρεσίες του εντός του χώρου που ορίζει ο
εργοδότης και στο σύνολο του εβδομαδιαίου / ημερήσιου
χρόνου εργασίας που προνοείται από τη νομοθεσία.
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τρίμηνο του 2017, σε σχέση με ποσοστό της
τάξης του 7,8% το αντίστοιχο περυσινό
τρίμηνο. Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε
και ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων
με διάρκεια έξι μήνες και άνω, σύμφωνα με
πιο πρόσφατα στοιχεία της ΣΥΚ για την εγγε-
γραμμένη ανεργία, καταγράφοντας μείωση
κατά 5.181 άτομα τον Απρίλιο του 2018 σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του
προηγούμενου έτους. Γενικότερα, όλα τα
οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η
αγορά εργασίας, σε συνάρτηση με την πολύ
σημαντική οικονομική μεγέθυνση, ανακάμ-
πτει με σταθερούς ρυθμούς.

2.4  Εγχώριες Δημοσιονομικές Εξελίξεις

Το 2017 οι δημοσιονομικοί λογαριασμοί της
γενικής κυβέρνησης κατέγραψαν πλεόνασμα
1,8% του ΑΕΠ, με το πρωτογενές πλεόνασμα
να φτάνει στο 5% του ΑΕΠ (Διάγραμμα Α.31).
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ΣΥΚ
για το πρώτο τρίμηνο του 2018, οι ισχυρές
δημοσιονομικές επιδόσεις συνεχίζονται,
καθώς σημειώθηκε πλεόνασμα της τάξης του
1,5% του ΑΕΠ, σε σχέση με πλεόνασμα 0,9%
την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Παράλληλα,
το πρωτογενές ισοζύγιο ως ποσοστό του ΑΕΠ
παρουσίασε πλεόνασμα της τάξης του 2%
τους πρώτους τρείς μήνες του 2018, σε σχέση
με πλεόνασμα 1,5% την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο (Διάγραμμα Α.31).

Τα δημόσια έσοδα σημείωσαν αύξηση 9,5%
το πρώτο τρίμηνο του 2018 (Διάγραμμα Α.32
και Πίνακας Α.10, σελ. 47), η οποία οφείλεται
κυρίως στην αύξηση των φόρων επί της παρα-
γωγής και εισαγωγών κατά 15,1%, με την πιο
σημαντική συνεισφορά να προέρχεται από τις
εισπράξεις ΦΠΑ που αυξήθηκαν κατά 24,9%,
λόγω της βελτίωσης στην εγχώρια ζήτηση και
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.31 Δημοσιονομικό και πρωτογενές 
ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης
(συσσωρευμένο σύνολο περιόδου από πρώτο τρίμηνο ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
Σημείωση: Οι συνολικές δαπάνες για το πρώτο τρίμηνο του 2014 και το τέταρτο τρίμηνο
του 2015 δεν συμπεριλαμβάνουν το ποσό της ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής βάσης της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας ύψους €1,5 δισ. και €175 εκατ., αντίστοιχα.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.32 Συνολικά έσοδα και δαπάνες 
της γενικής κυβέρνησης
(συσσωρευμένο σύνολο περιόδου από πρώτο τρίμηνο, ετήσια μεταβολή %)

Πηγές: ΣΥΚ.
Σημείωση: Οι συνολικές δαπάνες για το πρώτο τρίμηνο του 2014 και το τέταρτο τρίμηνο
του 2015 δεν συμπεριλαμβάνουν το ποσό της ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής βάσης της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας ύψους €1,5 δισ. και €175 εκατ., αντίστοιχα.
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στον κατασκευαστικό τομέα. Παράλληλα, τα
έσοδα από εισπρακτέες μεταβιβάσεις κεφα-
λαίου σημειώνουν αξιοσημείωτη άνοδο λόγω
των αυξημένων επιχορηγήσεων από την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Παράλληλα, η μεγάλη μείωση
που παρατηρείται στην κατηγορία εισόδημα
περιουσίας οφείλεται στον ετεροχρονισμό της
πληρωμής μερίσματος της ΚΤΚ, προς την
Κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, το εν λόγω
εισόδημα αναμένεται να είναι μειωμένο φέτος
σε σχέση με πέρυσι. 

Οι δημόσιες δαπάνες (Διάγραμμα Α.32,
σελ. 46, και Πίνακας Α.10) σημείωσαν ετήσια
αύξηση 2% το πρώτο τρίμηνο του 2018. Αυτό
οφείλεται κυρίως στην αύξηση 6,1% στις
απολαβές προσωπικού λόγω της αύξησης του
αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και
της επαναφοράς των προσαυξήσεων και ΑΤΑ
στο δημόσιο τομέα. 

Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γενικής
κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ έφθασε
στο 97,5% το 2017. Κατά το υπό ανασκόπηση
έτος, και σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέ-
σιμα προκαταρκτικά στοιχεία της ΣΥΚ κατά το
τέλος Μαρτίου 2018, το χρέος μειώθηκε γύρω
στο 91% (Διάγραμμα Α.33). Παρ’ όλα αυτά, η
έκδοση αριθμού κυβερνητικών ομολόγων
προς τη ΣΚΤ στις αρχές Απριλίου 2018, τα
έσοδα της οποίας μετέπειτα μετατράπηκαν
σε κατάθεση στην ίδια τράπεζα, οδήγησαν σε
αύξηση του χρέους το 2018. Με αυτή την
κίνηση ενίσχυσης εμπιστοσύνης, η Κυβέρ-
νηση είχε σκοπό να καθησυχάσει τους
υφιστάμενους καταθέτες της ΣΚΤ, ενώ ταυτό-
χρονα διευρύνει και τις επενδυτικές επιλογές
για την τράπεζα. Τα επόμενα χρόνια και μετά
τη σημαντική αύξησή του το 2018, το
δημόσιο χρέος αναμένεται να συνεχίσει την
μέχρι πρότινος σημαντική πτωτική του
πορεία, ελέω και των αναμενόμενων ισχυρών
δημοσιονομικών πλεονασμάτων. 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.10 Λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης  

Πηγές: ΣΥΚ, KTK.

                                                                                            Ιαν.-Μάρτ.            Ιαν.-Μάρτ.                     
                                                                                                  2017                         2018                Μεταβολή
                                                                                               (€ εκατ.)                 (€ εκατ.)                      %
ΔΑΠΑνΕΣ                                                                                                                                                           
Ενδιάμεση ανάλωση                                                             96,9                         100,8                         4,0
Απολαβές προσωπικού                                                     520,1                         552,0                         6,1
Κοινωνικές παροχές                                                           593,5                         598,3                         0,8
Τόκοι πληρωτέοι                                                                  123,5                         116,0                        -6,1
Επιδοτήσεις                                                                                 8,0                               8,2                         2,5
Άλλα τρέχοντα έξοδα                                                         110,3                         113,8                         3,2
Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου/                                 
Κεφαλαιουχικά αγαθά                                                         64,4                            58,4                        -9,3
Άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου                                          9,4                               9,1                        -3,2
Σύνολο δαπανών                                                      1.526,1                   1.556,6                        2,0
Σύνολο δαπανών ως % του ΑΕΠ                                8,4                             8,1                               

ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                                                   
Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές                   645,9                         743,2                       15,1
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ            402,4                         447,5                       11,2
Κοινωνικές εισφορές                                                          419,7                         433,3                         3,2
Άλλα τρέχοντα έσοδα                                                           38,2                            44,3                       16,0
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                114,1                         126,4                       10,8
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου εισπρακτέες                            7,5                            53,9                    618,7
Εισόδημα περιουσίας                                                           64,6                               5,3                     -91,8
Σύνολο εσόδων                                                         1.692,4                   1.853,9                        9,5
Σύνολο εσόδων ως % του ΑΕΠ                                   9,3                             9,6                               

Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-)                                       166,3                          297,3
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) ως % του ΑΕΠ           0,9                                1,5
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.33 ακαθάριστο δημόσιο χρέος 
της γενικής κυβέρνησης
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: Eurostat, ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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Δείκτες Τιμών Εμπορικών ακινήτων
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Από το 2010 και εντεύθεν η Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου (ΚΤΚ), σε συνεργασία με εγχώριες
εμπορικές τράπεζες, ετοιμάζει και δημοσιεύει
αριθμό δεικτών τιμών κατοικιών (ΔΤΚ). Κύριος
σκοπός των δεικτών αυτών είναι η υποβοή-
θηση των εμπορικών τραπεζών στην εφαρ-
μογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (Capital
Requirements Regulation (EU) No. 575/2013),
καθώς επίσης και η ενίσχυση της πληροφόρη-
σης και της διαφάνειας στην εγχώρια αγορά
ακινήτων. Σημειώνεται ότι όταν δημοσιεύτη-
καν αρχικά οι ΔΤΚ της ΚΤΚ δεν υπήρχαν άλλοι
αντίστοιχοι δείκτες στην Κυπριακή αγορά.

Πρόσφατα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετι-
κές διεργασίες για την ετοιμασία αντίστοιχου
δείκτη τιμών εμπορικών ακινήτων (ΔΤΕ). Ο
δείκτης αυτός, μαζί με τους ΔΤΚ, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της
χρηματοοικονομικής σταθερότητας, της έκ-
θεσης των πιστωτικών ιδρυμάτων σε κινδύ-
νους από ενυπόθηκα δάνεια, καθώς και ως
μέσο μακροοικονομικής αξιολόγησης του
τομέα των ακινήτων. Για την κατασκευή των
εν λόγω δεικτών, ως εμπορικά ακίνητα θεω-
ρούνται τα γραφεία, τα καταστήματα λιανι-
κής και οι αποθήκες σε όλες τις περιοχές που
βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας.

Οι ΔΤΕ, όπως και οι ΔΤΚ της ΚΤΚ, βασίζον-
ται σε στοιχεία εκτιμήσεων που συλλέγουν
οι τράπεζες από γραφεία εκτημήσεων και
διενεργούνται για διάφορους σκοπούς,
όπως παραχώρησης ενυπόθηκου δανείου,
επαναδιαπραγμάτευσης όρων δανείου, πα-
ρακολούθησης, κτλ. Κατά τη συλλογή των
στοιχείων οι τράπεζες εφαρμόζουν ελέγ-

χους ορθής καταχώρισης τους, οι οποίοι
επαναλαμβάνονται και από την ΚΤΚ. Τα στοι-
χεία αυτά αποστέλλονται από τις τράπεζες
σε μηνιαία βάση σε τυποποιημένη μορφή
στην ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομέ-
νων της ΚΤΚ, όπου υπόκεινται σε περαιτέρω
ενδελεχείς ελέγχους (τόσο παραμετρικούς
όσο και μη παραμετρικούς) για την αληθο-
φάνειά τους. 

Το γεγονός ότι οι δείκτες βασίζονται σε
στοιχεία εκτιμήσεων διασφαλίζουν την
απρόσκοπτη ροή επαρκούς αριθμού στοι-
χείων, δεδομένου ότι αφενός τα εμπορικά
ακίνητα δεν συναλλάσσονται με μεγάλη συ-
χνότητα, και αφετέρου ότι σε περιόδους κρί-
σεως ο αριθμός των συναλλαγών είναι
περιορισμένος, όπως καταγράφεται στους
Silver and Graf (2014) και Kanutin (2013)
αλλά και όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρ-
κεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης
στην Κύπρο. Ένα χαρακτηριστικό των δει-
κτών που βασίζονται σε εκτιμήσεις είναι ότι
έχουν μικρότερες αυξομειώσεις (lower
volatility) από ότι οι δείκτες τιμών με βάση
στοιχεία πραγματικών συναλλαγών. Επίσης,
τείνουν να παρουσιάζουν μικρή χρονική
υστέρηση σε σχέση με τις πραγματικές με-
ταβολές στις τιμές της αγοράς (Diewwert και
Shimizu, 2013, Case και Wachter, 2005). Εν-
τούτοις, οι δείκτες αυτοί έχουν σημαντικό
ρόλο να διαδραματίσουν (Passerini, 2013),
αφού μπορούν να δώσουν μια αντιπροσω-
πευτική και αξιόπιστη εικόνα των διακυμάν-
σεων στις τιμές της αγοράς. Σύμφωνα με την
καταγραφή της ΕΚΤ το 2010, τα περισσό-
τερα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Ευ-
ρωζώνη για εμπορικά ακίνητα βασίζονται σε
εκτιμήσεις (Kanutin, 2013) και αυτά χρησι-
μοποιούνται για την κατασκευή αντίστοιχων
δεικτών τιμών εμπορικών ακινήτων και από
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άλλες Κεντρικές Τράπεζες, όπως της Ισπα-
νίας και της Ελλάδος. Επίσης, άλλες κεντρι-
κές τράπεζες που χρησιμοποιούν ως πηγή
των στοιχείων τους τις εμπορικές τράπεζες
είναι η Γερμανική Bundesbank, η Τράπεζα
της Ελλάδος και η Κεντρική Τράπεζα της
Μάλτας (Kanutin, 2013).    

Τα στοιχεία εκτιμήσεων περιλαμβάνουν,
πέρα από την αγοραία αξία των εμπορικών
ακινήτων, ένα μεγάλο αριθμό χαρακτηριστι-
κών του κάθε ακινήτου1. Αυτό επιτρέπει
στην ΚΤΚ να προβαίνει σε εις βάθος ανά-
λυση των παρατηρήσεων και να χρησιμο-
ποιεί για την κατασκευή των δεικτών την
ωφελιμιστική μεθοδολογία, η οποία απαιτεί
να υπάρχει μεγάλος αριθμός διαθέσιμων χα-
ρακτηριστικών. Η τεχνική αυτή είναι μεταξύ
των πλέον διαδεδομένων μεθόδων υπολο-
γισμού δεικτών τιμών. Στη βιβλιογραφία θε-
ωρείται δε ως η πλέον αξιόπιστη μέθοδος
που χρησιμοποιείται στην πράξη (Kanutin,
2013, Gourieroux και Laferrere, 2006, Hoff-
man και Lorenz, 2006, Wen, Jia και Guo, 2005
και Maurer, Pitzer και Sebastian, 2004). 

Η βασική αρχή της ωφελιμιστικής μεθο-
δολογίας στην κατασκευή δεικτών είναι ότι
η τιμή ενός ακινήτου εξαρτάται από την αξία
που δίνει η αγορά στο κάθε ένα από τα πο-
σοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ακι-
νήτου (τοποθεσία, εμβαδόν, βαθμός
συντήρησης,  κ.λ.π.). Έτσι, παρ’ όλο που οι
τιμές του κάθε χαρακτηριστικού δεν είναι
άμεσα παρατηρήσιμες, μέσα από πολυμετα-
βλητές παλινδρομήσεις, η ωφελιμιστική με-
θοδολογία μπορεί να αναλύσει στατιστικά
την τιμή ενός ακινήτου στα επιμέρους χαρα-
κτηριστικά του ακινήτου (Thwaites και
Wood, 2003). Ως εκ τούτου, είναι σε θέση να
διαχωρίσει τη διακύμανση των τιμών μεταξύ
δύο περιόδων σε (α) αλλαγές στη σύνθεση

των χαρακτηριστικών του ακινήτου και (β)
σε αλλαγές στις συνθήκες ισορροπίας της
προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά ακι-
νήτων. Συνεπώς, τα αποτελέσματα των δει-
κτών που προκύπτουν από την ωφελιμιστική
μεθοδολογία είναι συγκρίσιμα και ποιοτικά
σταθερά. Το σημαντικό αυτό πλεονέκτημα
προκύπτει από το γεγονός ότι η εν λόγω τε-
χνική λαμβάνει υπόψη την ετερογενή φύση
των διαφόρων φυσικών, δομικών και γεω-
γραφικών χαρακτηριστικών των ακινήτων. 

Οι επί μέρους ΔΤΕ υπολογίζονται σε Παγ-
κύπριο επίπεδο και σε ετήσια βάση λόγω του
σχετικά περιορισμένου αριθμού παρατηρή-
σεων. Ο Γενικός ΔΤΕ Ακινήτων υπολογίζεται
σε εξαμηνιαία βάση. Υπενθυμίζεται ότι οι
ΔΤΚ υπολογίζονται σε τριμηνιαία βάση, αφού
ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι μεγαλύ-
τερος συγκριτικά με τα εμπορικά ακίνητα.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται γενικά στα-
τιστικά χαρακτηριστικά των επί μέρους δει-
κτών, όπως ο αριθμός των παρατηρήσεων
ανά έτος, ο προσαρμοσμένος συντελεστής
πολλαπλής συσχέτισης (adjusted R-square),
και η ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλμα-
τος (root mean square error - RMSE). Όπως
δείχνει το adjusted R2, το οποίο αποτελεί
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ΠIΝΑΚΑΣ 1 αριθμός παρατηρήσεων και
περιγραφικά στατιστικά ανά τύπο εμπορικού
ακινήτου

                                                  Γραφεία         Καταστήματα     Αποθήκες       Σύνολο
2010                                              357                           694                        195                 1.246
2011                                              290                           674                        119                 1.083
2012                                              469                        1.020                        189                 1.678
2013                                              286                           870                          93                 1.249
2014                                              461                        1.210                          89                 1.760
2015                                              523                        1.362                        119                 2.004
2016                                              823                        2.398                        164                 3.385
2017                                              664                        2.274                        141                 3.079
Adj. R2                                         0,89                          0,81                      0,58                       
Root- MSE                                  0,27                          0,37                      0,49

Πηγή: KTK.

1. Για περισσότερες πληροφορίες δες «Μεθοδολογία κατασκευής Δεικτών Τιμών Εμπορικών Ακινήτων», το οποίο θα αναρτηθεί
σύντομα στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ.
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μέτρο της γραμμικής σχέσης που υπάρχει
μεταξύ των χαρακτηριστικών του ακινήτου
και της τιμής του2, για τα γραφεία και τα κα-
ταστήματα, περισσότερο από 80% της μετα-
βλητότητας της τιμής του ακινήτου εξηγείται
από τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνον-
ται στην παλινδρόμηση. Αντίθετα, για τις
αποθήκες ο συσχετισμός αυτός είναι μικρό-
τερος. Αυτό πιθανόν να οφείλεται και στο
σχετικά μικρό αριθμό παρατηρήσεων σε
σύγκριση με τους άλλους δύο τύπους εμπο-
ρικών ακινήτων. Επίσης, η τετραγωνική ρίζα
της διακύμανσης (variance) των καταλοίπων
(root mean square error – RMSE) είναι ψηλό-
τερη στο δείκτη των αποθηκών σε σύγκριση
με τους άλλους δύο τύπους, κάτι που επίσης
πιθανόν να οφείλεται στο σχετικά μικρό
αριθμό παρατηρήσεων. 

Τα αποτελέσματα του υπολογισμού των
επί μέρους δεικτών καθώς και οι ετήσιες με-
ταβολές τους παρουσιάζονται στον Πίνακα
2. Όλοι οι δείκτες από το 2010 μέχρι και το
2016 παρουσίαζαν καθοδική τάση, αν και το
2016 ο ρυθμός μείωσης ήταν αισθητά μικρό-
τερος από προηγούμενες χρονιές. Αντίθετα,
το 2017 όλοι οι επί μέρους δείκτες παρουσιά-
ζουν ετήσια αύξηση. Στο Διάγραμμα 1 η πο-

ρεία αυτή των τιμών των επί μέρους δεικτών
αντιπαραβάλλεται με τον εγκεκριμένο
αριθμό αδειών οικοδομής ανά τύπο εμπορι-
κού ακινήτου, ο οποίος θεωρείται πρόδρομη
ένδειξη της κατασκευαστικής δραστηριότη-
τας. Στο Διάγραμμα 1α παρατηρείται ότι οι
άδειες οικοδομής ανακάμπτουν νωρίτερα
από τις τιμές των γραφείων, κάτι που είναι
αναμενόμενο δεδομένου ότι οι εταιρείες
ανάπτυξης γης πρέπει να προετοιμαστούν
έγκαιρα για να ανταποκριθούν στην αναμε-
νόμενη αυξημένη ζήτηση. Παρόμοια εικόνα
παρουσιάζεται και στα Διαγράμματα 1β και
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ΠIΝΑΚΑΣ 2 Δείκτες Τιμών Εμπορικών
ακινήτων ανά τύπο ακινήτου

                                  Γραφεία                     Καταστήματα                     Αποθήκες            
                      Δείκτης      Ετήσια      Δείκτης     Ετήσια       Δείκτης      Ετήσια 
                                           μεταβολή                      μεταβολή,                        μεταβολή,
                                                    %                                         %                                           %
2010               100,0              n/a               100,0              na                100,0              n/a
2011                 95,2               -4,8               98,2             -1,8                85,6              -14,4
2012                 88,7               -6,8               86,8            -11,7               83,9               -2,1
2013                 79,7              -10,1              78,8             -9,1                76,8               -8,4
2014                 77,8               -2,3               74,4             -5,6                70,5               -8,2
2015                 71,1               -8,7               69,4             -6,8                61,3              -13,1
2016                 71,0               -0,2               68,5             -1,2                60,7               -1,0
2017                 73,7                3,9                69,7              1,7                 62,3                2,8

Πηγή: KTK.

2. Όσο πιο μεγάλο το adjusted R2 τόσο καλύτερα εξηγούν τα χαρακτηριστικά την τιμή του ακινήτου.
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Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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1γ, όπου οι άδειες οικοδομής για κτίρια χον-
δρικού και λιανικού εμπορίου και οι άδειες
για βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες ανα-
κάμπτουν νωρίτερα από τους δείκτες τιμών
καταστημάτων και αποθηκών, αντίστοιχα.

Στο Διάγραμμα 2α παρουσιάζονται σε
εξαμηνιαία βάση οι ΔΤΕ της ΚΤΚ και του
Royal Institute of Chartered Surveyors
(RICS), οι οποίοι είναι μέχρι και σήμερα οι
μόνοι διαθέσιμοι δείκτες εμπορικών ακινή-
των για την Κύπρο. Παρατηρούμε ότι οι δύο
δείκτες παρουσιάζουν παράλληλη πορεία
τόσο κατά την περίοδο των μειώσεων, όσο
και κατά την περίοδο της συγκρατημένης
ανάκαμψης. Εντούτοις, ο ΔΤΕ του RICS πα-
ρουσιάζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις, και
συγκεκριμένα μείωση από το ανώτατο μέχρι
το κατώτερο σημείο (peak to trough) γύρω
στο 40%, σε αντίθεση με το ΔΤΕ της ΚΤΚ ο
οποίος κατέγραψε αντίστοιχη μείωση γύρω
στο 30%3. Επίσης, στα Διαγράμματα 2β, 2γ,
και 2δ (σελ. 52) παρουσιάζονται σε ετήσια
βάση οι δείκτες τιμών της ΚΤΚ και του RICS
για γραφεία, καταστήματα και αποθήκες, αν-
τίστοιχα. Οι διαφορές στο εύρος των αλλα-
γών στις τιμές φαίνεται να οφείλονται τόσο
στο διαφορετικό εύρος γεωγραφικής κάλυ-
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Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

3. Οι συνολικές μειώσεις από την κορυφή στο πάτο (peak to trough) ενδεχόμενα να είναι μεγαλύτερες από αυτές που παρουσιά-
ζονται στο Διάγραμμα 2, αφού τα στοιχεία ξεκινούν από το 2010, έτος κατά το οποίο είχε ήδη αρχίσει η καθοδική πορεία στις
τιμές των ακινήτων.
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ψης αλλά και μεθοδολογικών διαφορών που
έχουν μεταξύ τους4.

Στο Διάγραμμα 3 απεικονίζονται σε εξα-
μηνιαία βάση ο ΔΤΚ και ο ΔΤΕ που δημοσι-
εύονται από την ΚΤΚ. Παρ’ όλο που οι δύο
δείκτες ακολουθούν παρόμοια πορεία τόσο
κατά την οικονομική κρίση, όσο και κατά την
ανάκαμψη, ο ΔΤΕ καταγράφει μεγαλύτερες
συνολικές μειώσεις αλλά και αυξήσεις. Το
φαινόμενο αυτό αντικατοπτρίζει και τη με-
γαλύτερη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει
τους ΔΤΕ. Στο Διάγραμμα 4 αντιπαραβάλ-
λονται οι ΔΤΕ της ΚΤΚ και τα πωλητήρια έγ-
γραφα που κατατίθενται στο Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Παρ’ όλο
που τα πωλητήρια έγγραφα δεν διαχωρίζον-
ται ανά τύπο ακινήτου, προσφέρουν μια
καλή εικόνα της γενικής ζήτησης που υπάρ-
χει για ακίνητα. Παρατηρείται ότι ενώ τα πω-
λητήρια έγγραφα ανακάμπτουν από το
πρώτο εξάμηνο του 2014 και εντεύθεν, οι
τιμές των εμπορικών ακινήτων ανακάμ-
πτουν αργότερα, και συγκεκριμένα κατά το
2017. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και
στο Διάγραμμα 5, όπου το ΑΕΠ της Κύπρου
αρχίζει να ανακάμπτει νωρίτερα από τις
τιμές των εμπορικών ακινήτων.
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4. Συγκεκριμένα, οι δείκτες του RICS σύμφωνα με το μεθοδολογικό τους δελτίο (McAllister and Fuerst, 2011) καλύπτουν συγκεκρι-
μένες περιοχές ανά επαρχία (π.χ. για καταστήματα στη Λευκωσία καλύπτεται η λεωφόρος Μακαρίου Γ’), ενώ χρησιμοποιούνται
αριθμός εκτιμήσεων υποθετικών τυπικών ακινήτων. Από την άλλη οι δείκτες της ΚΤΚ καλύπτουν όλες τις περιοχές που βρίσκονται
κάτω από τον έλεγχο της Κυβέρνησης, και λαμβάνονται υπόψη όλες οι εκτιμήσεις που διενεργούνται στο τραπεζικό σύστημα.
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Εν κατακλείδι, οι ΔΤΕ της ΚΤΚ, που δημο-
σιεύονται για πρώτη φορά, αποτελούν ένα
χρήσιμο εργαλείο τόσο για τις τράπεζες όσο
και για άλλους ενδιαφερόμενους στην
αγορά ακι νήτων. Οι δείκτες που παρουσιά-
στηκαν έδειξαν ότι η ανάκαμψη στην αγορά
των εμπορικών ακινήτων καταγράφηκε για
πρώτη φορά το 2017 και με σχετική καθυ-
στέρηση συγκριτικά με το ΔΤΚ και άλλους
δείκτες της αγοράς. Τα αποτελέσματα του
γενικού ΔΤΕ θα δημοσιεύονται ανά εξαμηνία
στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ, ενώ ανά έτος θα
δημοσιεύεται σχετικό δελτίο με τα αποτελέ-
σματα όλων των υποδεικτών. Μελλοντικές
εργασίες για τους εν λόγω δείκτες περιλαμ-
βάνουν την επέκταση των σειρών έτσι ώστε
να περιλαμβάνουν στοιχεία και πριν το
2010, ενώ περαιτέρω ανάλυση των στοι-
χείων θα γίνεται δυνατή καθώς μεγαλώνει ο
αριθμός των παρατηρήσεων στη βάση δε-
δομένων. 
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3. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για
την Κυπριακή οικονομία

• Σημαντικά θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης της κυ-
πριακής οικονομίας την περίοδο 2018-2020.

• Εκτιμήσεις για περαιτέρω μεγέθυνση της εγ-
χώριας ζήτησης και των εξαγωγών.

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

• Προς τα κάτω κίνδυνοι για το ΑΕΠ και ισορ-
ροπημένοι για τον πληθωρισμό. 

Το 2017 το ΑΕΠ κατέγραψε τον υψηλότερο
ρυθμό μεγέθυνσης από το 2008. Η ανάπτυξη
ήταν ευρείας βάσης και προήλθε από σχεδόν
όλους τους τομείς της παραγωγής. Εξαίρεση
αποτελεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ως
συνέπεια της υπό εξέλιξη απομόχλευσης
δανείων των νοικοκυριών και των επιχειρή-
σεων, η οποία όμως είναι αναγκαία για τη
μείωση του υψηλού ιδιωτικού χρέους. Το 2018
η κυπριακή οικονομική δραστηριότητα
αναμένεται να καταγράψει σημαντική αύξηση,
με συνεχιζόμενη ενίσχυση της εγχώριας
ζήτησης και των εξαγωγών. Το 2019 και 2020
αναμένεται να επιβραδυνθεί ελαφρώς συνεχί-
ζοντας να καταγράφει ωστόσο σημαντικά
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι επικαιρο-
ποιημένες προβλέψεις της ΚΤΚ έτσι όπως
καταρτίστηκαν μέσα στα πλαίσια των προβλέ-
ψεων του ευρωσυστήματος. Σημειώνεται ότι οι
επικαιροποιημένες προβλέψεις για την πορεία
του ΑΕΠ για την περίοδο 2018-2020 έχουν
αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα πάνω σε
σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις που
δημοσιεύθηκαν στο Οικονομικό Δελτίο Δεκεμ-
βρίου του 2017. Στο βασικό σενάριο, η
ανάπτυξη προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στο
4,1% το 2018, με σταδιακή και σχετικά μικρή
επιβράδυνση τα επόμενα έτη φθάνοντας το
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3,5% το 2020. Πρόσφατες εξελίξεις, ειδικότερα
σε σχέση με την πορεία των επενδύσεων αλλά
και του τουρισμού, υποστηρίζουν την προς τα
πάνω αναθεώρηση των προβλέψεων για το
ΑΕΠ σε σχέση με τις προβλέψεις της ΚΤΚ που
έγιναν έξι μήνες πριν. Σε ό,τι αφορά τον πληθω-
ρισμό, αναμένονται σταδιακές αυξήσεις στις
τιμές τα επόμενα έτη ως αποτέλεσμα της συνε-
χιζόμενης ανάκαμψης της κυπριακής οικονο-
μίας και την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου. 

Τιμές: εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή

Το 2018 ο πληθωρισμός στην Κύπρο αναμέ-
νεται να φθάσει το 0,9% σε σύγκριση με 0,7%
το 2017 (Πίνακας Α.11). Αυτή η εξέλιξη οφεί-
λεται κυρίως στις αυξήσεις στις τιμές του
πετρελαίου και των υπηρεσιών που σχετί-
ζονται με τον τουρισμό, οι οποίες αντισταθμί-
στηκαν μερικώς από τη σημαντική μείωση στις
τιμές των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρου-
μένης της ενέργειας. Ο πληθωρισμός, εξαιρου-
μένων των τιμών της ενέργειας, αναμένεται να
ανέλθει στο 0,4% το 2018 σε σχέση με 0,1% το
2017 (Πίνακας Α.11). Ο δομικός πληθωρισμός,
δηλαδή ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της
ενέργειας και των τροφίμων, που αντανακλά
καλύτερα τις εγχώριες πιέσεις στις τιμές,
προβλέπεται να φθάσει το 0,6% το 2018 σε
σχέση με 0,4% το 2017, λόγω κυρίως της
αύξησης των τιμών των υπηρεσιών ειδικότερα
του τουρισμού (Πίνακας Α.11). 

Τα έτη 2019 και 2020 ο πληθωρισμός
αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω αύξηση,
φθάνοντας το 1,4% το 2019 και το 1,6% το
2020, επηρεαζόμενος κυρίως από την προβλε-
πόμενη συνέχιση της ενίσχυσης της εγχώριας
οικονομικής δραστηριότητας και την άνοδο
στις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών. Τόσο ο
πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας όσο
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ΠIΝΑΚΑΣ A.11 Προβλέψεις πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ)
(ετήσια μεταβολή, %)

                                                                                                      2017        2018πρ         2019πρ         2020πρ
EνΔΤΚ                                                                                                 0,7                    0,9                     1,4                    1,6
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας                                                       0,1                    0,4                     1,4                    1,8
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας και των τροφίμων                0,4                    0,6                     1,6                    1,9

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

a21805051 CBC Jun 2018 Economic Bulletin Greek_a3.qxp_Layout 1  28/06/18  15:19  Page 55



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοΥνιοΣ 2018

56Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

και ο δομικός πληθωρισμός επίσης προβλέ-
πεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία.
Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός εξαιρουμένης
της ενέργειας αναμένεται να φθάσει το 1,4%
και το 1,8%, το 2019 και 2020, αντίστοιχα. Ο
δομικός πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει
στο 1,6% το 2019 και το 1,9% το 2020. 

Αποδοχές, παραγωγικότητα και αγορά
εργασίας

Η πορεία ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας
αντικατοπτρίζεται και στην αγορά εργασίας.
Συγκεκριμένα, η απασχόληση προ βλέπεται να
συνεχίσει να καταγράφει θετικούς ρυθμούς μετα-
βολής της τάξης του 3,5% το 2018 (Πίνακας Α.12).
Τα επόμενα έτη, αντανακλώντας την αναμενό-
μενη περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού
κλίματος και την αύξηση του κύκλου εργασιών
των εταιρειών, η απασχόληση αναμένεται να
καταγράψει περαιτέρω αυξήσεις, με επιβραδυνό-
μενους ρυθμούς, ακολουθώντας την πορεία του
ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, για τα έτη 2019 και 2020, η
απασχόληση προβλέπεται να καταγράψει ετήσια
αύξηση της τάξης του 3,3% και 2,9%, αντίστοιχα. 

Η ανεργία αναμένεται να παρουσιάσει
περαιτέρω τάσεις αποκλιμάκωσης, εν μέρει
λόγω των υφιστάμενων κυβερνητικών πολι-
τικών με στόχο την τόνωση της απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων
για στήριξη των νέων και μακροχρόνια
ανέργων. Ακολουθώντας πτωτική πορεία από
το πρώτο τρίμηνο του 2015, το ποσοστό ανερ-
γίας όπως ορίζεται από την ΕΕΔ, προβλέπεται
να ανέλθει κατά μέσο όρο στο 9,1% το 2018
από 11% το 2017 (Πίνακας Α.12). Η οικονο-
μική ανάκαμψη που προβλέπεται για τα έτη
2019 και 2020 ενισχύει τις προβλέψεις για
συνεχιζόμενη πτώση του ποσοστού ανεργίας,
το οποίο αναμένεται να περιοριστεί στο 7,4%
και 6,5% του εργατικού δυναμικού το 2019 και
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ΠIΝΑΚΑΣ A.12 Προβλέψεις που αφορούν την αγορά
εργασίας
(ετήσια μεταβολή, %, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά)

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

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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2020, αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στη συνεχι-
ζόμενη ανάκαμψη της απασχόλησης σε
συνάρτηση με τη θετική πορεία του ΑΕΠ.
Εντούτοις, μέχρι και το 2020 προβλέπεται να
παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από το
μέσο επίπεδο ανεργίας που είχε καταγραφεί
για μακρά χρονική περίοδο πριν την κρίση. 

Η ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό αναμέ-
νεται να καταγράψει αύξηση της τάξης του
1,9% το 2018 σε συνέχεια αύξησης 0,7% το
2017, λόγω αυξήσεων στο δημόσιο τομέα
καθώς και σε διάφορους τομείς του ιδιωτικού
τομέα (Πίνακας Α.12, σελ. 56). Στο δημόσιο
τομέα, η δαπάνη ανά μισθωτό προβλέπεται να
σημειώσει αύξηση το 2018 ως αποτέλεσμα της
έναρξης καταβολής τιμαριθμικών και ετήσιων
γενικών αυξήσεων. Οι προαναφερθείσες
μισθολογικές αυξήσεις είναι επιπλέον της κατα-
βολής ετήσιων προσαυξήσεων από το 2017,
μετά και τη λήξη της ισχύος της περιόδου
παγοποίησης μισθών και συντάξεων. Σημει-
ώνεται ότι σχετικές ανακοινώσεις για την
αποκατάσταση της μισθοδοσίας των εργαζο-
μένων στο δημόσιο τομέα δεν λήφθηκαν υπ’
όψιν στο βασικό μακροοικονομικό σενάριο
καθότι έλαβαν χώρα μετά την τελευταία
ημερομηνία ενημέρωσης των προβλέψεων. Η
αναμενόμενη αύξηση στη δαπάνη ανά
μισθωτό στον ιδιωτικό τομέα οφείλεται, εν
μέρει σε μισθολογικές αυξήσεις που διέπουν τις
συλλογικές συμβάσεις του τραπεζικού τομέα
και της τουριστικής βιομηχανίας.      

Για τα έτη 2019 και 2020 προβλέπεται
συνεχιζόμενη ετήσια αύξηση της ονομαστικής
δαπάνης ανά μισθωτό κατά 2,9% και 2,2%,
αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται κυρίως στη
βελτίωση της εγχώριας οικονομίας και στη
συνεπακόλουθη βελτίωση στην αγορά εργα-
σίας με συνέπεια την περαιτέρω αύξηση των
μισθών ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα. Η
σχετικά μεγαλύτερη αύξηση που παρουσιά-
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ζεται το 2019 σε σχέση με το 2020 οφείλεται
στην αύξηση του ποσοστού εισφορών προς
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον
Ιανουάριο του υπό αναφοράν έτους, η οποία
επηρεάζει τους μισθούς τόσο στον ιδιωτικό
όσο και στο δημόσιο τομέα. 

Η παραγωγικότητα προβλέπεται να κατα-
γράψει αύξηση 0,6% το 2018 σε συνέχεια της
αύξησης 0,5% το προηγούμενο έτος (Πίνακας
Α.12, σελ. 56). Για τα έτη 2019 και 2020, επίσης
αναμένεται να καταγράψει ετήσια αύξηση
0,6%, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων τα τελευταία
χρόνια, όπως οι προαναφερθείσες κυβερνη-
τικές πολιτικές με στόχο την τόνωση της
απασχόλησης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Το
μοναδιαίο εργατικό κόστος, επηρεαζόμενο
κυρίως από τις εξελίξεις στη δαπάνη ανά
μισθωτό αλλά και την αύξηση της παραγωγι-
κότητας, προβλέπεται να σημειώσει αύξηση
1,3% το 2018 (Πίνακας Α.12, σελ. 56) σε συνέ-
χεια μικρής αύξησης 0,2% το 2017 αλλά ειδι-
κότερα μετά από τέσσερα συναπτά έτη
μειώσεων (σωρευτική μείωση της τάξης του
11,4%). Την περίοδο 2019-2020 αναμένεται να
καταγράψει περαιτέρω αύξηση της τάξης του
2,4% το 2019 και 1,6% το 2020, διατηρώντας
εντούτοις το συγκριτικό πλεονέκτημα σε
σχέση με την υπόλοιπη ζώνη του ευρώ, λόγω
της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας τα
τελευταία έτη. Η σχετικά μεγαλύτερη αύξηση
που αναμένεται να καταγραφεί το 2019 οφεί-
λεται στην προαναφερθείσα αύξηση του
ποσοστού εισφορών προς το Ταμείο Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων. Όσον αφορά τη ζώνη του
ευρώ το μοναδιαίο εργατικό κόστος αναμέ-
νεται να συνεχίσει να καταγράφει μεγαλύτερες
αυξήσεις σε σχέση με την Κύπρο, που ανέρ-
χονται στο 1,5% το 2018, 1,2% το 2019 και
1,8% το 2020.   
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Εθνικοί λογαριασμοί15

Με βάση τα πιο πρόσφατα προκαταρκτικά
στοιχεία, το ΑΕΠ κατέγραψε ετήσια αύξηση
της τάξης του 3,8% (εποχικά διορθωμένα
στοιχεία) το πρώτο τρίμηνο του 2018. Η καλύ-
τερη από την αναμενόμενη πορεία της
κυπριακής οικονομίας αντανακλά την πορεία
σχεδόν όλων των κύριων παραγωγικών
τομέων. Από τα διαθέσιμα στοιχεία και σε
συνδυασμό με προπορευόμενους οικονομι-
κούς δείκτες, η κυπριακή οικονομία προβλέ-
πεται να καταγράψει συνολικά μεγέθυνση της
τάξης του 4,1% το 2018 (Πίνακας Α.13), αντι-
κατοπτρίζοντας κυρίως την πορεία των
εξαγωγών και της εγχώριας ζήτησης.

Συγκεκριμένα, το 2018 η ιδιωτική κατανά-
λωση αναμένεται να καταγράψει αύξηση 2,5%,
σε συνέχεια αύξησης 4,2% το 2017, αντικατο-
πτρίζοντας κυρίως την αύξηση στο διαθέσιμο
εισόδημα, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης
στην απασχόληση και σε μικρότερο βαθμό
στην αύξηση των μισθών. Πέραν της θετικής
επίδρασης στην ιδιωτική κατανάλωση, η
αύξηση στους μισθούς αναμένεται να επηρε-
άσει θετικά και τις αποταμιεύσεις των νοικοκυ-
ριών, που χρησιμοποίησαν τα συσσωρευμένα
αποθέματά τους για εξομάλυνση της κατανά-
λωσής τους κατά την περίοδο της οικονομικής
κρίσης, καθώς και να συνεισφέρει στη μείωση
των ΜΕΧ. Σε ό,τι αφορά τη δημόσια κατανά-
λωση, προβλέπεται αύξηση 1,8% σε συνέχεια
αύξησης 2,7% το 2017, κυρίως λόγω της
αύξησης των μισθών, σε συνάρτηση με την
προβλεπόμενη μεγέθυνση στη δημόσια
απασχόληση. Οι ακαθάριστες επενδύσεις

15.   Λόγω της μεταβλητότητας των σειρών των εισαγωγών και
εξαγωγών μεταφορικού εξοπλισμού (πλοία και αερο-
σκάφη), είναι ανέφικτη η πρόβλεψή τους. Ως εκ τούτου, γί-
νεται η υπόθεση εργασίας ότι το επίπεδο των εν λόγω
συναλλαγών για τα έτη 2018-2020 παραμένει στα επίπεδα
του 2017. Κατ’ επέκταση, ο ρυθμός μεταβολής των εισαγω-
γών και εξαγωγών καθώς και των πάγιων ακαθάριστων κε-
φαλαιουχικών επενδύσεων διορθωμένος ως προς την
επίδραση των εν λόγω συναλλαγών δεν διαφοροποιείται.
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ΠIΝΑΚΑΣ A.13 Προβλέψεις εθνικών λογαριασμών σε
πραγματικούς όρους
(ετήσια μεταβολή, %)

                                                                                                      2017        2018πρ         2019πρ         2020πρ
ΑΕΠ                                                                                                     3,9                    4,1                     3,9                    3,5
Ιδιωτική κατανάλωση                                                                4,2                    2,5                     2,5                    2,2
Δημόσια κατανάλωση                                                                2,7                    1,8                     1,4                    0,3
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου                 27,8                    9,0                     8,3                    7,5
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                                         3,4                    6,1                     5,7                    5,8
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                                    10,1                    5,5                     5,2                    5,2

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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πάγιου κεφαλαίου αναμένεται να καταγρά-
ψουν αύξηση της τάξης του 9% το 2018 σε
σχέση με 27,8% το προηγούμενο έτος, επηρε-
αζόμενες εν μέρει από την συμπερίληψη της
μεταφοράς οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού
εξοπλισμού μεταφοράς (κυρίως πλοία) των
οντοτήτων ειδικού σκοπού (ΟΕΣ). Διορθωμένες
ως προς την επίδραση των ΟΕΣ, οι ακαθάρι-
στες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου προβλέ-
πεται να συνεχίσουν να καταγράφουν επίσης
συγκρατημένη αύξηση το 2018 σε σχέση με το
2017 λόγω της υιοθέτησης ενός συντηρητικού
ποσοστού υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων
στο βασικό σενάριο των προβλέψεων. Η μεγέ-
θυνση των επενδύσεων οφείλεται σε συγκεκρι-
μένα αναπτυξιακά έργα από το δημόσιο και
ειδικότερα από τον ιδιωτικό τομέα16. 

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών,
προβλέπεται να καταγράψουν αύξηση 6,1%
το 2018, σε συνέχεια μεγέθυνσης 3,4% το
2017, επηρεαζόμενες, εν μέρει, από τις συναλ-
λαγές σε κινητό εξοπλισμό μεταφοράς
(κυρίως πλοία) των ΟΕΣ. Διορθωμένες ως
προς την επίδραση των ΟΕΣ, οι εξαγωγές
αναμένεται να επιταχυνθούν το 2018 σε σχέση
με το προηγούμενο έτος. Αυτό οφείλεται
κυρίως στη σημαντική αύξηση των εσόδων
από τους τομείς των υπηρεσιών τηλεπικοινω-
νιών, πληροφορικής και πληροφόρησης, του
τουρισμού, καθώς και των μεταφορών (ΟΕΣ).
Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρε-
σιών προβλέπεται να καταγράψουν αύξηση
5,5% το 2018, έναντι αύξησης 10,1% το 2017,
επηρεαζόμενες εν μέρει από τη συμπερίληψη
της μεταφοράς οικονομικής ιδιοκτησίας
κινητού εξοπλισμού μεταφοράς (κυρίως
πλοία) των ΟΕΣ. Διορθωμένες ως προς την
επίδραση των ΟΕΣ καθώς και άλλους μη
επαναλαμβανόμενους παράγοντες, οι εισα-
γωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να

16.   Έργα υποδομής δημοσίου τομέα καθώς και μεγάλα ανα-
πτυξιακά έργα ιδιωτικού τομέα, όπως για παράδειγμα οι
μαρίνες της Αγίας Νάπας και Λάρνακας καθώς και έργα
υποδομής στο λιμάνι Λεμεσού και στο Βασιλικό.
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συνεχίσουν να καταγράφουν πιο συγκρατη-
μένη αύξηση σε σχέση με το 2017 λόγω των
εισαγωγών ενδιάμεσων, καταναλωτικών και
κεφαλαιουχικών αγαθών, σε συνάρτηση με
την πορεία της εγχώριας ζήτησης και ειδικό-
τερα των επενδύσεων.    

Παράλληλα, η συνέχιση σύναψης νέων
δανείων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018,
υποστηριζόμενη από τα ιστορικά χαμηλά
επιτόκια και την αυξημένη ζήτηση, αναμέ-
νεται να στηρίξει την οικονομική δραστηριό-
τητα. Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις της
πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής
Δημοκρατίας από διάφορους οίκους αξιολό-
γησης υποβοήθησαν ώστε η Κύπρος να
επιστρέψει σταδιακά στις αγορές, παρά το
γεγονός ότι τα κυπριακά κυβερνητικά
ομόλογα εξακολουθούν να κατατάσσονται σε
μη επενδυτική βαθμίδα. Η πιο πρόσφατη
αξιολόγηση προέρχεται από τον οίκο Fitch
Ratings (20 Απριλίου 2018) και τοποθετεί το
αξιόχρεο του δημοσίου στη βαθμίδα BB+, ένα
επίπεδο κάτω από την επενδυτική βαθμίδα
με θετικές προοπτικές. Σημειώνεται επίσης, η
συνεχιζόμενη εξυγίανση του χρηματοπιστω-
τικού τομέα και η εντατικοποίηση των
προσπαθειών απ’ όλες τις αρχές για σημαν-
τική και άμεση αντιμετώπιση του επιπέδου
των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. 

Τα έτη 2019 και 2020 προβλέπεται ότι θα
καταγραφεί περαιτέρω ανάκαμψη του ΑΕΠ,
εντούτοις με επιβραδυνόμενο ρυθμό,
φθάνοντας το 3,9% και το 3,5% το 2019 και
2020, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, η ιδιωτική
κατανάλωση αναμένεται να καταγράψει ετήσια
αύξηση 2,5% το 2019 και 2,2% το 2020, εν μέρει
λόγω της ανάκαμψης στο διαθέσιμο εισόδημα.
Αύξηση 8,3% προβλέπεται να καταγράψουν οι
ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου το
2019, με περαιτέρω μεγέθυνση 7,5% το 2020.
Αυτό οφείλεται πρωτίστως  στη βελτίωση των
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προσδοκιών σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές
προοπτικές που διανοίγονται στους τομείς της
ενέργειας, του τουρισμού και των μεταφορών.
Μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις ύψους πέραν
των €3 δισ., με σημαντικό ποσοστό να χρημα-
τοδοτείται μέσω ξένων κεφαλαίων, έχουν ήδη
ξεκινήσει και προβλέπεται να αποπερατωθούν
μέχρι και το 2020. Μεταξύ άλλων, υποδομές
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανε-
ώσιμες πηγές, διάφορες οικιστικές, εμπορικές
και μικτές αναπτύξεις, οι δύο μαρίνες στο
Παραλίμνι και στην Αγία Νάπα, ξενοδοχεία
πολυτελείας αλλά και το καζίνο αναμένεται να
δώσουν μεγάλη δυναμική στην κυπριακή οικο-
νομία τα επόμενα έτη. Η τελευταία επένδυση
αποτελεί ένα μεγαλεπήβολο έργο το οποίο θα
εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν, θα επιμη-
κύνει περαιτέρω την τουριστική περίοδο και θα
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Επιπρό-
σθετα, η συνεχιζόμενη προσπάθεια για δημι-
ουργία κατάλληλου νομικού πλαισίου και
μηχανισμού ταχείας εξυπηρέτησης στρατη-
γικών επενδύσεων προβλέπεται να συμβάλει
στην ενθάρρυνση επενδύσεων υψηλής
προστιθέμενης αξίας. Αύξηση 1,4% και 0,3%
αναμένεται να καταγράψει και η δημόσια κατα-
νάλωση για τα έτη 2019 και 2020, αντίστοιχα,
κυρίως λόγω της αύξησης των δαπανών για
απολαβές προσωπικού. Όπως προαναφέρ-
θηκε, η πορεία της δημόσιας κατανάλωσης
οφείλεται στην επαναφορά της πολιτικής
μισθολογικών αυξήσεων αρχής γενομένης από
το 2017, σε συνάρτηση με την αύξηση της
δημόσιας απασχόλησης. Επίσης, η  σχετικά
υψηλότερη άνοδος στο ρυθμό μεταβολής το
2019 σε σχέση με το 2020 προκύπτει από την
αύξηση στο ποσοστό εισφορών προς το
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον
Ιανουάριο του υπό αναφοράν έτους. 

Οι εξαγωγές προβλέπεται να καταγρά-
ψουν αύξηση γύρω στο 5,7% ετησίως κατά
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την διετία 2019 - 2020. Ο τουρισμός ειδικό-
τερα, αναμένεται να καταγράψει και τα
επόμενα έτη υψηλές επιδόσεις, δεδομένης
της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου
κατά τους μήνες του Φθινοπώρου και της
Άνοιξης και της αύξησης στο διαθέσιμο
αριθμό κλινών (νέα ξενοδοχεία και επεκτά-
σεις σε υφιστάμενα ξενοδοχεία). Σε ό,τι
αφορά το ναυτιλιακό τομέα, οι προσπάθειες
για επέκτασή του μέσω βελτιώσεων του
συμπλέγματος υπηρεσιών που έχει δημιουρ-
γηθεί, της υπάρχουσας υποδομής συμπερι-
λαμβανομένων των λιμανιών, καθώς και της
διεθνούς φήμης της κυπριακής σημαίας
φαίνεται να έχουν επιφέρει καρπούς. Επιπρό-
σθετα, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
εν μέρει, λόγω της σημαντικής μείωσης στους
μισθούς, στο κόστος παραγωγής αλλά και στο
συνολικό κόστος των εταιρειών τα τελευταία
χρόνια, συμβάλλει στην ισχυρή επίδοση των
εξαγωγών γενικότερα. Οι συνολικές εισα-
γωγές, οι οποίες επηρεάζονται σημαντικά
από τις εισαγωγές για ενδιάμεσα, καταναλω-
τικά και κεφαλαιουχικά αγαθά, αναμένεται να
αυξηθούν γύρω στο 5,2% ετησίως κατά τη
διετία 2019-2020, σε συνάρτηση με τη μεγέ-
θυνση της εγχώριας ζήτησης και ειδικότερα
των επενδύσεων.

Αξιολόγηση κινδύνων όσον αφορά τις
μακροοικονομικές προβλέψεις17

Οι προβλέψεις για την πορεία του ΑΕΠ της
κυπριακής οικονομίας (Πίνακας Α.13, σελ. 59)
καθώς και για τον ΕνΔΤΚ και για τον ΕνΔΤΚ εξαι-
ρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων
(δομικός πληθωρισμός) (Πίνακας Α.11, σελ. 55)
θεωρούνται ως οι επικρατέστερες (βασικό
σενάριο). Οι πιθανότητες διακύμανσης των
προβλέψεων για το ΑΕΠ και τον ΕνΔΤΚ και οι
σχετικοί κίνδυνοι απόκλισης από τα αντίστοιχα

17.   Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τη μεθοδολογία
της αξιολόγησης κινδύνων των μακροοικονομικών προ-
βλέψεων, βλέπε Οικονομικό Δελτίο, Ιούνιος 2015, σελ. 67.
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βασικά σενάρια σκιαγραφούνται στα Διαγράμ-
ματα Α.34 και Α.35, αντίστοιχα. Οι ενδεχόμενες
αποκλίσεις όσον αφορά τη δεσπόζουσα
πρόβλεψη του δομικού πληθωρισμού παρου-
σιάζονται στο Διάγραμμα Α.36. Οι κίνδυνοι για
το ΑΕΠ είναι προς τα κάτω ενώ οι κίνδυνοι για
τον πληθωρισμό είναι ισορροπημένοι έτσι
όπως αναλύονται στις επόμενες παραγράφους.

Ενδεχόμενες προς τα κάτω αποκλίσεις από
το βασικό σενάριο (καθοδικοί κίνδυνοι) για το
ΑΕΠ συνδέονται με μια πιο αργή πρόοδο από
την προβλεπόμενη, στη μείωση του υψηλού
επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων χορηγή-
σεων, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει
αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα. Το
υψηλό επίπεδο του ιδιωτικού χρέους περιο-
ρίζει, σε κάποιο βαθμό, τη χορήγηση νέων
δανείων, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα τείνουν
να αποφεύγουν να χορηγούν δάνεια σε υπερ-
χρεωμένα νοικοκυριά και μη χρηματοοικονο-
μικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, προς τα κάτω
αποκλίσεις από το βασικό σενάριο για το ΑΕΠ
σχετίζονται με μια ενδεχόμενη επιδείνωση της
εξωτερικής ζήτησης για υπηρεσίες, συνέπεια
της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που
ενδέχεται να επικρατήσει ως αποτέλεσμα της
εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.
Μολονότι μεμονωμένοι τομείς, όπως ο τουρι-
σμός, ενδέχεται να επηρεαστούν σε διαχειρί-
σιμο βαθμό (για παράδειγμα λόγω πρόσβασης
σε άλλες αγορές), το ΑΕΠ γενικά δεν αναμέ-
νεται να επηρεαστεί σημαντικά. Επίσης, οι
έντονες πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις
στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου ενδέ-
χεται να επηρεάσουν δυσμενώς τις προοπτικές
των τομέων του τουρισμού και των επαγγελ-
ματικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα  σε περίπτωση
που οι εντάσεις παραταθούν, συντείνοντας
έτσι στο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί
στην περιοχή. Τέλος, πιθανή περαιτέρω ανατί-
μηση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ
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λόγω πολιτικών εξελίξεων θα μπορούσε να
καταστήσει τις κυπριακές εξαγωγές ακριβό-
τερες και τις εισαγωγές φθηνότερες, με αποτέ-
λεσμα να επιβραδυνθεί η οικονομική
δραστηριότητα μέσω μειωμένων εξαγωγών
και επενδύσεων. 

Αντίθετα, ενδεχόμενες προς τα πάνω
αποκλίσεις από το βασικό σενάριο για το ΑΕΠ
συνδέονται με τη σταδιακή αποκατάσταση της
μισθοδοσίας των εργαζομένων στο δημόσιο
τομέα, με θετικές επιπτώσεις στην δημόσια και
ιδιωτική κατανάλωση. Επίσης, σχετίζονται με
ένα υψηλότερο από το αναμενόμενο ποσοστό
υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων από τον ιδιω-
τικό τομέα. Επιπρόσθετα, η υψηλότερη
απόδοση από αυτά τα έργα δύναται να έχει
θετικό αντίκτυπο στο μακροοικονομικό περι-
βάλλον πέραν από αυτό που συνδέεται με την
κατασκευή των σχετικών έργων. Μεγαλύτερη
από την αναμενόμενη απορρόφηση χρηματο-
δότησης από πηγές εκτός του εγχώριου τραπε-
ζικού συστήματος, ειδικότερα ευρύτερη
αξιοποίηση διαθέσιμων κονδυλίων από Ευρω-
παϊκά Διαθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, επίσης ενδέ-
χεται να συμβάλει σε υψηλότερη από την
αναμενόμενη αύξηση των επενδύσεων. Επεν-
δύσεις που σχετίζονται με την εξερεύνηση νέων
πεδίων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
της Κυπριακής Δημοκρατίας για πιθανά κοιτά-
σματα φυσικού αερίου θα μπορούσαν να έχουν
περαιτέρω επίπτωση στις μακροοικονομικές
προοπτικές. Διευκρινίζεται ότι δεν λαμβάνεται
υπ’ όψιν τυχόν εμπορική εκμετάλλευση κοιτα-
σμάτων φυσικού αερίου, η οποία θα μπορούσε
να οδηγήσει σε υψηλότερα έσοδα, άμεσα και
έμμεσα, μέσω της αυξημένης οικονομικής
δραστηριότητας αφού είναι εκτός του χρονικού
ορίζοντα των προβλέψεων. 
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Σε σχέση με τον πληθωρισμό, και όπως
αναλύεται πιο πάνω για το ΑΕΠ, ενδεχόμενες
προς τα κάτω αποκλίσεις από το βασικό
σενάριο (καθοδικοί κίνδυνοι) συνδέονται με
τυχόν επιδείνωση των εγχώριων πιστωτικών
συνθηκών. Ειδικότερα, σε περίπτωση που δεν
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το υψηλό
επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων χορηγή-
σεων, η εγχώρια ζήτηση ενδέχεται να επηρεα-
στεί αρνητικά. Επιπλέον, οι καθοδικοί κίνδυνοι
συνδέονται με ενδεχόμενη μείωση της εξωτε-
ρικής ζήτησης για υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα
της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την
ΕΕ καθώς και των πρόσφατων γεωπολιτικών
αναταραχών στην περιοχή της ανατολικής
Μεσογείου. Επίσης, ενδεχόμενη ανατίμηση του
ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ αναμένεται να
έχει άμεσο αντίκτυπο στον πληθωρισμό μέσω
της μείωσης στις τιμές των εισαγωγών. 

Οι κυριότεροι λόγοι για ενδεχόμενες προς
τα άνω αποκλίσεις από το βασικό σενάριο για
τον πληθωρισμό σχετίζονται με την καλύτερη
από την αναμενόμενη βελτίωση των εγχώ-
ριων οικονομικών προοπτικών όπως προανα-
φέρθηκε για το ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένης
της αναμενόμενης αποκατάστασης των
μισθών στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, μεγαλύ-
τερη από την αναμενόμενη υλοποίηση επεν-
δυτικών σχεδίων εν μέρει λόγω και ευρύτερης
αξιοποίησης διαθέσιμων κονδυλίων από
πηγές εκτός του κυπριακού τραπεζικού
συστήματος αναμένεται να έχει θετική
επίδραση στον πληθωρισμό. Τέλος, η διαμόρ-
φωση υψηλότερων τιμών πετρελαίου απ’ ότι
είχε αρχικά υπολογιστεί αποτελεί επιπλέον
ανοδικό κίνδυνο, κυρίως ως αποτέλεσμα των
έντονων πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων
στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.
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(Α) Εγχώρια Νομισματικά Μεγέθη

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

Από την 1η Ιουλίου 2008, έχει τεθεί σε ισχύ
η νέα «περί Ορισμού της Έννοιας του
«κατοίκου Κύπρου» για Στατιστικούς
Σκοπούς Οδηγία του 2008». Ως αποτέλεσμα,
τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύ-
ματα προχώρησαν σε ανακατάταξη
μεγάλου αριθμού οργανισμών ή επιχειρή-
σεων πελατών τους με περιορισμένη ή
χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο,
γνωστών σήμερα ως «Οντότητες Ειδικού
Σκοπού (Special Purpose Entities)», από τον
τομέα των «μη κατοίκων» στον τομέα των
«κατοίκων Κύπρου». Η επίδραση της εν
λόγω ανακατάταξης εξαιρείται από τις νομι-
σματικές και χρηματοπιστωτικές στατι-
στικές σειρές στην παρούσα έκδοση,
δηλαδή οι αναφορές σε εγχώρια στοιχεία ή
κατοίκους Κύπρου είναι εξαιρουμένων των
οργανισμών ή επιχειρήσεων με περιορι-
σμένη ή χωρίς φυσική παρουσία στην
Κύπρο. Για σκοπούς ομαλοποίησης και
συγκρισιμότητας των χρονοσειρών τα νομι-
σματικά στοιχεία έχουν τύχει περαιτέρω
επεξεργασίας από το Τμήμα Οικονομικής
Ανάλυσης και Ερευνών της ΚΤΚ. 

Ο υπολογισμός των ετήσιων ποσοστιαίων
μεταβολών γίνεται με βάση τη μεθοδο-
λογία που ακολουθείται από την ΕΚΤ.
Συγκεκριμένα, ο ρυθμός μεταβολής των
νομισματικών μεγεθών υπολογίζεται με
βάση τις μηνιαίες μεταβολές προσαρμο-
σμένες ως προς τα ποσά που δεν είναι
προϊόν συναλλαγών. Τέτοια ποσά είναι οι
αναταξινομήσεις, άλλες αναπροσαρμογές,
οι αναπροσαρμογές αξίας και οι συναλλαγ-

ματικές αναπροσαρμογές ώστε οι ποσοστι-
αίες μεταβολές να αντικατοπτρίζουν τις
αυξομειώσεις που οφείλονται σε καθαρές
πράξεις. 

Η προαναφερόμενη μεθοδολογία υιοθετή-
θηκε από την έκδοση Δεκεμβρίου 2009. Σε
προηγούμενες εκδόσεις του Οικονομικού
Δελτίου ο ρυθμός μεταβολής των νομισμα-
τικών μεταβλητών υπολογιζόταν ως η
ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των
υπολοίπων στο τέλος της περιόδου.
Λεπτομέρειες της μεθοδολογίας παρέ-
χονται στην έκδοση των Νομισματικών και
Χρηματοοικονομικών Στατιστικών του
Τμήματος Στατιστικής της ΚΤΚ, η οποία
είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο της ΚΤΚ.

(B)   Ισοζύγιο πληρωμών

Το υφιστάμενο σύστημα συλλογής και
καταρτισμού στατιστικών στοιχείων που
υιοθετήθηκε από τον Ιούνιο του 2014, βασί-
ζεται στη μεθοδολογία του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου («BPM6»), η οποία έχει
υιοθετηθεί και από την ΕΕ, καθώς και σε
επιπρόσθετες προδιαγραφές και βαθμό
ανάλυσης που απαιτεί τόσο η Στατιστική
Υπηρεσία της ΕΕ («Eurostat») όσο και η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ»).

Η υιοθέτηση του ΒΡΜ6 στον τομέα των
στοιχείων των εξωτερικών στατιστικών για
την Κύπρο ξεκίνησε να εφαρμόζεται από
τον Ιούνιο του 2014.  Η πρώτη δημοσίευση
των εν λόγω στοιχείων πραγματοποιήθηκε
τον Οκτώβριο του 2014. Τα δημοσιευμένα
στοιχεία για το ΙΠ και την Διεθνή Επενδυτική
Θέση και το εξωτερικό χρέος καλύπτουν την
περίοδο από το 2008 μέχρι και σήμερα. 
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Η εφαρμογή των νέων εγχειριδίων παρείχε
την ευκαιρία υιοθέτησης ευρύτερων
αλλαγών και αναθεωρήσεων με στόχο τη
βελτίωση της κάλυψης και της ποιότητας
των παραγόμενων στατιστικών στοιχείων
του εξωτερικού τομέα. Συγκεκριμένα, πέραν
από την ενσωμάτωση των στοιχείων των
οντοτήτων ειδικού σκοπού που είναι εγγε-
γραμμένες/εγκαθιδρυμένες στην Κύπρο σε
όλες τις εξωτερικές  στατιστικές που παρά-
γονται  και δημοσιεύονται, η ΚΤΚ έχει επίσης
αναβαθμίσει τα συστήματα συλλογής και
καταρτισμού των στατιστικών στοιχείων του
εξωτερικού τομέα, δίνοντας μεγαλύτερη
έμφαση στην εφαρμογή νέων ερευνών και
τη χρήση διαθέσιμων διοικητικών πηγών.

(Γ) Εθνικοί Λογαριασμοί

Η ΣΥΚ εφάρμοσε από τον Ιούνιο του 2014
και για τα ιστορικά στοιχεία από το 1995, το
νέο στατιστικό πρότυπο ΕΣΟΛ 2010 το οποίο
αντικαθιστά το ΕΣΟΛ 1995 και βασίζεται στο
Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών (SNA) 2008
το οποίο εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο.
Στόχος είναι η προσαρμογή των εθνικών
λογαριασμών στο νέο οικονομικό περι-
βάλλον, στις εξελίξεις σε θέματα μεθοδολο-
γίας και στην αλλαγή στις ανάγκες των
χρηστών.  Σε ότι αφορά την ταξινόμηση σε
θεσμικούς τομείς, το ΕΣΟΛ 2010 διασφαλίζει
ένα πιο ξεκάθαρο διαχωρισμό μεταξύ των
μη-χρηματοοικονομικών οργανισμών και
των οργανισμών που δεν ασχολούνται απευ-
θείας με μη-χρηματοοικονομικές δραστηριό-
τητες. Συγκεκριμένα, οι ιθύνουσες εταιρείες
των μη-χρηματοοικονομικών οργανισμών
και οι λεγόμενοι θυγατρικοί χρηματοοικονο-
μικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων,
καθώς και ορισμένες “Οντότητες Ειδικού
Σκοπού” (Special Purpose Entities “SPEs”)

ανακατατάσσονται στο χρηματοοικονομικό
τομέα κάτω από νέα κατηγορία.  Παράλληλα,
ο τομέας των επενδυτικών οργανισμών θα
παρουσιάζεται πλέον ξεχωριστά από το γενι-
κότερο τομέα των λοιπών ενδιάμεσων
χρηματοοικονομικών οργανισμών, ενώ οι
ασφαλιστικές εταιρείες διαχωρίζονται από τα
ταμεία προνοίας. Το ΕΣΟΛ 2010 έχει εισα-
γάγει αλλαγές και στα χρηματοοικονομικά
μέσα που αφορούν τους χρηματοοικονομι-
κούς λογαριασμούς.  

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη μεθοδο-
λογία καταρτισμού των στοιχείων του ισοζυ-
γίου πληρωμών και των εθνικών λογαριασμών
είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο 1 σελ. 51 του
Οικονομικού Δελτίου Δεκεμβρίου 2014 και
στον ιστοχώρο της ΚΤΚ.
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