
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ



Έκδοση από:
TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής
Σταθερότητας συντάχθηκε από:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

© ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2009

Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80
1076 Λευκωσία
Κύπρος

Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ 25529
1395 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο +357 22714100
Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς
εφόσον αναφέρεται η πηγή.

Το χαρτί που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την έκθεση είναι πιστοποιημένo από
Forest Certification Council, το οποίο επιβεβαιώνει ότι ο αγοραστής έχει
συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη των δασών.

ISSN (Έντυπη μορφή) 1986-1052
ISSN (Ηλεκτρονική μορφή) 1986-1060



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ



ΠερΙεχΟμεΝα

Σύνοψη 11

εΝΟΤΗΤα A: μακροοικονομικές εξελίξεις
και Προβλέψεις 17

1. Διεθνές Περιβάλλον 18
1.1 Εξωτερικές εξελίξεις 18
1.2 Νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ 26

2. Εγχώριες Τιμές, Νομισματικά Μεγέθη και Κόστος Εργασίας 30
3. Εγχώρια Ανταγωνιστικότητα και Ισοζύγιο Πληρωμών 44
4. Εγχώρια Ζήτηση, Παραγωγή και Αγορά Εργασίας 48
5. Εγχώριες Δημοσιονομικές Εξελίξεις 55
6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία 59

εΝΟΤΗΤα Β: Συνθήκες χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 73
1. Εισαγωγή 74
1. Eγχώριο Mακροοικονομικό-Xρηματοοικονομικό Περιβάλλον 75

1.1 Μακροοικονομικές συνθήκες 75
1.2 Τομέας των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 75

1.2.1 Δανειακές υποχρεώσεις 75
1.2.2 Χρηματοοικονομική κατάσταση 78
1.2.3 Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά 80

1.3 Τομέας των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 85
1.3.1 Δανειακές υποχρεώσεις 85
1.3.2 Χρηματοοικονομική κατάσταση 87
1.3.3 Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 89

1.4 Τομέας των ακινήτων 92
1.4.1 Κυριότερες εξελίξεις στον τομέα των ακινήτων 92
1.4.2 Χρηματοδότηση του τομέα των ακινήτων από τις τράπεζες 95

2. Eγχώριο Χρηματοοικονομικό Σύστημα 96
2.1 Χρηματοοικονομικές αγορές 96

2.1.1 Κυριότερες εξελίξεις στην αγορά χρήματος 96
2.1.2 Κυριότερες εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές 98

εΝΟΤΗΤα Γ: Στατιστικό Παράρτημα 105

Σημείωση: Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των στατιστικών στοιχείων είναι η 13 Μαΐου 2009.

�

� ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 �

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

ΠΙΝαΚεΣ ΚαΙ ΔΙαΓραμμαΤα ΣΤΙΣ εΝΟΤΗΤεΣ α ΚαΙ Β

ΠΙΝαΚεΣ
Α.1 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά 38
Α.2 Δάνεια προς κατοίκους Κύπρου κατά κατηγορία (εξαιρουμένων επιχειρήσεων χωρίς φυσική

παρουσία στην Κύπρο) 38
Α.3 Καταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά 39
Α.4 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο

προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ 41
Α.5 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς

μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ 41
Α.6 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε ΝΧΙ στην Κύπρο από

κατοίκους της ζώνης του ευρώ 42
Α.7 Εμπορικό ισοζύγιο 46
Α.8 Τουρισμός 48
Α.9 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας: δείκτες εμπιστοσύνης 49
Α.10 Λογαριασμοί ευρύτερου δημόσιου τομέα 56
A.11 Προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ 64
Α.12 Προβλέψεις τιμών 65
Α.13 Προβλέψεις που αφορούν την αγορά εργασίας 65
Α.14 Προβλέψεις εθνικών λογαριασμών σε πραγματικούς όρους 66
Α.15 Σύγκριση προβλέψεων για την κυπριακή οικονομία από διεθνείς οργανισμούς 70

ΔΙαΓραμμαΤα
Α.1 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 19
Α.2 Πληθωρισμός σε επιλεγμένες χώρες 22
Α.3 Επιλεγμένες ισοτιμίες έναντι του ευρώ 24
Α.4 Τιμές κλεισίματος πετρελαίου τύπου Brent 25
Α.5 Τιμές κλεισίματος χρυσού 25
Α.6 Βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες 25
Α.7 Βασικά επιτόκια 26
Α.8 Πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ 26
Α.9 Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και ΕΟΝΙΑ 27
Α.10 Επιτόκιο ΕΟΝΙΑ έναντι ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς κύριας αναχρηματοδότησης ΕΚΤ 27
Α.11 Επιτόκια Euribor (επιλεγμένες διάρκειες) 28
A.12 Διαφορά Euribor έναντι OIS 28
Α.13 Καμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του ευρώ 28
Α.14 Μ3 και πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα: ζώνη του ευρώ 29
Α.15 Δείκτης τιμών καταναλωτή 30
Α.16 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: ενέργεια 31
Α.17 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: τρόφιμα και υπηρεσίες 31
Α.18 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ. ενέργειας 32
Α.19 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος 37
Α.20 Καταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος 39



� ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

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

ΠΙΝαΚεΣ ΚαΙ ΔΙαΓραμμαΤα ΣΤΙΣ εΝΟΤΗΤεΣ α ΚαΙ Β

ΔΙΑγΡΑΜΜΑΤΑ (συνέχεια)

Α.21 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ προς κατοίκους της ζώνης του ευρώ 42
Α.22 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ

από κατοίκους της ζώνης του ευρώ 43
Α.23 Ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό κατά τομέα απασχόλησης 43
Α.24 Παραγωγικότητα και πραγματική δαπάνη ανά μισθωτό 44
Α.25 Μοναδιαίο εργατικό κόστος: Κύπρος και ζώνη του ευρώ 44
Α.26 Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του κυπριακού νομίσματος (στάθμιση ΔΝΤ) 44
Α.27 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 45
Α.28 Χρηματοδότηση ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από άμεσες επενδύσεις 47
Α.29 Αφίξεις και έσοδα από τουρισμό 48
Α.30 (α) Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού ΑΕΠ (επιμέρους κατηγορίες) 48

(β) Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού ΑΕΠ (επιμέρους κατηγορίες) 49
Α.31 Λιανικές πωλήσεις 50
Α.32 Εγγραφές αυτοκινήτων 50
Α.33 Δαπάνες κατόχων πιστωτικών καρτών 51
Α.34 Εγκεκριμένες άδειες οικοδομής 51
Α.35 Δείκτης επιχειρηματικού κλίματος - κατασκευές 53
Α.36 Πωλήσεις τσιμέντου 53
Α.37 Βιομηχανική παραγωγή 54
Α.38 Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή απασχόλησης και ποσοστό ανεργίας 54
Α.39 Συνεισφορά στην αύξηση απασχόλησης ανά τομέα 55
Α.40 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας 55
Α.41 Δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης 57
Α.42 Συνολικά έσοδα και δαπάνες γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 57
Α.43 Καθαρό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 57
Α.44 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύμανσης για τις προβλέψεις του πραγματικού εθνικού ΑΕΠ 68
Α.45 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύμανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισμού 68

B.1 Τραπεζικά δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά 76
B.2 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς εγχώρια νοικοκυριά 76
B.3 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς εγχώρια νοικοκυριά σε ξένο νόμισμα 77
B.4 Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις προς ιδιώτες και προβλέψεις 77
B.5 Συνολικό χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ 78
B.6 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ 78
B.7 Καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού των νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ 78
B.8 Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού των νοικοκυριών 79
B.9 Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των νοικοκυριών 79
B.10 Πτωχεύσεις φυσικών προσώπων 79
B.11 Νέα φυσικά πρόσωπα στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ακάλυπτες επιταγές) 80
Β.12 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας: δείκτες εμπιστοσύνης 80
B.13 Προσδοκίες για τη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και την απασχόληση 80
B.14 Ανάλυση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων με σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο 82
B.15 Τραπεζικά δάνεια προς εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 85
B.16 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς εγχώριες μη χρηματοοικονομικές

επιχειρήσεις σε ξένο νόμισμα 86
B.17 Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και προβλέψεις 86



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 �

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

ΠΙΝαΚεΣ ΚαΙ ΔΙαΓραμμαΤα ΣΤΙΣ εΝΟΤΗΤεΣ α ΚαΙ Β

ΔΙΑγΡΑΜΜΑΤΑ (συνέχεια)

B.18 Συνολικό χρέος μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 87
B.19 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς τις μη χρηματοοικονομικές

επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ 87
B.20 Καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού των

μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 87
B.21 Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 88
B.22 Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού

των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 88
B.23 Εκκαθαρίσεις εταιρειών 88
B.24 Εγγραφές νέων εταιρειών 89
B.25 Νέα νομικά πρόσωπα στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ακάλυπτες επιταγές) 89
Β.26 Νέες μεταβιβάσεις (πωλήσεις) ακίνητης περιουσίας 93
B.27 Νέα πωλητήρια έγγραφα ακίνητης περιουσίας 93
B.28 Νέες μεταβιβάσεις (πωλήσεις) ακίνητης περιουσίας και νέα πωλητήρια έγγραφα ακίνητης

περιουσίας με αγοραστές αλλοδαπούς 93
Β.29 Δείκτες παραγωγής και τιμών παραγωγού στις κατασκευές 94
B.30 Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών 94
Β.31 Δείκτης τιμών οικιστικών ακινήτων 94
Β.32 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα 95
B.33 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς τον εγχώριο ευρύτερο τομέα των ακινήτων 96
Β.34 Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις προς τον εγχώριο ευρύτερο τομέα των ακινήτων

και προβλέψεις 96
B.35 Μηνιαίος μέσος όρος των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά 98
Β.36 Ημερήσιος μέσος σταθμισμένος όρος των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά

(με διάρκεια μέχρι 7 ημέρες) 98
Β.37 Διαφορά αποδόσεων κρατικών ομολόγων έναντι των Γερμανικών ομολόγων 100
B.38 Γενικός δείκτης (κύριας και παράλληλης αγοράς) Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 101



� ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

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

ΠΙΝαΚεΣ ΣΤΟ ΠαραρΤΗμα

Γ.1 Συναλλαγματικές ισοτιμίες επιλεγμένων νομισμάτων ως προς το ευρώ 106
Γ.2 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή κατά οικονομική κατηγορία 106
Γ.3 Σταθμισμένη επίδραση στη συνολική μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή

κατά οικονομική κατηγορία 107
Γ.4 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών 107
Γ.5 Σταθμισμένη επίδραση στη συνολική μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία

προϊόντων και υπηρεσιών 108
Γ.6 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή στις τιμές υπηρεσιών 108
Γ.7 Σταθμισμένη επίδραση στην ποσοστιαία μεταβολή στις τιμές υπηρεσιών 108
Γ.8 Ισοζύγιο πληρωμών 109
Γ.9 Εμπορικό ισοζύγιο 110
Γ.10 Άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Κύπρο 110
Γ.11 Άμεσες επενδύσεις κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό 111
Γ.12 Ετήσια διεθνής επενδυτική θέση: 2007 (προκαταρκτικά) 112
Γ.13 Αφίξεις τουριστών και έσοδα από τουρισμό 113
Γ.14 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε σταθερές τιμές αγοράς του 2000,

μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης 114
Γ.15 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε τρέχουσες τιμές αγοράς 115
Γ.16 Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου 116
Γ.17 Δείκτες κατασκευών 117
Γ.18 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής 118
Γ.19 Δείκτες αγοράς εργασίας με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) 119
Γ.20 Δημόσιο χρέος 120
Γ.21 Κατανομή τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα

σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του συστήματος NACE Αναθ. 1.1 της ΕΕ 121

ΠΛαΙΣΙα

Α.1 Εξελίξεις στη διεθνή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική λόγω της κρίσης 20
Α.2 Συμπληρωματική ανάλυση της εγχώριας πιστωτικής επέκτασης 34
Α.3 Η οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο: μια προκαταρκτική διερεύνηση

των επιδράσεων του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος 60



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 �

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

ΣΥΝΤΟμΟΓραφΙεΣ

ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
ΑΤΑ: Αυτόματη Τιμαριθμική

Αναπροσαρμογή
ΔΝΤ: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
ΔΤΚ: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΔ: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
ΕΚΤ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ΕνΔΤΚ: Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών

Καταναλωτή
ΔΟΣ: Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας
IΤΣ: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
ΕΟΣ: Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας
ΚΟΤ: Κυπριακός Οργανισμός

Τουρισμού
ΚΟΧΑ: Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα

Αναπτύξεως
ΚΤΚ: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
ΝΧΙ: Νομισματικά και

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
ΟΕΠ: Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός
ΟΝΕ: Οικονομική και Νομισματική Ένωση
ΠΣΣΙ: Πραγματική Σταθμισμένη

Συναλλαγματική Ισοτιμία
ΣΣΙ: Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία
ΣΥΚ: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου
ΤτΑ: Τράπεζα της Αγγλίας
ΧΑΚ: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

EONIA: Euro Overnight Index Average (δείκτης
επιτοκίου διατραπεζικής αγοράς
χρήματος του ευρώ για καταθέσεις
μιας νύκτας)

EURIBOR: Euro Interbank Offered Rate
(διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο
για δάνεια σε ευρώ μέχρις ενός έτους)

Eurostat: Statistical Office of the European
Community (Στατιστική Υπηρεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

FED: Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
FSAP: Financial Sector Assessment Program

(Πρόγραμμα αξιολόγησης του
χρηματοοικονομικού τομέα)

NACE: Nomenclature statistique des Activités
économiques dans la Communauté
Européenne (Statistical classification of
economic activities in the European
Community / Στατιστική ταξινόμηση
των οικονομικών δραστηριοτήτων
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα)

OIS: Overnight Index Swaps
ROA: Return on Assets (δείκτης

αποδοτικότητας ενεργητικού)
ROE: Return on Equity (δείκτης

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων)
SDW: Statistical Data Warehouse (στατιστική

βάση δεδομένων της ΕΚΤ)
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Σύνοψη

Διεθνείς εξελίξεις

Η μεγάλη χρηματοοικονομική αναταραχή, που
ξεκίνησε από το καλοκαίρι του 2007 και εξελίχθηκε
σε διεθνή κρίση το περασμένο φθινόπωρο,
οδήγησε σε μια βαθειά παγκόσμια οικονομική
ύφεση που άγγιξε συγχρονισμένα όλες σχεδόν τις
οικονομίες του πλανήτη. Η σοβαρή αυτή ύφεση
συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αντανακλάται έντονα
στους μακροοικονομικούς δείκτες διεθνώς. Πιο
συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009
καταγράφηκαν αρνητικοί ρυθμοί μεγέθυνσης σε
όλες ανεξαιρέτως τις μεγάλες οικονομίες διεθνώς,
ενώ τα ποσοστά ανεργίας συνέχισαν να ανεβαί-
νουν σε αρκετά ψηλά επίπεδα. Ο πληθωρισμός
παρέμεινε υποτονικός, αφού η τιμή του πετρελαίου
που σταθεροποιήθηκε σε χαμηλότερα από τα αντί-
στοιχα περσινά ψηλά επίπεδα, αλλά και η περιορι-
σμένη συνολική ζήτηση, ως αποτέλεσμα της
γενικότερης διεθνούς αβεβαιότητας αποτέλεσαν
ανασταλτικούς παράγοντες για ουσιαστική άνοδο
των τιμών. Η αβεβαιότητα που συνεχίστηκε και
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 οδήγησε διεθνείς
οργανισμούς να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις
μακροοικονομικές προβλέψεις τόσο για το ΑΕΠ
όσο και για τον πληθωρισμό των πλείστων χωρών.

Οι συνεχείς αρνητικές εξελίξεις οδήγησαν
αναπόφευκτα - από το φθινόπωρο του 2008 μέχρι
σήμερα- σε παρεμβάσεις κυβερνήσεων με έκτακτα
μέτρα στήριξης, σε συνεχιζόμενες μειώσεις των
επιτοκίων αλλά και σε ενίσχυση της ρευστότητας
από διάφορες κεντρικές τράπεζες. Πιο συγκεκρι-
μένα, οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες συνέχισαν και
τους πρώτους μήνες του 2009 να προβαίνουν σε
μειώσεις των βασικών τους επιτοκίων και να παρέ-
χουν επαρκή ρευστότητα, έναντι εξασφάλισης,
στις διατραπεζικές αγορές, υιοθετώντας, μεταξύ
άλλων, και μη συμβατικά μέτρα άσκησης νομισμα-
τικής πολιτικής. Από την αρχή του 2009, τόσο η ΕΚΤ
όσο και η Τράπεζα της Αγγλίας προέβησαν σε
περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων συνολικού ύψους

100 μ.β. με αποτέλεσμα τα επιτόκια να φθάσουν σε
ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η Fed τήρησε στάση
αναμονής με το βασικό της επιτόκιο να βρίσκεται
επίσης σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, κοντά στο
μηδέν. Τόσο η Fed όσο και η Τράπεζα της Αγγλίας
προέβησαν σε αγορές στοιχείων ενεργητικού και
ειδικότερα εταιρικών ομολόγων, σε μια προσπάθεια
να στηρίξουν τα τραπεζικά τους συστήματα και να
προσφέρουν περισσότερη ρευστότητα. Η ΕΚΤ,
επίσης, ανακοίνωσε την πρόθεσή της για αγορά
καλυμμένων ομολόγων με ειδικές προδιαγραφές
ύψους μέχρι €60 δις στο πλαίσιο των μη συμβατικών
μέτρων άσκησης νομισματικής πολιτικής στη ζώνη
του ευρώ.

Τα πιο πάνω μέτρα ώθησαν σταδιακά το
κόστος χρήματος προς τα κάτω, ενώ η διατραπε-
ζική αγορά συνέχισε να δείχνει σημάδια εξομά-
λυνσης. Μάλιστα πρόσφατα, μεταξύ των εν γένει
απαισιόδοξων εκθέσεων και εκτιμήσεων για την
κατάσταση της ευρωπαϊκής και γενικότερα της
παγκόσμιας οικονομίας, έχουν παρατηρηθεί και
κάποιες αμυδρά θετικές ενδείξεις που υποδηλώ-
νουν ότι ο ρυθμός επιδείνωσης της παγκόσμιας
και της ευρωπαϊκής οικονομίας επιβραδύνεται.
Επίσης, η πρόσφατη άνοδος στις αγορές μετοχών
φαίνεται να αντανακλά τις προσδοκίες για
βελτίωση των προοπτικών της παγκόσμιας οικο-
νομίας. Αυτή η βελτίωση, όμως που αντανακλάται
σε κάποιους επιμέρους δείκτες, θα πρέπει να
αναμένεται ότι θα πάρει κάποιο χρόνο μέχρι να
οδηγήσει τις οικονομίες του πλανήτη σε σταθερή
και ανοδική πορεία. Προς το παρόν, δυστυχώς, οι
ενδείξεις αυτές δεν μεταφράζονται σε μετρήσιμη
βελτίωση των πραγματικών δεικτών της παγκό-
σμιας και ευρωπαϊκής οικονομίας.

εγχώριες εξελίξεις

Οι επιμέρους αρνητικές επιπτώσεις στην κυπριακή
οικονομία άρχισαν να είναι εντονότερες τον τελευ-
ταίο καιρό όπως, για παράδειγμα, οι επιπτώσεις
στους τομείς του τουρισμού και των κατασκευών.
Αυτό αντικατοπτρίζεται εν μέρει στο χαμηλό
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σχετικά ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης που καταγρά-
φηκε το πρώτο τρίμηνο του 2009, ο οποίος ανήλθε
στο 1,4% σε σύγκριση με 4,3% το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2008, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοι-
χεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΣΥΚ) Οι
δείκτες εμπιστοσύνης των υπηρεσιών, της βιομη-
χανίας, του λιανικού εμπορίου, της κατανάλωσης
και των κατασκευών παρέμειναν σε αρνητικά
επίπεδα. Σε σχέση με τις τιμές, ο Εναρμονισμένος
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) επιβραδύν-
θηκε σημαντικά καταγράφοντας αύξηση 0,7% το
πρώτο τετράμηνο του 2009 σε σύγκριση με 4,4%
την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Η μείωση στην
τιμή του πετρελαίου, η επιβράδυνση στην παγκό-
σμια οικονομία και στην εγχώρια ζήτηση, λειτούρ-
γησαν κατασταλτικά στον εγχώριο πληθωρισμό.

Στο νομισματικό τομέα, η πιστωτική επέκταση
έχει ήδη αρχίσει να αντικατοπτρίζει τη γενικότερη
επιβράδυνση στην οικονομική δραστηριότητα,
ειδικότερα στους τομείς των κατασκευών και των
ακινήτων, με τους ετήσιους ρυθμούς μεγέθυνσης
να καταγράφουν σημαντική επιβράδυνση κατά
τους τελευταίους μήνες. Συγκεκριμένα, η ετήσια
ποσοστιαία μεταβολή της πιστωτικής επέκτασης
στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2009 ανήλθε
στο 14,5% σε σύγκριση με 23,1% την αντίστοιχη
περίοδο του 2008. Σε μηνιαία βάση, όπου η
ανατροπή του κλίματος είναι ακόμα πιο ευδιά-
κριτη, η πιστωτική επέκταση ανήλθε κατά μέσο
όρο τους τρεις πρώτους μήνες του 2009 σε 0,2%,
σε σχέση με 1,5% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Όσον αφορά το κόστος των δανείων, λόγω της
έντασης στην ευρωπαϊκή χρηματαγορά την
περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2008, τα
διατραπεζικά επιτόκια ανήλθαν σε ιστορικά ψηλά
επίπεδα. Η συνεχής αβεβαιότητα και έλλειψη εμπι-
στοσύνης μεταξύ των αντισυμβαλλομένων τραπε-
ζών δημιούργησε περαιτέρω εντάσεις και αυτό
αντικατοπτρίστηκε στο κόστος του χρήματος στη
διατραπεζική αγορά. Ως αποτέλεσμα, η ΕΚΤ
προέβη σε παροχή απεριόριστης ρευστότητας

στις τράπεζες μέσω τακτικών και έκτακτων δημο-
πρασιών αλλά και των πάγιων διευκολύνσεών της.
Σταδιακά, προς το τέλος του 2008 και αρχές του
2009, τα διατραπεζικά επιτόκια επανήλθαν σε
κανονικά επίπεδα, όπως επίσης και τα δανειστικά
επιτόκια στις χώρες της ζώνης του ευρώ. Σε αντι-
διαστολή, στην Κύπρο το φαινόμενο αυτό δεν
παρατηρήθηκε λόγω κυρίως των ψηλών καταθε-
τικών επιτοκίων στα οποία είχαν δεσμευθεί τα
πιστωτικά ιδρύματα από το 2008 αλλά και της
απουσίας επαρκών εργαλείων για άντληση
φθηνής ρευστότητας από το ευρωσύστημα.
Επιπλέον, η σχετικά γρήγορη μεγέθυνση της οικο-
νομίας σε συνδυασμό με το ιστορικά ψηλό
έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το
2008 συνέβαλαν στην εξάλειψη της πλεονάζου-
σας ρευστότητας και στη διατήρηση των επιτο-
κίων σε ψηλά επίπεδα. Πιο πρόσφατες ενδείξεις
συγκλίνουν στο γεγονός ότι τέτοιες μειώσεις θα
αρχίσουν να διαφαίνονται στο άμεσο μέλλον.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, κατά το
2008 κατέγραψε το ψηλότερο ιστορικά έλλειμμα
φθάνοντας στο 18,3%. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη
αύξηση των εισαγωγών αγαθών αλλά και στη
μεγάλη επιβράδυνση των εξαγωγών υπηρεσιών. Οι
εισαγωγές αγαθών επηρεάστηκαν σε μεγάλο
βαθμό από την τιμή των πετρελαιοειδών αλλά και
την υπερβάλλουσα ζήτηση που υπήρχε κατά το
μεγαλύτερο μέρος του 2008 και που οδήγησε σε
αυξήσεις στις εισαγωγές καταναλωτικών και ενδιά-
μεσων αγαθών. Στον τουρισμό, η κατάσταση όπως
καταγράφεται από τα έσοδα για το 2008 ήταν
σαφώς επιδεινωμένη σε σχέση με την πορεία που
είχε καταγραφεί το 2007, ενώ η εικόνα για τους
πρώτους τέσσερεις μήνες του 2009 είναι ακόμα πιο
ανησυχητική, ως αποτέλεσμα της μειωμένης
εξωτερικής ζήτησης λόγω της παγκόσμιας οικονο-
μικής κρίσης. Σε αντιδιαστολή, τα μέχρι σήμερα
στοιχεία του εμπορικού ισοζυγίου για τους
πρώτους μήνες του 2009 δείχνουν σημαντική
σμίκρυνσή του. Για το 2009 το έλλειμμα στο ισοζύ-
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γιο τρεχουσών συναλλαγών εκτιμάται ότι θα είναι
περίπου το μισό εκείνου του 2008.

Στην αγορά εργασίας η απασχόληση για το 2008
συνέχισε να αυξάνεται με ψηλούς ρυθμούς,
φθάνοντας στο 2,8% και παρά την επιβράδυνση
που παρατηρήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του
έτους. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Έρευ-
νας Εργατικού Δυναμικού, κατά την ίδια περίοδο
καταγράφηκε μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά
0,2 ποσοστιαίες μονάδες φθάνοντας έτσι στο 3,7%.
Όσον αφορά το 2009, νεότερα στοιχεία για την
εγγεγραμμένη ανεργία αναφορικά με το πρώτο
τετράμηνο του έτους δείχνουν μια διαφορετική
εικόνα, σαφώς επηρεαζόμενη από την κρίση, με
την ανεργία αυξημένη κατά 0,9 ποσοστιαίες μονά-
δες σε σχέση με πέρσι, φθάνοντας στο 3,9%.

Στα δημοσιονομικά, σύμφωνα με τα προκα-
ταρκτικά στοιχεία της ΣΥΚ που καλύπτουν τη
γενική κυβέρνηση, το 2008 καταγράφηκε δημο-
σιονομικό πλεόνασμα της τάξης του 0,9% του ΑΕΠ
σε σχέση με πλεόνασμα 3,4% του ΑΕΠ το 2007.
Αυτή η δημοσιονομική επιδείνωση οφείλεται,
κυρίως, στην πολύ μεγάλη αύξηση των δημόσιων
δαπανών σε συνδυασμό με μειωμένα έσοδα,
ειδικά τα έσοδα από το φόρο κεφαλαιουχικών
κερδών, απότοκο της επιβράδυνσης που παρατη-
ρείται στην αγοραπωλησία ακινήτων. Σε ό,τι
αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2009, αναμένεται να
καταγραφεί δημοσιονομικό έλλειμμα κάτι που
διαφαίνεται από τα τριμηνιαία στοιχεία εσόδων
από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και τα
έσοδα ΦΠΑ, που παρουσιάζουν σημαντικές
μειώσεις σε σχέση με το 2008. Αν αυτή η εικόνα
συνεχιστεί και συνδυαστεί με αυξημένες δημόσιες
δαπάνες, τότε ο στόχος για δημοσιονομικό
έλλειμμα της τάξης του 0,8%, όπως παρουσιάζε-
ται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας της Κυβέρνη-
σης διαφαίνεται ανέφικτος και ενδεχομένως να
οδηγήσει σε σημαντικά διευρυμένο έλλειμμα.

Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ
μειώθηκε στο 49,1% το 2008 σε σχέση με 59,4% το

2007 λόγω, κυρίως, της συρρίκνωσης του μεγαλύ-
τερου μέρους των χρεολυτικών ταμείων.

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για τους κύριους
δείκτες της εγχώριας οικονομίας, και με βάση το
κεντρικό σενάριο, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ
προβλέπεται να φθάσει στο 0,4% και 0,7% τα έτη
2009 και 2010, αντίστοιχα, λόγω, κυρίως, της
αναμενόμενης μείωσης στην ζήτηση, απότοκο των
εξαιρετικά δυσμενών διεθνών εξελίξεων. Οι
προβλέψεις αυτές είναι χαμηλότερες από τις αντί-
στοιχες προβλέψεις του Δεκεμβρίου 2008, κυρίως
ως επακόλουθο των δραματικών διεθνών εξελί-
ξεων και της συνεπακόλουθης επίδρασης στην
κυπριακή οικονομία. Εξακολουθούν, πάντως, να
είναι οι μόνες προβλέψεις με θετικό πρόσημο για
χώρα μέλος της ΕΕ το 2009.

Ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να επιβραδυνθεί και να
περιοριστεί γύρω στο 1% το 2009 και 3% το 2010.
Αντίθετα, ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας
αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 2,9% το 2009
λόγω, κυρίως, των πολύ ψηλών τιμών στα τρόφιμα
αλλά και στις υπηρεσίες παραμένοντας έτσι σε
πολύ ψηλά επίπεδα σε σχέση με την υπόλοιπη
ζώνη του ευρώ. Επομένως, η μείωση που παρατη-
ρείται στον ΕνΔΤΚ τους τελευταίους μήνες οφείλε-
ται, κυρίως, στη μείωση στις τιμές της ενέργειας,
λόγω της μείωσης της διεθνούς τιμής του πετρε-
λαίου, και πολύ λιγότερο στην επιβράδυνση των
εγχώριων τιμών των τροφίμων και των υπηρεσιών.
Ως εκ τούτου, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όσον
αφορά την πορεία του πληθωρισμού μεσοπρόθε-
σμα, για αποφυγή ενδεχόμενης διάβρωσης της
ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Το
2010 ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας αναμέ-
νεται να παρουσιάσει επιβράδυνση και να περιο-
ριστεί στο 2%.

Συνθήκες χρηματοοικονομικής σταθερότητας

Γενικά, οι κίνδυνοι για τη χρηματοοικονομική
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σταθερότητα που πηγάζουν από τις συνθήκες
στον τομέα των νοικοκυριών, παρόλον ότι κρίνον-
ται ως ελεγχόμενοι, έχουν αυξηθεί τους τελευταί-
ους μήνες. Παρά τη μείωση του ετήσιου ρυθμού
αύξησης των τραπεζικών δανείων προς τα νοικο-
κυριά κατά τους πρώτους μήνες του 2009, τα
υψηλά επίπεδα των επιτοκίων των δανείων στην
Κύπρο, σε σύγκριση με άλλες χώρες της ζώνης του
ευρώ, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την
ικανότητα των νοικοκυριών να εξυπηρετούν τα
δάνειά τους. Επιπλέον, μια περαιτέρω επιδείνωση
του εγχώριου μακροοικονομικού περιβάλλοντος,
ιδιαίτερα όσον αφορά την αγορά εργασίας, ενδε-
χομένως, να εκθέσει το διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριών σε μεγαλύτερους κινδύνους και να
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ικανότητά τους να
αποπληρώνουν τα δάνειά τους.

Η επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της
εγχώριας οικονομίας, σε συνάρτηση με το δυσμε-
νές εξωτερικό λειτουργικό περιβάλλον,
ενισχύουν την αβεβαιότητα των μη χρηματοοι-
κονομικών επιχειρήσεων αναφορικά με την
πορεία των εσόδων και της κερδοφορίας τους. Το
υψηλότερο κόστος δανεισμού που αντιμετωπί-
ζουν οι επιχειρήσεις στην Κύπρο, σε σύγκριση με
άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, αναμένεται να
έχει αρνητική επίδραση στην κερδοφορία τους.
Ταυτόχρονα, παρόλον ότι έχει παρατηρηθεί
μείωση στον ετήσιο ρυθμό αύξησης του δανει-
σμού προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρή-
σεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, το εταιρικό
χρέος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθιστώντας
τον τομέα των επιχειρήσεων λιγότερο ικανό να
αντεπεξέρχεται σε περαιτέρω ενδεχόμενους
δυσμενείς κλυδωνισμούς.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία,
κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2009, η επιβρά-
δυνση της δραστηριότητας στον εγχώριο τομέα
των ακίνητων που είχε ήδη καταγραφεί κατά το
δεύτερο εξάμηνο του 2008, φαίνεται να έχει επιτα-
χυνθεί. Παράλληλα, το αγοραστικό ενδιαφέρον για

οικιστικά ακίνητα τόσο από Κύπριους όσο και από
αλλοδαπούς έχει μειωθεί. Σε συνδυασμό με την
εξασθένηση της οικοδομικής δραστηριότητας που
παρατηρείται, οι τιμές των οικιστικών ακινήτων
αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή πτώση κατά
τους πρώτους μήνες του 2009.

Συμπεράσματα

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που δημοσιεύον-
ται στο παρόν Οικονομικό Δελτίο, οι επιπτώσεις
στην κυπριακή οικονομία από τη διεθνή κρίση
είναι, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, περιορισμέ-
νες σε σύγκριση με άλλες οικονομίες εντός και
εκτός της ζώνης του ευρώ. Τα προϋπάρχοντα υγιή
θεμέλια της οικονομίας μας, το ισχυρό και αυστηρά
ανεξάρτητο εποπτικό πλαίσιο που εφαρμόζει
διαχρονικά η Κεντρική Τράπεζα καθώς και η
ένταξή μας στη ζώνη του ευρώ πριν την έναρξη
της διεθνούς κρίσης έχουν δημιουργήσει ένα
προστατευτικό κλοιό που περιορίζει σε μεγάλο
βαθμό τους οικονομικούς κλυδωνισμούς που
έχουν παρατηρηθεί σε άλλες χώρες. Βέβαια, είναι
φυσικό πως η μεγάλη εξάρτηση σημαντικών και
μεγάλων κλάδων της οικονομίας μας, ειδικότερα
του τουρισμού, των υπηρεσιών και των κατα-
σκευών, από την εξωτερική ζήτηση καθώς και ο
μεγάλος βαθμός παγκοσμιοποίησης των οικονο-
μιών, έχουν αναπόφευκτα οδηγήσει σε σημαντική
επιβράδυνση της εγχώριας οικονομικής δραστη-
ριότητας. Όπως προαναφέρθηκε, ο πραγματικός
ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ κατά το 2009 αναμένε-
ται να περιοριστεί σημαντικά στο 0,4%, μέσα σε
ένα κλίμα ασυνήθους διεθνούς αβεβαιότητας.
Κάποια σημάδια πολύ περιορισμένης ανάκαμψης
ή ανακοπής της πτώσης της διεθνούς οικονομίας
έχουν αρχίσει δειλά να διαφαίνονται, είναι όμως
πολύ πρόωρο να εξαγάγουμε ασφαλή συμπερά-
σματα αφού ακόμα τα σημάδια αυτά δεν αποτυ-
πώνονται με σαφήνεια στους πραγματικούς
οικονομικούς δείκτες.
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Πέραν από τις προαναφερθείσες επιπτώσεις της
διεθνούς ύφεσης στην οικονομία μας γενικά, εξαι-
ρετικά σημαντικό και ενθαρρυντικό παραμένει το
γεγονός ότι η κατάσταση του τραπεζικού τομέα
στην Κύπρο εξακολουθεί να παραμένει υγιής. Αυτό
αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη διαχρονικά
συνετή και, κυρίως, ανεξάρτητη και αδιάβλητη
εποπτεία που ασκήθηκε και ασκείται εκ μέρους της
ΚΤΚ. Η εποπτεία αυτή, εμπεριέχει μεταξύ άλλων
κανόνες που αφορούν τη διατήρηση ικανοποιητι-
κού και ασφαλούς επιπέδου ρευστότητας, τόσο σε
εγχώριο νόμισμα όσο και σε ξένα νομίσματα.
Συγκεκριμένα, με βάση τις οδηγίες της ΚΤΚ, οι
τράπεζες θα πρέπει να τηρούν ελάχιστο δείκτη
ρευστών διαθεσίμων ύψους 70% των συνολικών
καταθέσεων σε ξένο νόμισμα. Ο ορισμός των
ρευστών διαθεσίμων είναι περιοριστικός και δεν
περιλαμβάνει τα διάφορα πολύπλοκα προϊόντα τα
οποία πριν τη χρηματοοικονομική κρίση θεωρούν-
ταν διεθνώς άμεσα ρευστοποιήσιμα. Συνεπώς, οι
κυπριακές τράπεζες δεν είχαν περιθώρια για να
επενδύσουν σε αυτά τα προϊόντα. Ως αποτέλεσμα,
προφυλάχθησαν ουσιαστικά από τα αίτια που
οδήγησαν άλλους τραπεζικούς οργανισμούς στο
εξωτερικό στη πτώχευση ή στα πρόθυρα της
κατάρρευσης. Ένα άλλο μέτρο προστασίας του
τραπεζικού συστήματος, που έλαβε η ΚΤΚ ήταν οι
αυστηρότεροι κανονισμοί για τον περιορισμό του
υπέρμετρου στεγαστικού δανεισμού και συγκεκρι-
μένα η μείωση του ποσοστού τραπεζικής χρημα-
τοδότησης της αγοράς ακινήτων από το 70% στο
60% από τον Ιούλιο του 2007 μέχρι το Μάιο του
2008. Ενόψει των πιο πάνω, τονίζεται ότι η ανεξάρ-
τητη εποπτεία του τραπεζικού συστήματος από
την Κεντρική Τράπεζα είναι ουσιώδους σημασίας
ώστε να διασφαλίζεται η στήριξη και υγιής
προοπτική του τραπεζικού τομέα και κατ’
επέκταση η οικονομική ευημερία στη χώρα.

Ο υγιής τραπεζικός τομέας μπορεί επομένως να
αξιοποιηθεί ουσιαστικά και, με τα κατάλληλα
μέτρα, να συνεισφέρει καθοριστικά στην

αποτροπή περαιτέρω δυσμενών επιπτώσεων από
τη διεθνή ύφεση. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να
πάρει μέτρα που να ενισχύουν την άντληση
φθηνής ρευστότητας από την ΕΚΤ, έτσι ώστε τα
πιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου να μετακυλήσουν
το χαμηλό κόστος στα δανειστικά τους επιτόκια.
Για την υιοθέτηση των πιο πάνω μέτρων, θα
μπορούσε να γίνει και αλλαγή, όπου κρίνεται
αναγκαίο, του θεσμικού πλαισίου που διέπει το
χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας μας.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μακροοικονομικά
μέτρα που λήφθηκαν από την κυβέρνηση ή
προγραμματίζεται να ληφθούν για την αποτροπή
περαιτέρω επιβράδυνσης στην οικονομική
δραστηριότητα, θα πρέπει να επισημανθεί πως τα
μέτρα αυτά οφείλουν ουσιαστικά να δημιουργούν
τις προοπτικές για σμίκρυνση των μακροοικονο-
μικών ανισοσκελειών που προϋπήρχαν της
κρίσης και έθεταν ούτως ή άλλως την οικονομία
μας υπό το συνεχή κίνδυνο μιας οδυνηρής διόρ-
θωσης. Υπενθυμίζεται ότι η ψαλίδα του πληθωρι-
σμού και των επιτοκίων με τα αντίστοιχα
ευρωπαϊκά, ο υπερβολικός δανεισμός και το
έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών αποτέλεσαν στο
πρόσφατο παρελθόν πηγές πρόκλησης ανησυ-
χιών. Για την επιτυχία των όποιων μέτρων, απαραί-
τητος είναι, ο συγκροτημένος σχεδιασμός, ώστε
να διανοίγονται οι προοπτικές για κατάλληλη
εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
της Κύπρου με παραγωγική αναβάθμιση και
εκσυγχρονισμό των δομών της κυπριακής οικο-
νομίας. Γνώμονας πρέπει πάντοτε να είναι η
διατήρηση της μακροπρόθεσμης δημοσιονομι-
κής κατάστασης σε υγιή πλαίσια. Αυτός είναι και
ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος που μπορεί να
οδηγήσει στη μετεξέλιξη της σημερινής κρίσης σε
αφετηρία για διατηρήσιμη ανάπτυξη του βιοτικού
επιπέδου στη χώρα μας.



εΝΟΤΗΤα α

μακροοικονομικές εξελίξεις
και Προβλέψεις
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1. Διεθνές Περιβάλλον

1.1 εξωτερικές εξελίξεις

Οικονομική μεγέθυνση ΑΕΠ1

Τα πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία για το
πρώτο τρίμηνο του 2009 καταγράφουν αρνητικούς
ρυθμούς μεγέθυνσης σε όλες ανεξαιρέτως τις
μεγάλες οικονομίες διεθνώς, επιβεβαιώνοντας την
ύφεση που άρχισε να διαφαίνεται από τα μέσα του
προηγούμενου έτους. Τα ποσοστά ανεργίας στις
ανεπτυγμένες χώρες συνέχισαν να αυξάνονται,
ενώ ο πληθωρισμός παρέμεινε υποτονικός. Η
βιομηχανία και το διεθνές εμπόριο συνέχισαν την
πτωτική τους πορεία, με το γενικό κλίμα
απαισιοδοξίας να επικρατεί τόσο στις προβλέψεις
των επαγγελματιών αναλυτών όσο και στις
προσδοκίες των καταναλωτών. Η μεγάλη
αβεβαιότητα διατηρήθηκε, με αποτέλεσμα την
περαιτέρω αρνητική αναθεώρηση των
προβλέψεων από διεθνείς οργανισμούς
αναφορικά με τα διεθνή μακροοικονομικά μεγέθη.
Αισιόδοξη νότα σε αντίθεση με τις πιο πάνω
διεθνείς αρνητικές εξελίξεις αποτέλεσε η άνοδος
των χρηματιστηριακών αξιών στα μεγάλα διεθνή
χρηματοοικονομικά κέντρα, ενώ παράλληλα,
ορισμένοι δείκτες βιομηχανικής εμπιστοσύνης
άρχισαν να δείχνουν ισχνά σημάδια
συγκρατημένης αισιοδοξίας. Οι εξελίξεις αυτές
ακολούθησαν τις συνεχείς παρεμβάσεις
κυβερνήσεων με έκτακτα μέτρα στήριξης, τις
συνεχιζόμενες μειώσεις των επιτοκίων από
κεντρικές τράπεζες αλλά και τις ενέσεις
ρευστότητας από νομισματικές αρχές μέσω
συμβατικών αλλά και μη συμβατικών μέτρων
νομισματικής πολιτικής. Τα πιο πάνω ώθησαν
παράλληλα το κόστος χρήματος προς τα κάτω και
παρατηρήθηκε περαιτέρω εξομάλυνση στη
διατραπεζική αγορά. Εντούτοις, θεωρείται ακόμη
αρκετά νωρίς από τους αναλυτές η οποιαδήποτε

1. Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πιο
πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist poll (7 Μαΐου
2009), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Economic Forecasts, Spring
2009) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic
Outlook, April 2009).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.1 ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ετήσια μεταβολή,%)

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

εξαγωγή συμπερασμάτων για αναστροφή του
οικονομικού κλίματος.

Στη ζώνη του ευρώ (Διάγραμμα Α.1) ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο
του 2009 ήταν, σύμφωνα με προκαταρκτικά
στοιχεία της Eurostat -4,6% σε σύγκριση με -1,5%
το τελευταίο τρίμηνο του 2008. Σε τριμηνιαία βάση,
το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 2,5% το πρώτο τρίμηνο του
2009 σε σύγκριση με μείωση 1,6% το
προηγούμενο τρίμηνο. Η οικονομική
δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ επηρεάστηκε
σε μεγάλο βαθμό από τη γερμανική οικονομία της
οποίας το ΑΕΠ κατέγραψε ετήσια μείωση 6,9% το
πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με πτώση 1,8% το
προηγούμενο τρίμηνο λόγω, κυρίως, μειωμένων
εξαγωγών. Η ανεργία στη ζώνη του ευρώ
ακολούθησε ανοδική πορεία, φτάνοντας το 8,9%
το Μάρτιο του 2009 σε σύγκριση με 8,7% το
Φεβρουάριο του 2009 και 6,7% το Μάρτιο του
2008. Οι προβλέψεις των αναλυτών για το ρυθμό
μεταβολής της οικονομικής δραστηριότητας της
ζώνης του ευρώ βρίσκονται στο -4,0% για το 2009
και στο -0,1% για το 2010.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το ΑΕΠ κατέγραψε
ετήσια μείωση 4,1% το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε
σύγκριση με μείωση 2,0% το προηγούμενο
τρίμηνο. Σε τριμηνιαία βάση σημειώθηκε μείωση
1,9% το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με
μείωση 1,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Η
βιομηχανική παραγωγή ήταν ο κύριος λόγος που
επηρέασε αρνητικά την οικονομική
δραστηριότητα, ενώ αναλυτές αναμένουν ότι οι
δυσμενείς επιπτώσεις από τον τομέα των ακινήτων
σε συνδυασμό με την αδύναμη συνολική ζήτηση
θα επηρεάσουν περαιτέρω αρνητικά τις
επενδύσεις. Οι προβλέψεις για την οικονομική
δραστηριότητα είναι μείωση κατά 3,9% για φέτος
και στασιμότητα για το 2010.

Στις ΗΠΑ η οικονομική δραστηριότητα
παρέμεινε περιορισμένη, με το ρυθμό μεγέθυνσης
του ΑΕΠ να καταγράφει ετήσια μείωση της τάξης
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ΠΛαΙΣΙΟ α.1 εξελίξεις στη διεθνή
χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική
λόγω της κρίσης

Η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση, ειδι-
κότερα μετά το Σεπτέμβριο 2008, ήταν η
αφορμή για διεθνή κινητοποίηση και
πρωτοβουλίες για πρωτοφανή μέτρα
στήριξης σε όλο το φάσμα του παγκόσμιου
χρηματοοικονομικού συστήματος. Η κρίση
ανέδειξε την άμεση ανάγκη συντονισμού σε
διεθνές επίπεδο, καθώς και τη σημασία
υπερεθνικών ιδρυμάτων, όπως το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και το νεοϊδρυ-
θέν Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής
Σταθερότητας (Financial Stability Board), το
οποίο αντικαθιστά πλέον το Φόρουμ
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Η νέα
τάξη πραγμάτων που δημιουργήθηκε
επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στη διεθνή
χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν στη Σύνοδο
της Ομάδας των 20 (G20) στο Λονδίνο στις 2
Απριλίου 2009 περιλαμβάνουν έναν κοινό
σχεδιασμό αντίδρασης και καινοτόμων
αλλαγών στο παγκόσμιο χρηματοοικονο-
μικό σκηνικό. Πιο συγκεκριμένα, οι αρχηγοί
των μεγαλύτερων 20 κρατών του πλανήτη
έχουν δεσμευτεί, μεταξύ άλλων, όπως:
• επαναφέρουν την εμπιστοσύνη και την

οικονομική ανάπτυξη,
• επανορθώσουν το χρηματοοικονομικό

σύστημα και το δανεισμό,
• εντατικοποιήσουν διεθνώς την εποπτεία

στο χρηματοοικονομικό σύστημα, και
• επαναφέρουν το διεθνές εμπόριο σε

κανονικά επίπεδα απορρίπτοντας,

ταυτόχρονα, τάσεις προστατευτισμού.
Η Ομάδα των 20 δεσμεύτηκε, επίσης, να
αυξηθεί η χρηματοδοτική ενίσχυση του ΔΝΤ
κατά $750 δις και να διευκολυνθεί η έκδοση
περαιτέρω Special Drawing Rights1 ύψους
$250 δις με σκοπό να διευρυνθεί η δανει-
οδοτική ευχέρεια του ΔΝΤ σε χώρες όπου
υπάρχει ανάγκη. Επιπλέον, οι G20 υποσχέ-
θηκαν να προβούν σε δημοσιονομική ένεση
στις χώρες τους ύψους $5 τρις μέχρι το τέλος
του 2010.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση του ΔΝΤ θα
προέλθει από ειδική συμφωνία (Borrowing
Arrangement), η οποία θα είναι σε μορφή
δανείου και όχι αύξηση του μεριδίου
συμβολής (quotas) της κάθε χώρας. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεσμεύτηκε να
προσφέρει €75 δις στο πλαίσιο του
λεγόμενου New Arrangement to Borrow2

(NAB) , υπό τη μορφή διμερών συμφωνιών
της κάθε χώρας της ΕΕ με το ΔΝΤ. Οι
πλείστες χώρες μέλη της ΕΕ, θα
συνεισφέρουν στην ενίσχυση του ΔΝΤ. Η
συνεισφορά της Κύπρου θα γίνεται μέσω της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Ο νέος ρόλος του ΔΝΤ
Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της διάσκεψης
της Ομάδας των 20 είναι ο αναβαθμισμένος
ρόλος του ΔΝΤ δεδομένης της κατάστασης
που έχει προκαλέσει η χρηματοοικονομική
αναταραχή. Συγκεκριμένα, πέραν των αυξη-
μένων χρηματικών ενισχύσεων που έχουν
αναφερθεί πιο πάνω, το ΔΝΤ αναλαμβάνει
επίσης αναβαθμισμένο ρόλο ανεξάρτητου
επιτηρητή, ελέγχοντας ότι σε κάθε χώρα
λαμβάνονται ανάλογες αποφάσεις για το

1. Τα Special Drawing Rights (SDR) είναι το ειδικό νόμισμα που χρησιμοποιεί το ΔΝΤ η αξία του οποίου υπολογίζεται από ένα καλάθι
νομισμάτων που περιλαμβάνει το ευρώ, το δολάριο, τη στερλίνα και το γεν. Όλες οι χώρες – μέλη του ΔΝΤ πληρώνουν το μερί-
διο συμβολής τους (quota), το οποίο υπολογίζεται βάσει του οικονομικού μεγέθους της κάθε χώρας, σε SDR.

2. Το New Arrangement to Borrow (NAB) αποτελεί ειδική συμφωνία δανειοδότησης χωρών μελών του ΔΝΤ από χώρες μέλη του ΔΝΤ.
Αναμόρφωση του ΝΑΒ συμφωνήθηκε το Νοέμβριο 2007 αλλά δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ.
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εποπτικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού
συστήματος και ότι οι κατάλληλες αλλαγές
εφαρμόζονται στη δομή του διεθνούς
χρηματοοικονομικού συστήματος.

Στο πλαίσιο των πιο πάνω αλλαγών και
του αναβαθμισμένου ρόλου του ΔΝΤ οι G20
ζήτησαν την αναδιάρθρωσή του με
συμμετοχή περισσότερων αντιπροσώπων
χωρών με χαμηλότερα εισοδήματα (low
income countries) στα κέντρα λήψης
αποφάσεων του Ταμείου μέχρι τον
Ιανουάριο 2011.

Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής
Σταθερότητας (ΣΧΣ)

Το νεοϊδρυθέν ΣΧΣ αποτελεί συνέχεια
του Φόρουμ για τη Χρηματοοικονομική
Σταθερότητα και αποτελείται από την
Ομάδα των 20, τα μέλη του Φόρουμ για τη
Χρηματοοικονομική Σταθερότητα και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΣΧΣ αναμένεται να
συνεργαστεί με το ΔΝΤ ώστε να δίνονται
κατάλληλες και έγκαιρες προειδοποιήσεις
για τυχόν κλυδωνισμούς στο παγκόσμιο
χρηματοοικονομικό σύστημα. Στα πλαίσια
του αναβαθμισμένου ρόλου για την
εποπτεία του χρηματοοικονομικού
συστήματος, μεταξύ άλλων, θα
εφαρμοστούν αυστηρότερα μέτρα για
βελτίωση και εφαρμογή λογιστικών
προτύπων, θα εντατικοποιηθεί η εποπτεία
των εταιρειών πιστοληπτικής ικανότητας και
θα βελτιωθούν οι πρόνοιες της Συνθήκης
της Βασιλείας ΙΙ για κεφαλαιακή επάρκεια και
διαχείριση κινδύνων.

Νέα κατάσταση πραγμάτων και ΕΕ
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δημοσίευση της
Έκθεσης για τη Χρηματοοικονομική
Εποπτεία στην ΕΕ, γνωστή και ως Έκθεση De
Larosière, θέτει τη βάση συζήτησης για τη

νέα κατάσταση πραγμάτων στον τομέα της
εποπτείας και της χρηματοοικονομικής
σταθερότητας. Η εισήγηση για δημιουργία
ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού
Κινδύνου (European Systemic Risk Board) και
του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματο-
οικονομικής Εποπτείας (European System of
Financial Supervisors), έχει ήδη ξεκινήσει να
συζητείται σε ανώτατο επίπεδο ευρωπαϊκών
οργάνων. Στο πρώτο αναμένεται ότι θα
λαμβάνει ενεργό ρόλο η ΕΚΤ και ότι θα είναι
το υπεύθυνο όργανο για την εποπτεία του
χρηματοπιστωτικού συστήματος σε
μακροοικονομικό επίπεδο. Στο δεύτερο θα
λαμβάνουν μέρος οι αρμόδιες εποπτικές
αρχές από ολόκληρη την ΕΕ. Επομένως, ο
ρόλος της νομισματικής αρχής της ζώνης
του ευρώ φαίνεται να ενισχύεται στον τομέα
της χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον
οποίο είχε ήδη, εν πάση περιπτώσει, έμμεσο
ρόλο με βάση τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.
Το γεγονός ότι η ΕΚΤ πιθανόν να αναλάβει
πλέον πιο ενεργό ρόλο στην εποπτεία του
ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος
σηματοδοτεί και τον ουσιώδη ρόλο που
καλούνται να διαδραματίσουν οι εθνικές
κεντρικές τράπεζες στη ζώνη του ευρώ,
συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου, η οποία διαχρονικά
έχει θέσει ισχυρά θεμέλια τραπεζικής
εποπτείας στη χώρα.
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του 2,6% το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε σύγκριση
με -0,8% το τελευταίο τρίμηνο του 2008. Σε
τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ σμικρύνθηκε κατά 1,6%
το πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας την ίδια πτώση
με το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση αποδίδεται
στην πτώση των επενδύσεων και των εξαγωγών.
Αναλυτές αναμένουν ότι η χρονιά φέτος θα κλείσει
με μείωση 2,9% στο ΑΕΠ ενώ το 2010 αναμένεται
να καταγραφεί ελαφρά βελτίωση, με μικρή άνοδο
της τάξης του 0,8%.

Στην Ιαπωνία οι οικονομικές συνθήκες
συνέχισαν, επίσης, να χειροτερεύουν. Ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο
του 2008 ήταν -4,3% από -0,2% το τρίτο τρίμηνο,
ενώ σε τριμηνιαία βάση ήταν -3,2% και -0,4%,
αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι μέχρι τις 13 Μαΐου
2009, τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των
στατιστικών στοιχείων στο παρόν Δελτίο, δεν είχε
δημοσιοποιηθεί η τριμηνιαία ποσοστιαία μεταβολή
για το πρώτο τρίμηνο του 2009. Η μεγάλη πτώση
στην οικονομική δραστηριότητα της Ιαπωνίας
προέρχεται, κυρίως, από την πτώση στο διεθνές
εμπόριο και επομένως τις εξαγωγές. Διεθνείς
αναλυτές εκτιμούν ότι το 2009 ο ρυθμός μεταβολής
του ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 6,0%, ενώ το 2010 θα
υπάρξει ελαφρά άνοδος της τάξης του 0,4%.

Πληθωρισμός2

Ο πληθωρισμός διεθνώς συνέχισε να παραμένει σε
χαμηλά επίπεδα. Η τιμή του πετρελαίου
σταθεροποιήθηκε σε χαμηλότερα από τα
αντίστοιχα περσινά επίπεδα, ενώ συνεχίστηκε η
περιορισμένη συνολική ζήτηση, ως αποτέλεσμα
του γενικότερου αβέβαιου οικονομικού κλίματος.
Αυτοί οι δύο παράγοντες ήταν οι κύριοι λόγοι
περιορισμού της αύξησης των τιμών διεθνώς
(Διάγραμμα Α.2).

Συγκεκριμένα, στη ζώνη του ευρώ ο ΕνΔΤΚ
ανήλθε στο 0,6% τον Απρίλιο του 2009,
αμετάβλητος από τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον

2. Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό υπολογίζεται ως ο μέσος όρος
των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist poll (7
Μαΐου 2009), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Economic Forecasts,
Spring 2009) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic
Outlook, April 2009).
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Πηγές: Εurostat, SDW.
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο
πρόσφατων προβλέψεων απο την Ευρωπαική Επιτροπή, The Economist poll και το ΔΝΤ.
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Απρίλιο 2008 βρισκόταν στο 3,3%. Οι κύριοι
παράγοντες που επηρέασαν τον πληθωρισμό ήταν
η πτώση στις τιμές ενέργειας και η περιορισμένη
ζήτηση. Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό στη
ζώνη του ευρώ περιορίζονται γύρω στο 0,4% για
το τρέχον έτος και 0,9% το 2010.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο πληθωρισμός
παρουσίασε επιβράδυνση τον Απρίλιο φθάνοντας
στο 2,3% σε σύγκριση με 2,9% το Μάρτιο λόγω,
κυρίως, των μειώσεων στους μισθούς, καθώς και
της πτώσης στις τιμές των πετρελαιοειδών και των
τροφίμων. Αναλυτές εκτιμούν ότι τόσο το 2009 όσο
και το 2010 ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 1,3%.

Στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός τον Απρίλιο συνέχισε
να έχει αρνητικό πρόσημο βρισκόμενος στο -0,7%
από -0,4% το Μάρτιο. Οι αρνητικές εξελίξεις στην
αγορά εργασίας και οι συνεπαγόμενες αρνητικές
επιπτώσεις στον πλούτο των νοικοκυριών και τη
ζήτηση, γενικότερα, όπως και οι μειωμένες τιμές των
πετρελαιοειδών, επηρέασαν αναπόφευκτα τις τιμές.
Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό κυμαίνονται
γύρω στο -0,8% για το 2009 και 0,5% το 2010.

Στην Ιαπωνία συνεχίστηκε η τάση για
αποπληθωρισμό λόγω της γενικότερης
συρρίκνωσης στην οικονομική δραστηριότητα
αλλά και των μειωμένων τιμών των
πετρελαιοειδών. Τον Απρίλιο ο δείκτης τιμών
καταναλωτή κατέγραψε μείωση 0,2% σε σύγκριση
με πτώση 0,3% το Μάρτιο. Οι εκτιμήσεις των
αναλυτών για το 2009 βρίσκονται στο -1,0% για το
2009 και -0,5% για το 2010.

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Η ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ
συνεχίστηκε από την αρχή του έτους και για το
μεγαλύτερο μέρος της υπό επισκόπησης περιόδου
μετά τις ανακοινώσεις των οικονομικών πακέτων
στήριξης της αμερικανικής οικονομίας και της
ανοδικής πορείας των χρηματιστηριακών αξιών
στις ΗΠΑ. Τα οικονομικά δεδομένα θεωρήθηκαν
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χειρότερα για τη ζώνη του ευρώ σε σύγκριση με τις
ΗΠΑ και αυτό είχε αρνητικές επιπτώσεις στο
νόμισμά της. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου,
όμως, το δολάριο κατέγραψε αποδυνάμωση έναντι
του ευρώ. Η μερική αισιοδοξία στις αγορές για
ανάκαμψη από την κρίση, επηρέασε αρνητικά τη
ζήτηση δολαρίων και επομένως και την τιμή του
έναντι του ευρώ. Η αγγλική στερλίνα
αποδυναμώθηκε έναντι του ευρώ ειδικότερα από
το δεύτερο μισό του 2008 λόγω των πολύ
αρνητικών οικονομικών δεδομένων που
δημοσιοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον
Ιανουάριο 2009 το βρετανικό νόμισμα κατέγραψε
ουσιαστική ενδυνάμωση λόγω αντιστροφής
θέσεων στις αγορές από επενδυτές που
εκτιμούσαν ότι η στερλίνα ήταν υποτιμημένη με
βάση τα οικονομικά δεδομένα ενώ μέχρι το Μάιο
διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα με μικρές μόνο
διακυμάνσεις. Όσον αφορά το γεν, μετά τη
σημαντική αποδυνάμωσή του έναντι του ευρώ
κατά το πρώτο μισό του 2008, το ιαπωνικό νόμισμα
επανήλθε σε ανοδική πορεία μέχρι τις αρχές του
2009 για να αντιστρέψει στη συνέχεια και πάλι την
πορεία του μέχρι τα μέσα Μαΐου (Διάγραμμα Α.3).

Αντικατοπτρίζοντας τις προαναφερθείσες
συναλλαγματικές εξελίξεις, από την αρχή του έτους
μέχρι τις 13 Μαΐου 2009, τελευταία ημέρα
ενημέρωσης των στατιστικών στοιχείων στο
παρόν Δελτίο, η αξία του ευρώ κατέγραψε πτώση
1,8% έναντι του δολαρίου και 6,4% έναντι της
στερλίνας ενώ παρουσίασε άνοδο 3,4% έναντι του
γεν (Πίνακας Παραρτήματος Γ.1).

Πετρέλαιο και χρυσός

Εν μέσω της χρηματοοικονομικής κρίσης και της
μείωσης στη ζήτηση, η τιμή του αργού πετρελαίου
τύπου Brent παρουσίασε σημαντική πτώση προς
το τέλος του 2008, με την πιο χαμηλή τιμή να
φτάνει στα $34 (€24,4) το βαρέλι στις 24/12/2008.
Αρχές του 2009 η τιμή ανέκαμψε και παρέμεινε
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γύρω στα $50 (€37) από την αρχή του έτους μέχρι
τα μέσα Μαΐου 2009 (Διάγραμμα Α.4). Η μείωση
της προσφοράς από τον OPEC και οι προβλέψεις
αναλυτών για άνοδο στην τιμή του πετρελαίου
φέτος ώθησαν προς τα πάνω την τιμή του μαύρου
χρυσού. Από την αρχή του 2009 μέχρι τις 13 Μαΐου
2009 η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε άνοδο
19,3% αλλά εξακολουθεί να παραμένει σε πολύ
χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα περυσινά.

Όσον αφορά το χρυσό (Διάγραμμα Α.5), η τιμή
του κατέγραψε σημαντική άνοδο προς το τέλος
του 2008 εν μέσω της αβεβαιότητας για τη διεθνή
οικονομία και, συνεπώς, της αυξημένης ζήτησης
για ασφαλείς επενδύσεις. Στις αρχές του έτους
παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις. Η μέση τιμή
του χρυσού σε δολάρια ανήλθε στα $890,8 ανά
ουγγία τον Απρίλιο ενώ μέχρι τις 13 Μαΐου η μέση
τιμή ήταν $909,7 ανά ουγγία, καταγράφοντας
άνοδο 5,3% από τον Ιανουάριο του 2009.

Επιλεγμένοι διεθνείς
χρηματιστηριακοί δείκτες

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες παρουσίασαν
σημαντική άνοδο από το τέλος Μαρτίου
(Διάγραμμα Α.6), εν μέσω των ειδήσεων για
οικονομικά πακέτα στήριξης από κυβερνήσεις
διεθνώς, τις συνεχείς μειώσεις των βασικών
επιτοκίων από κεντρικές τράπεζες και τις ενέσεις
ρευστότητας στις οποίες προέβησαν οι μεγάλες
νομισματικές αρχές. Τα πιο πάνω επηρέασαν
θετικά τις προτιμήσεις των επενδυτών για στοιχεία
ενεργητικού με περισσότερο κίνδυνο και
απόδοση, και επομένως τη ζήτηση για μετοχές. Εν-
τούτοις, οι αξίες μέχρι τις 13 Μαΐου
εξακολούθησαν να βρίσκονται σε χαμηλότερα
επίπεδα από αυτά στην αρχή του χρόνου, με
εξαίρεση το δείκτη Nikkei 225. Πιο συγκεκριμένα,
από την αρχή του έτους ο δείκτης DJ Eurostoxx
κατέγραψε πτώση 7,1%, ο S&P500 μείωση 5,1% και
ο ιαπωνικός Nikkei 225 παρουσίασε αύξηση 3,3%.
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Πηγή: Bloomberg.
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Ιαν. Μάρτ. Μάιος Ιούλ. Σεπτ. Νοε.
2007

Ιαν. Μάρτ. Μάιος Ιούλ. Σεπτ. Νοε.
2008

Ιαν. Μάρτ. Μάιος
2009

35

45

55

65

75

85

95

105

115
DJ Eurostoxx 50S&P 500 Nikkei 225

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.6 Βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες
(ημερήσια στοιχεία, 02/01/2007 = 100)

Πηγή: Bloomberg.
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Πηγές: EKT, ΤτΑ, Oμοσπονδιακή Tράπεζα των ΗΠΑ.

Διεθνή βασικά επιτόκια

Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες συνέχισαν και τους
πρώτους μήνες του 2009 να προβαίνουν σε μειώσεις
των βασικών τους επιτοκίων ή να διατηρούν τα
επιτόκια κοντά στο μηδέν. Ταυτόχρονα συνεχίστηκε
η παροχή ρευστότητας στις διατραπεζικές αγορές,
χρησιμοποιώντας επιπλέον και μη συμβατικά μέτρα
άσκησης νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, η
Fed διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 0-0,25%.
Η Τράπεζα της Αγγλίας προέβη σε συνολική μείωση
100 μ.β. από την αρχή του έτους, με το βασικό της
επιτόκιο να βρίσκεται στο 0,50% μέχρι τα μέσα
Μαΐου, ενώ η ΕΚΤ προέβη σε συνολικές μειώσεις 100
μ.β. στο βασικό της επιτόκιο, διαμορφώνοντας το
στο 1% μέχρι τα μέσα Μαΐου (Διάγραμμα Α.7).

1.2 Νομισματικές εξελίξεις στη
ζώνη του ευρώ

Πληθωρισμός

Στη ζώνη του ευρώ ο πληθωρισμός τον Απρίλιο
περιορίστηκε στο 0,6%, αμετάβλητος από το
Μάρτιο (Διάγραμμα Α.8). Η μείωση των τιμών
ενέργειας ήταν ο παράγοντας που επηρέασε
περισσότερο τον ΕνΔΤΚ, όπως, επίσης, και η
μειωμένη ζήτηση. Με βάση εκτιμήσεις της ΕΚΤ, ο
πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί προσωρινά
και να παραμείνει κάτω από το στόχο της ΕΚΤ και
το 2010.

Όσον αφορά τον ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της
ενέργειας, τον Απρίλιο αυτός κατέγραψε
περιορισμένη άνοδο 1,7% από 1,6% τον
προηγούμενο μήνα. Ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της
ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων
αυξήθηκε κατά 1,8% από 1,5% το Μάρτιο.

Βασικά επιτόκια και παρεμβάσεις της ΕΚΤ

Στις 7 Μαΐου η ΕΚΤ προέβη σε εκ νέου μείωση των
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δύο από τα τρία βασικά της επιτόκια κατά 25 μ.β.
Το σταθερό επιτόκιο για πράξεις κύριας
αναχρηματοδότησης διαμορφώθηκε στο 1,00%,
το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής
χρηματοδότησης στο 1,75%, ενώ το επιτόκιο της
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παρέμεινε
στο 0,25%. Από την αρχή του χρόνου η ΕΚΤ
προέβη σε μείωση ύψους 100 μ.β. στο επιτόκιο
κύριας αναχρηματοδότησης και στο επιτόκιο της
διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης, ενώ η
μείωση στο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων ήταν ύψους 75 μ.β. (Διάγραμμα Α.9).
Ως αποτέλεσμα, η διαφορά των 100 μ.β. που
υπήρχε μεταξύ του επιτοκίου αναχρηματοδότησης
και των άλλων δύο επιτοκίων μειώθηκε στις 75 μ.β.

Παράλληλα, η ΕΚΤ ανακοίνωσε τη διενέργεια πιο
μακροπρόθεσμων πράξεων κύριας αναχρηματο-
δότησης με διάρκεια 12 μήνες. Επιπλέον, στα
πλαίσια της εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής
μέσω μη συμβατικών εργαλείων, ανακοινώθηκε ότι
το Ευρωσύστημα θα προβεί σε αγορά καλυμμένων
χρεογράφων ειδικών προδιαγραφών ύψους μέχρι
€60 δις. Επίσης, οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ για
προσφορά ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα
συνεχίστηκε. Ενδεικτικά, την περίοδο Ιανουαρίου –
Μαΐου 2009 η ΕΚΤ παρείχε μέση ρευστότητα ύψους
€222 δις στις τακτικές της δημοπρασίες σταθερού
επιτοκίου, σε σύγκριση με μέση ρευστότητα €251
δις τους τελευταίους τρεις μήνες του 2008, περίοδο
κατά την οποία θεωρείται ότι καταγράφηκε η
κορύφωση της χρηματοοικονομικής κρίσης. Ως
αποτέλεσμα των συνεχών παρεμβάσεων αλλά και
της αυξημένης εμπιστοσύνης μεταξύ των
αντισυμβαλλόμενων τραπεζών το διατραπεζικό
επιτόκιο EONIA παρουσίασε ουσιαστική μείωση
(Διάγραμμα Α.10).

Διατραπεζική αγορά και επιτοκιακά
περιθώρια

Όπως προαναφέρθηκε, οι συνεχείς παρεμβάσεις
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Πηγές: EKT, www.euribor.org.
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της ΕΚΤ με παροχή ρευστότητας και οι μειώσεις των
επιτοκίων επηρέασαν τελικά και τα επιτόκια στη
διατραπεζική αγορά, τα οποία μετά την έντονη
άνοδο που είχαν παρουσιάσει λόγω της γενικής
αβεβαιότητας, επανήλθαν από το τέλος του 2008
και μετά σε αρκετά χαμηλά επίπεδα (Διάγραμμα
Α.11). Πιο συγκεκριμένα, το επιτόκιο EURIBOR 1
μηνός βρισκόταν περίπου στο 0,9% στα μέσα
Μαΐου από 2,6% περίπου στις αρχές του έτους, το
EURIBOR 3 μηνών στο 1,3% από 2,9% και το 12μηνο
στο 1,6% από 3%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι η διαφορά της απόδοσης του 12μηνου από το
EURIBOR 1 μηνός παρουσίασε άνοδο από 0,5% στις
αρχές του 2009 σε 0,8% περί τα μέσα Μαΐου. Η
άνοδος αυτή από τη μια εμπερικλείει το σαφώς
ψηλότερο κίνδυνο και επομένως ψηλότερη
απόδοση για πιο μακροχρόνιες επενδύσεις. Από
την άλλη αντανακλά και την ιδιαίτερα έντονη
μείωση στα βραχυπρόθεσμα διατραπεζικά επιτόκια
μετά τις μειώσεις στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ .

Στο Διάγραμμα Α.12 παρουσιάζεται η διαφορά
των επιτοκίων EURIBOR και των προϊόντων OIS3, η
οποία κατέγραψε αισθητή μείωση από τις αρχές
του έτους, φτάνοντας σε επίπεδα κοντά σε αυτά
που υφίσταντο πριν την εντατικοποίηση της
κρίσης το φθινόπωρο 2008. Ενδεικτικά, η διαφορά
του EURIBOR 3 μηνών και του OIS βρισκόταν στις
60 μ.β. περί τα μέσα Μαΐου σε σύγκριση με 110 μ.β.
αρχές του 2009. Η μείωση αυτή είναι ένδειξη της
μερικής ομαλοποίησης στη διατραπεζική αγορά
και των πιστωτικών συνθηκών μεταξύ των
τραπεζών καθώς και της μείωσης του κινδύνου
χρεοκοπίας (default risk) όπως τον
αντιλαμβάνονται οι αγορές.

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 2008, η καμπύλη στα μέσα Μαΐου

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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παρουσίαζε πιο απότομη κλίση, λόγω των
μειώσεων στα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και,
συνεπώς, των βραχυπρόθεσμων αποδόσεων στη
διατραπεζική αγορά. Όσον αφορά τις
μακροπρόθεσμες αποδόσεις, αυτές παρουσίασαν
άνοδο λόγω της μειωμένης ζήτησης για
κυβερνητικά χρεόγραφα από την αλλαγή στις
επενδυτικές προτιμήσεις για πιο κινδυνοφόρα
στοιχεία ενεργητικού και επομένως μείωσης στην
τιμή των ομολόγων.

Μ3 και πιστωτική επέκταση

Ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης της προσφοράς
χρήματος Μ3 στη ζώνη του ευρώ κατέγραψε
άνοδο 5,1% το Μάρτιο σε σύγκριση με 5,8% το
Φεβρουάριο και 7,5% το Δεκέμβριο 2008.
Ταυτόχρονα το Μ3 κατέγραψε μηνιαία πτώση, σε
συνάρτηση με τη γενικότερη επιβράδυνση του
ρυθμού πιστωτικής επέκτασης (Διάγραμμα Α.14).

Όσον αφορά την πιστωτική επέκταση, ο
ετήσιος ρυθμός πιστώσεων προς τον ιδιωτικό
τομέα παρουσίασε άνοδο 4,7% το Μάρτιο σε
σύγκριση με 5,7% το Φεβρουάριο και 6,9% το
Δεκέμβριο 2008. Ο ετήσιος ρυθμός των δανείων σε
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις συνέχισε να
παρουσιάζει επιβράδυνση, φτάνοντας στο 6,3% το
Μάρτιο από 7,7% τον προηγούμενο μήνα και ο
ρυθμός αύξησης των δανείων σε νοικοκυριά
παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα και
συγκεκριμένα στο 0,4% το Μάρτιο σε σύγκριση με
0,7% το Φεβρουάριο. Ειδικότερα, τα στεγαστικά
δάνεια στη ζώνη του ευρώ κατέγραψαν οριακή
άνοδο 0,1% το Μάρτιο σε σύγκριση με 0,4% τον
προηγούμενο μήνα.

Σημειώνεται πάντως ότι η τελευταία Έρευνα
Τραπεζικών Χορηγήσεων που διεξήχθη στη ζώνη
του ευρώ τον Απρίλιο 2009 δείχνει μικρότερη μείωση
στη ζήτηση των δανείων κατά το δεύτερο τρίμηνο σε
σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2009. Αυτό ισχύει
τόσο για επιχειρήσεις όσο και για νοικοκυριά.
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2. εγχώριες Τιμές, Νομισματικά μεγέθη και
Κόστος εργασίας

Από το Νοέμβριο του 2008 ο πληθωρισμός στην
Κύπρο ξεκίνησε να καταγράφει σημαντική
επιβράδυνση. Οι πληθωριστικές πιέσεις της
προηγούμενης χρονιάς έχουν εξαλειφθεί κυρίως
λόγω των σημαντικών μειώσεων στις διεθνείς τιμές
των πετρελαιοειδών. Ταυτόχρονα, η εντονότερη
παγκόσμια οικονομική ύφεση επηρέασε αρνητικά
και την εγχώρια ζήτηση με αποτέλεσμα τη
σημαντική επιβράδυνση στο ρυθμό μεγέθυνσης
του εγχώριου δανεισμού και, επομένως, την
περαιτέρω επιβράδυνση στην αύξηση των τιμών.

Τιμές

Ο ρυθμός αύξησης του εθνικού Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή (ΔΤΚ) για το μήνα Απρίλιο
επιβραδύνθηκε στο 0,7% από 1,1% το Μάρτιο του
2009 και 4,7% τον Απρίλιο του 2008. Για τους
πρώτους τέσσερεις μήνες του 2009, ο ΔΤΚ
παρουσίασε αύξηση της τάξης του 0,9% σε
σύγκριση με 4,7% τους αντίστοιχους μήνες του
2008. Παράλληλα, ο Εναρμονισμένος Δείκτης
Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,6%
τον Απρίλιο σε σύγκριση με 0,9% τον προηγούμενο
μήνα και 4,3% τον αντίστοιχο μήνα του 2008, ενώ
τους πρώτους τέσσερεις μήνες του 2009 ανήλθε
στο 0,7% σε σύγκριση με 4,4% την αντίστοιχη
περίοδο του 2008 (Διάγραμμα Α.15).

Η έντονη επιβράδυνση που παρατηρήθηκε
στον πληθωρισμό το πρώτο τετράμηνο του 2009
οφείλεται, κυρίως, στη σημαντική μείωση των
διεθνών τιμών του πετρελαίου που καταγράφεται
από τον Αύγουστο 2008, η οποία είχε ως
επακόλουθο την αισθητή μείωση στις τιμές του
ρεύματος και των καυσίμων. Αντίθετα, την ίδια
περίοδο οι τιμές των τροφίμων και των
βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της
ενέργειας σημείωσαν σημαντική άνοδο, παρά τη
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μείωση στις διεθνείς τιμές των εν λόγω αγαθών.
Αναλυτικότερα, η αισθητή μείωση που

παρατηρήθηκε στις διεθνείς τιμές πετρελαίου τους
τελευταίους εννέα μήνες, από $140 ανά βαρέλι τον
Ιούλιο 2008 σε $51 ανά βαρέλι τον Απρίλιο 2009,
συνέβαλε σημαντικά στη μεγάλη μείωση των
τιμών της ενέργειας και ειδικότερα στις τιμές του
ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων
(Διάγραμμα Α.16). Το πρώτο τρίμηνο του 2009 οι
τιμές ενέργειας μειώθηκαν κατά 18,1% σε
σύγκριση με αύξηση 17,8% το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2008. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία, τον Απρίλιο 2009 η μείωση στις τιμές της
ενέργειας έφθασε στο 19,2% σε σύγκριση με
αύξηση 17,6% τον αντίστοιχο μήνα του 2008.

Όσον αφορά τις τιμές τροφίμων, παρά τη
μείωση που παρατηρήθηκε στις διεθνείς τιμές
αγαθών όπως το σιτάρι, ο αραβόσιτος και το
γάλα, τόσο η κατηγορία μη επεξεργασμένων
τροφίμων όσο και η κατηγορία των
επεξεργασμένων τροφίμων, σημείωσαν
επιτάχυνση στο ρυθμό αύξησης των τιμών τους
(Διάγραμμα Α.17). Το πρώτο τρίμηνο του 2009,
οι τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων
αυξήθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με 5,1% το
πρώτο τρίμηνο του 2008 λόγω, κυρίως, της
ραγδαίας αύξησης που σημειώθηκε στις τιμές
των φρούτων και λαχανικών. Εντούτοις, τον
Απρίλιο ο ρυθμός αύξησης των τιμών των μη
επεξεργασμένων τροφίμων επιβραδύνθηκε στο
6,0%, λόγω της σημαντικής επιβράδυνσης που
σημείωσαν οι ίδιες υποκατηγορίες. Παράλληλα,
οι τιμές των επεξεργασμένων τροφίμων
αυξήθηκαν κατά 5,8% τους πρώτους τρεις μήνες
του 2009 σε σύγκριση με 2,9% την αντίστοιχη
περίοδο του 2008, λόγω κυρίως της αύξησης που
καταγράφηκε στην τιμή της ζάχαρης, του καπνού,
του νερού και άλλων μη αλκοολούχων ποτών. Τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τον Απρίλιο
2009 δείχνουν αύξηση 4,8% στις τιμές της εν
λόγω κατηγορίας σε σύγκριση με άνοδο 2,3% τον
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.16 εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή: ενέργεια
(ετήσια μεταβολή,%)

Πηγές: Εurostat, ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.17 εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή: τρόφιμα και υπηρεσίες
(ετήσια μεταβολή,%)

Πηγή: ΣΥΚ.
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αντίστοιχο μήνα του 2009.
Στο Διάγραμμα Α.17 (σελ. 31) παρουσιάζεται

επίσης και ο ρυθμός αύξησης των τιμών των
υπηρεσιών, ο οποίος από το Σεπτέμβριο του 2008
μέχρι και τον Ιανουάριο του 2009 φαίνεται να
ακολουθεί γενικά καθοδική πορεία, ενώ από το
Φεβρουάριο, φαίνεται να σημειώνει επιτάχυνση.
Συγκεκριμένα, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία για τον Απρίλιο 2009 οι τιμές των
υπηρεσιών κατέγραψαν αύξηση 4,2% σε σύγκριση
με 2,7% τον Ιανουάριο 2009 και 4,3% τον Απρίλιο
2008. Η εξέλιξη αυτή καταγράφηκε παρά τη μείωση
στις τιμές των υπηρεσιών καταλυμάτων. Αντίθετα,
σημαντικές αυξήσεις κατέγραψαν οι τιμές των
εστιατορίων και του τομέα της υγείας.

Οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων
εξαιρουμένης της ενέργειας παρουσίασαν μικρή
αύξηση της τάξης του 0,4% κατά το πρώτο τρίμηνο
του 2009 και 1,0% τον Απρίλιο του 2009 σε
σύγκριση με μείωση της τάξης του 0,6% κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2008 και 0,2% μείωση τον
Απρίλιο 2008. Η αυξητική αυτή πορεία
καταγράφηκε παρά τη μείωση που παρατηρείται
στις τιμές στα είδη ένδυσης και στις τιμές
μηχανοκίνητων οχημάτων (Διάγραμμα Α.18). Η
μικρή αύξηση οφείλεται, κυρίως, στις αυξήσεις που
παρατηρήθηκαν στις τιμές των φαρμακευτικών
προϊόντων, των μη διαρκών οικιακών αγαθών
καθώς και στα είδη προσωπικής μέριμνας.

Σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι από το
Δεκέμβριο 2008 η ψαλίδα του εγχώριου
εναρμονισμένου πληθωρισμού σε σύγκριση με
εκείνον της ζώνης του ευρώ, έχει εξαλειφθεί.
Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο 2009 τόσο ο ΕνΔΤΚ για
την Κύπρο όσο και για τη ζώνη του ευρώ
κυμάνθηκε στο 0,6%. Αντίθετα, η ψαλίδα του
πληθωρισμού εξαιρουμένης της ενέργειας στην
Κύπρο σε σύγκριση με τη ζώνη του ευρώ
σημείωσε ραγδαία αύξηση κατά τους πρώτους
τέσσερεις μήνες του 2009. Συγκεκριμένα, ενώ ο
ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας στην Κύπρο
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.18 εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή: βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ. ενέργειας
(ετήσια μεταβολή,%)

Πηγές: Εurostat, ΣΥΚ.
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ανήλθε στο 3,4% τον Απρίλιο 2009, στη ζώνη του
ευρώ ανήλθε στο 1,7%. Το άνοιγμα δηλαδή της
ψαλίδας μεταξύ των δύο αυξήθηκε κατά 1,7
ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με 0,2
ποσοστιαίες μονάδες τον Απρίλιο του 2008.
Συνεπώς, αν η ψαλίδα διατηρηθεί υπάρχει
κίνδυνος διάβρωσης της ανταγωνιστικότητας της
κυπριακής οικονομίας.

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
αποτέλεσμα, τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα προχώρησαν σε ανακατάταξη μεγάλου
αριθμού 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’ στην παρούσα
έκδοση, δηλαδή οι αναφορές σε εγχώρια στοιχεία
ή κατοίκους Κύπρου είναι εξαιρουμένων των
οργανισμών ή επιχειρήσεων χωρίς φυσική
παρουσία στην Κύπρο5.

Η πιστωτική επέκταση έχει αρχίσει να
αντικατοπτρίζει τη γενικότερη επιβράδυνση στην
οικονομική δραστηριότητα, ειδικότερα στους
τομείς των κατασκευών και των ακινήτων, με τους
ετήσιους ρυθμούς μεγέθυνσης να καταγράφουν
σημαντική επιβράδυνση κατά τους τελευταίους
μήνες. Η επιβράδυνση αυτή φαίνεται πιο έντονα
στις μηνιαίες μεταβολές της πιστωτικής επέκτασης,
(βλ. Πλαίσιο Α.2). Όσον αφορά το κόστος των
δανείων, τα επιτόκια στην Κύπρο παρέμειναν σε
γενικά ψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τα
αντίστοιχα της ζώνης του ευρώ λόγω των ψηλών
επιτοκίων στις μακροπρόθεσμες καταθέσεις που

4. ‘Όλα τα νομισματικά μεγέθη αφορούν στοιχεία εξαιρουμένης της
ΚΤΚ.

5. Για σκοπούς ομαλοποίησης και συγκρισιμότητας των χρονοσει-
ρών τα νομισματικά στοιχεία έχουν τύχει περαιτέρω επεξεργα-
σίας από το Τμήμα Οικονομικών Ερευνών.
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ΠΛαΙΣΙΟ α.2 Συμπληρωματική
ανάλυση της εγχώριας πιστωτικής
επέκτασης

Μετά τον καθορισμό της αμετάκλητης
ισοτιμίας της κυπριακής λίρας έναντι του
ευρώ τον Ιούλιο 2007, ο ρυθμός πιστωτικής
μεγέθυνσης στην Κύπρο αυξήθηκε σημαν-
τικά. Οι κύριοι λόγοι αποδίδονται στην
εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου
της λίρας έναντι του ευρώ, την αναμενό-
μενη σύγκλιση των κυπριακών επιτοκίων
προς τα χαμηλότερα ευρωπαϊκά και την
αυξημένη τραπεζική ρευστότητα που δημι-
ουργήθηκε τόσο από τη μείωση του συντε-
λεστή ελάχιστων αποθεματικών των
τραπεζών από 5% σε 2% όσο και από την
απαλλαγή της υποχρέωσής τους όπως
διατηρούν το 70% επί των συνολικών κατα-
θέσεων τους σε ευρώ, ως ξένο νόμισμα, σε
ενεργητικό άμεσης ρευστότητας. Παράλ-
ληλα, τα χαμηλότερα επιτόκια και η απαλ-
λαγή του συναλλαγματικού κινδύνου
δημιούργησαν γενική ευφορία για τον
τομέα των ακινήτων σε Κύπριους και σε
ξένους αγοραστές με αποτέλεσμα τη
ραγδαία αύξηση στη ζήτηση για ακίνητα
και, συνεπώς, των τιμών. Υπό το φως των
πιο πάνω και θέλοντας να προκαταβάλει
τον αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο για τα ΝΧΙ,
τον Ιούλιο του 2007 η ΚΤΚ προέβη σε
μείωση του μέγιστου επιτρεπτού ποσοστού
χρηματοδότησης για αγορά ή ανέγερση
δεύτερης κατοικίας από 70% σε 60%
(Διάγραμμα A.1).

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, ο
ρυθμός πιστωτικής επέκταση παρουσίασε
περαιτέρω άνοδο λόγω, κυρίως, της ισχυ-
ρής οικονομικής δραστηριότητας στους
τομείς των κατασκευών και των ακινήτων.
Όπως διαφαίνεται από το Διάγραμμα 1Α, η

αύξηση των δανείων προς τον ιδιωτικό
τομέα, έφτασε σε ιστορικά ψηλά επίπεδα
τον Απρίλιο του 2008, με ετήσιο ρυθμό
μεγέθυνσης της τάξης του 24,3%. Παρά την
επιτάχυνση που παρατηρήθηκε στο ρυθμό
πιστωτικής επέκταση στον κατασκευαστικό
τομέα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008
εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια επιβρά-
δυνσης στην κατασκευαστική δραστηριό-
τητα. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη
αυτή, προς τα τέλη Μαΐου 2008 η ΚΤΚ
προχώρησε στην αναθεώρηση των μέτρων
που είχαν παρθεί τον Ιούλιο του 2007,
επαναφέροντας έτσι το μέγιστο επιτρεπτό
ποσοστό χρηματοδότησης για αγορά ή
ανέγερση δεύτερης κατοικίας στο 70%.

Λόγω της σημαντικής επιτάχυνσης του
ρυθμού μεγέθυνσης των δανείων από τα
ΝΧΙ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, ο
δανεισμός προς τον ιδιωτικό τομέα παρέ-
μεινε σε ψηλά επίπεδα για το υπόλοιπο του
2008 και για το πρώτο τρίμηνο του 2009,
άνκαι από το Νοέμβριο του 2008 ο ρυθμός
μεγέθυνσης παρουσιάζει σημαντική

επιβράδυνση. Ενδεικτικά, το πρώτο τρίμηνο
του 2009 ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυν-
σης ανήλθε στο 16,4% σε σύγκριση με
22,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008.
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εγχώρια νοικοκυριά μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
ιδιωτικός τομέας

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.1 Δάνεια από ΝχΙ προς κατοίκους
Κύπρου (εξαιρουμένων επιχειρήσεων χωρίς
φυσική παρουσία στην Κύπρο)
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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Λόγω της επίδρασης βάσης στα ετήσια
στοιχεία, η αναστροφή του κλίματος είναι
πιο ευδιάκριτη με την ανάλυση της πιστω-
τικής επέκτασης σε μηνιαία βάση.

Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση της πιστω-
τικής επέκτασης τον Ιούνιο του 2008 ήταν
3,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Έκτοτε, τόσο η μηνιαία αύξηση στον όγκο
των δανείων όσο και ο μηνιαίος ρυθμός
μεγέθυνσής τους ακολουθούν γενικά καθο-
δική πορεία (Διάγραμμα A.2).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, ο
μέσος μηνιαίος ρυθμός μεγέθυνσης στα
δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά έφτασε
στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2007
βρισκόμενος στο 0,1% σε σύγκριση με 1,4%
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008. Παράλ-
ληλα, την ίδια περίοδο τα δάνεια προς μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις αυξήθη-
καν κατά μέσο μηνιαίο όρο 0,3% σε
σύγκριση με 2,3% το πρώτο τρίμηνο του
2008 (Πίνακας A.1, σ.36).

Στον Πίνακα A.2 σ.36 παρουσιάζεται η
μηνιαία αύξηση στα δάνεια προς μη χρημα-
τοοικονομικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά
κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου
2008 και την αντίστοιχη περίοδο του 2009.
Από τον Πίνακα διαφαίνεται μια απότομη
επιβράδυνση στο δανεισμό κατά τους
πρώτους τρεις μήνες του 2009 γεγονός που
οφείλεται, κυρίως, σε μειωμένη ζήτηση για
δανεισμό λόγω της γενικής επιβράδυνσης
της οικονομικής δραστηριότητας. Συγκε-
κριμένα, ενώ τα δάνεια τους πρώτους τρεις
μήνες του 2008 αυξήθηκαν κατά €1.462,2
εκατ., κατά την αντίστοιχη περίοδο του
2009 αυξήθηκαν μόλις κατά €204,3 εκατ.

Με βάση τα πιο πάνω και τις εν γένει
οικονομικές προβλέψεις, ο ρυθμός πιστω-
τικής επέκτασης στον ιδιωτικό τομέα μέχρι
το τέλος του 2009 προβλέπεται να κατα-

γράψει περαιτέρω καθοδική πορεία σε
σύγκριση με την περίοδο 2007-2008. Η
τελευταία εκτίμηση ενισχύεται και από
τους προπορευόμενους δείκτες της
κυπριακής οικονομίας, όπως οι πωλήσεις
τσιμέντου, οι εγγραφές ιδιωτικών οχημά-
των και οι εισαγωγές.
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Διάγραμμα 1(Β). Δάνεια από ΝΧΙ προς κατοίκους Κύπρου (εξαιρουμένων επιχειρήσεων χω
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.2 Δάνεια από ΝχΙ προς κατοίκους
Κύπρου (εξαιρουμένων επιχειρήσεων χωρίς
φυσική παρουσία στην Κύπρο)
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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Μηνιαία μεταβολή, %
2008 2008 2008 2009 2009 2009
Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Ιαν. Φεβρ. Μάρτ.

Δάνεια προς κατοίκους Κύπρου 1,33 0,93 2,25 0,21 0,23 0,10
Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 1,66 1,07 3,75 0,36 0,48 -0,03
Εγχώρια νοικοκυριά 0,77 0,69 2,60 0,04 0,03 0,28
1. Καταναλωτικά δάνεια(3) 5,66 0,26 7,40 0,55 0,73 0,60
2. Στεγαστικά δάνεια 1,4 0,77 1,72 0,13 0,47 0,07
3. Λοιπά δάνεια -2,82 0,86 0,67 -0,43 -1,03 0,35

ΠΙΝΑΚΑΣ A.1 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (εξαιρουμένων
επιχειρήσεων χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο) (1), (2)

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ΕΣΛ 95.
(2) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
(3) Η αύξηση που καταγράφηκε στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2008 οφείλεται κυρίως στη
συγχώνευση συγκεκριμένης τράπεζας με θυγατρικό της χρηματοδοτικό οργανισμό.

Μηνιαία μεταβολή, %
2008 2008 2008 2009 2009 2009
Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Ιαν. Φεβρ. Μάρτ.

Δάνεια προς κατοίκους Κύπρου 419,3 302,8 740,1 78,9 88,6 36,8
Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 251,0 164,8 581,8 66,3 90,0 -5,2
Εγχώρια νοικοκυριά 124,9 112,1 425,6 7,3 6,6 53,2
1. Καταναλωτικά δάνεια(3) 191,5 9,4 265,7 23,2 31,4 25,7
2. Στεγαστικά δάνεια 96,8 54,4 122,0 11,3 40,1 5,7
3. Λοιπά δάνεια -163,5 48,3 37,9 -27,3 -64,9 21,8

ΠΙΝΑΚΑΣ A.2 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (εξαιρουμένων
επιχειρήσεων χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο) (1), (2)

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ΕΣΛ 95.
(2) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
(3) Η αύξηση που καταγράφηκε στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2008 οφείλεται κυρίως στη συγχώνευση
συγκεκριμένης τράπεζας με θυγατρικό της χρηματοδοτικό οργανισμό.
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έχουν δεσμευθεί οι τράπεζες από το προηγούμενο
έτος. Η περιορισμένη πρόσβαση των κυπριακών
τραπεζών στις δημοπρασίες της ΕΚΤ με χαμηλό
κόστος ήταν ένας επιπρόσθετος λόγος για τη
διατήρηση των επιτοκίων σε ψηλά επίπεδα.
Επιπλέον, παρά τη μείωση των βασικών επιτοκίων
από την ΕΚΤ και τη σταδιακή εξομάλυνση των
έντονων πιέσεων στα διατραπεζικά επιτόκια μετά
το Σεπτέμβριο του 2008, δεν υπήρξε ιδιαιτερη
μετακύληση των μειωμένων επιτοκίων στα δάνεια,
παρά μόνο στις νέες καταθέσεις.

Αναλύοντας τα νομισματικά μεγέθη
περαιτέρω, η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της
πιστωτικής επέκτασης στο τέλος του πρώτου
τριμήνου 2009 ανήλθε στο 14,5% σε σύγκριση
με 23,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Η
επιβράδυνση αυτή φαίνεται πιο έντονη στις
μηνιαίες μεταβολές των νομισματικών μεγεθών
όπου η μηνιαία πιστωτική επέκταση ανήλθε
κατά μέσο όρο τους τρεις πρώτους μήνες του
2009 σε 0,2%, σε σχέση με 1,5% την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο.

Ο ρυθμός μεγέθυνσης των δανείων σε εγχώριες
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (Διάγραμμα
Α.19) ανήλθε στο 16,2% σε σύγκριση με 30,3% το
Μάρτιο του 2008. Η γενικότερη τάση
επιβράδυνσης ισχύει από το τέλος του 2008. Η
επιβράδυνση αυτή φαίνεται επίσης πιο έντονη στη
μηνιαία μεταβολή των προαναφερθέντων δανείων
όπου κατά μέσο όρο ανήλθε τους τρεις πρώτους
μήνες του 2009 σε 0,3%, σε σχέση με 2,2% την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα δάνεια σε νοικοκυριά επίσης κατέγραψαν
επιβράδυνση στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσής τους.
Συγκεκριμένα, τα εν λόγω δάνεια μεγεθύνθηκαν
κατά 14,1% το Μάρτιο σε σύγκριση με 19,0% τον
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Η
επιβράδυνση αυτή είναι μεγαλύτερη στη μηνιαία
μεταβολή των νομισματικών μεγεθών όπου κατά
μέσο όρο ανήλθε τους τρεις πρώτους μήνες του
2009 σε μόλις 0,1%, σε σχέση με 1,4% την
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.19 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά και
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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αντίστοιχη περσινή περίοδο. Από τα δάνεια που
διοχετεύθηκαν από τα ΝΧΙ της Κύπρου προς τα
εγχώρια νοικοκυριά στο τέλος του πρώτου
τριμήνου 2009 (Πίνακας Α.1) ποσοστό 22,6%
προοριζόταν για καταναλωτικές δαπάνες, 44,7%
για στεγαστικά δάνεια και 32,7% για λοιπά δάνεια.

Ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των
καταναλωτικών δανείων περιορίστηκε στο 12,3%
στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2009 σε σύγκριση
με 25,8% τον αντίστοιχο τρίμηνο του
προηγούμενου έτους. Επίσης παρουσιάστηκε
επιβράδυνση στο ρυθμό μεγέθυνσης των
στεγαστικών δανείων, όπου σημειώθηκε άνοδος
18,7% σε σύγκριση με 28,3% στο τέλος Μαρτίου
2008 και 22,6% στο τέλος του προηγούμενου
έτους. Σε αντιδιαστολή, ο ετήσιος ρυθμός
μεγέθυνσης των λοιπών δανείων, κατέγραψε
άνοδο 9,4% στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2009
σε σύγκριση με 5,4% στο τέλος Μαρτίου 2008 και
9,2% στο τέλος του 2008.

Αναφορικά με τα δάνεια προς κατοίκους
Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα
(Πίνακας Α.2) τα δάνεια προς τις κατασκευές και
τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας παρουσίασαν
αύξηση 29,5% το Μάρτιο του 2009 σε σύγκριση
με άνοδο 58,5% το Μάρτιο του 2008. Ο ψηλός
ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης για το φετινό
Μάρτιο οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός
ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2008
καταγράφηκαν υπέρμετρες αυξήσεις στο
δανεισμό προς τους συγκεκριμένους τομείς
αυξάνοντας έτσι σημαντικά το υπόλοιπο των
δανείων το Μάρτιο του 2009. Καθαρότερη εικόνα
διαγράφεται από τους μηνιαίους ρυθμούς
μεταβολής. Συγκεκριμένα, η μηνιαία μεταβολή
στην προαναφερθείσα κατηγορία ήταν αρνητική
και συγκεκριμένα βρισκόταν στο -0,9% το
Μάρτιο του 2009 και -2,9% το Φεβρουάριο του
2009 σε σύγκριση με 7,3% και 2,1% τους
αντίστοιχους μήνες του 2008. Ο δανεισμός προς
τον τομέα των ξενοδοχείων και εστιατορίων

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

Υπόλοιπα Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή
ως % του 2007 2008 2008 2008 2008 2009

συνόλου(3) Δεκ. Μάρτ. Ιούν. Σεπτ. Δεκ. Μάρτ.
Εγχώρια νοικοκυριά 100,0 15,9 19,0 17,4 17,5 18,4 14,1
1. Καταναλωτικά δάνεια(4) 22,6 9,7 25,8 22,9 26,3 25,4 12,3
2. Στεγαστικά δάνεια 44,7 27,9 28,3 25,2 25,1 22,6 18,7
3. Λοιπά δάνεια 32,7 7,4 5,4 5,8 4,1 9,2 9,4

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.

ΠIΝΑΚΑΣ A.2 Δάνεια προς κατοίκους Κύπρου κατά
κατηγορία (εξαιρουμένων επιχειρήσεων χωρίς φυσική
παρουσία στην Κύπρο)

Υπόλοιπα Eτήσια ποσοστιαία μεταβολή
ως % του 2008 2008 2008 2008 2009

συνόλου (1) Μάρτ. Ιούν. Σεπτ. Δεκ. Μάρτ.
Μεταποιητικές βιομηχανίες 4,0 5,4 5,3 14,8 18,8 19,7
Κατασκευές, διαχείριση ακίνητης
περιουσίας, εκμίσθωση και
επιχειρηματικές δραστηριότητες 25,6 58,5 53,4 52,4 44,1 29,5
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 9,7 19,9 25,2 27,7 27,2 18,2
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 4,8 10,7 5,6 8,0 4,1 1,8
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (2) 1,3 -30,1 -27,2 -21,6 -65,7 -57,1
Ιδιώτες (προσωπικά δάνεια) 43,9 19,6 17,6 12,7 13,1 9,0
Άλλοι τομείς 10,9 15,3 19,0 30,0 25,5 27,1

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).
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συνέχισε να καταγράφει αισθητή επιβράδυνση
από το τέλος του 2008, με ετήσια αύξηση της
τάξης του 1,8% στο τέλος του πρώτου τριμήνου
2009 σε σύγκριση με 10,7% το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2008 και 4,1% στο τέλος του 2008.
Οι μηνιαίοι ρυθμοί μεταβολής ήταν, επίσης,
αρνητικοί για τον εν λόγω τομέα. Η πιστωτική
επέκταση στους συγκεκριμένους τομείς
αντανακλά τη γενικότερη υποτονική
δραστηριότητα που παρατηρείται κατά τους
τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα στους τομείς του
τουρισμού και των κατασκευών.

Όσον αφορά τις καταθέσεις των εγχώριων μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων (Διάγραμμα
Α.20) σημειώθηκε ουσιαστική επιβράδυνση στο
ρυθμό μεγέθυνσής τους. Συγκεκριμένα, στο
τέλος του πρώτου τριμήνου 2009 ο ετήσιος
ρυθμός μεγέθυνσης των εν λόγω καταθέσεων
έφτασε το 2,1% σε σύγκριση με 19,3% την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η
έντονη επιβράδυνση στις καταθέσεις των μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων αποδίδεται,
εν μέρει, στη μείωση των καταθετικών επιτοκίων
και, επομένως, στην αυξημένη ζήτηση για
εναλλακτικές μορφές επένδυσης. Επίσης,
υπάρχει το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις να
χρησιμοποιούν τις καταθέσεις τους για
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους.

Ο ρυθμός μεγέθυνσης των καταθέσεων από
νοικοκυριά (Διάγραμμα Α.20 και Πίνακας Α.3)
ανήλθε το Μάρτιο 2009 στο 5,7% σε σύγκριση με
5,4% στο τέλος του 2008 και 12,6% στο τέλος του
πρώτου τριμήνου 2008. Η τάση των τελευταίων
μηνών συνεχίζει με επιβράδυνση στο ρυθμό
μεγέθυνσης, άνκαι σε πιο περιορισμένο βαθμό σε
σχέση με τις καταθέσεις των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων. Από το προηγούμενο έτος
παρατηρείται η ίδια τάση μετατόπισης των
βραχυπρόθεσμων καταθέσεων σε καταθέσεις
προθεσμίας μέχρι και 2 έτη. Συγκεκριμένα, η εν λόγω
κατηγορία απορρόφησε το 75% περίπου του
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.20 Kαταθέσεις απο εγχώρια νοικοκυριά
και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.

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

Υπόλοιπα Eτήσια ποσοστιαία μεταβολή
ως % του 2007 2008 2008 2008 2008 2009

συνόλου (3) Δεκ. Μάρτ. Ιούν. Σεπτ. Δεκ. Μάρτ.
Εγχώρια νοικοκυριά 100,0 14,8 12,6 10,0 8,2 5,4 5,7

Μίας ημέρας 14,7 19,6 13,5 4,7 -3,6 -11,2 -13,7
Προθεσμίας 74,5 18,7 20,7 23,6 22,7 20,8 21,0

μέχρι 2 έτη 70,2 21,1 22,8 26,7 25,9 24,0 24,4
άνω των 2 ετών 4,3 -0,9 1,6 -5,2 -8,8 -11,9 -15,7

Υπό προειδοποίηση 10,8 -0,5 -10,9 -24,0 -27,1 -31,0 -32,7
μέχρι 3 μήνες 7,9 -3,0 -13,7 -21,6 -29,8 -34,6 -37,2
άνω των 3 μηνών 2,9 9,9 1,0 -31,1 -16,7 -18,0 -16,1

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. Τα σύνολα μπορεί να μη δίνουν
το άθροισμα των επιμέρους, λόγω της στρογγυλοποίησης των αριθμών.
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συνόλου των καταθέσεων στο τέλος Μαρτίου 2009.
Οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, τόσο μιας μέρας
όσο και προειδοποίησης παρουσίασαν έντονους
αρνητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος. Η τάση αυτή αποδίδεται στον
έντονο ανταγωνισμό των τραπεζικών ιδρυμάτων για
άντληση καταθέσεων από πελάτες εφόσον οι
καταθέσεις παραμένουν η κύρια πηγή
χρηματοδότησης των δανείων, και κατ’επέκταση της
δέσμευσης των καταθέσεων σε ψηλά επιτόκια για τη
μεγαλύτερη πιθανή διάρκεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι
οι καταθέσεις προθεσμίας μέχρι ενός έτους
κατέχουν περίπου το 68% του συνόλου των
καταθέσεων των νοικοκυριών.

Παράλληλα, στο τέλος του πρώτου τριμήνου
2009 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των καταθέσεων
από κατοίκους και μη κατοίκους Κύπρου
επιβραδύνθηκε στο 5,2% και 14,1%, αντίστοιχα, σε
σύγκριση με 14,5% και 22,7% αντίστοιχα, στο τέλος
του πρώτου τριμήνου 2008. Σε μηνιαίες μεταβολές,
οι καταθέσεις των κατοίκων Κύπρου κατέγραψαν
μείωση 0,44% το Μάρτιο σε σύγκριση με μείωση
0,21% το Φεβρουάριο.

Επιτόκια

Παρά τις συνεχόμενες μειώσεις στα βασικά
επιτόκια της ΕΚΤ και την εξομάλυνση της
κατάστασης στη διατραπεζική αγορά της ζώνης
του ευρώ ως αποτέλεσμα, κυρίως, των
παρεμβάσεων για προσθήκη ρευστότητας από
την ΕΚΤ, ορισμένες κυπριακές τράπεζες δεν
προέβησαν σε ικανοποιητικές μειώσεις των
δανειστικών επιτοκίων τουλάχιστον μέχρι την
τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης στοιχείων
στο παρόν Οικονομικό Δελτίο. Εξαιτίας του
ψηλού κόστους που αντιμετώπιζαν λόγω των
ψηλών καταθετικών επιτοκίων που δεσμεύτηκαν
ως επί το πλείστον από το προηγούμενο έτος,
καθώς επίσης και της περιορισμένης χρήσης των
εργαλείων παροχής φθηνής ρευστότητας από
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την ΕΚΤ, λόγω περιορισμένης επιλογής για
κατάλληλα στοιχεία ενεργητικού που θα
χρησιμοποιούνταν ως εξασφάλιση, oρισμένα ΝΧΙ
δεν υιοθέτησαν τις ανάλογες επιτοκιακές
μειώσεις, παρά τις σχετικές παραινέσεις της ΚΤΚ,
της κυβέρνησης και άλλων θεσμικών οργάνων.
Αντίθετα, μόνο τα επιτόκια στις καταθέσεις
κατέγραψαν γενικά μειώσεις.

Σημειώνεται ότι πέραν των συμβουλευτικών
παρεμβάσεων, η ΚΤΚ δεν έχει τη νομική εξουσία
της επιβολής πολιτικής καθορισμού επιτοκίων των
τραπεζικών ιδρυμάτων. Έχει όμως εισηγηθεί στο
παρελθόν τη λήψη μέτρων για την εξομάλυνση της
κατάστασης, όπως το ενδεχόμενο έκδοσης ειδικών
ομολόγων για τη διευκόλυνση άντλησης φθηνής
ρευστότητας από το ευρωσύστημα.

Πιο αναλυτικά, το μέσο επιτόκιο νέων δανείων
σε ευρώ από τα ΝΧΙ στην Κύπρο και αρχικό
προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο προς
νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ (Πίνακας Α.4) στο
τέλος Μαρτίου βρισκόταν στο 7,92% για
καταναλωτικά δάνεια, στο 6,82% για στεγαστικά
δάνεια και στο 7,21% για τα λοιπά δάνεια.
Σημειώνεται ότι και οι τρεις κατηγορίες δεν
επέδειξαν ουσιαστική μεταβολή από την αρχή του
έτους. Παρόμοια κατάσταση παρουσιάστηκε και
στα επιτόκια των νέων δανείων σε ευρώ από ΝΧΙ
στην Κύπρο προς μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις (Πίνακας Α.5).

Σε αντίθεση, τα επιτόκια των αντίστοιχων
δανείων από ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ (Διάγραμμα
Α.21, σελ. 42) συνέχισαν να καταγράφουν πτώση και
το πρώτο τρίμηνο του 2009. Η μείωση των επιτοκίων
από την ΕΚΤ, οι παράλληλες ενέσεις ρευστότητας και
η συνεπαγόμενη μείωση των διατραπεζικών
επιτοκίων μαζί με τις παραινέσεις των κεντρικών
τραπεζών της ζώνης του ευρώ και της ΕΚΤ για
περαιτέρω εξομάλυνση του μηχανισμού μετάδοσης
νομισματικής πολιτικής, ώθησαν τα επιτόκια προς τα
κάτω. Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο για νέα δάνεια
προς νοικοκυριά για καταναλωτικούς σκοπούς

Μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικός
προσδιορισμός επιτοκίου έως 1 έτους

Τραπεζικές Καταναλωτικά Στεγαστικά Λοιπά
υπεραναλήψεις (2) 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 7,76 6,41 7,18
Oκτ. 7,44 7,73 6,45 7,22
Νοέμ. 7,31 7,70 6,35 7,13
Δεκ. 7,43 7,85 6,56 7,29

2009 Ιαν. 7,64 7,98 6,69 6,99
Φεβρ. 7,69 7,95 6,89 7,50
Μάρτ. 7,61 7,92 6,82 7,21

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

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

(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικός
προσδιορισμός επιτοκίου έως 1 έτους

Τραπεζικές Λοιπά δάνεια ύψους Λοιπά δάνεια ύψους
υπεραναλήψεις (1) έως 1 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
Oκτ. 7,43 7,48 6,52
Νοέμ. 7,16 7,05 6,88
Δεκ. 7,19 7,30 5,92

2009 Ιαν. 7,18 7,21 5,24
Φεβρ. 7,35 7,78 6,93
Μάρτ. 7,29 7,55 7,17

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

ΠIΝΑΚΑΣ A.5 επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝχΙ
στην Κύπρο προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
της ζώνης του ευρώ
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)
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βρισκόταν στο 7,73% το Μάρτιο 2009 από 8,42% το
Μάρτιο 2008 και 8,22% το Δεκέμβριο 2008. Το μέσο
επιτόκιο για νέα δάνεια προς νοικοκυριά για
στεγαστικούς σκοπούς βρισκόταν στο 3,66% το
Μάρτιο 2009 από 5,09% το Δεκέμβριο 2008 και
5,20% το Μάρτιο 2008. Η μεγάλη, επομένως,
διαφορά με τα κυπριακά επιτόκια αφορά ιδιαίτερα
τα στεγαστικά δάνεια των νοικοκυριών.

Όσον αφορά τα καταθετικά επιτόκια από ΝΧΙ
στην Κύπρο, όπως προαναφέρθηκε αυτά
παρουσίασαν μείωση, σε αντίθεση με τα δανειστικά
(Πίνακας Α.6). Ενδεικτικά, το μέσο επιτόκιο νέων
καταθέσεων προθεσμίας μέχρι 1 χρόνο σε
νοικοκυριά ανερχόταν στο 4,66% το Μάρτιο 2009
σε σύγκριση με 6,02% το Δεκέμβριο 2008 και το
αντίστοιχο επιτόκιο για μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις ανερχόταν στο 2,91% το Μάρτιο 2009
από 4,75% στο τέλος του 2008. Η μείωση των
καταθετικών επιτοκίων φαίνεται να αποτελεί
ένδειξη για επερχόμενη μείωση και των
δανειστικών, καθότι, όπως αναφέρθηκε, η αύξηση
των καταθετικών επιτοκίων το 2008 που ήταν
επακόλουθο του ανταγωνισμού για προσέλκυση
καταθέσεων ήταν η αιτία για τη διατήρηση των
δανειστικών επιτοκίων σε ψηλά επίπεδα.

Στη ζώνη του ευρώ, τα επιτόκια καταθέσεων ήταν
αρκετά πιο κάτω από τα αντίστοιχα κυπριακά
(Διάγραμμα Α.22, σελ.43). Συγκεκριμένα, το μέσο
επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας σε ευρώ μέχρι 1
χρόνο σε νοικοκυριά έφτασε το 2,24% το Μάρτιο
2009 σε σύγκριση με 3,75% το Δεκέμβριο. Το
αντίστοιχο επιτόκιο για τις καταθέσεις προθεσμίας για
τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις βρισκόταν
στο 1,39% το Μάρτιο από 2,87% το Δεκέμβριο 2008.

Κόστος εργασίας

Κόστος εργασίας

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το κόστος
εργασίας αφορούν το τελευταίο τρίμηνο του 2008.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.21 Eπιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των
ΝχΙ στη ζώνη του ευρώ προς κατοίκους της ζώνης
του ευρώ(1)

(% ετήσιως, μέσοι όροι περιόδου)

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

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

Μη χρηματοοικονομικές
Νοικοκυριά (1) επιχειρήσεις

Προθεσμίας
Μίας Έως 1 Άνω του

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

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

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

ΠIΝΑΚΑΣ A.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
Άνω του
1 έτους

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

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
Oκτ. 1,60 5,72 5,60 0,98 4,93
Νοέμ. 1,54 5,74 5,38 0,90 4,63
Δεκ. 1,58 6,02 5,08 0,86 4,75

2009 Ιαν. 1,60 6,14 5,87 0,90 5,04
Φεβρ. 1,56 5,36 4,74 0,88 3,78
Μάρτ. 1,44 4,66 3,88 0,80 2,91

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
(2) Η συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρεται στα υπόλοιπα καταθέσεων στο τέλος της περιόδου.
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Αντανακλώντας τις πληθωριστικές πιέσεις που
καταγράφηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος του
2008, το εργατικό κόστος, όπως αυτό φαίνεται από
την ονομαστική συνολική δαπάνη για αποδοχές
και εργοδοτικές εισφορές ανά απασχολούμενο
μισθωτό (δαπάνη ανά μισθωτό) έχει επιταχυνθεί
στο 4,1% το 2008, 1,9 ποσοστιαίες μονάδες
ψηλότερη σε σχέση με το 2007 (Διάγραμμα Α.23).
Επίσης, επιτάχυνση παρατηρείται και στο δείκτη
των μέσων μηνιαίων απολαβών υπαλλήλων κατά
τρίμηνο, όπου για το 2008 οι μέσες μηνιαίες
απολαβές σημείωσαν αύξηση κατά 3,5
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2007,
φθάνοντας στο 7,2%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
αύξηση στην ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό
που καταγράφηκε το 2008 ήταν ελαφρώς πιο
συγκρατημένη από τη γενικότερη αύξηση στις
τιμές. Αυτό οφείλεται στην επίδραση της
συνεχιζόμενης αύξησης των χαμηλόμισθων ξένων
εργατών, στο γεγονός ότι η ΑΤΑ δε δίνεται σε όλους
τους μισθωτούς και στο ότι η ΑΤΑ δίνεται με κάποια
χρονική υστέρηση. Πιο συγκεκριμένα, ενώ η
αύξηση της ΑΤΑ για το 2008 έφθασε το 4%, κάτι
που αποτελεί την ψηλότερη αύξηση των
τελευταίων 12 ετών και επομένως συνείσφερε
σημαντικά στην επιτάχυνση της δαπάνης ανά
μισθωτό εντούτοις ήταν χαμηλότερη από την
αύξηση του ΔΤΚ που έφθασε το 4,7% λόγω της
προαναφερθείσας χρονικής υστέρησης. Όσον
αφορά την τομεακή ανάλυση, έχει παρατηρηθεί
ότι η αύξηση στη δαπάνη ανά μισθωτό στο
δευτερογενή τομέα έχει ξεπεράσει κατά πολύ την
αύξηση στον τριτογενή τομέα.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω η πραγματική
δαπάνη ανά μισθωτό συνέχισε να καταγράφει
μειώσεις και το 2008 της τάξης του 0,6%, όσο
δηλαδή και το 2007. Σε ό,τι αφορά την
παραγωγικότητα, άνκαι αυτή επιβραδύνθηκε κατά
το 2008, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση του
ανειδίκευτου ξένου εργατικού δυναμικού, εντούτοις
παρέμεινε πάνω από την πραγματική δαπάνη ανά
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.22 επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ
σε ΝχΙ στη ζώνη του ευρώ από κατοίκους της ζώνης
του ευρώ(1)

(% ετήσιως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγή: SDW.
(1) Νέες καταθέσεις προθεσμίας.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.23 Oνοµαστική δαπάνη ανά µισθωτό
κατά τοµέα απασχόλησης
(ετήσια µεταβολή,%)

Πηγή: SDW.
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μισθωτό και το 2008 (Διάγραμμα Α.24).
Το μοναδιαίο εργατικό κόστος, επηρεαζόμενο

τόσο από την επιβράδυνση της παραγωγικότητας
όσο και από την επιτάχυνση της ονομαστικής
δαπάνης ανά μισθωτό, έχει αυξηθεί κατά 2,3
ποσοστιαίες μονάδες το 2008 φθάνοντας στο
3,2%. Παρά τη μεγάλη αύξηση στο μοναδιαίο
εργατικό κόστος στην Κύπρο, αυτό παρέμεινε σε
παρόμοια επίπεδα με το αντίστοιχο της ζώνης του
ευρώ για το 2008 (Διάγραμμα Α.25).

�. εγχώρια ανταγωνιστικότητα
και Ισοζύγιο Πληρωμών

Ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης της
κυπριακής οικονομίας μετά από παρατεταμένη
υπέρμετρη εγχώρια κατανάλωση, καθώς και τον
οικοδομικό οργασμό, αλλά και τη μεγάλη αύξηση
στις τιμές των πετρελαιοειδών κατά το
μεγαλύτερο μέρος του 2008, το έλλειμμα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) αυξήθηκε
αισθητά φθάνοντας στο ιστορικά ψηλότερο
επίπεδο του 18,3% του ΑΕΠ. Άνκαι το μεγάλο
έλλειμμα δεν δημιούργησε άμεσα προβλήματα
χρηματοδότησης αυτό δεν παύει να αποτελεί ένα
θέμα το οποίο πρέπει να τύχει ιδιαίτερης
σημασίας, δεδομένου ότι πέραν της υπέρμετρης
κατανάλωσης και άλλων συγκυριακών
παραγόντων, ενδεχόμενα να υποδηλοί και μείωση
της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας
σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, όπως,
για παράδειγμα, ο τουρισμός.

Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία

Στο Διάγραμμα Α.26 φαίνεται η σταθμισμένη
συναλλαγματική ισοτιμία (ΣΣΙ) του εθνικού
νομίσματος (κυπριακή λίρα μέχρι το 2007 και
ευρώ από το 2008) και συγκεκριμένα, ο δείκτης
της πραγματικής ΣΣΙ (ΠΣΣΙ), όπως υπολογίζεται
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) καθώς
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.24 Παραγωγικότητα και πραγµατική
δαπάνη ανά µισθωτό
(ετήσια µεταβολή,%)

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

Πηγή: SDW.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.26 Σταθµισµένη συναλλαγµατική
ισοτιµία του κυπριακού νοµίσµατος (στάθµιση ∆ΝΤ)
(έτος βάσης 2005=100)

Πηγές: KTK, ∆ΝΤ.
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και ο πραγματικός και ονομαστικός δείκτης ΣΣΙ,
όπως υπολογίζεται από την ΚΤΚ6. Στο εν λόγω
Διάγραμμα φαίνεται μια αυξητική τάση της
πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας
(ενδυνάμωση του ευρώ) κατά το 2007 και τους
πρώτους μήνες του 2008. Αυτό 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 στερλίνας
ως προς το ευρώ. Το φαινόμενο αυτό
αντιστρέφεται (αποδυνάμωση) κατά τους
τελευταίους μήνες του 2008 αλλά και τους
πρώτους μήνες του 2009 και οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην αποδυνάμωση του ευρώ.

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 ΠΣΣΙ σε ψηλότερα επίπεδα σε
σύγκριση με προηγούμενα έτη υποδηλούν ότι
οι εγχώριες εξαγωγές ενδεχόμενα να είναι
λιγότερο ανταγωνιστικές αλλά και τα
εισαγόμενα προϊόντα πιο φθηνά, με
αποτέλεσμα την προτίμησή τους έναντι των
εγχώριων αγαθών.

Ισοζύγιο πληρωμών

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία για το 2008,
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ)
κατέγραψε έλλειμμα 18,3% ως προς το ΑΕΠ,
επίπεδο που αποτελεί το ψηλότερο που έχει
καταγραφεί στην Κύπρο, σε σύγκριση με έλλειμμα
11,7% το 2007 (Διάγραμμα Α.27). Η αύξηση του
ελλείμματος οφείλεται τόσο στην επιδείνωση του
εμπορικού ισοζυγίου όσο και στη μείωση του
πλεονάσματος του λογαριασμού υπηρεσιών. Το
εμπορικό ισοζύγιο, επηρεαζόμενο από τη ψηλή

6. Ο δείκτης σταθμισμένης ισοτιμίας της κυπριακής λίρας σε πραγ-
ματικούς όρους ‘‘ΠΣΣΙ ΔΝΤ’’ υπολογίζεται από το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και λαμβάνει υπόψη τον ανταγωνισμό με
τρίτες χώρες (19 χώρες). Ως αποπληθωριστής χρησιμοποιείται ο
εθνικός δείκτης τιμών καταναλωτή. Λόγω της υπάρχουσας χρονι-
κής 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.

λογαριασµός εισοδηµάτων και τρεχουσών µεταβιβάσεων

λογαριασµός υπηρεσιών
εµπορικό ισοζύγιο

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

(προκ.)(προκ.)
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Πηγή: KTK.
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εγχώρια ζήτηση, αλλά και τις αυξημένες τιμές των
πετρελαιοειδών κατέγραψε έλλειμμα της τάξης του
32,7% ως προς το ΑΕΠ, αυξημένο κατά 2,5
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2007. Η
μεγάλη επίδραση των πετρελαιοειδών στο ΙΤΣ
φαίνεται καλύτερα αν εξαιρεθούν οι εισαγωγές
πετρελαιοειδών για εγχώρια κατανάλωση. Στην
περίπτωση αυτή η συνεισφορά των εν λόγω
εισαγωγών για το 2008 στο ΙΤΣ φτάνει τις 6,6 έναντι
5,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2007. Το πλεόνασμα
του λογαριασμού υπηρεσιών κατέγραψε μείωση
2,7 ποσοστιαίων μονάδων, φθάνοντας στο 20,8%
ως προς το ΑΕΠ παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση στα
έσοδα από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, λόγω
των μειωμένων εσόδων από υπηρεσίες δημοσίου
αλλά και των μειωμένων τουριστικών εσόδων σε
συνδυασμό με την αύξηση της ταξιδιωτικής
δαπάνης Κυπρίων στο εξωτερικό. Τέλος,
επιδείνωση καταγράφηκε και στο έλλειμμα του
λογαριασμού εισοδημάτων και τρεχουσών
μεταβιβάσεων που οφείλεται, εν μέρει, στην
αυξημένη κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων με μεγάλη συμμετοχή ξένων
κεφαλαίων7.

Επί μέρους στοιχεία για τους πρώτους τρεις
μήνες του 2009 καταγράφουν μια ανατρεπτική
εικόνα σε σχέση με το 2008. Το εμπορικό ισοζύγιο,
λόγω της μείωσης στις εισαγωγές αγαθών,
καταγράφει μεγάλη βελτίωση κατά το πρώτο
τρίμηνο με το έλλειμμα να περιορίζεται κατά 26%
σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2008 (Πίνακας
A.7). Η βελτίωση οφείλεται στις μειωμένες
εισαγωγές πετρελαιοειδών, ενδιάμεσων αγαθών
και μεταφορικού εξοπλισμού που έχουν
επηρεαστεί τόσο από τη χαμηλότερη εγχώρια
ζήτηση αλλά και από τις μειωμένες τιμές, κυρίως
των πετρελαιοειδών. Παράλληλα, οι εξαγωγές
αγαθών καταγράφουν παρόμοιους ρυθμούς
μείωσης όπως και οι εισαγωγές αγαθών, αλλά
εφόσον ο όγκος των εισαγωγών είναι πολύ
μεγαλύτερος από τον όγκο των εξαγωγών, το

ΠIΝΑΚΑΣ A.7 εμπορικό ισοζύγιο
(€ εκατομύρια)

Πηγή: ΣΥΚ.

Έλλειμμα
Εισαγωγές Εξαγωγές ισοζυγίου

2007 6.353,4 1.082,8 5.270,8
2008 7.349,1 1.167,4 6.181,7
ετήσια % μεταβολή 15,7 7,8 17,3
2008 Ιαν. - Μάρ. 1.701,5 271,5 1.430,0
2009 Ιαν. - Μάρ. 1.271,0 207,4 1.063,6
ετήσια % μεταβολή -25,3 -23,6 -25,6

7. Με βάση την διεθνώς ισχύουσα μεθοδολογία (BP5) τα κέρδη
ξένων εταιρειών στην Κύπρο, έστω και αν δεν επαναπατρίζονται,
καταγράφονται λογιστικά ως εκροές από το λογαριασμό εισοδη-
μάτων (που αυξάνει το έλλειμμα ΙΤΣ) και ταυτόχρονα ως εισροές
στις άμεσες επενδύσεις (που αυξάνει τη χρηματοδότηση του
ελλείμματος ΙΤΣ).
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εμπορικό ισοζύγιο επηρεάζεται σε πιο μικρό
βαθμό από τη μείωση στις εξαγωγές.

Η χρηματοδότηση των αναγκών της Κύπρου
που προκύπτει από τα ελλείμματα στο ΙΤΣ κατά τα
προηγούμενα χρόνια, γινόταν κυρίως μέσω των
άμεσων επενδύσεων, ενώ με την αύξηση του
ελλείμματος το 2007 και 2008 έχει αυξηθεί η
σημασία της χρηματοδότησης από λοιπές
επενδύσεις (Διάγραμμα Α.28). Το ποσοστό
χρηματοδότησης από άμεσες επενδύσεις το 2008
μειώθηκε περίπου στο 10% από σχεδόν 40% 2007.
Η μεγάλη μείωση του ποσοστού το 2008 οφείλεται
τόσο στη μεγάλη αύξηση του ελλείμματος όσο και
σε μεγάλες τραπεζικές επενδύσεις στο εξωτερικό,
ένα μη επαναλαμβανόμενο γεγονός που μείωσε
αισθητά τις καθαρές άμεσες επενδύσεις.
Εξαιρώντας τη συγκεκριμένη επένδυση το
ποσοστό χρηματοδότησης από άμεσες επενδύσεις
φθάνει στο 26% περίπου, ενώ οι καθαρές
επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ για το 2008
παραμένουν σταθερές σε σχέση με προηγούμενα
χρόνια, περίπου στο 4,5%.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το συνολικό
εξωτερικό χρέος της Κύπρου έχει φθάσει στο
116,1% του ΑΕΠ το 2008, από περίπου 50% που
ήταν το 2003, εν μέρει, λόγω έκδοσης χρεογράφων
από πρώην διεθνείς τραπεζικές μονάδες. Πρέπει να
τονιστεί ότι τα εν λόγω χρεόγραφα καλύπτονται
από εγγυήσεις μητρικών εταιρειών, συνεπώς η
θυγατρική εταιρεία στην Κύπρο δεν αναλαμβάνει
κανένα κίνδυνο. Τέλος, η διεθνής επενδυτική θέση
της Κύπρου το 2008 άνκαι πλεονασματική, δηλαδή
το ενεργητικό της Κύπρου είναι μεγαλύτερο από
το παθητικό, συνεχίζει να μειώνεται λόγω κυρίως
των συνεχιζόμενων ελλειμμάτων στο ΙΤΣ.

Τουρισμός

Η πορεία του τουρισμού, όπως καταγράφεται μέσα
από τα έσοδα για τους πρώτους τρεις μήνες του
2009, είναι σαφώς επιδεινωμένη σε σχέση με την

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως % του ΑΕΠ

άµεσεις επενδύσεις ως % του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών (δεξιά κλίµακα)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(προκ.)(προκ.)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

-150

-100

-50

0

50

100

150

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.28 χρηµατόδότηση ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών από άµεσες επενδύσεις

Πηγή: KTK.
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πορεία που καταγράφηκε την αντίστοιχη περίοδο
του 2008 (Πίνακας Α.8). Συγκεκριμένα, τα
συνολικά έσοδα για την εν λόγω περίοδο
παρουσίασαν μείωση κατά 12,8%. Παράλληλα, οι
αφίξεις για τους πρώτους τέσσερεις μήνες του
έτους παρουσίασαν επίσης μεγάλη μείωση κατά
8,6%. Οι εξελίξεις στον τουρισμό οφείλονται
κυρίως στις δυσμενείς επιπτώσεις της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα στην οικονομία
του Ηνωμένου Βασιλείου από το οποίο προέρχεται
περίπου το 50% των τουριστών.

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Α.29 ο ρυθμός
μείωσης των εσόδων κατά το πρώτο τρίμηνο του
2009 είναι μικρότερος από το ρυθμό μείωσης των
αφίξεων, κάτι που σημαίνει ότι η κατά κεφαλή
δαπάνη αυξήθηκε κατά την εν λόγω περίοδο,
μετριάζοντας έτσι τη μείωση στα συνολικά
τουριστικά έσοδα.

�. εγχώρια Ζήτηση, Παραγωγή
και αγορά εργασίας

Τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί

Με βάση αναλυτικά στοιχεία της ΣΥΚ, ο ρυθμός
μεγέθυνσης της κυπριακής οικονομίας, για το 2008
ήταν 3,7%, καταγράφοντας επιβράδυνση σε
σύγκριση με το 2007. Η επιβράδυνση άρχισε να
διαφαίνεται ιδιαίτερα από το τελευταίο τρίμηνο
του έτους, και όπως φαίνεται, συνεχίζει να
εντατικοποιείται. (Διαγράμματα Α.30(α) και
Α.30(β), σελ. 49). Με βάση πιο πρόσφατα
προκαταρκτικά στοιχεία της, η ΣΥΚ ανακοίνωσε ότι
η ετήσια οικονομική μεγέθυνση κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2009 ήταν της τάξης του 1,4%.

Όσον αφορά την επιβράδυνση στο ρυθμό
μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ που
καταγράφηκε το 2008, αυτή οφείλεται κυρίως, στη
σημαντική επιβράδυνση που σημειώθηκε στις
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών που κατέγραψαν
αύξηση 1,1% σε σύγκριση με 7,2% το 2007.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.29 αφίξεις και έσοδα από τουρισµό
(ετήσια µεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.

ΠIΝΑΚΑΣ A.8 Τουρισμός

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

2007 2.416,1 1.858,1 731,1
2008 2.403,8 1.792,8 769,1
ετήσια % μεταβολή -0,5 -3,5 5,2
2008 Ιαν. - Μάρτ. 229,0 143,2 625,4
2009 Ιαν. - Μάρτ. 194,1 124,8 643,0
ετήσια % μεταβολή -15,2 -12,8 2,8

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πηγή: ΣΥΚ.
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Αντίθετα, η ιδιωτική κατανάλωση, η οποία
συνέτεινε σημαντικά στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ
το 2008, παρουσίασε επιβράδυνση, με το ρυθμό
αύξησης να φθάνει το 7% το 2008 σε σχέση με
8,2% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Παράλληλα, οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου
κεφαλαίου, επιβραδύνθηκαν ελαφρά
καταγράφοντας αύξηση 9,8% σε σύγκριση με
αύξηση 10,4% το 2007. Επιβράδυνση κατέγραψαν
και οι συνολικές εισαγωγές οι οποίες αυξήθηκαν
κατά 9,9%, έναντι αύξησης 12,5% το 2007, κυρίως
επηρεαζόμενες από την επιβράδυνση στις
εισαγωγές καταναλωτικών και ενδιάμεσων
αγαθών. Αντίθετα, η δημόσια κατανάλωση
αυξήθηκε κατά 8,7% το 2008 σε σύγκριση με
αύξηση 0,1% το 2007, εν μέρει, λόγω της
εισαγωγής νερού στην Κύπρο από την Ελλάδα.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι το
τελευταίο τρίμηνο του 2008 το ΑΕΠ κατέγραψε
σημαντική επιβράδυνση ως επακόλουθο των
διεθνών αρνητικών εξελίξεων. Πιο συγκεκριμένα,
το τελευταίο τρίμηνο του 2008 αυξήθηκε κατά
2,9% σε σύγκριση με αύξηση 4,6% το αντίστοιχο
τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου. Η
επιβράδυνση αυτή ήταν επακόλουθο της
οικονομικής ύφεσης που επηρέασε όλες τις
υποκατηγορίες του ΑΕΠ.

Πρόσφατοι δείκτες της εγχώριας ζήτησης για το
2009 διαγράφουν μια πορεία σημαντικότερης
επιβράδυνσης σε σύγκριση με την καταγραφόμενη
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, ως επακόλουθο
των εντονότερων επιπτώσεων της οικονομικής
κρίσης για το υπόλοιπο του χρόνου. Σύμφωνα με
τους δείκτες εμπιστοσύνης του Απριλίου (Πίνακας
Α.9) η επιβράδυνση του ΑΕΠ αναμένεται να
συνεχιστεί κατά το 2009. Πιο συγκεκριμένα, οι
επιμέρους δείκτες των υπηρεσιών, της
βιομηχανίας, του λιανικού εμπορίου, της
κατανάλωσης και των κατασκευών δείχνουν
σημαντική επιβράδυνση.

Σημειώνεται ότι η κατακόρυφη μείωση των
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Τριμηνιαία  αύξηση πραγματικού ΑΕΠ (επιμέρους κατηγορίες)ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.30(β) Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού
αεΠ (επιμέρους κατηγορίες)
(ετήσια µεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.

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

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

2008 2009 2009 2009 2009
Δεκ. Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ.

ΔΟΣ 78,9 71,8 66,4 55,0 65,7
Βιομηχανία -4 -11 -13 -19 -8
Υπηρεσίες 1 1 -5 -13 -13
Καταναλωτές -40 -38 -39 -41 -41
Λιανικό εμπόριο -16 -21 -28 -29 -29
Κατασκευές -24 -42 -42 -51 -45
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δεικτών εμπιστοσύνης που καταγράφηκε από το
τελευταίο τρίμηνο του 2008 μέχρι και τους
πρώτους μήνες του 2009, φαίνεται να αναχαιτίζεται
και παρατηρείται σταθεροποίηση των δεικτών, σε
ιστορικά χαμηλά, όμως, επίπεδα. Παράλληλα,
αρκετοί δείκτες όπως οι πωλήσεις τσιμέντου
κατέγραψαν μείωση 20,8% τους πρώτους τρεις
μήνες του 2009, οι εγγραφές αυτοκινήτων
μειώθηκαν κατά 20,8% τους πρώτους τέσσερεις
μήνες του 2009, ενώ παρόμοια εικόνα
καταγράφεται και από τις δαπάνες κατόχων
πιστωτικών καρτών οι οποίες επιβεβαιώνουν τις
επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης στην κυπριακή
οικονομία.

Ιδιωτική κατανάλωση

Η ιδιωτική κατανάλωση με βάση τα αναλυτικά
στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών του 2008,
κατέγραψε σημαντικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, ενώ
η εικόνα αυτή άρχισε να ανατρέπεται το τελευταίο
τρίμηνο του 2008. Πιο συγκεκριμένα, το τέταρτο
τρίμηνο του 2008 η ιδιωτική κατανάλωση
αυξήθηκε κατά 2,5% ετησίως σε σύγκριση με 9,8%
αύξηση το τέταρτο τρίμηνο του 2007,
σηματοδοτώντας τα πρώτα σημάδια των
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο.
Πιο πρόσφατα στοιχεία του δείκτη κύκλου
εργασιών λιανικού εμπορίου, από τον οποίο
εξαιρούνται οι πωλήσεις αυτοκινήτων, δείχνουν
σημάδια περαιτέρω επιβράδυνσης καταγράφοντας
ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης του 0,3% τους
πρώτους δύο μήνες του 2009 σε σύγκριση με 14,7%
αύξηση τους αντίστοιχους δύο μήνες του 2008
(Διάγραμμα Α.31). Όσον αφορά τις εγγραφές
ιδιωτικών οχημάτων, αυτές κατέγραψαν μείωση της
τάξης του 20,8% τους πρώτους τέσσερεις μήνες του
2009 (Διάγραμμα Α.32).

Επιπρόθετο δείκτη που αντανακλά την εγχώρια
κατανάλωση, αποτελούν οι δαπάνες κατόχων
κυπριακών πιστωτικών καρτών στην Κύπρο

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Φεβρ. Ιούν. Οκτ. Φεβρ. Ιούν. Οκτ. Φεβρ. Ιούν. Οκτ. Φεβρ. Ιούν. Οκτ. Φεβρ. Ιούν. Οκτ. Φεβρ.

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

% µεταβολή προηγούµενου έτους

% µεταβολή κινητού µέσου 6 µηνών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.31 Λιανικές πωλήσεις

Πηγή: ΣΥΚ.

2006 2007 2008 2009
Απρ. Αυγ. Δεκ. Απρ. Αυγ. Δεκ. Απρ. Αυγ. Δεκ. Απρ.

-40

-20

0

20

40

60

80

-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140

% µεταβολή κινητού µέσου 6 µηνών

ποσοστιαία µεταβολή προηγούµενου έτους (δεξιά κλίµακα)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.32 εγγραφές αυτοκινήτων

Πηγή: ΣΥΚ.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 �

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

(Διάγραμμα Α.33), οι οποίες μειώθηκαν κατά 1,2%
τους πρώτους τέσσερεις μήνες του 2009, σε
σύγκριση με το ρυθμό αύξησης της τάξης του
27,5% που καταγράφηκε την αντίστοιχη περίοδο
του 2008. Οι δαπάνες κατόχων ξένων καρτών στην
Κύπρο κατέγραψαν επίσης μείωση της τάξης του
19,5% την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2009, σε
σχέση με αύξηση 5,8% την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, γεγονός που αντικατοπτρίζει και τη
μείωση των εσόδων από τον τουρισμό.

Δευτερογενής τομέας: κατασκευές /
βιομηχανική παραγωγή

Τα στοιχεία για τον κατασκευαστικό τομέα
καταδεικνύουν αισθητή συρρίκνωση στη
δραστηριότητα καθώς και μείωση του
αγοραστικού ενδιαφέροντος τόσο από Κύπριους
όσο και από ξένους.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός αδειών οικοδομής τους
πρώτους δύο μήνες του 2009 κατέγραψε μικρή
ετήσια αύξηση της τάξης του 0,9%. Ταυτόχρονα,
όμως, σε σχέση με τους τελευταίους δύο μήνες του
2008 μειώθηκε κατά 11,9%, υποδηλώνοντας
ανατροπή της ανοδικής πορείας που υπήρχε τους
τελευταίους μήνες του προηγούμενου έτους.
(Διάγραμμα Α.34). Για παράδειγμα, η συνολική αξία
και το εμβαδόν των αδειών οικοδομής μειώθηκαν
κατά 14,9% και 22,2%, αντίστοιχα, την περίοδο
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2009 σε σύγκριση με την
περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2008. Ο αριθμός
αδειών οικοδομής για οικιστικές μονάδες μειώθηκε
παράλληλα κατά 20,9%. Αναλυτικότερα, ο αριθμός
αδειών οικοδομής για οικιστικά έργα κατέγραψε
μείωση της τάξης του 12,8% σε σχέση με το
προηγούμενο δίμηνο. Όσον αφορά στις άδειες
οικοδομής ανά επαρχία, η μεγαλύτερη μείωση στον
αριθμό αδειών και οικιστικών μονάδων κατά τους
πρώτους δύο μήνες του 2009 σε σύγκριση με τους
τελευταίους δύο μήνες του 2008 σημειώθηκε στην
Πάφο και τη Λάρνακα αντίστοιχα, ενώ η Λευκωσία
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κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση στην αξία και το
εμβαδόν των οικοδομών κατά την
προαναφερόμενη περίοδο. Συνεπώς, οι άδειες
οικοδομής, που συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη
μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό
τομέα, επιβεβαιώνουν την εκτίμηση για περαιτέρω
ουσιαστική μείωση της δραστηριότητας, ειδικότερα
στις τουριστικές περιοχές.

Παράλληλα, στοιχεία του πρώτου τετραμήνου
του 2009 για τα πωλητήρια έγγραφα που
κατατέθηκαν στο Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας κατέγραψαν ετήσια μείωση της
τάξης του 62%, υποδεικνύοντας ότι ο
κατασκευαστικός τομέας σε όλες ανεξαιρέτως τις
επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου επηρεάστηκαν
αρνητικά. Συγκεκριμένα, η εγχώρια ζήτηση στην
Πάφο και την Αμμόχωστο φαίνεται να έχει
επηρεαστεί στο μεγαλύτερο βαθμό, ενώ η μείωση
στη ζήτηση από ξένους αγοραστές φαίνεται να
επηρεάζει περισσότερο τη Λάρνακα και την
Αμμόχωστο. Επιπρόσθετα, ο αριθμός
μεταβιβασμένων τεμαχίων κατά τους πρώτους
τέσσερεις μήνες του 2009, κατέγραψε ετήσια
μείωση της τάξης του 53,7%, με τη Λάρνακα και τη
Λεμεσό να έχουν επηρεαστεί περισσότερο.

Περαιτέρω ένδειξη της περιορισμένης ζήτησης
στον τομέα των κατασκευών είναι η σημαντική
μείωση που καταγράφηκε το πρώτο τετράμηνο
του 2009 στα έσοδα της κυβέρνησης από τα
ακίνητα. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
Ιανουαρίου-Μαρτίου 2009, οι εισπράξεις του
Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων από το φόρο
ακίνητης ιδιοκτησίας και κεφαλαιουχικών κερδών
μειώθηκαν κατά 12% και 83% αντίστοιχα σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008, ενώ
τα τέλη χαρτοσήμου κατέγραψαν ουσιαστική
μείωση της τάξης του 42% κατά την
προαναφερόμενη περίοδο.

Ο δείκτης εμπιστοσύνης του τομέα κατασκευών
όπως παρουσιάζεται στην ενότητα «Τριμηνιαίοι
Εθνικοί Λογαριασμοί» (Πίνακας Α.9, σελ. 49),
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υποδηλοί επίσης σημαντική μείωση στη
δραστηριότητα του τομέα. Όπως διαφαίνεται και
από το Διάγραμμα Α.35, ο δείκτης ακολουθεί από
τον Ιούλιο 2008 γενικά αρνητική πορεία, με τον
Απρίλιο, όμως, να παρουσιάζει μια σχετική
σταθεροποίηση. Παρόλα αυτά, οι προσδοκίες για
τις τιμές πωλήσεων ακινήτων συνεχίζουν να είναι
αρνητικές ακόμα και τον Απρίλιο, διαγράφοντας
την αναμενόμενη μελλοντική πορεία του τομέα
των κατασκευών.

Τα στοιχεία για τον όγκο πωλήσεων τσιμέντου
κατά τους πρώτους τέσσερεις μήνες του 2009
αντικατοπτρίζουν την απότομη συρρίκνωση της
εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας.
Συγκεκριμένα, το πρώτο τετράμηνο του 2009 ο
όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 27,8% σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008,
επιστρέφοντας έτσι στα επίπεδα του 2004. Το
Μάρτιο, ο όγκος πωλήσεων σημείωσε ετήσια
μείωση 29,6%, τη μεγαλύτερη των τελευταίων
ετών, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία, τον Απρίλιο 2009 η μείωση
σταθεροποιήθηκε στο 28,7% σε σύγκριση με
αύξηση 19,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2008
(Διάγραμμα Α.36).

Λόγω της σημασίας του τομέα της
κτηματαγοράς στην κυπριακή οικονομία και
ελλείψει επίσημου δείκτη, η Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου έχει δημιουργήσει δείκτη τιμών οικιστικών
ακινήτων τον οποίο παρακολουθεί σε ετήσια βάση.
Η παραγωγή του δείκτη στηρίζεται σε στοιχεία από
αριθμό τραπεζών που αφορούν τις εκτιμημένες
τιμές ακινήτων τα οποία τυγχάνουν
οικονομετρικής ανάλυσης με χρήση της μεθόδου
hedonic. Η σειρά αυτή, εμπλουτίζεται και με άλλες
σχετικές πληροφορίες και δείκτες που αφορούν το
συγκεκριμένο τομέα για πληρέστερη ανάλυση και
για διαμόρφωση των τελικών τιμών, όπως αυτές
δημοσιεύονται στο παρόν δελτίο. Η εκτιμημένη
σειρά τιμών οικιστικών ακινήτων με βάση την
προαναφερόμενη μεθοδολογία παρουσιάζει, σε
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μέση ετήσια βάση, μικρή επιβράδυνση
καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 13% το
2009 σε σύγκριση με 15% και 10% το 2007 και
2006, αντίστοιχα. Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι ο
ρυθμός μεγέθυνσης για το 2008 επηρεάζεται από
τις σημαντικές αυξήσεις που καταγράφηκαν τους
πρώτους μήνες, ενώ προς το τέλος του έτους
παρατηρήθηκαν τάσεις σημαντικής επιβράδυνσης.
Ακολουθώντας την τάση των τιμών όπως αυτές
καταγράφονται από τις εκτιμήσεις ακινήτων σε
συνδυασμό με τους τελευταίους δείκτες όπως
αυτοί καταγράφονται πιο πάνω εκτιμάται ότι για
τους πρώτους μήνες του 2009 οι τιμές ακινήτων
καταγράφουν μικρές μειώσεις.

Σημάδια συρρίκνωσης παρουσιάζονται επίσης
και στον τομέα της μεταποίησης. Συνολικά ο
δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (Διάγραμμα
Α.37) κατέγραψε σημαντική μείωση της τάξης του
8,5% κατά τους πρώτους δύο μήνες του 2009 σε
σύγκριση με αύξηση 9,4% κατά τους αντίστοιχους
μήνες του 2008.

Αγορά εργασίας

Ακολουθώντας την ισχυρή οικονομική
δραστηριότητα κατά τα πρώτα τρίμηνα του 2008,
η απασχόληση το 2008 συνέχισε να αυξάνεται με
ψηλούς ρυθμούς, καταγράφοντας ρυθμούς
αύξησης τη τάξης του 2,8% σε σχέση με 3,1% το
2007. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την
αύξηση στο ξένο εργατικό δυναμικό. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η απασχόληση κατά το τέταρτο
τρίμηνο επιβραδύνθηκε σημαντικά,
αντικατοπτρίζοντας την επιβράδυνση στο ΑΕΠ
κατά το εν λόγω τρίμηνο. Παράλληλα, κατά το 2008
καταγράφηκε μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά
0,2 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας στο 3,7%,
σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Εργατικού
Δυναμικού (ΕΕΔ) (Διάγραμμα Α.38).

Σε ό,τι αφορά την ανά τομέα ανάλυση της
απασχόλησης (Διάγραμμα Α.39), η αύξηση που
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καταγράφηκε κατά το 2008 οφείλεται, κυρίως, στις
«λοιπές υπηρεσίες» (χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί, διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
δημόσια υπηρεσία, εκπαίδευση, υγεία), ενώ
σημαντική είναι επίσης και η συνεισφορά των
τομέων εμπορίου, επισκευών, ξενοδοχείων,
εστιατορίων, μεταφορών και επικοινωνιών. Οι
κατασκευές έχουν επίσης συνεισφέρει θετικά στην
απασχόληση, ενώ σε πολύ πιο μικρό βαθμό η
βιομηχανία. Τέλος, η απασχόληση στον τομέα της
γεωργίας, παρά τη θετική συνεισφορά κατά το
2007, κατέγραψε μείωση κατά το 2008, εν μέρει
λόγω των επιπτώσεων της ανομβρίας στη
γεωργική παραγωγή.

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για την
ανεργία (Διάγραμμα Α.40) αφορούν τους
εγγεγραμμένους ανέργους, τα οποία ακολουθούν
σε μεγάλο βαθμό την τάση που δείχνουν τα
στοιχεία της ΕΕΔ κατά τα τελευταία χρόνια. Το
ποσοστό αυτό, ενώ μέχρι και το πρώτο εξάμηνο
του 2008 παρουσίαζε μια πτωτική τάση, στη
συνέχεια αυξήθηκε, γεγονός που συνδέεται με την
επιβράδυνση της κυπριακής οικονομίας. Το
ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας το πρώτο
τρίμηνο του 2009 αυξήθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2008, φθάνοντας το 4,0%. Η αυξητική τάση της
εγγεγραμμένης ανεργίας επιβεβαιώνεται και από
τα στοιχεία που είναι διορθωμένα ως προς τις
εποχιακές διακυμάνσεις. Σημειώνεται ότι ο αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων και συνεπώς το
ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας είναι μικρότερα
από τα αντίστοιχα της ΕΕΔ λόγω κάποιων
διαφορών που υπάρχουν στις δύο μεθοδολογίες
καταμέτρησης της ανεργίας.

�. εγχώριες Δημοσιονομικές εξελίξεις

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας που καλύπτουν τη γενική
κυβέρνηση (Πίνακας Α10), κατά το 2008
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.40 Ποσοστό εγγεγραµµένης ανεργίας

Πηγή: ΣΥΚ.
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καταγράφηκε δημοσιονομικό πλεόνασμα της
τάξης του 0,9% του ΑΕΠ σε σχέση με πλεόνασμα
3,4% του ΑΕΠ το 2007. Ταυτόχρονα, το
πλεόνασμα του πρωτογενές ισοζυγίου (primary
balance) ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2008 μειώθηκε
σε 3,8% από 6,5% το 2007. Η μείωση των
δημοσιονομικών πλεονασμάτων οφείλεται
κυρίως στην πολύ μεγάλη αύξηση των δημόσιων
δαπανών σε συνδυασμό με το σχετικά μικρό
ρυθμό αύξησης των δημόσιων εσόδων. Πιο
συγκεκριμένα οι συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 11,4% το 2008 σε
σχέση με το 2007 ενώ τα συνολικά έσοδα της
γενικής κυβέρνησης αυξήθηκαν μόνο κατά 5,3%.
Πρέπει να σημειωθεί πως ο σχετικά χαμηλός
ρυθμός αύξησης των δημόσιων εσόδων το 2008
οφείλεται κυρίως στο χαμηλό ρυθμό αύξησης
στα έσοδα στην κατηγορία «Τρέχοντες φόροι στο
εισόδημα, πλούτο κλπ» όπου καταγράφηκε μια
αύξηση της τάξης του 1,8% σε αντίθεση με το
2007 όπου είχε καταγραφεί μια αύξηση της τάξης
του 40,2%. Αυτή η κατηγορία συμπεριλαμβάνει
τα έσοδα από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών,
τα οποία επηρεάζονται από το επίπεδο
δραστηριότητας στον τομέα των κατασκευών και
ακινήτων. Τα έσοδα σε αυτή την κατηγορία είχαν
καταγράψει μη αναμενόμενη και προσωρινή
αύξηση της τάξης του 135,0% το 2007 σε σχέση
με το 2006 λόγω της αυξημένης τότε
δραστηριότητας στον τομέα κατασκευών και
ακινήτων. Τα στοιχεία του Τμήματος Εσωτερικών
Προσόδων δείχνουν μείωση 35% στα έσοδα από
το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών το 2008 σε
σχέση με το 2007. Όπως προαναφέρθηκε, ο
χαμηλός ρυθμός αύξησης των δημόσιων εσόδων
συνδυάστηκε και με το ψηλό ρυθμό αύξησης των
δημόσιων δαπανών. Πιο συγκεκριμένα οι
δαπάνες σε κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά
17,3% το 2008 σε σχέση με το 2007 ενώ η
αντίστοιχη αύξηση το 2007 σε σχέση με το 2006
ήταν μόνο 2,8%.

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

Πηγή: ΣΥΚ.

Iαν-Δεκ. Iαν-Δεκ.
2007 2008 Μεταβολή

ΔΑΠΑΝΕΣ
Ενδιάμεση ανάλωση 799,8 905,6 105,8
Κεφαλαιουχικά αγαθά 451,9 505,3 53,4
Απολαβές προσωπικού 2.258,8 2.422,1 163,3
Άλλοι φόροι επί της παραγωγής 0,5 0,4 -0,1
Επιδοτήσεις 65,4 70,0 4,6
Τόκοι πληρωθέντες 479,7 483,8 4,1
Κοινωνικές παροχές 1.827,0 2.142,7 315,7
Άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις 680,7 831,0 150,3
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου 129,8 93,3 -36,5
Σύνολο Δαπανών 6.693,6 7.454,2 760,6

ΕΣΟΔΑ
Παροχή αγαθών και υπηρεσιών 489,0 487,5 -1,5
Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές 3.076,3 3.164,8 88,5

εκ των οποίων ΦΠΑ 1.730,1 1.943,7 213,6
Εισόδημα περιουσίας 110,6 216,3 105,7
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ 2.180,7 2.221,0 40,3
Κοινωνικές εισφορές 1.194,7 1.402,9 208,2
Άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις 168,3 104,3 -64,0
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου 11,4 14,8 3,4
Σύνολο Εσόδων 7.231,0 7.611,4 380,4
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) 537,4 157,2

Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) ως % επί του ΑΕΠ 3,4 0,9
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Όπως διαφαίνεται και από τα διαγράμματα
Α.41 και Α.42 το τέταρτο τρίμηνο του 2008
παρατηρήθηκε επιδείνωση της δημοσιονομικής
κατάστασης αφού ήταν το μόνο τρίμηνο των
τελευταίων δύο χρόνων όπου καταγράφηκε
έλλειμμα τόσο στο δημοσιονομικό ισοζύγιο όσο
και στο πρωτογενές ισοζύγιο. Πιο συγκεκριμένα,
κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2008 οι δαπάνες σε
κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά 29% σε
σχέση με τον τέταρτο τρίμηνο του 2007.
Ταυτόχρονα τα έσοδα από «Φόρους επί της
παραγωγής και εισαγωγές», που
συμπεριλαμβάνουν και τα έσοδα από το ΦΠΑ το
τέταρτο τρίμηνο του 2008 κατέγραψαν μείωση της
τάξης του 10,6% σε σχέση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2007. Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στο
μειωμένο ρυθμό αύξησης της ιδιωτικής
κατανάλωσης κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2008
το οποίο, μεταξύ άλλων, συνδέεται με την
παγκόσμια οικονομική κρίση.

Όπως διαφαίνεται στο Διάγραμμα Α.43 το
δημόσιο χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ
κατέγραψε σημαντική μείωση από 59,4% σε 49,1%.
Άνκαι το πλεόνασμα στο πρωτογενές ισοζύγιο
συνείσφερε σε αυτή τη μείωση, το μεγαλύτερο
μέρος αυτής της μείωσης οφείλεται στη
συρρίκνωση των χρεολυτικών ταμείων8. Κατά το
2008 υπήρξε σημαντική συρρίκνωση των
χρεολυτικών ταμείων, καθότι ένα μεγάλο μέρος
του χρέους που χρηματοδοτήθηκε με αυτόν τον
τρόπο μέσω των διαχρονικών καταθέσεων από την
κυβέρνηση εξοφλήθηκε το 2008.

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.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.41 ∆ηµοσιονοµικό και πρωτογενές
ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης
(€ εκατοµύρια )

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.43 Καθαρό δηµόσιο χρέος ως ποσοστό
του αεΠ

Πηγή: Yπουργείο Οικονοµικών.

8. Αυτά είναι έντοκα ειδικά ταμεία που δημιουργήθηκαν παλαιότερα
και διατηρούνται ακόμα στην Κεντρική Τράπεζα με σκοπό τη
σταδιακή αποπληρωμή διάφορων ποσών του δημόσιου χρέους,
στα οποία κάθε χρόνο το κράτος καταθέτει συγκεκριμένο ύψος
πληρωμών μέχρι την ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου
χρέους, δηλαδή την ημερομηνία που το κράτος καλείται να
αποπληρώσει εκείνο το συγκεκριμένο μέρος του δημόσιου
χρέους. Προηγουμένως, τα ποσά τα οποία κατέθετε το κράτος στα
χρεολυτικά ταμεία αφαιρούνταν από το δημόσιο χρέος, ανεξάρ-
τητα από το γεγονός ότι αυτό το μέρος του χρέους θα αποπλη-
ρώνονταν μελλοντικά. Με την ένταξη μας στην ΕΕ, τα ποσά τα
οποία ήταν καταθετημένα στα χρεολυτικά ταμεία δεν μπορούσαν
να παρουσιαστούν στους λογαριασμούς του δημόσιου χρέους ως
αποπληρωμές για μεθοδολογικούς λόγους που επιβλήθηκαν από
την Ευρωστάτ. Ως αποτέλεσμα, αυτά τα ποσά παρουσιάζονται ως
μέρος του δημόσιου χρέους μέχρι την ημερομηνία λήξης των
χρεολυτικών ταμείων, τη στιγμή δηλαδή που θα γίνονται οι
αποπληρωμές αυτών των συγκεκριμένων ποσών του χρέους.
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Στοιχεία για το 2009

Στη χρονική στιγμή ετοιμασίας του παρόντος
Οικονομικού Δελτίου δεν ήταν διαθέσιμα τα
στοιχεία της γενικής κυβέρνησης για το πρώτο
τρίμηνο του 2009. Επί μέρους στοιχεία από το
Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, όμως, επίσης και
στοιχεία από το Τμήμα του ΦΠΑ δείχνουν πως τα
φορολογικά έσοδα από τους άμεσους και
έμμεσους φόρους αντίστοιχα, είναι αρκετά
μειωμένα κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2009
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.
Ιδιαίτερη μείωση παρουσιάζουν τα έσοδα από το
φόρο κεφαλαιουχικών κερδών τα οποία κατά την
υπό εξέταση περίοδο έχουν μειωθεί κατά 83% σε
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπως
επίσης και τα έσοδα από το ΦΠΑ τα οποία
καταγράφουν μείωση της τάξης του 3,3%. Κύριος
λόγος αυτών των μειώσεων είναι, όπως
προαναφέρθηκε, η επιβράδυνση στον τομέα των
κατασκευών και ακινήτων και η επιβράδυνση στην
ιδιωτική κατανάλωση. Αν η εικόνα αυτή συνεχιστεί
για ολόκληρο το 2009, όπως εξ’ άλλου φαίνεται να
προδιαγράφουν τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου,
τότε τα μειωμένα δημόσια έσοδα σε συνδυασμό με
μια πιθανή αύξηση των δημόσιων δαπανών θα
οδηγήσουν σε αυξημένα δημοσιονομικά
ελλείμματα. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρόβλεψη
της κυβέρνησης για δημοσιονομικό έλλειμμα της
τάξης του 0,8% όπως αυτή εμφανίζεται στο
Πρόγραμμα Σταθερότητας διαφαίνεται ανέφικτη.

Μέτρα για το Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΤΚΑ)

Η συγκράτηση των δαπανών είναι απαραίτητη,
ώστε η μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημόσιων
οικονομικών να εξασφαλιστεί, αφού υπολογισμοί
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι το
φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού θα
αυξήσει κατακόρυφα τις πιέσεις στα δημόσια
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οικονομικά στην Κύπρο. Έχοντας αυτό υπόψη, η
υιοθέτηση του πακέτου μέτρων το οποίο στοχεύει
στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ΤΚΑ το
Μάρτιο του 2009 είναι ευπρόσδεκτη και θεωρείται
ένα σημαντικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση.
Όπως είναι γνωστό, το πακέτο αυτό στοχεύει
κυρίως στη σταδιακή αύξηση των συνεισφορών
στο ΤΚΑ και αυτό αναμένεται πως θα καταστήσει
το ΤΚΑ βιώσιμο μέχρι περίπου το 2047. Δεδομένου
όμως τα υιοθετημένα μέτρα δεν εξασφαλίζουν τη
βιωσιμότητα του ΤΚΑ μακροχρόνια και εφόσον ο
μέσος όρος ζωής αυξάνεται, περαιτέρω μέτρα
όπως η αύξηση της ηλικίας στην οποία θα
παραχωρείται σύνταξη στους δικαιούχους
ενδεχόμενα να χρήζουν επανεξέτασης.

�. 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
Ευρωσύστημα. 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 για τη ζώνη του ευρώ. Οι εν λόγω
υποθέσεις εργασίας είναι οι ίδιες με εκείνες που
χρησιμοποιήθηκαν από το Ευρωσύστημα για τις
μακροοικονομικές προβλέψεις στη ζώνη του
ευρώ και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
εκτιμήσεις για τα επιτόκια, τις ισοτιμίες
νομισμάτων, την τιμή του πετρελαίου και το
διεθνές εμπόριο. Οι προβλέψεις ολοκληρώθηκαν
με υποθέσεις εργασίας και στοιχεία που ήταν
διαθέσιμα μέχρι και τις 13 Μαΐου 2009.

Αναφορικά με τις ισοτιμίες νομισμάτων,
υιοθετείται η υπόθεση εργασίας ότι το δολάριο θα
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ΠΛαΙΣΙΟ α.� Η οικονομική ανάπτυξη
στην Κύπρο: μια προκαταρκτική
διερεύνηση των επιδράσεων του
διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος

Εισαγωγή

Είναι αναμενόμενο πως οι οικονομικές
εξελίξεις σε μια μικρή και ανοικτή οικονο-
μία, όπως αυτή της Κύπρου, επηρεάζονται
από το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Οι
διεθνείς οικονομικές και χρηματοοικονομι-
κές εξελίξεις επηρεάζουν την εγχώρια οικο-
νομία μέσω κυρίως του διασυνοριακού
εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, καθώς
επίσης και των διεθνών χρηματοοικονομι-
κών ροών. Τόσο το διασυνοριακό εμπόριο,
όσο και οι χρηματοοικονομικές ροές
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις
οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο.

Στην ανάλυση αυτή επιτελείται μια
προκαταρκτική προσπάθεια εμπειρικής
διερεύνησης του συσχετισμού μεταξύ του
ρυθμού ανάπτυξης οικονομικής δραστη-
ριότητας στην Κύπρο και του ρυθμού οικο-
νομικής ανάπτυξης σε οικονομίες
εμπορικών της εταίρων. Συγκεκριμένα,
παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη αυτής
της σχέσης τις τελευταίες δεκαετίες με ιδιαί-
τερη διερεύνηση στα τελευταία χρόνια
όπου, λόγω των προετοιμασιών για ένταξη
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και
μετέπειτα στη ζώνη του ευρώ, η δομή της
κυπριακής οικονομίας έχει αλλάξει ουσια-
στικά και έχει εξομοιωθεί περισσότερο με
τις οικονομίες των χωρών μελών της ΕΕ.

Η εμπειρική διερεύνηση διεκπεραιώνε-
ται με τη χρήση ετήσιων και τριμηνιαίων
στοιχείων, μέσα σε ένα απλουστευμένο
πλαίσιο ανάλυσης μερικής ισορροπίας.
Παρόλο που το πλαίσιο αυτό δεν εξετάζει
όλες τις πτυχές των συσχετισμών μεταξύ
αγορών στην Κύπρο και εκείνων των εμπο-
ρικών της εταίρων, εντούτοις τα αποτελέ-
σματα, μπορούν να δώσουν χρήσιμες
πληροφορίες και συμπεράσματα.

Ανάλυση με ετήσια στοιχεία

Τα ετήσια στοιχεία του Ακαθάριστου Εγχώ-
ριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Κύπρου και αριθ-
μού εμπορικών της εταίρων, χωρών ή
οικονομικών περιοχών, εξετάζονται για την
περίοδο 1980-2008 ή και για μικρότερες σε
διάρκεια περιόδους, ανάλογα με τη διαθε-

σιμότητα των στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα,
οι ρυθμοί ανάπτυξης της ΕΕ, της ζώνης του
ευρώ, του Ηνωμένου Βασιλείου και των
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.1 ρυθμός ανάπτυξης του αεΠ
για Κύπρο και επιλεγμένους εμπορικούς
εταίρους
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: ΔΝΤ, World Economic Outlook, Απρίλης 2009.
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ΗΠΑ παρουσιάζονται στο Διάγραμμα A.11.
Όπως διαφαίνεται στο γράφημα υπάρχει

μια θετική σχέση μεταξύ του ρυθμού
ανάπτυξης της Κύπρου και των εμπορικών
της εταίρων τα τελευταία χρόνια2. Αυτό
υποδηλοί πως η οικονομία της Κύπρου
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τις
οικονομικές εξελίξεις στο διεθνές περιβάλ-
λον. Η γραφική παράσταση επίσης δείχνει
πως ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης της
Κύπρου είναι συστηματικά ψηλότερος από
το μέσο όρο της ΕΕ, υποδηλώνοντας τη
σταδιακή οικονομική σύγκλιση της κυπρια-
κής οικονομίας με εκείνη της ΕΕ. Το ίδιο
συμβαίνει σε σχέση με την οικονομία της
ζώνης του ευρώ, όπου χαρακτηριστικά
φαίνεται ότι την τελευταία δεκαετία (περίο-
δος 1999-2008), ο ρυθμός οικονομικής
ανάπτυξης της Κύπρου είναι μεταξύ 1,1 και
2,8 ποσοστιαίων μονάδων ψηλότερος από
εκείνο της ζώνης του ευρώ.

Όπως προαναφέρθηκε, η σχέση αυτή
εμφανίζεται πιο σημαντική τα τελευταία
χρόνια. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τους

ακόλουθους λόγους: πρώτον, την παγκο-
σμιοποίηση, η οποία έχει γενικά οδηγήσει
σε αύξηση του συσχετισμού και αλληλε-
ξάρτησης των οικονομιών και δεύτερον, τη
σταδιακή αναδόμηση και μεταλλαγή της
κυπριακής οικονομίας κατά την τελευταία
δεκαετία. Η εξέλιξη αυτή υποβοηθήθηκε
από τα πολλά μέτρα που λήφθηκαν την
περίοδο αυτή με στόχο την ελευθεροποί-
ηση και εναρμόνιση της κυπριακής οικονο-
μίας με τις οικονομίες των χωρών μελών της
ΕΕ, στα πλαίσια των προετοιμασιών της
ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ το 2004.

Ο Πίνακας των συντελεστών συσχέτισης3

για τους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης του
ΑΕΠ παρουσιάζεται πιο πάνω για ολόκληρη
την περίοδο και για μερικές χρονικές υποπε-
ριόδους: Η υποπερίοδος 2000-2008 καλύ-
πτει τα χρόνια μετά από την δημιουργία της
ευρωζώνης το 1999, ενώ η περίοδος 1996-
2008 αντιστοιχεί στην περίοδο όπου υπάρ-
χουν συγκρίσιμα στοιχεία για όλες τις χώρες
της ΕΕ, που βασίζονται στην κοινή στατι-
στική μεθοδολογία ESA 95.

Ο Πίνακας Α.1 επιβεβαιώνει τα προκα-

1980-1989 1990-1999 2000-2008 1980-2000 1996-2008
Μέσος όρος (%) 5,55 3,71 3,67 4,65 3,62
Τυπική Απόκλιση 4,39 2,61 1,04 3,55 1,19

Συντελεστής Συσχέτισης με:
Ευρωζώνη - - 0,88 - 0,76
Ευρωπαϊκή Ένωση -0,15 0,30 0,85 0,03 0,74
Ηνωμένο Βασίλειο -0,37 0,27 0,44 -0,14 0,37
Ηνωμένες Πολιτείες 0,02 0,32 0,39 0,09 0,19

ΠΙΝΑΚΑΣ A.1 ρυθμός ανάπτυξης του αεΠ στην Κύπρο τις τελευταίες δεκαετίες

Πηγές: ΔΝΤ, World Economic Outlook, Απρίλης 2009.

1. Ο ρυθμός ανάπτυξης στις ΗΠΑ χρησιμοποιείται ως δείκτης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας.
2. Τα πρώτα υπό εξέταση χρόνια δείχνουν ότι η κυπριακή οικονομία επηρεάζεται περισσότερο από εγχώριους παράγοντες όπως

χαρακτηριστικά δείχνουν οι μεγάλες αυξομειώσεις του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ που συνδέονται εν μέρει με εγχώριες εξελίξεις.
3. Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών είναι δείκτης της γραμμικής σχέσης μεταξύ αυτών των μεταβλητών και

διακυμαίνεται μεταξύ -1 και +1. Όσο πιο στενή είναι η συσχέτιση των μεταβλητών τόσο πιο κοντά στο +1 θα είναι ο συντελε-
στής. Σε περίπτωση αντίστροφης σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών, τότε ο συντελεστής πλησιάζει το -1. Αν δεν υπάρχει καμία
σχέση, δηλαδή οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες, ο συντελεστής συσχέτισης βρίσκεται γύρω στο 0.



� ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

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

ταρκτικά συμπεράσματα της προηγούμε-
νης γραφικής παράστασης. Ο πίνακας των
συντελεστών συσχέτισης υποδεικνύει πως
όντως ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης
της Κύπρου έχει ψηλό συσχετισμό με εκείνο
των εταίρων της στη ζώνη του ευρώ, ιδιαί-
τερα μετά τη δημιουργία του ευρώ πριν
από μια δεκαετία. Πρέπει να σημειωθεί
επίσης ότι οι συντελεστές συσχέτισης για
την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ είναι συστη-
ματικά ψηλότεροι από εκείνους του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου και των ΗΠΑ.

Ανάλυση με τριμηνιαία στοιχεία
Δεδομένου του ψηλού συσχετισμού μεταξύ
της οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου και
των εμπορικών της εταίρων τα τελευταία
χρόνια, μια πιο λεπτομερής ανάλυση επιχει-
ρείται χρησιμοποιώντας τριμηνιαία στοι-
χεία (ετήσιος ρυθμός αύξησης του
τριμήνου). Αυτή η ανάλυση η οποία χρησι-
μοποιεί διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο
1996 πρώτο τρίμηνο – 2008 τέταρτο
τρίμηνο επίσης προσφέρει χρήσιμες
πληροφορίες για τη δυναμική της προανα-
φερθείσας σχέσης.

Για παράδειγμα, ενδεχόμενα να υπάρχει
μια χρονική υστέρηση προτού η επίδραση
οικονομικών εξελίξεων από το εξωτερικό
περιβάλλον μεταδοθεί στην κυπριακή οικο-
νομία. Η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να

απορριφθεί μετά από μια προκαταρκτική
εξέταση των στοιχείων, όπως παρουσιάζε-
ται στον Πίνακα Α.2.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα A.2, οι
συντελεστές συσχέτισης του ρυθμού
ανάπτυξης της Κύπρου σε σχέση με τους
ρυθμούς ανάπτυξης της ΕΕ, της ευρωζώνης
και του ΗΒ, είναι ψηλές αλλά είναι ακόμη
ψηλότερες στην περίπτωση όπου υπάρχει
μια χρονική υστέρηση ενός τριμήνου και σε
μερικές περιπτώσεις, όπου υπάρχει χρονική
υστέρηση δύο ή τριών τριμήνων. Περιπτώ-
σεις μεγαλύτερης χρονικής υστέρησης
φαίνονται να είναι λιγότερο σημαντικές.

Αυτή η ανάλυση των τριμηνιαίων στοι-
χείων δείχνει ότι όντως υπάρχει χρονική
υστέρηση προτού η επίπτωση οικονομικών
εξελίξεων στο εξωτερικό μεταδοθεί στην
Κύπρο. Για να διευκρινιστεί περισσότερο η
μορφή αυτής της σχέσης, χρειάζεται περισ-
σότερη οικονομετρική ανάλυση, στα πλαί-
σια μιας διευρυμένης και πιο αναλυτικής
έρευνας.

Τι πρέπει να αναμένουμε για το 2009

Η πιο πάνω ανάλυση, άνκαι απλουστευμένη
είναι χρήσιμη και σε μια ενδεχόμενη μελέτη
αλλά και στη διαμόρφωση προβλέψεων,
ειδικά υπό το φως των αξιοσημείωτων
εξωτερικών γεγονότων όπως αυτών που

Βαθμοί υστέρησης Ευρωζώνη Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένες Πολιτείες
0 0,616 0,592 0,392 0,349
1 0,719 0,728 0,569 0,469
2 0,675 0,706 0,618 0,551
3 0,533 0,569 0,604 0,624
4 0,406 0,440 0,465 0,621

ΠΙΝΑΚΑΣ A.2 Συντελεστές συσχέτισης του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης του αεΠ της Κύπρου με
επιλεγμένους εμπορικούς εταίρους για τα έτη 199�-200�
(Τριμηνιαία στοιχεία)

Πηγές: SDW, ΕKT.
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καταγράφηκαν στην Ευρώπη κατά το
δεύτερο μισό του 2008. Ως αποτέλεσμα της
πρωτοφανούς αβεβαιότητας στις χρηματα-
γορές και των επακόλουθων δυσκολιών
στην αξιολόγηση της επίδρασης της στην
πραγματική οικονομία, έχουν γίνει από
διεθνείς οργανισμούς επανειλημμένες προς
τα κάτω αναθεωρήσεις προβλέψεων για
την οικονομική ανάπτυξη σε μεγάλες οικο-
νομίες το 2009. Με βάση την προηγούμενη
ανάλυση θα αναμενόταν πως παρόμοιες
αναθεωρήσεις έπρεπε να γίνουν και στις
προβλέψεις για την οικονομική επίδοση της
Κύπρου. Αυτό φαίνεται στο Διάγραμμα Α.2
όπου οι επανειλημμένες αναθεωρήσεις των
προβλέψεων στην ευρωζώνη παρουσιά-

ζονται μαζί με τις αντίστοιχες αναθεωρή-
σεις των προβλέψεων του ρυθμού
οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου. Για
σκοπούς συνέπειας και σαφήνειας της
παρουσίασης, στο γράφημα παρουσιάζον-

ται μόνο οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, οι οποίες δημοσιεύτηκαν το
Νοέμβριο 2008, τον Ιανουάριο 2009 και το
Μάιο 2009.

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2, η
σταδιακή χειροτέρευση των προβλέψεων
του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης της
Κύπρου για το 2009 ακολουθεί τις προς τα
κάτω αναθεωρήσεις του ρυθμού οικονομι-
κής ανάπτυξης της ευρωζώνης αλλά σε πιο
μικρό βαθμό. Για παράδειγμα, μεταξύ
Νοεμβρίου 2008 και Μαΐου 2009, η
πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναθεωρήθηκε από +0,2% σε -4%, ενώ
εκείνη της Κύπρου αναθεωρήθηκε από
2,9% σε 0,3%4.

Η σχετικά πιο ήπια επίδραση της κρίσης
στην κυπριακή οικονομία το 2009 μπορεί
να αποδοθεί κυρίως σε τρεις παράγοντες:
(α) τα γενικά υγιή θεμελιώδη μακροοικονο-
μικά μεγέθη στην Κύπρο που υπήρχαν πριν
την κρίση (β) την ευρωστία του τραπεζικού
τομέα στην Κύπρο που απέτρεψε την
τραπεζική κρίση, η οποία δεν αποφεύχθηκε
στις πλείστες άλλες χώρες και (γ) τη μικρή
εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας από
τον τομέα της βιομηχανίας, ο οποίος
επηρεάστηκε συγκριτικά περισσότερο από
την κρίση, παρά άλλοι οικονομικοί τομείς.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2

Κύπρος
Ζώνη του ευρώ (16)

−4

−2

0

2

4

6

−4

−2

0

2

4

6

2.9(1)

1.1(2)

0.3(3)

0.1(4)

-1.9 (5)

-4.0 (6)

Πηγές: SDW, ΕΚΤ.
Σημείωση: (1), (2), (3) Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ρυθμό
ανάπτυξης του ΑΕΠ στην Κύπρο για το 2009, το Νοέμβριο 2008, τον
Ιανουάριο 2009 και το Μάιο 2009, αντίστοιχα.
(4), (5), (6) Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ρυθμό ανάπτυξης του
ΑΕΠ στην Ευρωζώνη για το 2009, το Νοέμβριο 2008, τον Ιανουάριο 2009
και το Μάιο 2009, αντίστοιχα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.2: ρυθμός ανάπτυξης αεΠ για
Κύπρο και ζώνη του ευρώ για την περίοδο
2000-2009
(ετήσια μεταβολή, %)

4. Αυτή η αναθεώρηση παρατηρείται και στην περίπτωση των προβλέψεων της ΚΤΚ και του ΔΝΤ: Βασιζόμενη στη χειροτέρευση
της διεθνούς οικονομίας η πρόβλεψη της ΚΤΚ για το 2009 αναθεωρήθηκε από 2% το Δεκέμβριο 2008 σε 0,4% τον Ιούνιο του
2009. Παρομοίως, η πρόβλεψη του ΔΝΤ για την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου για το 2009 (β. κυρίως κείμενο) αναθεωρή-
θηκε από το 2,8% τον Νοέμβριο του 2008 στο 0,3% τον Απρίλιο του 2009.
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κυμανθεί κοντά στα €1,3 το 2009 και το 2010. Η τιμή
του πετρελαίου αναμένεται να ανέλθει κατά μέσο
όρο στα $54,5 το βαρέλι το 2009, ενώ το 2010
αναμένεται να κυμανθεί γύρω στα $65,5 το βαρέλι.
Σημειώνεται ότι, με βάση πιο πρόσφατα στοιχεία, η
εικόνα φαίνεται να έχει ήδη διαφοροποιηθεί από τις
προαναφερθείσες υποθέσεις, με την τιμή του
πετρελαίου να καταγράφει μικρή ανοδική τάση, ο
οποία όμως αντισταθμίζεται από την ανατίμηση του
ευρώ έναντι του δολαρίου.

Προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη
του ευρώ

Με βάση τις πιο πάνω υποθέσεις εργασίας ο πληθω-
ρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να υποχω-
ρήσει αισθητά και προβλέπεται να κυμανθεί μεταξύ
του 0,1% και 0,5% το 2009 (Πίνακας Α.11), σε
σύγκριση με 3.3% το 2008. Το 2010, η μέση τιμή
αύξησης του εναρμονισμένου δείκτη τιμών κατανα-
λωτή αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ του 0,6% και
1,4%. Η προδιαγραφόμενη τάση του πληθωρισμού
σε σχήμα «U» αντικατοπτρίζει κυρίως, τις προηγού-
μενες αυξήσεις στις τιμές διαφόρων αγαθών και
κυρίως των τιμών του πετρελαίου. Το ΑΕΠ αναμένε-
ται να συρρικνωθεί σημαντικά καταγράφοντας
μείωση που θα κυμανθεί μεταξύ του -5,1% και -4,1%
για το 2009 ενώ το 2010 το ΑΕΠ της ευρωζώνης
αναμένεται να καταγράψει ρυθμούς ανάπτυξης που
θα κυμανθούν μεταξύ -1,0% και 0,4%. Η μείωση που
αναμένεται στο ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ θα αντικα-
τοπτρίζει τις σημαντικές μειώσεις που αναμένονται
τόσο στις εξαγωγές όσο και στις επενδύσεις.

Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία
Τιμές: εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή

Με βάση τις υποθέσεις εργασίας του
Ευρωσυστήματος, οι προβλέψεις της ΚΤΚ για τον
ΕνΔΤΚ ανέρχονται στο 1,0% για το 2009 σε

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

2009πρ 2010πρ
ΑΕΠ

Προβλέψεις Ιουνίου 2009 -5,1 - -4,1 -1,0 - 0,4
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 -1,0 - 0,0 0,5 - 1,5

Πληθωρισμός
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 0,1 - 0,5 0,6 - 1,4
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 1,1 - 1,7 1,5 - 2,1

Πηγή: ΕΚΤ.
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σύγκριση με 4,4% το 2008 (Πίνακας Α.12) λόγω,
κυρίως, των χαμηλών τιμών του πετρελαίου σε
σχέση με τα περσινά επίπεδα καθώς και της
παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που επιδρά
αρνητικά στη ζήτηση στην Κύπρο. Παρά την
αισθητή μείωση στο ρυθμό μεγέθυνσης της
εγχώριας κατανάλωσης και της πιστωτικής
επέκτασης που παρατηρείται από το τέλος του
2008 ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας
αναμένεται να σημειώσει μόνο μικρή επιβράδυνση
στο 2,9% το 2009 από 3,1% το 2008 λόγω των ήδη
παραχωρηθέντων μισθολογικών αυξήσεων για το
2009 και των προδιαγραφόμενων σημαντικών
αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων.

Το 2010 ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να επιταχυνθεί στο
3,0%, λόγω κυρίως, της επίδρασης βάσης από τις πολύ
χαμηλές τιμές του πετρελαίου το 2009, σύμφωνα με
τις υποθέσεις εργασίας του Ευρωσυστήματος. Σε αντι-
διαστολή, ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας
αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω επιβράδυνση και
να περιοριστεί στο 2%, λόγω κυρίως των σχετικά
χαμηλών μισθολογικών αυξήσεων που προδιαγρά-
φονται και της επιβράδυνσης που αναμένεται στο
ρυθμό αύξησης των τιμών των τροφίμων.

Αποδοχές, παραγωγικότητα
και αγορά εργασίας

Το μοναδιαίο κόστος εργασίας αναμένεται κατα-
γράψει μικρή αύξηση το 2009 λόγω της προδια-
γραφόμενης μείωσης της παραγωγικότητας, ενώ η
εικόνα αναμένεται να αντιστραφεί για το 2010.
Συγκεκριμένα, η μείωση στη δαπάνη ανά μισθωτό
για το 2010 θα μειώσει το μοναδιαίο εργατικό
κόστος παρά την ταυτόχρονη μικρή μείωση στη
παραγωγικότητα (Πίνακας Α.13).

Η απασχόληση κατά το 2009 αναμένεται να
καταγράψει αρνητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης,
επηρεαζόμενη από τις συνέπειες της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης στην κυπριακή οικονομία.
Ακολούθως, με τη βελτίωση του οικονομικού

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

2008 2009πρ 2010πρ
Eναρμονισμένος ΔΤΚ

Προβλέψεις Ιουνίου 2009 4,4 1,0 3,0
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 4,6 2,4 2,9

ΕνΔΤΚ εξαιρ. Ενέργειας
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 3,1 2,9 2,0
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 3,2 3,1 2,6

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

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

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

Προβλέψεις Ιουνίου 2009 4,1 4,1 3,2
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 5,0 4,8 3,7

Μοναδιαίο εργατικό κόστος
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 3,2 3,5 2,9
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 3,9 3,8 2,8

Παραγωγικότητα
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 0,9 0,6 0,3
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 1,1 0,9 0,9

Συνολική απασχόληση
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 2,8 -0,2 0,4
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 2,5 1,1 1,6

Ποσοστό ανεργίας (% του ΟΕΠ)
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 3,7 5,0 4,8
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 3,9 4,3 4,1

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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κλίματος, η απασχόληση αναμένεται να
καταγράψει θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης
παραμένοντας όμως κάτω από το μέσο όρο των
τελευταίων ετών. Τέλος, σε συνάρτηση με τα πιο
πάνω η ανεργία για το 2009 αναμένεται να αυξηθεί
πριν καταγράψει βελτίωση το 2010.

Εθνικοί λογαριασμοί

Σε ό,τι αφορά τους εθνικούς λογαριασμούς, ο
πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ για την
Κύπρο προβλέπεται να φθάσει στο 0,4% και 0,7% τα
έτη 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 προαναφερόμενη περίοδο είναι
χαμηλότερες από εκείνες του Δεκεμβρίου 2008,
λόγω κυρίως της περαιτέρω επιδείνωσης του
διεθνούς κλίματος που επηρέασε, αντίστοιχα, και
των πιθανοτήτων για μεγαλύτερη επιβράδυνση
στον τομέα των κατασκευών, του τουρισμού αλλά
και του χρηματοπιστωτικού τομέα το 2009 και 2010.
Η προβλεπόμενη πορεία άρχισε να προδιαγράφεται
με βάση τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία που
επιβεβαιώνουν την επερχόμενη σημαντική
επιβράδυνση στην κυπριακή οικονομία.
Συγκεκριμένα, με βάση τους δείκτες εμπιστοσύνης
του Απριλίου του 2009, το ΑΕΠ αναμένεται να
συνεχίσει να επιβραδύνεται και το τρέχον έτος ενώ
την ίδια εικόνα σκιαγραφούν και πρόσφατα στοιχεία
όπως, μεταξύ άλλων, οι εγγραφές αυτοκινήτων, οι
πωλήσεις τσιμέντου, η χρήση πιστωτικών καρτών
και ο εγχώριος δανεισμός όπως αυτά αναλύθηκαν
πιό πάνω. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να
καταγράψει μείωση το 2009 κατά 0,9%, λόγω των
αρνητικών διεθνών εξελίξεων και της μειωμένης
εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Σημειώνεται ότι η
μείωση της κατανάλωσης θα ήταν ακόμη
μεγαλύτερη εάν δεν λαμβάνονταν υπόψη οι
δημόσιες δαπάνες και κοινωνικές παροχές που

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

2008 2009πρ 2010πρ
ΑΕΠ

Προβλέψεις Ιουνίου 2009 3,7 0,4 0,7
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 3,6 2,0 2,5

Ιδιωτική κατανάλωση
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 7,0 -0,9 0,0
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 10,7 3,7 3,7

Δημόσια κατανάλωση
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 8,7 3,5 0,6
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 3,7 3,8 2,9

Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 9,8 0,3 0,6
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 6,0 3,7 2,1

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσίων
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 1,1 -14,4 2,6
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 0,7 -1,6 3,0

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσίων
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 9,9 -14,8 2,1
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2008 10,8 0,9 3,4

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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αναμένεται να δοθούν με βάση το προσχέδιο
του προϋπολογισμού του 2009. Οι ακαθάριστες
επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αναμένονται να
καταγράψουν επιβράδυνση την περίοδο 2009-
2010, κυρίως επηρεαζόμενες από την
επιβράδυνση που αναμένεται να καταγραφεί
στην κατασκευαστική βιομηχανία με βάση τα
πρόσφατα στοιχεία των αδειών οικοδομής
καθώς και της αναμενόμενης μειωμένης
εξωτερικής και εσωτερικής ζήτησης για ακίνητα
στην εγχώρια αγορά.

Σε ό,τι αφορά τις συνολικές εξαγωγές
προϊόντων και υπηρεσιών, σημειώνεται ότι
αναμένεται να καταγραφεί σημαντική μείωση το
2009. Ως επακόλουθο της παγκόσμιας κρίσης η
πορεία του τουρισμού, των χρηματοπιστωτικών
αλλά και των άλλων λοιπών υπηρεσιών αναμένεται
να επηρεαστεί αρνητικά με τους πιο πάνω τομείς να
καταγράφουν μείωση ή σημαντική επιβράδυνση
στο ρυθμό μεγέθυνσής τους. Παράλληλη πορεία
αναμένεται να καταγραφεί στις εισαγωγές
προϊόντων και υπηρεσιών. Προς το τέλος του 2010
προβλέπεται μερική ανάκαμψη στην παγκόσμια
οικονομία με θετικές επιπτώσεις τόσο στις
εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές προϊόντων και
υπηρεσιών. Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να έχει
θετικό αντίκτυπο στην ιδιωτική κατανάλωση και
στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου.

Αξιολόγηση κινδύνων για τις
μακροοικονομικές προβλέψεις

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό (Πίνακας Α.12,
σελ. 65) καθώς και για το ΑΕΠ (Πίνακας Α.14, σελ.66)
θεωρούνται ως οι πιο πιθανές με βάση τις
προαναφερθείσες υποθέσεις εργασίας. Εντούτοις,
λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας που υπάρχει οι
δεσπόζουσες προβλέψεις, δηλαδή οι προβλέψεις με
βάση το κεντρικό σενάριο, θα πρέπει να θεωρούνται
ότι περικλείουν ένα ευρύ περιθώριο λάθους.

Οι πιθανότητες διακύμανσης των
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προβλέψεων του ΑΕΠ και του πληθωρισμού γύρω
από τις δεσπόζουσες τιμές σκιαγράφονται στα
Διαγράμματα 44 και 45 αντίστοιχα. Οι τρεις ζώνες
που διαφαίνονται στα διαγράμματα αυτά, με τις
πιθανότητες τους να καθορίζονται στο 50%, 70%
και 90%, δείχνουν η κάθε μια την ψηλότερη και τη
χαμηλότερη πιθανή τιμή για το συγκεκριμένο
διάστημα εμπιστοσύνης. Η κατανομή των
πιθανοτήτων στα δύο διαγράμματα, βασισμένη
τόσο σε στατιστική μεθοδολογία όσο και σε
υποκειμενική τεχνοκρατική αξιολόγηση, είναι
ασύμμετρη γύρω από τις δεσπόζουσες
προβλέψεις. Συγκεκριμένα η ασύμμετρη αυτή
κατανομή χωρίζεται σε δύο άνισα μέρη, πάνω και
κάτω από τη δεσπόζουσα τιμή9. Παράλληλα, οι
διακυμάνσεις αυξάνονται όσο μακραίνει η χρονική
περίοδος των προβλέψεων λόγω της αυξημένης
αβεβαιότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στη διεθνή
οικονομία, οι παρούσες προβλέψεις θεωρούνται
αβέβαιες δεδομένου του κινδύνου για
μεγαλύτερη οικονομική υποτονικότητα διεθνώς
και, συνεπώς, για εντονότερη αρνητική επίδραση
στην εγχώρια ζήτηση αλλά και στη διεθνή τιμή
του πετρελαίου. Οι κίνδυνοι αυτοί υποδηλούν ότι
ενδεχόμενες παρεκκλίσεις προς τα κάτω έχουν
μεγαλύτερη στατιστική πιθανότητα να
πραγματοποιηθούν παρά ενδεχόμενες
παρεκκλίσεις προς τα πάνω.

Αναλυτικότερα, οι κίνδυνοι για το ρυθμό
μεγέθυνσης του ΑΕΠ εστιάζονται στην
αβεβαιότητα που επικρατεί για την έκταση και
ένταση της επίδρασης της παγκόσμιας ύφεσης
στην κυπριακή οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, οι
κίνδυνοι εστιάζονται στη μελλοντική πορεία της
εγχώριας ζήτησης, των επενδύσεων, του
τουριστικού και κατασκευαστικού τομέα, και
ειδικότερα στη ζήτηση για παραθεριστικές
κατοικίες, καθώς και άλλων υπηρεσιών που
επηρεάζονται από την τουριστική βιομηχανία,
όπως τα εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παράλληλα,

9. Ο καθορισμός των διαστημάτων εμπιστοσύνης για ετερόκλινη
κατανομή, έγινε με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξαν η
Τράπεζα της Αγγλίας και η Τράπεζα της Σουηδίας.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.44 Κατανομή των πιθανοτήτων
διακύμανσης για τις προβλέψεις του πραγματικού
εθνικού αεΠ
(ετήσια μεταβολή, %)

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

Πηγή: ΚΤΚ.
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η επίδραση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και,
επομένως, στις συνθήκες δανεισμού, θα
εξαρτηθεί από το βαθμό δυσκολίας εξασφάλισης
επαρκούς ρευστότητας από τις τράπεζες. Η μικρή
βελτίωση που προβλέπεται για την κυπριακή
οικονομία το 2010 θα εξαρτηθεί από το βαθμό
ανάκαμψης της διεθνούς οικονομίας από τη
χρηματοοικονομική κρίση.

Με βάση τα πιο πάνω, οι κίνδυνοι για το ρυθμό
μεγέθυνσης του ΑΕΠ διαφαίνονται να είναι
μεγαλύτεροι προς τα κάτω και ενδεχομένως να
συμβάλουν σε χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε
σχέση με το κεντρικό σενάριο.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ενδεχόμενη
οικονομική ύφεση μεγαλύτερης έκτασης και
έντασης από αυτή που υιοθετήθηκε στο κεντρικό
σενάριο των προβλέψεων θα είναι περαιτέρω
κατασταλτική για τον πληθωρισμό λόγω, κυρίως,
της μεγαλύτερης αρνητικής επίδρασής της στο
τομέα των υπηρεσιών. Επίσης, μεγαλύτερη μείωση
στη τιμή του πετρελαίου από την αναμενόμενη θα
συμβάλει στην περαιτέρω μείωση των τιμών
ενέργειας και του πληθωρισμού, ενώ ενδεχόμενη
αύξηση της ανεργίας και μείωση της οικονομικής
δραστηριότητας θα έχει κατασταλτική επίδραση
στον πληθωρισμό. Σε αντιδιαστολή, κάποιες
πληθωριστικές πιέσεις θεωρούνται πιθανές λόγω
του ενδεχόμενου περαιτέρω αυξήσεων στις τιμές
του πετρελαίου, των αγροτικών προϊόντων και των
υπηρεσιών από τη μία, και του ενδεχόμενου
μεγαλύτερου ρυθμού πιστωτικής επέκτασης λόγω
χαμηλότερων επιτοκίων από την άλλη.

Σύγκριση των προβλέψεων για την κυπριακή
οικονομία από άλλους διεθνείς οργανισμούς

Οι προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν από την ΕΕ και
το ΔΝΤ για το ΑΕΠ και τον ΕνΔΤΚ της κυπριακής
οικονομίας την άνοιξη 2009 για τα έτη 2009 και
2010, έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα
κάτω σε σύγκριση με τις προβλέψεις που έγιναν
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το φθινόπωρο του 2008. Στα ίδια περίπου επίπεδα
κυμαίνονται και οι προβλέψεις της ΚΤΚ, ενώ
μικρές διαφορές που παρατηρούνται στις
προβλέψεις οφείλονται, κυρίως, στα διαφορετικά
δεδομένα που ίσχυαν κατά την περίοδο
διεξαγωγής των προβλέψεων (Πίνακας Α.15).
Συγκεκριμένα, για το 2009 η ΚΤΚ αναμένει ελαφρά
ψηλότερο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ,
λόγω κυρίως του σχετικά ψηλού ρυθμού που
καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2009 και
ελαφρώς ψηλότερο πληθωρισμό από το ΔΝΤ.
Όσον αφορά το 2010, η ΚΤΚ προβλέπει μικρή
αύξηση στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ, όπως και
η ΕΕ, σε αντίθεση με το ΔΝΤ που προβλέπει
μεγαλύτερη, ενώ αναμένει ψηλότερο
πληθωρισμό από ότι η ΕΕ και το ΔΝΤ.

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

ΑΕΠ ΕνΔΤΚ
2009πρ 2010πρ 2009πρ 2010πρ

Eυρωπαϊκή Άνοιξη 2009 0,3 0,7 1,1 2,0
Επιτροπή Φθινόπωρο 2008 2,9 3,2 2,9 3,2

ΔΝΤ Άνοιξη 2009 0,3 2,1 0,9 2,4
Φθινόπωρο 2008 2,8 3,5 3,5 2,6

ΚΤΚ Ιούνιος 2009 0,4 0,7 1,0 3,0
Δεκέμβρης 2008 2,0 2,5 2,4 2,9

Πηγές: ΚΤΚ, ΕΕ, ΔΝΤ.



εΝΟΤΗΤα B

Συνθήκες χρηματοοικονομικής
Σταθερότητας
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1. ΝΧΙ (πιστωτικά ιδρύματα, αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσί-
μων, κεντρικές τράπεζες και λοιπά ιδρύματα) και λοιποί ενδιάμεσοι
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (ασφαλιστικοί οργανισμοί, επαγ-
γελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία, επικουρικοί χρηματοοικονομι-
κοί οργανισμοί και φορείς, συλλογικά επενδυτικά σχέδια,
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, Δεκέμβριος 2008.

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 υποδομές των
χρηματοοικονομικών αγορών3 – να αντεπεξέρ-
χεται τις οποιεσδήποτε αναταραχές και την οποι-
αδήποτε μη ομαλή διόρθωση των
χρηματοοικονομικών ανισορροπιών, μετριάζον-
τας, με τον τρόπο αυτό, την πιθανότητα δημι-
ουργίας μιας σοβαρής αστάθειας στη διαδικασία
χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης που θα
μπορούσε να εξασθενήσει, σε σημαντικό βαθμό,
τη διοχέτευση των αποταμιεύσεων σε κερδοφό-
ρες ευκαιρίες επένδυσης4.

Σ’ αυτή την έκδοση του Οικονομικού Δελτίου
αναλύονται οι δυνητικοί κίνδυνοι για τη
σταθερότητα του εγχώριου χρηματοοικονομικού
συστήματος που πηγάζουν από το
μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό
περιβάλλον, με έμφαση στους τομείς των
νοικοκυριών, των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων και των ακινήτων. Όσον αφορά το
χρηματοοικονομικό σύστημα, περιγράφονται
συνοπτικά οι κυριότερες εξελίξεις στις εγχώριες
χρηματοοικονομικές αγορές. Σημειώνεται ότι η
ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης
των τραπεζών καθώς και η αξιολόγηση των πιο
σημαντικών δυνητικών κινδύνων που
αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας θα
περιλαμβάνονται στο επόμενο Οικονομικό Δελτίο
του Δεκεμβρίου 2009.
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1. εγχώριο μακροοικονομικό-
χρηματοοικονομικό Περιβάλλον

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται στοιχεία που
αφορούν τις δανειακές υποχρεώσεις και τη
χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών
και των μη χρηματοοικονομικών 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 χρηματοδότηση
του εν λόγω τομέα από τις τράπεζες.

1.1 μακροοικονομικές συνθήκες

Οι εγχώριες μακροοικονομικές συνθήκες, οι οποίες
μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα του
χρηματοοικονομικού συστήματος, αναλύονται
στην Ενότητα Α’ του Οικονομικού Δελτίου.

1.2 Τομέας των νοικοκυριών

1.2.1 Δανειακές υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια προς τα εγχώρια νοικοκυριά

Τα τραπεζικά δάνεια προς τα εγχώρια νοικοκυριά5

αυξήθηκαν κατά 14,1% κατά την περίοδο Μαρτίου
2008-Μαρτίου 2009. Όσον αφορά τις τρεις
υποκατηγορίες των δανείων προς τα νοικοκυριά,
τα μεν στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια
παρουσίασαν άνοδο κατά 18,7% και 31,3%6

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

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 κατη-
γορία “λοιπά δάνεια“ στην κατηγορία “καταναλωτικά δάνεια“ από
τον Ιούνιο του 2008. Η πιο πάνω διορθωτική αλλαγή είχε ως αποτέ-
λεσμα την απότομη αύξηση του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης των
“καταναλωτικών δανείων“ και τη σημαντική μείωση του ετήσιου
ρυθμού μεγέθυνσης των “λοιπών δανείων“.
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αντίστοιχα, τα δε λοιπά δάνεια7 μειώθηκαν κατά
0,3% κατά την πιο πάνω περίοδο (Διάγραμμα Β.1).
Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των
συνολικών τραπεζικών δανείων προς τα εγχώρια
νοικοκυριά παρουσιάζει μείωση από τον Νοέμβριο
2008. Η επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης
προς τα νοικοκυριά οφείλεται στην μείωση του
ρυθμού αύξησης των στεγαστικών και
καταναλωτικών δανείων, γεγονός που αντανακλά
τη συνεχιζόμενη υποχώρηση της δραστηριότητας
στον τομέα των οικιστικών ακινήτων και την
επιδείνωση των εγχώριων μακροοικονομικών
συνθηκών και προοπτικών. Αφενός, η σημαντική
εξασθένηση των προσδοκιών των νοικοκυριών
συνεπάγεται μείωση της ροπής προς κατανάλωση
και προς επένδυση σε κατοικίες, με αποτέλεσμα να
περιορίζεται η ζήτηση δανείων από τα νοικοκυριά,
και αφετέρου η εφαρμογή αυστηρότερων
κριτηρίων για τη χορήγηση πιστώσεων προς τα
νοικοκυριά εκ μέρους των τραπεζών έχει
περιορίσει τη προσφορά δανείων.

Στο τέλος Μαρτίου 2009, το ποσοστό των
δανείων προς τα εγχώρια νοικοκυριά επί των
συνολικών δανείων σε κατοίκους Κύπρου
(εξαιρουμένων των δανείων προς ΝΧΙ) αυξήθηκε
στο 44,0%, σε σύγκριση με 43,4% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2008 αλλά μειώθηκε σε σύγκριση με
46,7% στο τέλος Μαρτίου 2008. Τα στεγαστικά,
καταναλωτικά και λοιπά δάνεια των νοικοκυριών
στο τέλος Μαρτίου 2009 αντιπροσώπευαν το
44,7%, 22,6% και 32,7% των συνολικών δανείων
προς τα νοικοκυριά αντίστοιχα, σε σύγκριση με
44,4%, 22,3% και 33,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου
2008 και 43,0%, 19,6% και 37,4% στο τέλος
Μαρτίου 2008 αντίστοιχα (Διάγραμμα Β.2).
Συνεπώς, τα στεγαστικά 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 αυξήθηκε στο 4,2% στο τέλος

7. Τα “λοιπά δάνεια“ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δάνεια των ΝΧΙ
προς ιδιώτες, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα “στεγα-
στικά” και τα“καταναλωτικά”δάνεια, όπως δάνεια για ιατρική περί-
θαλψη, εκπαίδευση και ενοποίηση δανείων καθώς και δάνεια προς
εργοδότες (περιλαμβανομένων των αυτοεργοδοτούμενων) και μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1 Τραπεζικά δάνεια προς εγχώρια
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Πηγή: ΚΤΚ.
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(στο τέλος του τριμήνου, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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Μαρτίου 2009, σε σύγκριση με 4% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2008 και 3,8% στο τέλος Μαρτίου
2008. Όσον αφορά την κατανομή κατά νόμισμα,
στο τέλος Μαρτίου 2009, το ποσοστό των
δανείων σε ελβετικό φράγκο στο σύνολο των
δανείων προς νοικοκυριά σε ξένο νόμισμα
ανερχόταν στο 84,2%, σε ιαπωνικό γεν στο 7,2%
και σε δολάριο ΗΠΑ στο 6,9%, σε σύγκριση με
85,5%, 7,5% και 4,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008
και 87,2%, 5,5% και 4,7% στο τέλος Μαρτίου 2008
αντίστοιχα (Διάγραμμα Β.3).

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις8 προς ιδιώτες9

ως ποσοστό επί των συνολικών χορηγήσεων προς
ιδιώτες, στο τέλος Μαρτίου 2009, αυξήθηκαν στο
4,4%, σε σύγκριση με 4,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου
2008 αλλά μειώθηκαν σε σύγκριση με 5,0% στο
τέλος Μαρτίου 2008 (Διάγραμμα Β.4). Ο λόγος των
προβλέψεων προς τις συνολικές μη εξυπη-
ρετούμενες χορηγήσεις προς ιδιώτες (δείκτης
κάλυψης) παρουσίασε μείωση στο 86,6% στο τέλος
Μαρτίου 2009 από 94,6% στο τέλος Σεπτεμβρίου
2008 και 92,9% στο τέλος Μαρτίου 2008.

Χρέος των νοικοκυριών

Το χρέος των νοικοκυριών10 ως ποσοστό του ΑΕΠ
μειώθηκε ελαφρώς στο 121,5% στο τέλος
Δεκεμβρίου 2008 από 122,1% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2008 (αλλά αυξήθηκε σε σύγκριση με
118,1% στο τέλος Ιουνίου 2008 και 114,4% στο

8. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Οδηγίας της ΚΤΚ, οι μη
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ορίζονται ως οι χορηγήσεις οι
οποίες παρουσιάζουν υπέρβαση ή καθυστερήσεις στην αποπλη-
ρωμή του κεφαλαίου ή του τόκου ή των άλλων εσόδων πέραν των
τριών μηνών. Οι άμεσες χορηγήσεις και τα υποκατάστατα χορη-
γήσεων πελατών που καλύπτονται πλήρως με εξασφαλίσεις δεν
χαρακτηρίζονται ως μη εξυπηρετούμενες.

9. Χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά, εξαιρουμένων των χορηγήσεων
προς τους εργοδότες και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
που εξυπηρετούν νοικοκυριά.

10. Με βάση στοιχεία από τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς
λογαριασμούς (προκαταρκτικά). Περιλαμβάνει δάνεια και λοιπά
χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού των νοικοκυριών και των
μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.3 ανάλυση τραπεζικών δανείων προς
εγχώρια νοικοκυριά σε ξένο νόμισμα
(στο τέλος τoυ τριμήνου, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.4 μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις προς
ιδιώτες και προβλέψεις
(στο τέλος του τριμήνου, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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τέλος Δεκεμβρίου 2007). Το Διάγραμμα Β.5
παρουσιάζει το συνολικό χρέος των νοικοκυριών
ως ποσοστό του ΑΕΠ για τα έτη 2005 έως 2008.

Συνθήκες χρηματοδότησης

Τα επιτόκια11 νέων στεγαστικών και καταναλωτικών
δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς τα
νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν
άνοδο από 6,41% και 7,76% τον Σεπτέμβριο 2008
αντίστοιχα στο 6,82% και 7,92% το Μάρτιο 2009
αντίστοιχα (Διάγραμμα Β.6). Συγκριτικά, όπως
φαίνεται στο Διάγραμμα Α.21 (σελ. 42), τα επιτόκια
νέων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων σε
ευρώ των ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ προς τα
νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ ανέρχονταν στο
6,82% και 7,92% το Μάρτιο 2009 αντίστοιχα.

1.2.2 χρηματοοικονομική κατάσταση12

Καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού

Ο λόγος των καθαρών χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού (καθαρή αξία) των
νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε αισθητά
στο 117,0% στο τέλος Δεκεμβρίου 2008 (από 140,8%
στο τέλος Ιουνίου 2008 και 178,4% στο τέλος
Δεκεμβρίου 2007). Αυτό οφείλεται στη αύξηση των
στοιχείων παθητικού και τη μείωση των στοιχείων
ενεργητικού των νοικοκυριών. Στο Διάγραμμα Β.7
παρουσιάζονται τα καθαρά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού των νοικοκυριών ως ποσοστό
του ΑΕΠ για τα έτη 2005 έως 2008.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού των
νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 15,4% κατά το 2008,
γεγονός που αποδίδεται, κυρίως, στη σημαντική
άνοδο των τραπεζικών δανείων που χορηγήθηκαν
προς τα νοικοκυριά , τα οποία αντιπροσώπευαν το
95,1% των συνολικών χρηματοοικονομικών
στοιχείων παθητικού των νοικοκυριών στο τέλος

11. Κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχικός προσδιορισμός επιτοκίου έως 1 έτος.
12. Με βάση στοιχεία από τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς

λογαριασμούς (προκαταρκτικά).
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Πηγή: ΚΤΚ.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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Δεκεμβρίου 2008. Ως αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στο
Διάγραμμα Β.8, ο λόγος των χρηματοοικονομικών
στοιχείων παθητικού προς τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού ανήλθε στο 50,9% στο τέλος
Δεκεμβρίου 2008 (από 45,6% στο τέλος Ιουνίου 2008
και 39,1% στο τέλος Δεκεμβρίου 2007).

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2008, τα μετρητά/κατα-
θέσεις και τα δάνεια αντιπροσώπευαν το μεγαλύ-
τερο μέρος των χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού των νοικοκυριών αντί-
στοιχα. Στο Διάγραμμα Β.9 παρουσιάζεται η δομή
των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού των νοικοκυριών στο τέλος Δεκεμ-
βρίου 2008.

Πτωχεύσεις φυσικών προσώπων

Ο αριθμός των πτωχεύσεων φυσικών προσώπων
παρουσιάζει συνεχή ανοδική πορεία από το 2003,
γεγονός το οποίο, ενδεχομένως, να υποδηλοί ότι η
χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών
διαχρονικά δυσχεραίνεται. Το 2008 καταγράφηκαν
συνολικά 1083 πτωχεύσεις φυσικών προσώπων,
ενώ κατά τους πρώτους τέσσερεις μήνες του 2009
σημειώθηκαν 464 πτωχεύσεις φυσικών
προσώπων, γεγονόs που υποστηρίζει την
πρόβλεψη ότι ο συνολικός αριθμός για το τρέχον
έτος, ενδεχομένως, να είναι τελικά μεγαλύτερος
από εκείνο του 2008. Το Διάγραμμα Β.10
παρουσιάζει τον αριθμό των πτωχεύσεων φυσικών
προσώπων για τα έτη 1999 έως 2009.

Φυσικά πρόσωπα που έχουν εκδώσει
ακάλυπτες επιταγές

Κατά τους πρώτους τέσσερεις μήνες του 2009, ο
συνολικός αριθμός των φυσικών προσώπων που
έχουν εκδώσει ακάλυπτες επιταγές και έχουν
καταγραφεί στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών
που διατηρεί η ΚΤΚ ανήλθαν σε 310, σε σύγκριση
με 167 και 156 κατά τις αντίστοιχες περιόδους του
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παθητικού των νοικοκυριών
(στο τέλος του τριμήνου, % επί των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού)
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2008 και του 2007 (Διάγραμμα Β.11). Επιπλέον,
κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2009, ο
συνολικός αριθμός των φυσικών προσώπων που
ελέγχουν νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν εκδώσει
ακάλυπτες επιταγές και έχουν καταγραφεί στο
Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών αυξήθηκαν σε 172,
σε σύγκριση με 86 και 76 κατά τις αντίστοιχες
περιόδους του 2008 και του 2007.

Δείκτες εμπιστοσύνης από έρευνες
οικονομικής συγκυρίας

Με βάση τους δείκτες εμπιστοσύνης της Κύπρου,
όπως αυτοί καταρτίζονται μηνιαίως από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια σχετικών ερευνών
οικονομικής συγκυρίας που διεξάγονται σε κάθε
κράτος-μέλος της ΕΕ, φαίνεται ότι ο σύνθετος
Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ)13 ακολούθησε
καθοδική πορεία από τον Οκτώβριο 2008 μέχρι τον
Μάρτιο 2009 (Διάγραμμα Β.12). Ο ΔΟΣ βελτιώθηκε
ελαφρά τον Απρίλιο 2009, ενώ μειώθηκε ξανά το
Μάιο 2009. Όσον αφορά τις προσδοκίες των
νοικοκυριών, ο επιμέρους δείκτης καταναλωτικής
εμπιστοσύνης έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις γύρω
από χαμηλά επίπεδα από τον Οκτώβριο 2008.

Επιπλέον, τα στοιχεία που προκύπτουν από μια
περαιτέρω ανάλυση της κατηγορίας των
καταναλωτών υποδηλούν επιδείνωση των
προσδοκιών των νοικοκυριών στην Κύπρο για τη
χρηματοοικονομική κατάστασή τους και την
απασχόληση κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες
(Διάγραμμα Β.13).

1.2.� Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα
νοικοκυριά

Οι ενδεχόμενες μεταβολές στα επιτόκια και τα
εισοδήματα είναι οι κυριότερες πηγές κινδύνου
που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα των
νοικοκυριών να εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Μια

13. Economic Sentiment Indicator (ESI). Ο εν λόγω σύνθετος δείκτης
αποτελείται από το δείκτη εμπιστοσύνης βιομηχανίας (40%), το
δείκτη εμπιστοσύνης υπηρεσιών (30%), το δείκτη εμπιστοσύνης
καταναλωτών (20%), το δείκτη εμπιστοσύνης κατασκευών (5%) και
το δείκτη εμπιστοσύνης λιανικού εμπορίου (5%).

2006 2007 2008 2009
Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ. Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ. Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ. Ιαν. Απρ.

20
30
40
50
60
70
80
90

100
110

10

20

30

40

50

60

70

νέα φυσικά πρόσωπα νέα πρόσωπα που ελέγχουν νομικά
πρόσωπα (δεξιά κλίμακα)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.11 Νέα φυσικά πρόσωπα στο Κεντρικό
αρχείο Πληροφοριών (ακάλυπτες επιταγές)
(μηνιαία στοιχεία)

Πηγή: ΚΤΚ.

2007
Ιαν. Μάρτ. Ιούλ.Μάιος Σεπτ. Νοέμ.

2008
Ιαν. Μάρτ. Ιούλ.Μάιος Μάρτ. ΜάιοςΣεπτ. Νοέμ. Ιαν.

2009

-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40

0

20

40

60

80

100

120

140

βιομηχανία υπηρεσίες καταναλωτές
λιανικό εμπόριο κατασκευές ΔΟΣ (ESI) (δεξιά κλίμακα)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.12 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας:
δείκτες εμπιστοσύνης(1)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(1) Στοιχεία διορθωμένα από εποχιακές διακυμάνσεις.
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πιθανή υπερεκτίμηση 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, παρόλον ότι κρίνονται ως
ελεγχόμενοι, έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες.
Παρά τη μείωση του ετήσιου ρυθμού αύξησης των
τραπεζικών δανείων προς τα νοικοκυριά κατά τους
πρώτους μήνες του 2009, τα υψηλά επίπεδα των επιτο-
κίων των δανείων στην Κύπρο, σε σύγκριση με άλλες
χώρες της ζώνης του ευρώ, ενδέχεται να επηρεάσουν
αρνητικά την ικανότητα των νοικοκυριών να εξυπη-
ρετούν τα δάνειά τους. Επιπλέον, μια περαιτέρω
επιδείνωση του εγχώριου μακροοικονομικού περι-
βάλλοντος, ιδιαίτερα όσον αφορά την αγορά εργα-
σίας, ενδεχομένως, να εκθέσει το διαθέσιμο εισόδημα
των νοικοκυριών σε μεγαλύτερους κινδύνους και να
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ικανότητά τους να
αποπληρώνουν τα δάνειά τους.

Επιτοκιακός κίνδυνος των νοικοκυριών

Μετά τη δημοσίευση του Οικονομικού Δελτίου του
Δεκεμβρίου 2008, η ΕΚΤ προχώρησε σε μείωση του
ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς για πράξεις κύριας
αναχρηματοδότησης (Διάγραμμα Α.9, σελ. 27), οι
οποίες συνιστούν τη μεγαλύτερη πηγή άντλησης
ρευστότητας για το τραπεζικό σύστημα της ζώνης
του ευρώ, κατά 225 μονάδες βάσης από 3,25% το
Νοέμβριο 2008 στο 1% τον Μάΐο 2009 σε μια
προσπάθεια να επιταχυνθεί η συνεχιζόμενη πτώση
των επιτοκίων στην αγορά χρήματος, να
ενθαρρυνθούν οι τράπεζες να διατηρήσουν ή/και
να αυξήσουν το επίπεδο δανείων που χορηγούν
προς τους πελάτες τους, να ενισχυθεί η ρευστότητα
στην αγορά χρήματος και να βελτιωθούν γενικά οι
συνθήκες αναχρηματοδότησης των τραπεζών και
των επιχειρήσεων. Παρόλα ταύτα, όπως φαίνεται
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στα Διαγράμματα Β.6 (σελ. 78) και Β.19 (σελ. 87), τα
επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο
προς τα νοικοκυριά και τις μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ παρουσιάζουν
άνοδο από τον Σεπτέμβριο 2008. Αυτό οφείλεται,
κυρίως, στον έντονο ανταγωνισμό για προσέλκυση
καταθέσεων από τις τράπεζες, ο οποίες
προσέφεραν αυξημένα επιτόκια για νέες καταθέσεις
το 2008. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες μετακύλησαν
το αυξημένο κόστος αναχρηματοδότησής τους
στους δανειζόμενους, αυξάνοντας, με τον τρόπο
αυτό, το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης των
δανείων των νοικοκυριών.

Όσον αφορά τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια14

προς τα εγχώρια νοικοκυριά, η επίδραση του
εκάστοτε ύψους των επιτοκίων στο κόστος
εξυπηρέτησης αυτών των δανείων εξαρτάται από τις
πρόνοιες και προϋποθέσεις των σχετικών
συμβολαίων για ενυπόθηκο δανεισμό. Στην
περίπτωση που ο ενυπόθηκος δανεισμός
περιλαμβάνει πρόνοια για κυμαινόμενο επιτόκιο, ο
επιτοκιακός κίνδυνος επιβαρύνει πλήρως τα
νοικοκυριά. Η τάση να αναλαμβάνει ο δανειζόμενος
σχεδόν πλήρως τον επιτοκιακό κίνδυνο στις
δανειακές συμβάσεις των νοικοκυριών δεν φαίνεται
να έχει ανατραπεί. Συγκεκριμένα, στο τέλος Μαρτίου
2009, τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια με
κυμαινόμενο επιτόκιο αποτελούσαν το 97,6% των
συνολικών ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων,
έναντι 97,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008 και 97,2%
στο τέλος Μαρτίου 2008 (Διάγραμμα Β.14). Ως εκ
τούτου, δεδομένης της μεγάλης πλειονότητας των
ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων που
περιλαμβάνουν πρόνοια για κυμαινόμενο επιτόκιο,
συνάγεται ότι τα νοικοκυριά παραμένουν ευάλωτα
σε δυσμενέις κλυδωνισμούς που ενδέχεται να
προκύψουν λόγω μιας αύξησης των επιτοκίων.

Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν έχουν όλα τα
νοικοκυριά δανειακές υποχρεώσεις, ενώ τα

14. Δάνεια που εξασφαλίζονται πλήρως με υποθήκες επί των οικιστι-
κών ακίνητων τα οποία κατοικούνται ή θα κατοικηθούν από τον
δανειολήπτη ή εκμισθώνονται ή θα εκμισθωθούν από τον δανει-
ολήπτη καθώς και χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά υπό τη μορφή
συμπληρωματικών (top-up) ενυπόθηκων δανείων ή δανειακών
προϊόντων ενυπόθηκης προσόδου/αποδέσμευσης ακινητοποι-
ημένου κεφαλαίου (equity release schemes), όπου μέρος της αξίας
του οικιστικού ακινήτου μπορεί να αποδεσμευθεί και να χρησιμο-
ποιηθεί από τον ιδιοκτήτη για σκοπούς αναβάθμισης ή ανακαίνι-
σης του ακινήτου.

ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο

ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο
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Πηγή: ΚΤΚ.
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χαρακτηριστικά των δανειοληπτών διαδραματίζουν
κάποιο ρόλο στον καθορισμό της δυνατότητας
αποπληρωμής των χορηγήσεων. Συγκεκριμένα, οι
κίνδυνοι που επηρεάζουν τα πιο ευάλωτα τμήματα
του πληθυσμού 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 αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο.

Κίνδυνοι για τα εισοδήματα των νοικοκυριών

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

Υπό το φως της επιδείνωσης των μακρο-
οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σε
παγκόσμιο επίπεδο καθώς και στη ζώνη του ευρώ,
η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα παρουσίασε
σημαντική επιβράδυνση στο πρώτο τρίμηνο του
2009, ενώ αναμένεται σημαντική πτώση του
ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ για ολόκληρο το
τρέχον έτος, ο οποίος προβλέπεται πάντως να
παραμείνει σε θετικά επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, το
ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας, το οποίο
ανήλθε στο 4,0% το πρώτο τρίμηνο του 2009
(Διάγραμμα Α.38, σελ. 54), αναμένεται να αυξηθεί
περαιτέρω το 2009, ιδιαίτερα σε εκείνους τους
τομείς οι οποίοι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι
στις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοοικονομικής
κρίσης, δηλαδή τον τομέα των ακινήτων και τον
τουριστικό τομέα. Θετική εξέλιξη αποτελεί το
γεγονός ότι οι εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις
έχουν εξασθενήσει με ταχείς ρυθμούς, κυρίως λόγω
της σημαντικής πτώσης των τιμών των βασικών
εμπορευμάτων, ιδιαίτερα του αργού πετρελαίου
(Διάγραμμα Α.4, σελ. 25), από το καλοκαίρι του
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2008, η οποία έχει αποβεί υποβοηθητική για τη
διατήρηση του διαθέσιμου εισοδήματος των
νοικοκυριών. Γενικά, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με
το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
αναμένεται να είναι αυξημένοι το 2009.

Κίνδυνοι από τις τιμές των οικιστικών
ακινήτων

Κατά το 2008, ο ρυθμός αύξησης των τιμών των
κατοικιών παρουσίασε επιβράδυνση έναντι του 2007.
Όσον αφορά τους πρώτους πέντε μήνες του 2009, η
υιοθέτηση αυστηρότερων κριτηρίων στις
πιστοδοτήσεις εκ μέρους των τραπεζών, ως
αποτέλεσμα της διεθνούς χρηματοοικονομικής
αναταραχής, έχει συνεισφέρει στη μείωση του ρυθμού
αύξησης των στεγαστικών δανείων, με αποτέλεσμα
την κάμψη της ζήτησης για οικιστικά ακίνητα.
Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, η κατασκευαστική
δραστηριότητα παρουσίασε σημαντική συρρίκνωση.
Τα πιο πάνω λογικά αναμένεται να οδηγήσουν σε μια
μικρή πτώση των τιμών των κατοικιών κατά τους
πρώτους μήνες του 2009.

Οι κίνδυνοι για τη χρηματοοικονομική
σταθερότητα πηγάζουν από τις επιπτώσεις μιας
πιθανής διόρθωσης των τιμών των κατοικιών
όπως, επίσης, από την περαιτέρω εξασθένηση της
εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας που
σχετίζεται με τον τομέα των οικιστικών ακινήτων.
Παρόλον ότι μια αισθητή πτώση των τιμών των
κατοικιών, η οποία θα οδηγούσε σε μείωση της
καθαρής αξίας των νοικοκυριών, θα μπορούσε να
μεγεθύνει τους κινδύνους για τη
χρηματοοικονομική σταθερότητα, η πιθανότητα
ενός τέτοιου συμβάντος βραχυπρόθεσμα
παραμένει χαμηλή.

Επιπρόσθετα, ενώ μια ενδεχόμενη
υπερεκτίμηση της αξίας των οικιστικών ακινήτων
θα αποτελούσε πηγή κινδύνου καθόσον οδηγεί σε
αντίστοιχη υπερεκτίμηση των στοιχείων
ενεργητικού των νοικοκυριών, οι εισοδηματικές
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συνθήκες συνεχίζουν να συνιστούν τον πιο
αποφασιστικό παράγοντα στην αξιολόγηση των
κινδύνων αναφορικά με τη χρηματοοικονομική
κατάσταση των νοικοκυριών.

1.� Τομέας των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων

1.�.1 Δανειακές υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια προς τις εγχώριες μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

Κατά την περίοδο Μαρτίου 2008-Μαρτίου 2009, τα
τραπεζικά δάνεια προς τις εγχώριες μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις15 αυξήθηκαν
κατά 28,6%16 (Διάγραμμα Β.15). Εντούτοις, ο
ετήσιος ρυθμός αύξησης των συνολικών
τραπεζικών δανείων προς τις εγχώριες μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις παρουσιάζει
μείωση από τον Νοέμβριο 2008. Η επιβράδυνση
της πιστωτικής επέκτασης προς τις μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις κατά τους
τελευταίους μήνες αντανακλά τις επιδεινούμενες
μακροοικονομικές συνθήκες και προοπτικές.
Αφενός, η εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων για
τη χορήγηση πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις εκ
μέρους των τραπεζών έχει περιορίσει την
προσφορά δανείων και αφετέρου η σημαντική
εξασθένηση των προσδοκιών των επιχειρήσεων
συνεπάγεται μείωση της διάθεσης για ανάληψη
επιχειρηματικών κινδύνων και υποχώρηση των
επιχειρηματικών επενδύσεων, με αποτέλεσμα να
περιορίζεται η ζήτηση δανείων από τις
επιχειρήσεις.

Στο τέλος Μαρτίου 2009, το ποσοστό των
τραπεζικών δανείων προς τις μη χρηματοοικονομικές

15. Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που
υποβάλλουν τα ΝΧΙ στην ΚΤΚ. 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 που υποβάλλουν τα ΝΧΙ στην
ΚΤΚ έχουν επηρεαστεί λόγω της ανακατάταξης των οργανισμών ή
επιχειρήσεων χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο (γνωστών ως
“brass plates”) από τον τομέα των “μη κατοίκων Κύπρου“ στον
τομέα των “κατοίκων Κύπρου“.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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επιχειρήσεις στο σύνολο των δανείων σε κατοίκους
Κύπρου (εξαιρουμένων των δανείων προς ΝΧΙ)
ανήλθε στο 48,5% από 47,6% στο τέλος Σεπτεμβρίου
2008 και 46,1% στο τέλος Μαρτίου 2008.

Το ποσοστό των δανείων προς τις μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις σε ξένο νόμισμα
επί των συνολικών δανείων προς τις μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις μειώθηκε στο
19,4% στο τέλος Μαρτίου 2009, σε σύγκριση με
21,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008 αλλά
αυξήθηκε σε σύγκριση με 16,7% στο τέλος
Μαρτίου 2008. Όσον αφορά την κατανομή κατά
νόμισμα, στο τέλος Μαρτίου 2009, το ποσοστό των
δανείων σε ελβετικό φράγκο στο σύνολο των
δανείων προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
σε ξένο νόμισμα ανερχόταν σε 38,9%, σε δολάριο
ΗΠΑ σε 27,3% και σε ιαπωνικό γεν σε 4,8%, σε
σύγκριση με 34,5%, 54,5% και 10,5% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2008 και 50,8%, 38,2% και 5,1% στο
τέλος Μαρτίου 2008 αντίστοιχα (Διάγραμμα Β.16).

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς
τις συνολικές χορηγήσεις σε μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις αυξήθηκε στο 7,1% στο τέλος Μαρτίου
2009, έναντι 6,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008 αλλά
μειώθηκε από 8,1% στο τέλος Μαρτίου 2008
(Διάγραμμα Β.17, σελ.86). Ο λόγος των προβλέψεων
προς τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις των μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων (δείκτης κάλυψης)
παρουσίασε μείωση στο 54,9% στο τέλος Μαρτίου
2009, σε σύγκριση με 60,9% στο τέλος Σεπτεμβρίου
2008 και 58,1% στο τέλος Μαρτίου 2008.

Χρέος των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων

Ο λόγος του χρέους των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων17 προς το ΑΕΠ μειώθηκε στο

17. Περιλαμβάνει δάνεια, χρεόγραφα, εμπορικές πιστώσεις και λοιπά
στοιχεία παθητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.

δολάριο στερλίνα ελβετικό φράγκο

γεν λοιπά νομίσματα

Μάρτιος 2009Μάρτιος 2008

38,2%

0,4%50,8%

5,1% 5,6%
27,3%

0,3%

38,9%
4,8%

28,6%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.16 ανάλυση τραπεζικών δανείων προς
εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις σε ξένο
νόμισμα
(στο τέλος του τριμήνου, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.17 μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις προς
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και προβλέψεις
(στο τέλος του τριμήνου, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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185,3%18 στο τέλος Δεκεμβρίου 2008 από 189,1%
στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008 (αυξήθηκε, όμως, σε
σύγκριση με 152,4% στο τέλος Ιουνίου 2008 και
151,9% στο τέλος Δεκεμβρίου 2007). Το
Διάγραμμα Β.18 παρουσιάζει το συνολικό χρέος
των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ως
ποσοστό του ΑΕΠ για τα έτη 2005 έως 2008.

Συνθήκες χρηματοδότησης

Τα επιτόκια19 νέων δανείων20 σε ευρώ των ΝΧΙ στην
Κύπρο προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
της ζώνης του ευρώ ύψους έως και €1 εκ. αυξήθηκαν
από 7,43% τον Σεπτέμβριο 2008 σε 7,55% το Μάρτιο
2009 (Διάγραμμα B.19). Συγκριτικά, όπως φαίνεται
στο Διάγραμμα Α.21 (σελ. 42), τα επιτόκια νέων
δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ προς
τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης
του ευρώ ύψους έως και €1 εκ. ανήλθαν στο 7,55%
το Μάρτιο 2009.

Παράλληλα, τα επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ
των ΝΧΙ στην Κύπρο προς τις μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ ύψους άνω του €1
εκ. σημείωσαν άνοδο από 7,43% τον Σεπτέμβριο
2008 σε 7,55% το Μάρτιο 2009. Συγκριτικά, όπως
φαίνεται στο Διάγραμμα Α.21 (σελ. 42), τα επιτόκια
νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ
προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της
ζώνης του ευρώ ύψους άνω του €1 εκ. ανήλθαν στο
7,17% το Μάρτιο 2009.

1.�.2 χρηματοοικονομική κατάσταση21

Καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Β.20, ο λόγος των

18. Ως αποτέλεσμα της αλλαγής του ορισμού του “κατοίκου Κύπρου“
για στατιστικούς σκοπούς από τον Ιούλιο του 2008, τα στοιχεία της
Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης που υποβάλλουν τα ΝΧΙ στην
ΚΤΚ έχουν επηρεαστεί λόγω της ανακατάταξης των οργανισμών ή
επιχειρήσεων χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο (γνωστών ως
“brass plates”) από τον τομέα των “μη κατοίκων Κύπρου“ στον
τομέα των “κατοίκων Κύπρου“.

19. Κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχικός προσδιορισμός επιτοκίου έως
1 έτος.

20. Εξαιρουμένων των λογαριασμών παρατραβήγματος μέχρι €1 εκ.
21. Με βάση στοιχεία από τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς

λογαριασμούς (προκαταρκτικά).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.19 επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των
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επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ
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Πηγή: ΚΤΚ.
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καθαρών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητι-
κού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων προς
το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο -208,6% στο τέλος Δεκεμ-
βρίου 2008 (από -206,3% στο τέλος Ιουνίου 2008 και
-189,6% στο τέλος Δεκεμβρίου 2007).

Ο λόγος των χρηματοοικονομικών στοιχείων
παθητικού προς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων ανήλθε στο 203,3% στο τέλος
Δεκεμβρίου 2008, σε σύγκριση με 220,7% στο
τέλος Ιουνίου 2008 και 219,6% στο τέλος
Δεκεμβρίου 2007, γεγονός που οφείλεται στoν
μεγαλύτερo συγκριτικά ρυθμό αύξησης των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
έναντι του ρυθμού μεγέθυνσης των
χρηματοοικονομικών στοιχείων παθητικού
(Διάγραμμα Β.21).

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2008, τα
μετρητά/καταθέσεις 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.22 παρουσιάζεται η ανάλυση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχει-
ρήσεων στο τέλος Δεκεμβρίου 2008.

Εκκαθαρίσεις εταιρειών

Ο αριθμός εκκαθαρίσεων εταιρειών ανήλθε στις
135 το 2008, σε σύγκριση με 141 το 2007 και 140 το
2006 (Διάγραμμα Β.23). Κατά τους πρώτους
τέσσερεις μήνες του 2009, 44 εταιρείες έχουν
εισέλθει σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Ο αριθμός εγγραφών νέων εταιρειών κατά το
2008 μειώθηκε σημαντικά στις 24.453, σε σύγκριση
με 29.016 το 2007 και 20.280 το 2006 (Διάγραμμα
Β.24, σελ. 89), γεγονός που, ενδεχομένως, υποδηλοί
τη μειωμένη δραστηριότητα των νομικών και
λογιστικών οίκων λόγω της παγκόσμιας
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Πηγή: ΚΤΚ.
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χρηματοοικονομικής κρίσης. Κατά την περίοδο
Ιανουαρίου-Απριλίου 2009, έχουν εγγραφεί 4.639
νέες εταιρείες, γεγονός που υποστηρίζει την
πρόβλεψη ότι ο συνολικός αριθμός εγγραφών νέων
εταιρειών για το 2009 αναμένεται να είναι σαφώς
μικρότερος σε σχέση με το 2008.

Νομικά πρόσωπα που έχουν εκδώσει
ακάλυπτες επιταγές

Κατά τους πρώτους τέσσερεις μήνες του 2009, ο
συνολικός αριθμός των νομικών προσώπων που
έχουν εκδώσει ακάλυπτες επιταγές και έχουν
καταγραφεί στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών
ανήλθε σε 153, σε σύγκριση με 70 και 61 κατά τις
αντίστοιχες περιόδους του 2008 και του 2007
(Διάγραμμα Β.25).

Δείκτες εμπιστοσύνης από έρευνες
οικονομικής συγκυρίας

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Β.12 (σελ. 80), το
πρώτο τρίμηνο του 2009, οι επιμέρους δείκτες
εμπιστοσύνης βιομηχανίας και κατασκευών
επιδεινώθηκαν σημαντικά. Έκτοτε, ο δείκτης
εμπιστοσύνης βιομηχανίας παρουσίασε ελαφρά
βελτίωση των Απρίλιο 2009 αλλά επιδεινώθηκε το
Μάιο το 2009, ενώ ο δείκτης εμπιστοσύνης
κατασκευών βελτιώθηκε κατά την περίοδο Απριλίου-
Μαΐου 2009. Επιπλέον, ο δείκτης εμπιστοσύνης
υπηρεσιών ήταν αρνητικός κατά την περίοδο
Φεβρουαρίου-Μαΐου 2009. Επιπρόσθετα, ο δείκτης
εμπιστοσύνης λιανικού εμπορίου κατέγραψε συνεχή
επιδείνωση κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2008-
Απριλίου 2009 αλλά παρουσίασε σημάδια μικρής
βελτίωσης το Μάιο 2009.

1.�.� Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

Οι προοπτικές της διεθνούς οικονομίας
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.24 εγγραφές νέων εταιρειών
(ετήσια στοιχεία)

Πηγή: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από
αβεβαιότητα. Αφενός, υπάρχουν ανησυχίες ότι η
παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση θα έχει
ισχυρότερο αντίκτυπο στη πραγματική οικονομία
και ότι οι πιέσεις για λήψη προστατευτικών μέτρων
στο ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των διάφορων χωρών
θα ενταθούν, ενώ περαιτέρω αρνητικές εξελίξεις στη
διεθνή οικονομία μπορεί να προκύψουν, επίσης, από
μια ενδεχόμενη συνέχιση της μη ομαλής διόρθωσης
των παγκόσμιων ανισορροπιών. Αφετέρου, είναι
πιθανό να υπάρξουν εντονότερες από τις
αναμενόμενες θετικές επιδράσεις στην πραγματική
οικονομία λόγω της μείωσης των τιμών των
πετρελαιοειδών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008
και των εκτεταμένων μέτρων στήριξης που έχουν
ληφθεί από τις κυβερνήσεις διεθνώς. Παρά ταύτα,
ορισμένοι δείκτες έχουν ήδη αρχίσει να δείχνουν
κάποια σημάδια επιβράδυνσης του ρυθμού
εξασθένησης της παγκόσμιας οικονομικής
δραστηριότητας, Όσον αφορά την εγχώρια
οικονομία, ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ
αναμένεται να μειωθεί σημαντικά το 2009.

Γενικά, το δυσμενές εγχώριο και εξωτερικό
μακροοικονομικό περιβάλλον πολύ πιθανόν να
επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα και την κερδοφορία
των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Το
υψηλότερο κόστος δανεισμού που αντιμετωπίζουν
οι επιχειρήσεις στην Κύπρο, σε σύγκριση με άλλες
χώρες της ζώνης του ευρώ, ενδέχεται να έχει
αρνητική επίδραση στην κερδοφορία τους.
Ταυτόχρονα, το χρέος των μη χρηματο-
οικονομικών επιχειρήσεων παραμένει σε υψηλά
επίπεδα, καθιστώντας τον εταιρικό τομέα λιγότερο
ικανό να αντεπεξέρχεται σε περαιτέρω
ενδεχόμενους κλυδωνισμούς.

Κίνδυνοι για τα έσοδα και την κερδοφορία
των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων

Η επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της
εγχώριας οικονομίας, σε συνάρτηση με το
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δυσμενές εξωτερικό λειτουργικό περιβάλλον,
ενισχύουν την αβεβαιότητα των μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων αναφορικά με
την πορεία των εσόδων και της κερδοφορίας τους.
Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς
του τουρισμού και των κατασκευών κρίνονται ως
ιδιαίτερα ευάλωτες δεδομένων των αρνητικών
προοπτικών της κυπριακής οικονομίας για το 2009.
Τα μειωμένα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα
για το 2009 που έχουν ήδη ανακοινωθεί από
διάφορες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)
επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι οι κίνδυνοι για την
εταιρική κερδοφορία έχουν αυξηθεί.

Κίνδυνοι για τις μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις με δανειακές υποχρεώσεις

Ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης προς τις μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις επιταχύνθηκε
σημαντικά κατά το 2008. Παρόλον ότι έχει
παρατηρηθεί μείωση στον ετήσιο ρυθμό αύξησης
του δανεισμού προς τις μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, το
εταιρικό χρέος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα,
καθιστώντας τις επιχειρήσεις ευάλωτες σε
ενδεχόμενους περαιτέρω δυσμενείς κλυδωνισμούς.

Οι συνθήκες χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων από τις τράπεζες έχουν σταδιακά
καταστεί δυσμενέστερες κατά τους τελευταίους έξι
μήνες. Ως αποτέλεσμα του δυσμενούς εγχώριου
και εξωτερικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος
στο οποίο λειτουργούν πλέον οι τράπεζες, έχουν
γίνει αυστηρότεροι οι όροι πιστοδότησης των
επιχειρήσεων εκ μέρους των τραπεζων.
Παράλληλα, το κόστος δανεισμού των μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων από τις
τράπεζες παραμένει σε υψηλά επίπεδα, σε
σύγκριση με άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, και
αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στην
κερδοφορία τους. Γενικά, οι συνθήκες
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χρηματοδότησης του τομέα των μη χρηματο-
οικονομικών επιχειρήσεων ενδέχεται να
δυσχεράνουν περαιτέρω κατά το 2009.

1.� Τομέας των ακινήτων

1.�.1 Κυριότερες εξελίξεις στον τομέα των
ακινήτων

Δραστηριότητα στον εγχώριο τομέα των
ακινήτων

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, κατά
τους πρώτους τρεις μήνες του 2009, η επιβράδυνση της
δραστηριότητας στον εγχώριο τομέα των ακίνητων
που είχε ήδη καταγραφεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του
2008, φαίνεται να έχει επιταχυνθεί. Παράλληλα, το
αγοραστικό ενδιαφέρον για οικιστικά ακίνητα τόσο από
Κυπρίους όσο και από αλλοδαπούς έχει μειωθεί.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου 2009, ο αριθμός των εγκεκριμένων
αδειών οικοδομής, οι οποίες συνιστούν σημαντική
ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατα-
σκευαστικό τομέα, κατέγραψε πτώση 0,9%, σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008
(Διάγραμμα Α.34, σελ. 51). Κατά την ίδια περίοδο του
2009, η συνολική αξία των εγκεκριμένων αδειών οικο-
δομής μειώθηκε κατά 12,4% και το συνολικό εμβαδόν
κατά 0,7%, ενώ ο αριθμός των νέων οικιστικών μονά-
δων υποχώρησε κατά 12,8%, σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2008, γεγονός που
αντικατοπτρίζει την απότομη συρρίκνωση της οικο-
δομικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, κατά τους πρώτους τέσσερεις μήνες
του 2009, ο συνολικός όγκος πωλήσεων τσιμέντου
στην εγχώρια αγορά παρουσίασε σημαντική πτώση
κατά 27,8%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2008, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη
σημαντική επιβράδυνση που έχει παρατηρηθεί
στην οικοδομική δραστηριότητα. Στο Διάγραμμα
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Α.36, (σελ. 53) φαίνονται οι πωλήσεις τσιμέντου
στην εγχώρια αγορά.

Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Απριλίου 2009, ο συνολικός αριθμός των νέων
μεταβιβάσεων (πωλήσεων) ακίνητης περιουσίας
μειώθηκε κατά 54,1%, σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2008. Παράλληλα, κατά την ίδια
περίοδο του 2009, το συνολικό αποδεχθέν ποσό για
νέες μεταβιβάσεις (πωλήσεις) παρουσίασε πτώση
70,0%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2008 (Διάγραμμα Β.26). Κατά τους πρώτους τέσσε-
ρεις μήνες του 2009, ο αριθμός των νέων πωλητή-
ριων εγγράφων ακίνητης περιουσίας που έχουν
κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας κατέγραψε αισθητή μείωση 62,5%, σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2008
(Διάγραμμα Β.27).

Όσον αφορά το αγοραστικό ενδιαφέρον για
οικιστικά ακίνητα από αλλοδαπούς, κατά την
περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2009, ο συνολικός
αριθμός των νέων μεταβιβάσεων (πωλήσεων)
ακίνητης περιουσίας σε αλλοδαπούς μειώθηκε
σημαντικά κατά 68,9%, σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2008. Παράλληλα, κατά
την ίδια περίοδο, ο αριθμός των νέων πωλητήριων
εγγράφων ακίνητης περιουσίας με αγοραστές που
έχουν κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας κατέγραψε αισθητή πτώση 78,5%, σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2008
(Διάγραμμα Β.28).

Ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές για το
τέταρτο τρίμηνο του 2008 μειώθηκε στις 143,5
μονάδες, καταγράφοντας πτώση 4,8%, σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.
Όσον αφορά τους επιμέρους δείκτες, κατά την πιο
πάνω περίοδο, τα κτήρια και τα έργα πολιτικού
μηχανικού σημείωσαν πτώση 5,4% και 2,7%
αντίστοιχα. Κατά το 2008, ο δείκτης παραγωγής
στις κατασκευές κατέγραψε ετήσια μέση αύξηση
2,3%, σε σύγκριση με το 2007. Όσον αφορά τους

συνολικό αποδεχθέν ποσό συνολικός αριθμός νέων μεταβιβάσεων
(πωλήσεων) (δεξιά κλίμακα)
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ακίνητης περιουσίας
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Πηγή: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
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Πηγή: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
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Πηγή: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
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επιμέρους δείκτες, κατά το 2008, τα κτήρια και τα
έργα πολιτικού μηχανικού σημείωσαν ετήσια μέση
άνοδο 2,4% και 2% αντίστοιχα. Επιπλέον, όπως
φαίνεται στο Διάγραμμα Β.29, ο δείκτης τιμών
παραγωγού στις κατασκευές για το τέταρτο
τρίμηνο του 2008 ανήλθε στις 195,7 μονάδες,
καταγράφοντας άνοδο 1,9% και 8%, σε σύγκριση
με το τρίτο τρίμηνο του 2008 και το τέταρτο
τρίμηνο του 2007 αντίστοιχα. Κατά το 2008, ο εν
λόγω δείκτης σημείωσε ετήσια μέση αύξηση 5,6%,
σε σύγκριση με το 2007.

Ο δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών
ανήλθε τις 117,23 μονάδες το Μάρτη 2009,
καταγράφοντας άνοδο 0,62% έναντι του
Φεβρουαρίου 2009 (Διάγραμμα Β.30). Κατά την
περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2009, ο πιο πάνω
δείκτης σημείωσε αύξηση 0,66%, σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Μια πρόσφατη έρευνα, η οποία διενεργήθηκε
από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων
Οικοδομών Κύπρου κατά την περίοδο από το τέλος
Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος Μαρτίου 2009,
δεικνύει ότι περίπου 39% και 38% του συνόλου των
διαμερισμάτων και κατοικιών αντίστοιχα, τα οποία
έχουν ανεγερθεί κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου 2008, παραμένουν αδιάθετα.

Τιμές των ακινήτων

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών των
οικιστικών ακινήτων, όπως φαίνεται από τον Δείκτη
Τιμών Οικιστικών Ακινήτων22, επιβραδύνθηκε στο
13% κατά το 2008, σε σύγκριση με άνοδο 15% το
2007 και 10% το 2006 (Διάγραμμα B.31).
Σημειώνεται ότι ο ρυθμός μεγένθυνσης των τιμών
των οικιστικών ακινήτων κατά το 2008
επηρεάστηκε από τις σημαντικές αυξήσεις που
καταγράφηκαν κατά τους πρώτους μήνες του
έτους. Σε συνδυασμό με την εξασθένηση της
δραστηριότητας στον εγχώριο τομέα των ακινήτων
που παρατηρείται, οι τιμές των οικιστικών ακινήτων

22. Η μεθοδολογία καταρτισμού του δείκτη επεξηγείται στην Ενότητα Α,
σελ. 53-54.
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αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή πτώση κατά
τους πρώτους μήνες του 2009.

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

Τραπεζικά δάνεια προς τον εγχώριο ευρύτερο
τομέα των ακινήτων

Τα τραπεζικά δάνεια προς τον εγχώριο ευρύτερο
τομέα των ακινήτων23 παρουσίασαν σημαντική
άνοδο κατά 65,4%24 κατά την περίοδο Μαρτίου
2008-Μαρτίου 2009 και συνιστούσαν το 20,1% των
συνολικών τραπεζικών δανείων προς κατοίκους
Κύπρου (εξαιρουμένων των δανείων προς ΝΧΙ) στο
τέλος Μαρτίου 2009, σε σύγκριση με 20,9% στο
τέλος Σεπτεμβρίου 2008 και 16,9% στο τέλος
Μαρτίου 2008 (Πίνακας Γ.21, σελ. 121 και
Διάγραμμα Β.32). Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός
αύξησης των τραπεζικών δανείων προς τον
εγχώριο ευρύτερο τομέα των ακινήτων
παρουσιάζει μείωση από τον Νοέμβριο 2008.

Όσον αφορά τις τρεις συνιστώσες υποκατηγορίες
του πιο πάνω τομέα, τα τραπεζικά δάνεια προς τον
κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκαν κατά 26,7% κατά
την περίοδο Μαρτίου 2008-Μαρτίου 2009 και
αντιπροσώπευαν το 7,8% του συνόλου των
τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου
(εξαιρουμένων των δανείων προς ΝΧΙ), σε σύγκριση
με 8,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008 και 8,6% στο
τέλος Μαρτίου 2008. Παράλληλα, τα τραπεζικά δάνεια
προς τον τομέα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας
κατέγραψαν σημαντική άνοδο κατά 107,2% κατά την
περίοδο Μαρτίου 2008-Μαρτίου 2009 και
αποτελούσαν το 11,9% του συνόλου των τραπεζικών
δανείων προς κατοίκους Κύπρου (εξαιρουμένων των
δανείων προς ΝΧΙ), σε σύγκριση με 11,8% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2008 και 8,0% στο τέλος Μαρτίου 2008.
Επιπλέον, τα τραπεζικά δάνεια προς την μεταποιητική
βιομηχανία που αφορούν κατασκευές επεκτάθηκαν

23. Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που
υποβάλλουν τα ΝΧΙ στην ΚΤΚ, εξαιρουμένων των στεγαστικών
δανείων προς τα νοικοκυριά.

24. Ως αποτέλεσμα της αλλαγής του ορισμού του “κατοίκου Κύπρου“
για στατιστικούς σκοπούς από τον Ιούλιο του 2008, τα στοιχεία της
Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης που υποβάλλουν τα ΝΧΙ προς
την ΚΤΚ έχουν επηρεαστεί λόγω της ανακατάταξης των οργανι-
σμών ή νέα και υφιστάμενα σπίτια και διαμερίσματα) που χρησι-
μοποιείται ως εξασφάλιση για χορήγηση δανείων από τις τράπεζες.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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κατά 52,8% κατά την περίοδο Μαρτίου 2008-Μαρτίου
2009 και αντιπροσώπευαν το 0,4% του συνόλου των
τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου
(εξαιρουμένων των δανείων προς ΝΧΙ) στο τέλος
Μαρτίου 2009, σε σύγκριση με 0,3% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2008 και στο τέλος Μαρτίου 2008. Η
ανάλυση των τραπεζικών δανείων προς τον εγχώριο
ευρύτερο τομέα των ακινήτων παρουσιάζεται στο
Διάγραμμα B.33. Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης
των τραπεζικών δανείων προς τις τρεις συνιστώσες
υποκατηγορίες του εγχώριου ευρύτερου τομέα των
ακινήτων παρουσιάζει πτώση από τον Νοέμβριο 2008.

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων του
εγχώριου ευρύτερου τομέα των ακινήτων προς τις
συνολικές χορηγήσεις στον εγχώριο ευρύτερο
τομέα των ακινήτων αυξήθηκε στο 3,6% στο τέλος
Μαρτίου του 2009 (από 2,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου
2008 και 3,2% στο τέλος Μαρτίου 2008) (Διάγραμμα
Β.34). Ο λόγος των προβλέψεων προς τις μη
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις του εγχώριου
ευρύτερου τομέα των ακινήτων (δείκτης κάλυψης)
μειώθηκε σημαντικά στο 32,2% στο τέλος Μαρτίου
2009, σε σύγκριση με 52,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου
2008 και 51,1% στο τέλος Μαρτίου 2008.

2. εγχώριο χρηματοοικονομικό Σύστημα

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται συνοπτικά οι
κυριότερες εξελίξεις στην αγορά χρήματος καθώς
και στις κεφαλαιαγορές.

2.1 χρηματοοικονομικές αγορές

2.1.1 Κυριότερες εξελίξεις στην αγορά
χρήματος

Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2009 έχει
παρατηρηθεί περαιτέρω εξομάλυνση στη
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και προβλέψεις
(στο τέλος του τριμήνου, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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διατραπεζική αγορά της ζώνης του ευρώ, με τις
συνθήκες ρευστότητας να παραμένουν μεν
δύσκολες αλλά να έχουν βελτιωθεί. Από τα μέσα
Φεβρουαρίου 2009, τα σημάδια βελτίωσης στην
αγορά χρήματος φάνηκαν, επίσης, από τη λιγότερη
εκτεταμένη χρήση της διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων της ΕΚΤ εκ μέρους των τραπεζών και
τους υψηλότερους όγκους συναλλαγών στο τμήμα
της διατραπεζικής αγοράς που αφορά πράξεις
χωρίς εξασφάλιση. Σημειώνεται ότι η βελτίωση που
έχει παρατηρηθεί οφείλεται, κυρίως, στα μέτρα
στήριξης που έχουν ληφθεί από το Ευρωσύστημα,
τα οποία είχαν στόχο να επαναφέρουν την αγορά
χρήματος σε κανονικά επίπεδα λειτουργίας και να
αμβλύνουν τις πιέσεις που εντάθηκαν μετά την
κατάρρευση της Lehman Brothers.

Παρά τα πιο πάνω σημάδια βελτίωσης,
ορισμένες πηγές κινδύνου παραμένουν για την
αγορά χρήματος της ζώνης του ευρώ. Πρώτο, με
τους χαμηλούς όγκους συναλλαγών με
μακροπρόθεσμο ορίζοντα ληκτότητας στο τμήμα
της αγοράς χρήματος που αφορά πράξεις χωρίς
εξασφάλιση και τη σαφή προτίμηση για
τοποθετήσεις με μικρή περίοδο ληκτότητας
ανάμεσα στους κύριους παροχείς ρευστότητας, οι
τράπεζες παραμένουν υπερεξαρτώμενες από τη
βραχυπρόθεσμη αναχρηματοδότηση. Δεύτερο, οι
διευκολύνσεις παροχής ρευστότητας από τις
κεντρικές τράπεζες παραμένουν η κύρια πηγή
αναχρηματοδότησης για αρκετές τράπεζες, όπως
καταδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό
προσφοροδοτών που συμμετέχουν στις πράξεις
κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος.
Τρίτο, οι διαφορές αποδόσεων του επιτοκίου
Euribor 3 μηνών σε σχέση με το αντίστοιχης
διάρκειας προϊόν overnight index swap (OIS)
(Διάγραμμα A.12, σελ. 28) παραμένουν σε υψηλά
επίπεδα με βάση ιστορικά στοιχεία και είναι
ευάλωτες σε αρνητικές εξελίξεις στις ευρύτερες
πιστωτικές αγορές καθώς και σε πιέσεις σε άλλες
αγορές χρήματος, ιδιαίτερα στην αγορά δολαρίου
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ΗΠΑ, δεδομένου των μεγάλων αναγκών
ρευστότητας στο πιο πάνω νόμισμα από ορισμένες
τράπεζες της ζώνης του ευρώ.

Όσον αφορά το κόστος δανεισμού στη
διατραπεζική αγορά της ζώνης του ευρώ, τα επιτόκια
στο τμήμα της αγοράς χρήματος που αφορούν
πράξεις χωρίς εξασφάλιση, μετά την έντονη άνοδο
που είχαν παρουσιάσει, επανήλθαν σε κανονικά
επίπεδα από το τέλος του 2008 (Διάγραμμα A.11,
σελ. 28). Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις σχετικά με τα
επιτόκια στο τμήμα της αγοράς χρήματος που
αφορούν πράξεις με εξασφάλιση ήταν ανάμεικτες.

Στην Κύπρο, τα μηνιαία μέσα ανώτατα και
κατώτατα επιτόκια25 στη διατραπεζική αγορά
έχουν σημειώσει πτώση από τον Οκτώβριο 2008,
ενώ η μηνιαία μέση διαφορά μεταξύ των
ανώτατων και κατώτατων επιτοκίων στη
διατραπεζική αγορά ανήλθε στο υψηλότερο
σημείο το Μάρτιο 2009 αλλά έκτοτε έχει σμικρύνει
(Διάγραμμα Β.35).

Το Διάγραμμα Β.36 παρουσιάζει τις
διακυμάνσεις του ημερήσιου μέσου σταθμισμένου
όρου των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά26, σε
σύγκριση με το διατραπεζικό επιτόκιο ΕΟΝΙΑ και
το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για πράξεις
κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ από τον
Ιανουάριο του 2008.

2.1.2 Κυριότερες εξελίξεις στις
κεφαλαιαγορές

Αγορά κυβερνητικών χρεογράφων

Μετά τη δημοσίευση του Οικονομικού Δελτίου του
Δεκεμβρίου 2008, η Κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας προχώρησε στην έκδοση
αξιογράφων στην εγχώρια αγορά καθώς και στις
διεθνείς κεφαλαιαγορές με σκοπό τη
χρηματοδότηση των δανειακών αναγκών της.

Στο εσωτερικό μέτωπο, έχει διεξαχθεί αριθμός
δημοπρασιών για την πώληση από την ΚΤΚ, εκ

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

26. Με διάρκεια μέχρι 7 ημέρες.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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μέρους και για λογαριασμό της κυβέρνησης,
Γραμματίων του Δημοσίου και Κρατικών
Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως (ΚΟΧΑ).
Καταρχήν, στις 15 Δεκεμβρίου 2008 διεξήχθη
δημοπρασία για την πώληση Γραμματίων του
Δημοσίου διάρκειας 39 εβδομάδων ύψους €1,4 δις
με επιτόκιο 3,5%. Λήφθηκαν προσφορές
συνολικού ύψους €3,74 δις, ενώ έγιναν αποδεκτές
προσφορές συνολικού ύψους €1,4 δις.

Επιπλέον, στις 7 Ιανουαρίου 2009 διεξήχθη
δημοπρασία για τη πώληση 5,00% ΚΟΧΑ
πενταετούς διάρκειας ύψους μέχρι €150 εκ.
Λήφθηκαν προσφορές συνολικού ύψους
€327.243.100. Οι ανταγωνιστικές προσφορές ήταν
συνολικού ύψους €186.603.000 και οι μη-
ανταγωνιστικές προσφορές συνολικού ύψους
€140.640.100. Έγιναν αποδεκτές προσφορές
συνολικού ύψους €150 εκ. Οι ανταγωνιστικές
προσφορές που έγιναν αποδεκτές ήταν ύψους €95
εκ. και οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές €55 εκ. Η
κατώτατη και ανώτατη τιμή των ανταγωνιστικών
προσφορών που έγιναν αποδεκτές ήταν €101,10
και €102,00 αντίστοιχα για κάθε €100 ονομαστικής
αξίας ΚΟΧΑ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ετήσιες
αποδόσεις μέχρι τη λήξη ύψους 4,75% και 4,54%,
αντίστοιχα. Η μέση σταθμική τιμή των
ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν
αποδεκτές ήταν €101,33 που αντιπροσωπεύει
ετήσια απόδοση μέχρι τη λήξη ύψους 4,70% και σ’
αυτή τη τιμή έγιναν αποδεκτές οι μη-
ανταγωνιστικές προσφορές.

Επιπρόσθετα, στις 14 Ιανουαρίου 2009
διεξήχθη δημοπρασία για τη πώληση 5,00% ΚΟΧΑ
πενταετούς διάρκειας ύψους μέχρι €150 εκ.
Λήφθηκαν προσφορές συνολικού ύψους
€177.933.300. Οι ανταγωνιστικές προσφορές ήταν
συνολικού ύψους €97.550.000 και οι μη-
ανταγωνιστικές προσφορές συνολικού ύψους
€80.383.300. Έγιναν αποδεκτές προσφορές
συνολικού ύψους €165.183.300. Οι ανταγωνιστικές
προσφορές που έγιναν αποδεκτές ήταν ύψους
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€84.800.000 και οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές
€80.383.300. Η κατώτατη και ανώτατη τιμή των
ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν
αποδεκτές ήταν €100,65 και €101,35 αντίστοιχα για
κάθε €100 ονομαστικής αξίας ΚΟΧΑ που
αντιπροσωπεύουν ετήσιες αποδόσεις μέχρι τη
λήξη ύψους 4,85% και 4,69% αντίστοιχα. Η μέση
σταθμική τιμή των ανταγωνιστικών προσφορών
που έγιναν αποδεκτές ήταν €100,99 που
αντιπροσωπεύει ετήσια απόδοση μέχρι τη λήξη
ύψους 4,77% και σ’ αυτή τη τιμή έγιναν αποδεκτές
οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές.

Στις 27 Απριλίου 2009 διεξήχθη δημοπρασία για
την πώληση Γραμματίων του Δημοσίου διάρκειας
35 εβδομάδων ύψους €1 δις με επιτόκιο 1,5%.
Λήφθηκαν προσφορές συνολικού ύψους €2,525
δις, ενώ έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικού
ποσού €1 δις.

Όσον αφορά το δανεισμό στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές, στις 27 Μαΐου 2009, η κυβέρνηση
προχώρησε στην έκδοση ενός ομολόγου σε ευρώ
τετραετούς διάρκειας ύψους €1,5 δις με επιτόκιο
3,85%. Έγιναν αγορές συνολικού ύψους €1,25 δις
και €250 εκ. από ξένους και εγχώριους επενδυτές
αντίστοιχα.

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Β.37, η διαφορά
αποδόσεων των δύο κυπριακών κρατικών
ομολόγων27, τα οποία διαπραγματεύονται στις
διεθνείς αγορές, έναντι των αντίστοιχων
γερμανικών ομολόγων έφθασε σε νέα ψηλά
επίπεδα το Μάιο 2009. Η διεύρυνση της διαφοράς
αποδόσεων των κρατικών έναντι των αντίστοιχων
γερμανικών ομολόγων οφείλεται στην γενικότερη
συμπεριφορά των επενδυτών για τοποθετήσεις σε
τίτλους που κρίνονται ως πιο ασφαλείς, υπό το φως
της συνεχιζόμενης χρηματοοικονομικής κρίσης.
Επιπρόσθετα, από τα πρώτα στάδια της
χρηματοοικονομικής αναταραχής τον Αύγουστο
του 2007, η ρευστότητα στη δευτερογενή αγορά
κυβερνητικών χρεογράφων της ζώνης του ευρώ
έχει περιοριστεί κυρίως, σε προθεσμιακές

27. Ομόλογα σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από την Κυπριακή κυβέρ-
νηση με βάση το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθε-
σμων Ομολογιακών Δανείων (Euro Medium Term Note - EMTN -
Programme), το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή το 1997.
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Πηγή: Bloomberg.
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συναλλαγές γερμανικών κρατικών ομολόγων (στην
αγορά Eurex).

Χρηματιστηριακή αγορά

Οι τιμές των μετοχών των εταιρειών που είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
ακολούθησαν έντονη ανοδική πορεία από τις
αρχές Μαρτίου 2009, με τους τίτλους του
τραπεζικού τομέα να εξακολουθούν να
προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των
επενδυτών. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης
(Κύριας και Παράλληλης Αγοράς) σημείωσε πτώση
στις 691,30 μονάδες στις 6 Μαρτίου 2009, που
ήταν το χαμηλότερο σημείο για το τρέχον έτος,
αλλά έκτοτε παρουσίασε σημαντική άνοδο 66,8%,
φθάνοντας τις 1.153,30 μονάδες στο τέλος
Απριλίου 2009 (Διάγραμμα Β.38). Παράλληλα,
κατά την ίδια περίοδο, ο Δείκτης FTSE/CySE 20
κατέγραψε άνοδο κατά 23,6% και διαμορφώθηκε
στις 395,2 μονάδες στο τέλος Απριλίου 2009 (σε
σύγκριση με 240,18 μονάδες στις 6 Μαρτίου 2009).

Στις 6 Μαρτίου 2009, η χρηματιστηριακή αξία
της αγοράς28 μειώθηκε στα €4,03 δις, που ήταν το
χαμηλότερο σημείο για το τρέχον έτος, αλλά
έκτοτε έχει παρουσίασε σημαντική άνοδο 45,7%,
φθάνοντας τα €5,87 δις στο τέλος Απριλίου 2009.
Συνολικά, οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες που είναι
εισηγμένες στο ΧΑΚ αντιπροσώπευαν το 60,5% της
χρηματιστηριακής αξίας της αγοράς στο τέλος
Απριλίου 2009, σε σύγκριση με 69,0% στο τέλος
Απριλίου 2008. Ο λόγος της χρηματιστηριακής
αξίας της αγοράς προς το ΑΕΠ μειώθηκε από
75,9% στο τέλος Ιουνίου 2008 στο 33,8% στο τέλος
Δεκεμβρίου 2008.

Η άνοδος των τιμών των μετοχών στην εγχώρια
χρηματιστηριακή αγορά από τις αρχές Μαρτίου
2009 αντανακλά την ενίσχυση των αξιών στις
διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές (Διάγραμμα
Α.6, σελ. 25), οι οποίες έχουν υποστηριχθεί από τη
βελτίωση της αντίληψης της αγοράς έναντι των

28. Εξαιρουμένης της Αγοράς Επενδυτικών Εταιρειών.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.38 Γενικός δείκτης (κύριας και παράλλη-
λης αγοράς) χρηματιστηρίου αξιών Κύπρου
(ημερήσια στοιχεία, 3 Σεπτεμβρίου 2004=100)

Πηγή: XAK.
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στοιχείων ενεργητικού με περισσότερο κίνδυνο εν
μέσω ενδείξεων ότι ο ρυθμός επιδείνωσης της
παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας
επιβραδύνεται. Οι συνεχείς παρεμβάσεις
διάφορων κυβερνήσεων με έκτακτα μέτρα
στήριξης καθώς και οι σημαντικές μειώσεις των
επιτοκίων, σε συνάρτηση με την ενίσχυση της
ρευστότητας από κεντρικές τράπεζες, φαίνεται να
έχουν επιδράσει θετικά στη δημιουργία ενός πιο
αισιόδοξου κλίματος στις διεθνείς
χρηματιστηριακές αγορές. Κατά την περίοδο
Μαρτίου-Απριλίου 2009, η βραχυπρόθεσμη
αβεβαιότητα στις χρηματιστηριακές αγορές, όπως
αυτή μετρείται από την πορεία της τεκμαρτής
μεταβλητότητας29, μειώθηκε δραματικά στις πιο
σημαντικές διεθνείς αγορές, καταδεικνύοντας ότι
οι επενδυτές αναμένουν ότι οι συνθήκες θα
παραμείνουν θετικές.

29. Option-implied volatility.
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Πίνακας Γ.1 Συναλλαγματικές ισοτιμίες επιλεγμένων νομισμάτων ως προς το ευρώ

GBP/EUR JPY/EUR USD/EUR
Μέσος όρος Ιανουαρίου 0,9182 119,7329 1,3239
Μέσος όρος Φεβρουαρίου 0,8869 118,3005 1,2785
Μέσος όρος Μαρτίου 0,9197 127,6532 1,3050
Μέσος όρος Απριλίου 0,8976 130,2460 1,3190
Μέσος όρος Μαΐου (μεχρι 13 Μαΐου) 0,8911 132,2475 1,3452
Μέσος όρος Ιαν. - Μαΐου (μεχρι 13 Μαΐου) 0,9027 125,6360 1,3143
Τιμή στις 02/01/2009 0,9610 126,6400 1,3866
Τιμή στις 13/05/2009 0,8998 130,9000 1,3623
Ψηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία ως προς το ευρώ 0,9610 136,0200 1,3866

( 2 Ιαν.) ( 6 Απρ.) ( 2 Ιαν.)
Χαμηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία ως προς το ευρώ 0,8706 113,6500 1,2555

( 6 Φεβ.) ( 23 Ιαν.) ( 4 Μαρ.)
% ανατίμησης (+)/υποτίμησης (-) του νομίσματος ως προς το ευρώ μεταξύ 02/01/2009 και 13/05/2009 6,4 -3,4 1,8

Πηγή: SDW.

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

Στάθμιση
2005=100 2005=100

Απρ. Μάρτ. Απρ. Ιαν.-Απρ. Ιαν.-Μάρτ. Ιαν.-Απρ. (για το έτος (για τα έτη
2006 2007 2008 2008/07 2009/08 2009/08 2008/07 2009/08 2009/08 2006) 2007 - 2009)(1)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΔTK) 2,49 2,38 4,70 4,62 1,08 0,70 4,65 0,95 0,88 100,00 100,00

Α ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4,35 3,94 7,36 6,55 4,11 1,83 6,16 4,30 3,68 28,60 28,98
Α.1 Γεωργικά 6,51 7,83 10,71 9,32 10,77 4,99 9,34 9,09 8,06 6,92 6,93
Α.2 Βιομηχανικά 2,47 3,02 3,64 2,90 4,62 3,63 2,68 4,46 4,25 19,24 19,29
Α.3 Ηλεκτρισμός 13,10 -0,33 23,16 24,56 -15,35 -16,42 21,12 -8,32 -10,35 2,44 2,76

Β ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 8,09 2,81 10,54 14,92 -23,57 -21,43 16,40 -22,76 -22,42 6,44 6,63

Γ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ -1,14 -1,92 -0,35 -0,88 0,45 0,56 -1,23 0,24 0,32 25,31 24,62
Γ1 Μηχανοκίνητα οχήματα -1,38 -8,50 -1,29 -1,67 -0,98 -1,25 -1,74 -0,68 -0,82 6,15 5,41
Γ2 Άλλα εισαγόμενα -1,07 -0,08 -0,11 -0,68 0,82 1,01 -1,10 0,48 0,62 19,16 19,21

Δ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2,57 3,58 4,48 4,57 3,69 4,11 4,90 3,13 3,38 39,65 39,77

EΝΑΡΜΟΝΙΣΜEΝΟΣ ΔΤΚ 2,2 2,2 4,4 4,3 0,9 0,6 4,4 0,8 0,7

Πηγή: ΣYK.
(1) Η στάθμιση 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
2005=100 2005=100

Απρ. Μάρτ. Απρ. Ιαν.-Απρ. Ιαν.-Μαρτ. Ιαν.-Απρ. (για το έτος (για τα έτη
2006 2007 2008 2008/07 2009/08 2009/08 2008/07 2009/08 2009/08 2006) 2007 - 2009)(1)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2,49 2,38 4,70 4,62 1,08 0,70 4,65 0,95 0,88 100,00 100,00

Α ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1,25 1,16 2,21 1,96 1,25 0,56 1,84 1,35 1,15 28,60 28,98
Α.1 Γεωργικά 0,45 0,56 0,81 0,72 0,89 0,40 0,73 0,74 0,65 6,92 6,93
Α.2 Βιομηχανικά 0,47 0,58 0,71 0,57 0,88 0,70 0,52 0,85 0,81 19,24 19,29
Α.3 Ηλεκτρισμός 0,32 -0,01 0,69 0,68 -0,51 -0,54 0,60 -0,28 -0,34 2,44 2,76

Β ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 0,52 0,20 0,74 1,03 -1,75 -1,62 1,09 -1,75 -1,66 6,44 6,63

Γ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ -0,29 -0,46 -0,08 -0,20 0,10 0,12 -0,28 0,05 0,07 25,31 24,62
Γ1 Μηχανοκίνητα οχήματα -0,08 -0,44 -0,06 -0,08 -0,04 -0,05 -0,08 -0,03 -0,04 6,15 5,41
Γ2 Άλλα εισαγόμενα -0,20 -0,01 -0,02 -0,12 0,14 0,18 -0,20 0,08 0,11 19,16 19,21

Δ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1,02 1,43 1,80 1,83 1,49 1,64 1,98 1,27 1,34 39,65 39,77

Πηγή: ΣΥΚ .
(1) Η στάθμιση 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
(%)

Απρ. Μάρτ. Απρ. Ιαν. - Απρ. Ιαν. - Μάρτ. Ιαν. - Απρ.
2006 2007 2008 2008/07 2009/08 2009/08 2008/07 2009/08 2009/08

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2,49 2,38 4,67 4,62 1,08 0,70 4,65 0,95 0,88
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 4,80 5,56 7,59 5,83 9,01 5,61 5,96 8,38 7,68
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 0,49 1,34 0,23 -0,01 2,43 2,40 0,47 2,10 2,18
Ένδυση και υπόδηση -0,32 0,29 -1,32 -0,63 -4,08 -2,72 -2,15 -4,80 -4,23
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 4,90 2,07 7,01 7,55 -2,81 -3,04 6,47 -1,47 -1,87
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προϊόντα καθαρισμού 0,13 0,27 2,15 1,68 1,51 1,75 1,58 1,18 1,32
Υγεία 1,31 6,22 4,93 4,57 6,86 6,98 7,12 4,22 4,91
Μεταφορές 2,87 -0,48 4,47 5,68 -8,76 -7,91 6,81 -8,39 -8,27
Επικοινωνίες -1,83 1,30 0,16 0,15 0,02 0,02 0,18 -0,03 -0,01
Αναψυχή και πολιτισμός -0,33 0,59 3,65 4,31 2,82 1,86 3,57 2,42 2,27
Εκπαίδευση 4,68 4,88 5,05 5,14 5,12 5,12 5,14 5,12 5,12
Εστιατόρια και ξενοδοχεία 2,18 4,20 7,65 7,52 6,18 7,19 7,51 5,71 6,09
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 2,23 2,48 2,50 2,48 2,55 3,30 2,75 2,19 2,47

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

Πηγή: ΣYK.

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

Μάρτιος Απρίλιος Απρίλιος Ιαν.- Μάρτ. Ιαν.- Απρ. Ιαν. - Απρ.
2009/08 2008/07 2009/08 2009/08 2008/07 2009/08

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 1,08 4,62 0,70 0,95 4,65 0,88
Ενοίκια 2,85 2,52 3,01 2,90 2,27 2,92
Συντήρηση και επισκευή κατοικιών 0,63 3,09 0,92 1,09 2,82 1,04
Μεταφορές 2,09 1,92 2,16 1,84 2,21 1,92
Επικοινωνίες 0,06 0,36 0,06 0,02 0,36 0,03
Ασφάλειες 0,73 0,47 4,15 0,18 0,47 1,17
Υπηρεσίες απο κρατικούς φορείς 1,97 2,48 1,97 1,97 2,48 1,97
Εκπαίδευση 5,12 5,14 5,12 5,12 5,14 5,12
Ιατρική περίθαλψη 9,09 6,25 9,28 5,68 9,87 6,58
Εστιατόρια και καφενεία 6,06 7,70 7,22 5,52 7,75 5,94
Προσωπικές & οικιακές υπηρεσίες 2,89 7,03 2,86 2,26 7,26 2,41
Σύνολο Υπηρεσιών 3,69 4,57 4,11 3,13 4,90 3,38

Πηγή: ΣYK.

Πίνακας Γ.7 Σταθμισμένη επίδραση στην ποσοστιαία μεταβολή στις τιμές υπηρεσιών
(%)

Πηγή: ΣYK.

Απρ. Μάρτ. Απρ. Ιαν.- Απρ. Ιαν.- Μάρτ. Ιαν.- Απρ.
2006 2007 2008 2008/07 2009/08 2009/08 2008/07 2009/08 2009/08

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2,49 2,38 4,67 4,62 1,08 0,70 4,65 0,95 0,88
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 0,82 0,98 1,36 1,09 1,71 1,06 1,10 1,58 1,44
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 0,01 0,03 0,00 0,00 0,05 0,05 0,01 0,04 0,04
Ένδυση και υπόδηση -0,03 0,03 -0,11 -0,06 -0,32 -0,23 -0,18 -0,36 -0,32
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 0,76 0,34 1,13 1,23 -0,47 -0,51 1,06 -0,25 -0,31
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προϊόντα καθαρισμού 0,01 0,02 0,14 0,11 0,10 0,11 0,10 0,07 0,08
Υγεία 0,06 0,31 0,25 0,24 0,36 0,36 0,36 0,22 0,25
Μεταφορές 0,45 -0,07 0,65 0,85 -1,33 -1,19 0,99 -1,26 -1,23
Επικοινωνίες -0,07 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Αναψυχή και πολιτισμός -0,02 0,04 0,22 0,26 0,17 0,11 0,22 0,15 0,14
Εκπαίδευση 0,13 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Εστιατόρια και ξενοδοχεία 0,16 0,31 0,57 0,57 0,48 0,56 0,57 0,45 0,47
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 0,15 0,17 0,17 0,17 0,18 0,23 0,19 0,15 0,17

Μάρτιος Απρίλιος Απρίλιος Ιαν.- Μάρτ. Ιαν.- Απρ. Ιαν. - Απρ.
2009/08 2008/07 2009/08 2009/08 2008/07 2009/08

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 1,08 4,62 0,70 0,95 4,65 0,88
Ενοίκια 0,19 0,17 0,20 0,20 0,21 0,20
Συντήρηση και επισκευή κατοικιών 0,01 0,07 0,02 0,02 0,08 0,02
Μεταφορές 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,04
Επικοινωνίες 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00
Ασφάλειες 0,01 0,01 0,07 0,00 0,01 0,02
Υπηρεσίες απο κρατικούς φορείς 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03
Εκπαίδευση 0,15 0,15 0,15 0,16 0,21 0,15
Ιατρική περίθαλψη 0,35 0,23 0,35 0,22 0,34 0,25
Εστιατόρια και καφενεία 0,46 0,56 0,54 0,42 0,64 0,50
Προσωπικές & οικιακές υπηρεσίες 0,23 0,55 0,23 0,18 0,63 0,19
Σύνολο Υπηρεσιών 1,49 1,83 1,64 1,27 1,98 1,30
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Πίνακας Γ.8 Ισοζύγιο πληρωμών
(€ εκατομύρια)

2007 (προκ.) 2008 (προκ.)
Πίστωση Χρέωση Καθαρό Πίστωση Χρέωση Καθαρό

Ποσό Ποσό
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 10.505,5 12.332,0 -1.831,4 10.804,6 13.906,9 -3.102,3

ΑΓΑΘΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 9.899,2 11.723,7 -1.824,5 10.150,1 13.211,1 -3.061,0

ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.486,2 8.526,9 -1.040,7 7.585,3 9.612,4 -2.027,0

ΑΓΑΘΑ 1.083,2 5.793,8 -4.710,6 1.149,2 6.695,6 -5.546,3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.402,9 2.733,0 3.669,9 6.436,1 2.916,8 3.519,3
Μεταφορές 1.543,4 881,8 661,5 1.770,9 1.106,2 664,7
Ταξιδιωτικό 1.955,2 1.070,6 884,5 1.861,1 1.052,6 808,5
Επικοινωνίες 85,9 103,3 -17,4 76,0 100,7 -24,6
Κατασκευαστικές υπηρεσίες 148,1 21,0 127,1 103,6 15,0 88,6
Ασφάλειες 84,4 61,2 23,2 122,8 45,4 77,4
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 527,9 116,1 411,8 745,2 148,9 596,3
Μηχανοργάνωση και πληροφόρηση 198,8 27,9 170,9 144,6 19,5 125,0
Πνευματικά δικαιώματα 15,5 39,3 -23,8 8,2 31,9 -23,7
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 1.424,8 258,9 1.165,9 1.395,1 268,2 1.127,0
Προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 56,3 59,7 -3,3 35,7 51,0 -15,3
Υπηρεσίες δημοσίου π.δ.κ.α. 362,6 93,2 269,4 173,0 77,4 95,6
Υπηρεσίες που δεν έχουν κατανεμηθεί 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2.413,1 3.196,8 -783,8 2.564,8 3.598,8 -1.034,0
Εισοδήματα από εργασία 31,6 162,9 -131,3 59,7 260,9 -201,2
Εισοδήματα από επενδύσεις 2.381,5 3.033,9 -652,4 2.505,1 3.337,8 -832,7
Εισοδήματα από άμεσες επενδύσεις 601,8 1.653,6 -1.051,8 511,8 1.680,6 -1.168,8
Εισοδήματα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου 627,5 633,5 -5,9 881,2 741,2 140,0
Εισοδήματα από λοιπές επενδύσεις 1.152,2 746,8 405,3 1.112,1 916,1 196,1

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 601,3 608,2 -7,0 654,5 695,8 -41,3
Γενική κυβέρνηση 176,0 199,7 -23,6 126,5 208,3 -81,9
Λοιποί τομείς 425,2 408,6 16,6 528,1 487,5 40,6

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2.029,1 3.108,6
Κίνηση κεφαλαίων 63,5 57,8 5,7 54,4 45,4 9,0

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές 2.023,4 3.099,6
Άμεσες επενδύσεις 710,3 333,1

Κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό -877,7 -929,2
Μη κατοίκων στην Κύπρο 1.588,0 1.262,3

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου -322,7 -12.779,5
Απαιτήσεις 284,3 -12.132,9
Υποχρεώσεις -607,0 -646,6

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 101,4 -186,9
Λοιπές επενδύσεις 1.314,2 15.464,3

Απαιτήσεις -9.992,1 -7.389,8
Υποχρεώσεις 11.306,0 22.854,1

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 220,2 268,7
ΚΑΘΑΡΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ -197,7 -6,3

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

2007 2008 % αλλαγή 2008 2009 % αλλαγή
Ιαν.-Φεβρ. Ιαν.-Φεβρ.

Εισαγωγές 6.353,4 7.349,0 15,7 1.091,1 859,7 -21,2
Καταναλωτικά αγαθά 1.834,5 2.039,6 11,2 270,1 275,6 2,0
Ενδιάμεσα αγαθά 1.848,9 2.126,4 15,0 313,7 241,2 -23,1
Κεφαλαιουχικά αγαθά 571,5 661,5 15,7 93,8 102,1 8,9
Μεταφορικός εξοπλισμός και ανταλλακτικά 1.013,7 1.044,7 3,1 168,8 111,3 -34,1
Καύσιμα και λιπαντικά 1.071,2 1.450,0 35,4 244,2 128,8 -47,2

Εξαγωγές 1.082,7 1.167,4 7,8 178,9 141,4 -21,0
Έλλειμμα ισοζυγίου 5.270,8 6.181,7 17,3 912,2 718,3 -21,3

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 Kεντρικής Tράπεζας) 1.371,1
Μη ΝΧΙ (λοιποί τομείς) 3.932,4

Λοιπά κεφάλαια 763,2
ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) 65,0
Μη ΝΧΙ (λοιποί τομείς) 698,2

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

ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) 3.527,8
Μη ΝΧΙ (λοιποί τομείς) 5.902,1

Λοιπά κεφάλαια 2.601,4
ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) 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 Kεντρικής Tράπεζας) 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 Kεντρικής Tράπεζας) 13.129,8 4.523,5
Λοιποί τομείς 740,0

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

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 225,5 327,1 -101,6
Νομισματικές αρχές
Γενική Κυβέρνηση
ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) 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 Kεντρικής Tράπεζας) 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 -0,6 198,6 -3,7 -4,0
Νοέμβριος 97.900 3,3 -0,5 72,4 6,8 -3,6
Δεκέμβριος 72.127 -2,2 -0,5 51,6 0,5 -3,5

2009 Ιανουάριος 47.066 -7,1 -7,1 31,2 -11,6 -11,6
Φεβρουάριος 56.626 -19,3 -14,2 36,3 -10,7 -11,1
Μάρτιος 90.434 -16,4 -15,2 57,4 -14,7 -12,8
Απρίλιος 181.395 -0,4 -8,6 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)

Ακαθάριστο Ακαθάριστες Εξαγωγές Εισαγωγές
εγχώριο Δημόσια Ιδιωτική κεφαλαιουχικές αγαθών και αγαθών και

Έτος / Q προϊόν κατανάλωση κατανάλωση 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 1.980,6 254,8 1.426,0 576,2 800,3 1.076,6
Q2 2.171,5 297,8 1.283,3 596,9 1.135,7 1.142,2
Q3 2.122,3 325,3 1.232,9 353,8 1.298,0 1.087,7
Q4 2.072,6 476,9 1.447,7 217,1 1.096,8 1.165,9

1997 Q1 2.017,0 305,0 1.461,1 457,6 811,7 1.018,3
Q2 2.159,0 338,6 1.325,7 551,9 1.143,0 1.200,2
Q3 2.217,4 352,8 1.226,6 393,0 1.424,7 1.179,7
Q4 2.149,6 478,5 1.492,7 190,7 1.103,9 1.116,1

1998 Q1 2.089,5 359,4 1.587,8 381,7 859,4 1.098,9
Q2 2.300,9 341,3 1.372,3 535,0 1.184,6 1.132,4
Q3 2.332,9 369,5 1.279,2 454,3 1.418,6 1.188,7
Q4 2.250,7 463,8 1.591,8 305,8 1.092,1 1.202,8

1999 Q1 2.181,0 376,2 1.649,3 340,0 857,1 1.041,6
Q2 2.414,2 385,0 1.413,6 574,9 1.264,1 1.223,4
Q3 2.438,0 385,4 1.306,1 352,0 1.599,3 1.204,8
Q4 2.375,3 521,2 1.631,9 296,1 1.224,5 1.298,4

2000 Q1 2.307,1 338,8 1.744,3 415,5 990,3 1.181,8
Q2 2.552,2 342,3 1.515,4 688,4 1.416,2 1.410,0
Q3 2.551,5 393,2 1.404,0 368,7 1.739,0 1.353,3
Q4 2.472,5 509,0 1.741,8 338,7 1.325,6 1.442,6

2001 Q1 2.383,5 380,2 1.859,1 388,5 1.047,5 1.291,8
Q2 2.656,0 398,1 1.550,6 647,4 1.568,0 1.508,1
Q3 2.677,5 427,4 1.457,2 452,4 1.841,2 1.500,7
Q4 2.560,5 548,6 1.818,4 211,3 1.348,2 1.366,1

2002 Q1 2.442,1 421,6 1.842,7 505,7 966,5 1.294,3
Q2 2.698,4 431,0 1.608,9 645,6 1.483,8 1.470,9
Q3 2.712,8 457,3 1.506,8 447,1 1.734,7 1.433,1
Q4 2.640,1 565,7 1.805,0 346,8 1.342,3 1.419,7

2003 Q1 2.485,5 435,9 1.836,0 589,1 887,7 1.263,2
Q2 2.747,7 437,1 1.663,9 695,6 1.317,0 1.366,0
Q3 2.759,6 459,8 1.555,6 388,2 1.812,5 1.456,5
Q4 2.700,2 656,0 1.853,1 197,9 1.470,5 1.477,4

2004 Q1 2.588,4 414,7 1.942,1 470,3 1.144,3 1.382,9
Q2 2.869,5 449,5 1.733,1 719,5 1.499,8 1.532,3
Q3 2.869,6 459,1 1.685,5 485,2 1.766,0 1.526,2
Q4 2.814,8 555,6 1.984,5 572,7 1.357,5 1.655,4

2005 Q1 2.698,5 418,6 2.044,5 546,8 1.169,5 1.480,9
Q2 2.968,9 452,6 1.833,4 582,0 1.576,0 1.475,2
Q3 2.983,3 420,2 1.717,7 544,3 1.880,4 1.579,3
Q4 2.931,5 650,7 2.044,6 575,6 1.410,9 1.750,3

2006 Q1 2.805,2 465,7 2.121,9 537,0 1.281,6 1.601,0
Q2 3.102,3 498,6 1.899,2 702,7 1.666,9 1.665,1
Q3 3.099,7 480,4 1.807,8 480,4 2.025,1 1.694,0
Q4 3.054,8 641,1 2.156,4 702,6 1.297,1 1.742,4

2007 Q1 2.930,5 474,7 2.267,7 605,0 1.287,0 1.703,9
Q2 3.228,5 457,8 2.056,6 909,6 1.643,7 1.839,2
Q3 3.244,1 491,9 1.945,1 554,3 2.210,2 1.957,4
Q4 3.195,0 663,9 2.368,5 626,7 1.578,3 2.042,4

2008 Q1 3.057,3 465,9 2.436,2 838,3 1.270,2 1.953,3
Q2 3.355,4 468,1 2.233,9 1.008,7 1.675,6 2.030,9
Q3 3.358,0 594,0 2.141,9 762,2 2.210,0 2.350,0
Q4 3.287,9 742,9 2.428,5 432,3 1.638,1 1.953,9

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

Ακαθάριστο Ακαθάριστες Εξαγωγές Εισαγωγές
εγχώριο Δημόσια Ιδιωτική κεφαλαιουχικές αγαθών και αγαθών και

Έτος / Q προϊόν κατανάλωση κατανάλωση επενδύσεις υπηρεσιών υπηρεσιών
1995 Q1 1.627,7 188,4 1.211,7 462,8 607,1 842,5

Q2 1.890,3 212,0 1.107,8 556,4 934,8 920,6
Q3 1.829,1 218,0 1.072,8 340,3 1.102,5 904,4
Q4 1.803,2 347,4 1.230,9 207,4 931,7 914,2

1996 Q1 1.722,5 209,5 1.245,2 524,1 693,9 950,2
Q2 1.945,2 250,0 1.191,4 532,0 988,1 1.016,3
Q3 1.903,9 272,9 1.155,6 313,8 1.135,3 973,7
Q4 1.877,6 411,3 1.320,1 239,5 964,7 1.058,0

1997 Q1 1.792,9 263,3 1.305,2 437,8 722,3 935,7
Q2 1.979,1 300,4 1.249,4 512,8 1.026,7 1.110,1
Q3 2.036,9 314,0 1.174,3 352,8 1.293,4 1.097,6
Q4 2.001,5 437,7 1.389,3 209,1 1.005,7 1.040,3

1998 Q1 1.911,9 318,3 1.442,7 378,6 788,1 1.015,8
Q2 2.171,8 310,1 1.315,5 512,9 1.089,7 1.056,3
Q3 2.214,2 340,0 1.244,1 415,0 1.314,9 1.099,9
Q4 2.147,2 430,9 1.503,4 313,7 1.012,3 1.113,1

1999 Q1 2.055,2 344,6 1.527,8 355,3 797,5 970,0
Q2 2.327,1 359,7 1.375,0 555,5 1.192,8 1.155,9
Q3 2.360,2 363,1 1.293,0 332,3 1.522,8 1.150,9
Q4 2.320,1 507,1 1.590,7 300,4 1.176,9 1.255,1

2000 Q1 2.245,8 330,1 1.678,5 422,0 966,7 1.151,6
Q2 2.544,5 340,0 1.533,5 640,7 1.411,1 1.380,8
Q3 2.564,5 391,3 1.440,5 354,0 1.746,7 1.368,0
Q4 2.528,3 521,8 1.752,7 394,6 1.346,5 1.487,3

2001 Q1 2.409,5 384,3 1.831,3 420,4 1.071,5 1.298,0
Q2 2.771,2 413,5 1.610,1 664,2 1.613,1 1.529,6
Q3 2.779,6 439,6 1.528,0 445,9 1.889,1 1.523,0
Q4 2.667,6 581,4 1.873,3 216,1 1.376,4 1.379,6

2002 Q1 2.503,9 434,5 1.854,5 541,2 982,4 1.308,7
Q2 2.797,8 452,6 1.695,8 658,2 1.500,0 1.508,8
Q3 2.846,6 486,3 1.626,0 457,1 1.749,2 1.472,0
Q4 2.831,6 623,5 1.917,8 403,5 1.341,0 1.454,2

2003 Q1 2.681,6 493,8 1.944,1 659,8 882,5 1.298,6
Q2 3.027,9 511,6 1.831,2 760,5 1.311,8 1.387,1
Q3 3.043,8 533,9 1.722,9 437,2 1.830,6 1.480,9
Q4 3.008,2 783,3 2.040,2 188,9 1.498,9 1.503,1

2004 Q1 2.889,3 483,4 2.093,4 547,2 1.174,6 1.409,3
Q2 3.233,2 535,5 1.924,7 799,6 1.562,0 1.588,6
Q3 3.274,7 549,5 1.893,5 561,3 1.870,0 1.599,5
Q4 3.256,6 686,9 2.245,2 644,5 1.439,6 1.759,6

2005 Q1 3.098,9 507,1 2.270,5 650,8 1.248,6 1.578,1
Q2 3.423,0 559,7 2.091,1 679,9 1.697,4 1.605,1
Q3 3.472,3 522,2 1.977,6 669,5 2.033,2 1.730,1
Q4 3.468,0 838,1 2.359,7 681,9 1.525,7 1.937,3

2006 Q1 3.314,3 585,9 2.400,3 708,2 1.399,3 1.779,4
Q2 3.692,7 640,9 2.228,2 845,1 1.837,4 1.858,9
Q3 3.721,7 618,5 2.143,5 599,5 2.247,5 1.887,3
Q4 3.706,6 837,2 2.526,0 843,2 1.445,4 1.945,3

2007 Q1 3.560,0 607,8 2.621,4 799,2 1.437,9 1.906,2
Q2 3.964,0 601,9 2.465,7 1.136,5 1.851,6 2.091,7
Q3 4.045,5 652,2 2.366,4 749,4 2.516,7 2.239,1
Q4 4.026,9 902,7 2.889,3 798,0 1.805,6 2.368,8

2008 Q1 3.916,5 628,4 2.963,0 1.147,6 1.471,6 2.294,1
Q2 4.332,5 650,6 2.817,0 1.335,9 1.957,5 2.428,5
Q3 4.392,2 837,7 2.743,2 1.029,5 2.612,2 2.830,3
Q4 4.307,0 1.050,0 3.070,0 602,2 1.936,9 2.352,0

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

% Μεταβολή
Μεταβολή κινητού προηγούμενου κινητού μέσου

Έτος / Μήνας Όγκος 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 135,7 144,7 5,4 12,0
Απρίλιος 142,4 144,9 12,9 13,0
Μάιος 153,1 146,5 14,7 13,2
Ιούνιος 148,0 139,4 3,8 10,7
Ιούλιος 168,1 145,8 10,3 10,4
Αύγουστος 146,7 149,0 3,5 8,4
Σεπτέμβριος 148,8 151,2 8,9 8,9
Οκτώβριος 148,1 152,1 5,4 7,7
Νοέμβριος 136,1 149,3 -3,9 4,7
Δεκέμβριος 185,3 155,5 -3,0 3,2

2009 Ιανουάριος* 130,9 149,3 0,8 1,4
Φεβρουάριος** 127,3 146,1 -0,2 0,9

Φεβρουάριος** Φεβρουάριος** Ιαν.- Φεβρ.** Ιαν.- Φεβρ.**
2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008

Γενικός Δείκτης 17,1 -0,2 14,7 0,3
Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα στα οποία υπερισχύουν τρόφιμα, ποτά ή καπνός 12,1 6,8 10,4 7,8
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 17,6 -2,7 19,0 1,4
Λιανικό εμπόριο τρόφιμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 13,1 -2,3 12,7 -0,2
Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων, καλλυντικών και ειδών τουαλέτας 27,4 31,4 26,9 23,3
Λιανικό εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 16,2 2,3 11,6 7,4
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών, ειδών νοικοκυριού ηλεκτρ.οικοιακών συσκευών,
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών,σιδηρικών,χρωμάτων & τζαμιών 23,5 -12,6 21,4 -13,4
Λιανικό εμπόριο βιβλίων, εφημερίδων και χαρτικών και άλλο εμπόριο σε ειδικευμένα καταστήματα 13,8 -0,8 7,5 -2,6
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα -1,0 -20,6 -9,9 -7,3
Λιανικό εμπόριο που δεν διενεργείται σε καταστήματα 21,6 -2,7 16,3 -9,6

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

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

Σύνολο Προηγούμενο κινητός μέσος Εμβαδόν Προηγούμενο κινητός μέσος
Έτος / Μήνας (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 7,07 374.647 17,78 3,50
Νοέμβριος 164.606 -7,09 3,62 382.457 38,68 12,14
Δεκέμβριος 135.678 1,90 3,22 327.935 15,18 14,31

2009 Ιανουάριος 120.871 -22,81 -3,79 278.876 11,63 17,57
Φεβρουάριος 122.367 -29,47 -7,78 273.892 -8,45 15,20
Μάρτιος 123.823 -29,63 -14,79 n/a n/a n/a
Απρίλιος 117.392 -28,65 -20,00 n/a n/a n/a

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πίνακας Γ.18 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής

Δείκτης % Μεταβολή
Προηγούμενο Κινητός μέσος Συσσωρευμένη

Έτος / Μήνας Mηνιαίος Συσσωρευμένος έτος 6 μηνών Περίοδος
2006 Ιανουάριος 88,20 88,20 -1,34 n/a -1,34

Φεβρουάριος 89,40 88,80 -4,89 n/a -3,16
Μάρτιος 101,70 93,10 -5,04 n/a -3,86
Απρίλιος 92,60 92,98 -11,22 n/a -5,80
Μάιος 108,00 95,98 2,96 n/a -3,96
Ιούνιος 109,40 98,22 1,39 -3,01 -3,01
Ιούλιος 108,80 99,73 -0,64 -2,84 -2,65
Αύγουστος 76,80 96,86 5,93 -1,47 -1,86
Σεπτέμβριος 106,40 97,92 1,92 -0,25 -1,42
Οκτώβριος 105,30 98,66 4,67 2,48 -0,80
Νοέμβριος 102,70 99,03 0,29 2,03 -0,70
Δεκέμβριος 102,30 99,30 -0,68 1,67 -0,70

2007 Ιανουάριος 90,50 90,50 2,61 2,26 2,61
Φεβρουάριος 90,50 90,50 1,23 1,65 1,91
Μάρτιος 106,70 95,90 4,92 2,17 3,01
Απρίλιος 96,00 95,93 3,67 1,97 3,17
Μάιος 112,60 99,26 4,26 2,69 3,42
Ιούνιος 113,60 101,65 3,84 3,50 3,50
Ιούλιος 119,50 104,20 9,83 4,75 4,48
Αύγουστος 74,50 100,49 -2,99 4,29 3,74
Σεπτέμβριος 108,20 101,34 1,69 3,72 3,49
Οκτώβριος 111,80 102,39 6,17 4,15 3,78
Νοέμβριος 112,80 103,34 9,83 5,09 4,35
Δεκέμβριος 110,20 103,91 7,72 5,76 4,64

2008 Ιανουάριος 97,10 97,10 7,29 5,24 7,29
Φεβρουάριος 100,90 99,00 11,49 7,24 9,39
Μάρτιος 106,70 101,57 0,00 6,94 5,91
Απρίλιος 107,80 103,13 12,29 7,95 7,51
Μάιος 118,80 106,26 5,51 7,17 7,05
Ιούνιος 117,20 108,08 3,17 6,33 6,33
Ιούλιος 127,80 110,90 6,95 6,31 6,43
Αύγουστος 71,20 105,94 -4,43 4,27 5,42
Σεπτέμβριος 114,80 106,92 6,10 5,32 5,50
Οκτώβριος 114,60 107,69 2,50 3,78 5,18
Νοέμβριος 111,70 108,05 -0,98 2,64 4,57
Δεκέμβριος 113,10 108,48 2,63 2,54 4,39

2009 Ιανουάριος 88,30 88,30 -9,06 -0,15 -9,06
Φεβρουάριος 93,00 90,65 -7,83 -0,86 -8,43

Φεβουάριος Φεβουάριος Ιαν.-Φεβρ. Ιαν.-Φεβρ.
Ποσοστιαία μεταβολή ανά κατηγορία 2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008
Γενικός Δείκτης 11,5 -7,8 9,4 -8,4
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού 7,3 -3,1 5,4 -4,1
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών -10,0 -10,5 -12,5 -6,9
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό εκτός από έπιπλα 17,0 0,3 19,1 -1,1
Κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις 8,6 -6,3 11,2 -9,1
Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων
και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων 9,7 3,4 7,1 1,5
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες 5,3 -6,4 7,5 -10,2
Κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 20,4 -25,3 20,2 -23,4
Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 12,3 -10,4 1,1 -12,6
Κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 19,6 -1,1 21,1 -0,5
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 19,0 -1,1 14,5 -10,7
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιοπύ εξοπλισμού μεταφορών -11,5 1,7 6,1 1,0
Κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 18,5 -4,4 18,7 -0,9

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 Q3 Q4

Εργατικό δυναμικό 388.115 391.089 395.400 398.903 397.937 396.476 396.049 399.036
Απασχόληση 369.308 377.856 379.777 384.852 379.790 384.028 381.903 385.686

Κατά τύπο απασχόλησης:
Πλήρης απασχόληση 341.654 351.519 352.990 355.813 350.076 354.295 353.119 355.173
Μερική απασχόληση 27.654 26.337 26.787 29.039 29.714 29.733 28.783 30.513

Κατά κλάδο απασχόλησης:
Γεωργία 14.766 16.209 17.259 18.057 15.871 16.081 16.662 16.182
Βιομηχανία 82.774 85.947 84.832 86.895 86.206 86.933 89.639 90.144
Υπηρεσίες 271.768 275.700 277.686 279.900 277.714 281.014 275.602 279.360
Υπάλληλοι 293.071 301.789 301.131 308.228 304.067 307.878 304.046 309.961

Άνεργοι 18.808 13.233 15.622 14.051 18.146 12.448 14.146 13.351
Ανεργία κατά διάρκεια:

Κάτω από 12 μήνες 15.893 10.555 12.783 11.007 15.514 10.975 12.227 11.478
12 μήνες και πάνω 2.913 2.678 2.838 3.044 2.632 1.473 1.919 1.872

Ποσοστό απασχόλησης (%) 60,9 61,9 62,1 62,4 61,4 62,1 61,8 62,0
Άνδρες 69,9 71,1 71,8 71,6 70,2 71,0 71,3 70,7
Γυναίκες 52,5 53,4 53,2 53,8 53,2 53,8 53,0 53,8

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

Ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό (%) 64,0 64,1 64,7 64,7 64,3 64,2 64,1 64,2
Άνδρες 73,0 73,4 74,1 73,9 73,3 72,8 73,5 72,8
Γυναίκες 55,7 55,4 55,9 56,2 56,0 56,0 55,4 56,0

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

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

A. Εσωτερικό xρέος 12.328,92 12.780,94 12.816,82 12.876,08 13.153,97 13.032,27 12.993,33 12.944,89 12.905,66 12.508,01 12.434,67 12.595,06
Μακροπρόθεσμο xρέος 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 6.020,29 5.992,60
Βραχυπρόθεσμο xρέος 6.111,87 6.023,45 6.065,30 6.028,70 6.202,69 5.956,34 5.995,40 6.016,78 6.182,25 6.227,21 6.414,38 6.602,46

B. Εξωτερικό xρέος 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 2.209,10 2.354,17
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
της ΚΤ προς το ΔΝΤ 8,15 8,15 8,15 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μακροπρόθεσμα δάνεια 638,66 625,62 622,65 656,75 656,30 659,07 656,32 732,33 731,90 717,67 714,95 827,74
Μεσοπρόθεμα (γραμμάτια
του δημοσίου στο εξωτερικό) 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 1.050,00 1.050,00
Βραχυπρόθεσμα
(γραμμάτια του δημοσίου στο εξωτερικό) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444,15 476,43

Γ. Σύνολο δημόσιου χρέους 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 14.643,77 14.949,23

Δ. Καθαρό δημόσιο χρέος
(εξαιρ. του ενδοκυβερνητικού
και των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων της ΚΤΚ προς το ΔΝΤ) 9.358,38 9.482,54 9.436,11 9.330,93 9.634,41 9.443,47 9.239,15 9.261,52 8.854,49 8.397,65 8.228,57 8.345,95

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών.
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Πίνακας Γ.21 Κατανομή τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα
με την κατηγοριοποίηση του συστήματος NACE Αναθ.1.1 της ΕΕ
(μηνιαία στοιχεία, %)

Υπόλοιπο δανείων
% επί του συνόλου % Μεταβολή

Μάρτ. 2008 Σεπτ. 2008 Μάρτ. 2009 Μάρτ. 2008–Μάρτ. 2009
A Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκομία 0,86 0,77 0,74 19,85
B Αλιεία 0,04 0,04 0,04 49,10
C Ορυχεία και λατομεία 0,44 0,33 0,29 -7,57
D Μεταποιητική βιομηχανία 3,74 3,63 3,22 19,91

από την οποία: δραστηριότητες που αφορούν κατασκευές (20.1 έως 20.3 και 26.3 έως 26.7) 0,33 0,33 0,36 52,83
E Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού 0,07 0,09 0,09 94,54
F κατασκευές 8,59 8,76 7,81 26,69
G Χονδρικό και λιανικό εμπόριο; επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών

και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 9,58 9,35 8,20 19,24
H Ξενοδοχεία και εστιατόρια 5,22 4,46 4,02 7,26
I Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 1,68 1,94 1,92 58,72
J Ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (εξαιρουμένων δανείων σε ΝΧΙ) 4,99 6,63 4,64 29,60
K Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση και επιχειρηματικές δραστηριότητες 13,59 17,80 15,78 61,79

από την οποία: δραστηριότητες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (70) 8,03 11,79 11,94 107,23
L Δημόσια διοίκηση και άμυνα; υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2,98 2,54 2,15 0,67
M Εκπαίδευση 0,34 0,38 0,34 41,43
N Υγεία και κοινωνική μέριμνα 0,48 0,56 0,49 42,70
O Λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου ή κοινωνικού και ατομικού χαρακτήρα 2,67 3,37 2,96 54,17
P Ιδιώτες 44,74 39,36 35,00 8,98
Q Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα 0,00 0,00 0,00 -100,00
Σύνολο 100,00 100,00 100,00 39,31

Πηγή: κτκ.
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