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Σύνοψη

Διεθνείς εξελίξεις

Η έκδοση του δελτίου αυτού καλύπτει μία περίοδο
σοβαρής εξωγενούς οικονομικής συγκυρίας ως
αποτέλεσμα της διεθνούς χρηματοοικονομικής
αναταραχής που ξεκίνησε από το καλοκαίρι του
2007. Η αναταραχή αυτή, που στο μεταξύ εξελίχ-
θηκε σε οικονομική κρίση με αποκορύφωμα τους
μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2008, προέκυψε
κατά κύριο λόγο από επισφαλή δανεισμό στις ΗΠΑ
και υποεκτίμηση των επενδυτικών κινδύνων, ως
αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της μη επαρκούς
εποπτείας των τραπεζικών και άλλων χρηματο-
οικονομικών ιδρυμάτων. Διαφάνηκε, τελικά, πως
μεγάλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα με διεθνή
εμβέλεια βρίσκονταν κάτω από έντονη πίεση, με
σοβαρούς κινδύνους για τη βιωσιμότητα του
διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος. Το
τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης δεν έμεινε
ανεπηρέαστο και μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008 η
κατάσταση οξύνθηκε στο βαθμό που αναπτύχθη-
καν έντονοι φόβοι για σημαντικές επιπτώσεις στο
χρηματοοικονομικό σύστημα και σοβαρές
προεκτάσεις στην πραγματική οικονομία. Το
αρνητικό κλίμα οδήγησε κυβερνήσεις, κεντρικές
τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς, όπως το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), να προχωρή-
σουν με πρωτοφανή συντονισμό σε έκτακτα
μέτρα για να αντιμετωπίσουν περαιτέρω αρνητι-
κές συνέπειες στην πραγματική οικονομία. Αυτά
τα μέτρα περιλαμβάνουν διεθνώς συντονισμένες
μειώσεις επιτοκίων και εξαγγελίες μέτρων για τις
οικονομίες χωρών και των χρηματοοικονομικών
τους συστημάτων.

Ο αντίκτυπος της κρίσης στην παγκόσμια
οικονομία, διαφάνηκε ήδη το τρίτο τρίμηνο του
2008 όπου καταγράφηκε μείωση στον τριμηνι-
αίο ρυθμό μεγέθυνσης του Ακαθάριστου Εγχώ-
ριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στις πλείστες
ανεπτυγμένες οικονομίες, με περαιτέρω ενδεί-
ξεις ότι αριθμός χωρών βρίσκεται ήδη ή εισέρ-

χεται σε ύφεση. Το 2009 διαφαίνεται πλέον
έκδηλα ως έτος οικονομικής ύφεσης σε κύριες
ανεπτυγμένες οικονομίες. Η αρνητική πορεία της
διεθνούς οικονομίας προκάλεσε ταυτόχρονα
μείωση στη ζήτηση αγαθών συμπεριλαμ-
βανομένου του πετρελαίου, με αποτέλεσμα η
τιμή του μαύρου χρυσού να υποχωρήσει, ενώ
περιορίστηκαν επίσης οι πληθωριστικές προβλέ-
ψεις και προσδοκίες, γεγονός που διευκόλυνε
σημαντικά μεγάλες κεντρικές τράπεζες να
προχωρήσουν προς μείωση των επιτοκίων. Πιο
συγκεκριμένα, τη διμηνία Οκτωβρίου – Νοεμ-
βρίου, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED)
και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
προέβησαν σε διαδοχικές μειώσεις συνολικού
μεγέθους 100 μ.β. έκαστη και η Τράπεζα της
Αγγλίας (ΤτΑ) σε συνολική μείωση 200 μ.β.
Παράλληλα οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες. συνέ-
χισαν να προβαίνουν σε παροχή ρευστότητας.
Επίσης, στην προσπάθεια για αντιμετώπιση της
κρίσης, η ΕΚΤ υιοθέτησε καινούργια μέτρα στο
πλαίσιο της εφαρμογής της νομισματικής της
πολιτικής. Συγκεκριμένα, προέβη στη διεύρυνση
της βάσης των αποδεκτών στοιχείων για ασφά-
λεια για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης,
προχώρησε στη διεξαγωγή περισσότερων πιο
μακροπρόθεσμων πράξεων αναχρηματοδότη-
σης, διεύρυνε τον αριθμό των αποδεκτών αντι-
συμβαλλομένων για τις πράξεις εξομάλυνσης
βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας
και, τέλος, προέβη σε παροχή ρευστότητας σε
δολάρια και ελβετικά φράγκα σε συνεργασία με
την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την
Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας, αντίστοιχα. Πιο
πρόσφατα, μέσα στο Δεκέμβριο, η ΕΚΤ και η ΤτΑ
προχώρησαν σε περαιτέρω μειώσεις της τάξης
των 75 και 100 μονάδων βάσης, αντίστοιχα.

Στα διεθνή χρηματιστήρια, εν μέσω των
συνεχών αρνητικών αποτελεσμάτων και
προβλημάτων μεγάλων χρηματοοικονομικών
οργανισμών, οι αξίες κατέγραψαν τεράστιες
ζημιές. Ο μήνας Οκτώβριος, έχει καταγραφεί ως
ο χειρότερος μήνας στα χρηματιστήρια τα τελευ-
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ταία 75 χρόνια. Οι χρηματιστηριακές αξίες
βρήκαν μερική στήριξη μετά την ανακοίνωση
των μέτρων από τις κυβερνήσεις και τις νομι-
σματικές αρχές διεθνώς, τα οποία συμπεριελάμ-
βαναν μεταξύ άλλων εγγυήσεις τραπεζικών
καταθέσεων, στήριξη και ενίσχυση τραπεζικών
ιδρυμάτων, μειώσεις επιτοκίων. Εντούτοις,
εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα
στις αγορές, η οποία μεταφράζεται σε έντονες
διακυμάνσεις στις χρηματιστηριακές αξίες.

Εγχώριες εξελίξεις

Επιμέρους αρνητικές επιπτώσεις στην κυπριακή
οικονομία άρχισαν να διαφαίνονται πρόσφατα
όπως, για παράδειγμα, στους τομείς του τουρι-
σμού και των κατασκευών. Εντούτοις, θα πρέπει
να σημειωθεί ότι ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης
που καταγράφηκε το πρώτο εννιάμηνο του 2008
αν και παρουσίασε επιβράδυνση, ήταν αρκετά
ψηλός, της τάξης του 3,8%, στηριζόμενος μάλι-
στα σε ρυθμούς αύξησης κατανάλωσης και
δανεισμού που θα μπορούσαν να χαρακτηρι-
στούν ως υπέρμετροι. Σε σχέση με τις τιμές, ο
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
(ΕνΔΤΚ), παρουσίασε αύξηση το πρώτο δεκά-
μηνο του 2008 και ανήλθε κατά μέσο όρο στο
4,8% σε σύγκριση με 1,9% την αντίστοιχη
περίοδο του 2007. Η ραγδαία αύξηση του
πληθωρισμού κατά το τρέχον έτος, άνκαι κατά
μεγάλο βαθμό οφειλόταν στην άνοδο που παρα-
τηρήθηκε στις τιμές του πετρελαίου μέχρι και
τον Ιούλιο, ταυτόχρονα αντανακλούσε την υπερ-
βάλλουσα ζήτηση. Αναμένεται ότι η μείωση στην
τιμή του πετρελαίου, η αναμενόμενη επιβρά-
δυνση στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και η
αναμενόμενη επιβράδυνση στην εγχώρια
ζήτηση, θα λειτουργήσουν πλέον κατασταλτικά
στον εγχώριο πληθωρισμό.

Αναφορικά με το δανεισμό κατά το τρέχον
έτος, η μεγέθυνση των πιστώσεων προς τον

ιδιωτικό τομέα το Σεπτέμβριο 2008 εξακολού-
θησε να βρίσκεται σε ψηλό επίπεδο, φτάνοντας
το 22,8%. Η κυριότερη πηγή χρηματοδότησης
των νέων δανείων ήταν οι καταθέσεις, γεγονός
που οδήγησε σε ψηλότερα καταθετικά επιτόκια
για προσέλκυση νέων καταθέσεων και μετα-
φορά του αυξημένου κόστους του χρήματος
στα δανειστικά επιτόκια. Αναλυτικότερα, ο
ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των καταναλωτι-
κών δανείων αυξήθηκε περαιτέρω, κυρίως, στο
τέλος του τρίτου τριμήνου του 2008, ενώ από
την άλλη, ο ρυθμός μεγέθυνσης των στεγαστι-
κών δανείων παρουσίασε τους τελευταίους
μήνες μια συνεχιζόμενη επιβράδυνση, γεγονός
που συνάδει και με άλλους δείκτες της κατα-
σκευαστικής δραστηριότητας.

Όσον αφορά το πραγματικό ΑΕΠ, με βάση τα
τελευταία διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου (ΣΥΚ), ο
ρυθμός μεγέθυνσης της κυπριακής οικονομίας
παρουσίασε μικρή επιβράδυνση κατά τους
πρώτους εννιά μήνες του 2008 με την οικονομική
μεγέθυνση να ανέρχεται στο 3,8%. Για ολόκληρο
το 2008 αναμένεται μεγαλύτερη επιβράδυνση σε
σύγκριση με την καταγραφόμενη κατά τους
πρώτους εννέα μήνες του έτους, ως επακόλουθο
των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο
τέταρτο τρίμηνο. Ενδεικτικά, οι δείκτες εμπιστο-
σύνης των υπηρεσιών, της βιομηχανίας, του
λιανικού εμπορίου, της κατανάλωσης και των
κατασκευών παρουσίασαν σημαντική επιβρά-
δυνση κατά τους τελευταίους μήνες.

Σε ό,τι αφορά στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών, στοιχεία που αφορούν το πρώτο
εξάμηνο του 2008 κατέγραψαν συνεχιζόμενη
επιδείνωση η οποία οφείλεται, κυρίως, στη
μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές αγαθών. Οι
εισαγωγές αυτές είναι επηρεασμένες σε μεγάλο
βαθμό από την τιμή των πετρελαιοειδών αλλά
και την υπερβάλλουσα ζήτηση που οδηγεί σε
αυξήσεις στις εισαγωγές καταναλωτικών και
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ενδιάμεσων αγαθών. Στον τουρισμό, η κατά-
σταση όπως καταγράφεται από τα έσοδα για
τους πρώτους εννιά μήνες του 2008 ήταν
σαφώς επιδεινωμένη σε σχέση με την πορεία
που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο
του 2007. Οι εξελίξεις αυτές οφείλονται εν
μέρει, στην παγκόσμια οικονομική κρίση και
ειδικά, στις δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονο-
μία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στην αγορά εργασίας η απασχόληση συνέ-
χισε να αυξάνεται με ψηλούς ρυθμούς, φθάνον-
τας στο 3,1% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008,
αντανακλώντας την ισχυρή οικονομική δραστη-
ριότητα το πρώτο εξάμηνο του έτους. Παράλ-
ληλα, κατά την ίδια περίοδο καταγράφηκε
μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά 0,2%
φθάνοντας έτσι στο 3,9%, σύμφωνα με στοιχεία
της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.

Στα δημοσιονομικά, σύμφωνα με τα προκα-
ταρκτικά στοιχεία της ΣΥΚ που καλύπτουν τη
γενική κυβέρνηση κατά τους πρώτους εννιά
μήνες του 2008, καταγράφηκε δημοσιονομικό
πλεόνασμα της τάξης του 2,9% του ΑΕΠ σε
σχέση με πλεόνασμα 3,1% του ΑΕΠ για την αντί-
στοιχη περίοδο του 2007. Παρατηρήθηκε
επίσης σημαντική μείωση του ρυθμού αύξησης
των εσόδων το 2008, η οποία οφείλεται στη
μείωση των εσόδων από το φόρο ακίνητης ιδιο-
κτησίας που καταγράφηκε λόγω της επιβράδυν-
σης που παρατηρείται στις αγοραπωλησίες
ακινήτων.

Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
μειώθηκε στο 59,4% το 2007 σε σχέση με 64,6%
το 2006, λόγω κυρίως, του ψηλού πρωτογενούς
πλεονάσματος. Το 2008 αναμένεται ότι θα υπάρ-
χει μια ακόμη μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου
χρέους, λόγω κυρίως, της συρρίκνωσης του μεγα-
λύτερου μέρους των χρεολυτικών ταμείων.
Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του
2009 προβλέπει την αύξηση των συνολικών
δαπανών, εξαιρουμένων των αποπληρωμών

δανείων, κατά 10,9% σε σχέση με το 2008.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Κυβέρνη-
σης, το 2009 θα καταλήξει με δημοσιονομικό
πλεόνασμα της τάξης του 0,7% του ΑΕΠ. Αυτή η
πρόβλεψη, όμως, που καταρτίστηκε αρκετούς
μήνες προηγουμένως, βασίζεται στην υπόθεση
ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας σε
σταθερές τιμές θα φτάσει το 3,7%. Οι τελευταίες
διεθνείς εξελίξεις με την κρίση στο χρηματοπι-
στωτικό τομέα, καθιστούν αυτή την πρόβλεψη
του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας αισιό-
δοξη, αφού άνκαι η Κύπρος δεν επηρεάστηκε
άμεσα από αυτές τις εξελίξεις, η επιβράδυνση
που αναμένεται στις οικονομίες των εμπορικών
μας εταίρων θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και
στην Κύπρο. Υπολογίζεται ότι για κάθε μονάδα
χαμηλότερου ρυθμού μεγέθυνσης της οικονο-
μίας, το δημοσιονομικό ισοζύγιο χειροτερεύει
κατά 0,4% λόγω κυρίως, των χαμηλότερων
εσόδων. Συνεπώς, εάν ο ρυθμός μεγέθυνσης της
οικονομίας το 2009 καταλήξει πολύ πιο κάτω από
τις αρχικές προβλέψεις του Υπουργείου Οικονο-
μικών, τότε, ενδεχόμενα να καταγραφεί δημο-
σιονομικό έλλειμμα αντί πλεόνασμα, όπως
προβλέπεται στον προϋπολογισμό.

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για τους κύριους
δείκτες της εγχώριας οικονομίας, με βάση το
κεντρικό σενάριο, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ
προβλέπεται να φθάσει στο 2,0% και 2,5% τα έτη
2009 και 2010 αντίστοιχα λόγω κυρίως, της
αναμενόμενης μείωσης στην εγχώρια ζήτηση,
απότοκο των διεθνών εξελίξεων. Οι προβλέψεις
αυτές είναι χαμηλότερες από τις προβλέψεις του
Ιουνίου 2008, κυρίως ως επακόλουθο των δραμα-
τικών διεθνών εξελίξεων που είχαν ως αποκορύ-
φωμα την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου
2008, αλλά και της συνεπακόλουθης αναμενόμε-
νης επίδρασης στην κυπριακή οικονομία.

Ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να επιβραδυνθεί και να
περιοριστεί γύρω στο 2,4% το 2009 και 2,9% το
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2010. Αντίθετα, ο ΕνΔΤΚ, εξαιρουμένης της ενέρ-
γειας, αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 3,1%,
λόγω κυρίως, των αναμενόμενων αλυσιδωτών
επιδράσεων από τους σχετικά ψηλούς μισθούς
και της ψηλής ΑΤΑ που παρατηρήθηκαν το
τρέχον έτος. Το 2010 ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της
ενέργειας αναμένεται να παρουσιάσει επιβρά-
δυνση και να περιοριστεί στο 2,6%, λόγω των
σχετικά χαμηλότερων απολαβών.

Συνθήκες χρηματοοικονομικής σταθερότητας

Γενικά, οι κίνδυνοι για τη χρηματοοικονομική
σταθερότητα που πηγάζουν από τις συνθήκες
στον τομέα των νοικοκυριών δεν έχουν αυξη-
θεί σημαντικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του
2008. Εντούτοις, η επιτάχυνση στο ρυθμό της
πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά
κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2008, η
οποία έχει συμβάλει στην αύξηση των δανει-
ακών υποχρεώσεών τους, σε συνάρτηση με την
άνοδο στα επιτόκια χορηγήσεων, ενδεχομένως,
να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα των
νοικοκυριών να εξυπηρετούν τα δάνειά τους.
Από θετικής πλευράς, οι διαβλεπόμενες
σχετικά καλές προοπτικές στην αγορά εργα-
σίας και στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυ-
ριών αναμένεται να συμβάλουν στον
περιορισμό των κινδύνων.

Όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους που
αντιμετωπίζουν οι μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις, η αναμενόμενη επιβράδυνση της
εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας σε
συνδυασμό με το επιδεινούμενο εξωτερικό
μακροοικονομικό περιβάλλον, ενδέχεται να
έχουν αρνητική επίδραση στα έσοδα και την
κερδοφορία των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων βραχυπρόθεσμα. Οι εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρι-
σμού και των κατασκευών, ενδεχομένως, να
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες δεδομένων των όχι και

τόσο ενθαρρυντικών προβλέψεων για τις
προοπτικές της κυπριακής οικονομίας για το
έτος 2009. Επιπρόσθετα, το ψηλότερο κόστος
δανεισμού και η πιθανή επιβράδυνση στο
ρυθμό αύξησης των τραπεζικών χορηγήσεων,
ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της διεθνούς
χρηματοοικονομικής κρίσης και της συνεπακό-
λουθης εφαρμογής αυστηρότερων κριτηρίων
δανειοδότησης, ενδέχεται να έχουν αρνητική
επίδραση στα έσοδα και την κερδοφορία των
εταιρειών. Ταυτόχρονα, το χρέος των μη χρημα-
τοοικονομικών επιχειρήσεων παραμένει σε
ψηλά επίπεδα, καθιστώντας τον εταιρικό τομέα
λιγότερο ικανό να αντεπεξέρχεται σε ενδεχόμε-
νους κλυδωνισμούς.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχον-
τος έτους έχει καταγραφεί επιβράδυνση στον
τομέα των ακινήτων, όπως καταδεικνύεται από
αριθμό βασικών δεικτών. Παράλληλα, ο ετήσιος
ρυθμός αύξησης των τιμών των οικιστικών ακινή-
των κατά το τρέχον έτος αναμένεται να υποχω-
ρήσει. Επίσης, τα τραπεζικά δάνεια προς τον
ευρύτερο τομέα των ακινήτων παρουσίασαν
σημαντική άνοδο κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου
2007-Σεπτεμβρίου 2008. Παρόλα ταύτα, όπως
αναφέρεται πιο πάνω, κατά τους τελευταίους
μήνες έχει παρατηρηθεί μια επιβράδυνση στο
ρυθμό μεγέθυνσης των στεγαστικών δανείων.

Το πρώτο εξάμηνο του 2008, κατά το οποίο
υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιμα συγκεντρω-
τικά στοιχεία για τον τραπεζικό τομέα της
Κύπρου, οι τράπεζες λειτουργούσαν σε ένα
εξωτερικό περιβάλλον που χαρακτηριζόταν από
τη συνεχιζόμενη παγκόσμια χρηματοοικονομική
κρίση, η οποία, όμως, μέχρι τώρα έχει περιορι-
σμένες επιπτώσεις στο εγχώριο τραπεζικό
σύστημα. Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο,
οι τράπεζες παρέμειναν επικερδείς, παρά την
επιβράδυνση στο ρυθμό μεγέθυνσης της κερδο-
φορίας τους, η οποία αποδίδεται κυρίως στη
σημαντική μείωση των καθαρών εσόδων από
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μη τοκοφόρες εργασίες. Παράλληλα, η αύξηση
του κόστους χρηματοδότησης των τραπεζών
έχει εξασκήσει πίεση στα καθαρά επιτοκιακά
περιθώρια. Οι δείκτες ρευστότητας καταδει-
κνύουν μείωση της πλεονάζουσας ρευστότητας
στο τραπεζικό σύστημα κατά τους πρώτους έξι
μήνες του 2008. Παρόλα ταύτα, η ρευστότητα
των τραπεζών παραμένει σε ικανοποιητικά
επίπεδα. Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής
επάρκειας του τραπεζικού συστήματος παραμέ-
νει, επίσης, σε αρκετά ψηλότερο επίπεδο έναντι
του ελάχιστου απαιτούμενου ορίου του 8% που
ισχύει σε επίπεδο μεμονωμένων τραπεζών.
Επιπρόσθετα, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων των τραπεζών έχει βελτιωθεί
περαιτέρω κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008.

Πλην, όμως, στο άμεσο μέλλον, οι τράπεζες
αντιμετωπίζουν αριθμό πιθανών κινδύνων. Κατ’
αρχήν, η αναμενόμενη επιβράδυνση στην εγχώ-
ρια οικονομική δραστηριότητα, σε συνάρτηση
με το ασθενές εξωτερικό μακροοικονομικό περι-
βάλλον, λογικά οδηγούν τις τράπεζες στην υιοθέ-
τηση αυστηρότερων κριτηρίων στις
πιστοδοτήσεις με αποτέλεσμα την επιβράδυνση
της πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά
και τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις. Οι
εξελίξεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν τα
έσοδα των τραπεζών και, συνεπώς, την κερδο-
φορία τους. Επιπρόσθετα, ο πιστωτικός κίνδυνος
από τον δανεισμό προς τα νοικοκυριά και τις
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις έχει αυξη-
θεί, ενώ η οποιαδήποτε αποδυνάμωση της
ικανότητας εξυπηρέτησης των δανείων τους
εμπεριέχει τον κίνδυνο να δημιουργηθούν
προβλήματα στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων των τραπεζών μελλοντικά. Παράλ-
ληλα, αυξημένος παραμένει και ο κίνδυνος αντι-
συμβαλλομένου. Ενόψει των συνεχιζόμενων
εντάσεων στις χρηματοοικονομικές αγορές,
ενδεχομένως, να υπάρξει περαιτέρω αύξηση των
καθαρών ζημιών από την αποτίμηση στη δίκαιη

αξία ή την απομείωση χρηματοοικονομικών
μέσων για εκείνες της τράπεζες που δεν έχουν
υιοθετήσει τις πρόσφατες αλλαγές στα σχετικά
διεθνή λογιστικά πρότυπα. Παράλληλα, οι κίνδυ-
νοι χρηματοδότησης των τραπεζών έχουν αυξη-
θεί λόγω της ανόδου του κόστους άντλησης
ρευστότητας που οφείλεται, κυρίως, στην
αύξηση των καταθετικών επιτοκίων ως, επίσης,
και στο ύψος των επιτοκίων στη διατραπεζική
αγορά, το οποίο, παρά το ότι έχει πρόσφατα
ακολουθήσει καθοδική πορεία, παραμένει σε
ψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν. Ο
κίνδυνος χώρας που πηγάζει από τη συνεχιζό-
μενη επέκταση των τριών μεγαλύτερων εγχώ-
ριων τραπεζικών ομίλων στο εξωτερικό έχει,
επίσης, μεγεθυνθεί λόγω της επιδείνωσης των
μακροοικονομικών συνθηκών στις χώρες όπου
λειτουργούν οι πιο πάνω όμιλοι.

Συμπεράσματα

Είναι ασφαλώς παρακινδυνευμένο να προβλέ-
ψει κανείς με ακρίβεια τις επιπτώσεις στην
κυπριακή οικονομία από τη διεθνή οικονομική
ύφεση. Βέβαια, οι όποιες αρνητικές συνέπειες
για την Κύπρο θα είναι εξαιρετικά ηπιότερες από
τις επιπτώσεις που θα προέκυπταν με τη μικρή
και ανοικτή οικονομία μας εάν δεν είχαμε ενταχ-
θεί στη ζώνη του ευρώ. Μια οικονομία, όμως,
της οποίας ο ρυθμός ανάπτυξης βασίζεται
ουσιαστικά στην εξωτερική ζήτηση, δεν μπορεί
να παραμένει ανεπηρέαστη από μια τέτοια
κατακόρυφη μείωση στη διεθνή οικονομική
δραστηριότητα.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό για την οικονομία μας
είναι ότι τον τελευταίο χρόνο η ψαλίδα του εγχώ-
ριου εναρμονισμένου πληθωρισμού σε σύγκριση
με εκείνον της ζώνης του ευρώ έχει διευρυνθεί
ενώ, παράλληλα, το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχου-
σών Συναλλαγών (ΙΤΣ) ανήλθε σε πρωτόγνωρα
ύψη. Θα πρέπει να τονιστεί ξανά ότι με την ένταξή
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μας στη ζώνη του ευρώ, η νομισματική πολιτική
της ΚΤΚ είναι κοινή με τη νομισματική πολιτική του
υπόλοιπου Ευρωσυστήματος, η οποία έχει ως
στόχο τη διατήρηση του μέσου όρου πληθωρι-
σμού σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ σε επίπεδα
πλησίον αλλά κάτω του 2%. Επομένως, ολόκληρο
σχεδόν το βάρος για αποφυγή παρεκκλίσεων του
εγχώριου πληθωρισμού από τον αντίστοιχο μέσο
όρο της ζώνης του ευρώ, επιβαρύνει τη δημοσιο-
νομική πολιτική του κράτους. Το ίδιο ισχύει και για
την ευθύνη περιορισμού της εγχώριας ζήτησης και
κατ’επέκταση τον περιορισμό των πιέσεων στο ΙΤΣ.
Επίσης, τονίζεται ότι, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων και κατ’ επέκταση η μελλοντική πορεία των
δημοσιονομικών αντιμετωπίζουν έντονες προκλή-
σεις λόγω των πολύ ψηλών ρυθμών γήρανσης του
πληθυσμού στην Κύπρο. Επισημαίνεται συνεπώς
ότι είναι αναγκαία η διατήρηση δημοσιονομικών
πλεονασμάτων ώστε να καλύπτονται οι οφειλές
του κράτους στο Γενικό Σύστημα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και στο Σύστημα Συντάξεων των
Δημοσίων Υπαλλήλων.

Σε περίπτωση βέβαια σημαντικής μείωσης του
ΑΕΠ πέραν του τι προβλέπεται στο κεντρικό σενά-
ριο των προβλέψεων λόγω της διεθνούς ύφεσης, η
λήψη στοχευμένων μέτρων για μετριασμό των

επιπτώσεων της κρίσης και επιτάχυνση της ανάκαμ-
ψης είναι θεμιτή. Τα μέτρα, όμως, πρέπει να αποτε-
λούν προϊόν προσεκτικού σχεδιασμού εφόσον
τυχόν λανθασμένη αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της κρίσης θα επιδεινώσει τις προοπτικές της οικο-
νομίας και θα τροφοδοτήσει εκ νέου τις μακροοικο-
νομικές ανισορροπίες (υπέρμετρος δανεισμός,
υπερκατανάλωση, ψηλός πληθωρισμός, διεύρυνση
του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλα-
γών) που δημιουργήθηκαν τα τελευταία ένα με δύο
χρόνια. Με καλά σχεδιασμένες ενέργειες, όμως, και
εντός του γενικότερου πλαισίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Κύπρος μπορεί να διαχειριστεί με σύνεση
τις επιπτώσεις της παγκόσμιας ύφεσης, ώστε να
ωθήσει την οικονομία της σε όσο το δυνατόν ταχύ-
τερη, αλλά και ορθολογιστική ανάκαμψη.

Αναφορικά με τις τράπεζες στην Κύπρο,
αυτές παραμένουν υγιείς και εύρωστες και
βρίσκονται σε καλή αρχική θέση να αντιμετωπί-
σουν τις οποιεσδήποτε ενδεχόμενες δυσκολίες
προκύψουν στη μετέπειτα πορεία. Ωστόσο, οι
κίνδυνοι και οι προκλήσεις με τις οποίες βρίσκε-
ται αντιμέτωπος ο τραπεζικός τομέας θα
μπορούσαν να δυσχεράνουν την προσπάθεια
των τραπεζών να διατηρήσουν τα σημερινά
επίπεδα κερδοφορίας στο άμεσο μέλλον.



ενοΤΗΤα α

μακροοικονομικές εξελίξεις
και Προβλέψεις
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1. Διεθνές περιβάλλον

1.1 εξωτερικές εξελίξεις

Οικονομική μεγέθυνση ΑΕΠ1

Το τρίτο τρίμηνο του 2008 καταγράφηκε μείωση
στον τριμηνιαίο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ στις
πλείστες ανεπτυγμένες οικονομίες, με περαιτέρω
ενδείξεις να δείχνουν ότι αριθμός χωρών βρίσκεται
ήδη ή εισέρχεται σε ύφεση. Η χρηματοοικονομική
κρίση που ξεκίνησε από τον Αύγουστο 2007 είχε
αρχικά αντίκτυπο, κυρίως, στον τραπεζικό τομέα
στις ΗΠΑ, ακολούθως στο τραπεζικό σύστημα της
Ευρώπης. Μέχρι το Σεπτέμβριο – Οκτώβριο του
2008 η κατάσταση οξύνθηκε στο βαθμό που
αναπτύχθηκαν σοβαροί φόβοι για σημαντικές
επιπτώσεις στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό
σύστημα και συνεπώς, στην παγκόσμια οικονομία.
Αυτό οδήγησε κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες και
διεθνείς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Νομισμα-
τικό Ταμείο (ΔΝΤ) να προχωρήσουν με πρωτοφανή
συντονισμό σε έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπί-
σουν περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην πραγμα-
τική οικονομία. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν
διεθνώς συντονισμένες μειώσεις επιτοκίων και
στήριξη για τις οικονομίες χωρών και των χρηματο-
οικονομικών τους συστημάτων (για περαιτέρω
ανάλυση βλ. Πλαίσιο 1).

Οι αρνητικές εξελίξεις οδήγησαν σε συνεχείς,
δυσμενέστερες αναθεωρήσεις των προβλέψεων
διεθνών αναλυτών για την οικονομική μεγέθυνση
στις ανεπτυγμένες οικονομίες (Διάγραμμα Α.1). Το
2009 διαφαίνεται πλέον έκδηλα ως έτος οικονομικής
ύφεσης στις κύριες, τουλάχιστον, οικονομίες.

Η αρνητική πορεία της διεθνούς οικονομίας
προκάλεσε μείωση στη ζήτηση πετρελαίου, με
αποτέλεσμα η τιμή του μαύρου χρυσού να υποχω-
ρήσει. Ταυτόχρονα μειώθηκαν και οι τιμές άλλων
αγαθών, όπως για παράδειγμα των τροφίμων, ενώ
οι παγκόσμιες πληθωριστικές προβλέψεις και
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ΔIAΓPAMMA A.1 Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: Eurostat.
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιό
πρόσφατων προβλέψεων από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, The Economist poll και το ΔNT.

1. Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πιο
πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist poll (6 Νοεμβρίου
2008), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Economic Forecasts, autumn 2008)
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, October
2008 – update).
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προσδοκίες υποχώρησαν.
Στη ζώνη του ευρώ ο ετήσιος ρυθμός μεγέ-

θυνσης του ΑΕΠ σύμφωνα με προκαταρκτικά στοι-
χεία της Eurostat για το τρίτο τρίμηνο ανήλθε στο
0,7% σε σύγκριση με 1,4% το δεύτερο τρίμηνο. Σε
τριμηνιαία βάση, το δεύτερο τρίμηνο κατέγραψε
μείωση κατά 0,2% σε σχέση με το πρώτο ενώ το
τρίτο τρίμηνο καταγράφηκε περαιτέρω ισόποση
πτώση. Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ τεχνικά
βρίσκεται σε ύφεση, η οποία αντικατοπτρίζει τόσο
τη μείωση της εγχώριας ζήτησης όσο και των
εξαγωγών. Οι προβλέψεις για το κλείσιμο του φετι-
νού έτους από διεθνείς αναλυτές δεικνύουν προς
ετήσια μεγέθυνση της τάξης του 1,2% το 2008 και
πτώση 0,1% το 2009.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το ΑΕΠ κατέγραψε
μείωση στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης
του 0,3% το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με άνοδο
1,5% το δεύτερο τρίμηνο. Σε τριμηνιαία βάση,
καταγράφηκε πτώση 0,5% στο ΑΕΠ το τρίτο
τρίμηνο μετά από μηδενική μεταβολή το προηγού-
μενο. Αναλυτές εκτιμούν ότι φέτος η οικονομία του
Ηνωμένου Βασιλείου θα μεγεθυνθεί κατά 0,9% ενώ
το 2009 θα καταγραφεί πτώση 1,1% στο ΑΕΠ.

Σημειώνεται πάντως ότι, λόγω της συνεχιζόμε-
νης αβεβαιότητας και της ροής νέων αρνητικών
στοιχείων, όσο πιο πρόσφατες είναι οι αναθεωρήσεις
των προβλέψεων τόσο πιο απαισιόδοξες γίνονται.

Στις ΗΠΑ ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ
έφτασε το 0,8% το τρίτο τρίμηνο του 2008 σε
σύγκριση με 2,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Σε
τριμηνιαία βάση, το τρίτο τρίμηνο κατέγραψε
πτώση 0,5% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο,
λόγω κυρίως, των εξελίξεων στον τομέα των κατα-
σκευών και των ακινήτων, όπου η πτώση στις τιμές
συνεχίστηκε από την αρχή του τρέχοντος έτους. Οι
προβλέψεις αναλυτών δεικνύουν προς ετήσια
μεγέθυνση της τάξης του 1,5% φέτος και πτώση
0,6% για το 2009.

Στην Ιαπωνία παρατηρήθηκε, επίσης, επιδεί-
νωση της μείωσης του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο σε
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ΠΛαIΣιο α.1

Η διεθνής χρηματοοικονομική ανατα-
ραχή: ιστορική αναδρομή και διδάγ-
ματα

Σύντομο ιστορικό
Στις ΗΠΑ την περίοδο 2001 – 2004 λόγω
χαλαρής νομισματικής πολιτικής δημιουρ-
γήθηκε πλεονάζουσα ρευστότητα στις
τράπεζες, κάτι που οδήγησε σε έντονη
δανειοδοτική δραστηριότητα, ιδίως σε οικι-
στικά δάνεια. Παράλληλα, οι τιμές των
ακινήτων κατέγραφαν συνεχώς άνοδο, ενώ
παρατηρήθηκε υποεκτίμηση των κινδύνων
από τραπεζικά ιδρύματα αλλά και έντονη
ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοοικονομικών
προϊόντων.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, πολλά
δάνεια, γνωστά ως ενυπόθηκα δάνεια ψηλού
κινδύνου (subprime), διοχετεύονταν σε
άτομα τα οποία δεν ήταν ιδιαίτερα αξιόχρεα,
βασισμένα στη λογική ότι οι τιμές των ακινή-
των θα συνέχιζαν την ανοδική τους πορεία
έτσι οι τράπεζες θα ήταν καλυμμένες ως
προς τον κίνδυνο μη αποπληρωμής.
Επιπλέον, τα εν λόγω δάνεια μεταπωλούνταν
ως πακέτο χρηματοοικονομικών προϊόντων
σε άλλους επενδυτικούς οργανισμούς, με
τρόπο ώστε η δανειοδοτική αλυσίδα να
μεγεθύνεται χωρίς οι κάτοχοι των χαρτοφυ-
λακίων τα οποία περιλάμβαναν τα εν λόγω
δάνεια να γνωρίζουν την ποιότητα του
δανειακού τους χαρτοφυλακίου. Η δε αξιο-
λόγηση των τελευταίων βασιζόταν σε
μοντέλα των διεθνών οίκων αξιολόγησης, τα
οποία δεν κάλυπταν τον πραγματικό πιστω-
τικό κίνδυνο των δανείων τύπου subprime.
Στο μεταξύ, από το φθινόπωρο του 2005 οι
τιμές των κατοικιών στις ΗΠΑ άρχισαν να
υποχωρούν, γεγονός που επηρέασε αρνη-

τικά την επισφάλεια των οικιστικών δανείων.
Από το 2006 αλλά κυρίως το 2007 ξεκί-

νησε αριθμός εταιρειών χρηματοδότησης
στεγαστικών δανείων τύπου subprime να
υποβάλλουν αιτήσεις για πτώχευση στις
ΗΠΑ ένεκα της μη αποπληρωμής χρεών των
πελατών τους και της μη επαρκούς εξασφά-
λισης των δανείων. Τον Αύγουστο του 2007
το πρόβλημα στο χρηματοοικονομικό τομέα
των ΗΠΑ άρχισε να διευρύνεται σε άλλες
χώρες, λόγω του διεθνοποιημένου χρημα-
τοοικονομικού περιβάλλοντος. Από τις
αρχές Σεπτεμβρίου η Ομοσπονδιακή
Τράπεζα των ΗΠΑ προέβη σε ενέσεις
ρευστότητας και από τον Οκτώβριο ακολου-
θεί την ίδια τακτική και η ΕΚΤ. Η Τράπεζα της
Αγγλίας, επίσης, ακολούθησε, ειδικότερα
μετά τη μαζική απόσυρση καταθέσεων από
την Northern Rock στο Ηνωμένο Βασίλειο το
Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Το έτος 2008 ξεκίνησε με μεγάλες
πτώσεις στις χρηματιστηριακές αξίες
διεθνώς. Εντός του χρόνου καταγράφηκαν
αρκετές εξαγορές τραπεζών καθώς και συνε-
χείς αρνητικές εξελίξεις. Η μεγάλη ανατα-
ραχή εντατικοποιήθηκε με την κατάρρευση
της Lehman Brothers, ενώ τον Οκτώβριο
παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες ζημιές
στους χρηματιστηριακούς δείκτες για 75
χρόνια. Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν
σχέδιο διάσωσης από τη χρηματοοικονο-
μική κρίση ύψους $700 δις.

Παράλληλα, σε διεθνείς συναντήσεις σε
επίπεδο αρχηγών κρατών (G7, Ευρωπαϊκή
Ένωση) ανακοινώθηκαν κρατικά πλέον
μέτρα στήριξης των τραπεζών, καθώς και
εγγύησης καταθέσεων. Ταυτόχρονα, οι νομι-
σματικές αρχές προέβησαν σε συντονισμέ-
νες ενέργειες μειώνοντας τα βασικά τους
επιτόκια και διοχετεύοντας μεγάλη ρευστό-
τητα στις αγορές.
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Πολιτικές αντιμετώπισης

Η έλλειψη εμπιστοσύνης που δημιουργή-
θηκε με τις συνεχείς ανακοινώσεις χρεοκο-
πιών και ζημιών επηρέασε άμεσα τα
διατραπεζικά επιτόκια, δηλαδή τα δανει-
στικά επιτόκια μεταξύ τραπεζών, που ανήλ-
θαν σε πολύ ψηλά επίπεδα (βλ. διάγραμμα).
Το ψηλότερο κόστος στη διατραπεζική
αγορά έφθασε στα πιο ψηλά επίπεδα την
περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου.
Ακολούθως, τα διατραπεζικά επιτόκια κατέ-
γραψαν μερική εξομάλυνση μετά τα
πρόσφατα μέτρα που λήφθηκαν από τις
νομισματικές αρχές.

Επιπλέον, το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης των
αναδυόμενων οικονομιών μέσω βραχυπρό-
θεσμων δανείων, ενώ χώρες όπως το Πακι-
στάν, η Ουκρανία, η Ουγγαρία, η Ισλανδία
κ.ά. έχουν ήδη ζητήσει χρηματοδότηση από
το ΔΝΤ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τις

εθνικές κυβερνήσεις, υιοθέτησε μέτρα προς
αντιμετώπιση της κρίσης και την προστασία
των καταθετών. Οι χώρες μέλη της ΕΕ
συμφώνησαν σε επίπεδο αρχηγών κρατών

τον Οκτώβριο 2008 σε πακέτο μέτρων για τις
τράπεζες, καθιστώντας έτσι ένα εναρμονι-
σμένο πλαίσιο στήριξης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Επιπλέον, εθνικές κυβερνήσεις
εξήγγειλαν μέτρα, κυρίως, για εγγύηση κατα-
θέσεων και ενίσχυση και στήριξη τραπεζών.

Περαιτέρω, η ΕΚΤ αποφάσισε όπως το
πλαίσιο της εφαρμογής της νομισματικής
πολιτικής γίνει πιο ευέλικτο και προχώρησε
στη διεύρυνση της βάσης των αποδεκτών
στοιχείων για ασφάλεια στις πράξεις της για
παροχή ρευστότητας στις τράπεζες. Επίσης,
προχώρησε στη διεξαγωγή περισσότε-
ρων πιο μακροπρόθεσμων πράξεων
αναχρηματοδότησης, διεύρυνε τον
αριθμό των αποδεκτών αντισυμβαλλομέ-
νων για τις πράξεις εξομάλυνσης βραχυ-
χρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας
και, τέλος, προέβη σε παροχή ρευστότη-
τας σε δολάρια και ελβετικά φράγκα σε
συνεργασία με την Ομοσπονδιακή
Τράπεζα των ΗΠΑ και την Εθνική Τράπεζα
της Ελβετίας, αντίστοιχα.

Η ΕΕ έχει ξεκαθαρίσει πως τα κυβερνη-
τικά μέτρα θα πρέπει να διατηρούν τις αρχές
της ισότιμης μεταχείρισης προς τα μέρη που
θα τύχουν στήριξης ώστε να μην δημιουρ-
γηθεί προστατευτισμός και επηρεαστεί
αρνητικά η ανάπτυξη του ανταγωνισμού
στις αγορές. Στις 26 Νοεμβρίου, η ΕΕ ανακοί-
νωσε πακέτο μέτρων ύψους €200 δις (περ.
1,5% του ΑΕΠ της ΕΕ) τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με την κοινή συνεισφορά
της ΕΕ και των χωρών μελών της για τη
στήριξη των οικονομιών, στα πλαίσια του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Στην Κύπρο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε
ότι θα προβεί σε εγγύηση των καταθέσεων
ύψους μέχρι €100 χιλιάδων. Επίσης, έχουν
εξαγγελθεί μέτρα ύψους €52 εκατ. για στήριξη
της τουριστικής και οικοδομικής βιομηχανίας.

Εuribor Libor (Στερλίνα)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: επιτόκια EURIBOR και LIBOR
(διάρκειας � μηνών)
(% ετησίως, ημερήσια στοιχεία)

Πηγές: Reuters Wealth Manager, British Bankers Association.
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Διδάγματα

Η κρίση που ξεκίνησε από τον τομέα των
κατασκευών και μεταδόθηκε στον τραπεζικό
τομέα στις ΗΠΑ, επεκτάθηκε σε σύντομο
χρονικό διάστημα σε διεθνές επίπεδο,
αναδεικνύοντας τη σημασία που πρέπει να
δίδεται στη χρηματοοικονομική σταθερό-
τητα μέσα στο διεθνοποιημένο σημερινό
περιβάλλον. Μια αναταραχή στο χρηματο-
οικονομικό τομέα μεταδίδεται πολύ εύκολα
στους υπόλοιπους τομείς της πραγματικής
οικονομίας, με αποτέλεσμα την οικονομική
επιβράδυνση ή και ύφεση. Επομένως, τα
υγιή θεμελιώδη στον τραπεζικό τομέα είναι
ουσιώδους σημασίας.

Επιπλέον, είναι σημαντικό σε διεθνείς
κρίσεις, να υπάρχει συντονισμένη αντιμετώ-
πιση από τις χώρες που επηρεάζονται. Σε
ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, όπου οι
χρηματοοικονομικές συναλλαγές δεν γνωρί-
ζουν πλέον κρατικά σύνορα, είναι αναγκαίο
να υπάρχουν όσο το δυνατό εναρμονισμέ-
νοι κανονισμοί ελέγχου και εποπτείας. Προς
αυτή την κατεύθυνση κινείται και η νέα
δυναμική διεθνώς (G20, ΕΕ) για αναβάθμιση
του ρόλου του ΔΝΤ αλλά και του Διεθνούς
Φόρουμ για τη Χρηματοοικονομική Σταθε-
ρότητα. Το γεγονός ότι μέρος αυτής της
χρηματοοικονομικής κρίσης οφείλεται στην
υπερβολική έκθεση επενδύσεων σε κινδύ-
νους (αγοράς, ρευστότητας, πιστωτικούς)
λόγω των κινήτρων που επέβαλλαν οι υπερ-
βολικά ψηλές αμοιβές των ανώτερων εταιρι-
κών στελεχών, ανέδειξε την ανάγκη για πιο
προσεκτικό έλεγχο και σε αυτό τον τομέα.

Συνυφασμένο με τα πιο πάνω είναι και
το γεγονός ότι τόσο οι τράπεζες όσο και οι
νομισματικές αρχές θα πρέπει πλέον να
εστιάσουν την προσοχή τους στη διασφά-
λιση της ομαλότητας στη διατραπεζική

αγορά και τη διαχείριση των κινδύνων, ειδι-
κότερα του κινδύνου έλλειψης ρευστότητας
και του πιστωτικού κινδύνου. Οι διαδικασίες
διαχείρισης κινδύνων, άνκαι καλύπτονται,
τουλάχιστον για τις ευρωπαϊκές τράπεζες,
από το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ, θα πρέπει
να βελτιωθούν μετά τις εξελίξεις του τελευ-
ταίου χρόνου.

Ένα άλλο γεγονός που έχει διαφανεί με
τη χρηματοοικονομική κρίση είναι ότι οι
αξιολογήσεις εταιρειών που εκπονούσαν οι
διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας έχουν αρκετές αδυναμίες. Ήδη η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβεί δημόσια
σε εισηγήσεις για τη θεσμοθέτηση πλαισίου
εποπτείας των διεθνών οίκων αξιολόγησης
με στόχο την πλήρη διαφάνεια για τον τρόπο
αξιολόγησης.

Η εμπειρία στις ΗΠΑ με την κατάρρευση
των δύο κυβερνητικά χρηματοδοτούμενων
οργανισμών παροχής στεγαστικών δανείων
(Fannie Mae και Freddie Mac) οι οποίοι διεύ-
ρυναν τα χαρτοφυλάκιά τους με κυβερνητι-
κές εγγυήσεις θα μπορούσε να είχε
αποφευχθεί. Συγκεκριμένα, αν αυτοί οι
οργανισμοί εποπτεύονταν από την ανεξάρ-
τητη Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα
μπορούσαν να προστατευθούν από τις πολι-
τικές πιέσεις για στήριξη της αγοράς κατοι-
κίας. Διαφαίνεται, επομένως, η σημασία της
ύπαρξης εποπτείας των χρηματοοικονομι-
κών οργανισμών από ανεξάρτητα σώματα
τα οποία δεν υπόκεινται σε πολιτικές πιέσεις.
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σύγκριση με το προηγούμενο. Συγκεκριμένα, κατά-
γράφηκε περαιτέρω πτώση 0,1% σε σύγκριση με
συρρίκνωση κατά 0,7% που είχε καταγραφεί το
δεύτερο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι δεν έχουν δημο-
σιοποιηθεί στοιχεία για την ετήσια μεταβολή του
ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο του 2008. Οι βασικοί
παράγοντες που επηρέασαν την ανάπτυξη στη
χώρα ήταν η μείωση στην εγχώρια ζήτηση και η
επιβράδυνση στις εξαγωγές. Οικονομικοί αναλυτές
αναμένουν το ΑΕΠ το 2008 να κλείσει με 0,5%
αύξηση ενώ το 2009 αναμένεται μείωση κατά 0,2%.

Πληθωρισμός2

Οι τιμές διεθνώς παρουσίασαν μείωση λόγω, κυρίως,
της πτώσης στην τιμή του πετρελαίου από την περιο-
ρισμένη ζήτηση, η οποία πηγάζει από την αβεβαι-
ότητα που επικρατεί στο διεθνές σκηνικό και την
ανησυχία για οικονομική ύφεση (Διάγραμμα Α.2).

Συγκεκριμένα, στη ζώνη του ευρώ, ο Εναρμο-
νισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ)
ανήλθε κατά 3,2% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με
3,6% το Σεπτέμβριο. Ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις
υποχωρούν και οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες
της αγοράς φαίνεται να συνάδουν με το μεσοπρό-
θεσμο στόχο της ΕΚΤ για τη σταθερότητα των
τιμών, δεν έχει εκλείψει εντελώς ο κίνδυνος του
πληθωρισμού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πληθωρι-
σμός ανήλθε στο 4,5% τον Οκτώβριο σε σύγκριση
με 5,2% το Σεπτέμβριο. Η Τράπεζα της Αγγλίας
αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει
αρκετά λόγω της οικονομικής ύφεσης στη χώρα,
ενώ αναλυτές αναμένουν ότι το 2008 ο πληθωρι-
σμός θα κλείσει στο 3,8% και το 2009 στο 2,4%.

Στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο επίσης
κατέγραψε σημαντική υποχώρηση, φτάνοντας στο
5% σε σύγκριση με 5,4% τον Αύγουστο. Αναλυτές
προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός το 2008 θα φθάσει
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.2 Πληθωρισμός σε επιλεγμένες χώρες
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: Eurostat, SDW.
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο
πρόσφατων προβλέψεων από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, The Economist poll και το ΔNT.

2. Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των
πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist poll (6 Νοεμβρίου
2008), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Economic Forecasts, autumn 2008) και
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, October 2008).
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το 4,3% και θα περιοριστεί στο 1,7% το 2009.
Στην Ιαπωνία ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο

ανήλθε στο 2,1%, αμετάβλητος από τον προηγού-
μενο μήνα. Η πτώση στις τιμές των ενεργειακών
αγαθών αναμένεται ότι θα επηρεάσει και τις τιμές
στην Ιαπωνία, με τις προβλέψεις των αναλυτών για
τον πληθωρισμό να βρίσκονται στο 1,6% το 2008
και 0,8% το 2009.

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Η αξία του ευρώ κατέγραψε πτώση έναντι των δύο
βασικών νομισμάτων κατά το τρίτο τρίμηνο του
2008, λόγω των συνεχιζόμενων αρνητικών οικονο-
μικών δεδομένων για τη ζώνη του ευρώ
(Διάγραμμα Α.3). Συγκεκριμένα, το ευρώ κατέ-
γραψε τριμηνιαία πτώση 3,7% έναντι του δολαρίου
το τρίτο τρίμηνο του 2008 σε σύγκριση με 4,2%
άνοδο το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλη ήταν
η πορεία του ευρώ έναντι του γεν. Λόγω αυξημέ-
νης ζήτησης για το ιαπωνικό νόμισμα που προερ-
χόταν από την αντιστροφή των συναλλαγών τύπου
carry trade (δηλαδή δανεισμός σε νόμισμα με
χαμηλά επιτόκια και επενδύσεις σε νομίσματα με
ψηλότερες αποδόσεις), το ευρώ αποδυναμώθηκε
έναντι του γεν κατά 1% το τρίτο τρίμηνο σε
σύγκριση με το προηγούμενο. Το ευρωπαϊκό νόμι-
σμα δεν παρουσίασε ιδιαίτερες μεταβολές έναντι
της στερλίνας, εφόσον και τα οικονομικά στοιχεία
και στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν αρκετά αρνητικά
την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2008. Από
την αρχή του έτους και μέχρι τις 17 Νοεμβρίου
2008 το ευρώ ανατιμήθηκε 14,4% έναντι της στερ-
λίνας, ενώ υποτιμήθηκε 25,6% και 13,8% έναντι
του γεν και του δολαρίου, αντίστοιχα.

Πετρέλαιο και χρυσός

Μετά το ιστορικό ψηλό που κατέγραψε τον περα-
σμένο Ιούλιο, η τιμή του πετρελαίου ακολούθησε
πτωτική πορεία ενόψει και των αρνητικών στατι-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.3 Eπιλεγμένες ισοτιμίες έναντι του ευρώ
(δείκτης μέσων μηνιαίων όρων, έτος βάσης 2000=100)

Πηγή: SDW.
Σημείωση: Άνοδος (πτώση) στο δείκτη υποδηλοί την υποτίμηση (ανατίμηση) του
νομίσματος έναντι του ευρώ.
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στικών στοιχείων για τη διεθνή οικονομία και της
συνεπαγόμενης ύφεσης, με αποτέλεσμα τη μείωση
στη ζήτηση για το μαύρο χρυσό (Διάγραμμα Α.4).
Ο μέσος όρος της τιμής του αργού τύπου Brent τον
Οκτώβριο έφτασε στα $72,8 (€54,7) το βαρέλι σε
σύγκριση με $99,1 (€69,0) το βαρέλι το Σεπτέμ-
βριο. Από την αρχή του έτους (μέχρι τις 17 Νοεμ-
βρίου) η τιμή του πετρελαίου σε δολάρια
κατέγραψε μεγάλη πτώση, της τάξης του 49%.

Όσον αφορά το χρυσό, η μέση τιμή του σε
δολάρια κατέγραψε πτώση τον Οκτώβριο στα
$805 (€605,4) ανά ουγγία από $828,7 (€577,1) ανά
ουγγία τον προηγούμενο μήνα. Από την αρχή του
έτους (μέχρι τις 17 Νοεμβρίου) η τιμή του χρυσού
σε δολάρια κατέγραψε μείωση της τάξης του
11,5% (Διάγραμμα Α.5). Παρόλα αυτά, εν μέσω της
συνεχιζόμενης αβεβαιότητας που επικρατεί στις
αγορές, η ζήτηση για χρυσό, ο οποίος θεωρείται η
πιο ασφαλής επένδυση σε περιόδους κρίσεων,
παραμένει σε ψηλά επίπεδα.

Επιλεγμένοι διεθνείς
χρηματιστηριακοί δείκτες

Εν μέσω των συνεχών αρνητικών αποτελεσμάτων
και πτωχεύσεων μεγάλων τραπεζικών οργανισμών
κυρίως στις ΗΠΑ, οι χρηματιστηριακές αξίες διεθνώς
κατέγραψαν τεράστιες ζημιές, ιδιαίτερα το μήνα
Οκτώβριο, ο οποίος έχει καταγραφεί ως ο χειρότε-
ρος μήνας στα χρηματιστήρια τα τελευταία 75
χρόνια (Διάγραμμα Α.6). Συγκεκριμένα, ο δείκτης DJ
Eurostoxx κατέγραψε πτώση 23% τη διμηνία
Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, ο δείκτης S&P500 πτώση
24% και ο ιαπωνικός Nikkei 225 πτώση 33%.

Οι χρηματιστηριακές αξίες βρήκαν μερική
στήριξη μετά την ανακοίνωση των μέτρων από τις
κυβερνήσεις διεθνώς, τα οποία περιλάμβαναν
εγγυήσεις τραπεζικών καταθέσεων, κρατικο-
ποιήσεις τραπεζικών ιδρυμάτων κ.ά. Παρόλα αυτά,
εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στις
αγορές, η οποία μεταφράζεται σε έντονες διακυ-
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Πηγή: Bloomberg.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.5 Τιμές κλεισίματος χρυσού
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Πηγή: Bloomberg.
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Πηγή: Bloomberg.



� ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔεΚεμΒριοΣ 2008

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ2�

μάνσεις καθημερινά στις χρηματιστηριακές αξίες.
Η αβεβαιότητα αυτή πηγάζει από τον αυξημένο
κίνδυνο για τους αντισυμβαλλομένους (counter-
party risk) από τη μια και την οικονομική ύφεση
από την άλλη, ενώ η κρίση με βάση τις ανακοινώ-
σεις νέων αρνητικών στατιστικών στοιχείων παγκό-
σμια διαφαίνεται εντονότερη από ό,τι
υπολογιζόταν αρχικά.

Διεθνή βασικά επιτόκια

Η έντονη έλλειψη ρευστότητας στις διεθνείς
αγορές, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση
στα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς σε επίπεδα
αρκετά ψηλότερα από τα βασικά επιτόκια των
κεντρικών τραπεζών, αλλά και τα αρνητικά οικονο-
μικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ολοένα την οικο-
νομική ύφεση, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση
των πληθωριστικών πιέσεων και προσδοκιών,
ώθησαν τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες, που
συμπεριελάμβαναν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα
των ΗΠΑ, την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Αγγλίας, να
προβούν σε σημαντικές μειώσεις στα βασικά τους
επιτόκια. Στις 8 Οκτωβρίου 2008, οι εν λόγω νομι-
σματικές αρχές, σε συνεργασία με άλλες κεντρικές
τράπεζες, περιλαμβανομένων της Τράπεζας του
Καναδά, της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας και της
Τράπεζας της Σουηδίας, είχαν προβεί σε μια πρωτο-
φανή για τα ιστορικά δεδομένα συντονισμένη
μείωση των βασικών επιτοκίων κατά 50 μ.β. την
οποία ακολούθησαν και άλλες μεμονωμένες
μειώσεις. Συνολικά τη διμηνία Οκτωβρίου – Νοεμ-
βρίου, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η
ΕΚΤ προέβησαν σε μείωση μεγέθους 100 μ.β. ενώ
η Τράπεζα της Αγγλίας σε συνολική μείωση 200 μ.β.
(Διάγραμμα Α.7).

Δηλώσεις των προέδρων των κεντρικών τραπε-
ζών μετά τις ανακοινωθείσες μειώσεις προέτρεπαν
τις εμπορικές τράπεζες να μετακυλήσουν τα
μειωμένα επιτόκια που οι ίδιες απολαμβάνουν από
τη χρηματοδότησή τους με τις αντίστοιχες κεντρι-
κές τράπεζες, στα καταναλωτικά και επιχειρηματικά
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ΔIAΓPAMMA A.7 Bασικά επιτόκια
(% ετησίως)

Πηγές: EKT, TτΑ, Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.
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δάνεια των πελατών τους, ώστε ο μηχανισμός μετά-
δοσης της νομισματικής πολιτικής να ομαλοποιηθεί.

Από προκαταρκτικά στοιχεία φαίνεται ότι οι
μειώσεις των βασικών επιτοκίων δεν έχουν ακόμα αρχί-
σει να αντικατοπτρίζονται στα δανειστικά επιτόκια.

1.2 νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ

Πληθωρισμός

Στη ζώνη του ευρώ ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο
ανήλθε στο 3,2% από 3,6% το Σεπτέμβριο και 2,6%
τον Οκτώβριο του 2007 (Διάγραμμα Α.8). Η τιμή
του αργού πετρελαίου ήταν ο κυριότερος παρά-
γοντας που επηρέασε την πορεία του Εναρμονι-
σμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ).
Εντούτοις, η ΕΚΤ παρά την τελευταία παρατηρού-
μενη μείωση εξακολουθεί να θεωρεί ότι κίνδυνοι
δευτερογενών επιδράσεων ευρείας κλίμακας δεν
έχουν ακόμα εκλείψει. Φαίνεται, όμως, ότι πληθωρι-
στικές προσδοκίες των αγορών παραμένουν εντός
των πλαισίων του μεσοπρόθεσμου στόχου της ΕΚΤ
για πληθωρισμό, δηλαδή κοντά αλλά κάτω από 2%,
γεγονός που επιβεβαιώνει και την αξιοπιστία της
ΕΚΤ στις αγορές.

Όσον αφορά τον ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της
ενέργειας, τον Οκτώβριο κατέγραψε ετήσια άνοδο
2,5% σε σύγκριση με 2,6% τον προηγούμενο μήνα,
ενώ ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας και των
μη επεξεργασμένων τροφίμων ανήλθε στο 2,4% σε
σύγκριση με 2,5% το Σεπτέμβριο (Διάγραμμα Α.8).

Βασικά επιτόκια και παρεμβάσεις της ΕΚΤ

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, στις 8 Οκτωβρίου σε
έκτακτη τηλεσυνεδρίαση, η ΕΚΤ σε συνεργασία με
άλλες κεντρικές τράπεζες προέβη σε ταυτόχρονη
μείωση των βασικών της επιτοκίων κατά 50 μ.β.
Ταυτόχρονα, η ΕΚΤ ανακοίνωσε και τη μείωση της
διαφοράς μεταξύ του επιτοκίου της διευκόλυνσης
οριακής χρηματοδότησης και του ελάχιστου επιτο-
κίου κύριας αναχρηματοδότησης (repo) από 100
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.8 Πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: Eurostat.
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μ.β. σε 50 μ.β. Αποφασίστηκε, επίσης, αντίστοιχη
μείωση της διαφοράς μεταξύ του επιτοκίου repo
και του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων. Παράλληλα, εν μέσω των έντονων
συνθηκών αβεβαιότητας που επικρατούσαν στην
αγορά χρήματος της ζώνης του ευρώ η ΕΚΤ
ανακοίνωσε ότι θα ικανοποιεί όλες τις προσφορές
των τραπεζών για χρηματοδότηση μέσω των τακτι-
κών δημοπρασιών στο σταθερό επιτόκιο του repo,
δηλαδή το 3,75%. Η διευκόλυνση αυτή θα παρέχε-
ται στις τράπεζες της ζώνης του ευρώ μέχρι το
τέλος του τρέχοντος έτους.

Στις 6 Νοεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΚΤ αποφάσισε την περαιτέρω μείωση των βασι-
κών επιτοκίων κατά 50 μ.β. Η απόφαση αυτή βασί-
στηκε, κυρίως, στο γεγονός ότι οι πληθωριστικές
πιέσεις στη ζώνη του ευρώ έχουν αρχίσει να
υποχωρούν, με τα σημάδια μιας μακρότερης από
ό,τι αρχικά είχε διαφανεί οικονομικής επιβράδυν-
σης ή ακόμα και ύφεσης. Ως αποτέλεσμα, με
ημερομηνία εφαρμογής τη 12η Νοεμβρίου 2008,
το επιτόκιο για τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέ-
σεων μειώθηκε στο 2,75%, το επιτόκιο για τις
πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης στο 3,25% και
το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματο-
δότησης στο 3,75% (Διάγραμμα Α.9).

Παράλληλα η ΕΚΤ συνέχισε να προβαίνει σε
παροχή ρευστότητας σε ευρώ. Την περίοδο
Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου ειδικότερα, η ΕΚΤ
παρείχε μέση ρευστότητα ύψους €245 δις στις
τακτικές της δημοπρασίες. Επιπλέον, η ΕΚΤ εξακο-
λούθησε να διενεργεί πράξεις για την παροχή
ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ έναντι αποδεκτών
ασφαλειών, καθώς και ρευστότητα σε δολάρια
ΗΠΑ και ελβετικά φράγκα μέσω πράξεων ανταλ-
λαγής νομισμάτων, σε συνεργασία με την
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Εθνική
Τράπεζα της Ελβετίας, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα
μέτρα από την ΕΚΤ είναι, όπως ήδη προαναφέρ-
θηκε, η διεύρυνση της βάσης των αποδεκτών
στοιχείων για ασφάλεια για τις πράξεις κύριας
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Πηγές: www.euribor.org, ΕΚΤ.

αναχρηματοδότησης, η διεξαγωγή περισσότε-
ρων πιο μακροπρόθεσμων πράξεων αναχρη-
ματοδότησης και η διεύρυνση του αριθμού των
αποδεκτών αντισυμβαλλομένων για τις πράξεις
εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της
ρευστότητας. Οι συνεχείς παρεμβάσεις και οι δύο
μειώσεις στα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ ώθησαν και
το επιτόκιο EONIA προς τα κάτω (Διάγραμμα Α.10).

Διατραπεζική αγορά και επιτοκιακά περιθώρια

Στη διατραπεζική αγορά, την περίοδο Σεπτεμ-
βρίου – Οκτωβρίου, το αποκορύφωμα δηλαδή της
διεθνούς κρίσης, παρατηρήθηκαν συνθήκες έντο-
νων διακυμάνσεων και πιέσεων στα επιτόκια. Η
αβεβαιότητα και η έλλειψη εμπιστοσύνης που
επικρατούσε μεταξύ των τραπεζών για τις συνθή-
κες ρευστότητας προκάλεσαν μεγάλη άνοδο στα
επιτόκια, με αποτέλεσμα αυτά να διαφέρουν κατά
πολύ από το επιτόκιο για την κύρια αναχρηματο-
δότηση της ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, το Euribor 3 μηνών
έφτασε το 5,019%, κατά μέσο όρο, το Σεπτέμβριο
και 5,113% τον Οκτώβριο. Τον τελευταίο μήνα
σημείωσε ιστορικό ψηλό στο 5,393%. Ακολούθως,
όταν η ΕΚΤ προέβη σε μείωση των επιτοκίων τον
Οκτώβριο και το Νοέμβριο, αυτό μειώθηκε
σταδιακά και στις 17 Νοεμβρίου έκλεισε στο
4,191% με συνεχιζόμενη πτωτική πορεία. Μετά και
τη δεύτερη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, η
διαφορά των επιτοκίων EONIA και κύριας αναχρη-
ματοδότησης της ΕΚΤ μειώθηκε γύρω στις 20 μ.β.
από 47 μ.β. που βρισκόταν στα μέσα Οκτωβρίου.
Τα σημάδια από τη διατραπεζική αγορά φαίνονται
να δείχνουν προς μερική, τουλάχιστον, ομαλοποί-
ηση στις συνθήκες ρευστότητας στη ζώνη του
ευρώ. Παρόμοια πορεία ακολούθησαν και τα
επιτόκια Euribor διάρκειας 1 μήνα και 12 μηνών
(Διάγραμμα Α.11). Ο μέσος όρος του περιθωρίου
μεταξύ του Euribor 1 μηνός και 12 μηνών βρισκό-
ταν στο 0,724% το Σεπτέμβριο και μειώθηκε
αρκετά τον Οκτώβριο, στο 0,417%. Η έντονη

1 μήνας
3 μήνες

12 μήνες
διαφορά απόδοσης 12 μηνου -
1 μήνα (δεξιά κλίμακα)
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μείωση στο περιθώριο των δύο επιτοκίων αντανα-
κλά τις προσδοκίες των αγορών για περαιτέρω
μείωση των ευρωπαϊκών επιτοκίων.

Επιπλέον, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα
Α.12, η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων Euribor και
των προϊόντων OIS3 έφτασε σε πολύ ψηλά επίπεδα,
λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας στις αγορές κατά
την υπό ανασκόπηση περίοδο. Μετά τις δύο
μειώσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ, η διαφορά μεταξύ
των δύο μειώθηκε αρκετά και για τις τρεις συγκε-
κριμένες λήξεις που παρουσιάζονται στο
διάγραμμα, παραμένοντας όμως σε ψηλότερα
επίπεδα στα οποία βρίσκονταν στην αρχή του
έτους. Ενδεικτικά, η διαφορά μεταξύ του Euribor 3
μηνών και του OIS στις αρχές του έτους βρισκόταν
στις 62 μ.β., έφτασε μέχρι τις 186 μ.β. περί τα τέλη
Οκτωβρίου και ακολούθως στα μέσα Νοεμβρίου
μειώθηκε στις 163 μ.β.

Καμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του ευρώ

Το Διάγραμμα Α.13 παρουσιάζει την καμπύλη
αποδόσεων για κυβερνητικά χρεόγραφα τύπου
ΑΑΑ για λήξη μέχρι 30 έτη (τιμές spot). Σε σύγκριση
με το τέλος του 2007 η καμπύλη αποδόσεων έχει
πάρει το σύνηθες σχήμα με κλίση προς τα πάνω,
δηλαδή χρεόγραφα με πιο μακροπρόθεσμες διάρ-
κειες έχουν περισσότερη αβεβαιότητα και επομέ-
νως κίνδυνο, οπόταν καταγράφουν ψηλότερες
αποδόσεις. Η μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ
αντανακλάται στη μετατόπιση της καμπύλης προς
τα κάτω σε βραχυπρόθεσμες λήξεις.

Μ3 και πιστωτική επέκταση

Ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του Μ3 στη ζώνη
του ευρώ κατέγραψε άνοδο 8,6% το Σεπτέμβριο
σε σύγκριση με 8,8% τον Αύγουστο ενώ την τριμη-
νία Ιουλίου – Σεπτεμβρίου παρατηρήθηκε ετήσια
άνοδος 8,9% κατά μέσο όρο. Η επιβράδυνση στο
ρυθμό αύξησης του Μ3 συνεχίζεται από την αρχή

3. Τα OIS (overnight index swaps) είναι προϊόντα όπου το επιτόκιο Eonia
ανταλλάσσεται με άλλο σταθερό επιτόκιο συγκεκριμένης διάρκειας.
Χρησιμοποιούνται ως προϊόντα κάλυψης κινδύνων ή κερδοσκοπικών
κινήσεων στο διατραπεζικό επιτόκιο διάρκειας μιας νύχτας ή στα βασικά
επιτόκια κεντρικών τραπεζών.
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Σημείωση: Aποδόσεις AAA κυβερνητικών χρεογράφων με λήξη μέχρι 30 έτη, τιμές spot.
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Πηγή: www.euribor.org.
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του χρόνου και συνάδει με την επιβράδυνση στο
ρυθμό μεγέθυνσης της πιστωτικής επέκτασης στη
ζώνη του ευρώ (Διάγραμμα Α.14).

Συγκεκριμένα, ο ρυθμός μεγέθυνσης των πιστώ-
σεων προς τον ιδιωτικό τομέα έφτασε το 10,1% το
Σεπτέμβριο σε σύγκριση με 10,8% τον Αύγουστο και
12,8% που είχε καταγραφεί το Δεκέμβριο του 2007
και τον Ιανουάριο του 2008 ως ψηλότερο ιστορικό
επίπεδο. Την επιβράδυνση προκάλεσαν, κυρίως, τα
δάνεια σε μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, τα
οποία κατέγραψαν άνοδο 12,1% το Σεπτέμβριο από
12,6% τον Αύγουστο, ενώ ο ρυθμός αύξησης στα
δάνεια σε νοικοκυριά παρουσίασε ελαφριά επιβρά-
δυνση, φτάνοντας το 3,8% το Σεπτέμβριο από 3,9%
τον Αύγουστο. Ειδικότερα, τα στεγαστικά δάνεια
παρουσίασαν μικρή μόνο επιβράδυνση στο 4,0% το
Σεπτέμβριο από 4,1% τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά τη συνολική πιστωτική επέκταση,
τα τελευταία στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο, άνκαι
παραμένουν αρκετά ψηλά σε σύγκριση με τους ιστο-
ρικούς ρυθμούς της δεικνύουν προς σαφή πλέον
επιβράδυνση στο ρυθμό μεγέθυνσης. Αυτό αναμέ-
νεται ότι θα συνεχίσει, δεδομένης της αρνητικής
οικονομικής πορείας στη ζώνη του ευρώ. Ταυτό-
χρονα οι συνεχείς παρεμβάσεις της ΕΚΤ στην αγορά
χρήματος στοχεύουν στην περαιτέρω εξομάλυνση
της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και στην
απομάκρυνση του ενδεχομένου πιστωτικής κρίσης.

2. εγχώριες Τιμές, νομισματικά μεγέθη και
Κόστος εργασίας

Οι πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς έχουν αρχίσει να
υποχωρούν ενώ ταυτόχρονα άρχισαν να γίνονται
ορατά σημάδια μιας μακρύτερης από ότι αρχικά
είχε διαφανεί οικονομικής επιβράδυνσης.

Όμως, μέχρι πρόσφατα στην Κύπρο τα μακρο-
οικονομικά μεγέθη, όπως η κατανάλωση και ο
δανεισμός καταγράφουν ρυθμούς που θα μπορού-
σαν να χαρακτηριστούν ως υπέρμετροι.

πιστώσεις προς τον
ιδιωτικό τομέα
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Τιμές

Υπό το φως των πιο πάνω, ο Εθνικός Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή (ΔΤΚ) για το μήνα Οκτώβριο κατέγραψε
άνοδο 5,2% σε σύγκριση με 5,3% το Σεπτέμβριο του
2008. Για το πρώτο δεκάμηνο του 2008 ο ΔΤΚ παρου-
σίασε κατά μέσο όρο αύξηση 5,1%, ενώ την αντί-
στοιχη περίοδο του 2007 η αύξηση στο ΔΤΚ ήταν
2,1%. Παράλληλα, ο ΕνΔΤΚ, παρουσίασε αύξηση της
τάξης του 4,8% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με 5%
τον προηγούμενο μήνα. Η αύξηση του ΕνΔΤΚ για το
πρώτο δεκάμηνο του 2008, ανήλθε κατά μέσο όρο
στο 4,8% σε σύγκριση με 1,9% την αντίστοιχη
περίοδο του 2007 (Διάγραμμα Α.15).

Η ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού κατά το
τρέχον έτος οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην
άνοδο που παρατηρήθηκε στις διεθνείς τιμές
πετρελαιοειδών. Σημειώνεται ότι το μήνα Ιούλιο
παρατηρήθηκε ο ψηλότερος πληθωρισμός των
τελευταίων 5 χρόνων, της τάξης του 5,3%, λόγω,
κυρίως, των ιστορικά ψηλών τιμών του πετρελαίου
που σημειώθηκαν το μήνα αυτό, όπου η τιμή του
αργού πετρελαίου, τύπου Brent, έφθασε στα μέσα
Ιουλίου τα $144 ανά βαρέλι. Επίσης, στην άνοδο
του πληθωρισμού το 2008 συνέβαλαν και οι αυξή-
σεις στις τιμές των τροφίμων λόγω, κυρίως, της
παγκόσμιας αυξημένης ζήτησης για σιτάρι και
αραβόσιτο. Η μικρή υποχώρηση που παρατηρείται
στον πληθωρισμό από τον Αύγουστο οφείλεται,
κυρίως, στη σημαντική μείωση της τιμής του πετρε-
λαίου η οποία πηγάζει από την αβεβαιότητα για
περαιτέρω μείωση στη ζήτηση, ένεκα της αναμε-
νόμενης επιβράδυνσης στη διεθνή οικονομία.
Τέλος, ο ψηλός ρυθμός πληθωρισμού στην Κύπρο
οφείλεται και στους αυξημένους ρυθμούς εγχώριας
κατανάλωσης και δανεισμού που θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν ως υπέρμετροι.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα Α.16 διαφαίνε-
ται η επίδραση των πρόσφατων διεθνών ψηλών
τιμών του πετρελαίου στην κατηγορία της ενέργειας,
η οποία κατέγραψε αύξηση 20,6% και 21,2% τους
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μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2008 αντίστοιχα. Σημειώνεται
ότι, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το
Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2008 η αύξηση περιο-
ρίστηκε στο 19,8% και 13,6% αντίστοιχα. Εντούτοις
επισημαίνεται ότι οι πρόσφατες μειώσεις στις
διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν έχουν γίνει ακόμα
πλήρως αισθητές στον Κύπριο καταναλωτή, αφού οι
μεταβολές στις τιμές των καυσίμων και του ηλεκτρι-
κού ρεύματος είναι σταδιακές και υιοθετούνται με
κάποια χρονική υστέρηση. Η αποδυνάμωση του
ευρώ έναντι του δολαρίου που παρατηρείται τους
τελευταίους δύο μήνες, συμβάλλει επίσης στην πιο
περιορισμένη μείωση στην τιμή του πετρελαίου σε
ευρώ από εκείνη που θα υπήρχε αν το δολάριο
παρέμενε φθηνότερο.

Το Διάγραμμα Α.17 παρουσιάζει τον πληθω-
ρισμό στην κατηγορία των τροφίμων και των
υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2008
η τιμή των επεξεργασμένων τροφίμων συνέχισε
να καταγράφει αυξήσεις φθάνοντας στο 4,5%.
Παράλληλα, αύξηση κατέγραψαν και τα μη
επεξεργασμένα τρόφιμα κυρίως λόγω των αυξή-
σεων στις τιμές των φρούτων και λαχανικών,
επακόλουθο της μειωμένης προσφοράς από την
παρατεταμένη ανομβρία. Με βάση τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία, τον Οκτώβριο του 2008 οι
τιμές των λαχανικών κατέγραψαν ετήσια άνοδο
της τάξης του 38%, ενώ, ολόκληρη η κατηγορία
για το μήνα Οκτώβριο κατέγραψε ετήσια αύξηση
της τάξης του 14%. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον
αντίστοιχο μήνα του 2007, οι τιμές των μη επεξερ-
γασμένων τροφίμων είχαν σημειώσει μείωση
0,3%, συνεπώς η σημαντική αύξηση που κατα-
γράφηκε το φετινό Οκτώβριο οφείλεται και σε
κάποιο ποσοστό στην επίδραση βάσης.

Όσον αφορά την κατηγορία των υπηρεσιών,
κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2008
παρατηρήθηκαν αυξήσεις στις τιμές των κομμω-
τηρίων, στα εστιατόρια, καθώς και στον τομέα
υγείας και παραϊατρικής. Η γενική κατηγορία
σημείωσε ετήσια άνοδο 4,1% κατά την υπό
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εξέταση περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το
μήνα Σεπτέμβριο φαίνεται να εξαλείφεται η
επίδραση βάσης από τις αυξήσεις που καταγρά-
φηκαν σε πολλούς τομείς των υπηρεσιών στο
τέλος του 2007 εν μέρει, λόγω στρογγυλοποιήσεων
από την εισαγωγή του ευρώ.

Οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων εξαι-
ρουμένων της ενέργειας (Διάγραμμα Α.18), κατά
τα τελευταία χρόνια καταγράφουν συνεχόμενες
μειώσεις εξαιρουμένης της περιόδου Μαΐου -
Αυγούστου 2008 όπου παρουσίασαν μικρή μέση
αύξηση της τάξης του 0,6%. Επομένως, συνεχίζουν
να έχουν κατασταλτική επίδραση στον πληθωρι-
σμό, λόγω των χαμηλών τιμών στα εισαγόμενα
προϊόντα και, συγκεκριμένα, στα είδη ένδυσης και
στα μηχανοκίνητα οχήματα. Το Σεπτέμβριο του
2008, οι τιμές στην εν λόγω κατηγορία κατέγραψαν
ετήσια μείωση 0,1%, ενώ, τον αντίστοιχο μήνα του
2007 είχαν καταγράψει μείωση 1,6%. Τον Οκτώ-
βριο, οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων εξαι-
ρουμένων της ενέργειας δεν παρουσίασαν
οποιαδήποτε μεταβολή.

Σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι τον
τελευταίο χρόνο η ψαλίδα του εγχώριου εναρμο-
νισμένου πληθωρισμού σε σύγκριση με εκείνο της
ζώνης του ευρώ, έχει αυξηθεί. Συγκεκριμένα, ενώ ο
εναρμονισμένος δείκτης πληθωρισμού στην
Κύπρο ανήλθε στο 4,8% τον Οκτώβριο του 2008,
στην ευρωζώνη ανήλθε στο 3,2%. Το άνοιγμα
δηλαδή της ψαλίδας μεταξύ των δύο αυξήθηκε
αισθητά κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες σε
σύγκριση με 0,6 ποσοστιαίες μονάδες το Δεκέμ-
βριο του 2007. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση
που η ψαλίδα διατηρηθεί σε ψηλά επίπεδα, η αντα-
γωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας μπορεί
να επηρεαστεί αρνητικά.

Παρόλα αυτά, και παρά το γεγονός ότι ο
πληθωρισμός στην Κύπρο διατηρείται σε ψηλότερα
επίπεδα από την υπόλοιπη ζώνη του ευρώ, τόσο οι
εξωγενείς όσο και οι ενδογενείς παράγοντες, ενδέ-
χεται να επιφέρουν σημαντική μείωση στον πληθω-
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ναλωτή: βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ. ενέργειας
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: Eurostat, ΣΥΚ.
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ρισμό και να αποδυναμώσουν τις περαιτέρω
πληθωριστικές πιέσεις στην εγχώρια οικονομία.
Συγκεκριμένα, αναμένεται ότι η μείωση στην τιμή
του πετρελαίου, η αναμενόμενη επιβράδυνση στην
παγκόσμια οικονομία, καθώς και η αναμενόμενη
μείωση στην εγχώρια ζήτηση, θα λειτουργήσουν
κατασταλτικά στον εγχώριο πληθωρισμό.

Νομισματικά μεγέθη4

Εκ προοιμίου θα πρέπει να σημειωθεί ότι 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 αποτέ-
λεσμα τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
(ΝΧΙ) προχώρησαν σε ανακατάταξη μεγάλου αριθ-
μού οργανισμών ή επιχειρήσεων πελατών τους
χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο, γνωστών ως
“Brass Plates”, από τον τομέα των“μη κατοίκων”στον
τομέα των “κατοίκων Κύπρου”. Η επίδραση της εν
λόγω ανακατάταξης εξαιρείται από τις νομισματικές
και χρηματοπιστωτικές στατιστικές σειρές της
ενότητας Α της παρούσας έκδοσης έτσι ώστε να
επιτευχθεί η συγκρισιμότητα των στοιχείων και να
υποβοηθηθεί η εξαγωγή συμπερασμάτων. Συγκε-
κριμένα, οι αναφορές σε εγχώρια στοιχεία ή κατοί-
κους Κύπρου είναι εξαιρουμένων των οργανισμών ή
επιχειρήσεων χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο.5

Στο νομισματικό τομέα, η χρηματοοικονομική
διεθνής κρίση δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει προς
το παρόν την εγχώρια πιστωτική επέκταση. Η
υπερβάλλουσα εγχώρια ζήτηση που καταγράφηκε
ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια τροφοδοτήθηκε
σημαντικά από τη διατήρηση ψηλών ρυθμών
πιστωτικής επέκτασης.

Η μεγέθυνση των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό
τομέα στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2008
εξακολουθεί να βρίσκεται σε αρκετά ψηλό επίπεδο,
στο 22,8%, με τη γενικότερη τάση των τελευταίων
πέντε μηνών να δείχνει προς επιβράδυνση, εν μέρει
λόγω και της ψηλότερης βάσης σύγκρισης. Η κυριό-

4. ‘Όλα τα νομισματικά μεγέθη συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων,
αφορούν στοιχεία εξαιρουμένης της ΚΤΚ ή και του Ευρωσυστήματος.
5. Για σκοπούς ομαλοποίησης των χρονοσειρών τα νομισματικά στοιχεία
έχουν τύχει περαιτέρω επεξεργασίας από το Τμήμα Οικονομικών Ερευνών.
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τερη πηγή χρηματοδότησης των νέων δανείων
παραμένουν οι καταθέσεις, γεγονός που οδήγησε σε
ψηλότερα καταθετικά επιτόκια λόγω του ανταγωνι-
σμού και συνεπώς, στη μεταφορά του αυξημένου
κόστους των τραπεζών στα δανειστικά επιτόκια.

Ο ρυθμός μεγέθυνσης των δανείων σε εγχώριες
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (Διάγραμμα
Α.19), μετά τη ραγδαία επιτάχυνση που κατέγραψε
τον περασμένο χρόνο και μέχρι τον Απρίλιο του
2008, τους τελευταίους μήνες παρουσιάζει επιβρά-
δυνση, εν μέρει, λόγω και της ψηλής βάσης σύγκρι-
σης. Παρόλα αυτά παραμένει σε ψηλά επίπεδα και
συγκεκριμένα στο 27% στο τέλος του τρίτου τριμή-
νου του 2008. Όσον αφορά τα δάνεια σε εγχώρια
νοικοκυριά, μετά την επιτάχυνση που παρατηρή-
θηκε στο ρυθμό επέκτασής τους από την αρχή του
έτους, επίσης καταγράφεται επιβράδυνση από το
Μάιο 2008, φτάνοντας στο 17,5% στο τέλος του
τρίτου τριμήνου του 2008.

Από τα δάνεια που διοχετεύθηκαν από τα ΝΧΙ
της Κύπρου προς τα εγχώρια νοικοκυριά στο τέλος
του τρίτου τριμήνου του 2008 (Πίνακας Α.1), το
22,3% διοχετεύθηκε σε καταναλωτικές δαπάνες, το
44,4% σε στεγαστικά δάνεια και το 33,3% σε λοιπά
δάνεια.

Ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των καταναλωτι-
κών δανείων εξακολουθεί να βρίσκεται σε ψηλά
επίπεδα, συνεχίζοντας τη συγκεκριμένη τάση από την
αρχή του έτους και φτάνοντας το 26,3% στο τέλος του
τρίτου τριμήνου του 2008. Όσον αφορά το ρυθμό
μεγέθυνσης στα στεγαστικά δάνεια, αυτός παρου-
σιάζει γενική επιβράδυνση από την αρχή του δεύτε-
ρου τριμήνου 2008, φτάνοντας στο 25,1% στο τέλος
του τρίτου τριμήνου του 2008. Αντίστοιχα, τα λοιπά
δάνεια κατέγραψαν μια γενική επιβράδυνση στο
ρυθμό μεγέθυνσης από την αρχή του έτους, φτάνον-
τας στο 4,1% στο τέλος του τρίτου τριμήνου, σε
σύγκριση με 7,4% στο τέλος του 2007.

Αναφορικά με τα δάνεια προς κατοίκους Κύπρου
κατά οικονομική δραστηριότητα (Πίνακας Α.2), τα
δάνεια προς τον ευρύτερο τομέα των ακινήτων,

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

Υπόλοιπα ως Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή
ποσοστό % 2007 2007 2007 2008 2008 2008

του συνόλου(3) Ιούν. Σεπτ. Δεκ. Μάρτ. Ιούν. Σεπτ.
Εγχώρια νοικοκυριά 100,0 14,0 15,3 15,9 19,0 17,4 17,5
1. Καταναλωτικά δάνεια(4) 22,3 5,1 3,9 9,7 25,8 22,9 26,3
2. Στεγαστικά δάνεια 44,4 29,3 29,2 27,9 28,3 25,2 25,1
3. Λοιπά δάνεια 33,3 5,4 9,0 7,4 5,4 5,8 4,1

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ΕΣΛ 95.
(2) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
(3) Υπολογίζεται στο υπόλοιπο του τελευταίου διαθέσιμου μήνα. Τo σύνολo μπορεί να μη δίνει το
άθροισμα των επιμέρους, λόγω της στρογγυλοποίησης των αριθμών.
(4) Η αύξηση που καταγράφηκε στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2008 οφείλεται κυρίως στη
συγχώνευση συγκεκριμένης τράπεζας με θυγατρικό της χρηματοδοτικό οργανισμό.

Πίνακας A.2 Δάνεια προς κατοίκους Κύπρου σύμφωνα
με την κατηγοριοποίηση NACE αναθ. 1.1 της εε

Υπόλοιπα ως Eτήσια ποσοστιαία μεταβολή
ποσοστό % 2007 2008 2008 2008

του συνόλου (1) Δεκ. Μάρτ. Ιούν. Σεπτ.
Μεταποιητικές βιομηχανίες 3,9 4,7 5,4 5,3 14,8
Κατασκευές 11,2 58,8 66,9 71,2 62,0
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 9,5 14,4 19,9 25,2 27,7
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 4,8 20,0 10,7 5,6 8,0
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (2) 3,2 -12,5 -30,1 -27,2 -21,6
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση
και επιχειρηματικές δραστηριότητες 14,0 49,4 52,0 41,1 45,6
Ιδιώτες (προσωπικά δάνεια) 43,0 16,4 19,6 17,6 12,7
Άλλοι τομείς 10,5 37,3 15,3 19,0 30,0

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Υπολογίζεται στο υπόλοιπο του τελευταίου διαθέσιμου μήνα. Το σύνολο μπορεί να μη δίνει το
άθροισμα των επιμέρους, λόγω της στρογγυλοποίησης των αριθμών.
(2) Μη περιλαμβανομένης της κατηγορίας 65.1 (ενδιάμεσοι νομισματικοί οργανισμοί).

μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις νοικοκυριά

2006 2007 2008
Μάρτ. Ιούν. Σεπτ.Δεκ. Μάρτ. Ιούν. Σεπτ.Δεκ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.19 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά
και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Kύπρος
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: KTK.
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μετά τη ραγδαία επιτάχυνση στον ετήσιο ρυθμό
επέκτασης τους που παρατηρήθηκε τον περα-
σμένο χρόνο, τους τελευταίους μήνες παρουσιά-
ζεται μια συνεχιζόμενη επιβράδυνση. Το γεγονός
αυτό συνάδει με άλλους δείκτες της κατασκευα-
στικής δραστηριότητας. Όσον αφορά το δανεισμό
προς τον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπο-
ρίου αυτός κατέγραψε επιτάχυνση από την αρχή
του έτους, φτάνοντας το 27,7% στο τέλος του
τρίτου τριμήνου του 2008. Αντίθετα, ο δανεισμός
προς τον τομέα των ξενοδοχείων και εστιατορίων
κατέγραψε επιβράδυνση από την αρχή του 2008,
με ετήσια αύξηση της τάξης του 8% στο τέλος του
τρίτου τριμήνου του 2008.

Όσον αφορά τις καταθέσεις των εγχώριων μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων (Διάγραμμα
A.20), αυτές παραμένουν σε ψηλά επίπεδα.
Παρόλα αυτά, καταγράφεται επιβράδυνση στο
ρυθμό μεγέθυνσης από το Μάιο 2008. Συγκεκρι-
μένα, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των καταθέ-
σεων από εγχώριες μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις έφτασε το 22,1% στο τέλος του τρίτου
τριμήνου 2008.

Αντίστοιχα, ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων
από εγχώρια νοικοκυριά (Διάγραμμα A.20 και
Πίνακας Α.3) επίσης παρουσίασε επιβράδυνση, από
την αρχή του έτους, φτάνοντας το 8,2% στο τέλος
του τρίτου τριμήνου 2008. Από την αρχή του έτους
παρουσιάζεται μετατόπιση των βραχυπρόθεσμων
καταθέσεων των εγχώριων νοικοκυριών σε καταθέ-
σεις προθεσμίας μέχρι 2 έτη αντανακλώντας τον
έντονο ανταγωνισμό των ΝΧΙ για άντληση ρευστό-
τητας μέσω καταθέσεων με ελκυστικότερα επιτόκια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταθέσεις προθεσμίας
μέχρι 1 έτος κατέχουν το 60% του συνόλου των
καταθέσεων των νοικοκυριών.

Επιτόκια

Από την αρχή του έτους τόσο τα δανειστικά όσο
και τα καταθετικά μέσα επιτόκια στην Κύπρο

νοικοκυριά
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μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.20 Καταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά
και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.

Πίνακας A.3 Καταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά (1),(2)

Υπόλοιπα ως Eτήσια ποσοστιαία μεταβολή
ποσοστό % 2007 2007 2007 2008 2008 2008

του συνόλου (3) Ιούν. Σεπτ. Δεκ. Μάρτ. Ιούν. Σεπτ.
Εγχώρια νοικοκυριά 100,0 14,2 14,4 14,8 12,6 10,0 8,2

Μίας ημέρας 16,0 20,2 21,6 19,6 13,5 4,7 -3,6
Προθεσμίας 70,9 11,2 15,1 18,7 20,7 23,6 22,7

μέχρι 2 έτη 65,9 13,3 17,2 21,1 22,8 26,7 25,9
άνω των 2 ετών 4,9 -4,5 -1,8 -0,9 1,6 -5,2 -8,8

Υπό προειδοποίηση 13,2 18,0 6,5 -0,5 -10,9 -24,0 -27,1
μέχρι 3 μήνες 10,0 11,1 5,1 -3,0 -13,7 -21,6 -29,8
άνω των 3 μηνών 3,2 45,5 12,3 9,9 1,0 -31,1 -16,7

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ΕΣΛ 95.
(2) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
(3) Υπολογίζεται στο υπόλοιπο του τελευταίου διαθέσιμου μήνα. Τα σύνολα μπορεί να μη δίνουν
το άθροισμα των επιμέρους, λόγω της στρογγυλοποίησης των αριθμών.
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ακολουθούν ανοδική πορεία.
Στα μέσα επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ από τα

ΝΧΙ στην Κύπρο με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και
αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο προς
νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ (Πίνακας Α.4), και
προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της
ζώνης του ευρώ (Πίνακας Α.5), η ανοδική πορεία
των επιτοκίων οφείλεται στο αυξημένο κόστος
άντλησης ρευστότητας τόσο από τη διατραπεζική
αγορά όσο και από καταθέσεις. Σημειώνεται ότι στα
νέα δάνεια σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και, συγκεκρι-
μένα, στα λοιπά δάνεια άνω του €1 εκατ. με μετα-
βαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό
επιτοκίου έως 1 έτος (Πίνακας Α.5), η μείωση του
μέσου επιτοκίου στο 5,32% το Σεπτέμβριο σε
σύγκριση με 7,13% τον Αύγουστο 2008 οφείλεται
σε δάνειο που δόθηκε από συγκεκριμένο ΝΧΙ στην
Κύπρο σε αρκετά χαμηλό επιτόκιο και ως εκ τούτου
δεν αντικατοπτρίζει τη γενική τάση.

Τα επιτόκια των αντίστοιχων δανείων από ΝΧΙ
στη ζώνη του ευρώ (Διάγραμμα Α.21), ακολούθη-
σαν επίσης ανοδική πορεία. Το μέσο επιτόκιο για
νέα δάνεια προς τα νοικοκυριά για καταναλωτικούς
σκοπούς έφθασε το 8,79%, δηλαδή 104 μονάδες
βάσης ψηλότερο από το αντίστοιχο κυπριακό το
Σεπτέμβριο 2008, σε σύγκριση με 8,86% τον
Αύγουστο και 8,61% τον Ιούνιο του 2008. Το μέσο
επιτόκιο για νέα στεγαστικά δάνεια προς τα νοικο-
κυριά αυξήθηκε στο 5,80% το Σεπτέμβριο 2008,
δηλαδή 60 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το
αντίστοιχο κυπριακό, σε σύγκριση με 5,77% τον
Αύγουστο και 5,48% τον Ιούνιο του 2008. Όσον
αφορά το μέσο επιτόκιο για τα αντίστοιχα δάνεια
μέχρι του €1 εκατ. προς τις μη χρηματοοικονομι-
κές επιχειρήσεις αυτό κυμάνθηκε κατά 109 μονά-
δες βάσης χαμηλότερο από το αντίστοιχο
κυπριακό και ανήλθε στο 6,34% το Σεπτέμβριο
2008 σε σύγκριση με 6,27% τον Αύγουστο και
6,16% τον Ιούνιο του ιδίου χρόνου. Το μέσο επιτό-
κιο για νέα δάνεια πέραν του €1 εκατ. αυξήθηκε

Τραπεζικές Μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικός
υπεραναλήψεις (1) προσδιορισμός επιτοκίου έως 1 έτους

Λοιπά δάνεια ύψους Λοιπά δάνεια ύψους
έως 1 εκ. ευρώ άνω του 1 εκ. ευρώ

2008 Ιαν. 6,38 6,31 5,71
Φεβρ. 6,38 6,56 5,50
Μάρτ. 6,51 6,63 5,87
Απρ. 6,83 6,90 6,56
Μάιος 6,80 6,96 6,57
Ιούν. 7,12 7,05 6,35
Ιούλ. 7,42 7,22 6,93
Αύγ. 7,34 7,33 7,13
Σεπτ. 7,45 7,43 5,32

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

προς νοικοκυριά
(καταναλωτικά δάνεια)
προς νοικοκυριά
(στεγαστικά δάνεια)

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

200520042003 2006 2007 2008
Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν.

1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.21 επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των νχι
στη ζώνη του ευρώ προς κατοίκους της ζώνης του ευρώ(1)

(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

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

Πίνακας A.5 επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των νχι
στην Κύπρο προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
της ζώνης του ευρώ
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Τραπεζικές Μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικός
υπεραναλήψεις (2) προσδιορισμός επιτοκίου έως 1 έτους

Καταναλωτικά Στεγαστικά Λοιπά
δάνεια δάνεια δάνεια

2008 Ιαν. 6,61 6,42 5,50 6,15
Φεβρ. 6,60 6,58 5,48 6,19
Μάρτ. 6,65 6,48 5,47 6,46
Απρ. 6,83 6,68 5,53 6,53
Μάιος 6,84 6,71 5,55 6,44
Ιούν. 7,05 7,01 5,84 6,90
Ιούλ. 7,33 7,58 6,21 7,22
Αύγ. 7,37 7,78 6,37 7,30
Σεπτ. 7,43 7,75 6,40 7,18

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

Πίνακας A.4 επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των νχι
στην Κύπρο προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ(1)

(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)
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στο 5,62% το Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 5,45%
τον Αύγουστο 2008 και 5,35% τον Ιούνιο 2008.

Από την αρχή του 2008 παρατηρήθηκε αύξηση
στα καταθετικά επιτόκια που προσφέρονται στην
Κύπρο (Πίνακας Α.6). Συγκεκριμένα, το μέσο επιτό-
κιο νέων καταθέσεων προθεσμίας μέχρι ένα χρόνο
σε ευρώ από νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ σε ΝΧΙ
στην Κύπρο έφθασε το 5,60% το Σεπτέμβριο, σε
σύγκριση με 5,47% τον Αύγουστο και 5,11% τον
Ιούνιο 2008. Τα αντίστοιχα μέσα επιτόκια νέων κατα-
θέσεων προθεσμίας άνω του ενός χρόνου και μέχρι
δύο χρόνια, αυξήθηκαν στο 5,53% το Σεπτέμβριο
2008 σε σύγκριση με 5,45% τον Αύγουστο και 5,13%
τον Ιούνιο του ιδίου χρόνου. Το μέσο επιτόκιο νέων
καταθέσεων προθεσμίας μέχρι ένα χρόνο των μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων έφθασε το
4,97% το Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 4,73% τον
Αύγουστο και 4,78% τον Ιούνιο του 2008. Οι αυξή-
σεις στα επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας των
τελευταίων μηνών, οφείλονται, όπως προαναφέρ-
θηκε κυρίως στο συνεχιζόμενο ανταγωνισμό μεταξύ
των τραπεζών για προσέλκυση νέων καταθέσεων.

Στη ζώνη του ευρώ, το μέσο επιτόκιο για νέες
καταθέσεις προθεσμίας σε ευρώ των νοικοκυριών
πέραν των δύο χρόνων (Διάγραμμα Α.22) έφθασε
το 3,35% το Σεπτέμβριο σε σύγκριση με 3,45% τον
Αύγουστο του 2008 και 3,28% τον Ιούνιο 2008, ενώ
το μέσο επιτόκιο για νέες καταθέσεις προθεσμίας
των νοικοκυριών μέχρι ένα χρόνο αυξήθηκε στο
4,65% το Σεπτέμβριο 2008, από 4,59% τον Αύγου-
στο και 4,43% τον Ιούνιο του ιδίου χρόνου.
Επιπλέον, το αντίστοιχο επιτόκιο για τις καταθέσεις
προθεσμίας των μη χρηματοοικονομικών επιχει-
ρήσεων πέραν των δύο χρόνων έφτασε το 4,67%
το Σεπτέμβριο από 4,55% τον Αύγουστο και 4,01%
τον Ιούνιο 2008 ενώ το μέσο επιτόκιο για τις κατα-
θέσεις των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων
μέχρι ένα χρόνο αυξήθηκε στο 4,51% το Σεπτέμ-
βριο από 4,46% τον Αύγουστο και 4,28% τον Ιούνιο
του 2008. Η φετινή άνοδος των επιτοκίων νέων
καταθέσεων αντανακλά την προσπάθεια των ΝΧΙ

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

Μη χρηματοοικονομικές
Νοικοκυριά (1) επιχειρήσεις

Προθεσμίας
Μίας Έως 1 Άνω του

ημέρας (2) έτος 1 έτους
και έως Μίας Προθεσμίας
2 ετών ημέρας (2) έως 1 έτος

2008 Ιαν. 1.59 4.13 4.26 1.28 3.99
Φεβρ. 1.60 4.17 4.21 1.21 3.79
Μάρτ. 1.65 4.32 4.28 1.32 4.31
Απρ. 1.55 4.56 4.61 1.10 4.56

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

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

Μη χρηματοοικονομικές
Νοικοκυριά (1) επιχειρήσεις

Προθεσμίας
Μίας Έως 1 Άνω του

ημέρας (2) έτος 1 έτους
και έως Μίας Προθεσμίας
2 ετών ημέρας (2) έως 1 έτος

2008 Ιαν. 1,59 4,13 4,26 1,28 3,99
Φεβρ. 1,57 4,17 4,27 1,15 3,85
Μάρτ. 1,65 4,32 4,28 1,32 4,31
Απρ. 1,55 4,56 4,61 1,11 4,56
Μάιος 1,59 4,73 4,71 1,11 4,82
Ιούν. 1,57 5,11 5,13 1,08 4,78
Ιούλ. 1,60 5,36 5,31 0,94 5,02
Αύγ. 1,63 5,47 5,45 0,95 4,73
Σεπτ. 1,66 5,60 5,53 1,01 4,97

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

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

από μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις, μέχρι 1 έτους
από νοικοκυριά, μέχρι 1 έτους

200520042003 2006 2007 2008
Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν.

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

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.22 επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ
σε νχι στη ζώνη του ευρώ από κατοίκους της ζώνης
του ευρώ(1)

(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγή: SDW.
(1) Νέες καταθέσεις προθεσμίας.
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στη ζώνη του ευρώ να αντλήσουν ρευστότητα
μέσω καταθέσεων οι οποίες είναι η βασική πηγή
χρηματοδότησης των τραπεζικών δανείων, λόγω
της αβεβαιότητας και έλλειψης εμπιστοσύνης
μεταξύ των τραπεζών και του ψηλού κόστους στη
διατραπεζική αγορά.

Κόστος εργασίας6

Αντανακλώντας τις προαναφερόμενες νομισματικές
εξελίξεις αλλά και τις πληθωριστικές πιέσεις που κατα-
γράφηκαν τους πρώτους μήνες το 2008, το εργατικό
κόστος, όπως αυτό φαίνεται από την ονομαστική
συνολική δαπάνη για αποδοχές και εργοδοτικές
εισφορές ανά απασχολούμενο μισθωτό7 (δαπάνη ανά
μισθωτό) αναμένεται, σύμφωνα με προκαταρκτικούς
δείκτες, να επιταχυνθεί το πρώτο εξάμηνο του 2008 σε
σχέση με το 2007 (Διάγραμμα Α.23). Συγκεκριμένα,
οι μέσες μηνιαίες απολαβές για το πρώτο εξάμηνο του
2008 σημείωσαν αύξηση κατά 1,6 ποσοστιαίες μονά-
δες σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2007. Σ’ αυτό
συνέτεινε, μεταξύ άλλων, η αυτόματη τιμαριθμική
αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), αφού για ολόκληρο το 2008
έφθασε περίπου στο 4%, κάτι που αποτελεί την ψηλό-
τερη αύξηση των τελευταίων 12 ετών.

Η πραγματική δαπάνη ανά μισθωτό κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2008 αναμένεται να αυξηθεί
οριακά σε σχέση με το 2007, αφού η αναμενόμενη
αύξηση της ονομαστικής δαπάνης ανά μισθωτό θα
μετριαστεί από την αύξηση του αποπληθωριστή
της ιδιωτικής κατανάλωσης. Αυτό ανατρέπει την
εικόνα του 2007, όταν η πραγματική δαπάνη ανά
μισθωτό μειώθηκε, κάτι που πιθανόν οφειλόταν

σύνολο δευτερογενής
τομέας

τριτογενής
τομέας

200520042003 2006 2007 2008
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4Q1 Q2Q1
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.23 ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό
κατά τομέα απασχόλησης
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: SDW.

6. Τα τριμηνιαία στοιχεία που αναφέρονται στη δαπάνη ανά μισθωτό είναι
υπό αναθεώρηση. Συνεπώς, η ανάλυση στο μέρος αυτό βασίζεται σε
ετήσια στοιχεία (τα ετήσια στοιχεία για το 2007 έχουν ήδη αναθεωρηθεί
ενώ με βάση αυτά θα ακολουθήσει αναθεώρηση των τριμηνιαίων στοι-
χείων για το τρέχον έτος), ενώ η ανάλυση για το πρώτο εξάμηνο του 2008
βασίζεται σε προβλέψεις.
7. Ο αριθμός εργαζομένων που χρησιμοποιείται αφορά φυσικά πρόσωπα
και όχι το ισοδύναμο των πλήρως απασχολουμένων προσώπων όπως
χρησιμοποιείται από τη ΣΥΚ στους εθνικούς λογαριασμούς, λόγω της μη
διαθεσιμότητας τέτοιων στοιχείων σε τριμηνιαία βάση.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔεΚεμΒριοΣ 2008 �

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ �1

στην αύξηση της συμμετοχής ξένου ανειδίκευτου
αλλά και πιο φθηνού εργατικού δυναμικού. Παράλ-
ληλα, η αύξηση του ξένου εργατικού δυναμικού,
αντανακλάται στην επιβράδυνση της παραγωγικό-
τητας τόσο για το πρώτο εξάμηνο του 2008 όσο και
για το 2007 (Διάγραμμα Α.24).

Το μοναδιαίο εργατικό κόστος, κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2008, αναμένεται να αυξηθεί λόγω
της αύξησης που αναμένεται να καταγραφεί στην
ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό, δεδομένου ότι η
παραγωγικότητα έχει επιβραδυνθεί οριακά. Όσο
αφορά το 2007, το μοναδιαίο εργατικό κόστος
κατέγραψε οριακή αύξηση λόγω της επιβράδυν-
σης της παραγωγικότητας η οποία υπερίσχυσε της
επιβράδυνσης της ονομαστικής δαπάνης ανά
μισθωτό. Εντούτοις, παρέμεινε κάτω από τα
επίπεδα της ζώνης του ευρώ για το 2006 και 2007,
ανατρέποντας έτσι την εικόνα των προηγουμένων
ετών (Διάγραμμα Α.25).

�. εγχώρια ανταγωνιστικότητα και ισοζύγιο
Πληρωμών

Ως αποτέλεσμα της υπέρμετρης εγχώριας κατανά-
λωσης, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών (ΙΤΣ) έχει αυξηθεί αισθητά τόσο το
2007 όσο και κατά τους πρώτους μήνες του 2008.
Άνκαι η χρηματοδότηση του ελλείμματος, μέχρι
στιγμής, δε δημιουργεί άμεσα προβλήματα, δεν
παύει να είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι πέραν της υπέρ-
μετρης κατανάλωσης ενδεχόμενα να υποδηλοί και
μείωση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας
οικονομίας, δεδομένων των προβλημάτων στις
εξαγωγές αγαθών και του τουρισμού.

Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία

Στο Διάγραμμα Α.26 φαίνεται η σταθμισμένη
συναλλαγματική ισοτιμία (ΣΣΙ) του κυπριακού
νομίσματος (κυπριακή λίρα μέχρι το 2007 και

Κύπροςζώνη του ευρώ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.25 μοναδιαίο εργατικό κόστος:
Κύπρος και ζώνη του ευρώ
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: SDW.

παραγωγικότητα συνολική δαπάνη για αποδοχές και
εργοδοτικές εισφορές ανά
απασχολούμενο μισθωτό
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.24 Παραγωγικότητα και πραγματική
δαπάνη ανά μισθωτό
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: SDW.

ΠΣΣΙ (ΚΤΚ)ΠΣΣΙ (ΔΝΤ) ΟΣΣΙ (ΚΤΚ)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.26 Σταθμισμένη συναλλαγματική
ισοτιμία του κυπριακού νομίσματος (στάθμιση ΔνΤ)
(έτος βάσης 2000=100)

Πηγές: KTK, ΔΝΤ.
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ευρώ από το 2008) και συγκεκριμένα, ο δείκτης
της πραγματικής ΣΣΙ (ΠΣΣΙ), όπως υπολογίζεται
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) καθώς
και ο πραγματικός και ονομαστικός δείκτης ΣΣΙ,
όπως υπολογίζεται από την ΚΤΚ8. Στο Διάγραμμα
φαίνεται μια αυξητική τάση της πραγματικής
συναλλαγματικής ισοτιμίας (ενδυνάμωση) κατά
το 2007 και τους πρώτους μήνες του 2008, κάτι
που οφείλεται στον αυξημένο πληθωρισμό στην
Κύπρο σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθωρισμό
που ισχύει στις χώρες που λαμβάνονται υπόψη
για την κατασκευή του δείκτη, καθώς επίσης και
στην αποδυνάμωση του δολαρίου και της στερ-
λίνας ως προς το ευρώ. Το φαινόμενο αυτό αντι-
στρέφεται (αποδυνάμωση) κατά τους
τελευταίους μήνες του 2008 και οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην αποδυνάμωση του ευρώ έναντι
του δολαρίου και του γεν. Η αποδυνάμωση της
ΠΣΣΙ γίνεται λιγότερο έντονη εάν λάβουμε
υπόψη τον ψηλό πληθωρισμό που καταγράφεται
στην Κύπρο σε σχέση με τον πληθωρισμό των
εμπορικών εταίρων, γεγονός που προκαλεί ενδυ-
νάμωση στην ΠΣΣΙ.

Η πραγματική ΣΣΙ όπως και το μοναδιαίο
εργατικό κόστος είναι δύο σημαντικά μεγέθη
που αντανακλούν την ανταγωνιστικότητα της
κυπριακής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, η
αύξηση στο μοναδιαίο εργατικό κόστος και η
διατήρηση της ανατίμησης της ΠΣΣΙ σε σύγκριση
με προηγούμενα έτη επηρεάζουν αρνητικά το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, καθιστώντας
τις εγχώριες εξαγωγές λιγότερο ανταγωνιστικές
αλλά και τα εισαγόμενα προϊόντα πιο φθηνά, με
αποτέλεσμα την προτίμησή τους έναντι των
εγχώριων αγαθών.

8. Ο δείκτης σταθμισμένης ισοτιμίας της κυπριακής λίρας σε πραγματι-
κούς όρους‘‘ΠΣΣΙ ΔΝΤ’’υπολογίζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ) και λαμβάνει υπόψη τον ανταγωνισμό με τρίτες χώρες (19 χώρες).
Ως αποπληθωριστής χρησιμοποιείται ο εθνικός δείκτης τιμών κατανα-
λωτή. Λόγω της υπάρχουσας χρονικής υστέρησης, υπολογίζεται από την
Κεντρική Τράπεζα ένας απλουστευμένος δείκτης με 8 αντί 19 χώρες,‘‘ΠΣΣΙ
ΚΤΚ’’. Επίσης, η ΚΤΚ υπολογίζει τον ίδιο δείκτη σε ονομαστικούς όρους.
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Ισοζύγιο πληρωμών

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία για το 2007,
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) κατέ-
γραψε έλλειμμα 11,7% ως προς το ΑΕΠ σε
σύγκριση με έλλειμμα 7% το 2006 (Διάγραμμα
Α.27). Η αύξηση του ελλείμματος οφείλεται,
κυρίως, στην επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου
που κατέγραψε έλλειμμα της τάξης του 30,2%,
αυξημένο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η
αύξηση που καταγράφηκε στο πλεόνασμα του
λογαριασμού υπηρεσιών δεν ήταν επαρκής για να
ανατρέψει την εικόνα. Τέλος, επιδείνωση καταγρά-
φηκε και στο έλλειμμα του λογαριασμού εισοδη-
μάτων και τρεχουσών μεταβιβάσεων που
οφείλεται, εν μέρει, στην αυξημένη κερδοφορία
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με μεγάλη
συμμετοχή ξένων κεφαλαίων. Τα κέρδη αυτά
αναλογούν στους δικαιούχους επενδυτές
σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο
κεφάλαιο των εταιρειών. Έστω και αν κέρδη που
αναλογούν σε μη κατοίκους επενδυτές δεν επανα-
πατρίζονται, αλλά παραμένουν ως επανεπενδυ-
θέντα κέρδη στην Κύπρο, λογιστικά καταγράφονται
ως εκροές από το ΙΤΣ και εισροές ως άμεσες επεν-
δύσεις στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Με
άλλα λόγια, τα κέρδη των μη κατοίκων επενδυτών
στην Κύπρο που δεν επαναπατρίζονται καταγρά-
φονται ταυτόχρονα ως ισόποση επιδείνωση του ΙΤΣ
και αύξηση της χρηματοδότησής του. Δεδομένης
της αυξημένης κερδοφορίας και του αυξημένου
ποσοστού συμμετοχής μη κατοίκων σε κεφάλαια
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο το
2007-2008, τα κέρδη των μη κατοίκων την περίοδο
αυτή αυξήθηκαν, επιδεινώνοντας έτσι το ΙΤΣ.

Νεότερα στοιχεία που αφορούν το πρώτο
εξάμηνο του 2008 καταγράφουν τη συνεχιζόμενη
επιδείνωση στο ΙΤΣ. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 έφθασε το
18,3% σε σχέση με 8,2% το πρώτο εξάμηνο του
2007. Η επιδείνωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη

λογαριασμός εισοδημάτων και
τρεχουσών μεταβιβάσεων

λογαριασμός υπηρεσιών

εμπορικό ισοζύγιο

ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών

2005200420032002 2006 2007
(Προκ.)

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.27 ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
(% ΑΕΠ)
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αύξηση στις εισαγωγές αγαθών που είναι επηρεα-
σμένες σε μεγάλο βαθμό από την τιμή των πετρε-
λαιοειδών αλλά και την υπερβάλλουσα ζήτηση
που οδηγεί σε αυξήσεις στις εισαγωγές κατανα-
λωτικών και ενδιάμεσων αγαθών. Επιπρόσθετα,
νεότερα στοιχεία του εμπορικού ισοζυγίου για το
τρίτο τρίμηνο του 2008 δεν φαίνεται να διαφορο-
ποιούν πολύ την εικόνα. Συγκεκριμένα, στον
Πίνακα A.7 φαίνεται ότι οι συνολικές εισαγωγές
αγαθών επιταχύνθηκαν με μεγαλύτερο ρυθμό σε
σχέση με τις εξαγωγές αγαθών και σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι το επίπεδο των εισαγωγών είναι
πολύ πιο ψηλό, οδηγεί σε περαιτέρω επιδείνωση
του εμπορικού ισοζυγίου. Σε ό,τι αφορά τον τομέα
των υπηρεσιών, προκαταρκτικά στοιχεία για τα
πρώτα δύο τρίμηνα κατέγραψαν μείωση του πλεο-
νάσματος, διευρύνοντας έτσι το έλλειμμα στο ΙΤΣ.

Η χρηματοδότηση των αναγκών της Κύπρου
που προκύπτει από τα ελλείμματα στο ΙΤΣ κατά τα
τελευταία χρόνια, γίνεται κυρίως μέσω των άμεσων
επενδύσεων (Διάγραμμα Α.28). Το ποσοστό χρημα-
τοδότησης για το 2007 μειώθηκε σχεδόν στο 40%
από 75% περίπου το 2006, που άνκαι ψηλό σε σχέση
με άλλες χώρες, για την Κύπρο είναι το χαμηλότερο
των τελευταίων ετών. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, η
χρηματοδότηση από άμεσες επενδύσεις είναι, κατά
μέσο όρο, κοντά στο 5% τα τελευταία οκτώ χρόνια
ενώ το 2007 έφθασε στο 4,6%. Λόγω του αυξημένου
ελλείμματος στο ΙΤΣ το 2007, το ποσοστό χρηματο-
δότησης από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και λοιπών
επενδύσεων έχει αυξηθεί στο 60% περίπου.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το συνολικό
χρέος της Κύπρου έχει φθάσει περίπου στο 125%
του ΑΕΠ το 2007, από περίπου 50% που ήταν το
2003 άνκαι ένα μέρος της αύξησής του οφείλε-
ται σε εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο χωρίς
όμως να έχουν οικονομικές δοσοληψίες με την
εγχώρια αγορά. Τέλος, η διεθνής επενδυτική
θέση της Κύπρου κατά το 2007 είναι πλεονα-
σματική, δηλαδή το ενεργητικό είναι μεγαλύτερο
από το παθητικό.

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως % του ΑΕΠ

άμεσες επενδύσεις ως % του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών (δεξιά κλίμακα)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.28 χρηματοδότηση ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών από άμεσες επενδύσεις

Πηγή: ΚΤΚ.

Πίνακας A.7 εμπορικό ισοζύγιο
(€ εκατομύρια)

Πηγή: ΣΥΚ.

Εισαγωγές Εξαγωγές Έλλειμμα
ισοζυγίου

2006 5.513,5 1.111,8 4.401,7
2007 6.353,4 1.082,7 5.270,8
ετήσια % μεταβολή 15,2 -2,6 19,7
2007 Ιαν. - Σεπτ. 4.648,4 818,7 3.827,7
2008 Ιαν. - Σεπτ. 5.560,1 850,0 4.710,1
ετήσια % μεταβολή 19,6 3,8 23,1
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Τουρισμός
Η πορεία του τουρισμού, όπως καταγράφεται μέσα
από τα έσοδα για τους πρώτους εννιά μήνες του
2008, είναι σαφώς επιδεινωμένη σε σχέση με την
πορεία που καταγράφηκε την αντίστοιχη περίοδο
του 2007 (Πίνακας Α.8). Συγκεκριμένα, τα συνο-
λικά έσοδα για την εν λόγω περίοδο παρουσίασαν
μείωση κατά 4,1%. Παράλληλα, οι αφίξεις για τους
πρώτους εννιά μήνες του έτους παρουσίασαν
μείωση 0,3%. Οι εξελίξεις στον τουρισμό οφείλον-
ται, εν μέρει, στις δυσμενείς επιπτώσεις της παγκό-
σμιας οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα στην
οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου από το οποίο
προέρχεται περίπου το 50% των τουριστών.

Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα Α.29 ο
ρυθμός αύξησης των εσόδων κατά τα τρία τρίμηνα
του 2008 είναι μικρότερος από το ρυθμό αύξησης
των αφίξεων, κάτι που σημαίνει ότι η κατά κεφαλήν
δαπάνη μειώθηκε για την εν λόγω περίοδο. Η ίδια
τάση καταγράφηκε και την περίοδο 2003 – 2005,
ενώ την περίοδο 2006-2007 η τάση ήταν αντίθετη.

�. εγχώρια Ζήτηση, Παραγωγή
και αγορά εργασίας

Τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα αναλυτικά στοι-
χεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΣΥΚ), ο
ρυθμός μεγέθυνσης της κυπριακής οικονομίας,
άνκαι παρουσίασε οριακή επιβράδυνση κατά το
πρώτο μισό του 2008 σε σύγκριση με το 2007,
παραμένει σε ψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, ο
πραγματικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ κυμάν-
θηκε γύρω στο 4% το πρώτο μισό του έτους σε
σχέση με 4,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2007
(Διάγραμμα Α.30(α) και στη σελ. 46 Διάγραμμα
Α30(β)). Η πρόσφατη προκαταρκτική εκτίμηση
της ΣΥΚ για την οικονομική μεγέθυνση κατά το
τρίτο τρίμηνο του 2008 ανέρχεται στο 3,5%. Συνε-
πώς, προκαταρκτικά για τους πρώτους εννιά

έσοδα αφίξεις
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.29 αφίξεις και έσοδα από τουρισμό
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.

Πίνακας A.8 Τουρισμός

Αφίξεις τουριστών Έσοδα από Κατά κεφαλή
(χιλ.) τουρισμό (εκ. €) δαπάνη (€)

2006 2.400,9 1.755,3 731,1
2007 2.416,1 1.858,1 769,1
ετήσια % μεταβολή 0,6 5,9 5,2
2007 Ιαν. - Σεπτ. 1.972,5 1.532,7 777,0
2008 Ιαν. - Σεπτ. 1.965,9 1.470,2 747,9
ετήσια % μεταβολή -0,3 -4,1 -3,8

Πηγή: ΣΥΚ.
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αεΠ (επιμέρους κατηγορίες)
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.
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μήνες του χρόνου η οικονομική μεγέθυνση
ανήλθε στο 3,8%. Σημειώνεται ότι η επί μέρους
ανάλυση ενδέχεται να τροποποιηθεί, ενόψει
επικείμενης αναθεώρησης των επί μέρους κατη-
γοριών του ΑΕΠ από την ΣΥΚ.

Για ολόκληρο το 2008 αναμένεται μεγαλύτερη
επιβράδυνση σε σύγκριση με την καταγραφόμενη
κατά τους πρώτους εννιά μήνες του έτους, ως επακό-
λουθο των εντονότερων επιπτώσεων της οικονομι-
κής κρίσης κατά το τελευταίο τρίμηνο. Σύμφωνα με
τους δείκτες εμπιστοσύνης του Οκτώβρη (Πίνακας
Α.9) η επιβράδυνση του ΑΕΠ αναμένεται να συνεχι-
στεί και το τέταρτο τρίμηνο του 2008. Πιο συγκεκρι-
μένα, οι επιμέρους δείκτες των υπηρεσιών, της
βιομηχανίας, του λιανικού εμπορίου, της κατανάλω-
σης και των κατασκευών δείχνουν σημαντική χειρο-
τέρευση τους τελευταίους μήνες.

Όσον αφορά την επιβράδυνση στο ρυθμό
μεγέθυνσης του ΑΕΠ που καταγράφηκε κατά το
πρώτο μισό του 2008, σύμφωνα με τα διαθέσιμα
στοιχεία της ΣΥΚ, αυτή οφείλεται κυρίως, στη
μείωση κατά 0,9% που σημειώθηκε στη δημό-
σια κατανάλωση. Αντίθετα, η ιδιωτική κατανά-
λωση, η οποία συνέτεινε σημαντικά στο ρυθμό
αύξησης του ΑΕΠ το 2007, παρουσίασε περαι-
τέρω επιτάχυνση αφού αυξήθηκε κατά 7% το
πρώτο μισό του έτους σε σχέση με 6,5% την
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παράλληλα, οι
ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου
κατέγραψαν επιβράδυνση της τάξης του 4,6%,
μετά τις πολύ σημαντικές αυξήσεις που κατέ-
γραψαν το 2007. Οι συνολικές εισαγωγές αυξή-
θηκαν κατά 12,4%, έναντι αύξησης 6,1% το
αντίστοιχο μισό του 2007, κυρίως επηρεαζόμε-
νες από την αύξηση στις εισαγωγές αγαθών.
Παράλληλα, οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν
κατά 6% έναντι μείωσης 1,2% που κατέγραψαν
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της
σημαντικής αύξησης στις εξαγωγές υπηρεσιών
και συγκεκριμένα στον τομέα των χρηματοοι-
κονομικών υπηρεσιών.
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Πηγή: ΣΥΚ.

Πίνακας A.9 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας:
Δείκτες εμπιστοσύνης
(για επιμέρους δείκτες: διαφορά μεταξύ ποσοστού θετικών και ποσοστού
αρνητικών απαντήσεων)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(1) Στοιχεία διορθωμένα από εποχιακές διακυμάνσεις.

2008 2008 2008 2008 2008
Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ.

ΔΟΣ 112,2 109,6 109,0 112,8 93,6
Βιομηχανία 11 12 9 10 3
Υπηρεσίες 28 17 20 22 7
Καταναλωτές -34 -31 -26 -25 -31
Λιανικό εμπόριο 7 6 1 5 0
Κατασκευές -3 -4 -9 -3 -15
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Ιδιωτική Κατανάλωση

Η ιδιωτική κατανάλωση με βάση τα αναλυτικά στοι-
χεία των Εθνικών Λογαριασμών του πρώτου εξαμή-
νου του 2008, κατέγραψε σημαντικούς ρυθμούς
μεγέθυνσης. Εντούτοις, πιο πρόσφατα στοιχεία του
δείκτη κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου, από τον
οποίο εξαιρούνται οι πωλήσεις αυτοκινήτων, δείχνουν
επιβράδυνση καταγράφοντας ρυθμό μεγέθυνσης της
τάξης του 8,3% τον μήνα Αύγουστο 2008 σε σύγκριση
με 12% αύξηση τους προηγούμενους μήνες του
χρόνου (Διάγραμμα Α.31), υποδηλώντας ενδεχό-
μενη σταδιακή ανατροπή της εικόνας. Όσον αφορά
τις εγγραφές ιδιωτικών οχημάτων, εξακολουθούν να
καταγράφουν επιβράδυνση με ρυθμούς αύξησης
της τάξης του 6,4% κατά τους πρώτους δέκα μήνες
του έτους σε σύγκριση με 38% κατά την ίδια
περίοδο του 2007, χρονιά κατά την οποία οι πωλή-
σεις αυτοκινήτων είχαν αυξηθεί δραματικά λόγω της
μείωσης στους καταναλωτικούς φόρους
(Διάγραμμα Α.32).

Επιπρόσθετο δείκτη κατανάλωσης, αποτε-
λούν οι δαπάνες κατόχων κυπριακών πιστωτικών
καρτών στην Κύπρο (Διάγραμμα Α.33), οι οποίες
αυξήθηκαν με ρυθμό 8,3% το μήνα Οκτώβριο,
παρουσιάζοντας σημαντική επιβράδυνση σε
σύγκριση με το ρυθμό αύξησης της τάξης του
30,2% που καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2007.
Για ολόκληρη την περίοδο παρατηρήθηκε επίσης
επιβράδυνση, με τις συγκεκριμένες δαπάνες να
καταγράφουν αύξηση της τάξης του 19,2% σε
σύγκριση με 25% που καταγράφηκε την ίδια
περίοδο του 2007. Η πορεία που άρχισε να κατα-
γράφεται το μήνα Οκτώβριο αναμένεται να συνε-
χιστεί και τους επόμενους μήνες του έτους. Οι
δαπάνες κατόχων ξένων καρτών στην Κύπρο,
κατέγραψαν μείωση της τάξης του 2,1% την
περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2008, σε σχέση
με αύξηση 15% την αντίστοιχη περσινή περίοδο,
γεγονός που, εν μέρει, αντικατοπτρίζει τη μείωση
των εσόδων από τον τουρισμό.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.31 Λιανικές πωλήσεις

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.32 εγγραφές αυτοκινήτων

Πηγή: ΣΥΚ.

δαπάνες κατόχων κυπριακών πιστωτικών καρτών στην Kύπρο
δαπάνες κατόχων κυπριακών πιστωτικών καρτών στο εξωτερικό
δαπάνες κατόχων ξένων πιστωτικών καρτών στην Κύπρο
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.33 Δαπάνες κατόχων πιστωτικών καρτών
(συσσωρευμένή ετήσια μεταβολή περιόδου από Ιανουάριο)

Πηγή: JCC Payment Systems Ltd.
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Δευτερογενής τομέας: κατασκευές /
βιομηχανική παραγωγή

Όσον αφορά το δευτερογενή τομέα, ο τομέας των
κατασκευών δείχνει ήδη σημάδια επηρεασμού από
τη διεθνή κρίση. Συγκεκριμένα, ο αριθμός αδειών
οικοδομής μειώθηκε κατά 10%, από 7.166 σε 6.447,
την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2008 σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007
(Διάγραμμα Α.34). Η συνολική αξία και ο αριθμός
οικιστικών μονάδων μειώθηκαν, επίσης, κατά 2,7%
και 9,1% αντίστοιχα, την προαναφερόμενη
περίοδο. Παράλληλα, ο δείκτης για το εμβαδόν
αδειών οικοδομής παρουσίασε ετήσια μείωση της
τάξης του 4,8% κατά την υπό εξέταση περίοδο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλη μείωση στον αριθμό
αδειών οικοδομής για το πρώτο εννιάμηνο του
2008 παρατηρήθηκε στα οικιστικά κτίρια της τάξης
του 12%. Εστιάζοντας στις άδειες οικοδομής ανά
επαρχία, η Αμμόχωστος καταγράφει τη μεγαλύτερη
ετήσια μείωση στον αριθμό αδειών οικοδομής της
τάξης του 32,4% για τους πρώτους εννιά μήνες του
2008, με δεύτερη την επαρχία Λάρνακας όπου η
μείωση ανέρχεται στο 14,5%. Εντούτοις, στη
Λάρνακα και στην Πάφο συνεχίζει να καταγράφε-
ται αύξηση στο εμβαδόν και τη συνολική αξία των
αδειών οικοδομής. Όσον αφορά τη Λευκωσία,
άνκαι καταγράφεται πιο περιορισμένη μείωση στον
αριθμό αδειών οικοδομής, μείωση καταγράφεται,
επίσης, στο εμβαδόν και τη συνολική αξία των
αδειών οικοδομής. Συνεπώς, οι άδειες οικοδομής,
που συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλον-
τική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα,
επιβεβαιώνουν την εκτίμηση που υπάρχει στην
αγορά για ουσιαστική μείωση της δραστηριότητας,
ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές.

Παρά την αρνητική πορεία που ακολουθεί ο
δείκτης αδειών οικοδομής, και σύμφωνα με τα
τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, το μήνα
Σεπτέμβριο του 2008 οι άδειες οικοδομής κατα-
γράφουν σημαντική ετήσια αύξηση 13,8%. Τα στοι-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.34 Eγκεκριμένες άδειες οικοδομής

Πηγή: ΣΥΚ.
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χεία αυτά, όμως, δεν υποδηλούν αλλαγή στην
πορεία του κατασκευαστικού τομέα, αφού, όπως
αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι άδειες οικοδομής για
το πρώτο δεκάμηνο του 2008 συνεχίζουν να κατα-
γράφουν ουσιαστική ετήσια μείωση και η διακύ-
μανση αυτή φαίνεται να βρίσκεται στα πλαίσια των
ανά μήνα μεγάλων διακυμάνσεων, λόγω πολλών
αστάθμητων παραγόντων. Η αύξηση που παρατη-
ρήθηκε πιθανόν να οφείλεται σε αυξημένη ζήτηση
λόγω της μείωσης που παρατηρείται στο κόστος
παραγωγής από τη διαγραφόμενη παγκόσμια οικο-
νομική ύφεση που όμως δεν αναμένεται ότι θα
ανατρέψει την όλη πορεία του δείκτη.

Μια περαιτέρω ένδειξη της περιορισμένης
δραστηριότητας στον τομέα των κατασκευών,
είναι η σημαντική μείωση που καταγράφηκε τους
πρώτους εννιά μήνες του 2008 στα έσοδα της
κυβέρνησης από τα ακίνητα. Συγκεκριμένα, την
περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2008, οι
εισπράξεις του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων
από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας και κεφαλαιου-
χικών κερδών μειώθηκαν κατά 6% και 22% αντί-
στοιχα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2007, ενώ τα τέλη χαρτοσήμου κατέγραψαν,
επίσης, μικρή μείωση της τάξης του 2%.

Πέραν τούτου, όπως αναφέρθηκε και στην
ενότητα «Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί» ο
δείκτης εμπιστοσύνης του τομέα των κατασκευών
(Πίνακας Α.9, σελ. 46), υποδηλοί σημαντική μείωση
στη δραστηριότητα του τομέα. Παράλληλα, όπως
διαφαίνεται στο Διάγραμμα 35, οι προσδοκίες για
τις τιμές πωλήσεων ακινήτων, οι οποίες περιλαμβά-
νονται στο δείκτη εμπιστοσύνης για τον τομέα των
κατασκευών γενικότερα είναι καθοδικές, επιβεβαι-
ώνοντας την αρνητική πορεία που αναμένεται να
ακολουθήσει ο τομέας των κατασκευών.

Όσον αφορά τις πωλήσεις τσιμέντου, ο όγκος
πωλήσεων αυξήθηκε κατά 10,8% το πρώτο δεκά-
μηνο του 2008 καταγράφοντας ρυθμό μεγέθυνσης
ουσιαστικά αμετάβλητο από το αντίστοιχο δεκά-
μηνο του 2007. Εντούτοις, με βάση τα τελευταία
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.35: Δείκτης επιχειρηματικού κλίματος -
κατασκευές

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(1) Στοιχεία διορθωμένα από εποχιακές διακυμάνσεις.
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διαθέσιμα στοιχεία, τον Οκτώβριο του 2008 κατα-
γράφηκε σημαντική πτώση στο ρυθμό μεγέθυνσης
του όγκου πωλήσεων τσιμέντου φθάνοντας το
1,2%, σε σύγκριση με 17,8% τον αντίστοιχο μήνα
του 2007 (Διάγραμμα Α.36).

Παράλληλα με τη γενική εικόνα της οικονομι-
κής υποτονικότητας στον τομέα των κατασκευών,
ο τομέας της μεταποίησης παρουσιάζει επίσης
σημάδια κόπωσης. Συνολικά ο δείκτης βιομηχανι-
κής παραγωγής (Διάγραμμα Α.37) παρουσίασε
άνοδο 3,9% για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγού-
στου του 2008, σε σύγκριση με 2,8% την αντί-
στοιχη περίοδο του 2007. Παρόλα αυτά, τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του εν λόγω δείκτη
για τον Αύγουστο του 2008, κατέγραψαν ετήσια
μείωση της τάξης του 3,2%.

Αγορά εργασίας

Ακολουθώντας την ισχυρή οικονομική δραστηριό-
τητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, η απασχό-
ληση9 συνεχίζει να αυξάνεται με ψηλούς ρυθμούς,
φθάνοντας στο 3,1%. Η αύξηση αυτή προήλθε
κυρίως από την αύξηση στο ξένο εργατικό δυνα-
μικό. Παράλληλα, κατά την υπό εξέταση περίοδο
καταγράφηκε μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά
0,2% φθάνοντας έτσι στο 3,9%, σύμφωνα με στοι-
χεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ)
(Διάγραμμα Α.38).

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία σε ότι
αφορά την ανεργία (Διάγραμμα Α.39, σελ. 51) είναι
αυτά των εγγεγραμμένων ανέργων, τα οποία
ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό την τάση που
δείχνουν τα στοιχεία της ΕΕΔ κατά τα τελευταία δύο
χρόνια. Το ποσοστό αυτό, ενώ μέχρι και το πρώτο
εξάμηνο του 2008 παρουσίαζε μια πτωτική τάση,
μετέπειτα φαίνεται να σταθεροποιείται κάτι που
συνδέεται με την προδιαγραφόμενη επιβράδυνση
της κυπριακής οικονομίας κατά το δεύτερο εξάμηνο
του 2008. Η τάση αυτή φαίνεται πιο ξεκάθαρα από
τα στοιχεία που είναι διορθωμένα ως προς τις
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.36 Πωλήσεις τσιμέντου

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.38 ετήσια ποσοστιαία μεταβολή
απασχόλησης και ποσοστό ανεργίας

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.37 Βιομηχανική παραγωγή

Πηγή: ΣΥΚ.

9. Δέστε ορισμό στην υποσημείωση 7.
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εποχιακές διακυμάνσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων και συνεπώς
το ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας είναι μικρό-
τερα από τα αντίστοιχα της ΕΕΔ λόγω κάποιων
διαφορών που υπάρχουν στις δύο μεθοδολογίες
καταμέτρησης της ανεργίας.

Σε ό,τι αφορά την ανά τομέα ανάλυση της
απασχόλησης (Διάγραμμα Α.40), η αύξηση που
καταγράφηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008
οφείλεται, κυρίως, στις «λοιπές υπηρεσίες» (χρημα-
τοπιστωτικοί οργανισμοί, διαχείριση ακίνητης περι-
ουσίας, δημόσια υπηρεσία, εκπαίδευση, υγεία), ενώ
σημαντική είναι επίσης και η συνεισφορά των
τομέων εμπορίου, επιδιορθώσεων, ξενοδοχείων,
εστιατορίων, μεταφορών και επικοινωνιών. Οι κατα-
σκευές έχουν επίσης συνεισφέρει θετικά στην
απασχόληση, ενώ σε πολύ πιο μικρό βαθμό η βιομη-
χανία. Τέλος, η απασχόληση στον τομέα της γεωρ-
γίας, παρά τη θετική συνεισφορά κατά το 2007,
κατέγραψε μείωση κατά το πρώτο εξάμηνο του
2008, πιθανόν λόγω της ανομβρίας.

�. εγχώριες Δημοσιονομικές εξελίξεις

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατι-
στικής Υπηρεσίας που καλύπτουν τη γενική κυβέρ-
νηση, κατά τους πρώτους εννιά μήνες του 2008
καταγράφηκε δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης
του 2,9% του ΑΕΠ σε σχέση με πλεόνασμα 3,1% του
ΑΕΠ για την αντίστοιχη περίοδο του 2007 (Πίνακας
Α.10, σελ.52) Ταυτόχρονα, κατά την ίδια περίοδο το
πρωτογενές πλεόνασμα ως ποσοστό του ΑΕΠ,
μειώθηκε στο 5,2% από 5,6% την αντίστοιχη
περίοδο του 2007 (Διάγραμμα Α.41). Πιο αναλυ-
τικά, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
αυξήθηκαν κατά 8,3% κατά την υπό εξέταση
περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2007, ενώ τα συνολικά έσοδα της γενικής κυβέρνη-
σης αυξήθηκαν κατά 7,6%.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα (Διάγραμμα Α.42, σελ.
52), σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με την πρώτη
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.39 Ποσοστό εγγεγραµµένης ανεργίας

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πηγή: ΣΥΚ.
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εννιαμηνία του 2007 της τάξης του 4,5% στην κατη-
γορία «Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο
κλπ». Η εν λόγω κατηγορία συμπεριλαμβάνει και τα
έσοδα από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, τα
οποία επηρεάζονται από το επίπεδο δραστηριότη-
τας στον τομέα των κατασκευών και ακινήτων.
Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα σε αυτή την κατηγορία
είχαν καταγράψει αύξηση πέραν της προσδοκούμε-
νης, φθάνοντας το 35% την πρώτη εννιαμηνία του
2007 λόγω της αυξημένης δραστηριότητας στον
τομέα κατασκευών και ακινήτων. Η σημαντική
μείωση του ρυθμού αύξησης των εσόδων το 2008
οφείλεται στην επιβράδυνση που παρατηρείται
στην αγοραπωλησία ακινήτων, κάτι το οποίο
διαφαίνεται και από τα στοιχεία του Τμήματος
Εσωτερικών Προσόδων όπου καταγράφεται μείωση
22% στα δημόσια έσοδα από το φόρο κεφαλαιου-
χικών κερδών τους πρώτους εννιά μήνες του 2008
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Θεωρείται γενικά συνετό, όπως, έκτακτες
αυξήσεις στα έσοδα, που παρατηρήθηκαν το 2007,
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενισχυμένης
δημοσιονομικής εξυγίανσης αντί για σκοπούς
χρηματοδότησης επιπρόσθετων αυξημένων δαπα-
νών, ιδιαίτερα μάλιστα αν οι αυξήσεις αυτές είναι
μόνιμου χαρακτήρα και δε μπορούν να αντιστρα-
φούν εύκολα.

Επιπλέον, η συγκράτηση των δαπανών είναι
απαραίτητη, ώστε η μακροχρόνια βιωσιμότητα των
δημόσιων οικονομικών να εξασφαλιστεί, αφού
υπολογισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεικνύουν
ότι το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού θα
αυξήσει κατακόρυφα τις πιέσεις στα δημόσια οικο-
νομικά στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, διάφορα μέτρα
τα οποία στοχεύουν στην εξασφάλιση της βιωσι-
μότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
πρέπει να υιοθετηθούν το συντομότερο. Ένα τέτοιο
πακέτο μέτρων βρίσκεται υπό συζήτηση με τους
αρμόδιους φορείς στο παρόν στάδιο και στοχεύει
κυρίως στη σταδιακή αύξηση των συνεισφορών
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

συνολικά έσοδα γενικής κυβέρνησης συνολικές δαπάνες γενικής
κυβέρνησης
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.42 Συνολικά έσοδα και δαπάνες γενικής
κυβέρνησης ως ποσοστό του αεΠ

Πηγή: ΣΥΚ.

Πίνακας A.10 Λογαριασμοί ευρύτερου
δημόσιου τομέα
(€ εκατομύρια)

Πηγή: ΣΥΚ.

Iαν-Σεπτ. Iαν-Σεπτ. Μεταβολή
2007 2008

Δαπάνες
Ενδιάμεση κατανάλωση 506,0 555,8 49,8
Κεφαλαιούχα αγαθά 273,2 285,7 12,5
Απολαβές προσωπικού 1.597,2 1.707,5 110,3
Άλλοι φόροι επί της παραγωγής 0,2 0,4 0,2
Επιδοτήσεις 1,3 1,4 0,1
Τόκοι πληρωθέντες 389,3 398,9 9,6
Κοινωνικές παροχές 1.337,1 1.511,2 174,1
Άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις 500,3 567,2 66,9
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου 51,8 15,0 -36,8
Σύνολο Δαπανών 4.656,4 5.043,1 386,7

ΕΣΟΔΑ
Παροχή αγαθών και υπηρεσιών 348,8 346,6 -2,2
Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές 2.226,2 2.404,7 178,5

εκ των οποίων ΦΠΑ 1.254,2 1.443,3 189,1
Εισόδημα περιουσίας 84,8 112,8 28,0
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ 1.486,6 1.554,8 68,2
Κοινωνικές εισφορές 905,3 1.024,7 119,4
Άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις 77,2 80,0 2,8
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου 9,7 3,0 -6,7
Σύνολο Εσόδων 5.138,6 5.526,6 388,0
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) 482,2 483,5

Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) ως % επί του ΑΕΠ 3,1 2,9
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Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
μειώθηκε στο 59,4% το 2007 σε σχέση με 64,6% το
2006 λόγω του ψηλού πρωτογενούς πλεονάσμα-
τος, όπως επίσης και λόγω της συρρίκνωσης των
χρεολυτικών ταμείων (Διάγραμμα Α.43). Το 2008
αναμένεται πως θα υπάρχει μια ακόμη μεγαλύτερη
μείωση του δημόσιου χρέους λόγω της συρρίκνω-
σης του μεγαλύτερου μέρους των χρεολυτικών
ταμείων με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης να
προβλέπουν μείωση του δημόσιου χρέους στο
47,9% του ΑΕΠ. Εν τούτοις, το γεγονός ότι το χρέος
ως ποσοστό επί του ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από το
60% του ΑΕΠ που προβλέπεται από το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δεν πρέπει να δημι-
ουργήσει κλίμα εφησυχασμού.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υιοθετηθούν
μέτρα τα οποία θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων τότε τα πλεονά-
σματα του Ταμείου θα μετατραπούν σε ελλείμματα, τα
οποία στο μέλλον θα επιβαρύνουν σημαντικά τόσο το
δημοσιονομικό έλλειμμα όσο και το δημόσιο χρέος.
Μια τέτοια εξέλιξη θα περιορίσει σημαντικά την ικανό-
τητα της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει τη δημοσιο-
νομική πολιτική ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής.

Η ένταξη στη ζώνη του ευρώ έχει αναβαθμί-
σει τη σημασία της δημοσιονομικής πολιτικής, η
οποία πρέπει να χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο
που να επιτρέπει στην οικονομία να ανταπεξέλθει
τις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, όπως
η παρούσα διεθνής κρίση. Η δημοσιονομική πολι-
τική οφείλει να είναι προσηλωμένη στη διατή-
ρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας.
Πρέπει να τονιστεί πως το αναθεωρημένο
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης προνοεί
πως σε καιρούς οικονομικής ευμάρειας οι κυβερ-
νήσεις πρέπει να κάνουν μεγαλύτερες προσπά-
θειες για δημοσιονομική εξυγίανση ώστε να
υπάρχουν περιθώρια για τη δημοσιονομική πολι-
τική να αντιδράσει σε περιόδους οικονομικής
κρίσης χωρίς την παραβίαση των προνοιών του
Συμφώνου Σταθερότητας.

2005 2006 2007 2008
Q1 Q2 Q1Q4 Q2 Q4Q3 Q1 Q3 Q2 Q1Q4 Q2Q3
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.43 Kαθαρό δημόσιο χρέος ως ποσοστό
του αεΠ

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών.
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ΠΛαιΣιο α.2

ανάλυση της μείωσης του δημόσιου
χρέους ως ποσοστό του αεΠ το 2008

Σύμφωνα με στοιχεία και υπολογισμούς του
Υπουργείου Οικονομικών, και με βάση την
ανακοίνωση για τον Προϋπολογισμό του
2009, το δημόσιο χρέος αναμένεται να
μειωθεί από 59,4% του ΑΕΠ το 2007, σε
περίπου 47,4% του ΑΕΠ το 2008. Η μείωση
αυτή των 12 ποσοστιαίων μονάδων είναι
εντυπωσιακή και καταγράφεται παρά το
αναμενόμενο μικρό πλεόνασμα του δημο-
σιονομικού ισοζυγίου κατά το 2008. Ο
στόχος αυτού του πλαισίου είναι η επεξή-
γηση των λόγων αυτής της μεγάλης αναμε-
νόμενης μείωσης στο δημόσιο χρέος.

Τα δημοσιονομικά ελλείμματα του
κράτους, δηλαδή η διαφορά των δημόσιων
εσόδων από τις δημόσιες δαπάνες, συσσω-
ρεύονται κάθε χρόνο στο δημόσιο χρέος,
ενώ σε περιπτώσεις που έχουμε δημοσιονο-
μικό πλεόνασμα, αυτό βοηθά στο να μειωθεί
το δημόσιο χρέος. Οι ετήσιοι πληρωτέοι
τόκοι αυξάνουν το δημόσιο χρέος ενώ οι
οποιεσδήποτε αποπληρωμές τόκων
μειώνουν το ποσό αυτό.

Ένας σημαντικός παράγοντας που
επηρεάζει τη μεταβολή του δημόσιου
χρέους είναι το λεγόμενο πρωτογενές δημο-
σιονομικό ισοζύγιο, το οποίο ορίζεται ως το
δημοσιονομικό ισοζύγιο εξαιρουμένων των
δαπανών της κυβέρνησης από τις αποπλη-
ρωμές τόκων. Ένας άλλος παράγοντας που
επηρεάζει το ποσοστό του δημόσιου χρέους
ως προς το ΑΕΠ είναι και το μέγεθος του
παρονομαστή, δηλαδή του ΑΕΠ, αφού σε
περίπτωση οικονομικής μεγέθυνσης της
οικονομίας, υπάρχει, ceteris paribus, μια
αυτόματη μείωση αυτού του ποσοστού.

Στην περίπτωση της Κύπρου, μειώσεις
στο χρέος οφείλονται και στη συρρίκνωση
των χρεολυτικών ταμείων. Αυτά είναι έντοκα
ειδικά ταμεία που δημιουργήθηκαν παλαι-
ότερα και διατηρούνται ακόμα στην
Κεντρική Τράπεζα με σκοπό τη σταδιακή
αποπληρωμή συγκεκριμένων δανείων του
κράτους. Κάθε χρόνο το κράτος καταθέτει
προκαθορισμένα ποσά στα ταμεία αυτά
μέχρι την ημερομηνία λήξης του συγκεκρι-
μένου δανείου, δηλαδή την ημερομηνία που
το κράτος καλείται να αποπληρώσει το
συγκεκριμένο μέρος του δημόσιου χρέους.
Προηγουμένως, τα ποσά τα οποία κατέθετε
το κράτος στα χρεολυτικά ταμεία αφαιρούν-
ταν από το δημόσιο χρέος, ανεξάρτητα από
το γεγονός ότι αυτό το μέρος του χρέους θα
αποπληρωνόταν μελλοντικά. Ενόψει της
ένταξής μας στην ΕΕ, τα ποσά τα οποία ήταν
καταθετημένα στα χρεολυτικά ταμεία δεν
μπορούσαν να παρουσιαστούν στους λογα-
ριασμούς του δημόσιου χρέους ως αποπλη-
ρωμές για μεθοδολογικούς λόγους που
επιβλήθηκαν από την Eurostat. Ως αποτέλε-
σμα, αυτά τα ποσά παρουσιάζονται ως
μέρος του δημόσιου χρέους μέχρι την
ημερομηνία λήξης των χρεολυτικών
ταμείων, τη στιγμή δηλαδή που θα γίνουν οι
αποπληρωμές αυτών των συγκεκριμένων
ποσών του χρέους.

Κατά το 2008 υπήρξε σημαντική συρρί-
κνωση των χρεολυτικών ταμείων, καθότι ένα
μεγάλο μέρος του χρέους που χρηματοδο-
τήθηκε με αυτόν τον τρόπο μέσω των
διαχρονικών καταθέσεων από την Κυβέρ-
νηση εξοφλήθηκε το 2008.

Η πιο κάτω εξίσωση1 αντανακλά τα πιο
πάνω, επεξηγώντας τη μεταβολή του λόγου
του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Η μεταβολή οφείλεται σε τέσσερις παράγον-
τες, τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης της

1. L. Spaventa “The growth of public debt: sustainability, fiscal rules and monetary rules” IMF staff papers, June 1987.
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οικονομίας που επηρεάζει την αξία του
παρονομαστή, το επιτόκιο σε πραγματικούς
όρους, το μέγεθος του πρωτογενούς δημο-
σιονομικού ισοζυγίου και τη συρρίκνωση
των χρεολυτικών ταμείων.

Όπου,
Δ = αλλαγή
β = δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
i = ονομαστικό επιτόκιο
π = πληθωρισμός
y = πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης της
οικονομίας
ΠΔΙ = πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο
ως ποσοστό του ΑΕΠ
ΧΤ = αξία χρεολυτικών ταμείων τα οποία

t t 1( t t yt ) t t t
.

λήγουν κατά το έτος t ως ποσοστό του ΑΕΠ
ε= άλλοι παράγοντες
t = χρόνος

Ο πίνακας πιο κάτω δείχνει αναλυτικά το
μέγεθος της συνεισφοράς των πιο πάνω
παραγόντων στην προβλεπόμενη μείωση
του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ
για το 2008. Από τη μείωση στο λόγο του
δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ κατά 12
ποσοστιαίες μονάδες το 2008, οι 5,2 ποσο-
στιαίες μονάδες οφείλονται στη συρρίκνωση
των χρεολυτικών ταμείων, οι 3,9 ποσοστιαίες
μονάδες οφείλονται στο πρωτογενές πλεό-
νασμα, οι 2,3 ποσοστιαίες μονάδες οφείλον-
ται στο πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης της
οικονομίας και οι 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε
άλλους μικρότερους παράγοντες.

Σύνολο -12,0
Μέρος της αλλαγής που οφείλεται στο πραγματικό ρυθμό
μεγέθυνσης της οικονομίας -2,3
Μέρος της αλλαγής που οφείλεται στο επιτόκιο σε πραγματικούς όρους 0,0
Μέρος της αλλαγής που οφείλεται στο πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο -3,9
Μέρος της αλλαγής που οφείλεται στη συρρίκνωση των χρεολυτικών ταμείων -5,2
Μέρος της αλλαγής που οφείλεται σε άλλους λόγους -0,6

ανάλυση της μείωσης του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του αεΠ το 2008
(ποσοστιαίες μονάδες)
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Ταυτόχρονα, οποιαδήποτε αύξηση κρατικών
δαπανών για κοινωνικούς ή αναπτυξιακούς
σκοπούς, που ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο ενδε-
χόμενα να είναι θεμιτή, πρέπει να είναι στοχευ-
μένη και στα πλαίσια των οικονομικών
δυνατοτήτων του κράτους.

Το κράτος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση
στο χρονικό πλαίσιο της εφαρμογής δημοσιονομι-
κής πολιτικής ώστε τα διάφορα μέτρα να λειτουρ-
γούν προς εξομάλυνση του οικονομικού κύκλου
και όχι επιδείνωσή του. Η πρακτική εφαρμογή της
δέσμευσης της κυβέρνησης στους κανονισμούς
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης όχι
μόνο θα συμβάλει τόσο σε υγιή δημόσια οικονο-
μικά όσο και στη μακροπρόθεσμη επίτευξη της
μακροοικονομικής σταθερότητας.

Προϋπολογισμός 2009

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σεπτέμβριο
του 2008 το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογι-
σμού για το 2009 το οποίο προβλέπει αύξηση στις
συνολικές δαπάνες, εξαιρουμένων των αποπληρω-
μών δανείων, κατά 10,9% σε σύγκριση με το 2008.
Ένα μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται
στην προβλεπόμενη αύξηση κατά 16,4% των μετα-
βιβαστικών δαπανών λόγω της καταβολής του
πασχαλινού επιδόματος, της ενίσχυσης της στεγα-
στικής πολιτικής, της αγοράς ιατροφαρμακευτικών
υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης
και της αύξησης των δημόσιων βοηθημάτων.

Με βάση τον προϋπολογισμό, υπολογίζεται
πως το 2009 θα καταλήξει με δημοσιονομικό πλεό-
νασμα της τάξης του 0,7% του ΑΕΠ. Αυτή η
πρόβλεψη όμως βασίζεται στην υπόθεση πως ο
ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας σε σταθερές
τιμές θα φτάσει το 3,7%. Οι τελευταίες διεθνείς
εξελίξεις με την κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα,
καθιστούν αυτήν την πρόβλεψη του ρυθμού μεγέ-
θυνσης της οικονομίας αισιόδοξη. Η αναμενόμενη
σοβαρή επιβράδυνση ή και ύφεση στις οικονομίες
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των εμπορικών μας εταίρων αναμένεται να έχει
περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις και στην οικονο-
μία της Κύπρου. Υπολογισμοί της ΚΤΚ υποδεικνύουν
πως για κάθε ποσοστιαία μονάδα μείωσης του
ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας το δημοσιονο-
μικό ισοζύγιο επιδεινώνεται κατά 0,4% λόγω,
κυρίως, των χαμηλότερων εσόδων. Αυτό θα πρέπει
να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, ιδιαίτερα σε
αβέβαιες συνθήκες, όπως οι σημερινές, καθότι ο
περιορισμός δαπανών, στην περίπτωση που χρει-
αστεί να επιβληθεί, ενδεχόμενα να είναι δύσκολο να
υλοποιηθεί έστω και αν το επιβάλλουν οι συνθήκες.

�. μακροοικονομικές Προβλέψεις
για την Κυπριακή οικονομία

Υποθέσεις εργασίας

Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την Κύπρο
βασίζονται στις υποθέσεις εργασίας για τη διεθνή
οικονομία όπως αυτές υιοθετούνται από το Ευρω-
σύστημα. Τα αποτελέσματα των προβλέψεων
αυτών εμπίπτουν στο πλαίσιο αξιολόγησης των
διεθνών εξελίξεων και κινδύνων της σταθερότητας
των τιμών από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ
που καθορίζει τη νομισματική πολιτική.

Οι εν λόγω υποθέσεις εργασίας είναι οι ίδιες με
εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν από το Ευρωσύ-
στημα για τις προβλέψεις της ζώνης του ευρώ και
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκτιμήσεις για τα
επιτόκια, τις ισοτιμίες νομισμάτων, την τιμή του
πετρελαίου και το διεθνές εμπόριο. Οι προβλέψεις
ολοκληρώθηκαν με υποθέσεις εργασίας και στοιχεία
που ήταν διαθέσιμα μέχρι και τις 14 Νοεμβρίου 2008.

Αναφορικά με τις ισοτιμίες νομισμάτων, το
δολάριο αναμένεται να κυμανθεί κοντά στα €1,27
κατά την περίοδο 2008-2010. Η τιμή του πετρε-
λαίου αναμένεται να ανέλθει κατά μέσο όρο στα
$100 το βαρέλι το 2008, στα $67 το βαρέλι το
2009, ενώ το 2010 αναμένεται να κυμανθεί γύρω
στα $77. Σημειώνεται ότι, με βάση πιο πρόσφατα
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στοιχεία, η εικόνα φαίνεται να έχει ήδη διαφορο-
ποιηθεί από τις προαναφερόμενες υποθέσεις, με
την τιμή του πετρελαίου να καταγράφει πολύ
μεγαλύτερη μείωση. Σε ό,τι αφορά τα δημόσια
οικονομικά θεωρείται ότι η δημοσιονομική αντί-
δραση στην οικονομική κρίση δε θα είναι υπερ-
βολική αλλά στα πλαίσια των μέτρων που έχουν
ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση.

Προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη
του ευρώ

Με βάση τις πιο πάνω υποθέσεις εργασίας ο
πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να
παραμείνει ψηλός και προβλέπεται να κυμανθεί
μεταξύ του 3,2% και 3,4% το 2008 (Πίνακας Α.11).
Το 2009, η μέση τιμή αύξησης του εναρμονισμέ-
νου δείκτη τιμών καταναλωτή αναμένεται να
κυμανθεί μεταξύ του 1,1% και 1,7%, ενώ το 2010
αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ του 1,5% και 2,1%,
καταγράφοντας έτσι μικρή άνοδο. Η προδιαγρα-
φόμενη τάση του πληθωρισμού σε σχήμα «U» αντι-
κατοπρίζει κυρίως, τις προηγούμενες αυξήσεις στις
τιμές διαφόρων αγαθών. Το ΑΕΠ αναμένεται να
φθάσει γύρω στο 0,8% με 1,2% το 2008, και -1,0%
με 0,0% το 2009 αντανακλώντας την παγκόσμια
οικονομική επιβράδυνση καθώς και τις συνθήκες
χρηματοδότησης. Το 2010 αναμένεται μικρή
ανάκαμψη με τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης
του ΑΕΠ να κυμαίνεται μεταξύ 0,5% και 1,5%.

Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

Τιμές: εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή

Όσον αφορά τα κυπριακά μεγέθη οι προβλέψεις
της ΚΤΚ με βάση τις υποθέσεις εργασίας του
Ευρωσυστήματος, ο ΕνΔΤΚ για το 2008 αναμένε-
ται να ανέλθει στο 4,6% σε σύγκριση με 2,2% το
2007 (Πίνακας Α.12), λόγω, κυρίως, των ιστορικά
ψηλών τιμών του πετρελαίου που καταγράφηκαν

Πίνακας A.11 Προβλέψεις του ευρωσυστήματος για
τη ζώνη του ευρώ
(ετήσια μεταβολή, %)

2008πρ 2009πρ 2010πρ
AEΠ

Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 0,8 - 1,2 -1,0 - 0,0 0,5 - 1,5
Προβλέψεις Ιουνίου 2008 1,5 - 2,1 1,0 - 2,0 -

Πληθωρισμός
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 3,2 - 3,4 1,1 - 1,7 1,5 - 2,1
Προβλέψεις Ιουνίου 2008 3,2 - 3,6 1,8 - 3,0 -

Πηγή: ΕΚΤ.

Πίνακας A.12 Προβλέψεις τιμών
(ετήσια μεταβολή, %)

2007 2008πρ 2009πρ 2010πρ
Eναρμονισμένος ΔΤΚ

Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 2,2 4,6 2,4 2,9
Προβλέψεις Ιουνίου 2008 2,2 4,2 2,4 -

ΕνΔΤΚ εξαιρ. ενέργεια
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 2,2 3,2 3,1 2,6
Προβλέψεις Ιουνίου 2008 2,2 2,8 2,7 -

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2008, αλλά και
των αυξήσεων στις τιμές άλλων αγαθών όπως
των σιτηρών, του αραβόσιτου, και του γάλακτος.
Πέραν, όμως, των εξωγενών παραγόντων οι
υπέρμετροι ρυθμοί κατανάλωσης και δανεισμού,
μέχρι τουλάχιστον τους πρώτους εννιά μήνες του
2008, επηρέασαν τις πληθωριστικές εξελίξεις το
2008. Ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένων των τιμών ενέρ-
γειας αναμένεται να ανέλθει στο 3,2% για το
2008 από 2,2% το 2007.

Το 2009 ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να επιβρα-
δυνθεί και να περιοριστεί στο 2,4%, λόγω
κυρίως, των εξελίξεων στις διεθνείς τιμές
πετρελαίου. Αντίθετα, ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένων
των τιμών ενέργειας αναμένεται να παραμείνει
στο 3,1%, περίπου στα ίδια επίπεδα του 2008,
λόγω κυρίως, των αναμενόμενων αλυσιδωτών
επιδράσεων από τους σχετικά ψηλούς μισθούς
και την ψηλή ΑΤΑ που παρατηρήθηκαν το 2008
τα οποία θα αντισταθμίσουν τις κατασταλτικές
πιέσεις από την παγκόσμια οικονομική υποτο-
νικότητα. Όσον αφορά το 2010, ο ΕνΔΤΚ
αναμένεται να σημειώσει επιτάχυνση φθάνον-
τας στο 2,9% λόγω, κυρίως, της επίδρασης
βάσης των πολύ χαμηλών τιμών του πετρε-
λαίου για το 2009 σύμφωνα με τις υποθέσεις
εργασίας του Ευρωσυστήματος. Ο ΕνΔΤΚ εξαι-
ρουμένων των τιμών ενέργειας αναμένεται να
παρουσιάσει επιβράδυνση και να περιοριστεί
στο 2,6% το 2010, λόγω κυρίως, των σχετικά
χαμηλότερων απολαβών.

Αποδοχές, παραγωγικότητα
και αγορά εργασίας

Το μοναδιαίο κόστος εργασίας (Πίνακας Α.13)
αναμένεται να αυξηθεί το 2008 κατά 3,9% λόγω της
σημαντικής αύξησης στις συνολικές δαπάνες για
αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές ανά απασχο-
λούμενο μισθωτό, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη
σημαντική αύξηση της ΑΤΑ. Για το έτος 2009 το

Πίνακας A.13 Προβλέψεις που αφορούν την
αγορά εργασίας
(ετήσια μεταβολή,%, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά)

2007 2008πρ 2009πρ 2010πρ
Συνολικές δαπάνες για αποδοχές
και εργοδοτικές εισφορές ανα
απασχολούμενο μισθωτό

Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 2,2 5,0 4,8 3,7
Προβλέψεις Ιουνίου 2008 3,1 4,5 4,3 -

Μοναδιαίο εργατικό κόστος
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 0,9 3,9 3,8 2,8
Προβλέψεις Ιουνίου 2008 1,8 2,7 2,4 -

Παραγωγικότητα
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 1,3 1,1 0,9 0,9
Προβλέψεις Ιουνίου 2008 1,3 1,7 1,8 -

Συνολική απασχόληση
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 3,1 2,5 1,1 1,6
Προβλέψεις Ιουνίου 2008 3,0 1,9 1,8 -

Ποσοστό ανεργίας (% του ΟΕΠ)
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 3,9 3,9 4,3 4,1
Προβλέψεις Ιουνίου 2008 3,9 3,7 3,7 -

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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μοναδιαίο εργατικό κόστος αναμένεται να κατα-
γράψει οριακή επιβράδυνση με την αύξηση να
φθάνει στο 3,8% αντικατοπτρίζοντας την αναμε-
νόμενη επιβράδυνση των αποδοχών ανά μισθωτό
αλλά και της οριακής επιβράδυνσης στην παρα-
γωγικότητα. Για το 2010 αναμένεται ακόμη μεγα-
λύτερη επιβράδυνση καταγράφοντας αύξηση της
τάξης του 2,8%, λόγω κυρίως, της σημαντικής
επιβράδυνσης στις αποδοχές ανά μισθωτό.

Ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης, όπως και
του ΑΕΠ, αναμένεται να επιβραδυνθεί το 2008 στο
2,5% ενώ περαιτέρω επιβράδυνση αναμένεται το
2009 φθάνοντας στο 1,1% λόγω της αναμενόμενης
μείωσης στην εισροή ξένων εργατών στην Κύπρο.
Η ανεργία το 2008 αναμένεται να είναι στα επίπεδα
του 2007, ενώ προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,3% το
2009 λόγω της επιδείνωσης του οικονομικού κλίμα-
τος πριν επιβραδυνθεί οριακά το 2010.

Εθνικοί λογαριασμοί

Σε ό,τι αφορά τους εθνικούς λογαριασμούς, ο
πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ για την
Κύπρο προβλέπεται να φθάσει στο 3,6%, 2,0% και
2,5% τα έτη 2008, 2009 και 2010, αντίστοιχα. Το
2009 και 2010 η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως
στην αναμενόμενη μείωση στην εγχώρια ζήτηση,
απότοκο των δραματικών διεθνών εξελίξεων
(Πίνακας Α.14). Οι προβλέψεις για την προαναφε-
ρόμενη περίοδο είναι χαμηλότερες από τις
προβλέψεις του Ιουνίου 2008, λόγω κυρίως της
απότομης επιδείνωσης του διεθνούς κλίματος κατά
τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο που επηρέ-
ασαν, αντίστοιχα, και τις πιθανότητες για μεγαλύ-
τερη επιβράδυνση στον τομέα των κατασκευών,
του τουρισμού αλλά και στο χρηματοοικονομικό
τομέα στην Κύπρο το 2009.

Πιο συγκεκριμένα, το 2009 αναμένεται να
καταγραφεί οριακή επιτάχυνση στη δημόσια κατα-
νάλωση, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να
καταγράψει σημαντική επιβράδυνση φθάνοντας

Πίνακας A.14 Προβλέψεις εθνικών λογαριασμών
σε πραγματικούς όρους
(ετήσια μεταβολή, %)

2007 2008πρ 2009πρ 2010πρ
ΑΕΠ

Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 4,4 3,6 2,0 2,5
Προβλέψεις Ιουνίου 2008 4,4 3,6 3,7 -

Ιδιωτική κατανάλωση
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 8,2 10,7 3,7 3,7
Προβλέψεις Ιουνίου 2008 6,2 6,4 5,4 -

Δημόσια κατανάλωση
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 0,1 3,7 3,8 2,9
Προβλέψεις Ιουνίου 2008 -0,1 3,3 2,4 -

Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 7,6 6,0 3,7 2,1
Προβλέψεις Ιουνίου 2008 6,3 5,8 4,8 -

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσίων
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 7,2 0,7 -1,6 3,0
Προβλέψεις Ιουνίου 2008 4,3 4,4 5,3 -

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσίων
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 12,5 10,8 0,9 3,4
Προβλέψεις Ιουνίου 2008 6,9 8,2 7,2 -

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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στο 3,7% συνεπεία των αρνητικών διεθνών εξελί-
ξεων της μειωμένης εμπιστοσύνης των καταναλω-
τών και κατ’ επέκταση της συγκράτησης των
δαπανών μετά από δύο έτη υπέρμετρης κατανά-
λωσης. Σημειώνεται ότι η επιβράδυνση θα ήταν
ακόμη μεγαλύτερη εάν δεν λαμβάνονταν υπόψη οι
δημόσιες δαπάνες και κοινωνικές παροχές που
αναμένεται να δοθούν με βάση το προσχέδιο του
προϋπολογισμού του 2009. Οι ακαθάριστες επεν-
δύσεις πάγιου κεφαλαίου αναμένονται να κατα-
γράψουν επίσης επιβράδυνση την περίοδο
2008-2010, κυρίως επηρεαζόμενες από την επιβρά-
δυνση που αναμένεται να καταγραφεί στην κατα-
σκευαστική βιομηχανία με βάση τα πρόσφατα
στοιχεία των αδειών οικοδομής καθώς και της
αναμενόμενης μειωμένης εξωτερικής ζήτησης για
ακίνητα στην εγχώρια αγορά.

Σε ότι αφορά τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρε-
σιών πρέπει να σημειωθεί ότι αναμένεται να κατα-
γραφεί σημαντική επιβράδυνση το 2009. Ως
επακόλουθο της παγκόσμιας κρίσης η πορεία του
τουρισμού, των χρηματοπιστωτικών αλλά και των
άλλων λοιπών υπηρεσιών αναμένεται να επηρεαστεί
αρνητικά. Παράλληλη πορεία αναμένεται να κατα-
γραφεί στις εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. Το
2010 προβλέπεται μερική ανάκαμψη στην παγκόσμια
οικονομία με θετικές επιπτώσεις τόσο στις εξαγωγές
όσο και στις εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών.

Αξιολόγηση κινδύνων όσον αφορά τις μακρο-
οικονομικές προβλέψεις

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό (Πίνακας Α.12,
σελ. 58) καθώς και για το ΑΕΠ (Πίνακας Α.14,
σελ. 60) θεωρούνται ως οι πιο επικρατούσες με βάση
τις προαναφερόμενες υποθέσεις εργασίας. Εντού-
τοις, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει στην
εξέλιξη της πορείας των μεταβλητών, για τις οποίες
γίνονται οι βασικές υποθέσεις, η τελική έκβαση των
δεσπόζουσων προβλέψεων, δηλαδή των προβλέ-
ψεων με βάση το κεντρικό σενάριο, είναι αμφίβολη.
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Οι πιθανότητες διακύμανσης των προβλέψεων
του ΑΕΠ και του πληθωρισμού γύρω από τις δεσπό-
ζουσες τιμές τους σκιαγράφονται στα Διαγράμματα
44 και 45 αντίστοιχα. Οι τρεις ζώνες που διαφαίνονται
στα διαγράμματα αυτά, με τις πιθανότητές τους να
καθορίζονται στο 50%, 70% και 90%, δείχνουν η κάθε
μια την ψηλότερη και χαμηλότερη πιθανή τιμή για το
συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης. Η κατανομή
των πιθανοτήτων στα δύο διαγράμματα, βασισμένη
τόσο σε στατιστική μεθοδολογία όσο και σε υποκει-
μενική τεχνοκρατική αξιολόγηση, είναι ασύμμετρη
γύρω από τις δεσπόζουσες προβλέψεις. Συγκεκρι-
μένα η ασύμμετρη αυτή κατανομή χωρίζεται σε δύο
άνισα μέρη, πάνω και κάτω από τη δεσπόζουσα
τιμή10. Παράλληλα, οι διακυμάνσεις αυξάνονται όσο
μακραίνει η χρονική περίοδος των προβλέψεων λόγω
της αυξημένης αβεβαιότητας.

Όσον αφορά τις παρούσες προβλέψεις, υπάρ-
χουν κίνδυνοι που αφορούν την τιμή του πετρε-
λαίου και τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης, οι οποίοι αναμένονται να επηρεάσουν και
την εγχώρια ζήτηση. Αυτοί οι κίνδυνοι υποδηλούν
ότι οι ενδεχόμενες παρεκκλίσεις προς τα κάτω σε
σχέση με το κεντρικό σενάριο έχουν μεγαλύτερη
στατιστική πιθανότητα υλοποίησης παρά ενδεχό-
μενες παρεκκλίσεις προς τα πάνω.

Συγκεκριμένα, περαιτέρω μείωση στη διεθνή
ζήτηση λόγω της παγκόσμιας αναμενόμενης οικο-
νομικής επιβράδυνσης, αλλά, και το ενδεχόμενο
αποτυχίας της συγχρονισμένης προσπάθειας από
τις διάφορες κεντρικές τράπεζες για εξασφάλιση
επαρκούς ρευστότητας στο διεθνές χρηματοπι-
στωτικό σύστημα, αναμένεται να επηρεάσει αρνη-
τικά τόσο την τουριστική όσο και την
κατασκευαστική βιομηχανία της Κύπρου, λόγω
κυρίως, της μειωμένης ζήτησης για παραθεριστι-
κές κατοικίες, αλλά και των άλλων υπηρεσιών που
συνδέονται με την τουριστική βιομηχανία, όπως

10. Ο καθορισμός των διαστημάτων εμπιστοσύνης για ετεροκλινή
κατανομή, έγινε με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξαν η Τράπεζα
της Αγγλίας και η Τράπεζα της Σουηδίας.

Q1
20052004 2006 2007 2008 2009 2010

Q3Q2 Q4 Q1 Q3Q2 Q4 Q1 Q3Q2 Q4 Q1 Q3Q2 Q4 Q1 Q3Q2 Q4 Q1 Q3Q2 Q4 Q1 Q3Q2 Q4

50% 70% 90% ιστορικά στοιχεία
προβλέψεις

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

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.44 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύ-
μανσης για τις προβλέψεις του πραγματικού αεΠ
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

Q1
20052004 2006 2007 2008 2009 2010

Q2 Q4Q3 Q1 Q2 Q4Q3 Q1 Q2 Q4Q3 Q1 Q2 Q4Q3 Q1 Q2 Q4Q3 Q1 Q2 Q4Q3 Q1 Q2 Q4Q3

50% 70% 90% ιστορικά στοιχεία
προβλέψεις

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.45 Κατανομή των πιθανοτήτων
διακύμανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισμού
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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εστιατορίων και ξενοδοχείων. Επίσης σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο, οι παροχές χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά,
και συνεπώς, να οδηγήσουν σε αυστηρότερες
συνθήκες δανεισμού και κατ’ επέκταση σε σημαν-
τική μείωση της εγχώριας ζήτησης. Το 2010, άνκαι
στις βασικές υποθέσεις προβλέπεται μικρή
ανάκαμψη στην κυπριακή οικονομία, εντούτοις,
υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα κατά πόσο η παγκό-
σμια οικονομία θα καταφέρει να ανακάμψει.

Ως εκ των πιο πάνω, οι κίνδυνοι για το ΑΕΠ
θεωρούνται να είναι αρνητικοί και καθοδικοί και οι
πιθανότητες να καταγραφούν χαμηλότεροι ρυθμοί
αύξησης σε σχέση με το κεντρικό σενάριο είναι
ψηλότερες από τις πιθανότητες να καταγραφούν
ψηλότεροι ρυθμοί από τους προβλεπόμενους.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, οι συνεχείς
μειώσεις στις τιμές του πετρελαίου σε επίπεδα
χαμηλότερα από εκείνα που υιοθετήθηκαν ως
υποθέσεις στις σχετικές προβλέψεις, καθώς και
το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης στις τιμές των
σιτηρών και του αραβόσιτου, λόγω μείωσης της
διεθνούς ζήτησης, δεν αποκλείουν την περαι-
τέρω μείωση του πληθωρισμού και τη συρρί-
κνωση των πληθωριστικών πιέσεων. Ταυτόχρονα,
η αναμενόμενη επιβράδυνση στο ρυθμό αύξη-
σης του ΑΕΠ και η ενδεχόμενη αύξηση της ανερ-
γίας, ενδέχεται να έχει κατασταλτική επίδραση
τόσο στους μισθούς, όσο και στην ΑΤΑ με ουσια-
στικές πληθωριστικές πιέσεις προς τα κάτω.
Επομένως, όπως και για το ΑΕΠ, οι κίνδυνοι για
τον πληθωρισμό είναι, ως επί το πλείστον, αρνη-
τικοί και καθοδικοί, εντούτοις όμως, όχι στον ίδιο
βαθμό με τον ΑΕΠ, λόγω της ενδεχόμενης παρου-
σίας κάποιων πληθωριστικών προσδοκιών.

Σύγκριση των προβλέψεων για την κυπριακή
οικονομία από άλλους διεθνείς οργανισμούς

Οι προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν από άλλους
διεθνείς οργανισμούς για το ΑΕΠ και τον ΕνΔΤΚ της
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κυπριακής οικονομίας την άνοιξη και φθινόπωρο
του 2008 για το έτος 2008, κυμαίνονται στα ίδια
περίπου επίπεδα με τις προβλέψεις της ΚΤΚ. Για το
2009 και 2010, οι διαφορές που παρατηρούνται
στις προβλέψεις οφείλονται, κυρίως, στα διαφορε-
τικά δεδομένα που ίσχυαν κατά την περίοδο διεξα-
γωγής των προβλέψεων (Πίνακας Α.15).
Συγκεκριμένα, η ΚΤΚ αναμένει περισσότερη
επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ το
2009, λόγω των εξελίξεων στο διεθνές περιβάλλον
που επιδεινώθηκαν δραστικά πρόσφατα, και μικρή
ανάκαμψη το 2010. Όσον αφορά τον ΕνΔΤΚ, η ΚΤΚ
προβλέπει σημαντική μείωση στον πληθωρισμό
για το 2009 και μικρή αύξηση για το 2010, όπως και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε αντίθεση με το ΔΝΤ που
προβλέπει περαιτέρω μείωση το 2010.

Πίνακας A.15 Σύγκριση προβλέψεων για την κυπριακή
οικονομία από διεθνείς οργανισμούς
(ετήσια μεταβολή, %)

ΑΕΠ ΕνΔΤΚ
2008πρ 2009πρ 2010πρ 2008πρ 2009πρ 2010πρ

Eυρωπαϊκή Φθινόπωρο 2008 3,7 2,9 3,2 4,5 2,9 3,2
Επιτροπή Άνοιξη 2008 3,7 3,7 - 3,8 2,5 -

ΔΝΤ Φθινόπωρο 2008 3,4 2,8 3,5 4,6 3,5 2,6
Άνοιξη 2008 3,4 3,5 - 4,0 2,9 -

ΚΤΚ Δεκέμβρης 2008 3,6 2,0 2,5 4,6 2,4 2,9
Ιούνιος 2008 3,6 3,7 - 4,2 2,4 -

Πηγές: ΚΤΚ, Eυρωπαϊκή Επιτροπή, ΔΝΤ.







ΕΝΟΤΗΤΑ B

Συνθήκες Χρηματοοικονομικής
Σταθερότητας
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Εισαγωγή

Η "χρηματοοικονομική σταθερότητα" περιγρά-
φει μια κατάσταση πραγμάτων που επιτρέπει
στο χρηματοοικονομικό σύστημα μιας χώρας –
που αποτελείται από τους ενδιάμεσους χρημα-
τοοικονομικούς οργανισμούς1, τις χρηματοοικο-
νομικές αγορές2 και τις χρηματοοικονομικές
υποδομές3 – να αντεπεξέρχεται τις οποιεσδή-
ποτε αναταραχές και την οποιαδήποτε απότομη
διόρθωση των χρηματοοικονομικών ανισορρο-
πιών, μετριάζοντας, με τον τρόπο αυτό, την πιθα-
νότητα δημιουργίας μιας σοβαρής αστάθειας
στη διαδικασία χρηματοοικονομικής διαμεσο-
λάβησης που θα μπορούσε να εξασθενίσει
σημαντικά τη διοχέτευση των αποταμιεύσεων σε
κερδοφόρες ευκαιρίες επένδυσης4.

Σ’αυτή την έκδοση του Οικονομικού Δελτίου
αναλύονται οι δυνητικοί κίνδυνοι για τη σταθε-
ρότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος
που πηγάζουν από το μακροοικονομικό και
χρηματοοικονομικό περιβάλλον, με έμφαση
στους τομείς των νοικοκυριών, των μη χρηματο-
οικονομικών επιχειρήσεων και των ακινήτων.
Όσον αφορά το εγχώριο χρηματοοικονομικό
σύστημα, περιγράφονται συνοπτικά οι κυριότε-
ρες εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές
καθώς και οι πιο αξιόλογες διαρθρωτικές εξελί-
ξεις στον τραπεζικό τομέα. Η παρούσα έκδοση
περιλαμβάνει, επίσης, μια αξιολόγηση της
χρηματοοικονομικής κατάστασης των τραπεζών
καθώς και μια ανάλυση των πιο σημαντικών
δυνητικών κινδύνων που αντιμετωπίζει ο τραπε-
ζικός τομέας, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο

1. ΝΧΙ (πιστωτικά ιδρύματα, αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, κεντρικές
τράπεζες και λοιπά ιδρύματα) και λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομι-
κοί οργανισμοί (ασφαλιστικοί οργανισμοί, ταμεία συντάξεως/προνοίας,
επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς, αμοιβαία κεφά-
λαια, διαπραγματευτές αξιογράφων και παραγώγων και χρηματοοικο-
νομικοί οργανισμοί που παρέχουν χορηγήσεις).
2. Αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
3. Συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών.
4. Financial Stability Review, ΕΚΤ, Ιούνιος 2008.
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ΠΛΑΙΣΙΟ Β.1 Κυριότερες πρόσφατες
εξελίξεις στο διεθνές χρηματοοικονο-
μικό σύστημα

Από το Σεπτέμβριο 2008, η διεθνής χρηματο-
οικονομική αναταραχή επιδεινώθηκε και
εισήλθε σε μια νέα φάση. Κατ' αρχήν, στις
ΗΠΑ, οι δύο βασικοί οργανισμοί ενυπόθηκης
χρηματοδότησης Freddie Mac και Fannie
Mae, οι οποίοι χρηματοδοτούσαν περίπου το
ήμισυ του εγχώριου ενυπόθηκου δανεισμού,
υποστηρίχθηκαν οικονομικά και διασώθηκαν
από το Υπουργείο Οικονομικών. Ακολούθως,
η πτώχευση της επενδυτικής τράπεζας
Lehman Brothers, η μεγαλύτερη που κατα-
γράφηκε στην αμερικανική ιστορία, αποδεί-
χτηκε κομβικό σημείο καθώς ανάγκασε τρεις
από τις υπόλοιπες μεγάλες αμερικανικές επεν-
δυτικές τράπεζες (Merill Lynch, Goldman
Sachs και Morgan Stanley) να πωληθούν ή να
μετατραπούν σε πιστωτικά ιδρύματα που
αποδέχονται καταθέσεις από το ευρύ κοινό,
δηλαδή σε εμπορικές τράπεζες. Συγκεκρι-
μένα, η Merill Lynch εξαγοράσθηκε από την
Bank of America, ενώ η Goldman Sachs και η
Morgan Stanley μετεξελίχθηκαν σε εμπορικές
τράπεζες. Σχεδόν ταυτόχρονα με τη
πτώχευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman
Brothers, εντάθηκαν οι πιέσεις στον ασφαλι-
στικό τομέα, ο οποίος βρισκόταν ήδη σε ιδιαί-
τερα δυσμενή θέση λόγω των υψηλού
κινδύνου χρηματοοικονομικών προϊόντων
στα οποία ήταν εκτεθειμένος. Η American
International Group (AIG), ένας από τους
μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς
παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος στις ΗΠΑ,
διασώθηκε από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα
των ΗΠΑ, η οποία απέκτησε και τον ουσια-
στικό έλεγχό του.

Η κατάρρευση της επενδυτικής τράπεζας
Lehman Brothers οδήγησε στην απώλεια

εμπιστοσύνης και στο πάγωμα σε πολλές
χρηματοοικονομικές αγορές, περιλαμβανο-
μένων ορισμένων που λειτουργούσαν μέχρι
εκείνη τη χρονική στιγμή ικανοποιητικά και οι
οποίες κρίνονται απαραίτητες για την παροχή
χρηματοδότησης στις ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών, η
επιδείνωση στις αγορές βραχυπρόθεσμων
ομολόγων ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Μετά την
πτώχευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman
Brothers, ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια τα
οποία ήταν εκτεθειμένα στα ομόλογα που
είχαν εκδοθεί από την πιο πάνω τράπεζα κατέ-
γραψαν ζημιές, οδηγώντας τους επενδυτές να
απαιτήσουν τη ρευστοποίηση των μεριδίων
τους στα αμοιβαία αυτά κεφάλαια, τα οποία
με τη σειρά τους αναγκάστηκαν να πωλήσουν
πολλούς τίτλους για να πληρώσουν τους επεν-
δυτές, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβα-
ρής ζημιάς στην αγορά των
βραχυπρόθεσμων εταιρικών ομολόγων. Σε
μια πιο πρόσφατη εξέλιξη, τον Νοέμβριο
2008, η αμερικανική κυβέρνηση βοήθησε στη
διάσωση του τραπεζικού κολοσσού Citigroup
συνάπτοντας μια συμφωνία για την ενίσχυση
της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας, υπό τη
μορφή έκδοσης νέων προνομιούχων μετο-
χών, με στόχο την αποκατάσταση της εμπι-
στοσύνης προς την εν λόγω τράπεζα.

Στην Ευρώπη, οι επενδυτές ανησυχώντας
για τη ρευστότητα εκείνων των εταιρειών των
οποίων η συνέχιση των δραστηριοτήτων τους
βασίζονταν στην πολύ βραχυπρόθεσμη
χρηματοδότηση, προχώρησαν σε μαζικές
πωλήσεις μετοχών και ομολόγων στις χρημα-
τιστηριακές αγορές. Παράλληλα, προς αντι-
μετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που
παρουσιάστηκαν σε ορισμένες τράπεζες, οι
αρχές σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες αναγ-
κάστηκαν να παρέμβουν προς βοήθειά τους.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα προβλήματα με την
τράπεζα HBOS, τον μεγαλύτερο χρηματοδότη
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ενυπόθηκων δανείων, ο οποίος διασώθηκε
από την τράπεζα Lloyds TSB, διοχετεύθηκαν
σε ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα, αναγκά-
ζοντας τη βρετανική κυβέρνηση στην υιοθέ-
τηση ενός πρωτοφανούς σχεδίου διάσωσης
και υποστήριξης, στο οποίο δήλωσαν συμμε-
τοχή, σε πρώτο στάδιο, οκτώ από τις μεγαλύ-
τερες τράπεζες της χώρας. Επιπλέον, οι αρχές
του Βελγίου, της Ολλανδίας και του Λουξεμ-
βούργου επενέβησαν προς επίλυση των
προβλημάτων στη Fortis, μια τράπεζα της
οποίας η τιμή της μετοχής είχε καταρρεύσει,
ενώ οι αρχές του Βελγίου, του Λουξεμβούρ-
γου και της Γαλλίας ανέλαβαν δράση για να
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στην
τράπεζα Dexia. Επιπρόσθετα, η ισλανδική
κυβέρνηση εθνικοποίησε τρεις από τις μεγα-
λύτερες τράπεζες της χώρας. Παράλληλα, στη
Γερμανία, τα προβλήματα στην τράπεζα Hypo
Real Estate ώθησαν την κυβέρνηση να εφαρ-
μόσει ένα σχέδιο διάσωσης για την εν λόγω
τράπεζα, ενώ ενίσχυση δόθηκε, επίσης, και
στην τράπεζα Bayern LB. Τέλος, στην Ολλαν-
δία, τα προβλήματα στην τράπεζα ING οδήγη-
σαν την κυβέρνηση στην απόφαση για μια
σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης
της εν λόγω τράπεζας, ενώ η γαλλική κυβέρ-
νηση χρηματοδότησε πέντε συστημικά
σημαντικές τράπεζες της χώρας.

Τις τελευταίες εβδομάδες η κρίση έχει
επεκταθεί σε πολλές αναδυόμενες χώρες ανά
την υφήλιο, σε ένα κλίμα υψηλής αποστρο-
φής κινδύνου, με τους επενδυτές να ρευστο-
ποιούν επενδύσεις στις αγορές οι οποίες
υπόκεινται έστω και στον ελάχιστο κίνδυνο.
Οι χώρες με τα μεγαλύτερα ελλείμματα στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και με οικο-
νομικά συστήματα εξαρτώμενα από την
εξωτερική χρηματοδότηση έχουν υποστεί τις
πιο σοβαρές συνέπειες. Αυτές οι χώρες περι-
λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την Ουγγαρία, τα

κράτη της Βαλτικής, τη Βουλγαρία, τη Ρουμα-
νία, την Τουρκία, την Ουκρανία, τη Ρωσία και
το Πακιστάν.

Τα εκτεταμένα κρατικά μέτρα πολιτικής
σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και
της ΕΕ, καθώς και οι ενέργειες των κεντρικών
τραπεζών για ενίσχυση της ρευστότητας και
της παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων
μεγαλύτερης διάρκειας προς τις τράπεζες,
αναμένεται σταδιακά να συμβάλουν στη
βελτίωση της αντίληψης της αγοράς για το
συστημικό κίνδυνο στο χρηματοοικονομικό
σύστημα και, με την πάροδο του χρόνου,
ενδεχομένως, να επιτρέψουν στις τράπεζες
να αντισταθούν καλύτερα στην αυξανόμενη
επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλ-
λοντος. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη τα
τρέχοντα προβλήματα στις αγορές χρήματος
και κεφαλαίου, ο χρόνος που θα απαιτηθεί
μέχρι τα εξαγγελθέντα μέτρα σε διεθνές
επίπεδο να αποδώσουν παραμένει αβέβαιος.

Στην Κύπρο, λόγω της υγιούς κατάστα-
σης και της ευρωστίας του τραπεζικού τομέα,
ο οποίος δεν είναι εκτεθειμένος σε τοξικά
προϊόντα, και της ικανοποιητικής κεφαλαι-
ακής επάρκειας και ρευστότητας των τραπε-
ζών, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι οι
τράπεζες, με βάση το παραδοσιακό και
συντηρητικό μοντέλο ανάπτυξης των εργα-
σιών τους, χρηματοδοτούνται κατά το πλεί-
στον από καταθέσεις πελατών ενώ βασίζονται
σε πολύ μικρότερο βαθμό στη χρηματοδό-
τηση από τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου,
δεν έχει κριθεί σκόπιμο να ληφθούν οποιαδή-
ποτε μέτρα ενίσχυσης της κεφαλαιακής
βάσης ή/και της αγοράς στοιχείων ενεργητι-
κού των τραπεζών από την κυβέρνηση. Το
μοναδικό μέτρο ενίσχυσης του τραπεζικού
τομέα που έχει εξαγγελθεί μέχρι σήμερα από
τις επίσημες αρχές αφορά την πρόθεση της
κυβέρνησης να προβεί σε εγγύηση των κατα-
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θέσεων ύψους €100 χιλ. ανά πελάτη (κατα-
θέτη) και ανά τράπεζα.

Παρόλα ταύτα, η κυπριακή οικονομία,
ιδιαίτερα μετά την πλήρη κατάργηση των
συναλλαγματικών περιορισμών και την
ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
τη ζώνη του ευρώ, δεν είναι ούτε απομονω-
μένη αλλά και ούτε περιχαρακωμένη από τα
δρώμενα της παγκοσμιοποιημένης οικονο-
μίας και, όπως αναλύεται στα πιο κάτω κεφά-
λαια, ο ευρύτερος χρηματοοικονομικός
τομέας της Κύπρου δεν θα παραμείνει ανεπη-
ρέαστος. Προς απάμβλυνση των οποιωνδή-
ποτε ενδεχόμενων επιπτώσεων από την
αναμενόμενη επιβράδυνση της εγχώριας
οικονομικής δραστηριότητας, η κυβέρνηση
έχει εξαγγείλει μέτρα ύψους €52 εκατ. για
στήριξη της τουριστικής και οικοδομικής
βιομηχανίας.



συνιστόν στοιχείο του ευρύτερου χρηματοοικο-
νομικού συστήματος της Κύπρου. Τέλος, γίνεται
αναφορά στα αποτελέσματα των δύο ασκήσεων
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που
έχουν διεξαχθεί από την ΚΤΚ κατά το τρίτο
τρίμηνο του 2008.

1. Εγχώριο Μακροοικονομικό-
Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται στοιχεία που αφορούν
τις δανειακές υποχρεώσεις και τη χρηματοοικονομική
κατάσταση των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικο-
νομικών επιχειρήσεων, ενώ αξιολογούνται οι δυνητικοί
κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι πιο πάνω τομείς.
Επιπλέον, περιγράφονται οι κυριότερες εξελίξεις
αναφορικά με τη δραστηριότητα στον τομέα των
ακινήτων, ενώ παρατίθενται στοιχεία για τη χρηματο-
δότηση του εν λόγω τομέα από τις τράπεζες.

1.1 Τομέας των νοικοκυριών

1.1.1 Δανειακές υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια προς τα νοικοκυριά

Τα τραπεζικά δάνεια προς τα εγχώρια νοικοκυριά5

αυξήθηκαν κατά 17,5% κατά την περίοδο Σεπτεμ-
βρίου 2007-Σεπτεμβρίου 2008. Όσον αφορά τις
τρεις υποκατηγορίες των δανείων προς τα νοικο-
κυριά, τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια

5. Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των ΝΧΙ, η
οποία καλύπτει τα συγκεντρωτικά μη ενοποιημένα στοιχεία όλων των
πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο, περιλαμβανο-
μένων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

� ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 200�

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ�2



παρουσίασαν άνοδο κατά 25,1%, 37,8%6 αντί-
στοιχα, ενώ τα λοιπά δάνεια7 μειώθηκαν κατά 0,5%
κατά την πιο πάνω περίοδο (Διάγραμμα Β.1).

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008, το ποσοστό των
δανείων προς τα εγχώρια νοικοκυριά επί των συνολικών
δανείων σε κατοίκους Κύπρου (εξαιρουμένων των
δανείωνπροςΝΧΙ)περιορίστηκεστο43,4%,σεσύγκριση
με 47,1% στο τέλος Μαρτίου 2008 και 48,3% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2007. Τα στεγαστικά, καταναλωτικά και
λοιπά δάνεια των νοικοκυριών στο τέλος Σεπτεμβρίου
2008 αντιπροσώπευαν το 44,4%, 22,3% και 33,3% των
συνολικών δανείων προς τα νοικοκυριά αντίστοιχα, σε
σύγκριση με 43,0%, 19,6% και 37,4% στο τέλος Μαρτίου
2008 και 41,7%, 19,0% και 39,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου
2007 αντίστοιχα (Διάγραμμα Β.2). Συνεπώς, τα στεγα-
στικά δάνεια συνεχίζουν να αποτελούν το μεγαλύτερο
μέρος των δανείων προς τον τομέα των νοικοκυριών.

Το ποσοστό των δανείων προς τα νοικοκυριά
σε ξένο νόμισμα επί του συνόλου των δανείων
προς τα νοικοκυριά ανήλθε στο 4,0% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2008, σε σύγκριση με 3,8% στο τέλος
Μαρτίου 2008. Όσον αφορά την κατανομή κατά
νόμισμα, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008, το ποσοστό
των δανείων σε ελβετικό φράγκο στο σύνολο των
δανείων προς νοικοκυριά σε ξένο νόμισμα ανερ-
χόταν στο 85,5%, σε δολάριο ΗΠΑ στο 4,7% και σε
ιαπωνικό γεν στο 7,5%, σε σύγκριση με 87,2%,

6. Μέσα στα πλαίσια του διαρκούς ελέγχου της ποιότητας των στατι-
στικών στοιχείων που υποβάλλονται από τα ΝΧΙ προς την ΚΤΚ, ποσό
δανείου ύψους €500 εκ. έχει ανακαταταχθεί από την κατηγορία "λοιπά
δάνεια" στην κατηγορία "καταναλωτικά δάνεια" από τον Ιούνιο του
2008. Η πιο πάνω διορθωτική αλλαγή είχε ως αποτέλεσμα την απότομη
αύξηση του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης των "καταναλωτικών
δανείων" και τη σημαντική μείωση του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης
των "λοιπών δανείων". Οι αναθεωρημένοι ετήσιοι ρυθμοί μεγέθυνσης
που προκύπτουν, όμως, δεν είναι αντιπροσωπευτικοί διότι η πιο πάνω
ανακατάταξη ισχύει για όλους τους προηγούμενους μήνες.
7.Τα "λοιπά δάνεια" περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δάνεια των ΝΧΙ προς ιδιώ-
τες, εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στα “στεγαστικά” και τα “καταναλω-
τικά” δάνεια, όπως δάνεια για ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση και ενοποίηση
δανείων καθώς και δάνεια προς εργοδότες (περιλαμβανομένων των αυτο-
εργοδοτούμενων) και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν
νοικοκυριά.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.2 Ανάλυση τραπεζικών δανείων
προς νοικοκυριά
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4,7% και 5,5% αντίστοιχα στο τέλος Μαρτίου 2008
(Διάγραμμα Β.3).

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις8 των ιδιωτών9 ως
ποσοστό επί των συνολικών χορηγήσεων προς ιδιώ-
τες, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008, μειώθηκαν στο
4,1%, σε σύγκριση με 4,9% στο τέλος Μαρτίου 2008
και 6,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007 (Διάγραμμα
Β.4, σελ. 72). Ο λόγος των προβλέψεων προς τις
συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις των ιδιω-
τών παρουσίασε άνοδο στο 94,7% στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου 2008 από 92,9% στο τέλος Μαρτίου 2008 και
91,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007.

Χρέος των νοικοκυριών

Το χρέος των νοικοκυριών10 ως ποσοστό του ΑΕΠ
επεκτάθηκε στο 117,2% κατά το τέλος Ιουνίου
2008 (από 114,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2007 και
112,6% στο τέλος Ιουνίου 2007). Το Διάγραμμα Β.5
παρουσιάζει το χρέος των νοικοκυριών προς το
ΑΕΠ για τα έτη 2005 έως 2008.

Συνθήκες χρηματοδότησης

Τα επιτόκια11 νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο
προς τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ για στεγαστικά
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και καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν άνοδο από
5,47% και 6,48% τον Μάρτιο 2008 στο 6,40% και 7,75%
τον Σεπτέμβριο 2008 αντίστοιχα (Διάγραμμα Β.6).

1.1.2 Χρηματοοικονομική κατάσταση12

Καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Ο λόγος των καθαρών χρηματοοικονομικών στοι-
χείων ενεργητικού των νοικοκυριών προς το ΑΕΠ
μειώθηκε στο 152,5% στο τέλος Ιουνίου 2007 (από
179,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2007 και 182,4%
στο τέλος Ιουνίου 2007). Στο Διάγραμμα Β.7
παρουσιάζονται τα καθαρά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού των νοικοκυριών ως ποσο-
στό του ΑΕΠ για τα έτη 2005 έως 2008.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού
των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 13,7% κατά
την περίοδο Ιουνίου 2007-Ιουνίου 2008, γεγονός
που αποδίδεται, κυρίως, στη σημαντική αύξηση
των τραπεζικών δανείων που χορηγήθηκαν προς
τα νοικοκυριά , τα οποία αντιπροσώπευαν το
94,7% των συνολικών χρηματοοικονομικών
στοιχείων παθητικού των νοικοκυριών στο τέλος
Ιουνίου 2008. Ως αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στο
Διάγραμμα Β.8, ο λόγος των χρηματοοικονομι-
κών στοιχείων παθητικού προς τα χρηματοοι-
κονομικά στοιχεία ενεργητικού ανήλθε στο
43,5% στο τέλος Ιουνίου 2008 (από 38,2% στο
τέλος Ιουνίου 2007).

Στο τέλος Ιουνίου 2008, τα μετρητά και οι
καταθέσεις καθώς και τα δάνεια αντιπροσώπευαν
το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των νοικο-
κυριών αντίστοιχα. Στο Διάγραμμα Β.9 (σελ. 76)
παρουσιάζεται η δομή των χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των νοικο-
κυριών στο τέλος Ιουνίου 2008.

12. Με βάση στοιχεία από τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς
λογαριασμούς (προκ.).
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Πτωχεύσεις φυσικών προσώπων

Ο αριθμός των πτωχεύσεων φυσικών προσώπων
παρουσιάζει συνεχώς ανοδική πορεία από το 2003,
γεγονός το οποίο, ενδεχομένως, να υποδηλοί ότι η
χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών
δυσχεραίνεται. Τους πρώτους δέκα μήνες του 2008,
έχουν καταγραφεί 656 πτωχεύσεις φυσικών προσώ-
πων, γεγονόs που υποστηρίζει την πρόβλεψη ότι ο
συνολικός αριθμός για το τρέχον έτος θα είναι περίπου
ίσος με εκείνο του 2007 κατά το οποίο καταγράφηκαν
συνολικά 839 πτωχεύσεις φυσικών προσώπων. Το
Διάγραμμα Β.10 παρουσιάζει τον αριθμό των πτωχεύ-
σεων φυσικών προσώπων για τα έτη 1993 έως 2008.

Δείκτες εμπιστοσύνης και οικονομικής συγκυρίας

Με βάση τους δείκτες εμπιστοσύνης και οικονομι-
κής συγκυρίας της Κύπρου, όπως αυτοί καταρτίζον-
ται μηνιαίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα
πλαίσια σχετικής έρευνας που διεξάγεται σε κάθε
κράτος-μέλος της ΕΕ, φαίνεται ότι ο σύνθετος
Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ)13, ακολού-
θησε καθοδική πορεία από τον Μάρτιο του 2008,
ενώ βελτιώθηκε ελαφρά τον Σεπτέμβριο 2008
(Διάγραμμα Β.11). Όσον αφορά τις προσδοκίες των
νοικοκυριών, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύ-
νης έχει παρουσιάσει σημάδια εξασθένησης κατά
την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2008, ενώ έχει
βελτιωθεί την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2008.
Εν συνεχεία, τον Οκτώβριο του 2008 ο εν λόγω
δείκτης έχει καταγράψει πτώση.

Επιπλέον, τα στοιχεία που προκύπτουν από τακτική
έρευνα που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής υποδηλούν επιδείνωση των προσδοκιών
των νοικοκυριών για τη χρηματοοικονομική κατάσταση

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.11 Δείκτες εμπιστοσύνης και
οικονομικής συγκυρίας(1)
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τους και την απασχόληση κατά τους επόμενους δώδεκα
μήνες (Διάγραμμα Β.12).

1.1.� Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν
τα νοικοκυριά

Οι ενδεχόμενες μεταβολές στα επιτόκια και τα
εισοδήματα είναι οι δύο κύριες πηγές κινδύνου
που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα των
νοικοκυριών να εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Μια
πιθανή υπερτίμηση της αξίας των οικιστικών
ακινήτων θα μπορούσε, επίσης, να αποτελέσει, σε
μικρότερο βαθμό, μια εστία κινδύνου για τους
ισολογισμούς των νοικοκυριών.

Γενικά, οι κίνδυνοι για τη χρηματοοικονομική
σταθερότητα που πηγάζουν από τις συνθήκες
στον τομέα των νοικοκυριών δεν έχουν αυξηθεί
σημαντικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008.
Εντούτοις, η επιτάχυνση στο ρυθμό της πιστωτικής
επέκτασης προς τα νοικοκυριά κατά τους πρώτους
εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, η οποία έχει
συμβάλει στην αύξηση των δανειακών υποχρεώ-
σεών τους, σε συνάρτηση με την άνοδο στα επιτό-
κια των δανείων, ενδεχομένως, να επηρεάσουν
αρνητικά την ικανότητα των νοικοκυριών να
εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Από θετικής πλευράς,
οι διαβλεπόμενες σχετικά καλές προοπτικές στην
αγορά εργασίας και στο διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριών αναμένεται να συμβάλουν στον
περιορισμό των κινδύνων.

Επιτοκιακός κίνδυνος των νοικοκυριών

Μετά τη δημοσίευση του "Οικονομικού Δελτίου" του
Ιουνίου 2008, η ΕΚΤ προέβη σε αύξηση των βασικών
επιτοκίων της ζώνης του ευρώ τον Ιούλιο του 2008
κατά 25 μονάδες βάσης. Την πιο πάνω απόφαση
ακολούθησε μείωση 50 μονάδων βάσης στα βασικά
επιτόκια της ζώνης του ευρώ στις αρχές Οκτωβρίου
2008, ως μέρος μιας συντονισμένης κίνησης ορισμέ-
νων κεντρικών τραπεζών που είχε σκοπό τη
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βελτίωση των παγκόσμιων νομισματικών συνθη-
κών. Μια περαιτέρω πτώση 50 μονάδων βάσης στα
βασικά επιτόκια της ζώνης του ευρώ τέθηκε σε ισχύ
τον Νοέμβριο 2008. Όσον αφορά τα ενυπόθηκα
στεγαστικά δάνεια14 προς τα νοικοκυριά, η επίδραση
του εκάστοτε ύψους των επιτοκίων στο κόστος
εξυπηρέτησης αυτών των δανείων εξαρτάται από
τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών
συμβολαίων για ενυπόθηκο δανεισμό. Στην περί-
πτωση που ο ενυπόθηκος δανεισμός περιλαμβάνει
όρο για κυμαινόμενο επιτόκιο, ο επιτοκιακός κίνδυ-
νος επιβαρύνει πλήρως τα νοικοκυριά. Η τάση να
αναλαμβάνει ο δανειζόμενος κατά κύριο λόγο τον
επιτοκιακό κίνδυνο στις δανειακές συμβάσεις των
νοικοκυριών δεν φαίνεται να έχει ανατραπεί. Συγκε-
κριμένα, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008, τα ενυπό-
θηκα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο
αποτελούσαν το 97,8% των συνολικών ενυπόθηκων
στεγαστικών δανείων, έναντι 97,2% στο τέλος
Μαρτίου 2008 και 96,9% στο τέλος Σεπτεμβρίου
2007 (Διάγραμμα Β.13). Ως εκ τούτου, δεδομένης
της μεγάλης πλειονότητας των ενυπόθηκων στεγα-
στικών δανείων που περιλαμβάνουν όρο για κυμαι-
νόμενο επιτόκιο, συνάγεται ότι τα νοικοκυριά
παραμένουν ευάλωτα σε κλυδωνισμούς που ενδέ-
χεται να προκύψουν λόγω μιας μεταβολής των
επιτοκίων. Σημειώνεται ότι ένας άλλος σημαντικός
όρος των σχετικών συμβολαίων είναι εάν αναφέ-
ρονται στο εκάστοτε βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, το
διατραπεζικό επιτόκιο Euribor ή το “βασικό” επιτό-
κιο της κάθε τράπεζας.Το πιο πάνω εξηγεί την κατά-
σταση στην Κύπρο με τις πρόσφατες ενέργειες των
τραπεζών για αύξηση των δανειστικών επιτοκίων

14. Δάνεια που εξασφαλίζονται πλήρως με υποθήκες επί των οικιστι-
κών ακίνητων τα οποία κατοικούνται ή θα κατοικηθούν από τον δανει-
ολήπτη ή εκμισθώνονται ή θα εκμισθωθούν από τον δανειολήπτη
καθώς και χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά υπό τη μορφή συμπληρω-
ματικών (top-up) ενυπόθηκων δανείων ή δανειακών προϊόντων
ενυπόθηκης προσόδου/αποδέσμευσης ακινητοποιημένου κεφαλαίου
(equity release schemes), όπου μέρος της αξίας του οικιστικού ακινή-
του μπορεί να αποδεσμευθεί και να χρησιμοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη
για σκοπούς αναβάθμισης ή ανακαίνισης του ακινήτου.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.13 Ανάλυση ενυπόθηκων στεγαστικών
δανείων με σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο
(στο τέλος του τριμήνου, %)

Πηγή: ΚΤΚ.

� ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 200�

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



που έχουν ανασταλεί μέχρι το τέλος του 2008.
Η πρόσφατη παγκόσμια χρηματοοικονομική

αναταραχή έχει οδηγήσει σε στενότητα ρευστό-
τητας στις διεθνείς αγορές χρήματος και σε
αύξηση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων δανει-
σμού (Διάγραμμα Α.11, σελ. 25). Παρόλον ότι το
επιτόκιο Euribor έχει μειωθεί πρόσφατα, το
κόστος δανεισμού των τραπεζών στη διατραπε-
ζική αγορά παραμένει αυξημένο σε σχέση με το
παρελθόν. Επιπρόσθετα, και πιο σημαντικά, ο
έντονος ανταγωνισμός στη προσέλκυση νέων
καταθέσεων (κυρίως προθεσμίας) έχει οδηγήσει
σε αύξηση των επιτοκίων επί των καταθέσεων των
πελατών. Οι πιο πάνω παράγοντες έχουν ωθήσει
τις τράπεζες να μετακυλήσουν το αυξημένο
κόστος στους δανειολήπτες, καθιστώντας τη
δαπάνη εξυπηρέτησης των δανείων πιο επιβα-
ρυντική, ιδίως για τα νοικοκυριά που έχουν υπερ-
δανειστεί ή έχουν σχετικώς χαμηλά εισοδήματα.

Με τη σταδιακή μείωση των εντάσεων στις
διεθνείς αγορές χρήματος, τα επιτόκια της διατρα-
πεζικής αγοράς αναμένεται να μειωθούν περαι-
τέρω. Συγχρόνως, δεδομένης της υφιστάμενης
επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας
που παρατηρείται στη ζώνη του ευρώ και, υπό την
προϋπόθεση ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό
στη ζώνη του ευρώ παραμένουν ευνοϊκές, ενδέχε-
ται να υπάρξει περαιτέρω πτώση στα βασικά επιτό-
κια της ΕΚΤ.

Σημειώνεται ότι δεν έχουν όλα τα νοικοκυριά
δανειακές υποχρεώσεις, ενώ τα χαρακτηριστικά
των δανειοληπτών διαδραματίζουν κάποιο ρόλο
στον καθορισμό της δυνατότητας αποπληρωμής
των χορηγήσεων. Συγκεκριμένα, οι κίνδυνοι που
επηρεάζουν τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυ-
σμού δεν μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς
από την ανάλυση των συνολικών στοιχείων. Από
αυτή τη σκοπιά, τα νοικοκυριά με δανειακές
υποχρεώσεις που βρίσκονται στο χαμηλότερο
επίπεδο της εισοδηματικής τάξης τείνουν να αντι-
μετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο.
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Κίνδυνοι για τα εισοδήματα των νοικοκυριών

Οι ενδεχόμενες μεταβολές στα εισοδήματα των
νοικοκυριών, οι οποίες συνδέονται με τις εξελίξεις
στην αγορά εργασίας, αποτελούν ένα από τους
σημαντικότερους δείκτες της ικανότητας των
νοικοκυριών να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση
εξυπηρέτησης των δανείων τους.

Η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα έχει
επιβραδυνθεί κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου
του τρέχοντος έτους και αναμένεται να μειωθεί
περαιτέρω το 2009. Ωστόσο, παρά τις επιδεινούμε-
νες προοπτικές για την ανάπτυξη της εγχώριας οικο-
νομίας για το επόμενο έτος, μια ενδεχόμενη μείωση
στην έλευση ξένου εργατικού δυναμικού θα
μπορούσε να συμβάλει στη διατήρηση του δείκτη
ανεργίας σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον,
παρόλον ότι το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά
τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως λόγω της αύξησης
της τιμής του πετρελαίου, των τροφίμων και των
άλλων αγαθών, το ύψος του πληθωρισμού αναμένε-
ται να υποχωρήσει βραχυπρόθεσμα. Υπό το φως
των πιο πάνω, οι κίνδυνοι για τα διαθέσιμα εισοδή-
ματα των νοικοκυριών δεν αναμένεται να είναι
σημαντικά αυξημένοι στο άμεσο μέλλον.

Κίνδυνοι από τις τιμές των οικιστικών ακινήτων

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2008 ήταν
εμφανής η επιβράδυνση στη ζήτηση και το ρυθμό
ανάπτυξης της κατασκευαστικής δραστηριότητας
στον τομέα των οικιστικών ακίνητων. Παρόλον ότι
μια σημαντική επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης
των τιμών των κατοικιών, η οποία ενδεχομένως να
οδηγήσει σε μείωση της καθαρής αξίας των νοικο-
κυριών, θα μπορούσε να μεγεθύνει τους κινδύνους
για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, η πιθανό-
τητα μιας αισθητής πτώσης των τιμών των οικιστι-
κών ακινήτων βραχυπρόθεσμα παραμένει χαμηλή.

Επιπρόσθετα, ενώ μια ενδεχόμενη υπερεκτί-
μηση της αξίας των οικιστικών ακινήτων θα αποτε-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.14 Τραπεζικά δάνεια προς
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.

Μάρτ. Ιούν. Σεπτ. Ιούν. Σεπτ.Δεκ.
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λούσε πηγή κινδύνου καθόσον οδηγεί σε αντίστοιχη
υπερεκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού των νοικο-
κυριών, οι εισοδηματικές συνθήκες συνεχίζουν να
συνιστούν τον πιο αποφασιστικό παράγοντα στην
αξιολόγηση των κινδύνων αναφορικά με τη χρημα-
τοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών.

1.2 Τομέας των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων

1.2.1 Δανειακές υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια προς τις εγχώριες
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

Κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2007-Σεπτεμβρίου
2008, τα τραπεζικά δάνεια προς τις εγχώριες μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις15 αυξήθηκαν
κατά 40,0%16 (Διάγραμμα Β.14).

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008, το ποσοστό των
τραπεζικών δανείων προς τις μη χρηματοοικονομι-
κές επιχειρήσεις στο σύνολο των δανείων σε κατοί-
κους Κύπρου (εξαιρουμένων των δανείων προς ΝΧΙ)
ανήλθε στο 47,7% από 46,1% στο τέλος Μαρτίου
2008 και 44,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007.

Το ποσοστό των δανείων προς τις μη χρηματο-
οικονομικές επιχειρήσεις σε ξένο νόμισμα επί των
συνολικών δανείων προς τις μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις αυξήθηκε στο 21,3% στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου 2008 έναντι 16,7% στο τέλος Μαρτίου 2008.
Όσον αφορά την κατανομή κατά νόμισμα, στο τέλος

15. Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των ΝΧΙ. Τα
δάνεια των ΝΧΙ προς τους μη χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ή τις
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις χωρίς φυσική παρουσία στην
Κύπρο (γνωστών ως“brass plates”) περιλαμβάνονται, από τον Ιούλιο του
2008, στα δάνεια των ΝΧΙ προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.
16. Ως αποτέλεσμα της αλλαγής του ορισμού του "κατοίκου Κύπρου"
για στατιστικούς σκοπούς από τον Ιούλιο του 2008, τα στοιχεία της
Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης των ΝΧΙ έχουν επηρεαστεί λόγω της
ανακατάταξης των οργανισμών ή επιχειρήσεων χωρίς φυσική παρου-
σία στην Κύπρο (γνωστών ως “brass plates”) από τον τομέα των "μη
κατοίκων Κύπρου" στον τομέα των "κατοίκων Κύπρου".
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Σεπτεμβρίου 2008, το ποσοστό των δανείων σε
δολάριο ΗΠΑ στο σύνολο των δανείων προς μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις σε ξένο νόμισμα
ανερχόταν σε 54,5%, σε ελβετικό φράγκο σε 34,5%
και σε ιαπωνικό γεν σε 10,5%, σε σύγκριση με 38,2%,
50,8% και 5,1% αντίστοιχα στο τέλος Μαρτίου 2008
(Διάγραμμα Β.15).

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς
τις συνολικές χορηγήσεις σε μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις μειώθηκε στο 6,5% στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου 2008, έναντι 8,1% στο τέλος Μαρτίου 2008 και
10,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007 (Διάγραμμα Β.16).
Ο λόγος των προβλέψεων προς τις μη εξυπηρετούμε-
νες χορηγήσεις των μη χρηματοοικονομικών επιχει-
ρήσεων διαμορφώθηκε στο 60,9% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2008, σε σύγκριση με 58,1% στο τέλος
Μαρτίου 2008 και 60,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007.

Χρέος των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων

Ο λόγος του χρέους των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων17 προς το ΑΕΠ μειώθηκε στο 141,6%
στο τέλος Ιουνίου 2008 (έναντι 144,7% στο τέλος
Δεκεμβρίου 2007 και 133,3% στο τέλος Ιουνίου
2007). Το Διάγραμμα Β.17 παρουσιάζει το χρέος
των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ως
ποσοστό του ΑΕΠ για τα έτη 2005 έως 2008.

Συνθήκες χρηματοδότησης

Τα επιτόκια18 νέων δανείων19 σε ευρώ των ΝΧΙ στην
Κύπρο προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρή-

17. Περιλαμβάνει δάνεια, χρεόγραφα, εμπορικές πιστώσεις και λοιπά
στοιχεία παθητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.
18. Κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχικός προσδιορισμός επιτοκίου έως 1 έτος.
19. Εξαιρουμένων των λογαριασμών παρατραβήγματος μέχρι €1 εκ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.17 Συνολικό χρέος μη χρηματοοικονο-
μικών επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ
(στο τέλος του τριμήνου, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις
προς μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις (% επί των συνολικών
χορηγήσεων προς
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις)
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προβλέψεις (% επί των συνολικών
μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις)
(δεξιά κλίμακα)

2007 20082006

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.16 Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις
προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και
προβλέψεις
(στο τέλος του τριμήνου, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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Πηγή: ΚΤΚ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.15 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις σε ξένο νόμισμα
(στο τέλος της περιόδου, %)

� ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 200�

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ�2



σεις της ζώνης του ευρώ ύψους έως και €1 εκ.
αυξήθηκαν από 6,63% τον Μάρτιο 2008 σε 7,43%
τον Σεπτέμβριο 2008 (Διάγραμμα B.18).

1.2.2 Χρηματοοικονομική κατάσταση20

Καθαρά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Β.19, ο λόγος των
καθαρών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργη-
τικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων
προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο -194,5% στο
τέλος Ιουνίου 2008 (από -195,2% στο τέλος Δεκεμ-
βρίου 2007 και -189,6% στο τέλος Ιουνίου 2007).

Ο λόγος των χρηματοοικονομικών στοιχείων
παθητικού προς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενερ-
γητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων
αυξήθηκε στο 216,6% στο τέλος Ιουνίου 2008, σε
σύγκριση με 210,7% στο τέλος Δεκεμβρίου 2007 και
216,0% στο τέλος Ιουνίου 2007, γεγονός που οφείλεται
κυρίως στη σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομι-
κών στοιχείων ενεργητικού των μη χρηματοοικονομι-
κών επιχειρήσεων (Διάγραμμα Β.20).

Στο τέλος Ιουνίου 2008, τα μετρητά και οι κατα-
θέσεις αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο ποσοστό των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, ενώ οι
μετοχές και λοιπές συμμετοχές αποτελούσαν το
κυριότερο μέρος των χρηματοοικονομικών στοιχείων
παθητικού. Στο Διάγραμμα Β.21 (σελ. 84) παρουσιά-
ζεται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού του τομέα των μη χρημα-
τοοικονομικών επιχειρήσεων στο τέλος Ιουνίου 2008.

Εκκαθαρίσεις εταιρειών

Ο αριθμός εκκαθαρίσεων εταιρειών ανήλθε στις
141 το 2007, σε σύγκριση με 140 το 2006 και 158 το

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.20 Χρηματοοικονομικά στοιχεία
παθητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων
(στο τέλος του τριμήνου, % επί των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού)

Πηγή: ΚΤΚ.
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20. Με βάση στοιχεία από τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς
λογαριασμούς (προκ.).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.19 Καθαρά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ
(στο τέλος του τριμήνου, %)

Πηγή: ΚΤΚ.

Ιούν.Δεκ. Ιούν.Δεκ. Ιούν.Δεκ.
2005 2006 2007 2008

-220

-200

-180

-140

-160

-120

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

Νοέμ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρτ. Απρ. Μάϊος Ιούν. Ιούλ. Άυγ. Σεπτ.

2007 2008

λοιπά δάνεια ύψους έως και 1 εκ. ευρώ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.18 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ
των ΝΧΙ στην Κύπρο προς μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγή: ΚΤΚ.
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2005 (Διάγραμμα Β.22). Μέχρι το τέλος Οκτω-
βρίου 2008, 91 εταιρείες είχαν εισέλθει σε διαδικα-
σία εκκαθάρισης κατά το τρέχον έτος.

Ο αριθμός εγγραφών νέων εταιρειών κατά το 2007
αυξήθηκε σημαντικά στις 29.016 σε σχέση με 20.280 το
2006 και 14.494 το 2005 (Διάγραμμα Β.23, σελ. 83).
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2008, είχαν
εγγραφεί 20.969 νέες εταιρείες, γεγονός που υποστηρί-
ζει την πρόβλεψη ότι ο συνολικός αριθμός εγγραφών
νέων εταιρειών για το τρέχον έτος αναμένεται να είναι
μικρότερος, σε σύγκριση με το 2007.

Δείκτες εμπιστοσύνης και οικονομικής
συγκυρίας

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Β.11 (σελ. 76), ο
δείκτης εμπιστοσύνης βιομηχανίας επιδεινώθηκε
σημαντικά τον Μάιο 2008 και έκτοτε έχει παραμεί-
νει σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα, ενώ ο δείκτης
εμπιστοσύνης κατασκευών ήταν αρνητικός κατά
την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2008. Βελτίωση
φαίνεται να κατέγραψε ο δείκτης εμπιστοσύνης
υπηρεσιών τον Μάιο 2008, με ένδειξη αποδυνά-
μωσης τον Ιούλιο 2008 και οριακή βελτίωση κατά
τους επόμενους δύο μήνες μέχρι τον Σεπτέμβριο
2008. Ο δείκτης εμπιστοσύνης λιανικού εμπορίου
επιδεινώθηκε κατά την περίοδο Μαΐου-Αυγούστου
2008, αλλά παρουσίασε σημάδια βελτίωσης τον
Σεπτέμβριο 2008.

1.2.� Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

Γενικά, η αναμενόμενη επιβράδυνση της εγχώριας
οικονομικής δραστηριότητας σε συνάρτηση με το
επιδεινούμενο εξωτερικό μακροοικονομικό περι-
βάλλον, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα
έσοδα και την κερδοφορία των μη χρηματοοικο-
νομικών επιχειρήσεων βραχυπρόθεσμα. Το υψηλό-
τερο κόστος δανεισμού και η πιθανή επιβράδυνση
στο ρυθμό αύξησης των τραπεζικών χορηγήσεων,
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.23 Εγγραφές νέων εταιρειών
(ετήσια στοιχεία)

Πηγή: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.22 Εκκαθαρίσεις εταιρειών
(ετήσια στοιχεία)

Πηγή: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
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Πηγή: ΚΤΚ.

� ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 200�

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



ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της διεθνούς
χρηματοοικονομικής κρίσης και της συνεπακόλου-
θης εφαρμογής αυστηρότερων κριτηρίων δανει-
οδότησης, ενδέχεται να έχουν αρνητική επίδραση
στα έσοδα και την κερδοφορία των εταιρειών.
Ταυτόχρονα, το χρέος των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθι-
στώντας τον εταιρικό τομέα λιγότερο ικανό να αντε-
πεξέρχεται σε ενδεχόμενους κλυδωνισμούς.

Κίνδυνοι για τα έσοδα των μη χρηματοοικονο-
μικών επιχειρήσεων

Η αναμενόμενη επιβράδυνση του ρυθμού μεγέ-
θυνσης της εγχώριας οικονομίας, σε συνάρτηση με
το δυσμενές εξωτερικό μακροοικονομικό περι-
βάλλον, αναμένεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις
στα έσοδα και την κερδοφορία του τομέα των μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Οι εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρι-
σμού και των κατασκευών, ενδεχομένως, να είναι
ιδιαίτερα ευάλωτες δεδομένων των όχι και τόσο
ενθαρρυντικών προβλέψεων για τις προοπτικές
της κυπριακής οικονομίας για το έτος 2009. Τα
εννιαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα των εται-
ρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) καθώς και οι προειδοποιήσεις
για μείωση των κερδών, οι οποίες έχουν ανακοι-
νωθεί στο ΧΑΚ από αριθμό εισηγμένων επιχειρή-
σεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών,
επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι οι κίνδυνοι για την
εταιρική κερδοφορία έχουν αυξηθεί.

Κίνδυνοι για τις μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις με δανειακές υποχρεώσεις

Το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων των επιχει-
ρήσεων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη
χρηματοοικονομική σταθερότητα δεδομένου ότι
ο υψηλός δανεισμός μπορεί να επιδεινώσει τους
οικονομικούς και επιχειρηματικούς κύκλους. Ιστο-
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ρικά στοιχεία διεθνώς έχουν καταδείξει ότι οι
ισολογισμοί των επιχειρήσεων που είναι επιβαρυ-
μένοι με υψηλές δανειακές υποχρεώσεις τείνουν
να είναι πιο ευάλωτοι σε συνθήκες μακροοικονο-
μικής πίεσης σε σχέση με τους ισολογισμούς των
λιγότερο υπερχρεωμένων εταιρειών.

Ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης προς
τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις επιτα-
χύνθηκε σημαντικά κατά τους πρώτους εννέα
μήνες του 2008. Ως αποτέλεσμα, το εταιρικό
χρέος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα κατά την υπό
εξέταση περίοδο, καθιστώντας τις επιχειρήσεις
ευάλωτες σε ενδεχόμενους απρόσμενους και
δυσμενείς κλυδωνισμούς.

Οι συνθήκες χρηματοδότησης των επιχειρή-
σεων από τις τράπεζες έχουν καταστεί δυσμενέ-
στερες κατά τους τελευταίους έξι μήνες. Ως
αποτέλεσμα του λιγότερου ευνοϊκού περιβάλλον-
τος στο οποίο λειτουργούν πλέον οι τράπεζες,
έχουν γίνει αυστηρότεροι οι όροι χρηματοδότησης
που αφορούν τη χορήγηση νέων δανείων προς τις
επιχειρήσεις. Tο υψηλότερο κόστος δανεισμού
αποτελεί ένα πρόσθετο παράγοντα που αναμένε-
ται να δυσχεράνει περαιτέρω τις συνθήκες χρημα-
τοδότησης του τομέα των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων κατά το 2009.

1.� Τομέας των ακινήτων

1.�.1 Κυριότερες εξελίξεις στον τομέα των
ακινήτων

Δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2008, έχει κατα-
γραφεί επιβράδυνση στη δραστηριότητα στον
τομέα των ακίνητων, όπως καταδεικνύεται από
αριθμό βασικών δεικτών. Συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2008, ο αριθμός
των εγκεκριμένων οικοδομικών αδειών κατέγραψε
πτώση κατά 10,0%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη
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περίοδο του 2007 (Διάγραμμα Α.33, σελ. 47). Κατά
την ίδια περίοδο του 2008, η συνολική αξία των εγκε-
κριμένων οικοδομικών αδειών μειώθηκε κατά 2,7%
και το συνολικό εμβαδόν κατά 4,8%, ενώ ο αριθμός
των νέων οικιστικών μονάδων υποχώρησε κατά
9,1%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2007.

Αντίθετα, τους πρώτους δέκα μήνες του 2008,
ο συνολικός όγκος πωλήσεων τσιμέντου στην
εγχώρια αγορά παρουσίασε άνοδο κατά 10,8%, σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Στο
Διάγραμμα Α.34, (σελ. 48) φαίνονται οι πωλήσεις
τσιμέντου στην εγχώρια αγορά.

Επιπλέον, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτω-
βρίου 2008, ο συνολικός αριθμός των νέων μεταβι-
βάσεων (πωλήσεων) ακίνητης περιουσίας
μειώθηκε κατά 43,8%, σε σύγκριση με την ίδια
περίοδο του 2007. Παράλληλα, κατά τους πρώτους
δέκα μήνες του 2008, το συνολικό αποδεχθέν ποσό
για νέες μεταβιβάσεις (πωλήσεις) παρουσίασε
πτώση της τάξης του 59,9%, σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2007 (Διάγραμμα Β.24).

Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου
Οκτωβρίου 2008, ο αριθμός των νέων πωλητή-
ριων εγγράφων ακίνητης περιουσίας που έχουν
κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας κατέγραψε μείωση κατά 50,2%, σε σύγκριση
με την ίδια περίοδο του 2007 (Διάγραμμα Β.25).

Τιμές των ακινήτων

Σε συνάφεια με την επιβράδυνση στη δραστη-
ριότητα στον τομέα των ακινήτων που παρατη-
ρήθηκε κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2008,
ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών των οικιστι-
κών ακινήτων, όπως φαίνεται από τον Δείκτη
Τιμών Οικιστικών Ακινήτων21, αναμένεται να

21. Ο υπολογισμός του δείκτη, ο οποίος καταρτίζεται από την ΚΤΚ,
βασίζεται, κυρίως, σε εκτιμήσεις της αξίας της ακίνητης περιουσίας
(νέα και υφιστάμενα σπίτια και διαμερίσματα) που χρησιμοποιείται ως
εξασφάλιση για χορήγηση δανείων από τις τράπεζες.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.25 Νέα πωλητήρια έγγραφα ακίνητης
περιουσίας
(ετήσια μεταβολή ,%)

Πηγή: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.24 Νέες μεταβιβάσεις (πωλήσεις)
ακίνητης περιουσίας
(ετήσια μεταβολή ,%)

Πηγή: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
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υποχωρήσει στο 10% κατά το τρέχον έτος, σε
σύγκριση με άνοδο 15% το 2007 (Διάγραμμα
B.26). Σημειώνεται ότι η αναμενόμενη αύξηση
στις τιμές των οικιστικών ακινήτων για το 2008,
επηρεάζεται, κυρίως, από την άνοδο που κατα-
γράφηκε κατά τους πρώτους εννέα μήνες του
έτους, πριν δηλαδή την επιδείνωση της παγκό-
σμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, η οποία, ενδε-
χομένως, να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην
εγχώρια αγορά ακινήτων.

Εντούτοις, παρά τις αναμενόμενες αρνητικές
επιπτώσεις της αποδυνάμωσης της δραστηριότη-
τας στον κατασκευαστικό τομέα στην εγχώρια
οικονομία, η επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυν-
σης των τιμών των οικιστικών ακινήτων μπορεί
τελικά να αποδειχθεί ως θετική εξέλιξη ούτως ώστε
να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανή υπερθέρμανση
στον τομέα των οικιστικών ακινήτων.

1.�.2 Χρηματοδότηση του τομέα των
ακινήτων από τις τράπεζες

Τραπεζικά δάνεια προς τον ευρύτερο τομέα
των ακινήτων

Τα τραπεζικά δάνεια προς τον ευρύτερο τομέα των
ακινήτων22 παρουσίασαν σημαντική άνοδο κατά
80,7%23 κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2007-
Σεπτεμβρίου 2008 και συνιστούσαν το 22,4% των
συνολικών τραπεζικών δανείων προς κατοίκους
Κύπρου (εξαιρουμένων των δανείων προς ΝΧΙ) στο
τέλος Σεπτεμβρίου 2008, σε σύγκριση με 18,4%
στο τέλος Μαρτίου 2008 και 16,1% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2007.

22. Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των ΝΧΙ.
23. Ως αποτέλεσμα της αλλαγής του ορισμού του "κατοίκου Κύπρου"
για στατιστικούς σκοπούς από τον Ιούλιο του 2008, τα στοιχεία της
Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης των ΝΧΙ έχουν επηρεαστεί λόγω της
ανακατάταξης των οργανισμών ή επιχειρήσεων χωρίς φυσική παρου-
σία στην Κύπρο (γνωστών ως “brass plates”) από τον τομέα των "μη
κατοίκων Κύπρου" στον τομέα των "κατοίκων Κύπρου".
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.26 Δείκτης τιμών οικιστικών ακινήτων
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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Όσον αφορά τις τρεις συνιστώσες υποκατηγο-
ρίες του πιο πάνω τομέα, τα τραπεζικά δάνεια προς
τον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκαν κατά 62,4%
κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2007-Σεπτεμβρίου
2008 και αντιπροσώπευαν το 10,2% του συνόλου
των τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου
(εξαιρουμένων των δανείων προς ΝΧΙ), σε
σύγκριση με 10,0% στο τέλος Μαρτίου 2008 και
8,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007. Παράλληλα, τα
τραπεζικά δάνεια προς τον τομέα διαχείρισης
ακίνητης περιουσίας κατέγραψαν σημαντική
άνοδο κατά 102,3% κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου
2007-Σεπτεμβρίου 2008 και αποτελούσαν το
11,8% του συνόλου των τραπεζικών δανείων προς
κατοίκους Κύπρου (εξαιρουμένων των δανείων
προς ΝΧΙ), σε σύγκριση με 8,0% στο τέλος Μαρτίου
2008 και 7,6% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007.
Επιπλέον, τα τραπεζικά δάνεια προς την μεταποι-
ητική βιομηχανία που αφορούν κατασκευές
επεκτάθηκαν κατά 37,2% κατά την περίοδο
Σεπτεμβρίου 2007-Σεπτεμβρίου 2008 και αντι-
προσώπευαν το 0,3% του συνόλου των τραπεζικών
δανείων προς κατοίκους Κύπρου (εξαιρουμένων
των δανείων προς ΝΧΙ) στο τέλος Σεπτεμβρίου
2008, διατηρώντας το ίδιο ποσοστό όπως και στο
τέλος Μαρτίου 2008 και στο τέλος Σεπτεμβρίου
2007. Η ανάλυση των τραπεζικών δανείων προς
τον ευρύτερο τομέα των ακινήτων παρουσιάζεται
στο Διάγραμμα B.27.

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων
του ευρύτερου τομέα των ακινήτων προς τις
συνολικές χορηγήσεις στον ευρύτερο τομέα των
ακινήτων μειώθηκε στο 2,2% στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου του 2008 (από 3,2% στο τέλος Μαρτίου
2008 και 4,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007)
(Διάγραμμα Β.28). Ο λόγος των προβλέψεων
προς τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις του
ευρύτερου τομέα των ακινήτων ανήλθε στο

μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις
προς τον ευρύτερο τομέα
των ακινήτων (% επί των
συνολικών χορηγήσεων προς
τον ευρύτερο τομέα των ακινήτων)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.28 Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις
προς τον ευρύτερο τομέα των ακινήτων και προβλέψεις

(στο τέλος του τριμήνου, %)
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52,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008, σε σύγκριση
με 51,1% στο τέλος Μαρτίου 2008 και 44,8% στο
τέλος Σεπτεμβρίου 2007.

2. Εγχώριο Χρηματοοικονομικό Σύστημα

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται συνοπτικά οι
κυριότερες εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές
καθώς και οι πιο αξιόλογες διαρθρωτικές εξελίξεις
στον τραπεζικό τομέα. Επιπρόσθετα, αναλύεται η
χρηματοοικονομική κατάσταση των τραπεζών και
αξιολογούνται οι δυνητικοί κίνδυνοι που αντιμετωπί-
ζει ο τραπεζικός τομέας. Τέλος, γίνεται αναφορά στα
αποτελέσματα των δύο ασκήσεων προσομοιώσεων
ακραίων καταστάσεων που έχουν διεξαχθεί από την
ΚΤΚ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2008.

2.1 Χρηματοοικονομικές αγορές

2.1.1 Κυριότερες εξελίξεις
στην αγορά χρήματος

Η συνεχιζόμενη διεθνής χρηματοοικονομική κρίση
είχε σημαντικές επιπτώσεις στις συνθήκες τιμολό-
γησης στην αγορά χρήματος της ζώνης του ευρώ.
Οι εντάσεις που αναπτύχθηκαν κατέληξαν σε μια
σοβαρή δυσλειτουργία της διατραπεζικής αγοράς
στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008. Αν και οι πιέσεις στο
άνευ εξασφάλισης τμήμα της αγοράς χρήματος
έχουν αρχίσει να αμβλύνονται, το επιτόκιο Euribor
τριών μηνών παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε
σχέση με το αντίστοιχης διάρκειας προϊόν overni-
ght index swap (OIS) rate (Διάγραμμα A.12, σελ.
24). Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύ-
τερο μέρος των συναλλαγών στη διατραπεζική
αγορά συνάπτεται για πολύ πιο σύντομη χρονική
διάρκεια από τρεις μήνες και, συνεπώς, αυτά τα
ποσοστά δεν είναι απαραιτήτως αντιπροσωπευτικά
του κόστους των τραπεζών για άντληση ρευστότη-
τας. Συγκεκριμένα, περίπου τα δύο τρίτα των
συναλλαγών στην άνευ εξασφάλισης αγορά χρημά-
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των είναι διάρκειας μιας ημέρας, ενώ το μεγαλύ-
τερο μέρος της υπόλοιπου μεριδίου των συναλλα-
γών στην εν λόγω αγορά έχει μέγιστη ληκτότητα
ενός μηνός. Συγχρόνως, το επιτόκιο EONIA
μειώθηκε εμφανώς κατά τη διάρκεια του Οκτω-
βρίου 2008, λόγω της προς τα κάτω αναθεώρησης
των προσδοκιών των αγορών σχετικά με την
μελλοντική πορεία των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ.

Από την τελευταία δημοσίευση της έκδοσης
του "Οικονομικού Δελτίου" του Ιουνίου 2008, το
ύψος των μηνιαίων μέσων ανώτατων και κατώτα-
των επιτοκίων24 στη διατραπεζική αγορά ανήλθε
στο υψηλότερο σημείο τον Σεπτέμβριο του 2008
και τον Αύγουστο του 2008 αντίστοιχα, με τη μηνι-
αία μέση διαφορά μεταξύ των ανώτατων και κατώ-
τατων επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά να
διευρύνεται στο υψηλότερο επίπεδο τον Οκτώβριο
του 2008 (Διάγραμμα Β.29).

Το Διάγραμμα Β.30 παρουσιάζει τις διακυ-
μάνσεις του ημερήσιου μέσου σταθμισμένου
όρου των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά25, σε
σύγκριση με το επιτόκιο ΕΟΝΙΑ καθώς και το
ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς των πράξεων
κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ από τον
Ιανουάριο του 2008.

2.1.2 Κυριότερες εξελίξεις
στις κεφαλαιαγορές

Αγορά κυβερνητικών χρεογράφων

Κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2008, πραγμα-
τοποιήθηκε μόνο μία δημοπρασία στην πρωτο-
γενή αγορά για την πώληση κρατικών
χρεογράφων, η οποία αφορούσε την πώληση
ΚΟΧΑ 5-ετούς διάρκειας με επιτόκιο 4,5%. Η

24. Αντιπροσωπεύει το κόστος βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης σε
ευρώ (με διάρκεια μέχρι 7 ημέρες) για τράπεζες στην Κύπρο που
δανείζονται από άλλες εγχώριες ή ξένες τράπεζες.
25. Με διάρκεια μέχρι 7 ημέρες.

μηνιαία μέση διαφορά μεταξύ κατώτατων και ανώτατων επιτοκίων (δεξιά κλίμακα)
μηνιαίος μέσος όρος ανώτατων επιτοκίων

μηνιαίος μέσος όρος κατώτατων επιτοκίων
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.29 Μηνιαίος μέσος όρος επιτοκίων στη
διατραπεζική αγορά
(%, μονάδες βάσης - δεξιά κλίμακα)

Πηγή: ΚΤΚ.
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προαναφερθείσα δημοπρασία πραγματοποιήθηκε
τον Ιούνιο 2008 αλλά δεν έγιναν αποδεκτές οποι-
εσδήποτε προσφορές, αντικατοπτρίζοντας τις
μειωμένες χρηματοδοτικές ανάγκες της κυβέρνη-
σης μέσω της έκδοσης κρατικών χρεογράφων
κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο καθώς και
την σημαντική έλλειψη ενδιαφέροντος από εγχώ-
ριους θεσμικούς επενδυτές, κυρίως τα πιστωτικά
ιδρύματα, για τοποθετήσεις στους πιο πάνω
τίτλους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ρευστότητα
στη δευτερογενή αγορά κυβερνητικών χρεογρά-
φων, δηλαδή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
παραμένει εξαιρετικά χαμηλή.

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Β.31, μετά από
την ισχυρή άνοδο που παρατηρήθηκε την άνοιξη
του 2008, η διαφορά αποδόσεων των δύο κυπρια-
κών κρατικών ομολόγων26, τα οποία διαπραγμα-
τεύονται στις διεθνείς αγορές, έναντι των
αντίστοιχων γερμανικών ομολόγων έφθασε σε νέα
ψηλά επίπεδα τον Οκτώβριο 2008 αλλά έκτοτε η
διαφορά έχει σμικρυνθεί σε κάποιο βαθμό. Η διεύ-
ρυνση της διαφοράς αποδόσεων των κρατικών
έναντι των αντίστοιχων γερμανικών ομολόγων
οφείλεται στην γενικότερη συμπεριφορά των επεν-
δυτών για τοποθετήσεις σε τίτλους που κρίνονται
ως πιο ασφαλείς, υπό το φως της συνεχιζόμενης
χρηματοοικονομικής κρίσης. Επιπρόσθετα, από τα
πρώτα στάδια της χρηματοοικονομικής αναταρα-
χής τον Αύγουστο του 2007, η ρευστότητα στη
δευτερογενή αγορά κυβερνητικών χρεογράφων
της ζώνης του ευρώ έχει περιοριστεί κυρίως σε
προθεσμιακές συναλλαγές γερμανικών κρατικών
ομολόγων (στην αγορά Eurex). Η μεγάλη ζήτηση
για γερμανικά κυβερνητικά ομόλογα έναντι των
κρατικών χρεογράφων άλλων κρατών της ζώνης
του ευρώ καθόλη τη διάρκεια της χρηματοοικονο-

26. Ομόλογα σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από την Κυπριακή κυβέρ-
νηση με βάση το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων
Ομολογιακών Δανείων (Euro Medium Term Note (EMTN) Programme),
το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή το 1997.
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Πηγή: KTK.
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μικής κρίσης οφειλόταν στην απροθυμία των επεν-
δυτών για ανάληψη κινδύνων και την τάση για
τοποθετήσεις σε τίτλους με όσο το δυνατό χαμη-
λότερο κίνδυνο.

Χρηματιστηριακή αγορά

Οι τιμές των μετοχών των εταιρειών που είναι εισηγ-
μένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου συνέχισαν
την καθοδική πορεία τους και μετά τον Ιούνιο του
2008, αντανακλώντας τις εξελίξεις των περισσότε-
ρων χρηματιστηριακών αγορών διεθνώς, με τους
τίτλους του τραπεζικού τομέα να εξακολουθούν να
προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επεν-
δυτών. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης (Κύριας και
Παράλληλης Αγοράς) σημείωσε πτώση κατά 72,0%
κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2007-Οκτωβρίου
2008, φθάνοντας τις 1.545,20 μονάδες στο τέλος
Οκτωβρίου 2008 από 5.518,50 μονάδες στο τέλος
Οκτωβρίου 2007 (Διάγραμμα Β.32). Παράλληλα, ο
Δείκτης FTSE/CySE 20 υποχώρησε κατά 72,0% κατά
την ίδια περίοδο, και διαμορφώθηκε στις 528,9
μονάδες στο τέλος Οκτωβρίου 2008 (έναντι
1.891,48 μονάδες στο τέλος Οκτωβρίου 2007).

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2007-Οκτω-
βρίου 2008, η χρηματιστηριακή αξία της αγοράς27

μειώθηκε κατά 67,3%, φθάνοντας τα €7,51 δις στο
τέλος Οκτωβρίου 2008, σε σύγκριση με €22,98 δις
στο τέλος Οκτωβρίου 2007. Συνολικά, οι τρεις
μεγαλύτερες τράπεζες που είναι εισηγμένες στο
ΧΑΚ αντιπροσώπευαν το 63,6% της χρηματιστη-
ριακής αξίας της αγοράς στο τέλος Οκτωβρίου
2008, σε σύγκριση με 76,5% στο τέλος Οκτωβρίου
2007. Ο λόγος της χρηματιστηριακής αξίας της
αγοράς προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 150,4% στο
τέλος Σεπτεμβρίου 2007 στο 44,9% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2008.

Η περαιτέρω αισθητή πτώση των τιμών των
μετοχών που παρατηρήθηκε από τον Ιούνιο του

27. Εξαιρουμένης της Αγοράς Επενδυτικών Εταιρειών.
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Πηγή: ΧΑΚ.
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2008 αποδίδεται στο αρνητικό κλίμα που επικρα-
τούσε ανάμεσα στους επενδυτές στις παγκόσμιες
χρηματοοικονομικές αγορές, περιλαμβανομένου
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, στο οποίο
διαπραγματεύονται παράλληλα οι τίτλοι των δυο
μεγαλύτερων εγχώριων κυπριακών τραπεζών. Οι
τρέχουσες ανησυχίες για την ευρωστία του τραπε-
ζικού τομέα στο εξωτερικό και τη σταθερότητα του
διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος καθώς,
επίσης, και ο φόβος για τις πιθανές αρνητικές
επιπτώσεις της πρόσφατης χρηματοοικονομικής
κρίσης στην πραγματική οικονομία, συνέβαλαν
στην μειωμένη διάθεση των επενδυτών για
ανάληψη κινδύνων. Υπό το φως των πιο πάνω, η
αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς χρηματι-
στηριακές αγορές, όπως καταδεικνύεται από την
πορεία της τεκμαρτής μεταβλητότητας28, αυξήθηκε
τον Οκτώβριο του 2008 σε επίπεδα που δεν έχουν
παρατηρηθεί από τη μεγάλη πτώση των τιμών των
μετοχών το 1987.

2.2 Τραπεζικός τομέας

Οι τράπεζες στη Κύπρο διαδραματίζουν τον σημαν-
τικότερο ρόλο στη χρηματοοικονομική διαμεσολά-
βηση, αντιπροσωπεύοντας το 74,8% των συνολικών
στοιχείων ενεργητικού του εγχώριου χρηματοοικο-
νομικού συστήματος29 στο τέλος Ιουνίου 2008.
Επιπλέον, ο λόγος των συνολικών ενοποιημένων
στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα προς
το ΑΕΠ ανήλθε στο 682,9% στο τέλος Ιουνίου 2008.
Υπό το φως των πιο πάνω, η ανάλυση της σταθερό-
τητας του τραπεζικού τομέα κρίνεται ως η πλέον
σημαντική για σκοπούς αξιολόγησης της χρηματο-
οικονομικής σταθερότητας γενικότερα.

28. Implied volatility.
29. Με βάση στοιχεία από τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς
λογαριασμούς (προκ.). Περιλαμβάνει τα ΝΧΙ, τους λοιπούς ενδιάμε-
σους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, τους επικουρικούς χρημα-
τοοικονομικούς οργανισμούς και φορείς, τους ασφαλιστικούς
οργανισμούς και τα ταμεία συντάξεως/προνοίας.

� ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 200�

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



2.2.1 Κυριότερες διαρθρωτικές εξελίξεις
στον τραπεζικό τομέα

Το παρόν κεφάλαιο παρέχει μια συνοπτική
επισκόπηση των κυριότερων διαρθρωτικών
εξελίξεων στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2008.
Οι Πίνακες Γ.21 (σελ. 139) και Β.1 παρουσιάζουν
διάφορους διαρθρωτικούς δείκτες και δείκτες
μεγέθους του πληθυσμού για τον τραπεζικό
τομέα της Κύπρου για τα έτη 2003 έως 2007 και
2007 αντίστοιχα30.

Δομή της εγχώριας τραπεζικής αγοράς

Όπως φαίνεται στον Πίνακα B.2, σήμερα λειτουρ-
γούν στην Κύπρο 41 τράπεζες. Από αυτές, 8 είναι
εγχώριες και 33 ξένες (εκ των οποίων 9 είναι θυγα-
τρικές και 24 είναι υποκαταστήματα ξένων τραπε-
ζών). Στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα κυριαρχεί
η παρουσία των εγχώριων τραπεζών, οι οποίες
αντιπροσώπευαν κατά το τέλος Ιουνίου 2008 το
70,5% των συνολικών ενοποιημένων στοιχείων
ενεργητικού του τραπεζικού τομέα.

Όσον αφορά την αδειοδότηση νέων τραπεζών,
κατά το 2008 παραχωρήθηκαν άδειες για λειτουργία
στην Κύπρο σε τρεις νέες τράπεζες. Συγκεκριμένα,
σε συνέχεια της άσκησης του δικαιώματος της ελεύ-
θερης εγκατάστασης από την τράπεζα EFG Euro-
bank Ergasias S.A. της Ελλάδος για διεξαγωγή
τραπεζικών εργασιών στην Κύπρο υπό τη μορφή
υποκαταστήματος τον Απρίλιο 2007, η ΚΤΚ παρα-
χώρησε τον Φεβρουάριο του 2008 άδεια στην Euro-
bank EFG Cyprus Ltd για διεξαγωγή τραπεζικών
εργασιών υπό τη μορφή θυγατρικής εταιρείας.
Επίσης, τον Μάιο 2008, η ΚΤΚ παραχώρησε άδεια
στην Atlasmont Banka A.D. του Μαυροβούνιου για
λειτουργία γραφείου αντιπροσωπείας στην Κύπρο.
Επιπλέον, η Joint Stock Company Akciju Komerc-

30. EU Banking Structures, ΕΚΤ, Οκτώβριος 2008.

Πίνακας Β.2 Δομή του τραπεζικού τομέα (1)

(στο τέλος Οκτωβρίου 2008)

Αριθμός τραπεζών
Εγχώριες τράπεζες 8
Ξένες τράπεζες 33

Θυγατρικές ξένων τραπεζών από κράτη-μέλη της ΕΕ 9
Υποκαταστήματα ξένων τραπεζών από κράτη-μέλη της ΕΕ 8
Θυγατρικές ξένων τραπεζών από χώρες εκτός της ΕΕ 1
Υποκαταστήματα ξένων τραπεζών από χώρες εκτός της ΕΕ 15

Σύνολο 41

Πηγή: κτκ.
(1) Εξαιρουμένων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Πίνακας Β.1 Δείκτες μεγέθους του τραπεζικού τομέα
έναντι του πληθυσμού (1)

(στο τέλος του 2007, μη ενοποιημένα στοιχεία)

Κύπρος ΟΝΕ13 ΕΕ27
Αριθμός πιστωτικών ιδρυμάτων 215 6.128 8.348
Πληθυσμός ανά πιστωτικό ίδρυμα 3.663 52.098 59.401
Πληθυσμός ανά εγχώρια μονάδα (κατάστημα) 855 1.735 2.123
Πληθυσμός ανά αυτόματη ταμειακή μηχανή (2) 1.474 1.203 1.362
Πληθυσμός ανά υπάλληλο 70 140 153
Πυκνότητα πληθυσμού 85 126 114
Στοιχεία ενεργητικού ανά υπάλληλο (€ εκ.) 8.076 12.437 12.676

Πηγή: κτκ, Εκτ.
(1) Περιλαμβανομένων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.
(2) τα στοιχεία αφορούν το έτος 2006.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 200� �

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



banka "Baltikums" της Λετονίας άσκησε τον Σεπτέμ-
βριο 2008 το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης
στην Κύπρο για διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών
μέσω υποκαταστήματος.

Αναφορικά με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές
στην εγχώρια τραπεζική αγορά, τον Ιανουάριο του
2008 ολοκληρώθηκε η πώληση του δικτύου υποκα-
ταστημάτων της Arab Bank Plc στην Τράπεζα
Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ. Τον Οκτώβριο του 2008, η
Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ ενσωμάτωσε
πλήρως, επίσης, την Euroinvestment & Finance
Public Ltd, η οποία είχε άδεια για διεξαγωγή περιο-
ρισμένων τραπεζικών εργασιών. Τέλος, τον ίδιο μήνα
του 2008, πραγματοποιήθηκε η πλήρης απόκτηση
της Παγκυπριακής Χρηματοδοτήσεις Δημόσια Εται-
ρεία Λτδ, η οποία κατείχε άδεια για διεξαγωγή
τραπεζικών εργασιών περιορισμένης φύσεως, από
την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Η ενοποίηση στον συνεργατικό πιστωτικό
τομέα συνεχίστηκε το 2008, με τον αριθμό των
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων να υποχωρεί
στα 124 στο τέλος Οκτωβρίου 2008, σε σύγκριση
με 170 στο τέλος Δεκεμβρίου 2007 και 233 στο
τέλος Σεπτεμβρίου 2007. Αναμένεται ότι η ενοποί-
ηση των συνεργατικών τραπεζικών ιδρυμάτων θα
συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του 2009.

Διεθνοποίηση των εγχώριων τραπεζών

Κατά το 2008, οι εγχώριες τράπεζες συνέχισαν τη
γεωγραφική διασπορά τους μέσω της επέκτασής
τους στο εξωτερικό σε στοχευμένες αγορές. Το
Φεβρουάριο του 2008, η Marfin Popular Bank Public
Co. Ltd απέκτησε περίπου το 43% του μετοχικού
κεφαλαίου της Lombard Bank Malta PLC της Μάλτας.

Επιπλέον, τον Μάιο του 2008, η Τράπεζα
Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ απέκτησε το 97,2%
του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας AvtoZAZ-
Bank της Ουκρανίας.

Επιπρόσθετα, τον Σεπτέμβριο του 2008, η
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Marfin Popular Bank Public Co. Ltd έλαβε εγκρίσεις
από την ΚΤΚ και την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας
για την απόκτηση του 50,04% του μετοχικού κεφα-
λαίου της Russian CJSC RPB Holding, μητρικής εται-
ρείας της OOO Rossisysky Promishlenny Bank
(Rosprombank) της Ρωσίας.

Τέλος, τον Οκτώβριο του 2008, η Τράπεζα
Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ απέκτησε το 80% του
μετοχικού κεφαλαίου της Uniastrum Bank της Ρωσίας.

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο του τραπεζι-
κού τομέα

Όσον αφορά τις εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο
του τραπεζικού τομέα, η ΚΤΚ έχει εκδώσει αριθμό
οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών προς τις
τράπεζες κατά το 2008, με βάση τις συστάσεις της
Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική
Εποπτεία31 και τις οδηγίες της ΕΕ για τραπεζικά
θέματα. Σε χρονολογική σειρά, τον Ιανουάριο του
2008, η ΚΤΚ εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές
αναφορικά με τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς,
οι οποίες παρέχουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει
να διέπουν τις διοικητικές πρακτικές και διαδικασίες
για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρακολούθηση
και έλεγχο του κινδύνου αγοράς από τις τράπεζες.
Επίσης, το Μάρτιο του 2008, εκδόθηκαν κατευθυν-
τήριες γραμμές αναφορικά με τις βασικές αρχές που
πρέπει να διέπουν το πλαίσιο διαχείρισης του
λειτουργικού κινδύνου από τις τράπεζες.

Τον Απρίλιο του 2008, εκδόθηκε Οδηγία
σύμφωνα με το άρθρο 59(4) του περί Παρεμπόδισης
και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007,
με σκοπό τον καθορισμό της πολιτικής, των διαδι-
κασιών και των συστημάτων ελέγχου που πρέπει να
εφαρμόζουν οι τράπεζες για την αποτελεσματική
παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την

31. Basel Committee on Banking Supervision.
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επίτευξη των σκοπών του Νόμου.
Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν από την ΚΤΚ

για την απόκτηση ή ανέγερση δεύτερης κατοικίας
αναθεωρήθηκαν τον Μάιο του 2008. Συγκεκρι-
μένα, το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης για
σκοπούς αγοράς η ανέγερσης δεύτερης ακίνητης
περιουσίας επανήλθε στο 70% της αξίας του ακινή-
του που χρηματοδοτείται.

Τον Ιούλιο του 2008, εκδόθηκαν κατευθυντή-
ριες γραμμές αναφορικά με τις βασικές αρχές που
πρέπει να διέπουν το πλαίσιο διαχείρισης του πιστω-
τικού κινδύνου από τις τράπεζες. Τον ίδιο μήνα του
2008, εκδόθηκε, επίσης, η Οδηγία περί του Υπολογι-
σμού της Προληπτικής Ρευστότητας σε Ευρώ, η
οποία καθορίζει την μεθοδολογία για τον υπολογι-
σμό της προληπτικής ρευστότητας των τραπεζών
καθώς, επίσης, και τις βασικές αρχές που πρέπει να
ακολουθούνται από τις τράπεζες για την αποτελε-
σματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.

Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2008, εκδόθηκε η
Οδηγία περί του Υπολογισμού της Προληπτικής
Ρευστότητας σε Ξένα Νομίσματα, η οποία καθορί-
ζει την μεθοδολογία για τον υπολογισμό της προλη-
πτικής ρευστότητας των τραπεζών σε ξένο νόμισμα.

2.2.2 Χρηματοοικονομική κατάσταση

Η πιο κάτω ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατά-
στασης των τραπεζών κατά το πρώτο εξάμηνο του
2008 βασίζεται, εκτός όπου διαφορετικά αναφέρε-
ται, στα συνολικά διασυνοριακά και διατομεακά
ενοποιημένα στοιχεία32 (εξαιρουμένων των ασφα-
λιστικών εταιρειών), τα οποία καλύπτουν το σύνολο
του τραπεζικού συστήματος33. Ο Πίνακας Γ.22 (σελ.
140) παρουσιάζει αριθμό βασικών συγκεντρωτικών
δεικτών του τραπεζικού τομέα της Κύπρου.

Επειδή στο παρόν κεφάλαιο γίνεται
σύγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων των

32. Aggregate cross-border and cross-sector consolidated data.
33. Περιλαμβάνει όλες τις εγχώριες και ξένες τράπεζες που λειτουργούν
στην Κύπρο, εξαιρουμένων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.
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τραπεζών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 με
εκείνα της αντίστοιχης περιόδου του 2007, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι σημαν-
τικό μέρος των κερδών του τραπεζικού συστή-
ματος κατά το πρώτο ήμισυ του προηγούμενου
χρόνου οφειλόταν σε έκτακτα κέρδη που
προέκυψαν από τη διάθεση από τη Marfin Popu-
lar Bank Public Co. Ltd τριών μακροπρόθεσμων
επενδύσεων. Τα κέρδη αυτά κρίνονται ως μη
επαναλαμβανόμενα. Πέραν τούτου, τα ίδια κεφά-
λαια και τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού της
πιο πάω τράπεζας σημείωσαν σημαντική άνοδο
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007 λόγω αλλαγών
στην ιδιοκτησιακή δομή από το Δεκέμβριο 2006
και την ευρείας κλίμακας αναδιοργάνωση της
τράπεζας που επακολούθησε.

Έσοδα και κερδοφορία

Οι τράπεζες παραμένουν επικερδείς. Ωστόσο,
μετά από σειρά ετών κατά την διάρκεια των
οποίων παρουσιαζόταν συνεχής βελτίωση, η
κερδοφορία των τραπεζών μειώθηκε κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2008, σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2007. Συγκεκριμένα, το πρώτο
εξάμηνο του 2008 τα συνολικά λειτουργικά έσοδα
και τα καθαρά κέρδη μετά τα έκτακτα κέρδη και
τους φόρους σημείωσαν μείωση κατά 15,9% και
22,3% αντίστοιχα, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο
του 2007 (Διάγραμμα B.33). Η πιο πάνω εξέλιξη
αποδίδεται, κυρίως, στη πτώση των καθαρών
εσόδων από μη τοκοφόρες εργασίες που είχε ως
αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών λειτουργι-
κών εσόδων, έναντι αύξησης που σημειώθηκε στα
λειτουργικά έξοδα.

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα B.34, κατά
τους πρώτους έξι μήνες του 2008, ο ετησιοποιημέ-
νος δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων34

(μετά από φόρους) περιορίστηκε στο 20,3% (από Δεκ. Δεκ.Μάρτ. Ιούν. Σεπτ.

2005 2006
Δεκ.Μάρτ. Ιούν. Σεπτ.

2007
Μάρτ. Ιούν.

2008

6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8

δείκτης αποδοτικότητας
ιδίων κεφαλαίων
(μετά από φόρους)

δείκτης αποδοτικότητας
ενεργητικού (μετά από φόρους)
(δεξιά κλίμακα)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.34 Δείκτες αποδοτικότητας ιδίων
κεφαλαίων (ROE) και αποδοτικότητας ενεργητικού
(ROA)
(%)

Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.33 Συνολικά λειτουργικά κέρδη και
καθαρά κέρδη μετά από έκτακτα έσοδα και φόρους
(€ εκατομμύρια)

Πηγή: ΚΤΚ.

34. Return on equity (ROE).
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27,6% την ίδια περίοδο του 2007), ενώ ο ετησιο-
ποιημένος δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού35

(μετά από φόρους) μειώθηκε στο 1,0% (από 1,5%
την αντίστοιχη περίοδο του 2007).

Κατά το πρώτο ήμισυ του 2008, τα συνολικά
λειτουργικά έσοδα σημείωσαν πτώση κατά 5,6%,
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2007
(Διάγραμμα B.35). Οι τράπεζες συνεχίζουν να
αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους
από τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία
διαχρονικά συνιστούν μια σταθερότερη πηγή
εσόδων σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα από
δικαιώματα και προμήθειες ή τα κέρδη από την
εμπορία χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργη-
τικού που είναι πιο ευάλωτα σε απότομες διακυ-
μάνσεις στις τιμές και τους όγκους
διαπραγμάτευσης στις διεθνείς χρηματοοικονο-
μικές αγορές. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξή-
θηκαν κατά 5,8% το πρώτο εξάμηνο του 2008, και
αντιπροσώπευαν το 70,0% των συνολικών
λειτουργικών εσόδων, έναντι 62,5% την αντί-
στοιχη περίοδο του 2007. Αντιθέτως, τα καθαρά
έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες σημείωσαν
πτώση κατά 24,5% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Ιουνίου 2008, γεγονός που αποδίδεται, κυρίως,
στην πτώση των κερδών από την εμπορία χρημα-
τοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και αντι-
προσώπευαν το 30,0% των συνολικών
λειτουργικών εσόδων, έναντι 37,5% το πρώτο
εξάμηνο του 2007. Όσον αφορά τα δύο κύρια
συνιστώντα στοιχεία των εσόδων από μη τοκο-
φόρες εργασίες, τα κέρδη από την εμπορία
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και
συναλλάγματος μειώθηκαν κατά 69,8% κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2008, αντιπροσωπεύοντας το
5,3% των συνολικών λειτουργικών εσόδων, (από
16,7% την ίδια περίοδο του 2007), ενώ τα καθαρά
έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες παρου-

35. Return on assets (ROA).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.35 Συνολικά λειτουργικά έσοδα,
καθαρά έσοδα από τόκους και καθαρά έσοδα
από μη τοκοφόρες εργασίες
(€ εκατομμύρια)

Πηγή: ΚΤΚ.
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σίασαν άνοδο κατά 15,2%, με τη συνεισφορά τους
στα συνολικά λειτουργικά έσοδα να αυξάνεται
στο 21,8% (έναντι 17,9% την αντίστοιχη περίοδο
του 2007).

Η ένταση του ανταγωνισμού στην κυπριακή
τραπεζική αγορά και το αυξημένο κόστος χρημα-
τοδότησης των τραπεζών που οφείλεται, κυρίως,
στα πιο υψηλά επιτόκια που προσφέρονται σε
καταθέσεις, οδήγησαν σε συρρίκνωση του καθα-
ρού επιτοκιακού περιθωρίου, το οποίο μειώθηκε
στο 2,06% κατά το πρώτο ήμισυ του 2008, σε
σύγκριση με 2,37% την ίδια περίοδο του 2007, που
ήταν και το υψηλότερο επίπεδο που έχει παρατη-
ρηθεί κατά τα τελευταία τρία έτη (Διάγραμμα B.36).

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα σημείωσαν
αύξηση κατά 10,4% το πρώτο εξάμηνο 2008 σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007
(Διάγραμμα B.37). Οι δαπάνες προσωπικού αυξή-
θηκαν κατά 10,5% το πρώτο εξάμηνο του 2008 και
αποτελούσαν το 61,7% των συνολικών λειτουργι-
κών εξόδων, όπως και κατά την αντίστοιχη περίοδο
του 2007. Η επέκταση των λειτουργικών εξόδων,
σε συνάρτηση με τη μείωση των λειτουργικών
εσόδων, συνέβαλαν στην επιδείνωση του δείκτη
αποτελεσματικότητας (λειτουργικά έξοδα προς
λειτουργικά έσοδα)36 από 39,2% την περίοδο
Ιανουαρίου-Ιουνίου 2007 στο 45,8% το πρώτο
εξάμηνο του 2008 (Διάγραμμα B.38).

Τα καθαρά κέρδη (ζημιές) των τραπεζών από
απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενερ-
γητικού37 κατά το πρώτο ήμισυ του 2008 αντιπρο-
σώπευαν το 0,09% των συνολικών στοιχείων
ενεργητικού (από 0,11% που ήταν το πρώτο
εξάμηνο του 2007).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.38 Δείκτης αποτελεσματικότητας
(λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά έσοδα)
(%)

Πηγή: ΚΤΚ.

36. Cost-to-income ratio.
37. Περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτι-
μούνται στη δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων, χρημα-
τοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κρατούνται μέχρι τη λήξη,
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση και
επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες και θυγατρικές.
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Σημειώνεται ότι οι πρόσφατες τροποποιήσεις
στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39 επιτρέ-
πουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, την επαναταξινό-
μηση από την κατηγορία κρατούμενα προς εμπορία
σε άλλες κατηγορίες, μη παραγώγων χρηματοοικο-
νομικών στοιχείων ενεργητικού, καθώς και την
επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού από την κατηγορία διαθέσιμα προς
πώληση στα δάνεια και απαιτήσεις. Παράλληλα, οι
πρόσφατες τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 7
απαιτούν επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις στις οικο-
νομικές καταστάσεις οργανισμών που εφαρμόζουν
τις προαναφερθείσεις τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39

Ποιότητα χαρτοφυλακίου χορηγήσεων

Όσον αφορά τους δείκτες ποιότητας του χαρτο-
φυλακίου χορηγήσεων, ο λόγος των μη εξυπηρε-
τούμενων και επισφαλών χορηγήσεων προς τις
συνολικές χορηγήσεις μειώθηκε στο 3,9% στο
τέλος Ιουνίου 2008, έναντι 4,8% στο τέλος του αντί-
στοιχου μήνα του 2007 (Διάγραμμα B.39), που
αντiκατοπτρίζει τη βελτίωση της ποιότητας του
χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των τραπεζών κατά
την υπό ανασκόπηση περίοδο. Ωστόσο, θα πρέπει
να αναφερθεί ότι οι δείκτες των μη εξυπηρετούμε-
νων χορηγήσεων είναι κατά κανόνα προκυκλικοί
παρουσιάζοντας πτωτική τάση σε περιόδους μεγά-
λης πιστωτικής επέκτασης, ενώ το πραγματικό
μέγεθος του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών
τελικά διαφαίνεται με κάποια χρονική καθυστέ-
ρηση. Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετού-
μενων και επισφαλών χορηγήσεων από
προβλέψεις παρέμεινε στο ικανοποιητικό επίπεδο
του 70,2% στο τέλος Ιουνίου 2008 έναντι 70,7%
στο τέλος του αντίστοιχου μήνα του 2007.

Κεφαλαιακή επάρκεια

Το πρώτο εξάμηνο το 2008, τα κεφαλαιακά αποθέ-
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ματα του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου που
απαιτούνται για αντιμετώπιση απρόβλεπτων ζημιών
περιορίστηκαν λόγω, κυρίως, της μειωμένης κερδο-
φορίας καθώς και της αύξησης στα σταθμισμένα
στοιχεία ενεργητικού του τραπεζικού χαρτοφυλα-
κίου. Συγκεκριμένα, ο δείκτης συνολικής κεφαλαι-
ακής επάρκειας38 του τραπεζικού συστήματος
παρουσίασε πτώση στο 12,0% στο τέλος Ιουνίου
2008, από 12,7% στο τέλος του αντίστοιχου μήνα
του 2007. Παρόλα ταύτα, η κεφαλαιακή επάρκεια
των τραπεζών παραμένει ικανοποιητική και ο
δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας του
τραπεζικού συστήματος συνεχίζει να είναι αρκετά
υψηλότερος έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου
ορίου του 8% που ισχύει σε επίπεδο μεμονωμένων
τραπεζών. (Διάγραμμα B.40). Ο δείκτης πρωτοβάθ-
μιων κεφαλαίων39 των τραπεζών μειώθηκε σε 10,0%
στο τέλος Ιουνίου 2008 σε σύγκριση με 10,5% στο
τέλος του ίδιου μήνα του 2007.

Σημειώνεται ότι, κατά την υπό εξέταση
περίοδο, για πρώτη φορά οι κυπριακές τράπεζες
έχουν υπολογίσει το ύψος των εποπτικών κεφα-
λαίων που πρέπει να διατηρούν με βάση τις
πρόνοιες της νέας Οδηγίας της ΚΤΚ για τον υπολο-
γισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγά-
λων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων40.

Ρευστότητα

Ο δείκτης ρευστών διαθεσίμων41 (ρευστά διαθέ-
σιμα42 ως ποσοστό των συνολικών στοιχείων ενερ-
γητικού) μειώθηκε στο 40,5% στο τέλος Ιουνίου
2008, σε σύγκριση με 46,7% κατά τον αντίστοιχο
μήνα του 2007 (Διάγραμμα B.41), που υποδηλοί
μείωση της πλεονάζουσας ρευστότητας στο τραπε-

38. Overall solvency ratio.
39. Tier 1 capital ratio.
40. Capital Requirements Directive (CRD).
41. Liquid asset ratio.
42. Περιλαμβάνει μετρητά, υπόλοιπα με κεντρικές τράπεζες, υπόλοιπα
με λοιπά πιστωτικά ιδρύματα και ομόλογα και λοιπούς χρεωστικούς
τίτλους, περιλαμβανομένων τίτλων σταθερής απόδοσης.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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ζικό σύστημα. Παρόλα ταύτα, η ρευστότητα των
τραπεζών παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Σημειώνεται ότι ο πιο πάνω δείκτης εμπεριέχει
ορισμένα μειονεκτήματα, εφόσον δεν λαμβάνει
υπόψη τις εκτός-ισολογισμού ανειλημμένες
υποχρεώσεις των τραπεζών ως, επίσης, και τη
χρονική διάσταση της ρευστότητας, τα οποία
περιορίζουν τη χρησιμότητά του από σκοπιάς
πληροφόρησης, ιδιαίτερα σε περιόδους χρηματο-
οικονομικών αναταραχών.

Παράλληλα, οι συνολικές χορηγήσεις σε πελά-
τες ως ποσοστό των καταθέσεων (λόγος δανείων
προς καταθέσεις43) αυξήθηκε στο 88,9% στο τέλος
Ιουνίου 2008 (έναντι 74,3% στο τέλος του ίδιου μήνα
του 2007). Τέλος, όπως παρουσιάζεται στο
Διάγραμμα B.42, το άνοιγμα χρηματοδότησης των
πελατών44 του τραπεζικού συστήματος, το οποίο
αντιπροσωπεύει το ποσοστό των χορηγήσεων σε
πελάτες που δεν καλύπτονται από καταθέσεις πελα-
τών, έφτασε το -12,5% στο τέλος Ιουνίου 2008, σε
σύγκριση με -34,7% στο τέλος του αντίστοιχου μήνα
του 2007. Η πιο πάνω εξέλιξη αντανακλά την ταχεία
πιστωτική επέκταση, η οποία υπερέβη το ύψος μεγέ-
θυνσης των καταθέσεων.

Ως πλέον κατάλληλες μέθοδοι που μπορούν
να εξομοιώσουν τις δυνητικές επιπτώσεις στο
τραπεζικό σύστημα από ξαφνικές και απότομες
αλλαγές των παραγόντων που επηρεάζουν τη
ρευστότητα των τραπεζών κρίνονται οι ασκήσεις
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (κεφάλαιο
2.2.4, σελ. 118)

Δομή ισολογισμού

Στο τέλος Ιουνίου 2008, οι χορηγήσεις σε πελάτες
αντιπροσώπευαν το 54,4% των συνολικών ενοποι-
ημένων στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού

43. Loan-to-deposit ratio.
44. Customer funding gap. Ενδεχόμενο αρνητικό άνοιγμα χρηματοδό-
τησης πελατών καταδεικνύει πλεόνασμα καταθέσεων.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.42 Άνοιγμα χρηματοδότησης πελατών
(στο τέλος του τριμήνου, % επί των συνολικών χορηγήσεων σε πελάτες)
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συστήματος έναντι 47,0% στο τέλος του ίδιου
μήνα του 2007 (Διάγραμμα B.43). Στο τέλος
Ιουνίου 2008, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού αποτελούσαν το 19,4% των συνολι-
κών στοιχείων ενεργητικού σε σύγκριση με 22,6%
στο τέλος του αντίστοιχου μήνα του 2007, το οποίο
αποδίδεται στη μείωση της δίκαιης αγοραίας αξίας
των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού.
Όσον αφορά τα στοιχεία παθητικού του ενοποι-
ημένου ισολογισμού, η μερίδα του λέοντος προέρ-
χεται από καταθέσεις πελατών με ποσοστό 61,3%
στο τέλος Ιουνίου 2008, σε σύγκριση με 63,4% στο
τέλος ίδιου μήνα του 2007.

Από την ανάλυση των τραπεζικών δανείων σε
κατοίκους Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα
σε μη ενοποιημένη βάση45 (Διάγραμμα B.44 και
Πίνακας Γ.23, σελ. 141) προκύπτει ότι στους περισ-
σότερους κλάδους παρατηρήθηκε αύξηση της
συνολικής χρηματοδότησης. Όπως σημειώνεται στο
κεφάλαιο 1.3.2, τα τραπεζικά δάνεια προς τον ευρύ-
τερο τομέα των ακινήτων παρουσίασαν σημαντική
άνοδο κατά 80,7%46 κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου
2007-Σεπτεμβρίου 2008 και αντιπροσώπευαν τo
22,4% των συνολικών τραπεζικών δανείων (εξαι-
ρουμένων των δανείων σε ΝΧΙ) στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου 2008, σε σύγκριση με 18,4% στο τέλος
Μαρτίου 2008 και 16,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου
2007. Τα τραπεζικά δάνεια προς τον τομέα του
χονδρικού και λιανικού εμπορίου αυξήθηκαν κατά
30,2% κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2007-Σεπτεμ-
βρίου 2008 και αποτελούσαν το 9,4% των συνολικών
δανείων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008, ποσοστό που
ήταν ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με το 9,6% στο
τέλος Μαρτίου 2008 και αμετάβλητο σε σύγκριση με

45. Με βάση στοιχεία από την Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των ΝΧΙ.
46. Ως αποτέλεσμα της αλλαγής του ορισμού του "κατοίκου Κύπρου"
για στατιστικούς σκοπούς από τον Ιούλιο του 2008, τα στοιχεία της
Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης των ΝΧΙ έχουν επηρεαστεί λόγω της
ανακατάταξης των οργανισμών ή επιχειρήσεων χωρίς φυσική παρου-
σία στην Κύπρο (γνωστών ως “brass plates”) από τον τομέα των "μη
κατοίκων Κύπρου" στον τομέα των "κατοίκων Κύπρου".
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(στο τέλος τη περιόδου, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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το ποσοστό που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο 2007.
Τα τραπεζικά δάνεια προς τον τομέα των ξενοδο-
χείων και εστιατορίων μεγεθύνθηκαν κατά 9,8%
κατά τους δώδεκα μήνες μέχρι τον Σεπτέμβριο 2008,
αντιπροσωπεύοντας το 4,5% των συνολικών
δανείων, σε σύγκριση με 5,2% στο τέλος Μαρτίου
2008 και 5,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007.
Επιπλέον, σημαντική άνοδος κατά 40,0% παρατη-
ρήθηκε στην κατηγορία των δανείων προς τους
ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
(εξαιρουμένων των δανείων προς ΝΧΙ) κατά την
περίοδο Σεπτεμβρίου 2007- Σεπτεμβρίου 2008, τα
οποία αποτελούσαν το 6,6% των συνολικών
δανείων, έναντι 5,0% στο τέλος Μαρτίου 2008 και
6,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2007.

Από τις συνολικές καταθέσεις σε τράπεζες
που λειτουργούν στην Κύπρο σε μη ενοποιημένη
βάση47 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008, ποσοστό
66,5% ήταν σε ευρώ και 33,5% σε ξένο νόμισμα,
σε σύγκριση με 67,6% και 32,4% αντίστοιχα στο
τέλος Μαρτίου 2008 (Διάγραμμα B.45). Όσον
αφορά την κατανομή των καταθέσεων κατά
γεωγραφική προέλευση, στο τέλος Σεπτεμβρίου
2008, το 84,2%48 των καταθέσεων σε ευρώ προερ-
χόταν από κατοίκους Κύπρου, 2,0% από καταθέ-
τες άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ, ενώ 13,8%
ήταν από κατοίκους τρίτων χωρών, σε σύγκριση
με 82,2%, 2,5% και 15,3% αντίστοιχα στο τέλος
Μαρτίου 2008 (Διάγραμμα B.46). Επιπρόσθετα,
στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008, ποσοστό 72,8% των
καταθέσεων σε ξένο συνάλλαγμα ήταν σε δολά-
ρια ΗΠΑ, 17,6% σε λίρες Αγγλίας, 0,4% σε ελβε-
τικά φράγκα και 0,4% σε ιαπωνικά γεν έναντι

47. Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των ΝΧΙ.
Περιλαμβάνει καταθέσεις από κάτοικους και μη κάτοικους Κύπρου
48. Ως αποτέλεσμα της αλλαγής του ορισμού του "κατοίκου Κύπρου"
για στατιστικούς σκοπούς από τον Ιούλιο του 2008, τα στοιχεία της
Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης των ΝΧΙ έχουν επηρεαστεί λόγω της
ανακατάταξης των οργανισμών ή επιχειρήσεων χωρίς φυσική παρου-
σία στην Κύπρο (γνωστών ως "brass plates") από τον τομέα των "μη
κατοίκων Κύπρου" στον τομέα των "κατοίκων Κύπρου".

κάτοικοι Κύπρου κάτοικοι χωρών
της ζώνης του ευρώ
(εκτός Κύπρου)
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εκτός της ζώνης
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(στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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53,9%, 37,7%, 0,5% και 3,0% αντίστοιχα στο τέλος
Μαρτίου 2008 (Διάγραμμα B.47).

Εκτός ισολογισμού στοιχεία

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα B.48, τα συνολικά
εκτός ισολογισμού στοιχεία αντιστοιχούσαν με το
10,0% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού στο
τέλος Ιουνίου 2008 έναντι 17,5% στο τέλος του
ίδιου μήνα του 2007, το οποίο καταδεικνύει ότι το
ποσοστό των εκτός ισολογισμού στοιχείων δεν
είναι τόσο σημαντικό.

2.2.� Κίνδυνοι που αντιμετωπίζει
ο τραπεζικός τομέας

Το κεφάλαιο αυτό του Οικονομικού Δελτίου
αναλύει τους κύριους δυνητικούς κινδύνους στους
οποίους είναι εκτεθειμένες οι τράπεζες. Σημειώνε-
ται ότι οι βασικοί δυνητικοί κίνδυνοι που επιση-
μαίνονται δεν αναμένεται, κατ’ ανάγκη, να
υλοποιηθούν, αλλά θα πρέπει να θεωρηθούν ως
παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνη-
τικά τις τράπεζες.

Μέχρι τώρα, οι επιπτώσεις της διεθνούς
χρηματοοικονομικής κρίσης στον τραπεζικό τομέα
της Κύπρου ήταν περιορισμένες και κυρίως έμμε-
σες, καθώς οι κυπριακές τράπεζες δεν είναι εκτε-
θειμένες σε επενδυτικά προϊόντα που συνδέονται
με τα ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου49 στις
ΗΠΑ ή σε άλλα τοξικά χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού, των οποίων η δίκαιη αξία έχει επηρε-
αστεί δυσμενώς από την αβεβαιότητα που επικρά-
τησε στις αγορές διεθνώς.

Ωστόσο, οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπί-
σουν τις δυσκολίες που πηγάζουν από ένα λιγό-
τερο ευνοϊκό διεθνές λειτουργικό περιβάλλον.
Υπό το φως της σημαντικής οικονομικής επιβρά-
δυνσης στις ΗΠΑ, καθώς και τις ανησυχίες για

49. Subprime.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.47 Ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων σε
ξένο νόμισμα
(στο τέλος του τριμήνου, %)
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την οικονομική ανάπτυξη σε άλλες χώρες της
υφηλίου, αναμένεται ότι το διεθνές χρηματοοι-
κονομικό σύστημα θα αντιμετωπίσει μια
περίοδο κατά την οποία οι συνθήκες αγοράς
αναμένονται να είναι δυσμενείς για την αύξηση
των εσόδων ενώ ο πιστωτικός κύκλος θα βρίσκε-
ται σε πτωτική πορεία.

Κίνδυνοι για τα έσοδα και την κερδοφορία

Η υγιής κερδοφορία των τραπεζών κατά τα τελευ-
ταία έτη έχει δημιουργήσει σημαντικά αποθέματα,
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αντιμε-
τώπιση πιθανών μελλοντικών ζημιών, ενδυναμώ-
νοντας έτσι την ικανότητα του τραπεζικού τομέα να
αντεπεξέρχεται σε ενδεχόμενες απρόβλεπτες
αρνητικές εξελίξεις. Παρόλα ταύτα, οι τρέχουσες
δυσμενείς συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον,
καθώς και η αναμενόμενη επιβράδυνση της οικο-
νομικής δραστηριότητας στην Κύπρο, ενδέχεται να
οδηγήσουν σε μειωμένα έσοδα για τις τράπεζες,
ενώ αυξάνονται οι προκλήσεις για τις προοπτικές
αποκόμισης εσόδων από τις κύριες τραπεζικές
δραστηριότητες. Η συνετή πολιτική υιοθέτησης
αυστηρότερων κριτηρίων στις πιστοδοτήσεις από
τις τράπεζες που έχει ήδη παρατηρηθεί, σε συνάρ-
τηση με μια ενδεχόμενη κάμψη στη ζήτηση για
δανεισμό τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τις
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, ενδέχεται να
οδηγήσουν σε μείωση του όγκου των χορηγήσεων
με ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα των
τραπεζών. Οι προοπτικές για τα έσοδα από μη
τοκοφόρες εργασίες ενδέχεται, επίσης, να είναι
αρνητικές βραχυπρόθεσμα, δεδομένων των
μειωμένων κερδών από την εμπορία χρηματοοικο-
νομικών στοιχείων ενεργητικού και τη πιθανότητα
περαιτέρω καθαρών ζημιών από την αποτίμηση
στη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών στοι-
χείων ενεργητικού.

Επιπλέον, το πιθανόν παρατεταμένο υψηλό
κόστος για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση
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ενδέχεται να εξασκήσει επιπρόσθετη πίεση στα
κέρδη των τραπεζών προς τα κάτω και να επηρε-
άσει την ανάπτυξη του ισολογισμού των τραπε-
ζών. Παρόλον ότι τα επιτόκια στις διεθνείς
χρηματαγορές έχουν μειωθεί κατά τους τελευ-
ταίους μήνες, η άντληση πόρων από τις τράπε-
ζες παραμένει κάτω υπό πίεση. Επιπρόσθετα,
δεδομένων των πιο πάνω, ο έντονος ανταγωνι-
σμός για προσέλκυση καταθέσεων (κυρίως
προθεσμίας) στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα
έχει ωθήσει τις τράπεζες να αυξήσουν τα
προσφερόμενα επιτόκια για νέες καταθέσεις.
Συγκεκριμένα, τα επιτόκια των ΝΧΙ50 στην Κύπρο
για νέες καταθέσεις σε ευρώ από νοικοκυριά και
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε
από 4,32% και 4,31% αντίστοιχα το Μάρτη 2008
σε 5,60% και 4,97% αντίστοιχα το Σεπτέμβριο
2008 (Διάγραμμα B.49). Όπως έχει ήδη επιση-
μανθεί στο κεφάλαιο 2.2.2, το αυξημένο κόστος
άντλησης ρευστότητας εξάσκησε πίεση στα
καθαρά επιτοκιακά περιθώρια των τραπεζών
κατά το πρώτο ήμισυ του 2008. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα οι τράπεζες να αρχίσουν σταδιακά
να μεταφέρουν το αυξημένο κόστος στους νέους
και υφιστάμενους δανειζόμενους ως αντιστάθ-
μισμα στα μειωμένα έσοδα που έχουν προκύψει.

Σημειώνεται ότι η αρνητική προοπτική για την
αύξηση των εσόδων των τραπεζών σε βραχυπρόθε-
σμο ορίζοντα καταγράφεται σε συνάρτηση με την
ισχυρή βελτίωση που παρατηρήθηκε στην κερδοφο-
ρία των πλείστων τραπεζών τα τελευταία χρόνια.
Ωστόσο, δεδομένων των υφιστάμενων δυσμενών
συνθηκών στις οποίες οι τράπεζες λειτουργούν, ενδέ-
χεται να προκύψει μείωση του ρυθμού μεγέθυνσης της
κερδοφορίας και της κεφαλαιακής βάσης των τραπε-
ζών ενδέχεται να μειωθεί περαιτέρω βραχυπρόθεσμα.

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος παραμένει ο πιο σημαντι-

50. Με συμφωνημένη διάρκεια μέχρι 1 έτος.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.49 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ
σε ΝΧΙ στην Κύπρο από κατοίκους της ζώνης του
ευρώ (προθεσμίας έως 1 έτος)
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)



κός κίνδυνος στο οποίο είναι εκτεθειμένες οι
τράπεζες. Η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση δεν
φαίνεται να έχει επηρεάσει μέχρι σήμερα την εγχώ-
ρια πιστωτική επέκταση. Συγκεκριμένα, οι τραπε-
ζικές πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα51

αυξήθηκαν κατά 31,5% την περίοδο Σεπτεμβρίου
2007-Σεπτεμβρίου 2008. Επιπρόσθετα, οι τραπε-
ζικές πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα ως ποσο-
στό του ΑΕΠ έφθασαν στο 226,2% στο τέλος
Ιουνίου 2008, έναντι 212,9% στο τέλος Δεκεμβρίου
2007 και 198,5% στο τέλος Ιουνίου 2007
(Διάγραμμα B.50). Όπως αναφέρθηκε στο κεφά-
λαιο 2.2.2, η ισχυρή πιστωτική επέκταση που παρα-
τηρήθηκε τους πρώτους εννέα μήνες του 2008
ήταν αποτέλεσμα κυρίως του αυξημένου δανει-
σμού προς τα νοικοκυριά για στεγαστικά δάνεια
και τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα των
ακινήτων. Οι εντατικές προσπάθειες των εγχώριων
τραπεζών λόγω του έντονου ανταγωνισμού, να
αυξήσουν την κερδοφορία τους και το μερίδιο
αγοράς που κατέχουν, καθώς και η άνοδος στη
ζήτηση για χρηματοδότηση στον τομέα των ακινή-
των γενικότερα, έχουν συμβάλει στην ταχεία
αύξηση του δανεισμού. Σημειώνεται ότι η ραγδαία
πιστωτική επέκταση συνδέεται, επίσης, με την
απελευθέρωση ρευστότητας στο τραπεζικό
σύστημα που προέκυψε την 1η Ιανουαρίου 2008,
με την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ,
λόγω της τροποποίησης των κανονισμών της ΚΤΚ
για την προληπτική ρευστότητα των τραπεζών
(εφόσον το ευρώ έπαψε να θεωρείται ως ξένο νόμι-
σμα και, ως εκ τούτου, ο ποσοτικός περιορισμός
χρηματοδότησης του προϊόντος των καταθέσεων
σε ευρώ έπαψε ταυτόχρονα να ισχύει) ως, επίσης,
της τροποποίησης της Οδηγίας για τη διατήρηση
ελάχιστων αποθεμάτων με την ΚΤΚ. Ένας πρόσθε-

51. Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των ΝΧΙ.
Περιλαμβάνει δάνεια από ΝΧΙ σε κατοίκους Κύπρου και επενδύσεις σε
χρεόγραφα και λοιπούς χρεωστικούς τίτλους που εκδόθηκαν από κατοί-
κους Κύπρου.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ B.50 Τραπεζικές πιστώσεις προς τον
ιδιωτικό τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ
(στο τέλος του τριμήνου, %)

Πηγή: ΚΤΚ.



τος παράγοντας που επενήργησε στην αύξηση της
ζήτησης για δάνεια ήταν και η σταδιακή μείωση
του βασικού επιτοκίου που καθόριζε η ΚΤΚ πριν
την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ ούτως
ώστε να συγκλίνει, και από την 1η Ιανουαρίου του
2008 να ταυτιστεί, με το ελάχιστο επιτόκιο
προσφοράς κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.
Ως αποτέλεσμα, το ύψος των δανειακών υποχρεώ-
σεων τόσο των νοικοκυριών όσο και των μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων παραμένει σε
υψηλά επίπεδα.

Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που πηγά-
ζει από δάνεια προς τα νοικοκυριά, οι προοπτικές
επηρεάζονται αρνητικά από την επιβράδυνση της
οικονομικής ανάπτυξης, την εφαρμογή αυστηρότε-
ρων κριτηρίων χρηματοδότησης από τις τράπεζες
και το αυξημένο κόστος ζωής. Ο πιστωτικός κίνδυ-
νος από δάνεια προς τις μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις εστιάζεται στις ευπάθειες του υφιστά-
μενου λειτουργικού περιβάλλοντος σε δυσμενείς
αναταραχές των ταμειακων ροών ή του κόστους
εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών των εταιρειών,
καθώς και σε πιθανά προβλήματα στην αναχρημα-
τοδότηση υφιστάμενων δανείων λόγω του ύψους
των δανειακών υποχρεώσεων του πιο πάνω τομέα.
Η οποιαδήποτε σημαντική εξασθένηση της ικανό-
τητας των νοικοκυριών ή των μη χρηματοοικονομι-
κών επιχειρήσεων να εξυπηρετούν τα δάνεια τους
ενδέχεται να οδηγήσει σε μελλοντική μείωση της
ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των
τραπεζών με συνεπακόλουθες αρνητικές επιπτώ-
σεις στα οικονομικά αποτελέσματά τους.

Παράλληλα, παρά το ότι βραχυπρόθεσμα δεν
αναμένεται μια σημαντική και απότομη μείωση
στις τιμές των οικιστικών ακινήτων, η οποιαδή-
ποτε διόρθωση θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην
καθαρή αξία των νοικοκυριών, η οποία, εφόσον
συνδυαστεί με δυσμενείς εξελίξεις στα εισοδή-
ματα και την αγορά εργασίας, θα μπορούσε να
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα εξυπη-
ρέτησης των δανείων τους, με κίνδυνο να δημι-
ουργηθούν προβλήματα στην ποιότητα του
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χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των τραπεζών
μελλοντικά. Επιπρόσθετα, η οποιαδήποτε μείωση
στις τιμές των ακινήτων θα μπορούσε να έχει
αρνητική επίδραση στην αξία των εξασφαλίσεων,
αποδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο την ευχέ-
ρεια των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να
δανείζονται από τις τράπεζες και, δεδομένης της
σημασίας που αποδίδεται στην ακίνητη περιου-
σία από τις τράπεζες ως μέσο εξασφάλισης, θα
μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο εμπράγματης
εξασφάλισης. Ωστόσο, η μείωση του ρυθμού
μεγέθυνσης των τιμών των οικιστικών ακινήτων
κατά το 2008 που έχει παρατηρηθεί, ενδεχομέ-
νως, σε τελική ανάλυση, να αποδειχθεί υγιής
εξέλιξη, η οποία θα αποτρέψει μια πιθανή υπερ-
θέρμανση στον τομέα των οικιστικών ακινήτων.

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου

Από την αρχή που εκδηλώθηκε η παγκόσμια χρημα-
τοοικονομική αναταραχή, ο κίνδυνος αντισυμβαλλο-
μένου έχει εξελιχθεί σε ένα από τους κύριους λόγους
για την απροθυμία των τραπεζών να δανείζονται
μεταξύ τους και την κατακράτηση της ρευστότητας
λόγω της αβεβαιότητας όσον αφορά τα χρηματοδο-
τικά ανοίγματα των αντισυμβαλλομένων και την
αδυναμία εκτίμησης των σχετικών στοιχείων ενερ-
γητικού. Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι,
επίσης, σημαντικός για τις τράπεζες στην Κύπρο
δεδομένων των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε
άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπό τη μορφή
καταθέσεων στη διατραπεζική αγορά καθώς και
επενδύσεων σε χρεόγραφα και λοιπούς χρεωστικούς
τίτλους. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008, τα συνολικά
χρηματοδοτικά ανοίγματα των τραπεζών σε τράπε-
ζες της ζώνης του ευρώ και άλλες χώρες (τράπεζες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ζώνης του ευρώ
και τράπεζες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ανήλ-
θαν στα €12 δις και €9,8 δις αντίστοιχα. Αναμένεται,
ωστόσο, ότι τα κυβερνητικά σχέδια και οι ενέργειες
των κεντρικών τραπεζών που έχουν ανακοινωθεί για
διαφύλαξη της φερεγγυότητας του τραπεζικού τομέα
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στις διάφορες χώρες θα βοηθήσουν σταδιακά να
μετριαστούν οι εντάσεις που υφίστανται στις χρημα-
τοοικονομικές αγορές καθώς και οι ανησυχίες που
συνδέονται με τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.

Κίνδυνος αγοράς

Η παγκόσμια χρηματοοικονομική αναταραχή είχε
σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στα κέρδη που
προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
ορισμένων τραπεζών στη ζώνη του ευρώ και τις
υπόλοιπες χώρες. Οι καθαρές ζημιές από την αποτί-
μηση στη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού επηρέασαν αρνητικά την
κερδοφορία των τραπεζών. Αντίθετα, οι κίνδυνοι
που σχετίζονται με την αγορά δεν είχαν σημαντική
επίδραση στο συνολικό προφίλ κινδύνου των
κυπριακών τραπεζών. Το γεγονός ότι οι κυπριακές
τράπεζες δεν είναι εκτεθειμένες σε σύνθετα επενδυ-
τικά προϊόντα, δηλαδή προϊόντα με σύνθετες
χρηματοροές, οι οποίες συνδέονται με άλλα χρεό-
γραφα, με δείκτες τιμών (π.χ. μετοχών, ομολόγων και
εμπορευμάτων) ή με παράγωγα, συνέβαλε ώστε να
διατηρηθεί ο κίνδυνος αγοράς σε χαμηλό επίπεδο,
παρά τις δυσμενείς εξελίξεις στο διεθνές χρηματο-
οικονομικό σύστημα. Κατά το πρώτο εξάμηνο του
2008, το μέρος του κεφαλαίου των τραπεζών που
κατανεμήθηκε για επιτοκιακούς κινδύνους οι οποίοι
σχετίζονται με την εμπορία χρεογράφων, μετοχών
και συναλλάγματος ήταν περιορισμένο.

Ο επιτοκιακός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτε-
θειμένες οι τράπεζες σχετίζεται, κυρίως, με τις
εξελίξεις στην καμπύλη απόδοσης. Αυτό έχει
επιπτώσεις στα έσοδα που προέρχονται από το
τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και τα ομόλογα σταθε-
ρού εισοδήματος που περιλαμβάνονται στο χαρτο-
φυλάκιο συναλλαγών. Στο τέλος Σεπτεμβρίου
2008, τα στοιχεία ενεργητικού σταθερού εισοδή-
ματος που κατείχαν οι τράπεζες σε μη ενοποιημένη
βάση51, τα οποία είχαν εκδοθεί από κυβερνήσεις

51. Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση των ΝΧΙ.
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και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αποτελούσαν το
4,9% και 7,3% αντίστοιχα των συνολικών στοιχείων
ενεργητικού του τραπεζικού τομέα έναντι 6,2% και
9,5% στο τέλος του ίδιου μήνα του 2007. Τα εται-
ρικά χρεόγραφα, εξαιρουμένων των χρεογράφων
που εκδόθηκαν από άλλες τράπεζες, ως ποσοστό
επί των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του
τραπεζικού τομέα αυξήθηκαν στο 6,3% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2008 από 3,7% στο τέλος του αντί-
στοιχου μήνα του 2007. Σημειώνεται ότι οι τράπε-
ζες καλύπτουν την ανοικτή τους θέση σε στοιχεία
ενεργητικού σταθερού εισοδήματος χρησιμοποι-
ώντας χρηματοπιστωτικά παράγωγα επιτοκίου. Ως
εκ τούτου, ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι
τράπεζες από τους πιο πάνω διαπραγματεύσιμους
χρεωστικούς τίτλους είναι περιορισμένος.

Αναφορικά με τον κίνδυνο τιμών μετοχών, το
ποσοστό των επενδύσεων των τραπεζών σε μετο-
χές (εξαιρουμένων των μετοχών σε θυγατρικές και
συνδεδεμένες εταιρείες) επί των συνολικών στοι-
χείων ενεργητικού μειώθηκε στο 0,5% στο τέλος
Ιουνίου 2008 από το 1,0% στο τέλος Ιουνίου 2007.
Συνεπώς, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις τιμές
μετοχών είναι, επίσης, περιορισμένοι.

Η άμεση έκθεση των τραπεζών στον συναλ-
λαγματικό κίνδυνο είναι και αυτή περιορισμένη,
ενώ οι σχετικοί κίνδυνοι αντισταθμίζονται ικανο-
ποιητικά. Η συνολική ανοικτή συναλλαγματική
θέση των τραπεζών ως ποσοστό επί της κεφαλαι-
ακής τους βάσης παραμένει χαμηλή.

Κίνδυνος άντλησης ρευστότητας

Οι καταθέσεις πελατών παραμένουν η κύρια πηγή
χρηματοδότησης των τραπεζών. Οι τράπεζες στην
Κύπρο δεν βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη
διατραπεζική αγορά για άντληση ρευστότητας και
δεν έχουν υιοθετήσει το τραπεζικό μοντέλο "δημι-
ουργίας και διανομής δανείων"52, σύμφωνα με το

52. Originate and distribute.
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οποίο μια τράπεζα παρέχει δάνεια, μετά επανατο-
ποθετεί τις ταμειακές ροές που προέρχονται από
αυτά τα δάνεια σε χρεόγραφα εξασφαλισμένα με
στοιχεία ενεργητικού53, συχνά μέσω των λεγόμενων
"οντοτήτων ειδικού τύπου"54, και εν συνεχεία διαθέ-
τει τα εν λόγω χρεόγραφα σε επενδυτές. Ο πιο πάνω
τρόπος χρηματοδότησης εμπεριέχει μεγαλύτερο
κίνδυνο άντλησης ρευστότητας σε σύγκριση με τις
παραδοσιακές καταθέσεις πελατών δεδομένης της
μεγάλης ευκολίας με την οποία μπορούν οι πόροι
αυτοί να αποσυρθούν.

Το κόστος για όλους ουσιαστικά τους τρόπους
χρηματοδότησης έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι συνθή-
κες περιορισμένης ρευστότητας στην αγορά χρήμα-
τος έχουν οδηγήσει σε αυξημένα επιτόκια στην εν
λόγω αγορά. Σημειώνεται, όμως, ότι οι κυπριακές
τράπεζες δεν κάνουν εκτεταμένη χρήση της διατρα-
πεζικής αγοράς. Παράλληλα, ο έντονος ανταγωνισμός
στον εγχώριο τραπεζικό τομέα έχει ωθήσει τις τράπε-
ζες, στη προσπάθεια για ενίσχυση της καταθετικής
τους βάσης, ιδίως των προθεσμιακών καταθέσεων, να
προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια με αποτέλεσμα την
άνοδο του κόστους χρηματοδότησής τους.

Επίσης, το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια
ορισμένες τράπεζες είχαν εκδώσει βραχυπρόθεσμα
εμπορικά χρεόγραφα τα οποία πρέπει να αναχρη-
ματοδοτούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα,
αποτελεί πρόσθετο κίνδυνο για τις τράπεζες. Παρό-
λον ότι οι τράπεζες υπό κανονικές συνθήκες δεν θα
αντιμετώπιζαν οποιοδήποτε πρόβλημα στη αναχρη-
ματοδότηση τέτοιων υποχρεώσεων, το κόστος κάτω
από τις σημερινές συνθήκες είναι αυξημένο.

Επιπρόσθετα, η έκδοση μεσοπρόθεσμων
ομολόγων και άλλων χρεωστικών τίτλων, ενόψει
των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματοοικο-
νομικές αγορές και της δυσπιστίας των επενδυτών
για ανάληψη κινδύνων, δεν αναμένεται να είναι
εύκολη. Ως αποτέλεσμα των συνθηκών που
επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίου, οι

53. Asset-backed securities (ABSs).
54. Special purpose entities (SPEs) ή special purpose vehicles (SPVs).
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οποιεσδήποτε νέες εκδόσεις ομολόγων αναμένε-
ται να πραγματοποιούνται με υψηλότερα περιθώ-
ρια και με πιο βραχυπρόθεσμη διάρκεια, γεγονός
το οποίο θα συμβάλει περαιτέρω στην άνοδο του
κόστους χρηματοδότησης των τραπεζών και της
αναχρηματοδότησης των υποχρεώσεων.

Οι δυσμενείς συνθήκες επηρεάζουν, επίσης,
την άντληση κεφαλαίων μέσω της έκδοσης καινο-
τόμων στοιχείων παθητικού π.χ. προνομιούχες
μετοχές/αξιόγραφα μειωμένης εξασφάλισης και
αξιόγραφα κεφαλαίου.

Επιπρόσθετα, δεδομένης της αστάθειας της
αγοράς και των απότομων μειώσεων στις τιμές των
τραπεζικών μετοχών, σε περίπτωση που ορισμένες
τράπεζες αποταθούν για άντληση κεφαλαίων για
βελτίωση της κεφαλαιακής τους βάσης προς αντι-
μετώπιση ενδεχόμενων μελλοντικών αρνητικών
επιπτώσεων, η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές
ενδέχεται να παραμείνει δύσκολη στο άμεσο μέλλον.

Για προληπτικούς λόγους, όλες οι τράπεζες
πρέπει να διατηρούν ρευστά διαθέσιμα για
ικανοποίηση των τρεχουσών αναγκών τους. Στην
Κύπρο, η ΚΤΚ έχει πιο αυστηρές απαιτήσεις για
διατήρηση ρευστότητας στα ξένα νομίσματα
παρά στο εγχώριο νόμισμα. Ο λόγος είναι ότι
μεγάλο μέρος τους προέρχεται από καταθέσεις
από το εξωτερικό, οι οποίες είναι βραχυπρόθε-
σμες και παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα
παρόλο που στο σύνολό τους διαχρονικά αυξά-
νονται. Η ύπαρξη των πιο πάνω καταθέσεων
εκθέτει το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου σε
δυνητικούς κινδύνους σε περιόδους κρίσης
όπως η παρούσα, καθώς υπάρχει η πιθανότητα
οι ξένοι καταθέτες να αποσύρουν μαζικά τις
καταθέσεις τους και να δημιουργήσουν σοβαρό
πρόβλημα ρευστότητας και δυσφήμισης στις
τράπεζες εάν αυτές δεν είναι σε θέση να τους
πληρώσουν. Για τους πιο πάνω λόγους, απαιτεί-
ται σχετικά υψηλός δείκτης ρευστότητας για τις
καταθέσεις σε ξένο νόμισμα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι τράπεζες έχουν τη
δυνατότητα να προσφύγουν στην ΕΚΤ, εφόσον το
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κρίνουν σκόπιμο, για άντληση πρόσθετης ρευστό-
τητας εκμεταλλευόμενες τις υψηλής ποιότητας
εξασφαλίσεις που είναι σε θέση να παράσχουν.

Κίνδυνος χώρας

Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός και ο κορεσμός
στην εγχώρια τραπεζική αγορά έχουν οδηγήσει τις
τρεις μεγαλύτερες εγχώριες τράπεζες, δηλαδή την
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τη Marfin
Popular Bank Public Co. Ltd και την Ελληνική
Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, να επεκταθούν σε
αγορές του εξωτερικού κατά τα τελευταία χρόνια,
μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών ή/και οργανι-
κής ανάπτυξης. Όπως παρατίθεται στο κεφάλαιο
2.2.1, η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2008. Οι
τράπεζες έχουν επεκτείνει το δίκτυο υποκαταστη-
μάτων τους στην Ελλάδα ενώ, πρόσφατα, έχουν
δώσει αυξημένη βαρύτητα στην επέκτασή τους
στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως, στη
Ρωσία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία και Ουκρανία,
ούτως ώστε να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες
ανάπτυξης που προσφέρονται στις νέες αυτές
αγορές και, παράλληλα, να επεκτείνουν περαιτέρω
τις επιχειρησιακές σχέσεις τους με τους υφιστάμε-
νους πελάτες τους, οι οποίοι μέχρι τώρα εξυπηρε-
τούνταν από την Κύπρο μέσω των μονάδων
διεθνών επιχειρήσεων των τραπεζών.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008, οι διεθνείς εργα-
σίες της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ,
της Marfin Popular Bank Public Co. Ltd και της
Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ αντι-
προσώπευαν το 50%, 58% και 16% αντίστοιχα του
συνολικού μεγέθους του ενοποιημένου ισολογισμού
των εν λόγω τραπεζικών ομίλων.

Η αυξημένη έκθεση των πιο πάνω εγχώριων
τραπεζικών ομίλων στον κίνδυνο χώρας λόγω την
επέκτασής τους στο εξωτερικό, παρόλον ότι επιφέ-
ρει σημαντικά οφέλη όπως είναι η διασπορά του
φάσματος εργασιών τους και, συνεπώς, η μείωση
των κινδύνων που θα προκαλούσαν ενδεχόμενοι
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κλυδωνισμοί στην εγχώρια αγορά, εντούτοις, εμπε-
ρικλείει τον κίνδυνο χώρας. Επί τούτου, ιδιαίτερη
προσοχή απαιτείται όσον αφορά τις αναδυόμενες
οικονομίες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης για
τις οποίες οι μακροοικονομικές προοπτικές, ιδιαί-
τερα μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοοι-
κονομικής κρίσης, θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν ως αβέβαιες. Η υφιστάμενη
ραγδαία πιστωτική επέκταση στις χώρες αυτές απει-
λεί τις μακροοικονομικές ισορροπίες και αυξάνει τις
ανησυχίες για υπερδανεισμό καθώς και το ενδεχό-
μενο χαλάρωσης των κριτηρίων στις πιστοδοτήσεις,
το οποίο, ενδεχομένως, να επιφέρει προβλήματα
στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των
κυπριακών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στις
χώρες αυτές. Ιδιαίτερα σε χώρες όπου υπάρχει και
συναλλαγματικός κίνδυνος, θα πρέπει να λαμβάνε-
ται υπόψη η μεταβλητότητα της συναλλαγματικής
ισοτιμίας, ιδίως στις περιπτώσεις χωρών με πολύ
υψηλά ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ-
λαγών καθώς αυτές είναι πιο ευάλωτες σε τυχόν
απότομες μεταβολές συναλλαγματικού χαρακτήρα.
Πέραν τούτου, η αυξημένη εξάρτηση των πιο πάνω
τριών εγχώριων τραπεζικών ομίλων στην Ελλάδα τις
καθιστά ευάλωτες σε μια ενδεχόμενη επιβράδυνση
της ελληνικής οικονομίας.

2.2.� Αξιολόγηση της ικανότητας του
τραπεζικού τομέα να απορροφά τους
ενδεχόμενους κλυδωνισμούς με βάση
τα αποτελέσματα των ασκήσεων
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων��

Στο τρίτο τρίμηνο του 2008, η ΚΤΚ έχει διεξάγει μια
ανάλυση ευαισθησίας56 με βάση την "εκ των άνω
προς τα κάτω" προσέγγιση57 με σκοπό την αξιολό-
γηση της ικανότητας του τραπεζικού συστήματος
να αντεπεξέρχεται σε μια σειρά υποθετικών δυσμε-

55. Stress testing exercises.
56. Sensitivity analysis.
57. Top-down approach.
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νών διαταραχών. Έχει εξεταστεί ένας αριθμός πιθα-
νών διαταραχών που αφορούν μεταβολές σε μεμο-
νωμένες κατηγορίες κινδύνου, δηλαδή τον
πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς (επιτοκια-
κός κίνδυνος, κίνδυνος συναλλάγματος και κίνδυ-
νος τιμών μετοχών) και τον κίνδυνο ρευστότητας.
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της εν λόγω
άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
καταδεικνύουν ότι η ικανότητα του κυπριακού
τραπεζικού συστήματος να απορροφά τους
κλυδωνισμούς παραμένει ισχυρή.

Επιπλέον, μια πιο εκτεταμένη άσκηση προσο-
μοίωσης ακραίων καταστάσεων με βάση την "εκ των
κάτω προς τα άνω"58 προσέγγιση διεξήχθηκε κατά
την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2008, με αφορμή
την αξιολόγηση του ευρύτερου χρηματοοικονομι-
κού τομέα της Κύπρου από το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, στα πλαίσια της συμμετοχής της Κύπρου στο
"Financial Sector Assessment Program (FSAP)" του
εν λόγω οργανισμού, στην οποία έλαβαν μέρος
τέσσερις συστημικά σημαντικές τράπεζες. Στο
σχεδιασμό των διαταραχών και σεναρίων, λήφθηκαν
υπόψη η πραγματική προηγούμενη εμπειρία της
Κύπρου, οι εμπειρίες άλλων χωρών που έχουν αντι-
μετωπίσει συστημικές τραπεζικές κρίσεις καθώς και
οι πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες κεντρι-
κές τράπεζες και σε αξιολογήσεις της σταθερότητας
των χρηματοοικονομικών τομέων άλλων κρατών
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη Διεθνή
Τράπεζα αναφορικά με τη διεξαγωγή ασκήσεων
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Στην πιο
πάνω άσκηση, έχει εξεταστεί ένας αριθμός διαταρα-
χών που αφορούν μεταβολές σε μεμονωμένες κατη-
γορίες κινδύνου, δηλαδή τον επιτοκιακό κίνδυνο,
τον κίνδυνο συναλλάγματος, τον κίνδυνο τιμών στοι-
χείων ενεργητικού (κίνδυνος τιμών μετοχών και
κίνδυνος τιμών ακινήτων), τον πιστωτικό κίνδυνο και
τον κίνδυνο καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου. Για
τον κίνδυνο ρευστότητας, περιελήφθησαν διάφορα

58. Bottom-up approach.
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σενάρια, τα οποία αφορούσαν συνδυασμούς διατα-
ραχών. Εξετάστηκε, επίσης, ένα μακροοικονομικό
σενάριο, το οποίο περιελάμβανε ένα συνδυασμό
διαταραχών. Συνολικά, τα αποτελέσματα της εν
λόγω άσκησης υποδηλούν ότι οι τέσσερις τράπεζες
που συμμετείχαν παραμένουν ικανές να αντεπεξέρ-
χονται σε δυσμενείς διαταραχές.

2.2.� Συνολική αξιολόγηση και προοπτικές

Το πρώτο εξάμηνο του 2008, οι τράπεζες στην
Κύπρου λειτουργούσαν σε ένα εξωτερικό περιβάλ-
λον που χαρακτηριζόταν από τη συνεχιζόμενη
παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, η οποία,
όμως, μέχρι σήμερα έχει περιορισμένες επιπτώσεις
στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες παρέ-
μειναν επικερδείς, παρά την επιβράδυνση στο
ρυθμό μεγέθυνσης της κερδοφορίας τους, η οποία
αποδίδεται κυρίως στη σημαντική μείωση των καθα-
ρών εσόδων από μη τοκοφόρες δραστηριότητες.
Παράλληλα, η αύξηση του κόστους χρηματοδότη-
σης έχει εξασκήσει πίεση στα καθαρά επιτοκιακά
περιθώρια. Οι δείκτες ρευστότητας καταδεικνύουν
μείωση της πλεονάζουσας ρευστότητας στο τραπε-
ζικό σύστημα κατά τους πρώτους έξι μήνες του
2008. Παρόλα ταύτα, τόσο η ρευστότητα όσο και η
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών παραμένουν σε
ικανοποιητικά επίπεδα. Ο δείκτης συνολικής κεφα-
λαιακής επάρκειας του τραπεζικού συστήματος
εξακολουθεί να βρίσκεται σε αρκετά υψηλότερο
επίπεδο έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου ορίου
του 8% που ισχύει σε επίπεδο μεμονωμένων τραπε-
ζών. Επιπρόσθετα, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων των τραπεζών έχει βελτιωθεί περαι-
τέρω κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008.

Πλην, όμως, στο άμεσο μέλλον, οι τράπεζες
αντιμετωπίζουν αριθμό πιθανών κινδύνων. Κατ’
αρχήν, η αναμενόμενη επιβράδυνση στην εγχώρια
οικονομική δραστηριότητα, σε συνάρτηση με το
ασθενές εξωτερικό μακροοικονομικό περιβάλλον,
λογικά οδηγούν τις τράπεζες στην υιοθέτηση
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αυστηρότερων κριτηρίων στις πιστοδοτήσεις με
αποτέλεσμα την επιβράδυνση της πιστωτικής
επέκτασης προς τα νοικοκυριά και τις μη χρηματο-
οικονομικές επιχειρήσεις. Οι εξελίξεις αυτές αναμέ-
νεται να επηρεάσουν τα έσοδα των τραπεζών και,
συνεπώς, την κερδοφορία τους. Επιπρόσθετα, ο
πιστωτικός κίνδυνος από τον δανεισμό προς τα
νοικοκυριά και τις μη χρηματοοικονομικές επιχει-
ρήσεις έχει αυξηθεί, ενώ η οποιαδήποτε αποδυνά-
μωση της ικανότητας εξυπηρέτησης των δανείων
τους εμπεριέχει τον κίνδυνο να δημιουργηθούν
προβλήματα στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων των τραπεζών μελλοντικά. Παράλ-
ληλα, αυξημένος παραμένει και ο κίνδυνος αντι-
συμβαλλομένου. Ενόψει των συνεχιζόμενων
εντάσεων στις χρηματοοικονομικές αγορές, ενδε-
χομένως, να υπάρξει περαιτέρω αύξηση των καθα-
ρών ζημιών από την αποτίμηση στη δίκαιη αξία ή
την απομείωση χρηματοοικονομικών μέσων για
εκείνες της τράπεζες που δεν έχουν υιοθετήσει τις
πρόσφατες αλλαγές στα σχετικά διεθνή λογιστικά
πρότυπα. Παράλληλα, ο κίνδυνος χρηματοδότησης
των τραπεζών έχει αυξηθεί λόγω της ανόδου του
κόστους άντλησης ρευστότητας που οφείλεται,
κυρίως, στη αύξηση των καταθετικών επιτοκίων ως,
επίσης, και στο ύψος των επιτοκίων στη διατραπε-
ζική αγορά, το οποίο, παρά το ότι έχει πρόσφατα
ακολουθήσει καθοδική πορεία, παραμένει σε
υψηλά επίπεδα. Ο κίνδυνος χώρας που πηγάζει από
τη συνεχιζόμενη επέκταση των τριών μεγαλύτερων
εγχώριων τραπεζικών ομίλων στο εξωτερικό έχει,
επίσης αυξηθεί, λόγω της επιδείνωσης των μακρο-
οικονομικών συνθηκών στις χώρες όπου λειτουρ-
γούν οι πιο πάνω όμιλοι.

Συμπερασματικά, οι τράπεζες στην Κύπρο
παραμένουν υγιείς και εύρωστες και βρίσκονται σε
καλή αρχική θέση να αντιμετωπίσουν τις οποιεσ-
δήποτε ενδεχόμενες δυσκολίες προκύψουν στη
πορεία. Ωστόσο, οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις με
τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο τραπεζικός
τομέας θα μπορούσαν να δυσχεράνουν τη προσπά-
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θεια των τραπεζών να διατηρήσουν τα σημερινά
επίπεδα κερδοφορίας τους στο άμεσο μέλλον.

Τέλος, η εφαρμογή της νέας Οδηγίας της ΚΤΚ
για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων
και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων59

εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη ευθυ-
γράμμιση των εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων
με τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι τράπεζες
καθώς, επίσης, να ενισχύσει τις πρακτικές διαχείρι-
σης των κινδύνων που ακολουθούν. Παρόλα ταύτα,
το διαφορετικό προφίλ κινδύνου που έχει η κάθε
τράπεζα ξεχωριστά πιθανόν να οδηγήσει, με βάση
και τα αποτελέσματα της εποπτικής εξέτασης και
αξιολόγησης που θα διενεργηθεί από την ΚΤΚ, στα
πλαίσια της εφαρμογής της πιο πάνω Οδηγίας, στην
αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων, τα οποία πρέπει
να διατηρούνται για κάλυψη ενδεχόμενων απρό-
βλεπτων μελλοντικών ζημιών, σε ορισμένες μεμο-
νωμένες τράπεζες.

59. Capital Requirements Directive (CRD).
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ενοΤΗΤα Γ

Στατιστικό Παράρτημα
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Πίνακας Γ.1 Συναλλαγματικές ισοτιμίες επιλεγμένων νομισμάτων ως προς το ευρώ

GBP/EUR JPY/EUR USD/EUR
Μέσος όρος Ιανουαρίου 0,7473 158,68 1,4718
Μέσος όρος Φεβρουαρίου 0,7509 157,97 1,4748
Μέσος όρος Μαρτίου 0,7749 156,59 1,5527
Μέσος όρος Απριλίου 0,7949 161,56 1,5751
Μέσος όρος Μαΐου 0,7921 162,31 1,5557
Μέσος όρος Ioυνίου 0,7915 166,26 1,5553
Μέσος όρος Ioυλίου 0,7931 168,45 1,5770
Μέσος όρος Αυγούστου 0,7928 163,63 1,4975
Μέσος όρος Σεπτεμβρίου 0,7992 153,20 1,4369
Μέσος όρος Οκτωβρίου 0,7867 133,52 1,3322
Μέσος όρος Νοεμβρίου (μέχρι 17 Νοεμ.) 0,8210 124,47 1,2733
Μέσος όρος Ιαν. - Νοεμβρίου (μέχρι 17 Νοεμ.) 0,7859 155,15 1,4820
Τιμή στις 02/01/2008 0,7413 163,83 1,4688
Τιμή στις 17/11/2008 0,8483 121,93 1,266
Ψηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία ως προς το ευρώ 0,8598 169,75 1,599

(14 Νοεμ.) (23 Ιουλ.) (15 Ιουλ.)
Χαμηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία ως προς το ευρώ 0,7413 115,75 1,246

(2 Ιαν.) (27 Οκτ.) (27 Οκτ.)
% ανατίμησης (+)/υποτίμησης (-) του νομίσματος ως προς το ευρώ
μεταξύ 02/01/2008 και 17/11/2008 -14,4 25,6 13,8

Πηγή: SDW.

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

Στάθμιση
Οκτ. Σεπτ. Οκτ. Ιαν.-Οκτ. Ιαν.-Σεπτ. Ιαν.-Οκτ. 1998=100 2005=100 2005=100

2005 2006 2007 2007/06 2008/07 2008/07 2007/06 2008/07 2008/07 (για το έτος (για το έτος (για τα έτη
2005) 2006) 2007 & 2008)(1)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2,56 2,49 2,38 2,99 5,33 5,24 2,09 5,05 5,06 100,00 100,00 100,00

Α ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1,79 4,35 3,94 3,03 9,06 10,65 4,06 6,94 7,32 32,36 28,60 28,98
Α.1 Γεωργικά 1,34 6,51 7,83 0,41 13,60 20,30 9,34 9,51 10,57 7,93 6,92 6,93
Α.2 Βιομηχανικά 1,13 2,47 3,02 3,69 3,53 3,77 3,00 3,43 3,46 22,91 19,24 19,29
Α.3 Ηλεκτρισμός 11,51 13,10 -0,33 4,51 32,05 31,29 -2,59 23,70 24,51 1,52 2,44 2,76

Β ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 14,82 8,09 2,81 9,31 15,35 7,36 0,49 16,97 15,98 4,33 6,44 6,63

Γ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ -2,47 -1,14 -1,92 -0,75 -0,40 -0,44 -2,36 -0,42 -0,42 22,20 25,31 24,62
Γ1 Μηχανοκίνητα οχήματα -2,42 -1,38 -8,50 -8,98 -1,25 -1,20 -9,90 -1,30 -1,29 9,43 6,15 5,41
Γ2 Άλλα εισαγόμενα -2,49 -1,07 -0,08 1,49 -0,17 -0,25 -0,13 -0,19 -0,19 12,77 19,16 19,21

Δ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3,34 2,57 3,58 4,04 3,95 4,08 3,49 4,64 4,58 41,11 39,65 39,77

Eναρμονισμένος ΔΤΚ 2,1 2,2 2,2 2,7 5,0 4,8 1,9 4,8 4,8

Πηγή: ΣYK.
(1) Η στάθμιση για το 2007 έχει αλλάξει ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψη τις μειώσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων.
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Πίνακας Γ.3 Σταθμισμένη επίδραση στη συνολική μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή
κατά οικονομική κατηγορία
(%)

Στάθμιση
Οκτ. Σεπτ. Οκτ. Ιαν.-Οκτ. Ιαν.-Σεπτ. Ιαν.-Οκτ. 1998=100 2005=100 2005=100

2005 2006 2007 2007/06 2008/07 2008/07 2007/06 2008/07 2008/07 (για το έτος (για το έτος (για τα έτη
2005) 2006) 2007 & 2008)(1)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2,56 2,49 2,38 2,99 5,33 5,24 2,09 5,05 5,06 100 100,00 100,00

Α ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 0,61 1,25 1,16 0,91 2,74 3,19 1,19 2,08 2,19 32,36 28,60 28,98
Α.1 Γεωργικά 0,11 0,45 0,56 0,03 1,08 1,48 0,67 0,73 0,81 7,93 6,92 6,93
Α.2 Βιομηχανικά 0,27 0,47 0,58 0,72 0,68 0,74 0,58 0,66 0,67 22,91 19,24 19,29
Α.3 Ηλεκτρισμός 0,23 0,32 -0,01 0,14 0,99 0,97 -0,08 0,69 0,72 1,52 2,44 2,76

Β ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 0,97 0,52 0,20 0,62 1,08 0,52 0,03 1,18 1,11 4,33 6,44 6,63

Γ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ -0,43 -0,29 -0,46 -0,18 -0,09 -0,10 -0,56 -0,09 -0,10 22,20 25,31 24,62
Γ1 Μηχανοκίνητα οχήματα -0,15 -0,08 -0,44 -0,46 -0,06 -0,05 -0,52 -0,06 -0,06 9,43 6,15 5,41
Γ2 Άλλα εισαγόμενα -0,28 -0,20 -0,01 0,28 -0,03 -0,05 -0,02 -0,03 -0,04 12,77 19,16 19,21
Δ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1,41 1,02 1,43 1,60 1,60 1,64 1,39 1,88 1,85 41,11 39,65 39,77

Πηγή: ΣYK.
(1) Η στάθμιση για το 2007 έχει αλλάξει ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψη τις μειώσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων.

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

Οκτ. Σεπτ. Οκτ. Ιαν.-Οκτ. Ιαν.-Σεπτ. Ιαν.-Οκτ.
2005 2006 2007 2007/06 2008/07 2008/07 2007/06 2008/07 2008/07

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2,56 2,49 2,38 2,99 5,33 5,24 2,09 5,05 5,06
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 1,59 4,80 5,56 2,99 9,08 12,09 6,04 6,79 7,32
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 0,23 0,49 1,34 0,71 -0,15 0,65 1,33 0,04 0,11
Ένδυση και υπόδηση -2,24 -0,32 0,29 3,28 -2,11 -3,12 0,40 -0,87 -1,13
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 5,41 4,90 2,07 3,32 9,47 9,34 1,56 7,36 7,55
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προϊόντα καθαρισμού 0,58 0,13 0,27 1,02 1,73 2,25 0,20 1,96 2,00
Υγεία 0,36 1,31 6,22 6,68 4,05 3,72 6,09 5,41 5,23
Μεταφορές 3,79 2,87 -0,48 1,36 6,09 2,52 -1,86 7,00 6,54
Επικοινωνίες -10,34 -1,83 1,30 1,24 0,22 0,22 1,24 0,21 0,20
Αναψυχή και πολιτισμός 1,06 -0,33 0,59 1,34 3,25 3,31 0,38 3,77 3,72
Εκπαίδευση 5,21 4,68 4,88 5,06 3,86 5,20 4,85 4,99 5,02
Εστιατόρια και ξενοδοχεία 3,30 2,18 4,20 6,16 7,01 7,11 3,80 7,83 7,76
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 3,83 2,23 2,48 3,25 1,58 1,92 2,45 2,61 2,54

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

Οκτ. Σεπτ. Οκτ. Ιαν.-Οκτ. Ιαν.-Σεπτ. Ιαν.-Οκτ.
2005 2006 2007 2007/06 2008/07 2008/07 2007/06 2008/07 2008/07

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2,56 2,49 2,38 2,99 5,33 5,24 2,09 5,05 5,06
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 0,31 0,82 0,98 0,54 1,71 2,20 1,06 1,24 1,33
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 0,01 0,01 0,03 0,02 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00
Ένδυση και υπόδηση -0,14 -0,03 0,03 0,30 -0,17 -0,28 0,03 -0,07 -0,09
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 1,22 0,76 0,34 0,55 1,58 1,55 0,26 1,20 1,22
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προϊόντα καθαρισμού 0,04 0,01 0,02 0,07 0,11 0,14 0,01 0,13 0,13
Υγεία 0,02 0,06 0,31 0,33 0,21 0,19 0,30 0,28 0,26
Μεταφορές 0,59 0,45 -0,07 0,21 0,91 0,38 -0,29 1,03 0,96
Επικοινωνίες -0,11 -0,07 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01
Αναψυχή και πολιτισμός 0,06 -0,02 0,04 0,08 0,20 0,20 0,02 0,23 0,22
Εκπαίδευση 0,13 0,13 0,14 0,15 0,12 0,16 0,14 0,15 0,15
Εστιατόρια και ξενοδοχεία 0,23 0,16 0,31 0,46 0,55 0,55 0,28 0,59 0,58
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 0,21 0,15 0,17 0,23 0,11 0,13 0,17 0,18 0,17

Πηγή: ΣYK.

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

Οκτ. Σεπτ. Οκτ. Ιαν.-Σεπτ. Ιαν.-Σεπτ. Ιαν.-Οκτ.
2007/06 2008/07 2008/07 2007/06 2008/07 2008/07

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 2,99 5,33 5,24 2,09 5,05 5,06
Ενοίκια 2,42 3,00 2,84 2,52 2,55 2,58
Συντήρηση και επισκευή κατοικιών 0,78 2,66 3,33 1,09 2,73 2,79
Μεταφορές 1,97 2,21 2,09 5,56 2,03 2,04
Επικοινωνίες 1,46 0,31 0,31 1,48 0,30 0,35
Ασφάλειες 1,48 -0,85 -0,85 2,43 -0,12 -0,20
Υπηρεσίες απο κρατικούς φορείς 3,31 0,93 2,05 2,45 1,61 1,66
Εκπαίδευση 5,06 3,86 5,20 4,84 5,00 5,02
Ιατρική περίθαλψη 9,28 5,57 5,15 8,05 7,50 7,21
Εστιατόρια και καφενεία 6,17 6,94 6,99 3,88 7,97 7,87
Προσωπικές & οικιακές υπηρεσίες 4,33 5,39 5,48 2,82 6,93 6,79
Σύνολο Υπηρεσιών 4,04 3,95 4,08 3,49 4,64 4,58

Πηγή: ΣYK.

Πίνακας Γ.7 Σταθμισμένη επίδραση στη ποσοστϊαία μεταβολή στις τιμές υπηρεσιών
(%)

Οκτ. Σεπτ. Οκτ. Ιαν.-Οκτ. Ιαν.-Σεπτ. Ιαν.-Οκτ.
2007/06 2008/07 2008/07 2007/06 2008/07 2008/07

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 2,99 5,33 5,24 2,09 5,05 5,06
Ενοίκια 0,17 0,21 0,19 0,17 0,18 0,18
Συντήρηση και επισκευή κατοικιών 0,02 0,06 0,07 0,02 0,06 0,06
Μεταφορές 0,05 0,06 0,05 0,14 0,05 0,05
Επικοινωνίες 0,05 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01
Ασφάλειες 0,03 -0,02 -0,01 0,04 0,00 0,00
Υπηρεσίες απο κρατικούς φορείς 0,04 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02
Εκπαίδευση 0,15 0,12 0,16 0,14 0,15 0,10
Ιατρική περίθαλψη 0,33 0,21 0,19 0,28 0,28 0,27
Εστιατόρια και καφενεία 0,44 0,52 0,52 0,28 0,58 0,58
Προσωπικές & οικιακές υπηρεσίες 0,34 0,43 0,43 0,22 0,54 0,53
Σύνολο Υπηρεσιών 1,61 1,60 1,64 1,39 1,88 1,85

Πηγή: ΣYK.
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Πίνακας Γ.8 ισοζύγιο πληρωμών
(€ εκατομύρια)

2006 2007 (προκ.)
Πίστωση Χρέωση Καθαρό Πίστωση Χρέωση Καθαρό

Ποσό Ποσό
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 9.149,3 10.154,6 -1.005,3 10.500,5 12.332,0 -1.831,4

ΑΓΑΘΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 8.493,0 9.663,7 -1.170,7 9.899,2 11.723,7 -1.824,5

ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.799,2 7.380,7 -581,5 7.486,2 8.526,9 -1.040,7

ΑΓΑΘΑ 1.111,7 5.043,8 -3.932,1 1.083,2 5.793,8 -4.710,6

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.687,5 2.336,9 3.350,6 6.402,9 2.733,0 3.669,9
Μεταφορές 1.322,6 858,3 464,3 1.543,4 881,8 661,5
Ταξιδιωτικό 1.882,0 768,0 1.113,9 1.955,2 1.070,6 884,5
Επικοινωνίες 73,3 100,1 -26,8 85,9 103,3 -17,4
Κατασκευαστικές υπηρεσίες 158,0 18,5 139,5 148,1 21,0 127,1
Ασφάλειες 90,9 60,4 30,5 84,4 61,2 23,2
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 249,1 104,0 145,2 527,9 116,1 411,8
Μηχανοργάνωση και πληροφόρηση 161,2 27,1 134,1 198,8 27,9 170,9
Πνευματικά δικαιώματα 12,8 47,4 -34,6 15,5 39,3 -23,8
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 1.386,8 230,8 1.156,0 1.424,8 258,9 1.165,9
Προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 42,1 51,6 -9,5 56,3 59,7 -3,3
Υπηρεσίες δημοσίου π.δ.κ.α. 308,6 70,6 238,0 362,6 93,2 269,4
Υπηρεσίες που δεν έχουν κατανεμηθεί 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 1.693,8 2.283,0 -589,2 2.413,1 3.196,8 -783,8
Εισοδήματα από εργασία 27,5 147,0 -119,4 31,6 162,9 -131,3
Εισοδήματα από επενδύσεις 1.666,3 2.136,0 -469,7 2.381,5 3.033,9 -652,4
Εισοδήματα από άμεσες επενδύσεις 476,5 1.283,8 -807,2 601,8 1.653,6 -1.051,8
Εισοδήματα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου 387,0 307,1 79,9 627,5 633,5 -5,9
Εισοδήματα από λοιπές επενδύσεις 802,8 545,2 257,6 1.152,2 746,8 405,3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 656,3 490,9 165,4 601,3 608,2 -7,0
Γενική κυβέρνηση 245,9 163,0 82,8 176,0 199,7 -23,6
Λοιποί τομείς 410,5 327,9 82,6 425,2 408,6 16,6

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1.013,0 2.029,1
Κίνηση κεφαλαίων 77,6 51,8 25,8 63,5 57,8 5,7

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές 987,2 2.023,4
Άμεσες επενδύσεις 754,7 710,3

Κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό -707,2 -877,7
Μη κατοίκων στην Κύπρο 1.461,9 1.588,0

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου -131,6 -322,7
Απαιτήσεις -2.528,3 284,3
Υποχρεώσεις 2.396,7 -607,0

Χρηματοοικονομικά παράγωγα -129,7 101,4
Λοιπές επενδύσεις 1.280,6 1.314,2

Απαιτήσεις -2.790,8 -9.992,1
Υποχρεώσεις 4.071,4 11.306,3

Συναλλαγματικά διαθέσιμα -786,8 220,2
ΚΑΘΑΡΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ -7,7 -197,7

Πηγή: ΚΤΚ.



� ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔεΚεμΒριοΣ 2008

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ128

Πίνακας Γ.9 εμπορικό ισοζύγιο
(€ εκατομύρια, εκτός και εάν σημειώνεται διαφορετικά)

2006 2007 Ετήσια μεταβολή 2007 2008 Ετήσια μεταβολή
% Ιαν.-Αυγ. Ιαν.-Αυγ. %

Εισαγωγές 5.513,5 6.353,4 15,2 4.101,9 4.920,1 19,9
Καταναλωτικά αγαθά 1.683,0 1.834,5 9,0 1.179,3 1.294,8 9,8
Ενδιάμεσα αγαθά 1.525,9 1.848,9 21,2 1.198,1 1.424,7 18,9
Κεφαλαιουχικά αγαθά 505,7 571,5 13,0 371,6 440,2 18,5
Μεταφορικός εξοπλισμός και ανταλλακτικά 727,0 1.013,7 39,5 678,4 712,1 5,0
Καύσιμα και λιπαντικά 999,9 1.071,2 7,1 663,5 1.038,7 56,5

Εξαγωγές 1.111,8 1.082,7 -2,6 736,3 775,8 5,4
Έλλειμμα ισοζυγίου 4.401,7 5.270,8 19,7 -3.365,7 -4.144,3 23,1

Πηγή: ΣΥΚ.

Πίνακας Γ.10 Άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Κύπρο
(€ εκατομύρια)

Καθαρή Ροή Κεφαλαίων
Κωδικός
NACE Οικονομική Δραστηριότητα 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
595 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ -0,3 0,3 * 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1
1495 ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 0,1 4,1 8,9 2,8 2,1 2,1 4,7 50,3 19,9 0,4 0,5
3995 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 7,5 -5,2 6,0 14,3 5,6 37,8 -9,2 53,2 30,4 79,6 15,4
4195 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3,2 3,7 * 6,6 -6,3 13,6 29,8 58,9 68,3 47,9 48,2
5295 ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 125,1 130,2 132,4 210,7 256,1 217,8 101,1 277,3 177,2 262,5 395,8
5500 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 1,3 -0,6 0,4 2,3 21,3 8,3 1,9 * * 5,7 10,6
6495 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0,7 2,4 7,2 9,6 -0,2 44,6 119,1 * * -21,6 53,5
6895 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 184,5 42,0 394,5 431,8 444,3 173,6 140,0 122,1 0,8 279,8 235,6
7395 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 140,0 108,6 172,6 218,3 278,9 523,3 338,1 205,8 356,0 485,2 755,6
9995 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 17,9 20,1 30,9 12,6 35,8 67,8 40,0 75,8 269,6 322,4 72,8
9996 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 24,4 15,3 0,0 0,0 0,0
9999 ΣΥΝΟΛΟ 479,9 305,6 754,3 909,1 1.037,8 1.103,6 789,8 873,0 940,5 1.461,9 1.588,0

Καθαρή Ροή Κεφαλαίων
Γεωγραφική / Οικονομική Ζώνη 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
E1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 397,2 252,5 637,0 771,4 873,3 955,1 667,5 764,5 909,4 861,0 1.514,6
D2 ΕΕ-15 195,4 * 209,1 392,9 414,0 418,1 511,7 477,4 501,3 443,1 942,3
D3 EE-25 231,6 223,2 219,1 458,4 455,2 444,1 588,4 604,3 534,0 492,2 969,4
E4 ΑΦΡΙΚΗ 15,3 19,0 19,1 16,2 20,8 25,3 25,9 * * * *
E7 ΑΜΕΡΙΚΗ 33,1 * 75,2 82,6 82,3 * 30,3 * -9,4 192,4 *
F2 ΑΣΙΑ 34,7 31,1 24,7 39,7 63,0 86,6 * 14,8 34,2 413,3 *
F7 ΩΚΕΑΝΙΑ -0,4 * -1,7 -0,8 -1,7 * * -1,2 * * *
Ζ8 ΕΚΤΟΣ ΕΕ-15 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0
A1 ΣΥΝΟΛΟ 479,9 305,6 754,3 909,1 1.037,8 1.103,6 789,8 873,0 940,5 1.461,9 1.588,0

Πηγή: ΚΤΚ.
* Για λόγους εξασφάλισης της εμπιστευτικότητας των στοιχείων, ποσά τα οποία προκύπτουν από μικρό αριθμό προσώπων / εταιρειών δεν παρουσιάζονται ξεχωριστά αλλά συμπεριλαμβάνονται στα ευρύτερα σύνολα.
Για την μετατροπή των λιρών Κύπρου σε ευρώ χρησιμοποιήθηκε η αμετάκλητη ισοτιμία €1 = £0,585274
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Πίνακας Γ.11 Άμεσες επενδύσεις κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό
(€ εκατομύρια)

Καθαρή Ροή Κεφαλαίων
Κωδικός
NACE Οικονομική Δραστηριότητα 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
595 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 0,0 * * -2,6 * -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1495 ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
3995 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 0,6 -2,6 -3,8 -7,1 -7,1 -4,6 -15,5 -58,9 -39,5 41,3 -1,9
4195 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ * 0,0 0,0 * * -1,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0
4500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -1,0 -1,2 -1,2 -4,2 * -69,5 -75,0 * -196,8 * -49,4
5295 ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -1,8 -0,6 -2,7 -9,1 -7,9 -5,3 -32,6 -37,3 176,9 -30,2 -23,4
5500 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ * * -2,3 -18,2 -62,9 -16,3 -88,1 * * * -22,4
6495 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0,0 -8,7 -39,6 -22,2 -13,5 -21,3 -18,4 -12,0 3,8 -10,0 -50,6
6895 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ -18,8 -47,5 -116,2 -98,4 -160,9 -112,1 -94,6 -122,4 42,5 -430,9 -349,2
7395 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -4,3 -1,5 -2,5 -18,1 -12,7 -299,6 -132,4 -137,4 -415,8 -180,3 -380,8
9995 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ * * * * -3,9 -0,8 -10,7 -0,7 * 114,2 -0,1
9996 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 -39,5 -8,9 0,0 0,0 0,0
9999 ΣΥΝΟΛΟ -24,5 -62,6 -169,4 -183,0 -274,3 -540,6 -506,8 -555,4 -442,4 -707,2 -877,7

Καθαρή Ροή Κεφαλαίων
Γεωγραφική / Οικονομική Ζώνη 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
E1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ -20,6 -44,6 -115,0 -139,2 -234,8 -441,4 -412,0 -475,6 -301,9 -375,8 -812,7
D2 ΕΕ-15 -19,8 -36,2 -104,4 -114,4 -221,9 -188,0 -319,4 -319,7 -127,1 -68,8 -490,1
D3 ΕΕ-25 -20,0 -36,0 -104,6 -116,1 -223,6 -429,0 -339,0 -359,2 -138,7 -34,7 -498,9
E4 ΑΦΡΙΚΗ * -0,6 -30,0 -7,6 * -26,4 -35,4 * * -213,4 -0,6
E7 ΑΜΕΡΙΚΗ -1,1 * * -2,4 * * -16,9 -6,5 * * -5,3
F2 ΑΣΙΑ -1,2 -16,0 -21,4 -0,6 -3,9 * -41,1 * * * -52,9
F7 ΩΚΕΑΝΙΑ * * * -33,2 -32,9 -3,4 -1,4 -11,2 -4,8 -8,6 -5,8
Ζ8 ΕΚΤΟΣ ΕΕ-15 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΝΕΜΗΘΕΙ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4
A1 ΣΥΝΟΛΟ -24,5 -62,6 -169,4 -183,0 -274,3 -540,6 -506,8 -555,4 -442,4 -707,2 -877,7

Πηγή: ΚΤΚ.
* Για λόγους εξασφάλισης της εμπιστευτικότητας των στοιχείων, ποσά τα οποία προκύπτουν από μικρό αριθμό προσώπων / εταιρειών δεν παρουσιάζονται ξεχωριστά αλλά συμπεριλαμβάνονται στα ευρύτερα σύνολα.

Για την μετατροπή των λιρών Κύπρου σε ευρώ χρησιμοποιήθηκε η αμετάκλητη ισοτιμία €1 = £0,585274
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Πίνακας Γ.12 ετήσια διεθνής επενδυτική θέση: 200� (προκαταρκτικά)
(€ εκατομύρια)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 1.964,8
ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -5.964,7

Στο εξωτερικό 6.066,7
Συμμετοχές και επανεπενδυθέντα κέρδη 5.303,5

ΝΧΙ (πλην της ΚΤΚ) 1.371,1
Μη ΝΧΙ (Λοιποί τομείς) 3.932,4

Λοιπά κεφάλαια 763,2
ΝΧΙ (πλην της ΚΤΚ) 65,0
Μη ΝΧΙ (Λοιποί τομείς) 698,2

Στην Κύπρο 12.031,4
Συμμετοχές και επανεπενδυθέντα κέρδη 9.429,9

ΝΧΙ (πλην της ΚΤΚ) 3.527,8
Μη ΝΧΙ (Λοιποί τομείς) 5.902,1

Λοιπά κεφάλαια 2.601,4
ΝΧΙ (πλην της ΚΤΚ) 273,2
Μη ΝΧΙ (Λοιποί τομείς) 2.328,2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 19.062,7 9.768,8 9.293,9
Μετοχικοί τίτλοι 3.404,8 682,0

Νομισματικές αρχές
Γενική Κυβέρνηση
ΝΧΙ (πλην της ΚΤΚ) 33,5 564,3
Λοιποί τομείς 3.371,3 117,7

Χρεόγραφα 15.657,9 9.086,8
Ομόλογα και γραμμάτια 15.248,2 5.923,5

Νομισματικές αρχές 1.378,4
Γενική Κυβέρνηση 1.400,0
ΝΧΙ (πλην της ΚΤΚ) 13.129,8 4.523,5
Λοιποί τομείς 740,0

Μέσα χρηματαγοράς 409,7 3.163,3
Νομισματικές αρχές
Γενική Κυβέρνηση
ΝΧΙ (πλην της ΚΤΚ) 171,7 3.163,3
Λοιποί τομείς 238,0

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 225,5 327,1 -101,6
Νομισματικές αρχές
Γενική Κυβέρνηση
ΝΧΙ (πλην της ΚΤΚ) 216,0 322,1 -106,1
Λοιποί τομείς 9,5 5,0 4,5

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 35.863,7 38.387,5 -2.523,8
Νομισματικές αρχές 1.784,1 27,0

Δάνεια/Νόμισμα και καταθέσεις 1.784,1 27,0
Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

Γενική Κυβέρνηση 60,0 732,0
Εμπορικές πιστώσεις 51,1
Δάνεια/Νόμισμα και καταθέσεις 732,0
Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις 8,9

ΝΧΙ (πλην της ΚΤΚ) 29.060,9 36.027,1
Δάνεια/Νόμισμα και καταθέσεις 29.060,9 36.027,1
Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

Λοιποί τομείς 4.958,7 1.601,5
Εμπορικές πιστώσεις 94,5 613,6
Δάνεια/Νόμισμα και καταθέσεις 4.864,2 987,9
Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.261,0

Πηγή: ΚΤΚ.
ΝΧΙ: Νομισματικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
Για την μετατροπή των λιρών Κύπρου σε ευρώ χρησιμοποιήθηκε η αμετάκλητη ισοτιμία €1 = £0,585274.
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Πίνακας Γ.13 αφίξεις τουριστών και έσοδα από τουρισμό

Αφίξεις τουριστών Έσοδα από τουρισμό
Αριθμός ποσοστιαία μεταβολή ποσοστιαία μεταβολή

Έτος Μήνας τουριστών Προηγούμενο έτος Συσσωρευμένη περ. Ευρώ (εκ.) Προηγούμενο έτος Συσσωρευμένη περ.
2005 Ιανουάριος 58.894 4,2 4,2 35,4 -5,0 -5,0

Φεβρουάριος 72.600 -4,1 -0,5 40,1 -7,6 -6,4
Μάρτιος 137.075 22,4 10,0 81,3 13,2 2,8
Απρίλιος 183.561 -4,0 3,8 105,9 -14,0 -4,7
Μάιος 284.132 8,6 5,6 180,1 5,9 -0,7
Ιούνιος 282.652 6,7 5,9 193,6 3,7 0,6
Ιούλιος 338.972 10,8 7,1 239,4 3,7 1,4
Αύγουστος 336.587 10,0 7,7 275,6 8,9 3,1
Σεπτέμβριος 302.833 -0,2 6,4 235,6 -2,3 2,2
Οκτώβριος 292.273 4,8 6,2 205,8 3,9 2,4
Νοέμβριος 104.822 -8,1 5,5 73,7 0,0 2,3
Δεκέμβριος 75.656 -3,9 5,2 51,8 5,3 2,4

2006 Ιανουάριος 54.875 -6,8 -6,8 36,2 2,4 2,4
Φεβρουάριος 66.151 -8,9 -8,0 39,4 -1,7 0,2
Μάρτιος 107.071 -21,9 -15,1 66,5 -18,3 -9,4
Απρίλιος 206.548 12,5 -3,9 127,2 20,2 2,5
Μάιος 283.513 -0,2 -2,5 191,1 6,1 4,0
Ιούνιος 280.164 -0,9 -2,0 201,1 3,8 3,9
Ιούλιος 341.443 0,7 -1,3 264,9 10,6 5,8
Αύγουστος 314.872 -6,5 -2,4 264,8 -3,9 3,5
Σεπτέμβριος 296.532 -2,1 -2,3 240,8 2,2 3,2
Οκτώβριος 283.046 -3,2 -2,4 209,9 2,0 3,1
Νοέμβριος 95.682 -8,7 -2,7 64,3 -12,7 2,4
Δεκέμβριος 71.022 -6,1 -2,8 49,1 -5,2 2,2

2007 Ιανουάριος 51.848 -5,5 -5,5 33,6 -7,1 -7,1
Φεβρουάριος 63.098 -4,6 -5,0 38,5 -2,2 -4,6
Μάρτιος 104.316 -2,6 -3,9 68,5 3,1 -1,0
Απρίλιος 189.310 -8,3 -6,0 123,7 -2,8 -1,8
Μάιος 273.058 -3,7 -5,1 204,6 7,1 1,9
Ιούνιος 282.465 0,8 -3,4 207,4 3,2 2,3
Ιούλιος 352.423 3,2 -1,7 287,3 8,5 4,0
Αύγουστος 340.534 8,1 0,1 306,0 15,5 6,6
Σεπτέμβριος 315.437 6,4 1,1 263,0 9,3 7,0
Οκτώβριος 275.103 -2,8 0,6 206,3 -1,7 5,9
Νοέμβριος 94.741 -1,0 0,5 67,8 5,5 5,9
Δεκέμβριος 73.742 3,8 0,6 51,4 4,5 5,9

2008 Ιανουάριος 50.658 -2,3 -2,3 35,3 4,9 4,9
Φεβρουάριος 70.140 11,2 5,1 40,6 5,5 5,2
Μάρτιος 108.164 3,7 4,4 67,3 -1,7 1,8
Απρίλιος 182.091 -3,8 0,6 107,8 -12,8 -5,0
Μάιος 271.599 -0,5 0,1 191,3 -6,5 -5,7
Ιούνιος 307.237 8,8 2,7 229,6 10,7 -0,7
Ιούλιος 342.554 -2,8 1,2 272,9 -5,0 -2,0
Αύγουστος 328.100 -3,7 0,2 278,0 -9,1 -3,7
Σεπτέμβριος 305.348 -3,2 -0,3 247,4 -5,9 -4,1
Οκτώβριος 267.866 -2,6 -0,6 n/a n/a n/a

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πίνακας Γ.14 Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε σταθερές τιμές αγοράς του 2000,
μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης
(€ εκατομύρια)

Έτος / Q Ακαθάριστο Δημόσια Ιδιωτική Ακαθάριστες Εξαγωγές Εισαγωγές
εγχώριο κατανάλωση κατανάλωση κεφαλαιουχικές αγαθών και αγαθών και

προϊόν επενδύσεις υπηρεσιών υπηρεσιών
1995 Q1 1.913,0 235,8 1.448,4 500,0 706,4 977,7

Q2 2.153,9 260,3 1.217,7 640,2 1.097,8 1.062,2
Q3 2.094,1 269,4 1.160,5 413,2 1.299,7 1.048,7
Q4 2.034,2 414,3 1.381,0 205,7 1.080,4 1.047,2

1996 Q1 1.981,2 254,7 1.436,1 570,2 794,5 1.074,3
Q2 2.171,7 297,8 1.281,4 597,5 1.136,2 1.141,2
Q3 2.121,7 325,3 1.225,3 361,0 1.303,7 1.093,6
Q4 2.072,4 477,0 1.447,2 215,1 1.096,5 1.163,3

1997 Q1 2.017,5 305,1 1.472,6 453,5 805,9 1.019,6
Q2 2.158,6 338,6 1.323,5 550,0 1.143,5 1.197,1
Q3 2.216,7 352,9 1.218,9 396,3 1.430,5 1.181,9
Q4 2.150,3 478,3 1.490,9 193,4 1.103,4 1.115,7

1998 Q1 2.090,9 359,7 1.600,9 373,5 853,1 1.096,3
Q2 2.300,8 341,3 1.371,4 537,2 1.185,2 1.134,2
Q3 2.331,8 369,4 1.269,6 460,1 1.425,0 1.192,3
Q4 2.250,5 463,7 1.589,4 306,0 1.091,5 1.200,1

1999 Q1 2.182,2 376,3 1.662,2 335,9 850,5 1.042,7
Q2 2.414,0 385,0 1.411,0 574,8 1.265,0 1.221,8
Q3 2.437,3 385,4 1.295,2 360,2 1.606,3 1.209,8
Q4 2.374,9 521,1 1.632,5 292,1 1.223,1 1.293,9

2000 Q1 2.305,9 338,8 1.759,1 407,7 982,8 1.182,5
Q2 2.550,8 342,3 1.511,4 686,4 1.417,2 1.406,4
Q3 2.552,0 393,3 1.392,2 379,0 1.746,8 1.359,3
Q4 2.474,7 508,9 1.742,6 338,3 1.324,3 1.439,4

2001 Q1 2.383,5 380,4 1.873,1 382,1 1.039,3 1.291,4
Q2 2.656,6 398,0 1.545,6 650,1 1.569,7 1.506,8
Q3 2.676,6 427,5 1.442,6 460,6 1.849,9 1.503,9
Q4 2.560,5 548,4 1.823,8 207,0 1.346,0 1.364,6

2002 Q1 2.442,9 421,7 1.858,3 498,2 957,1 1.292,4
Q2 2.697,3 431,0 1.607,6 642,3 1.485,3 1.468,9
Q3 2.712,7 457,4 1.493,9 458,0 1.743,1 1.439,7
Q4 2.640,6 565,7 1.803,4 346,7 1.341,8 1.417,0

2003 Q1 2.487,8 435,8 1.851,7 586,9 877,6 1.264,1
Q2 2.747,7 437,0 1.662,6 695,5 1.315,1 1.362,5
Q3 2.756,8 460,0 1.542,0 390,5 1.822,1 1.457,7
Q4 2.700,7 656,1 1.852,6 197,9 1.472,9 1.478,8

2004 Q1 2.590,1 414,9 1.958,0 462,4 1.138,5 1.383,7
Q2 2.867,9 449,4 1.733,6 710,3 1.500,4 1.525,8
Q3 2.870,0 459,1 1.671,8 498,8 1.773,6 1.533,3
Q4 2.814,2 555,4 1.981,6 576,2 1.355,2 1.654,1

2005 Q1 2.697,1 418,9 2.059,8 536,6 1.163,3 1.481,5
Q2 2.969,1 452,8 1.831,9 581,5 1.577,9 1.475,0
Q3 2.984,5 420,3 1.705,1 553,9 1.888,3 1.583,1
Q4 2.931,5 650,3 2.043,3 576,8 1.407,3 1.746,1

2006 Q1 2.806,2 465,4 2.143,9 522,0 1.276,3 1.601,5
Q2 3.101,7 498,1 1.897,9 696,4 1.670,6 1.661,3
Q3 3.102,0 480,3 1.794,2 492,6 2.028,6 1.693,8
Q4 3.052,3 641,9 2.149,2 715,5 1.292,1 1.746,4

2007 Q1 2.933,3 476,7 2.271,3 597,5 1.271,3 1.683,4
Q2 3.231,2 459,5 2.031,3 876,6 1.641,2 1.777,4
Q3 3.244,7 493,2 1.906,0 537,2 2.234,1 1.925,8
Q4 3.187,2 654,2 2.328,7 678,1 1.588,7 2.062,5

2008 Q1 3.054,1 463,4 2.424,9 867,4 1.264,3 1.966,0
Q2 3.356,8 464,1 2.180,5 814,7 1.823,0 1.925,5

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πίνακας Γ.15 Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε τρέχουσες τιμές αγοράς
(€ εκατομύρια)

Έτος / Q Ακαθάριστο Δημόσια Ιδιωτική Ακαθάριστες Εξαγωγές Εισαγωγές
εγχώριο κατανάλωση κατανάλωση κεφαλαιουχικές αγαθών και αγαθών και

προϊόν επενδύσεις υπηρεσιών υπηρεσιών
1995 Q1 1.627,8 188,4 1.235,0 443,3 601,6 840,6

Q2 1.889,1 212,0 1.098,5 562,4 935,0 918,9
Q3 1.828,3 218,0 1.052,7 358,0 1.107,7 908,1
Q4 1.805,0 347,4 1.236,7 203,2 931,8 914,2

1996 Q1 1.723,3 209,5 1.263,5 509,6 688,6 947,9
Q2 1.945,3 250,0 1.184,9 537,1 988,6 1.015,2
Q3 1.902,9 272,9 1.137,6 331,3 1.140,5 979,5
Q4 1.877,6 411,3 1.326,6 231,0 964,3 1.055,6

1997 Q1 1.792,6 263,3 1.326,4 422,9 716,9 936,8
Q2 1.978,6 300,4 1.243,5 514,5 1.027,2 1.107,0
Q3 2.036,3 314,0 1.152,9 370,4 1.298,9 1.099,9
Q4 2.002,8 437,7 1.395,1 204,8 1.005,2 1.040,1

1998 Q1 1.911,5 318,3 1.469,4 355,7 782,1 1.014,0
Q2 2.170,5 310,1 1.308,1 518,8 1.090,3 1.056,8
Q3 2.214,0 340,0 1.217,8 438,8 1.321,0 1.103,6
Q4 2.149,0 430,9 1.510,4 306,8 1.011,6 1.110,8

1999 Q1 2.055,3 344,6 1.556,2 335,1 791,0 971,6
Q2 2.326,0 359,7 1.365,7 560,9 1.193,7 1.153,9
Q3 2.359,1 363,1 1.264,7 357,5 1.529,6 1.155,7
Q4 2.322,1 507,1 1.600,1 289,9 1.175,6 1.250,6

2000 Q1 2.244,7 330,1 1.712,3 396,4 959,1 1.153,1
Q2 2.543,9 340,0 1.522,1 648,4 1.412,0 1.378,5
Q3 2.563,8 391,3 1.409,0 382,8 1.754,8 1.374,1
Q4 2.530,9 521,8 1.761,8 383,9 1.345,3 1.482,0

2001 Q1 2.408,4 384,3 1.868,2 391,3 1.062,7 1.298,1
Q2 2.770,6 413,5 1.593,2 676,7 1.614,8 1.527,6
Q3 2.777,1 439,6 1.489,2 476,1 1.898,4 1.526,2
Q4 2.672,1 581,4 1.892,2 202,4 1.374,2 1.378,2

2002 Q1 2.505,1 434,5 1.892,8 512,5 972,6 1.307,3
Q2 2.796,9 452,6 1.686,6 662,7 1.501,6 1.506,5
Q3 2.845,2 486,3 1.593,2 487,0 1.757,7 1.479,0
Q4 2.832,5 623,5 1.921,5 397,9 1.340,6 1.450,9

2003 Q1 2.683,1 493,8 1.978,2 638,2 871,7 1.298,8
Q2 3.028,4 511,6 1.825,6 764,7 1.309,9 1.383,3
Q3 3.039,4 533,9 1.695,6 451,8 1.840,7 1.482,7
Q4 3.010,4 783,2 2.039,0 191,6 1.501,4 1.504,9

2004 Q1 2.890,4 483,4 2.114,7 534,6 1.168,6 1.410,9
Q2 3.230,6 535,5 1.923,3 790,4 1.562,8 1.581,4
Q3 3.274,1 549,5 1.876,4 577,1 1.878,2 1.607,1
Q4 3.258,5 686,9 2.242,0 650,6 1.436,6 1.757,6

2005 Q1 3.097,5 507,1 2.296,8 632,2 1.241,4 1.580,1
Q2 3.422,3 559,7 2.088,2 679,7 1.699,4 1.604,8
Q3 3.471,8 522,2 1.951,3 690,1 2.042,5 1.734,3
Q4 3.470,7 838,1 2.362,5 680,0 1.521,6 1.931,4

2006 Q1 3.315,4 585,9 2.451,3 663,5 1.393,5 1.778,8
Q2 3.693,4 640,9 2.217,2 846,6 1.841,9 1.853,3
Q3 3.722,6 618,5 2.104,5 635,4 2.251,7 1.887,5
Q4 3.703,6 837,2 2.524,5 854,8 1.438,8 1.951,7

2007 Q1 3.555,7 607,8 2.644,6 782,7 1.418,6 1.897,9
Q2 3.959,7 602,0 2.433,2 1.103,0 1.844,9 2.023,3
Q3 4.037,3 652,2 2.307,3 738,0 2.535,2 2.195,4
Q4 4.013,1 889,7 2.836,2 847,9 1.806,6 2.367,4

2008 Q1 3.916,2 628,4 2.946,5 1.149,4 1.451,5 2.259,7
Q2 4.338,4 650,7 2.721,1 1.087,9 2.108,4 2.229,6

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πίνακας Γ.16 Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου

% Μεταβολή
Έτος / Μήνας Όγκος Μεταβολή κινητού προηγούμενου κινητού μέσου

μέσου 6 μηνών έτους 6 μηνών
2005 Aύγουστος 120,8 119,2 4,0 4,4

Σεμπτέμβριος 120,8 121,1 4,3 4,1
Οκτώβριος 121,5 120,4 8,7 3,6
Νοέμβριος 119,9 122,0 2,8 4,0
Δεκέμβριος 155,4 128,2 4,9 4,0

2006 Ιανουάριος 112,9 125,2 7,1 5,2
Φεβρουάριος 102,7 122,2 4,3 5,3
Μάρτιος 113,8 121,0 3,9 5,3
Απρίλιος 122,0 121,1 -2,6 3,3
Mάιος 125,4 122,0 13,4 5,0
Ιούνιος 128,7 117,6 9,2 5,7
Ιούλιος 138,2 121,8 5,6 5,5
Αύγουστος 129,3 126,2 7,0 5,9
Σεπτέμβριος 130,6 129,0 8,1 6,6
Οκτώβριος 131,4 130,6 8,1 8,5
Νοέμβριος 126,0 130,7 5,1 7,2
Δεκέμβριος 164,2 136,6 5,7 6,6

2007 Ιανουάριος 115,6 132,9 2,4 6,1
Φεβρουάριος 108,9 129,5 6,0 5,9
Μάρτιος 128,7 129,1 13,1 6,7
Απρίλιος 126,1 128,3 3,4 5,9
Μάιος 133,5 129,5 6,5 6,1
Ιούνιος 142,6 125,9 10,8 7,1
Ιούλιος 152,4 132,0 10,3 8,4
Αύγουστος 141,8 137,5 9,7 8,9
Σεπτέμβριος 136,6 138,8 4,6 7,6
Οκτώβριος 141,3 141,4 7,5 8,2
Νοέμβριος 143,1 143,0 13,6 9,4
Δεκέμβριος 191,0 151,1 16,3 10,6

2008 Ιανουάριος 129,9 147,2 12,4 10,8
Φεβρουάριος 127,5 144,8 17,1 11,9
Μάρτιος 135,1 144,6 5,0 12,0
Απρίλιος 142,0 144,7 12,6 12,8
Μάιος 153,0 146,4 14,6 13,0
Ιούνιος 147,9 139,2 3,7 10,6
Ιούλιος* 168,2 145,6 10,4 10,3
Αύγουστος** 147,3 148,9 3,9 8,3

Ποσοστϊαία μεταβολή ανα κατηγορία
Αύγουστος* Αύγουστος* Ιαν.- Αύγ.* Ιαν.- Αύγ.*

2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007
Γενικός Δείκτης 9,7 3,9 7,9 9,7
Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα στα οποία υπερισχύουν τρόφιμα, ποτά ή καπνός 6,4 9,7 5,7 8,2
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 2,6 17,3 4,8 17,6
Λιανικό εμπόριο τρόφιμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα -6,5 11,5 -5,2 9,2
Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων, καλλυντικών και ειδών τουαλέτας 26,7 11,8 16,5 18,8
Λιανικό εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 8,1 -0,1 9,1 7,0
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών, ειδών νοικοκυριού ηλεκτρ.οικοιακών συσκευών,
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών,σιδηρικών,χρωμάτων & τζαμιών 12,0 -9,9 10,5 8,9
Λιανικό εμπόριο βιβλίων, εφημερίδων και χαρτικών και άλλο εμπόριο σε ειδικευμένα καταστήματα 18,6 -1,3 12,7 8,0
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα -10,9 -9,8 -35,4 5,9
Λιανικό εμπόριο που δεν διενεργείται σε καταστήματα 12,4 4,5 24,8 3,8

Πηγή: ΣΥΚ.
* Αναθεωρημένα στοιχεία
** Προκαταρκτικά στοιχεία
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Πίνακας Γ.17 Δείκτες κατασκευών

Πωλήσεις Τσιμέντου (Όγκος) ΕγκεκριμένεςΆδειες Οικοδομής ('Ογκος)
% Μεταβολή % Μεταβολή

Ετος / Μήνας Σύνολο Προηγούμενο κινητός μέσος Εμβαδόν Προηγούμενο κινητός μέσος
(εκ.τόνοι) έτος 6 μηνών (τετρ.μετρ) έτος 6 μηνών

2005 Ιανουάριος 120.970 35,96 17,53 268.015 30,19 26,50
Φεβρουάριος 126.572 17,15 18,29 285.715 -0,17 20,94
Μάρτιος 150.703 0,56 14,89 330.823 27,80 19,24
Απρίλιος 146.911 17,17 16,03 252.028 -3,92 16,21
Mάιος 133.692 -3,10 11,55 289.171 15,95 13,67
Ιούνιος 143.765 -4,91 8,04 297.040 6,58 11,77
Ιούλιος 135.562 -13,32 1,01 255.329 21,34 10,62
Αύγουστος 76.062 13,28 -0,16 221.276 66,09 18,14
Σεπτέμβριος 140.080 -3,95 -1,00 264.510 -17,56 8,55
Οκτώβριος 136.293 -1,18 -3,89 329.040 22,14 13,30
Νοέμβριος 146.225 4,26 -2,60 336.708 23,74 14,76
Δεκέμβριος 131.832 3,23 -1,18 287.328 7,08 14,91

2006 Ιανουάριος 112.257 -7,20 0,40 280.754 4,75 12,25
Φεβρουάριος 127.234 0,52 -0,67 265.808 -6,97 4,73
Μάρτιος 149.825 -0,58 -0,06 331.444 0,19 8,07
Απρίλιος 118.938 -19,04 -3,30 251.063 -0,38 4,54
Mάιος 154.815 15,80 -1,44 380.135 31,46 6,05
Ιούνιος 146.826 2,13 -1,55 309.252 4,11 5,55
Ιούλιος 157.298 16,03 2,12 296.102 15,97 7,23
Αύγουστος 73.669 -3,15 1,87 199.623 -9,79 7,41
Σεπτέμβριος 145.224 3,67 2,67 253.311 -4,23 6,97
Οκτώβριος 150.045 10,09 8,16 331.638 0,79 6,86
Νοέμβριος 156.958 7,34 6,69 333.853 -0,85 1,17
Δεκέμβριος 134.066 1,69 6,68 274.504 -4,46 -0,30

2007 Ιανουάριος 132.561 18,09 6,70 263.912 -6,00 -3,65
Φεβρουάριος 130.638 2,68 7,00 299.455 12,66 -0,42
Μάρτιος 174.292 16,33 9,32 388.979 17,36 3,35
Απρίλιος 137.205 15,36 10,10 324.503 29,25 7,54
Mάιος 160.929 3,95 9,41 333.002 -12,40 4,89
Ιούνιος 165.444 12,68 11,26 304.133 -1,66 5,25
Ιούλιος 174.989 11,25 10,36 339.730 14,73 8,51
Αύγουστος 78.961 7,18 11,29 192.004 -3,82 6,49
Σεπτέμβριος 148.393 2,18 8,68 288.517 13,90 5,47
Οκτώβριος 176.722 17,78 9,37 318.083 -4,09 0,31
Νοέμβριος 177.170 12,88 11,04 275.785 -17,39 -0,32
Δεκέμβριος 133.152 -0,68 8,83 284.703 3,72 0,58

2008 Ιανουάριος 156.587 18,12 9,90 249.822 -5,34 -2,89
Φεβρουάριος 173.499 32,81 13,66 299.159 -0,10 -2,31
Μάρτιος 175.963 0,96 13,04 295.942 -23,92 -8,92
Απρίλιος 164.519 19,91 13,30 296.211 -8,72 -9,74
Μάιος 179.007 11,23 13,00 293.231 -11,94 -8,77
Ιούνιος 172.650 4,36 13,45 312.757 2,84 -8,72
Ιούλιος 200.922 14,82 13,04 329.337 -3,06 -8,20
Αύγουστος 69.945 -11,42 7,98 188.451 -1,85 -8,84
Σεπτέμβριος 168.055 13,25 10,30 339.160 17,55 -1,28
Οκτώβριος 178.855 1,21 7,07 n/a n/a n/a

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πίνακας Γ.18 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής

Δείκτης % Μεταβολή
Ετος / Μήνας Mηνϊαίος Συσσωρευμένος Προηγούμενου Κινητού μέσου Συσσωρευμένη

έτους 6 μηνών Περίοδος
2005 Αύγουστος 77,20 101,85 6,93 -0,95 -1,30

Σεπτέμβριος 112,50 103,03 1,17 -0,19 -1,00
Οκτώβριος 107,70 103,50 0,65 0,00 -0,83
Νοέμβριος 110,50 104,14 -0,09 -0,05 -0,76
Δεκέμβριος 111,90 104,78 0,99 0,79 -0,61

2006 Ιανουάριος 90,50 90,00 -0,98 1,18 -0,98
Φεβρουάριος 93,50 93,00 -1,89 0,05 -1,45
Μάρτιος 105,20 104,60 -2,50 -0,59 -1,83
Απρίλιος 99,30 99,00 -7,54 -2,01 -3,36
Μάιος 112,70 112,40 4,26 -1,26 -1,74
Ιούνιος 113,70 113,30 2,16 -1,05 -1,05
Ιούλιος 112,60 114,30 -3,10 -1,42 -1,37
Αύγουστος 76,70 76,40 -0,65 -1,26 -1,30
Σεπτέμβριος 112,30 113,10 -0,18 -0,85 -1,16
Οκτώβριος 111,60 112,50 3,62 1,04 -0,67
Νοέμβριος 112,70 111,90 1,99 0,66 -0,41
Δεκέμβριος 110,10 113,20 -1,61 0,00 -0,52

2007 Ιανουάριος 91,70 91,70 1,33 0,79 1,10
Φεβρουάριος 93,50 92,10 -1,07 0,69 0,11
Μάρτιος 110,70 98,27 5,13 1,60 1,94
Απρίλιος 102,30 99,30 3,12 1,49 2,24
Μάιος 112,40 101,92 -0,27 1,08 1,68
Ιούνιος 116,50 104,35 2,46 1,82 1,82
Ιούλιος 121,80 106,84 8,17 3,01 2,80
Αύγουστος 78,90 103,35 2,87 3,61 2,81
Σεπτέμβριος 113,70 104,50 1,25 2,93 2,62
Οκτώβριος 117,40 105,79 5,20 3,30 2,90
Νοέμβριος 116,50 106,76 3,37 3,94 2,95
Δεκέμβριος 117,60 107,67 6,81 4,70 3,29

2008 Ιανουάριος 95,60 95,60 4,25 4,00 4,25
Φεβρουάριος 98,20 96,90 6,16 4,45 5,21
Μάρτιος 110,10 101,30 -0,45 4,16 3,09
Απρίλιος 111,40 103,83 8,79 4,74 4,56
Μάιος 117,80 106,62 4,80 5,00 4,61
Ιούνιος 118,10 108,53 1,37 4,01 4,01
Ιούλιος 131,70 111,84 8,13 4,74 4,68
Αύγουστος 76,40 107,41 -3,17 3,56 3,93

Ποσοστϊαία μεταβολή ανα κατηγορία Αύγουστος Αύγουστος Ιαν.-Αυγ. Ιαν.-Αυγ.
2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007

Γενικός Δείκτης 3,3 -3,2 3,0 3,9
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνοβιομηχανία 1,8 -2,4 1,8 3,8
Παραγωγή κλωστουφαντοϋργικών υλών και προϊόντων -9,8 -16,6 5,1 -9,1
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών -23,6 50,9 -5,4 -7,1
Βιομηχανία ξύλου και προΪόντων ξύλου 3,0 1,2 -5,5 1,2
Παραγωγή χαρτοπολτού, κατασκευή χαρτιού και προΪόντων από χαρτί, εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες -1,3 3,3 0,0 3,4
Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και συνθετικών ινών 9,9 -5,5 10,2 8,2
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες 0,3 1,9 5,7 14,4
Κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 7,3 -10,2 6,6 4,7
Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικων προϊόντων 4,7 -1,1 1,8 1,9
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 4,9 -7,3 2,3 -1,3
Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και οπτικών συσκευών 25,8 16,4 11,0 22,0
Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών 3,0 -13,9 4,3 -1,6
Βιομηχανίες κατασκευών π.δ.κ.α 3,6 -4,8 2,5 1,3

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πίνακας Γ.19 Δείκτες αγοράς εργασίας με βάση την Έρευνα εργατικού Δυναμικού (εεΔ)

2007 2008
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Εργατικό δυναμικό 388.115 391.089 395.400 398.903 397.937 396.476
Απασχόληση 369.308 377.856 379.777 384.852 379.790 384.028

Κατά τύπο απασχόλησης:
Πλήρης απασχόληση 341.654 351.519 352.990 355.813 350.076 354.295
Μερική απασχόληση 27.654 26.337 26.787 29.039 29.714 29.733

Κατά κλάδο απασχόλησης:
Γεωργία 14.766 16.209 17.259 18.057 15.871 16.081
Βιομηχανία 82.774 85.947 84.832 86.895 86.206 86.933
Υπηρεσίες 271.768 275.700 277.686 279.900 277.714 281.014
Υπάλληλοι 293.071 301.789 301.131 308.228 304.067 307.878

Άνεργοι 18.808 13.233 15.622 14.051 18.146 12.448
Ανεργία κατά διάρκεια:

Κάτω από 12 μήνες 15.893 10.555 12.783 11.007 15.514 10.975
12 μήνες και πάνω 2.913 2.678 2.838 3.044 2.632 1.473

Ποσοστό απασχόλησης (%) 60,9 61,9 62,1 62,4 61,4 62,1
Άνδρες 69,9 71,1 71,8 71,6 70,2 71,0
Γυναίκες 52,5 53,4 53,2 53,8 53,2 53,8

Ποσοστό ανεργίας (%) 4,8 3,4 4,0 3,5 4,6 3,1
Άνδρες 4,2 3,2 3,2 3,0 4,2 2,6
Γυναίκες 5,7 3,6 4,9 4,1 5,0 3,9

Ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό (%) 64,0 64,1 64,7 64,7 64,3 64,2
Άνδρες 73,0 73,4 74,1 73,9 73,3 72,8
Γυναίκες 55,7 55,4 55,9 56,2 56,0 56,0

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πίνακας Γ.20 Δημόσιο χρέος
(€ εκατομύρια)

2005 2006 2007 2008
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

A. Εσωτερικό xρέος 12.210,54 12.328,92 12.780,94 12.816,82 12.876,08 13.153,97 13.032,27 12.993,33 12.945,12 12.905,66 12.508,01
Μακροπρόθεσμο xρέος 6.378,93 6.217,05 6.757,48 6.751,52 6.757,38 6.951,27 7.075,94 6.997,94 6.928,11 6.723,41 6.280,79
Βραχυπρόθεσμο xρέος 5.831,61 6.111,87 6.023,45 6.065,30 6.028,70 6.202,69 5.956,34 5.995,40 6.017,01 6.182,25 6.227,21

B. Εξωτερικό xρέος 2.295,11 2.294,45 2.006,80 2.003,83 2.049,18 2.040,57 2.043,35 2.040,59 2.132,33 2.131,90 2.117,67
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ΚΤ προς το ΔΝΤ 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μακροπρόθεσμα δάνεια 639,36 638,66 625,62 622,65 656,75 656,30 659,07 656,32 732,33 731,90 717,67
Μεσοπρόθεμα (γραμμάτια του
δημοσίου στο εξωτερικό) 1.647,60 1.647,64 1.373,03 1.373,03 1.384,27 1.384,27 1.384,27 1.384,27 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Βραχυπρόθεσμα (γραμμάτια του
δημοσίου στο εξωτερικό) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Γ. Σύνολο δημόσιου χρέους 14.505,65 14.623,37 14.787,74 14.820,65 14.835,26 15.194,54 15.075,62 15.033,92 15.077,45 15.037,56 14.625,68

Δ. Καθαρό δημόσιο χρέος (εξαιρ. του
ενδοκυβερνητικού και των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων της ΚΤΚ προς το ΔΝΤ) 9.299,80 9.358,38 9.482,54 9.436,11 9.330,93 9.634,41 9.443,47 9.239,15 9.261,52 8.855,34 8.388,49

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών.
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Πίνακας Γ.22 Βασικοί συγκεντρωτικοί δείκτες του τραπεζικού τομέα (1)

(ενοποιημένα διασυνοριακά και διατομεακά στοιχεία)

Δεκ. 05 Ιουν. 06 Δεκ. 06 Ιουν. 07 Δεκ. 07 Ιούν. 08
1. Αποτελεσματικότητα (%) 1.1 Δείκτης αποτελεσματικότητας (λειτουργικά εξόδα προς λειτουργικά έσοδα) 58,79 48,37 47,45 39,17 43,21 45,81
2. Δομή εξόδων (% επί των 2.1 Διοικητικά έξοδα προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 0,46 0,22 0,37 0,20 0,41 0,19

συνολικών στοιχείων ενεργητικού) 2.2 Συνολικά λειτουργικά έξοδα προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 1,57 0,71 1,20 0,64 1,29 0,61
2.3 Δαπάνες προσωπικού προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 0,97 0,45 0,75 0,39 0,78 0,38

3. Δομή εξόδων (% επί των συνολικών 3.1 Διοικητικά έξοδα προς συνολικά λειτουργικά έξοδα 29,12 30,17 30,80 30,72 31,97 31,54
λειτουργικών εξόδων) 3.2 Δαπάνες προσωπικού προς συνολικά λειτουργικά έξοδα 61,91 62,52 62,31 61,62 61,02 61,65

4. Έσοδα (% επί των συνολικών 4.1 Δικαιώματα και προμήθειες (καθαρά) προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 0,57 0,29 0,49 0,29 0,63 0,29
στοιχείων ενεργητικού) 4.2 Καθαρά έσοδα από τόκους προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 1,93 1,00 1,77 1,01 1,88 0,94

4.3 Καθαρά έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 0,75 0,47 0,77 0,61 1,09 0,40
4.4 Συνολικά λειτουργικά έσοδα προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 2,67 1,48 2,54 1,62 2,98 1,34
4.5 Λοιπά λειτουργικά έσοδα προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 0,05 0,02 0,05 0,05 0,09 0,04
4.6 Κέρδη από εμπορία χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 0,13 0,16 0,23 0,27 0,37 0,07
5. Δομή εσόδων (% επί των 5.1 Δικαιώματα και προμήθειες (καθαρά) προς συνολικά λειτουργικά έσοδα 21,28 19,93 19,48 17,88 21,21 21,83

συνολικών λειτουργικών εσόδων) 5.2 Καθαρά έσοδα από τόκους προς συνολικά λειτουργικά έσοδα 72,03 67,88 69,67 62,46 63,32 69,97
5.3 Καθαρά έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες προς συνολικά λειτουργικά έσοδα 27,97 32,12 30,33 37,54 36,68 30,03
5.4 Λοιπά λειτουργικά έσοδα προς συνολικά λειτουργικά έσοδα 1,95 1,54 1,82 2,93 2,94 2,86
5.5 Κέρδη από εμπορία χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

προς συνολικά λειτουργικά έσοδα 4,75 10,66 9,03 16,73 12,53 5,35
6. Υποχρεώσεις (% επί των συνολικών 6.1 Υποχρεώσεις σε πελάτες (καταθέσεις) προς συνολικά στοιχεία παθητικού 70,76 66,55 65,55 63,35 63,61 61,26

στοιχείων παθητικού) 6.2 Υποχρεώσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς συνολικά στοιχεία παθητικού 10,89 12,78 11,67 13,93 17,09 20,26
6.3 Πιστοποιημένες υποχρεώσεις προς συνολικά στοιχεία παθητικού 7,18 9,03 9,78 10,02 7,50 6,74
6.4 Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης προς συνολικά στοιχεία παθητικού 2,87 3,10 2,20 2,21 1,59 1,60
6.5 Κεφάλαιο προς συνολικά στοιχεία παθητικού 5,06 5,07 6,63 6,38 5,41 6,17

7. Εκτός ισολογισμού στοιχεία (% επί των 7.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 11,49 16,63 14,72 10,33 4,34 5,32
συνολικών στοιχείων ενεργητικού) 7.2 Ανειλημμένες υποχρεώσεις προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 9,08 9,07 8,11 7,12 4,94 4,97

8. Κερδοφορία (% επί των συνολικών 8.1 Προβλέψεις για απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
στοιχείων ενεργητικού) προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 0,54 0,20 0,31 0,11 0,19 0,09

8.2 Λειτουργικά κέρδη προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 1,10 0,76 1,33 0,99 1,69 0,72
8.3 Κέρδη μετά από προβλέψεις αλλά προ φόρων και έκτακτων εσόδων

προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 0,51 0,54 0,97 0,88 1,49 0,61
8.4 Κέρδη μετά από προβλέψεις, φόρους και έκτακτα έσοδα προς ίδια κεφάλαια

(% επί των πρωτοβάθμιων κεφαλαίων) (ROE) 7,04 16,88 14,55 27,62 26,16 20,32
8.5 Κέρδη μετά από προβλέψεις, φόρους και έκτακτα έξοδα προς συνολικά

στοιχεία ενεργητικού (ROA) 0,40 0,93 0,82 1,54 1,28 1,04
8.6 Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (2) 2,25 2,19 2,18 2,37 2,21 2,06

9. Κεφαλαιακή επάρκεια (%) 9.1 Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 13,39 12,83 13,20 12,70 12,51 11,97
9.2 Δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 10,15 9,77 10,20 10,48 10,29 10,00

10. Ποιότητα χαρτοφυλακίουχορηγήσεων (%) 10.1 Μη εξυπηρετούμενες και επισφαλείς χορηγήσεις προς συνολικές χορηγήσεις 7,79 7,73 6,05 4,84 3,85 3,86
10.2 Προβλέψεις (υπόλοιπο) προς συνολικές μη εξυπηρετούμενες και επισφαλείς χορηγήσεις 61,85 59,67 66,48 70,68 74,00 70,20
10.3 Προβλέψεις (υπόλοιπο) προς συνολικές χορηγήσεις 4,82 4,61 4,02 3,42 2,85 2,71

11. Στοιχεία ενεργητικού (% επί των 11.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 20,23 21,04 22,19 22,56 18,68 19,37
συνολικών στοιχείων ενεργητικού) 11.2 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 1,29 1,52 1,58 1,79 1,47 1,72

11.3 Επενδύσεις σε μετοχές και λοιπές συμμετοχές προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 0,81 0,92 1,28 2,10 1,22 0,98
11.4 Πάγια και άυλα στοιχεία ενεργητικού προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 1,08 1,04 2,48 2,36 2,30 2,28

12. Ρευστότητα (%) 12.1 Χορηγήσεις σε πελάτες προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 51,44 49,46 47,66 47,40 50,60 54,44
12.2 Δείκτης ρευστών διαθεσίμων (ρευστά διαθέσιμα προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού) 45,36 47,02 46,95 46,67 44,35 40,47
12.3 Χορηγήσεις σε πελάτες προς υποχρεώσεις σε πελάτες (καταθέσεις) 72,69 74,33 72,70 74,25 79,55 88,87
12.4 Άνοιγμα χρηματοδότησης πελατών -37,57 -34,54 -37,56 -34,69 -25,71 -12,53

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Περιλαμβάνει όλες τις εγχώριες και ξένες τράπεζες που λειτουργούν στην Κύπρο, εξαιρουμένων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.
(2) Για το έτος 2005, ο δείκτης καταρτίστηκε με απλή αναλογία. Για τις υπόλοιπες περιόδους, ο δείκτης καταρτίστηκε με τη χρήση του μέσου όρου του σχετικού τριμήνου.
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Πίνακας Γ.23 ανάλυση τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα
με την κατηγοριοποίηση NACE αναθ.1.1 της εε
(μηνιαία στοιχεία, %)

Υπόλοιπο δανείων
% επί του συνόλου % Μεταβολή

Σεπτ. 2007 Δεκ. 2007 Μαρ. 2008 Σεπτ. 2008 Σεπτ. 2007–Σεπτ. 2008
A Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκομία 0,83 0,84 0,86 0,77 20,50
B Αλιεία 0,04 0,04 0,04 0,04 17,32
C Ορυχεία και λατομεία 0,37 0,36 0,44 0,33 18,60
D Μεταποιητική βιομηχανία 4,09 3,88 3,74 3,63 15,65

από την οποία: δραστηριότητες που αφορούν κατασκευές (20.1 έως 20.3 και 26.3 έως 26.7) 0,32 0,29 0,33 0,33 37,23
E Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού 0,17 0,18 0,07 0,09 -27,69
F Κατασκευές 8,21 9,00 10,01 10,24 62,37
G Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 9,35 9,24 9,58 9,35 30,24
H Ξενοδοχεία και εστιατόρια 5,30 5,34 5,22 4,46 9,82
I Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 1,44 1,37 1,68 1,94 75,89
J Ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (μη περιλαμβανομένων δανείων σε ΝΧΙ) 6,16 5,93 4,99 6,63 40,04
K Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση και επιχειρηματικές δραστηριότητες 11,71 11,83 12,17 16,31 81,56

από την οποία: δραστηριότητες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (70) 7,60 7,6 8,01 11,79 102,32
L Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 3,22 3,23 2,98 2,54 3,03
M Εκπαίδευση 0,32 0,34 0,34 0,38 52,37
N Υγεία και κοινωνική μέριμνα 0,46 0,47 0,48 0,56 56,72
O Λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου ή κοινωνικού και ατομικού χαρακτήρα 2,86 3,03 2,67 3,35 53,27
P Ιδιώτες 45,47 44,91 44,74 39,36 12,74
Q Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
Σύνολο 100,00 100,00 100,00 100,00 30,26

Πηγή: ΚΤΚ.
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