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Εισαγωγή

Η οικονομική ανάκαμψη που ξεκίνησε τα
τελευταία δύο χρόνια και η σταδιακή
επούλωση των προβλημάτων που άφησε
πίσω της η οικονομική κρίση, συνεχίστηκε
και κατά το δεύτερο μισό του τρέχοντος
έτους. Βέβαια, σημαντικά προβλήματα
εξακολουθούν να υφίστανται, όπως το
υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και του δημοσίου χρέους καθώς και
του ποσοστού ανεργίας που αν και μειώνεται
σημαντικά παραμένει σε πρωτόγνωρα για
την κυπριακή οικονομία επίπεδα.
Καταγράφεται γενικά πρόοδος στα πλείστα
οικονομικά μέτωπα, ενώ οι προοπτικές είναι
ενθαρρυντικές τόσο για τον τραπεζικό τομέα,
ο οποίος βρίσκεται τώρα σε υγιέστερη βάση,
όσο και για τη μακροοικονομική κατάσταση,
η οποία χαρακτηρίζεται πλέον από σαφώς
βελτιωμένους δημοσιονομικούς δείκτες,
επιτάχυνση της εγχώριας ζήτησης και θετικές
εν γένει οικονομικές προσδοκίες.

Η οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο
παρουσίασε αύξηση 2,8% σε πραγματικούς
όρους το πρώτο ενιάμηνο του 2016 σε σχέση
με 1,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η
αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει τη βελτίωση
της εγχώριας ζήτησης (τόσο των επενδύσεων
όσο και της ιδιωτικής κατανάλωσης) αλλά και
των εξαγωγών, κυρίως τουριστικών υπηρε-
σιών, που σημείωσαν σημαντική αύξηση. 

Για ολόκληρο το 2016 και σύμφωνα με τις
προβλέψεις της ΚΤΚ του Δεκεμβρίου 2016, το
πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά
2,8%. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
προβλέπεται να κυμανθεί περίπου στα ίδια
επίπεδα και το 2017, ενώ περαιτέρω
βελτίωση γύρω στο 3% αναμένεται για το
2018 και 2019, αντανακλώντας κυρίως την
αναμενόμενη ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση,

τις επενδύσεις και τις καθαρές εξαγωγές. Οι
θετικές επιδόσεις και προοπτικές της
οικονομίας στηρίζονται εν μέρει και στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που έχουν
επιφέρει οι διαρθρωτικές αλλαγές των
τελευταίων χρόνων.

Η αγορά εργασίας, αν και με κάποια υστέ-
ρηση χρόνου, επηρεάζεται θετικά από τις
προαναφερθείσες εξελίξεις στην οικονομική
δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, το
ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 12,1% το
δεύτερο τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με
14,1% το προηγούμενο τρίμηνο και 14,6% το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Στο μέτωπο των τιμών ο πληθωρισμός
συνεχίζει να διατηρεί αρνητικά πρόσημα για
τρίτο συνεχές έτος. Ειδικότερα, κατά την
περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016, ο
εναρμονισμένος πληθωρισμός κυμάνθηκε
στο -1,4%. Εξαιρουμένης της ενέργειας, η
αρνητική επίδοση του πληθωρισμού
περιορίζεται στο -0,5%. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι ο αρνητικός πληθωρισμός
στην Κύπρο το 2016 οφείλεται μεταξύ άλλων
στις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου και
στις αντίστοιχες κατηγορίες της ενέργειας,
καθώς και στις προς τα κάτω προσαρμογές
των τιμών των διαφόρων προϊόντων και
υπηρεσιών στις πιο σημαντικές κατηγορίες
του ΕνΔΤΚ. Η εσωτερική αυτή υποτίμηση,
έγινε μέσω σημαντικής μείωσης των μισθών
τα τελευταία χρόνια.

Αναμένεται ότι ο πληθωρισμός θα
επανέλθει σε θετική πορεία το 2017 (0,9%),
λόγω κυρίως της συνεχιζόμενης αύξησης της
εγχώριας κατανάλωσης και του ΑΕΠ, μιας
μικρής αναμενόμενης αύξησης των μισθών
και άλλων εξελίξεων που αφορούν εξωγενείς
παράγοντες, όπως οι αναμενόμενες
υψηλότερες τιμές του πετρελαίου.

Σε ό,τι αφορά τον χρηματοοικονομικό
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τομέα, σημειώνεται ότι τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα της Κύπρου συνεχίζουν να επωφε-
λούνται σημαντικά από τις διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις των τελευταίων τριών
κυρίως χρόνων, διορθώνοντας θεμελιώδεις
αδυναμίες του παρελθόντος, γεγονός που
συνείσφερε ουσιαστικά στη βελτίωση της
αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης του κοινού
προς τον τραπεζικό τομέα. Αυτό αντανα-
κλάται, μεταξύ άλλων, στη συνεχή σταδιακή
αύξηση των καταθέσεων τόσο από κατοί-
κους όσο και μη κατοίκους Κύπρου. Την ίδια
στιγμή, ο ρυθμός μεταβολής του δανεισμού
προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα παραμένει
σε αρνητικά επίπεδα, παρά την αύξηση στις
χορηγήσεις νέων δανείων από τις τράπεζες,
λόγω της συνεχούς προσπάθειας του τραπε-
ζικού και του ιδιωτικού τομέα για απομό-
χλευση των ισολογισμών τους. Στο εγγύς
μέλλον, ο νέος δανεισμός αναμένεται να
καταγράψει περαιτέρω αύξηση σύμφωνα και
με τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας,
αλλά και με βάση τα αποτελέσματα της
Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων Οκτω-
βρίου 2016, με την πιστωτική επέκταση να
επιστρέφει σταδιακά σε θετικούς ρυθμούς.

Η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης
της χώρας και του τραπεζικού συστήματος
ειδικότερα, αντανακλάται και στην έστω πιο
διστακτική από την αναμενόμενη αναβάθ-
μιση από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης
αλλά και τη σημαντική μείωση του ELA.
Παρόλα αυτά, η διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων που παραμένουν σε
υψηλό επίπεδο, αποτελεί τη σημαντικότερη
πρόκληση που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός
τομέας. Προς απάμβλυνση του προβλήματος
αυτού, η ΚΤΚ συνέβαλε ουσιαστικά στη λήψη
μιας σειράς μέτρων, έτσι ώστε να δοθούν
ισχυρά κίνητρα στις τράπεζες και τους δανει-
ολήπτες να προχωρήσουν σε βιώσιμες

αναδιαρθρώσεις των μη εξυπηρετούμενων
οφειλών τους. 

Τα μέτρα αυτά σε συνδυασμό με τη
σημαντική βελτίωση του οικονομικού
κλίματος έχουν οδηγήσει σε μια σταδιακή
μείωση του επιπέδου των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων. Η συνεχιζόμενη μείωσή τους
αναμένεται να ωθήσει περαιτέρω το νέο υγιή
δανεισμό, ενισχύοντας έτσι τη δυναμική
ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Η πορεία προς την επάνοδο της χώρας σε
ρυθμούς βιώσιμης ανάπτυξης, πλήρους
απασχόλησης και αποκατάστασης της οικο-
νομικής αξιοπιστίας της πρέπει να συνεχιστεί
χωρίς παλινδρομήσεις. Η πλήρης υλοποίηση
των στόχων που έχουν τεθεί, τόσο για το
τραπεζικό σύστημα, όσο και για την οικο-
νομία ευρύτερα, προϋποθέτουν τη στήριξη
όλων των φορέων της οικονομίας και κυρίως
τον αποκλεισμό κάθε είδους εύκολης ή και
λαϊκίστικης επιλογής που τόσο πολύ μας
στοίχισε στο παρελθόν. Αν παραμείνουμε
προσηλωμένοι στην επιτυχή πορεία ανασυγ-
κρότησης που χαράκτηκε στα μετά της
κρίσης χρόνια, δεν έχουμε παρά να περιμέ-
νουμε ακόμα καλύτερες μέρες, τόσο για την
οικονομία συνολικά όσο και για τον κάθε
πολίτη της χώρας ξεχωριστά.
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Μακροοικονομικές Εξελίξεις
και Προβλέψεις 

www.fbrh.eu
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1. Διεθνές Περιβάλλον: κύριες εξελίξεις

• Επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής
δραστηριότητας τους πρώτους δέκα μήνες
του 2016, λόγω κυρίως της αύξησης της αβε-
βαιότητας στις παγκόσμιες αγορές.

• Εντατικοποίηση των ανησυχιών για την πο-
ρεία της παγκόσμιας οικονομίας μετά το δη-
μοψήφισμα υπέρ της εξόδου του Ηνωμένου
Βασιλείου (ΗΒ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ) και των αποτελεσμάτων των προεδρικών
εκλογών στις ΗΠΑ. 

• Παραμονή του παγκόσμιου πληθωρισμού σε
χαμηλά επίπεδα παρά τη μερική ανάκαμψη
που κατέγραψε τους τελευταίους μήνες λόγω
κυρίως αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου.

• Συνέχιση της εφαρμογής επεκτατικής νομι-
σματικής πολιτικής από όλες τις μεγάλες κεν-
τρικές τράπεζες, ενόψει των δυσμενών διε-
θνών εξελίξεων.

• Συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης της ζώ-
νης του ευρώ και το τρίτο τρίμηνο του 2016.

1.1.Εξωτερικές εξελίξεις

Οικονομική μεγέθυνση ΑΕΠ1

Μετά από μια σειρά δυσμενών γεγονότων, η
παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα κατέ-
γραψε μερική επιβράδυνση κατά τους πρώ-
τους δέκα μήνες του 2016. Το δημοψήφισμα
υπέρ της εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ (“Brexit”),
τα πρόσφατα αποτελέσματα των προεδρικών
εκλογών στις ΗΠΑ, οι συνεχείς τρομοκρατικές
ενέργειες από το Ισλαμικό κράτος και η αυξη-
μένη ροή προσφύγων από τη Μέση Ανατολή,

1.    Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των
πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist Poll of
Forecasters (12 November 2016), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(European Economic Forecast, Autumn 2016) και το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, Octo-
ber 2016).
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προκάλεσαν ποικίλες αναταράξεις στις παγ-
κόσμιες αγορές  (Πλαίσιο 1, σελ. 13).

Στη ζώνη του ευρώ, ο ρυθμός μεγέθυνσης
του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο 1,6% κατά τους
πρώτους εννέα μήνες του 2016 σε σύγκριση
με το 2% που επικρατούσε από το δεύτερο
τρίμηνο του 2015 (Διάγραμμα Α.1). Η πορεία
αυτή αντικατοπτρίζει τόσο την επίδραση των
αρνητικών εξελίξεων που αναφέρθηκαν πιο
πάνω όσο και την παρατεταμένη περίοδο των
εσωτερικών δυσμενών εξελίξεων που συνεχί-
ζουν σε πολλές χώρες να συγκρατούν τη δυ-
ναμική της ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, ο
πληθωρισμός παραμένει στα ίδια περίπου χα-
μηλά επίπεδα, οι πιέσεις για περαιτέρω απο-
μόχλευση δανείων συνεχίζονται, το ποσοστό
των επενδύσεων παραμένει ακόμη χαμηλό
και τα επίπεδα ανεργίας, αν και βελτιωμένα,
παραμένουν ακόμη υψηλά. Παράλληλα, τα
εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια και η εφαρμογή
επεκτατικής νομισματικής πολιτικής από την
ΕΚΤ παραμένουν σε ισχύ, με στόχο την αντι-
μετώπιση των προαναφερόμενων καθοδι-
κών κινδύνων.

Στις ΗΠΑ, ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ
για το 2016 καταγράφει επιβράδυνση σε αν-
τίθεση με την αξιοσημείωτη επιτάχυνση που
κατέγραψε το 2015. Συγκεκριμένα, το τρίτο
τρίμηνο του 2016 ο ρυθμός μεγέθυνσης του
ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο 1,5% σε σύγκριση με
2,2% κατά το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.
Αυτό αντανακλά κυρίως την αποδυνάμωση
που κατέγραψε ο τομέας της μεταποίησης, κα-
θώς και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και επεν-
δύσεις (με εξαίρεση τον τομέα της ενέργειας
και το στεγαστικό τομέα). Οι κύριοι παράγον-
τες που επηρέασαν αυτή την εξέλιξη ήταν η
ενδυνάμωση του δολαρίου που ακολούθησε
το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο ΗΒ,
η περαιτέρω επιδείνωση της εξωτερικής ζή-
τησης και του εμπορίου αλλά και η αύξηση
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ΗΠΑ Ιαπωνία
ζώνη του ευρώ Ην. Βασίλειο

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

Πηγή: Eurostat.
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο
πρόσφατων προβλέψεων απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The Economist poll και το ΔΝΤ.
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Πλαίσιο 1: Επιπτώσεις στην κυπριακή
οικονομία από την αναμενόμενη έξοδο
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρω-
παϊκή Ένωση  

Στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016, οι
πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) τάχθη-
σαν, με πλειοψηφία 51,9%, υπέρ της εξόδου
της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Ακολούθως, η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, η
οποία διαδέχθηκε τον παραιτηθέντα πρωθυ-
πουργό Ντέιβιντ Κάμερον, ανακοίνωσε στις 2
Οκτωβρίου 2016 την πρόθεσή της να ενεργο-
ποιήσει τις πρόνοιες του Άρθρου 50 της Συν-
θήκης της ΕΕ μέσα στο 2017 με σκοπό να
ξεκινήσει η διαδικασία εξόδου του ΗΒ. Η δια-
δικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου
δύο χρόνια μετά την ενεργοποίησή της.  Στην
ανάλυση που ακολουθεί, παρατίθενται ενδε-
χόμενες οικονομικές επιπτώσεις στην Κυ-
πριακή οικονομία από την έξοδο του ΗΒ από
την ΕΕ, δεδομένων των υφιστάμενων σημαν-
τικών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων
της Κύπρου με το ΗΒ, αφού πρώτα επιγραμ-
ματικά αναφερθούν οι γενικότερες επιπτώ-
σεις στο ΗΒ και την ΕΕ.

Συνοπτικά, οι επιπτώσεις αναμένονται να
προκύψουν κυρίως μέσω της ενδεχόμενης
υποτίμησης της στερλίνας έναντι του ευρώ
και σε μικρότερο βαθμό μέσω των πιθανών
επιδράσεων των εξελίξεων στο επιχειρημα-
τικό κλίμα. Σε σχέση με την Κύπρο, οι επιδρά-
σεις δεν αναμένεται να έχουν συνολικά
σημαντικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ της Κύπρου, αν
και επιμέρους τομείς ενδεχόμενα να επηρεα-
στούν σε διαχειρίσιμο, όμως, βαθμό. Ο το-
μέας που θα μπορούσε να επηρεαστεί σε
κάποιο βαθμό είναι αυτός του τουρισμού, ενώ
οι υπόλοιποι τομείς του εμπορίου συμπερι-
λαμβανομένων των εισαγωγών αγαθών, ανα-

μένεται να επηρεαστούν σε μικρότερο
βαθμό. Γενικά, τυχόν αρνητικές επιπτώσεις
εξαγωγικών τομέων, όπως αυτός του  τουρι-
σμού, αναμένεται να αντισταθμιστούν σε με-
γάλο βαθμό από θετικές επιπτώσεις από τις
φθηνότερες εισαγωγές από το ΗΒ. Σημειώνε-
ται επίσης ότι, πιθανή σύναψη διμερών συμ-
φωνιών μεταξύ ΗΒ και Κύπρου μπορεί να
περιορίσει ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις
στην εγχώρια οικονομία. 

Αναμενόμενοι δίοδοι επίδρασης στις οι-
κονομίες του ΗΒ και της ΕΕ 
Οι οικονομικές επιδράσεις από την έξοδο του
ΗΒ τόσο στο ίδιο το ΗΒ όσο και σε άλλες
χώρες της ΕΕ αναμένονται να εμφανιστούν
μέσω δύο καναλιών: της αλλαγής στην ισοτι-
μία της στερλίνας και των επιδράσεων πάνω
στην καταναλωτική και επενδυτική εμπιστο-
σύνη του κοινού.

• Επιδράσεις από την αλλαγή στην ισοτι-
μία της στερλίνας και του ευρώ.
Όπως καταγράφεται στο Διάγραμμα 1, η στερ-
λίνα έχει ήδη υποτιμηθεί έναντι του ευρώ, από
0,77 στερλίνες ανά ευρώ την 1 Ιουνίου του
2016 σε 0,86 στις 18 Νοεμβρίου του 2016. Το
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ΔIAΓPAMMA 1 Συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ
έναντι της στερλίνας
(ημερήσια στοιχεία)

Πηγή: SDW (ΕΚΤ).
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ενδεχόμενο περαιτέρω υποτίμησης θα μειώσει
περισσότερο την αγοραστική δύναμη των
Βρετανών καταναλωτών, με επακόλουθο τη
μείωση των δαπανών τους. Ως εκ τούτου, οι ει-
σαγωγές του ΗΒ από άλλες χώρες ενδεχόμενα
να μειωθούν, ενώ αντίθετα δύναται να υπάρξει
μεσοπρόθεσμη αύξηση στις εξαγωγές του ΗΒ,
λόγω βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς του,
αν δεν αυξηθεί ανάλογα ο πληθωρισμός. 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η έξοδος
του ΗΒ δε θα αφήσει ανεπηρέαστα άλλα
διεθνή νομίσματα όπως το ευρώ, το οποίο
ενδεχομένως να υποτιμηθεί με τη σειρά του
σε σχέση με τρίτα νομίσματα. Τέτοια εξέλιξη
θα επηρεάσει θετικά τις ευρωπαϊκές εξαγω-
γές προς τρίτες χώρες μετριάζοντας τις επι-
πτώσεις από τις διμερείς εμπορικές σχέσεις
με το ΗΒ.

• Επιδράσεις από την αλλαγή στην κατα-
ναλωτική και επενδυτική εμπιστοσύνη.
Η έξοδος του ΗΒ από την ΕΕ μπορεί δυνητικά
να έχει αρνητική επίδραση στην εμπιστοσύνη
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών της ΕΕ
και του ΗΒ. Αυτό δύναται να πραγματωθεί
μέσω περιορισμού ή μείωσης των επενδύ-
σεων. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι οι μέχρι

στιγμής επιδράσεις φαίνονται αμελητέες.
Υφίσταται όμως μεγάλη πιθανότητα για μετα-
φορά σημαντικής μερίδας των τραπεζικών ερ-
γασιών που διεξάγονται σήμερα στο City του
Λονδίνου, σε κάποιο χρηματοοικονομικό κέν-
τρο εντός της ζώνης του ευρώ με ότι θετικό
αυτό συνεπάγεται για την ίδια τη ζώνη του
ευρώ. Τα πάντα θα εξαρτηθούν όμως τελικά,
από το αν η διαδικασία εξόδου εξελιχθεί ομαλά
και χωρίς σημαντικές αντιπαραθέσεις ή αντα-
γωνιστικές διαθέσεις και ασφαλώς από την τε-
λική συμφωνία που θα προκύψει.

Ενδεχόμενες επιδράσεις στην κυπριακή
οικονομία 
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τη συνολική εικόνα
για τις εισαγωγές και εξαγωγές της Κύπρου σε
σχέση με το ΗΒ από το 2014 μέχρι τα τελευ-
ταία διαθέσιμα στοιχεία για το πρώτο εξά-
μηνο του 2016. Όπως προκύπτει από τον
Πίνακα 1, οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν
το 2015. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των τα-
ξιδιωτικών εσόδων και σε έσοδα από την κα-
τηγορία των μεταφορών, όπως επίσης και σε
άλλες κατηγορίες των υπηρεσιών. Μέχρι το
πρώτο μισό του 2016, τα στοιχεία δείχνουν ότι
οι συνολικές εξαγωγές συνεχίζουν να αυξά-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Εμπορικές σχέσεις Κύπρου και  Ηνωμένου Βασιλείου 2014-2016
(€ εκατ.)

                                                                                                                                                                                                                                                                           Ιαν. - Ιούν.                         Ιαν. - Οκτ.
                                                                                                                                                                              2014                                      2015                                           2015                                    2016
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                1,510                                     1,984                                              723                                      842
Εξαγωγές αγαθών                                                                                                                                                169                                           168                                                  72                                          73
Εξαγωγές υπηρεσιών                                                                                                                                     1,341                                       1,816                                                651                                        769

εκ των οποίων:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ταξίδια                                                                                                                                                               714                                           910                                                259                                        347

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                                                                                              1,101                                     1,212                                              608                                      461
Εισαγωγές αγαθών                                                                                                                                              421                                           448                                                255                                        157
Εισαγωγές υπηρεσιών                                                                                                                                        680                                           764                                                353                                        304

Πηγή: SDW (ΕΚΤ).
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νονται, ενώ οι συνολικές εισαγωγές φαίνεται
να παρουσιάζουν μείωση, ως αποτέλεσμα της
μείωσης των εισαγωγών αγαθών. 

Αν και το διάστημα για το οποίο υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία μετά την απόφαση εξό-
δου του ΗΒ από την ΕΕ είναι μικρό, δε φαίνε-
ται μέχρι στιγμής κάποια ουσιαστική
επίπτωση στις εμπορικές σχέσεις ΗΒ και Κύ-
πρου. Η ενδεχόμενη υποτίμηση της στερλίνας
αναμένεται να έχει θετική βραχυπρόθεσμη
επίδραση στις εισαγωγές αγαθών μέσω της
μείωσης της αξίας τους, με αντίστοιχη θετική
επίδραση στο κυπριακό ΑΕΠ1. Στο μεσοπρό-
θεσμο μέλλον, η μείωση στην αξία των εξα-
γωγών προς το ΗΒ θα αντισταθμιστεί ως ένα
βαθμό από το χαμηλότερο κόστος των εισα-
γωγών λόγω της υποτιμημένης στερλίνας. Βέ-
βαια, δεδομένου ότι λεπτομέρειες της
οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας μεταξύ
ΕΕ και ΗΒ είναι ακόμη αβέβαιες, δεν μπορούν
να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το
μέλλον. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 (σελ. 15),
γύρω στο 50% των συνολικών εξαγωγών

υπηρεσιών προς το ΗΒ αποτελούν διαχρονικά
οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμ-
βάνουν κυρίως τα έσοδα από τον τουρισμό.
Όμως, η συμμετοχή των Βρετανών τουριστών
στο σύνολο των αφίξεων βρίσκεται σε καθο-
δική πορεία από το 2005 (Διάγραμμα 2). Συγ-
κεκριμένα, το ποσοστό ανερχόταν γύρω στο
52% το 2008, ενώ το 2015 κατήλθε στο 39%.

Η καθοδική τάση απορρέει τόσο από τη
μείωση του αριθμού των αφίξεων τουριστών
από το ΗΒ, όσο και από τη συγκριτικά μεγαλύ-
τερη αύξηση των αφίξεων από άλλες χώρες.
Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει τα ποσοστά αφί-
ξεων ανά χώρα το 2008 και το 2015. Η μεγα-
λύτερη αλλαγή παρουσιάζεται στις αφίξεις
από το Ηνωμένο Βασίλειο (από 52% σε 39%),
τη Ρωσία (από 8% σε 20%) και το Ισραήλ (από
1% σε 4%). Η διαφοροποίηση στις χώρες αφί-
ξεων, και ως επακόλουθο η αποφυγή εστίασης
σε μια μόνο τουριστική αγορά, βοηθά στην
απορρόφηση κλυδωνισμών από εξωγενή γε-
γονότα και δημιουργεί μια πιο σταθερή ροή
τουριστικών εσόδων. Επιπλέον, όπως έχει ήδη
αναφερθεί, η υποτίμηση του ευρώ σε σχέση

1. Η μη συμπερίληψη της θετικής επίδρασης της υποτίμησης της στερλίνας στις κυπριακές εισαγωγές είναι ο σημαντικό-
τερος λόγος που άλλες εκτιμήσεις (π.χ. από τον οίκο αξιολόγησης Fitch https://www.fitchratings.com/site/pr/1004519),
θεωρούν ότι η Κύπρος είναι βραχυπρόθεσμα πιο ευάλωτη στην έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ.
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Πηγή: ΣΥΚ.
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με τρίτα νομίσματα αναμένεται να αυξήσει την
αγοραστική δύναμη των τουριστών εκτός της
ζώνης του ευρώ (π.χ. Ρωσία, Ισραήλ, Λίβανος)
με επακόλουθη αύξηση των τουριστικών εσό-
δων της Κύπρου.

Αυτό διαφάνηκε το 2015, όταν η μείωση
κατά 17,6% των αφίξεων από τη Ρωσία αντι-
σταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό με αυξήσεις
από άλλες χώρες, με αποτέλεσμα ο συνολι-
κός τουρισμός του έτους να αυξηθεί κατά πε-
ρίπου 9%. Με ανάλογο τρόπο αναμένεται ότι
θα ανταποκριθεί το τουριστικό προϊόν σε πι-
θανές μειώσεις αφίξεων αλλά και δαπανών
από τη Βρετανία, ως επακόλουθο της πτωτι-
κής πορείας της στερλίνας, αν και οι πρώτες
ενδείξεις για το 2017 δείχνουν ότι θα διατη-
ρηθούν στα ίδια περίπου επίπεδα. Συνεπώς,
οι  επιπτώσεις στον τουρισμό αναμένεται να
είναι μικρές και διαχειρίσιμες, δεδομένης της
ευελιξίας που επιδεικνύει ο τομέας του του-
ρισμού στην Κύπρο και με επίσης δεδομένο
ότι σημαντικότατοι ανταγωνιστικοί προορι-
σμοί για τους Άγγλους σε σχέση με την Κύπρο
– π.χ. Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, κλπ, ανή-
κουν επίσης στη ζώνη του ευρώ.

Σε σχέση με ενδεχόμενες επιπτώσεις
στον τραπεζικό τομέα, σημειώνεται ότι ως
επακόλουθο των γεγονότων του Μαρτίου
του 2013, η έκθεση των κυπριακών τραπε-
ζών στο ΗΒ έχει μειωθεί σημαντικά, με μόνο
μία κυπριακή τράπεζα να διατηρεί θυγατρική
τράπεζα στο ΗΒ. 

Επίσης, με βάση τα πιο πρόσφατα στοι-
χεία, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρε-
ώσεις των κυπριακών τραπεζών με πελάτες
από το ΗΒ κινούνται στα ίδια περίπου χα-
μηλά επίπεδα, γύρω στο 4-5% του συνόλου.
Συνεπώς, οποιαδήποτε μεταβολή στη συ-
ναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ της στερλίνας
και του ευρώ αναμένεται να μετριαστεί λόγω

της αντίθετης επίδρασης που θα επιφέρει
στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώ-
σεις των τραπεζών. 

Καταληκτικά Σχόλια
Οι συνολικές επιδράσεις στην κυπριακή οι-
κονομία από την απόφαση εξόδου του ΗΒ
από την ΕΕ, βραχυπρόθεσμα ενδεχόμενα να
είναι οριακά αρνητικές και διαχειρίσιμες,
παρά τη μεγάλη συμμετοχή των Άγγλων στις
τουριστικές αφίξεις. Αυτό είναι επακόλουθο
της ευελιξίας που ιστορικά καταγράφει ο
τουριστικός τομέας, αλλά και την έστω και
μερικώς αντιστάθμιση των επιπτώσεων των
μειωμένων εξαγωγών υπηρεσιών προς το
ΗΒ από το μειωμένο κόστος των εισαγωγών
αγαθών και υπηρεσιών.

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
ενδεχόμενη έξοδος του ΗΒ από την ΕΕ μπορεί
να παρουσιάσει και ευκαιρίες, καθώς η πλή-
ρης συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ και στην
Ευρωζώνη, το αγγλικής βάσης νομικό της σύ-
στημα, η χαμηλή φορολογία, η γεωστρατη-
γική μας θέση και η υψηλή επαγγελματική
κατάρτιση του κυπριακού ανθρώπινου δυνα-
μικού, πιθανόν να προσελκύσουν επιχειρή-
σεις που επιθυμούν να διατηρήσουν
πρόσβαση στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο.
Ως εκ τούτου, τόσο ο ιδιωτικός τομέας όσο και
ο δημόσιος θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρή-
γορση ώστε να αξιοποιήσουν μεσοπρόθεσμα
τις όποιες ενδεχόμενες ευκαιρίες  για την κυ-
πριακή οικονομία.
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της αβεβαιότητας εν αναμονή των προεδρι-
κών εκλογών στη χώρα. 

Παρόμοια επιβράδυνση στην οικονομική
μεγέθυνση κατέγραψε και η Ιαπωνία, αντανα-
κλώντας τη μειωμένη εξωτερική ζήτηση και
τις μειωμένες επενδύσεις. Από την άλλη, η οι-
κονομική δραστηριότητα στο HB διατήρησε
τη δυναμική της με το ρυθμό μεγέθυνσης του
ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο 2,3% το τρίτο τρί-
μηνο του 2016 σε σύγκριση με 1,9% το αντί-
στοιχο περυσινό τρίμηνο. Η δυναμική της
ανάπτυξης της χώρας δεν φαίνεται να επηρε-
άστηκε ιδιαίτερα από το δημοψήφισμα του
Ιουνίου, παρά το γεγονός ότι οδήγησε σε βρα-
χυπρόθεσμη απότομη πτώση των αποδόσεων
των κρατικών ομολόγων του ΗΒ και αποδυνά-
μωση της στερλίνας. Αναλυτικότερα, η ιδιωτική
κατανάλωση παρέμεινε σταθερή ενώ η εμπι-
στοσύνη των καταναλωτών παρουσίασε ση-
μάδια ανάκαμψης στις αρχές Σεπτεμβρίου. Πα-
ρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις
επικείμενες αποφάσεις σχετικά με τις εμπορι-
κές και οικονομικές σχέσεις του HB με τα υπό-
λοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, όσο και του σχετικά
σύντομου χρονικού διαστήματος και κατ’ επέ-
κταση των περιορισμένων ακόμη μακροοικο-
νομικών στοιχείων από τον Ιούνιο του 2016, η
αβεβαιότητα τόσο στο εσωτερικό της χώρας
όσο και στις παγκόσμιες αγορές θα παραμείνει
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όσον αφορά της αναδυόμενες οικονομίες,
οι χώρες-εξαγωγείς εξακολουθούν να επηρε-
άζονται αρνητικά από την υποχώρηση των τι-
μών των βασικών πρώτων υλών, ενώ οι εκροές
κεφαλαίων έχουν υποχωρήσει λόγω κυρίως
των πιο σταθερών συναλλαγματικών ισοτι-
μιών των χωρών αυτών σε σχέση με τις προ-
ηγμένες οικονομίες. Παράλληλα, οι ανησυχίες
για τις εξελίξεις στην κινεζική οικονομία και
τις πιθανές επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές
υποχώρησαν, λόγω κυρίως της πολιτικής νο-
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μισματικής χαλάρωσης που συνεχίζουν να
εφαρμόζουν οι κινεζικές αρχές.

Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές της παγκό-
σμιας οικονομικής δραστηριότητας παραμέ-
νουν εν πολλοίς καθοδικοί. Συνολικά, ο ρυθμός
μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το 2017 αναμένεται
να συνεχίσει να καταγράφει σταδιακή επιβρά-
δυνση για όλες τις κύριες οικονομίες, με εξαί-
ρεση το ρυθμό μεγέθυνσης των ΗΠΑ και της
Ιαπωνίας ο οποίος αναμένεται να ανακάμψει. 

Πληθωρισμός2

Ο πληθωρισμός παγκόσμια κατέγραψε με-
ρική αύξηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του
2016, λόγω κυρίως της αύξησης της τιμής του
πετρελαίου που καταγράφηκε το τρίτο τρί-
μηνο του 2016 (Διάγραμμα Α.2). Ωστόσο, ο
δομικός πληθωρισμός εξακολουθεί να παρα-
μένει σε χαμηλά επίπεδα λόγω κυρίως της
πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας που
απορρέει από την υποτονική οικονομική δρα-
στηριότητα, καθώς και της ιστορικά χαμηλής
τιμής του πετρελαίου. Σύμφωνα με τις προ-
βλέψεις διεθνών οργανισμών και αναλυτών,
ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ, στο HB,
στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία αναμένεται να έχει
καθοδική πορεία το 2016, ενώ το 2017 ανα-
μένεται να καταγράψει άνοδο. 

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι
των βασικών διεθνών νομισμάτων παρου-
σίασε αυξομειώσεις το 2016 (Διάγραμμα Α.3).
Αυτό αντανακλά την αύξηση της αβεβαιότη-
τας στις παγκόσμιες αγορές λόγω των πολλών
δυσμενών γεγονότων που καταγράφηκαν το

2.    Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό υπολογίζεται ως ο μέσος
όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Econo-
mist Poll of Forecasters (12 November 2016), την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (European Economic Forecast, Autumn
2016) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic
Outlook, October 2016).
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Πηγή: Bloomberg.
Σημείωση: Άνοδος (πτώση) στον δείκτη υποδηλοί την ανατίμηση (υποτίμηση) του
ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων.
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2016 αλλά κυρίως το δημοψήφισμα στο ΗΒ.
Αναλυτικότερα, από την 1 Ιανουαρίου του
2016 μέχρι και τις 18 Νοεμβρίου του 2016, το
ευρώ κατέγραψε αποδυνάμωση κατά 2,3% και
10,5% έναντι του δολαρίου και του γεν, αντί-
στοιχα, ενώ ενδυναμώθηκε κατά 16% έναντι
της στερλίνας. 

Πετρέλαιο

Ενώ στις αρχές του 2016 η τιμή του πετρε-
λαίου τύπου Brent κατέγραψε την πιο μεγάλη
πτώση κατά τα τελευταία 10 χρόνια, φθάνον-
τας στο $28,94 ανά βαρέλι, το δεύτερο τρί-
μηνο του 2016 ξεκίνησε να καταγράφει αύ-
ξηση σχεδόν κατά 80%, φθάνοντας στις 10
Ιουνίου στα $50,54 ανά βαρέλι (Διάγραμμα
Α.4). Η απότομη αύξηση οφείλεται στην απρό-
οπτη ανακοίνωση του Οργανισμού Πετρελαι-
οπαραγωγών Εξαγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) για
επικείμενη μείωση της παραγωγής πετρε-
λαίου. Παρόλα αυτά η τιμή του πετρελαίου
εξακολουθεί να θεωρείται χαμηλή σε σχέση
με τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στις 18 Νοεμ-
βρίου 2016 η τιμή κλεισίματος διαμορφώθηκε
στα $46,14 ανά βαρέλι από τα $44,66 στις 20
Νοεμβρίου 2015. 

Διεθνή βασικά επιτόκια

Οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες συνέχι-
σαν να εφαρμόζουν επεκτατική νομισματική
πολιτική το 2016. Η ΕΚΤ αν και δεν προχώ-
ρησε σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων μετά
τον Μάρτιο του 2016, εξακολουθεί να στη-
ρίζει την οικονομική ανάπτυξη μέσω περαι-
τέρω μη-συμβατικών μέτρων. Πιο συγκεκρι-
μένα, η ΕΚΤ και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα
των ΗΠΑ διατήρησαν αμετάβλητα τα βασικά
τους επιτόκια στο 0% και 0,50%, αντίστοιχα
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Πηγή: Bloomberg.
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(Διάγραμμα Α.5). Από την άλλη, μετά το απο-
τέλεσμα του δημοψηφίσματος στο ΗΒ, η
Τράπεζα της Αγγλίας προκειμένου να περιο-
ρίσει τις πιθανές αρνητικές αντιδράσεις της
αγοράς, προχώρησε στις 4 Αυγούστου 2016
τόσο στη μείωση του βασικού της επιτοκίου
από το 0,50% στο 0,25%, όσο και στην εφαρ-
μογή άλλων μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης. 

1.2 νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του
ευρώ

Πληθωρισμός

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ
ανήλθε στο 0,5% τον Οκτώβριο του 2016
σε σύγκριση με 0,4% τον Σεπτέμβριο του
2016 (Διάγραμμα Α.6). Η μικρή άνοδος που
καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2016 οφει-
λόταν κυρίως στην πρόσφατη αύξηση της
τιμής του πετρελαίου (βλ. σελ. 19). Όσον
αφορά το προσεχές μέλλον, με βάση τις
τρέχουσες τιμές των συμβολαίων μελλον-
τικής εκπλήρωσης για την ενέργεια, o πλη-
θωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται
να παραμείνει σε χαμηλά θετικά επίπεδα,
λόγω κυρίως επίδρασης βάσης των τιμών
της ενέργειας. Παράλληλα, τα επεκτατικά
μέτρα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ ανα-
μένεται να συμβάλουν σε περαιτέρω ανά-
καμψη του πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα.
Οι προοπτικές για τον πληθωρισμό βάσει
του ΕνΔΤΚ αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω,
αντανακλώντας κυρίως την αύξηση της τι-
μής του πετρελαίου. Οι πιο πρόσφατες προ-
βλέψεις διεθνών οργανισμών και αναλυτών
για τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ
συγκλίνουν στο 0,3% για το 2016 και 1,3%
για το 2017.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.5 Βασικά επιτόκια
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Βασικά επιτόκια και παρεμβάσεις της ΕΚΤ

Όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω, η ΕΚΤ δια-
τήρησε τα βασικά επιτόκια για τις πράξεις δι-
ευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης, κύ-
ριας αναχρηματοδότησης και διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων αμετάβλητα μετά τον
Μάρτιο του 2016, στο 0,25%, 0% και -0,40%,
αντίστοιχα. Ο δείκτης EONIA παραμένει σε
αρνητικά επίπεδα από τα μέσα του 2014,
λόγω κυρίως των συνεχών παρεμβάσεων της
ΕΚΤ με σκοπό την αύξηση ρευστότητας στις
αγορές, φθάνοντας έτσι στο -0,36% στις 18
Νοεμβρίου του 2016 (Διάγραμμα Α.7). Η ΕΚΤ
συνέχισε να στηρίζει τις αγορές χρήματος
μέσω πράξεων παροχής ρευστότητας και
μέσω μη-συμβατικών νομισματικών μέτρων,
όπως το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών
στοιχείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
(APP), με στόχο την αντιμετώπιση του παρα-
τεταμένου χαμηλού πληθωρισμού στη ζώνη
του ευρώ.

Πιστωτική επέκταση

Η πιστωτική επέκταση (δάνεια και τίτλοι) προς
τον ιδιωτικό τομέα στη ζώνη του ευρώ συνε-
χίζει να καταγράφει θετικούς ρυθμούς μετα-
βολής από τον Μάιο του 2015. Η εξέλιξη οφεί-
λεται κυρίως στην ανάκαμψη του ρυθμού
μεταβολής των δανείων τόσο προς τις μη-
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις όσο και
προς τα νοικοκυριά, ως επακόλουθο κυρίως
της θετικής επίδρασης του επεκτατικού προ-
γράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων
της ΕΚΤ και της σταδιακής μείωσης των δα-
νειστικών επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ.
Εντούτοις, η εξυγίανση των τραπεζικών ισο-
λογισμών και τα υψηλά επίπεδα των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων σε μερικά κράτη
μέλη, συνεχίζουν να αποτελούν τροχοπέδη
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Πηγή: Bloomberg.
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στη μελλοντική δυναμική της πιστωτικής επέ-
κτασης στη ζώνη του ευρώ.

Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβο-
λής των δανείων προς τις μη-χρηματοοικονο-
μικές επιχειρήσεις παρέμεινε σταθερός στο
1,8% στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2016
σε σύγκριση με το τέλος του δευτέρου τριμή-
νου του 2016, ενώ κατέγραψε αύξηση σε σύγ-
κριση με το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2015
(1,1%) (Διάγραμμα Α.8). Σε θετικά επίπεδα κυ-
μάνθηκε και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής δα-
νείων προς τα νοικοκυριά φθάνοντας στο 1,9%
στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2016, σε
σύγκριση με 1,7% στο τέλος του δευτέρου τρι-
μήνου του 2016 και 0% στο τέλος του τρίτου
τριμήνου του 2015. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευ-
νας Τραπεζικών Χορηγήσεων στη ζώνη του
ευρώ που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο
του 2016, οι συμμετέχουσες τράπεζες αναμέ-
νουν τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς
τις επιχειρήσεις να παραμείνουν ουσιαστικά
αμετάβλητα κατά το τέταρτο τρίμηνο του
2016 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του
2016. Σε αντίθεση, τα κριτήρια χορήγησης δα-
νείων προς τα νοικοκυριά για στεγαστικούς
και για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς,
αναμένεται να γίνουν χαλαρότερα. Παράλ-
ληλα, τόσο η καθαρή ζήτηση δανείων από
νοικοκυριά όσο και από επιχειρήσεις αναμέ-
νεται να καταγράψει περαιτέρω αύξηση το
τέταρτο τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με το
τρίτο τρίμηνο του 2016.

2. Εγχώριες Εξελίξεις

• Συνεχιζόμενη καταγραφή στην Κύπρο του
υψηλότερου αρνητικού πληθωρισμού από
όλες τις χώρες στη ζώνη του ευρώ.
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• Περαιτέρω μικρή αύξηση στα νέα συμβόλαια
δανεισμού τους πρώτους εννέα μήνες του
2016, υπό την στήριξη των ιστορικά χαμηλών
εγχώριων επιτοκίων.

• Συνέχιση στην απομόχλευση δανείων, παρά
την αύξηση στα νέα συμβόλαια δανεισμού,
λόγω των αυξημένων αναδιαρθρώσεων και
κατά συνέπεια των αυξημένων αποπληρωμών.

• Σημαντική καταγραφή εισροών καταθέσεων,
ιδιαίτερα από τις εγχώριες μη χρηματοοικο-
νομικές επιχειρήσεις.

• Συνέχιση της σταδιακής μείωσης του επιπέ-
δου των Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων
(ΜΕΔ) από τον Φεβρουάριο του 2015. 

• Σταθεροποίηση του επιτοκιακού περιβάλλον-
τος στην Κύπρο μετά από την έντονη πτωτική
πορεία που παρατηρήθηκε τον τελευταίο
ενάμιση χρόνο.

• Καταγραφή περαιτέρω μεγέθυνσης του ΑΕΠ,
με συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εγχώριας ζή-
τησης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του
τουρισμού που κατέγραψε ιστορικά υψηλά
επίπεδα στις αφίξεις τουριστών το 2016.

• Περαιτέρω σημάδια αποκλιμάκωσης της
ανεργίας που εξακολουθεί όμως να βρίσκεται
σε υψηλά επίπεδα.

• Συνέχιση της πορείας δημοσιονομικής διόρ-
θωσης.

• Εκτιμήσεις για συνεχιζόμενους υγιείς ρυθ-
μούς ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.

Τιμές

Τους πρώτους δέκα μήνες του 2016, η Κύπρος
συνέχισε να καταγράφει τον υψηλότερο αρ-
νητικό πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ, λόγω
κυρίως των συνεχιζόμενων χαμηλών τιμών της
ενέργειας αλλά και των προς τα κάτω προσαρ-
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μογών των τιμών των διαφόρων προϊόντων
και υπηρεσιών στις πιο σημαντικές κατηγορίες
του ΕνΔΤΚ (Πίνακας Α.1). Σημειώνεται ότι η
εσωτερική υποτίμηση κατά τα τελευταία χρό-
νια, δηλαδή η βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας των κυπριακών προϊόντων μέσω της
μείωσης των μισθών, ήταν βοηθητική για την
ταχεία ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας,
για τους λόγους που επεξηγούνται αναλυτικά
στο Πλαίσιο 2, σελ. 25.

Σε γενικές γραμμές, οι κύριοι παράγοντες
που συντέλεσαν στη συνεχιζόμενη αρνητική
πορεία του εγχώριου πληθωρισμού είναι οι
συνεχείς χαμηλές τιμές του πετρελαίου, οι
οποίες συγκρατούν σημαντικά το κόστος των
εισαγωγών, οι δευτερογενείς επιπτώσεις από
τη μείωση της τιμής του πετρελαίου, αλλά και
οι διορθωτικές αλλαγές στην εγχώρια οικονο-
μία, όπως οι προς τα κάτω προσαρμογές των
εγχώριων μισθών, με αποτέλεσμα τη μείωση
του κόστους παραγωγής. Ταυτόχρονα, οι μέχρι
στιγμής χαμηλότερες τιμές των αεροπορικών
μεταφορών επιβατών σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2015 λόγω κυρίως της ει-
σόδου στην αγορά νέων αεροπορικών εται-
ρειών και της συνεπακόλουθης αύξησης του
ανταγωνισμού, ενίσχυσαν την καθοδική πο-
ρεία του πληθωρισμού. Οι πιο πάνω παράγον-
τες οδήγησαν στην αύξηση της προσφοράς
με αποτέλεσμα τη μείωση του γενικού επιπέ-
δου των τιμών.

Αναλυτικότερα, τους πρώτους δέκα μήνες
του 2016 ο εγχώριος πληθωρισμός με βάση
το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) παρέμεινε
αρνητικός στο -1,6%, αν και σε μικρότερο
βαθμό σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2015, κατά την οποία έφθασε στο -2,2%.
Σε ελαφρώς λιγότερο αρνητικά επίπεδα κυ-
μάνθηκε και ο ΕνΔΤΚ καταγράφοντας μείωση
της τάξης του -1,4% κατά τους πρώτους δέκα
μήνες του 2016, σε σχέση με -1,7% την αντί-

ΠIΝΑΚΑΣ Α.1 Πληθωρισμός στην Κύπρο (ΕνΔΤΚ)

Πηγή: ΣΥΚ.
(1) Σύμφωνα με τη στάθμιση για το έτος 2016.

                                                                                                                         Ετήσια μεταβολή, %
                                                                                                 Ιαν.-Οκτ.       Ιαν.-Οκτ.            Οκτ.           Οκτ.       
                                                                Στάθμιση(1)               2015               2016           2015         2016       
ΕνΔΤΚ                                                                    1000                   -1,7                   -1,4              -1,8             -1,0
Μη-Επεξεργασμένα τρόφιμα                   73,85                     0,4                     2,0                1,5             -4,2
Επεξεργασμένα τρόφιμα                            176,5                     0,2                   -0,3              -0,4               0,5
Ενέργεια                                                                74,6                -14,7                -11,5            -18,4             -2,6
Υπηρεσίες                                                       460,27                   -0,2                   -1,2              -0,1             -0,2
Βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ. 
της ενέργειας                                                 214,78                   -1,2                         0              -0,8             -1,0        
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας                        925,4                   -0,3                   -0,5              -0,2             -0,9
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας 
και των τροφίμων                                       675,04                   -0,5                   -0,9              -0,3             -0,9        
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Πλαίσιο 2: ο αρνητικός πληθωρισμός
στην Κύπρο 
Είναι παραδεκτό ότι, περιορισμένες αυξή-
σεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ)
και με μικρές διακυμάνσεις, έχουν γενικά
ευνοϊκές επιπτώσεις στην οικονομία μίας
χώρας, αφού συμβάλλουν στη διαμόρ-
φωση ενός κλίματος σταθερότητας και εμ-
πιστοσύνης. Χαρακτηριστικά, η ΕΚΤ θέτει
ως μεσοπρόθεσμο στόχο της νομισματι-
κής της πολιτικής τη διατήρηση του πλη-
θωρισμού στη ζώνη του ευρώ σε επίπεδα
κάτω αλλά πλησίον του 2% ετησίως. 

Τα προβλήματα που δημιουργούνται
όταν υπάρχουν υπέρμετρες αυξήσεις
τιμών είναι γνωστά, για παράδειγμα διά-
βρωση της ανταγωνιστικότητας της οικο-
νομίας και της αγοραστικής αξίας των
μισθών, αλλά και υπονόμευση της οικονο-
μικής σταθερότητας λόγω αύξησης της
αβεβαιότητας. Όμως δεν ισχύει κατ’
ανάγκη ότι όσο πιο πολύ περιορίζονται ή
μειώνονται οι τιμές των αγαθών και υπη-
ρεσιών, τόσο το καλύτερο για την οικονο-
μία.  Εξού και ο στόχος της ΕΚΤ αναφέρεται
σε πληθωρισμό κάτω αλλά πλησίον (και
όχι απεριόριστα πιο κάτω) του 2%.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου  οι συνε-
χείς μειώσεις των τιμών των αγαθών και
υπηρεσιών για μεγάλο χρονικό διάστημα,
όταν δηλαδή καταγράφεται αποπληθωρι-
σμός, μπορούν να βλάψουν την οικονομία.
Για παράδειγμα, σε ένα υποτονικό οικονο-
μικό περιβάλλον, η παρατεταμένη μείωση
των τιμών δύναται να οδηγήσει σε περαι-
τέρω αποθάρρυνση για κατανάλωση και
επενδύσεις, ως επακόλουθο της αναστο-

λής των αποφάσεων των καταναλωτών για
κύριες, μεγάλες αγορές αγαθών και υπη-
ρεσιών, κυρίως στις περιπτώσεις αγορών
που μπορούν να αναβληθούν, εν αναμονή
περαιτέρω μειώσεων στις τιμές. Δημιουρ-
γείται δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις
ένας αυτοτροφοδοτούμενος φαύλος κύ-
κλος μειώσεων της οικονομικής δραστη-
ριότητας και μειώσεων των τιμών1.  

Όμως, υπάρχουν άλλες περιπτώσεις
καταγραφής αρνητικού πληθωρισμού
όπου δεν ισχύουν κατ’ ανάγκη τα πιο πάνω
σε σχέση με τις αρνητικές και αυτοτροφο-
δοτούμενες αλληλοεπιδράσεις μεταξύ κα-
τανάλωσης και επιπέδου τιμών.  Για
παράδειγμα, όταν οι μειώσεις τιμών προ-
καλούνται από προσωρινούς εξωγενείς
παράγοντες, όπως οι τιμές του πετρελαίου
στις διεθνείς αγορές ή οι τιμές των φρού-
των και λαχανικών που εξαρτώνται πρώτι-
στα από τις καιρικές συνθήκες που
επηρεάζουν την προσφορά τους. Υπάρ-
χουν, επίσης, περιπτώσεις όπου οι μει-
ώσεις των τιμών προκαλούνται από
δομικές αλλαγές στην οικονομία οι οποίες
μπορεί να δημιουργούν ένα μεταβατικό
ή/και διορθωτικό στάδιο της δυναμικής
διαμόρφωσης των τιμών, το οποίο
έχει και τη δυνατότητα να συμβάλει
μεσοπρόθεσμα και στη βελτίωση της αν-
ταγωνιστικότητας και της οικονομικής
δραστηριότητας. Για παράδειγμα, όταν
μειωθούν οι τιμές λόγω μεγαλύτερης αξιο-
ποίησης της  τεχνολογίας στην παραγωγή
ή λόγω αύξησης του ανταγωνισμού σε
συγκεκριμένους τομείς, ως αποτέλεσμα
ελευθεροποιήσεων στην αγορά, ή λόγω

1. Επιπλέον, μια άλλη αρνητική επίδραση της μείωσης των τιμών είναι ότι αυτή οδηγεί σε αύξηση της πραγματικής αξίας
του ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, γεγονός που επιβαρύνει σε πραγματικούς όρους τους δανειολήπτες, συμπεριλαμ-
βανομένου του Δημοσίου. 
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μείωσης του κόστους παραγωγής μέσω,
για παράδειγμα, εφαρμογής πολιτικής μεί-
ωσης των μισθών. 

Με δεδομένη τη διατήρηση του πληθω-
ρισμού στην Κύπρο σε αρνητικά επίπεδα
από το 2014 μέχρι και σήμερα, είναι σημαν-
τικό να αξιολογηθεί ο αρνητικός πληθωρι-
σμός στην Κύπρο και ο ενδεχόμενος
κίνδυνος αποπληθωρισμού, στη βάση ανά-
λυσης για τους προαναφερθέντες παρά-
γοντες. Συγκεκριμένα, γίνεται μια πρώτη
διερεύνηση του πληθωρισμού ανά υποκα-
τηγορία προϊόντων ώστε να εκτιμηθεί  κα-
λύτερα ο αντίκτυπος των εξελίξεων της
διακύμανσης των τιμών στην εγχώρια οικο-
νομία αλλά και να αξιολογηθούν συναφώς
οι περαιτέρω προοπτικές των εξελίξεων
στο μέτωπο των τιμών. Το ερώτημα είναι σε
ποιο βαθμό εξωγενείς εξελίξεις ή δομικοί
παράγοντες ευθύνονται για τον αρνητικό
πληθωρισμό στην Κύπρο και σε ποιο
βαθμό αυτός επηρεάστηκε από τις αρνητι-
κές εξελίξεις σε σχέση με την αλληλεπί-
δραση κατανάλωσης και τιμών την περίοδο
της κρίσης, γεγονός που θα δημιουργούσε
ανησυχίες για τον προαναφερθέντα αυτο-
τροφοδοτούμενο φαύλο κύκλο μειώσεων.

Διαχρονικά, η κυπριακή οικονομία κα-
τέγραφε χαμηλό πληθωρισμό πολύ κοντά
σε εκείνο της ζώνης του ευρώ, με μεγαλύ-
τερες όμως, όπως αναμενόταν μηνιαίες
διακυμάνσεις (Διάγραμμα 1). Την περίοδο
της κορύφωσης της οικονομικής κρίσης
2013-2014 με την επιβολή μέτρων για μεί-
ωση των δημοσίων δαπανών και εξυ-
γίανση του τραπεζικού τομέα,
καταγράφηκε σημαντική αύξηση της
ανεργίας, μείωση του ΑΕΠ και υποτονικός
ή/και αρνητικός πληθωρισμός. Σημειώνε-
ται ότι κατά την ίδια περίοδο καταγράφη-
καν μειώσεις στους μισθούς που
περιόρισαν το κόστος παραγωγής και οι
οποίες σε συνάρτηση με άλλους εξωγενείς
παράγοντες συνέβαλαν σημαντικά στη
διατήρηση αρνητικού πληθωρισμού ο
οποίος συνεχίζει ακόμα μέχρι σήμερα. 

Πιο αναλυτικά, στον Πίνακα 1 (σελ. 27)
παρουσιάζεται η σταθμισμένη επίδραση
ανά κατηγορία προϊόντων στη συνολική
μεταβολή του ΕνΔΤΚ  στην Κύπρο για την
περίοδο 2010-2016, με έμφαση στις κατη-
γορίες προϊόντων που επηρεάστηκαν από
εξωγενείς παράγοντες. Όπως φαίνεται από
την ανάλυση που ακολουθεί, ο πληθωρι-
σμός στην Κύπρο επηρεάστηκε όντως ση-
μαντικά από εξωγενείς παράγοντες.
Συγκεκριμένα, η κατηγορία της ενέργειας
καταγράφει σημαντικά αρνητικούς ρυθ-
μούς μεταβολής την περίοδο 2014-2016
με αξιοσημείωτη αρνητική συνεισφορά
στην μεταβολή του ΕνΔΤΚ λόγω των μει-
ώσεων στη τιμή του πετρελαίου, σε αντί-
θεση με την περίοδο 2010-2012 όπου
καταγράφονταν σημαντικές αυξήσεις,
λόγω τόσο των αυξήσεων των τιμών του
πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, όσο των
αυξήσεων των φόρων στα πετρελαιοειδή,

  

-3,0 
-2,0 
-1,0 

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

Κύπρος ζώνη του ευρώ

Ιαν.
2008

Ιαν.
2009

Ιαν.
2010

Ιαν.
2011

Ιαν.
2012

Ιαν.
2013

Ιαν.
2014

Ιαν.
2015

Ιαν.
2016

ΔIAΓPAMMA 1 Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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που επιβλήθηκαν κυριώς στα πλαίσια του
οικονομικού προγράμματος προσαρμο-
γής της κυπριακής οικονομίας. 

Σε αντίθεση, η υποκατηγορία των μη
επεξεργαζόμενων τροφών αν και παρου-
σιάζει μεγάλες αυξομειώσεις κατά τη διάρ-
κεια του χρόνου, σε ετήσια βάση
καταγράφει μικρές μεταβολές, με εξαί-
ρεση την περίοδο 2011-2012, όπου οι αυ-
ξήσεις των μη επεξεργασμένων τροφίμων
είχαν συνεισφορά 0,3 ποσοστιαίων μονά-
δων στον ετήσιο πληθωρισμό. Τα επεξερ-
γασμένα τρόφιμα είχαν επίσης θετική
συνεισφορά στον πληθωρισμό κατά την
περίοδο 2011-2014, επηρεαζόμενα κυ-
ρίως από την επιβολή επιπρόσθετων έμ-
μεσων φορολογιών.

Όσον αφορά την κατηγορία των υπη-
ρεσιών, σημειώνεται ότι το 2016 επηρεά-
στηκε από συγκεκριμένο εξωγενή
παράγοντα, δηλαδή την πορεία των αερο-

πορικών μεταφορών επιβατών λόγω του
αυξημένου ανταγωνισμού μεταξύ των αε-
ροπορικών εταιρειών που δραστηριοποι-
ούνται στην Κύπρο.  Αυτή η αλλαγή στο
τομέα των αερομεταφορών θεωρείται δο-
μική και επέφερε αρνητική συνεισφορά
στον πληθωρισμό, της τάξης των 0,5 πο-
σοστιαίων μονάδων το 2016, η οποία δεν
αναμένεται να συνεχίσει με την ίδια τουλά-
χιστον ένταση στο μέλλον. 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι κατά την πε-
ρίοδο 2010-2014 επιβλήθηκε αριθμός επι-
πρόσθετων έμμεσων φορολογιών, οι
οποίες επιβάρυναν πέραν των πιο πάνω
κατηγοριών και τις υπόλοιπες κατηγορίες
του ΕνΔΤΚ σε σημαντικό βαθμό. Όπως
φαίνεται και στον Πίνακα 1 η επίδραση
των έμμεσων φόρων στον ΕνΔΤΚ εξαιρου-
μένης της ενέργειας και των τροφίμων,
που παρουσιάζεται ξεχωριστά βρισκόταν
στο πιο ψηλό επίπεδο τα έτη 2012 και

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Σταθμισμένη επίδραση στη συνολική μεταβολή του ΕνΔΤΚ ανά κατηγορία
(%)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ιαν. - Οκτ.
                                                                                                                                         2010                       2011                      2012                   2013                   2014                 2015                 2016
ΕνΔΤΚ                                                                                                                               2,6                           3,5                           3,1                        0,4                      -0,3                    -1,5                   -1,4
           1.    Μη-επεξεργασμένα τρόφιμα(1)                                                              0,1                             0,3                            0,3                         0,1                       -0,1                       0,1                      0,1
           2.    Επεξεργασμένα τρόφιμα(1)                                                                       0,0                             0,6                            0,2                         0,5                         0,1                       0,0                    -0,1
           3.    Βιομηχανικά προϊόντας εξαιρ. της ενέργειας                                   0,0                             0,4                          -0,1                       -0,2                       -0,2                     -0,2                      0,0
           4.    Ενέργεια(1)                                                                                                       1,7                             1,5                            1,4                         0,0                       -0,4                     -1,4                    -0,9
           5.    Υπηρεσίες                                                                                                       0,3                             0,5                            1,2                         0,0                         0,2                     -0,1                    -0,5
                   εκ των οποίων:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                   5α. Αεροπορικές μεταφορές επιβατών                                                   -                                 -                                -                             -                             -                           -                    -0,5
6.       Επίδραση έμμεσων φόρων  από την κατηγορία                                            
           του ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας και των τροφίμων(2)                                 0,0                             0,1                            0,5                         0,3                         0,2                       0,0                      0,0
Συνολική επίδραση των εξωγενών παραγόντων(3)                                            1,8                             2,5                            2,5                         0,8                       -0,2                     -1,3                    -1,3

ΕνΔΤΚ εξαιρ. της συνεισφορά της ενέργειας,
των τροφίμων, των έμμεσων φόρων  και                                                                                                                                                                                                                                                      
των αεροπορικών μεταφορών επιβατών                                                0,8                           1,0                           0,6                      -0,5                      -0,1                    -0,2                   -0,1

Πηγές: ΣΥΚ, υπολογισμοί ΚΤΚ.
Σημειώσεις:
(1) Περιλαμβάνει και επίδραση από νέες έμμεσες φορολογίες.
(2) Περιλαμβάνει φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών στις κατηγορίες του πληθωρισμού εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων.
(3) Περιλαμβάνει την επίδραση της ενέργειας, των τροφίμων, των έμμεσων φόρων και των αεροπορικών μεταφορών επιβατών (σειρές 1,2,4,5α και 6).
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2013. Η επίδραση από έμμεσες φορολο-
γίες  στον ΕνΔΤΚ  κατατάσσεται, σύμφωνα
με την βιβλιογραφία, στους παράγοντες
εξωγενών επιδράσεων του  ΕνΔΤΚ.

Συνυπολογίζοντας την επίδραση των
πιο πάνω παραγόντων, διαφαίνεται στον
Πίνακα 1 (σελ. 27) ότι ο «υποκείμενος»2

πληθωρισμός, δηλαδή εκείνος που εξαιρεί
εξωγενείς και παροδικές επιδράσεις στον
πληθωρισμό, είχε την χαμηλότερή του
τιμή το 2013, όπου βρισκόταν στο -0,5%.
Στη συνέχεια, δείχνει μια γενική τάση να κι-
νείται κοντά στο μηδέν.  Η τροχιά του υπο-
κείμενου πληθωρισμού, ιδιαίτερα το 2013,
φαίνεται να αντικατοπτρίζει έντονα την
κατάσταση ύφεσης που διερχόταν εκείνη
τη χρονιά η οικονομία.

Ρόλο στην πορεία του υποκείμενου
πληθωρισμού μετά το 2013, όπου αυτός
συγκρατείται σε επίπεδα γύρω στο μηδέν,
και αρκετά πιο κάτω από το στόχο του 2%
που θέτει η ΕΚΤ, φαίνεται να διαδραματίζει
και η πορεία των μισθών, οι οποίοι κυρίως
στη βάση του προγράμματος οικονομικής
προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας

έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις, μέχρι
και το πρώτο τρίμηνο του 2016.  Ως  απο-
τέλεσμα, φαίνεται να μειώθηκε  το κόστος
παραγωγής περιορίζοντας ή πιέζοντας τις
τιμές των προϊόντων προς τα κάτω. 

Η προαναφερθείσα πίεση των τιμών
ποιό κάτω από το στόχο νομισματικής πο-
λιτικής χαρακτηρίζεται ως «εσωτερική
υποτίμηση», δηλαδή η κατάσταση όπου
μειώνονται οι τιμές των εγχώριων προϊόν-
των στην οικονομίας καθιστώντας, έτσι τα
προϊόντα πιο ανταγωνιστικά, ως αποτέλε-
σμα της μείωσης των μισθών. Η εσωτερική
υποτίμηση, αποτελεί μια δύσκολη πολι-
τική επιλογή σε χώρες που προσπαθούν
να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά
τους. Αποτελεί ταυτόχρονα υποκατάστατο
της πολιτικής υποτίμησης του νομίσματος
μιας χώρας, ιδιαίτερα σε μια νομισματική
ένωση όπου οι χώρες-μέλη δεν έχουν ανε-
ξάρτητη νομισματική πολιτική.

Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζονται σε
τριμηνιαία βάση οι διακυμάνσεις του
εναρμονισμένου πληθωρισμού, μαζί με το
ρυθμό μεταβολής της ιδιωτικής κατανά-
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ΔIAΓPAMMA 3 Τιμές και μισθοί
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: ΣΥΚ, υπολογισμοί ΚΤΚ.
Σημείωση: Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο υποκείμενος πληθωρισμός υπολογίζε-
ται ως ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένου της συνεισφοράς της ενέργειας, των τροφίμων, των
έμμεσων φόρων και των αεροπορικών μεταφορών επιβατών.
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Πηγή: ΣΥΚ.

2. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο υποκείμενος πληθωρισμός υπολογίζεται ως ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένου της συνεισφοράς
της ενέργειας, των τροφίμων, των έμμεσων φόρων και των αεροπορικών μεταφορών επιβατών.
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λωσης. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα,
αλλά συνάγεται και από τον συντελεστή
συσχέτισης κατά την περίοδο της κρίσης,
δεν υπάρχει ουσιαστικός συσχετισμός με-
ταξύ κατανάλωσης και πληθωρισμού, γε-
γονός που παραπέμπει σε απουσία του
φαινομένου αλληλεπίδρασης μεταξύ κα-
τανάλωσης και πληθωρισμού. 

Αντίθετα, όπως παραβάλλεται στο Διά-
γραμμα 3 (σελ. 28) διαφαίνεται συσχετι-
σμός μεταξύ των μεταβολών των μισθών
και της υποτονικής πορείας του υποκείμε-
νου πληθωρισμού με συντελεστή συσχέ-
τισης 0,7 για την περίοδο μεταξύ του
πρώτου τριμήνου του 2010 και του δεύτε-
ρου του 2016.

Η επίδραση της μείωσης των μισθών
στην ανταγωνιστικότητα των κυπριακών
προϊόντων αντανακλάται και στη μετα-
βολή του μοναδιαίου εργατικού κόστους
της Κύπρου που φαίνεται στο Διάγραμμα
4 όπου αντιπαραβάλλεται με τον αντί-
στοιχο δείκτη της ΕΕ. Το διάγραμμα αυτό
υπογραμμίζει τη σημασία της μείωσης του
κόστους παραγωγής για την κυπριακή οι-
κονομία που σε τελική ανάλυση αντανα-
κλάται και στην πορεία του πληθωρισμού.

Από τα πιο πάνω,  τεκμαίρεται ότι η αρ-
νητική πορεία του πληθωρισμού στην
Κύπρο τα τελευταία δύο χρόνια σχετίζεται
περισσότερο με εξωγενείς παράγοντες και
τη μείωση του κόστους παραγωγής και όχι
με φαινόμενα αυτοτροφοδοτούμενου
φαύλου κύκλου μειώσεων τιμών και κατα-
νάλωσης. Αναμένεται, επίσης, ότι εφόσον
οι μειώσεις των μισθών έχουν αρχίσει να
αναστρέφονται, η οικονομία θα επανέλθει
μέσα στο 2017 σε ένα πιο σύνηθες λει-
τουργικό περιβάλλον, με θετικό υποκεί-
μενο πληθωρισμό, που, και με βάση τις
ήδη παρατηρούμενες αυξήσεις του πε-
τρελαίου, θα οδηγήσει γενικότερα σε πιο
θετικούς ρυθμούς μεταβολής των τιμών
του ΕνΔΤΚ. 

Αυτό υποστηρίζεται και από τις εκδη-
λωθείσες προσδοκίες των νοικοκυριών
για τα επόμενα τρίμηνα, όπως παρου-
σιάζεται και από τους δείκτες εμπιστο-
σύνης (Διάγραμμα 5), σύμφωνα με τις
οποίες αναμένεται αύξηση στις μεγάλες
αγορές (π.χ. έπιπλα, ηλεκτρονικές/ηλε-
κτρικές συσκευές). 

Εν κατακλείδι, με βάση τις προβλέψεις
της ΚΤΚ που δημοσιεύονται στο παρόν Οι-
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ΔIAΓPAMMA 5 Προσδοκίες νοικοκυριών 
για μελλο ντι κές μεγάλες αγορές 
τους επόμενους 12 μήνες

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σημείωση: Στοιχεία διορθωμένα από εποχικές διακυμάνσεις.
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κονομικό Δελτίο (σελ. 54), το 2017 αναμέ-
νεται να επανέλθει η οικονομία σε θετικά
επίπεδα πληθωρισμού, επηρεαζόμενη, κυ-
ρίως, από την περαιτέρω ανάκαμψη της
εγχώριας ζήτησης μέσω των νέων επενδύ-
σεων, της ιδιωτικής κατανάλωσης αλλά και
της αναμενόμενης αύξησης των μισθών.
Αυτή η εκτίμηση βασίζεται, επίσης, στην
αναφερόμενη εξισορρόπηση των αρνητι-
κών εξωγενών παραγόντων από την επί-
δραση βάσης κατά το νέο έτος καθώς και
στο γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν άλλοι
απρόσμενοι εξωγενείς παράγοντες που θα
επηρεάσουν καθοδικά το ΔΤΚ.
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στοιχη περίοδο του 2015 (Διάγραμμα Α.9).
Σημειώνεται ότι, κατά την εν λόγω περίοδο,
αρνητικό πληθωρισμό κατέγραψαν οι κατη-
γορίες της ενέργειας, των υπηρεσιών και των
επεξεργασμένων τροφίμων του ΕνΔΤΚ, ενώ ο
πληθωρισμός της κατηγορίας των βιομηχανι-
κών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας
παρέμεινε αμετάβλητος. Από την άλλη, θετικό
πληθωρισμό κατέγραψε η κατηγορία των μη-
επεξεργασμένων τροφίμων, εν μέσω δυσμε-
νών καιρικών συνθηκών στις αρχές του καλο-
καιριού του 2016. 

Ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέρ-
γειας το πρώτο δεκάμηνο του 2016 κατέγραψε
μείωση 0,5% σε σύγκριση με επίσης μείωση
0,3% το αντίστοιχο περυσινό δεκάμηνο (Διά-
γραμμα Α.10). Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πλη-
θωρισμός εξαιρουμένων των τροφίμων και
της κατηγορίας της ενέργειας, που μαζί αντι-
προσωπεύουν περίπου το 33% του ΕνΔΤΚ,
έφθασε στο -0,9% κατά την εν λόγω περίοδο
του 2016 σε σύγκριση με -0,5% την αντίστοιχη
περυσινή (Διάγραμμα Α.10). Η μείωση του εγ-
χώριου δομικού πληθωρισμού οφείλεται κυ-
ρίως στις χαμηλότερες τιμές των αεροπορικών
μεταφορών επιβατών στην κατηγορία των
υπηρεσιών (βλ. επίσης Πλαίσιο 1, σελ. 13).

Νομισματικά Μεγέθη3:

Ο εγχώριος χρηματοπιστωτικός τομέας συνε-
χίζει την πορεία ανάκαμψης και το τρίτο τρί-
μηνο του 2016. Η εμπιστοσύνη των καταθε-
τών, τόσο των ξένων αλλά κυρίως των
κατοίκων Κύπρου, στο κυπριακό τραπεζικό
σύστημα έχει αποκατασταθεί σε σημαντικό
βαθμό, με τις καταθέσεις του εγχώριου ιδιω-
τικού τομέα να συνεχίζουν να καταγράφουν
αυξημένους θετικούς ετήσιους ρυθμούς με-
ταβολής. Η απομόχλευση συνεχίζεται, με τα
δάνεια προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα το

3.    Για αναλυτική επεξήγηση της μεθοδολογίας και τεχνικής
ανάλυσης των νομισματικών μεγεθών βλέπε τις Τεχνικές
Σημειώσεις στη σελ. 79.
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Πηγή: ΣΥΚ.
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Πηγή: Eurostat.
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τρίτο τρίμηνο του 2016 να καταγράφουν αρ-
νητικούς ρυθμούς μεταβολής. Την ίδια πε-
ρίοδο, όμως, καταγράφεται αύξηση στα νέα
συμβόλαια δανείων τόσο από εγχώρια νοι-
κοκυριά όσο και από επιχειρήσεις ως απο-
τέλεσμα κυρίως της επιστροφής της κυπρια-
κής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς
μεγέθυνσης καθώς και της ύπαρξης ιστορικά
χαμηλών επιτοκίων που ευνοούν τη συνεχι-
ζόμενη ζήτηση νέων δανείων από τον εγχώ-
ριο ιδιωτικό τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο καθα-
ρός δανεισμός προς τον εγχώριο ιδιωτικό το-
μέα (Διάγραμμα Α.11) στο τέλος Σεπτεμβρίου
του 2016 κατέγραψε ετήσια μεταβολή -1,3%
σε σύγκριση με -1,1% στο τέλος Ιουνίου του
2016 και 0,6% στο τέλος του τρίτου τριμήνου
του 2015, λόγω των αυξημένων καθαρών απο-
πληρωμών ως επακόλουθο της επιτάχυνσης
που παρατηρείται στον αριθμό αναδιαρθρώ-
σεων δανείων. 

Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβο-
λής των δανείων των εγχώριων μη χρηματο-
οικονομικών επιχειρήσεων (μη συμπεριλαμ-
βανομένων των Οντοτήτων Ειδικού Σκοπού-
Special Purpose Entities “SPEs”) υποχώρησε
στο -2% τον Σεπτέμβριο του 2016, από -1%
τον Ιούνιο του 2016 και 0,7% τον Σεπτέμβριο
του 2015 (Διάγραμμα Α.11). Όσον αφορά τα
νοικοκυριά, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των
δανείων τους κατέγραψε επίσης αρνητικό
ρυθμό μεταβολής της τάξης του -0,8% στο
τέλος του τρίτου τριμήνου του 2016 σε σύγ-
κριση με -1% στο τέλος του δεύτερου τριμή-
νου του 2016 και -0,5% στο τέλος του τρίτου
τριμήνου του 2015 (Διάγραμμα Α.11 και Πί-
νακας Α.2). Αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής,
παρουσιάζουν και οι κύριες κατηγορίες των
δανείων σε νοικοκυριά (Πίνακας Α.2). 

Παράλληλα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων του
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τομέα
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.

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

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

                                                             Υπόλοιπα                            Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή
                                                               ως % του       2015       2015       2015       2016       2016     2016
                                                             συνόλου(3)       Ιούν.         Σεπ.        Δεκ.      Μάρ.       Ιούν.       Σεπ.
Εγχώρια νοικοκυριά                         100,0                  -1,0           -0,5          -0,9          -0,9          -1,0         -0,8
1. Καταναλωτικά δάνεια                   12,6                  -1,7           -0,7          -0,8          -0,5          -0,8         -0,5
2. Στεγαστικά δάνεια                          55,3                  -1,8           -1,6          -1,9          -1,7          -1,2         -0,9
3. Λοιπά δάνεια                                     32,1                    0,5             1,3            0,7                0          -0,7         -0,7
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Οκτωβρίου του 2016, τα τραπεζικά ιδρύματα
που συμμετέχουν στην εν λόγω έρευνα δια-
τήρησαν αμετάβλητα τα κριτήρια χορήγησης
δανείων τόσο για στεγαστικά, καταναλωτικά
και λοιπά δάνεια όσο και για επιχειρηματικά
δάνεια το τρίτο τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση
πάντα με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε αντί-
θεση, η καθαρή ζήτηση δανείων σε όλες τις
προαναφερθείσες κατηγορίες δανεισμού συ-
νεχίζει να παρουσιάζει αύξηση από τις αρχές
του 2015. Περαιτέρω αύξηση στη ζήτηση
όλων των κατηγοριών δανείων αναμένεται
από τα συμμετέχοντα τραπεζικά ιδρύματα και
για το τέταρτο τρίμηνο του 2016, ενώ αμετά-
βλητα αναμένεται να παραμείνουν τα κριτήρια
χορήγησης δανείων σε όλες τις εν λόγω κατη-
γορίες δανείων (Πίνακας Α.3).

Όσον αφορά τις καταθέσεις, σημαντικό γε-
γονός αποτελεί η συνεχής καταγραφή εισ-
ροών καταθέσεων, ιδιαίτερα από κατοίκους
Κύπρου (μη συμπεριλαμβανομένων των Ον-
τοτήτων Ειδικού Σκοπού - SPEs), που υποδη-
λοί αποκατάσταση, σε ένα μεγάλο βαθμό, της
εμπιστοσύνης των καταθετών στο κυπριακό
τραπεζικό σύστημα, καθώς και της ανάπτυξης
της κυπριακής οικονομίας. Οι θετικές εξελίξεις
στον τραπεζικό τομέα αναμένεται με τη σειρά
τους να συμβάλουν σημαντικά στην περαι-
τέρω ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας.
Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις του εγχώριου
ιδιωτικού τομέα τον Σεπτέμβριο του 2016, κα-
τέγραψαν ετήσια αύξηση της τάξης του 6,8%
σε σύγκριση με 5,5% τον Ιούνιο του 2016 και
1,2% τον Σεπτέμβριο του 2015 (Διάγραμμα
Α.12, σελ. 34).

Πιο αναλυτικά, ο ετήσιος ρυθμός μεταβο-
λής των καταθέσεων εγχώριων νοικοκυριών
διαμορφώθηκε στο 2,4% στο τέλος του τρίτου
τριμήνου του 2016 σε σύγκριση με 1,5% στο
τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2016 και
0,5% στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2015

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

ΠIΝΑΚΑΣ A.3 Σύνοψη αποτελεσμάτων για την Έρευνα
Τραπεζικών χορηγήσεων - οκτώβριος 2016

                                                                                          Κύπρος                                      Ζώνη του ευρώ
                                                                         2016 Q3           2016 Q4             2016 Q3            2016 Q4 
Σύνοψη αποτελεσμάτων                                         (προσδοκίες)                                (προσδοκίες)
Κριτήρια χορήγησης δανείων                                                                                                             
Επιχειρήσεις                                              Αμετάβλητα     Αμετάβλητα        Ουσιαστικά      Αυστηρότερα
                                                                                                                                      αμετάβλητα
Νοικοκυριά                                                                                                                                                           
      -  Στεγαστικά Δάνεια                        Αμετάβλητα     Αμετάβλητα       Χαλαρότερα      Χαλαρότερα
      -  Καταναλωτικά                                   Αμετάβλητα     Αμετάβλητα       Χαλαρότερα        Ουσιαστικά
          και λοιπά Δάνεια                                                                                                                           αμετάβλητα
Ζήτηση για δάνεια                                                                                                                                      
Επιχειρήσεις                                                  Αύξηση              Αύξηση                Αύξηση               Αύξηση
Νοικοκυριά                                                                                                                                                           
      -  Στεγαστικά Δάνεια                             Αύξηση              Αύξηση                Αύξηση               Αύξηση
      -  Καταναλωτικά 
          και λοιπά Δάνεια                                 Αύξηση              Αύξηση                Αύξηση               Αύξηση

Πηγές: ΚΤΚ, SDW.
Σημείωση: Τα πιο πάνω αποτελέσματα καταγράφουν τις μεταβολές που σημειώθηκαν τους τελευ-
ταίους τρεις μήνες (στην περίπτωση αυτή το τρίτο τρίμηνο του 2016), καθώς και τις μεταβολές που
αναμένεται να σημειωθούν για τους επόμενους τρεις μήνες (δηλαδή το τέταρτο τρίμηνο του 2016).
Υπενθυμίζεται ότι για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας χρησιμοποιήθηκε ο
δείκτης διάχυσης (diffusion index).
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(Διάγραμμα Α.12 και Πίνακας Α.4). Ταυτό-
χρονα, οι καταθέσεις των εγχώριων μη χρη-
ματοοικονομικών επιχειρήσεων κατέγραψαν
ετήσια αύξηση 29,8% τον Σεπτέμβριο του
2016, σε σύγκριση με 27,8% τον Ιούνιο του
2016 και 6,3% τον Σεπτέμβριο του 2015. Ση-
μειώνεται ότι, αν και ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής των καταθέσεων των μη-χρηματοοικο-
νομικών επιχειρήσεων παρουσιάζεται
υψηλός, τα υπόλοιπα των καταθέσεων του εν
λόγω τομέα συνεχίζουν να είναι σε σχετικά
χαμηλά επίπεδα.

Όσον αφορά τις συνολικές καταθέσεις των
μη κατοίκων Κύπρου συμπεριλαμβανομένων
των Οντοτήτων Ειδικού Σκοπού (SPEs), σε γε-
νικές γραμμές παρατηρήθηκε ανάκαμψη με
επιστροφή σε θετικούς ετήσιους ρυθμούς με-
ταβολής από τον Φεβρουάριο του 2016. Συγ-
κεκριμένα, η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή τον
Σεπτέμβριο του 2016 διαμορφώθηκε στο 0,5%
έναντι 5% τον Ιούνιο του 2016 και -4,2% τον
Σεπτέμβριο του 2015 (Διάγραμμα Α.13). Ση-
μειώνεται ότι, η συγκεκριμένη κατηγορία κα-
ταγράφει σημαντικές αυξομειώσεις λόγω του
μεγάλου μεγέθους των καταθέσεων αλλά, και
συχνά, του μικρού χρονικού διαστήματος που
παραμένουν στον τραπεζικό τομέα.

Παρά τις πιο πάνω θετικές ενδείξεις, ο τρα-
πεζικός τομέας παραμένει αντιμέτωπος με το
ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των ΜΕΔ, αν και ση-
μαντική πρόοδος έχει επιτελεστεί τα τελευταία
περίπου δύο χρόνια. Με τις νομοθετικές με-
ταρρυθμίσεις να αποτελούν κίνητρο τόσο για
τους δανειστές όσο και για τους δανειζόμε-
νους για επιτάχυνση των βιώσιμων αναδιαρ-
θρώσεων, τα πρώτα θετικά αποτελέσματα εί-
ναι ήδη ορατά, με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία να δείχνουν συνέχιση της πτωτικής
πορείας   του επιπέδου των ΜΕΔ από τον Φε-
βρουάριο του 2015. Συγκεκριμένα, από τον
Δεκέμβριο του 2014 μέχρι και τον Αύγουστο
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.12 Kαταθέσεις από τον εγχώριο 
ιδιωτικό τομέα
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.

ΠIΝΑΚΑΣ A.4 Καταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά (1),(2)

                                                            Υπόλοιπα                       Eτήσια ποσοστιαία μεταβολή
                                                                   ως % του     2015       2015      2015      2016    2016    2016
                                                                συνόλου (3)     Ιούν.         Σεπ.       Δεκ.     Μάρ.     Ιούν.      Σεπ.
Εγχώρια νοικοκυριά                       100,0             -1,5           0,5          0,4          0,6        1,5        2,4
Μίας ημέρας                                                22,3                3,1            8,2           8,4           9,1         8,6         8,8

Προθεσμίας                                        72,0             -0,8         -0,1        -1,2        -1,6       -0,8        0,2
μέχρι 2 έτη                                       69,2                0,1            0,7         -0,5         -1,2        -0,3         0,2
άνω των 2 ετών                                2,8            -17,3        -17,0      -15,2      -10,9     -11,3       -0,7

Υπό προειδοποίηση                         5,7          -22,3      -15,5        -6,6          0,1        6,1        7,7
μέχρι 3 μήνες                                     4,4            -18,3        -11,0         -1,6           4,3       11,0      12,7
άνω των 3 μηνών                             1,3            -31,2        -25,9      -18,9      -11,0        -7,0       -6,5

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ΕΣΟΛ 2010.
(2) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
(3) Υπολογίζεται στο υπόλοιπο του τελευταίου διαθέσιμου μήνα. Τα σύνολα μπορεί να μη δίνουν
το άθροισμα των επιμέρους, λόγω της στρογγυλοποίησης των αριθμών.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.13 Kαταθέσεις μη κατοίκων Κύπρου
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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του 2016 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) το
επίπεδο των ΜΕΔ μειώθηκε κατά €2,8 δις, και
παράλληλα αυξήθηκε το ποσοστό και το ύψος
των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων. Η επιτυ-
χής ολοκληρωτική αντιμετώπιση του εν λόγω
προβλήματος αναμένεται από τη μία να απο-
καταστήσει πλήρως την εμπιστοσύνη των
επενδυτών και από την άλλη να μειώσει την
περαιτέρω επιβάρυνση στην κερδοφορία και
τα κεφάλαια των τραπεζών με αποτέλεσμα
την αύξηση στην προσφορά δανείων προς τον
ιδιωτικό τομέα, με όλες τις θετικές συνέπειες
για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οι-
κονομία ευρύτερα.

Επιτόκια

Το επιτοκιακό περιβάλλον στην Κύπρο άρχισε
να σταθεροποιείται μετά από την έντονη πτω-
τική πορεία που παρατηρήθηκε τον τελευταίο
ενάμιση χρόνο. Το εγχώριο επιτοκιακό καθε-
στώς βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
κυρίως λόγω των μέτρων που έλαβε η ΚΤΚ για
μείωση του καταθετικού επιτοκίου το 2015 σε
συνδυασμό με τη χαλαρή νομισματική πολι-
τική που ακολουθείται από την ΕΚΤ. Ως αποτέ-
λεσμα των πιο πάνω παραγόντων, η ψαλίδα
των καταθετικών και δανειστικών επιτοκίων
με τα αντίστοιχα επιτόκια της ζώνης του ευρώ
έχει σμικρυνθεί σημαντικά σε σχέση με το τι
ίσχυε ιστορικά. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά
τα δανειστικά επιτόκια, στο τέλος Σεπτεμβρίου
του 2016 η μεταξύ τους ψαλίδα σμίκρυνε στις
118 και 162 μονάδες βάσεις για τα στεγαστικά
δάνεια των νοικοκυριών και τα δάνεια των επι-
χειρήσεων αντίστοιχα, σε σχέση με 129 και 173
τον Σεπτέμβριο του 2015 (Διαγράμματα Α.14
και Α.15).

Σε εγχώριο επίπεδο, το μέσο επιτόκιο νέων
δανείων σε ευρώ από τα ΝΧΙ στην Κύπρο και
αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.15 Eπιτόκια νέων δανείων σε ευρώ 
(μέχρι €1 εκ.) των νχι προς μη-χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ (1)

(% ετήσιως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγή: SDW (ΚTΚ).
(1) Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.14 Επιτόκια νέων στεγαστικών δανείων
σε ευρώ των νχι προς νοικοκυριά της ζώνης του
ευρώ (1)

(% ετήσιως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγή: SDW (ΚTΚ).
(1) Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.
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τόσο προς τα νοικοκυριά όσο και προς τις μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης
του ευρώ παρουσίασε μειώσεις από τα επί-
πεδα που βρισκόταν στην αρχή του χρόνου,
ενώ άρχισε να σταθεροποιείται κατά το τε-
λευταίο τρίμηνο. Τον Σεπτέμβριο του 2016,
το μέσο επιτόκιο για στεγαστικά, καταναλω-
τικά και λοιπά δάνεια προς τα νοικοκυριά
ανήλθε στο 2,97%, 4,39% και στο 3,84%, αν-
τίστοιχα (Πίνακας Α.5). Για την ίδια περίοδο,
το κόστος νέου δανεισμού από τα εγχώρια
ΝΧΙ προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχει-
ρήσεις της ζώνης του ευρώ ύψους μέχρι €1
εκατ. και πάνω από €1 εκατ. βρισκόταν στο
3,97% και 3,86%, αντίστοιχα (Πίνακας Α.6).
Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα επιτόκια νέων δα-
νείων συμπεριλαμβάνουν τα επιτόκια για τις
αναδιαρθρώσεις των εξυπηρετούμενων δα-
νείων από τις εγχώριες τράπεζες προς τα νοι-
κοκυριά και τις επιχειρήσεις. 

Σε σχέση με τα καταθετικά επιτόκια (Πίνα-
κας Α.7, σελ. 37), αυτά παρέμειναν σχετικά
σταθερά κατά της διάρκεια της υπό αναφορά
περιόδου. Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο
νέων καταθέσεων προθεσμίας μέχρι 1 χρόνο
σε νοικοκυριά δεν σημείωσε ουσιαστική με-
ταβολή, φθάνοντας στο 1,49% τον Σεπτέμβριο
του 2016 από 1,54% στην αρχή του χρόνου,
ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο για τις μη χρημα-
τοοικονομικές επιχειρήσεις έφθασε στο 1,23%
από 1,33% στην αρχή του χρόνου. Το μέσο
επιτόκιο νέων καταθέσεων προθεσμίας μεταξύ
ενός και δύο χρόνων ανήλθε στο 2,14% σε
σχέση με 1,97% στις αρχές του 2016. Όπως
φαίνεται στα Διαγράμματα Α.16 (σελ. 37) και
Α.17 (σελ. 38) η ψαλίδα των καταθετικών επι-
τοκίων μεταξύ της Κύπρου και της ζώνης του
ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
μέσα στο πρώτο ενιάμηνο του χρόνου κατέ-
γραψε μικρές αυξομειώσεις, και βρίσκεται στις
97 και 111 μονάδες βάσης, αντίστοιχα. Σε γε-

                                                                                                     Μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικός
                                                                                                    προσδιορισμός επιτοκίου έως 1 έτους
                                                 Τραπεζικές                       Καταναλωτικά     Στεγαστικά      Λοιπά
                                         υπεραναλήψεις (2)                        δάνεια                  δάνεια         δάνεια
2015               Ιούν.                       5,78                                             4,57                          3,36                 4,47
                         Ιούλ.                      5,72                                             4,38                          3,24                 4,29
                         Αύγ.                       5,68                                             4,80                          3,35                 4,06
                         Σεπτ.                     5,63                                             4,38                          3,36                 4,44
                         Οκτ.                       5,62                                             4,56                          3,37                 4,06
                         Νοεμ.                    5,60                                             4,33                          3,37                 4,31
                         Δεκ.                       5,57                                             4,58                          3,28                 4,17
2016               Ιαν.                         5,56                                             4,43                          3,37                 4,62
                         Φεβρ.                    5,55                                             4,38                          3,12                 4,34
                         Μάρτ.                   5,52                                             4,47                          3,11                 3,91
                         Απρ.                       5,49                                             4,36                          3,13                 4,38
                         Μάιος                   5,49                                             4,49                          3,09                 4,14
                         Ιούν.                       5,46                                             4,47                          2,99                 3,91
                         Ιούλ.                      5,44                                             4,01                          2,94                 3,98
                         Αύγ.                       5,46                                             4,34                          3,04                 3,85
                         Σεπτ.                     5,42                                             4,39                          2,97                 3,84

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

(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)   

                                                                                                     Μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικός
                                                                                                    προσδιορισμός επιτοκίου έως 1 έτους
                                                  Τραπεζικές                Λοιπά δάνεια ύψους      Λοιπά δάνεια ύψους
                                          υπεραναλήψεις (1)            έως 1 εκατ. ευρώ         άνω του 1 εκατ. ευρώ
2015     Ιούν.                                 5,48                                            4,54                                               4,57
                Ιούλ.                                5,46                                            4,45                                               4,33
                Αύγ.                                  5,41                                            4,58                                               3,56
                Σεπτ.                               5,34                                            4,51                                               4,27
                Οκτ.                                  5,31                                            4,31                                               4,43
                Νοεμ.                              5,27                                            4,74                                               3,88
                Δεκ.                                 5,25                                            4,63                                               4,06
2016     Ιαν.                                   5,21                                            4,46                                               3,72
                Φεβρ.                              5,17                                            4,36                                               3,88
                Μάρτ.                              5,12                                            4,39                                               3,30
                Απρ.                                 5,08                                            4,14                                               4,61
                Μάιος                              5,04                                            4,12                                               3,84
                Ιούν.                                 4,97                                            4,23                                               3,76
                Ιούλ.                                4,93                                            4,23                                               3,71
                Αύγ.                                  4,90                                            3,96                                               3,88
                Σεπτ.                               4,88                                            3,97                                               3,86

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

ΠIΝΑΚΑΣ A.6 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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νικές γραμμές, η διατήρηση μιας σχετικής κα-
ταθετικής ψαλίδας μεταξύ της Κύπρου και της
ζώνης του ευρώ για τον μη-χρηματοοικονο-
μικό ιδιωτικό τομέα στηρίζει την ανταγωνιστι-
κότητα των εγχώριων καταθετικών προϊόντων
που παραμένει η κύρια μορφή χρηματοδότη-
σης των κυπριακών τραπεζών.

Συνοψίζοντας, το εγχώριο επιτοκιακό κα-
θεστώς έχει σταθεροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό
και αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επί-
πεδα όσο ακολουθείται η χαλαρή νομισματική
πολιτική από την ΕΚΤ. Το ευνοϊκό επιτοκιακό
περιβάλλον φαίνεται να υποβοηθά τη διαχεί-
ριση των υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων
μεταξύ των τραπεζών και του ιδιωτικού τομέα,
και αναμένεται να λειτουργήσει καταλυτικά
στην προσπάθεια τόσο του ιδιωτικού τομέα
για περαιτέρω απομόχλευση όσο και των τρα-
πεζών για διόρθωση των ισολογισμών τους.
Ως εκ τούτου, αναμένονται περαιτέρω θετικές
επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. 

Κόστος Εργασίας

Το κόστος εργασίας κατέγραψε οριακή αύξηση
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 σε σχέση με
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο στα πλαίσια
της συνεχιζόμενης αναδιάρθρωσης της αγο-
ράς εργασίας. Συγκεκριμένα, η ονομαστική συ-
νολική δαπάνη για αποδοχές και εργοδοτικές
εισφορές ανά απασχολούμενο μισθωτό (δα-
πάνη ανά μισθωτό) αυξήθηκε κατά 0,2% το
πρώτο εξάμηνο του 2016 σε σχέση με μείωση
0,5% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (Διά-
γραμμα Α.18, σελ. 38). Η εξέλιξη αυτή οφείλε-
ται στην ετήσια αύξηση 2% που καταγράφηκε
στη δαπάνη ανά μισθωτό του ιδιωτικού τομέα
λόγω αυξήσεων σε συγκεκριμένους τομείς4, η
οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από
την ετήσια μείωση 3,7% που καταγράφηκε στη

4.    Οι σχετικοί τομείς είναι αυτοί των Ενδιάμεσων Χρηματοπι-
στωτικών Οργανισμών, του Λιανικού και Χονδρικού Εμπο-
ρίου, των μεταφορών, των ξενοδοχείων και εστιατορίων,
των Κατασκευών και των Επαγγελματικών, Επιστημονικών
και Τεχνικών Δραστηριοτήτων.

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.7 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
2015       Ιούν.                                     0,23                  1,66              2,35                0,23                    1,33
                 Ιούλ.                                    0,22                  1,66              2,12                0,23                    1,72
                 Αύγ.                                     0,21                  1,59              2,12                0,21                    1,56
                 Σεπτ.                                   0,21                  1,52              2,04                0,19                    1,57
                 Οκτ.                                     0,21                  1,53              2,03                0,19                    1,45
                 Νοεμ.                                  0,21                  1,51              2,09                0,18                    1,53
                 Δεκ.                                     0,21                  1,54              1,97                0,19                    1,49
2016       Ιαν.                                       0,19                  1,54              1,97                0,18                    1,33
                 Φεβρ.                                  0,19                  1,53              1,80                0,16                    1,36
                 Μάρτ.                                  0,19                  1,52              1,73                0,15                    1,36
                 Απρ.                                     0,19                  1,58              1,78                0,16                    1,51
                 Μάιος                                  0,19                  1,49              2,14                0,17                    1,34
                 Ιούν.                                     0,18                  1,49              2,08                0,16                    1,45
                 Ιούλ.                                    0,18                  1,51              2,07                0,14                    1,39
                 Αύγ.                                     0,18                  1,52              2,14                0,15                    1,30
                 Σεπτ.                                   0,18                  1,49              2,14                0,14                    1,23

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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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.16 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ
των νχι προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ(1)

(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγή: SDW (ΚΤΚ).
(1) Προθεσμίας έως 1 έτους.
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σχετική δαπάνη του δημόσιου τομέα. Η εν
λόγω εξέλιξη στο δημόσιο τομέα οφείλεται
στη μείωση των φιλοδωρημάτων αφυπηρέτη-
σης λόγω των αφυπηρετήσεων προσωπικού
με χαμηλότερα μισθολογικά ωφελήματα σε
συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη παγοποίηση
γενικών και τιμαριθμικών αυξήσεων μέχρι και
το τέλος του 2016. Όσον αφορά την τομεακή
ανάλυση, η οριακή αύξηση στη ονομαστική
δαπάνη ανά μισθωτό εξηγείται από τις εξελίξεις
στον τριτογενή τομέα. Ο εν λόγω τομέας απο-
τελεί περίπου το 83% της συνολικής απασχό-
λησης, με τη σχετική δαπάνη ανά μισθωτό να
παραμένει αμετάβλητη το πρώτο εξάμηνο του
2016. Ετήσια μεταβολή -2,2% και 2,2%, παρα-
τηρήθηκε στην ονομαστική δαπάνη ανά μι-
σθωτό του πρωτογενούς και δευτερογενούς
τομέα αντίστοιχα.

Η πραγματική δαπάνη ανά μισθωτό κατέ-
γραψε ετήσια αύξηση 2,0% το πρώτο εξάμηνο
του 2016, σε σχέση με 1,2% την αντίστοιχη πε-
ρυσινή περίοδο, αντικατοπτρίζοντας κυρίως
τη μείωση στο γενικό επίπεδο των τιμών. Σε
ό,τι αφορά την παραγωγικότητα, η οποία υπο-
λογίζεται ως η μεταβολή στο πραγματικό ΑΕΠ
ανά απασχολούμενο, κατέγραψε ετήσια αύ-
ξηση 0,6% το πρώτο εξάμηνο του 2016, σε
σύγκριση με αύξηση 0,4% την αντίστοιχη πε-
ρυσινή περίοδο (Διάγραμμα Α.19). 

Το μοναδιαίο εργατικό κόστος, που κα-
θορίζεται από το λόγο της μεταβολής της
ονομαστικής δαπάνης ανά μισθωτό προς τη
μεταβολή της παραγωγικότητας, κατέγραψε
ετήσια μείωση της τάξης του 0,4% το πρώτο
εξάμηνο του 2016, σε σχέση με επίσης μεί-
ωση 1,0% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο
(Διάγραμμα Α.20, σελ. 39). Σε αντίθεση, το
μοναδιαίο εργατικό κόστος στη ζώνη του
ευρώ κατέγραψε αύξηση της τάξης του 0,7%
το πρώτο εξάμηνο του 2016, σε σχέση με
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.17 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ
των νχι προς μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 
της ζώνης του ευρώ (1)

(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγή: SDW (ΚΤΚ).
(1) Προθεσμίας έως 1 έτους.
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αύξηση 0,2% την αντίστοιχη περυσινή πε-
ρίοδο. Το μοναδιαίο εργατικό κόστος
αποτελεί σημαντικό δείκτη της ανταγωνιστι-
κότητας για μια οικονομία έναντι ανταγωνι-
στριών οικονομιών, καθώς αποτυπώνει το
κόστος εργασίας ανά μονάδα παραγόμενου
προϊόντος. Εξετάζοντας διαχρονικά το δεί-
κτη του μοναδιαίου εργατικού κόστους, πα-
ρατηρείται ότι βρίσκεται σε χαμηλότερα επί-
πεδα έναντι της ζώνης του ευρώ από το
2012, το οποίο καταδεικνύει τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς της κυπριακής οικονο-
μίας λόγω της σημαντικής μείωσης
της ονομαστικής δαπάνης ανά μισθωτό
με συνεπακόλουθη μείωση των τιμών των
αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, το 2015
ο δείκτης βρισκόταν 12 ποσοστιαίες μονά-
δες πιo κάτω από τον αντίστοιχο δείκτη της
ζώνης του ευρώ. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται
εξ’ολοκλήρου σε μείωση της ονομαστικής
δαπάνης ανά μισθωτό που καταγράφηκε το
2015 έναντι αύξησης που παρατηρήθηκε
στη ζώνη του ευρώ. 

2.1 Εγχώρια ανταγωνιστικότητα και
ισοζύγιο Πληρωμών

Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία

Στο Διάγραμμα Α.21 φαίνεται η σταθμισμένη
συναλλαγματική ισοτιμία (ΣΣΙ)5 του ευρώ
στην Κύπρο, σε ονομαστικούς (ΟΣΣΙ) και
πραγματικούς (ΠΣΣΙ) όρους όπως υπολογί-
ζονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ). Στο εν λόγω διάγραμμα ο δείκτης σε
ονομαστικούς όρους καταγράφει τάση εν-
δυνάμωσης το πρώτο εξάμηνο του 2016 ενώ
σε πραγματικούς όρους ο δείκτης σταθερο-
ποιείται σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με

5.     Ο δείκτης σταθμισμένης ισοτιμίας του ευρώ στην Κύπρο σε
πραγματικούς όρους ‘ΠΣΣΙ’ υπολογίζεται από το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και λαμβάνει υπόψη τις εμπορικές
σχέσεις της Κύπρου με τους 26 κύριους εταίρους (χώρες).

Κύπρος ζώνη του ευρώ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.20 Μοναδιαίο εργατικό κόστος: 
Κύπρος και ζώνη του ευρώ
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: SDW (EKT).
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Πηγή: ΔΝΤ.
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το πρόσφατο παρελθόν. Σε γενικές γραμμές,
το 2016, η πορεία του δείκτη ΠΣΣΙ, καθώς
και η διεύρυνση της ψαλίδας μεταξύ του
ΟΟΣΙ και ΠΣΣΙ δείκτη επηρεάστηκε κυρίως
από τις εγχώριες εξελίξεις και συγκεκριμένα
το χαμηλότερο πληθωρισμό που καταγρά-
φηκε στην Κύπρο σε σύγκριση με τους εταί-
ρους μας. 

Η ΠΣΣΙ, ο πληθωρισμός καθώς και το μο-
ναδιαίο εργατικό κόστος είναι μεγέθη που
αντανακλούν σε σημαντικό βαθμό την αν-
ταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.
Για παράδειγμα, ψηλότερο μοναδιαίο εργα-
τικό κόστος και ψηλότερη ΠΣΣΙ στην Κύπρο
σε σύγκριση με ανταγωνίστριες χώρες υπο-
δηλώνουν ότι οι εγχώριες εξαγωγές ενδεχό-
μενα να είναι λιγότερο ανταγωνιστικές ως
προς την τιμή. Ο πληθωρισμός σχετίζεται,
μεταξύ άλλων παραγόντων, και με τα δύο
προαναφερόμενα μεγέθη και ως εκ τούτου
αντανακλά επίσης το βαθμό ανταγωνιστικό-
τητας της κυπριακής οικονομίας. Η υιοθέ-
τηση μέτρων που επηρέασαν μισθούς και
άλλες αμοιβές τόσο στο δημόσιο όσο και
στον ιδιωτικό τομέα έχουν μειώσει το μονα-
διαίο εργατικό κόστος στο σύνολο της οικο-
νομίας, καθώς και η πορεία σταθεροποίησης
σε χαμηλά επίπεδα της ΠΣΣΙ του ευρώ βοη-
θούν μεσοπρόθεσμα την ανταγωνιστικό-
τητα, όπως επίσης και την ανάκαμψη της κυ-
πριακής οικονομίας. Ένας από τους τομείς
που φαίνεται να επηρεάστηκε σημαντικά
τόσο από τη μείωση στο μοναδιαίο εργατικό
κόστος όσο και από την πορεία σταθεροποί-
ησης της ΠΣΣΙ του ευρώ είναι ο τομέας του
τουρισμού (βλ. Τουρισμός σελ. 37).

Ισοζύγιο πληρωμών

Η καταγραφή των εξωτερικών συναλλαγών
έχει δεχθεί σημαντικές τροποποιήσεις στη
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βάση νέων μεθοδολογικών και στατιστικών
αλλαγών6. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται,
κυρίως για εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών,
δεν αντικατοπτρίζουν τα οικονομικά δεδομένα
της εγχώριας αγοράς λόγω της συμπερίληψης
της μεταφοράς οικονομικής ιδιοκτησίας κινη-
τού εξοπλισμού μεταφορών των πλοιοκτη-
τριών εταιρειών ειδικού σκοπού που είναι εγ-
γεγραμμένες στην Κύπρο. Είναι σημαντικό να
τονιστεί ότι αυτές οι συναλλαγές δεν επηρεά-
ζουν, αλλά ούτε και επηρεάζονται, από τις συν-
θήκες της εγχώριας αγοράς.

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ)
(Πίνακας Α.8) το πρώτο εξάμηνο του 2016 κα-
τέγραψε μικρότερο έλλειμμα, που ανέρχεται
στα €409,1 εκατ. (ή 4,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ)
σε σύγκριση με έλλειμμα €444,8 εκατ. (ή 5,2%
ως ποσοστό του ΑΕΠ) το πρώτο εξάμηνο του
2015. Εξαιρουμένων των συναλλαγών σε
πλοία, το έλλειμμα του ΙΤΣ σημείωσε χειροτέ-
ρευση το πρώτο εξάμηνο του 2016. 

Πιο συγκεκριμένα, το έλλειμμα του εμπο-
ρικού ισοζυγίου αγαθών επιδεινώθηκε, φτά-
νοντας τα €1691,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο
του 2016 σε σύγκριση με έλλειμμα €1521,6
εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (Πί-
νακας Α.8). Η διεύρυνση του εμπορικού ελ-
λείμματος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των
εισαγωγών αγαθών και συγκεκριμένα στην ει-
σαγωγή μιας θαλαμηγού αξίας €563,4 εκατ.
τον Μάιο του 2016. Εξαιρουμένων των συ-
ναλλαγών σε πλοία, το έλλειμμα του εμπορικού
ισοζυγίου καταγράφει μεγαλύτερη χειροτέ-
ρευση κατά την υπό εξέταση περίοδο, συνέ-
πεια της εισαγωγής της προαναφερθείσας
θαλαμηγού. Σε ό,τι αφορά το τριγωνικό εμ-
πόριο, τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου του

6.     Με την εισαγωγή των στατιστικών μεθόδων ΕΣΟΛ2010 και
BPM 6, οι συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές της Κύπρου πε-
ριλαμβάνουν μεταξύ άλλων μεταφορά οικονομικής ιδιοκτη-
σίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών και δραστηριότητες
πλοιοκτητριών εταιρειών ειδικού σκοπού. Περισσότερες
πληροφορίες παρέχονται στο Πλαίσιο 1 σελ. 51 του Οικονο-
μικού Δελτίου Δεκεμβρίου 2014.

ΠIΝΑΚΑΣ A.8 ισοζύγιο Πληρωμών (κύριες κατηγορίες)
(€ εκατομμύρια) 

Πηγή: ΚΤΚ.

Ιαν. - Ιούν. Ιαν. - Ιούν.
2015 2016 Μεταβολή

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -444,8 -409,1 35,7
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών -130,1 60,6 190,7
Ισοζύγιο αγαθών -1.521,6 -1.691,9 -170,3

Εξαγωγές αγαθών 1.417,8 1.397,2 -20,6
Εισαγωγές αγαθών 2.939,4 3.089,1 149,7

Ισοζύγιο υπηρεσιών 1.391,5 1.752,5 361,0
Εξαγωγές υπηρεσιών 3.730,4 3.896,2 165,8

εκ των οποίων: 
Μεταφορές 1.150,5 1.154,2 3,7
Ταξίδια 779,7 886,3 106,6
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες 18,8 44,0 25,2
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 1.095,2 1.070,2 -25,0
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 111,4 103,6 -7,8

Εισαγωγές υπηρεσιών 2.338,9 2.143,7 -195,2
εκ των οποίων: 
Μεταφορές 613,1 657,5 44,4
Ταξίδια 425,8 465,5 39,7
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες 52,7 62,6 9,9
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 388,9 364,8 -24,1
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 308,6 166,9 -141,7

Πρωτογενές εισόδημα (καθαρό) -70,5 -269,0 -198,5
Δευτερογενές εισόδημα (καθαρό) -244,1 -200,7 43,4
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2016 έφτασαν τα €81,7 εκατ. καταγράφοντας
μείωση €29,7 εκατ. σε σύγκριση με το αντί-
στοιχο εξάμηνο του 2015.

Το πλεόνασμα του λογαριασμού υπηρε-
σιών το πρώτο εξάμηνο του 2016 αυξήθηκε
σημαντικά και ανήλθε στα €1752,5 εκατ., σε
σχέση με πλεόνασμα €1391,5 εκατ. την αν-
τίστοιχη περυσινή περίοδο, προερχόμενο
τόσο από την αύξηση που κατέγραψαν οι
εξαγωγές, όσο και από την μείωση των ει-
σαγωγών υπηρεσιών.

Οι εξαγωγές υπηρεσιών το πρώτο εξάμηνο
του 2016 κατέγραψαν αύξηση 4,4% (ή €165,8
εκατ.) προερχόμενη κυρίως από τα ταξιδιωτικά
έσοδα, τα οποία περιλαμβάνουν τα έσοδα από
τον τουρισμό, καθώς σημείωσαν σημαντική
αύξηση της τάξης του 13,7% (ή €106,6 εκατ.).
Η βελτιωμένη πορεία του τουρισμού φαίνεται
να διατηρείται για ολόκληρο το 2016, αφού
από διαθέσιμα στοιχεία, τα έσοδα από τον του-
ρισμό συνεχίζουν να παρουσιάζουν άνοδο και
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 (βλ. Του-
ρισμός σελ. 37). Επίσης, αυξήσεις κατέγραψαν
οι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρε-
σίες καθώς και οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
και πληροφόρησης. Ωστόσο μικρές μειώσεις,
2,3% (ή €25 εκατ.) και 7% (ή €7,8 εκατ.) κατα-
γράφηκαν στις κατηγορίες των χρηματοοικο-
νομικών υπηρεσιών και των λοιπών επιχειρη-
ματικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. 

Οι εισαγωγές υπηρεσιών κατέγραψαν μεί-
ωση της τάξης του 8,3% (ή €195,2 εκατ.) η
οποία προέρχεται πρωτίστως από τις μειώσεις
στις κατηγορίες των λοιπών επιχειρηματικών
υπηρεσιών (45,9% ή €141,7 εκατ.) και των χρε-
ώσεων για τη χρήση δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας (67,7% ή €56,8 εκατ.) ενώ σε μι-
κρότερο βαθμό στις χρηματοοικονομικές υπη-
ρεσίες (6,2% ή €24,1 εκατ.). Παράλληλα αύξηση
κατέγραψαν οι μεταφορές κατά 7,2% (ή €44,4
εκατ.), και τα ταξίδια κατά 9,3% (ή €39,7 εκατ.).
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Στο λογαριασμό του πρωτογενούς εισοδή-
ματος (το οποίο περιλαμβάνει κυρίως εισό-
δημα από εξαρτημένη εργασία και επενδύ-
σεις) το έλλειμα διευρύνθηκε στα €269 εκατ.
σε σχέση με €70,5 εκατ. την περυσινή περίοδο,
προερχόμενο κυρίως από την κατηγορία των
άμεσων ξένων επενδύσεων όπου καταγρά-
φηκε μείωση στο ποσό των εισπραχθέντων
τόκων και ταυτόχρονη αύξηση στο ποσό των
πληρωθέντων τόκων. Το έλλειμμα του δευτε-
ρογενούς εισοδήματος (το οποίο περιλαμβά-
νει κυρίως τρέχουσες μεταβιβάσεις) βελτιώ-
θηκε, κυρίως λόγω μειωμένων εισφορών της
κυβέρνησης σε Ευρωπαϊκά Ταμεία. Η χρημα-
τοδότηση του ελλείμματος τους πρώτους έξι
μήνες του 2016, προήλθε κυρίως από δανει-
σμό του ιδιωτικού τομέα. 

Η καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση (ΔΕΘ)
της Κύπρου επηρεάστηκε αρνητικά με την
εφαρμογή των νέων στατιστικών προτύπων
το 2014, ήτοι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικονο-
μικών Λογαριασμών του 2010 (ΕΣΟΛ 2010) και
το Εγχειρίδιο του Ισοζυγίου Πληρωμών και της
Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, έκτη έκδοση (BPM6). 

Πιο συγκεκριμένα, η επιδείνωση της ΔΕΘ
επήλθε λόγω των μεθοδολογικών αλλαγών
που υιοθετήθηκαν με την εφαρμογή των
νέων προτύπων και  κυρίως λόγω της συμ-
περίληψης της μεταφοράς οικονομικής ιδιο-
κτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών
(πλοίων) των πλοιοκτητριών εταιρειών που
είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο. Οι εν λόγω
εταιρείες θεωρούνται ως «εταιρείες ειδικού
σκοπού», οι οποίες διατηρούν μεγάλες χρη-
ματοοικονομικές υποχρεώσεις, με την πλει-
οψηφία του ενεργητικού τους να αποτελείται
από πλοία, τα οποία να σημειωθεί ότι δεν πε-
ριλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της
ΔΕΘ, καθώς δεν αντιπροσωπεύουν χρηματο-
οικονομικά μέσα. 
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H καθαρή ΔΕΘ της Κύπρου το 2015 ήταν
αρνητική και ανήλθε στα €23 δις ή 130,3%
του ΑΕΠ. Όσον αφορά   το πρώτο εξάμηνο
του 2016 η καθαρή ΔΕΘ έφτασε τα  -€21,5 δις
ή -119,8% του ΑΕΠ. Εξαιρώντας τα στοιχεία
των πλοιοκτητριών εταιρειών ειδικού σκοπού,
η καθαρή ΔΕΘ το 2015 παρουσιάζει βελτίωση
κατά 75 ποσοστιαίες μονάδες και ανέρχεται
στα -€9,7 δις ή -55,2% του ΑΕΠ, ενώ το πρώτο
εξάμηνο του 2016 βελτιώνεται κατά 73 ποσο-
στιαίες μονάδες και ανέρχεται στα -€8,4 δις ή
-46,7% του ΑΕΠ, που είναι κοντά στο όριο που
θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η  σημαντική
βελτίωση που παρουσιάζει η καθαρή ΔΕΘ
οφείλεται στην μείωση των υποχρεώσεων
λόγω αναπροσαρμογών αξίας.

Τουρισμός

Ο τουριστικός τομέας, αποτελεί ένα από τους
σταθερούς πυλώνες ανάπτυξης για την κυ-
πριακή οικονομία. Οι προσπάθειες διείσδυσης
σε νέες αγορές, κυρίως σε άλλα Ευρωπαϊκά
κράτη αλλά και χώρες της Μέσης Ανατολής
και της Ασίας φαίνεται να αποδίδουν, καθώς
συνεχίζεται και η προώθηση νέων ειδών του-
ριστικού προϊόντος.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά
το δεκάμηνο του 2016 οι αφίξεις τουριστών
αυξήθηκαν σημαντικά κατά 20,3% σε σύγ-
κριση με 7,4% το δεκάμηνο του 2015. Πα-
ράλληλα τα έσοδα από τον τουρισμό μέχρι
τον Αύγουστο του 2016 κατέγραψαν αύξηση
της τάξης του 13,3%. Ως αποτέλεσμα η κατά
κεφαλήν δαπάνη των τουριστών μειώθηκε
κατά 4,7% το οκτάμηνο του 2016 (Πίνακας
Α.9 και Διάγραμμα Α.22). Η εξέλιξη αυτή
προκύπτει από την μείωση κατά 1,2% στην
ημερήσια κατά κεφαλήν δαπάνη παρά από
τη μείωση της μέσης διάρκειας διαμονής από
9,9 σε 9,5 μέρες. 

ΠIΝΑΚΑΣ A.9 Τουρισμός

                                                                    Αφίξεις τουριστών        Έσοδα από          Κατά κεφαλή
                                                                                   (χιλ.)               τουρισμό (€ εκατ. )    δαπάνη (€)
2014                                                                         2.441,2                         2.023,4                        828,9
2015                                                                         2.659,4                         2.112,1                        794,2
ετήσια % μεταβολή                                                    8,9                                  4,4                            -4,2
2015 Ιαν. - Αύγ.                                                    1.842,7                         1.431,5                        776,9
2016 Ιαν. - Αύγ.                                                    2.196,0                         1.625,6                        740,2
ετήσια % μεταβολή                                                  19,2                               13,6                            -4,7
2015 Ιαν. - Οκτ.                                                    2.473,0                                      -                                  -
2016 Ιαν. - Οκτ.                                                    2.974,4                                      -                                  -
ετήσια % μεταβολή                                                  20,3                                      -                                  -

Πηγή:  ΣΥΚ.
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Από τα στοιχεία αφίξεων του Οκτωβρίου
του 2016, διαφαίνεται ότι, οι προσπάθειες που
γίνονται για επιμήκυνση της τουριστικής πε-
ριόδου και καταπολέμηση της εποχικότητας,
απέδωσαν σε μεγάλο βαθμό. Θετικά, επίσης,
συνέβαλαν και οι συνθήκες που επικράτησαν
στο εξωτερικό περιβάλλον, όπως τα προβλή-
ματα με την Τουρκία και τα θέματα μετανά-
στευσης που επηρέασαν αρνητικά ανταγωνί-
στριες γειτονικές χώρες. Πιο συγκεκριμένα
στο δεκάμηνο του 2016, οι αφίξεις από τη Ρω-
σία αυξήθηκαν κατά 50,7%, το Ισραήλ κατά
48% και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 11,8%.
Επίσης, αυξήσεις καταγράφηκαν σχεδόν από
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Με βάση την μέ-
χρι τώρα πορεία του τουρισμού, είναι πλέον
βέβαιο ότι φέτος θα έχουμε την καλύτερη
χρονιά με τις αφίξεις να ξεπερνούν τα τρία
εκατομμύρια τουριστών, γεγονός που αποτε-
λεί ρεκόρ για τον κλάδο.

2.2 Εγχώρια Ζήτηση, Παραγωγή και
αγορά Εργασίας

Τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί

Η κυπριακή οικονομία κατέγραψε θετικό
ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,7% το
πρώτο εξάμηνο του 2016 σε σύγκριση με
0,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Πιο
πρόσφατα προκαταρκτικά στοιχεία για το
τρίτο τρίμηνο του έτους καταδεικνύουν με-
γέθυνση 2,9%, με το εννιάμηνο να φθάνει το
2,8%. Αναλυτικότερα, κατά το πρώτο εξά-
μηνο του 2016 (Διάγραμμα Α.23(α) και
Α.23(β)), η μεγέθυνση του ΑΕΠ οφείλεται σε
βελτίωση που κατέγραψαν όλες οι υποκατη-
γορίες δαπανών εξαιρουμένης της δημόσιας
κατανάλωσης. Σημειώνεται ότι η αύξηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 2,7%, οφείλεται

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.23(α) Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού
αΕΠ (επιμέρους κατηγορίες)
(ετήσια μεταβολή, %)
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Πηγή: ΣΥΚ.



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒριοΣ 2016

46Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

1

2

3

Εισαγω
γή

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

Στατιστικό 
Π

αράρτημα 

κυρίως στη σταθεροποίηση του οικονομικού
περιβάλλοντος καθώς και στην ανάκτηση
της εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία.
Σημαντική ήταν επίσης και η αύξηση των
εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 5,5%,
με τον τουρισμό να καταγράφει ιστορικά
υψηλά επίπεδα (βλ. Τουρισμός, σελ. 37). Εξαι-
ρουμένων των συναλλαγών σε πλοία7, οι εξα-
γωγές αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψαν
ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. Ταυτόχρονα οι
εισαγωγές κατέγραψαν αύξηση 3,7% κατά
την υπό αναφοράν περίοδο, οι οποίες συμ-
περιλαμβάνουν και την εισαγωγή μίας θαλα-
μηγού ονομαστικής αξίας €563 εκατ.
Εξαιρουμένων των συναλλαγών σε πλοία7

αυξάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι πάγιες
ακαθάριστες κεφαλαιουχικές επενδύσεις κα-
τέγραψαν αύξηση 18,5%, κυρίως λόγω της
θετικής πορείας που κατέγραψαν οι επενδύ-
σεις σε μεταφορικό εξοπλισμό και συγκεκρι-
μένα την αγορά της προαναφερθείσας
θαλαμηγού. 

Σε ό,τι αφορά τη μεγέθυνση της οικονο-
μίας από τους τομείς της παραγωγής, επιση-
μαίνεται ότι την πιο σημαντική συνεισφορά
στη μεγέθυνση του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο
του 2016 είχαν οι τομείς του Χονδρικού και
Λιανικού Εμπορίου, των Μεταφορών, των Ξε-
νοδοχείων και Εστιατορίων (1,1%), των Επαγ-
γελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών
Δραστηριοτήτων (0,4%) καθώς και ο τομέας
των Κατασκευών (0,4%), ενώ αρνητική συνει-
σφορά καταγράφηκε από τον τομέα των Εν-
διάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών
(0,3%), συνέπεια της απομόχλευσης των δα-
νείων μέσα στα πλαίσια της εξυγίανσης του
τραπεζικού τομέα αλλά και των ισολογισμών

7.     Με την εισαγωγή των στατιστικών μεθόδων ΕΣΟΛ2010 και
BPM6, οι συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές της Κύπρου
καθώς και οι πάγιες ακαθάριστες κεφαλαιουχικές επενδύσεις
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μεταφορά οικονομικής ιδιο-
κτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών και δραστηριότητες
πλοιοκτήτριων εταιρειών ειδικού σκοπού, οι οποίες επηρεά-
ζουν τις κατηγορίες δαπανών του ΑΕΠ, αλλά λόγω της λογι-
στικής πράξης δεν επηρεάζουν τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ.
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του ιδιωτικού τομέα. Στη βάση πιο πρόσφα-
των προκαταρκτικών στοιχείων, το τρίτο τρί-
μηνο του 2016, η περαιτέρω αύξηση του ρυθ-
μού ανάπτυξης οφείλεται στους ίδιους τομείς.  

Πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες τεκμηριώ-
νουν τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη στην εγχώ-
ρια ζήτηση. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικο-
νομικής Συγκυρίας (Πίνακας Α.10) αυξήθηκε
από 106,7 τον Δεκέμβριο του 2015 στο 112,3
τον Οκτώβριο του 2016, φθάνοντας σε επί-
πεδο παρόμοιο με αυτό που παρατηρήθηκε
τον Ιούλιο του 2008. Ο δείκτης κύκλου εργα-
σιών του λιανικού εμπορίου (Διάγραμμα
Α.24) σημείωσε σημαντική βελτίωση 4,5%
τους οκτώ πρώτους μήνες του έτους. Αξιό-
λογη αύξηση παρατηρήθηκε και στους επι-
μέρους δείκτες των συμβουλευτικών και
επαγγελματικών υπηρεσιών. Επίσης, οι εγ-
γραφές μηχανοκινήτων οχημάτων (Διά-
γραμμα Α.25) συνεχίζουν την αυξητική τους
πορεία, καταγράφοντας αύξηση 31,4% το εν-
νιάμηνο του 2016 σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο του 2015. 

Όσον αφορά τις πληρωμές μέσω πιστωτι-
κών καρτών, οι δαπάνες κατόχων κυπριακών
πιστωτικών καρτών στην Κύπρο σημείωσαν
αύξηση 6,2% το πρώτο εννιάμηνο του 2016,
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή πε-
ρίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν εξαιρεθούν
οι πληρωμές για αγορά πετρελαίου καθώς και
οι πληρωμές προς την κυβέρνηση, οι σχετικές
δαπάνες παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση
(8,7%). Οι δαπάνες κατόχων ξένων πιστωτικών
καρτών στην Κύπρο κατέγραψαν αύξηση κατά
12,1% (Διάγραμμα Α.26, σελ. 48) αντικατο-
πτρίζοντας τις θετικές εξελίξεις στον τουρισμό
(Διάγραμμα Α.22, σελ. 44). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο δεί-
κτης εμπιστοσύνης του κατασκευαστικού το-
μέα σημειώνει βελτίωση, φθάνοντας στο πιο
ψηλό σημείο τον Οκτώβριο του 2016 από τον
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Πηγή: ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.25 Εγγραφές μηχανοκινήτων οχημάτων

Πηγή: ΣΥΚ.

ΠIΝΑΚΑΣ A.10 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας: 
δείκτες εμπιστοσύνης
(για επιμέρους δείκτες: διαφορά μεταξύ ποσοστού θετικών και ποσοστού
αρνητικών απαντήσεων)

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

                                                                                                          2015       2016       2016        2016        2016
                                                                                                          Δεκ.        Μάρ.       Ιούν.         Σεπ.          Οκτ.
ΔΟΣ 106,7 108,9 109,9 110,1 112,3
Βιομηχανία -4 -3 2 -2 -2
Υπηρεσίες 8 20 10 20 21
Καταναλωτές -10 -14 -7 -6 -3
Λιανικό εμπόριο -2 -5 -6 0 4
Κατασκευές -30 -28 -28 -24 -27
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Δεκέμβριο του 2008. O δείκτης παραγωγής
του κατασκευαστικού τομέα, παρότι συνεχίζει
να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, πα-
ρουσιάζει τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης
του τομέα καταγράφοντας θετικούς ρυθμούς
μεταβολής από το τρίτο τρίμηνο του 2015 (βλ.
αγορά ακινήτων, σελ. 41). 

Σημαντική ανάκαμψη όπως προαναφέρ-
θηκε, κατέγραψε και ο τομέας του τουρι-
σμού, σημειώνοντας πολύ σημαντικές αυξή-
σεις τόσο σε ό,τι αφορά τις αφίξεις αλλά και
τα έσοδα από τον τουρισμό (βλ. Τουρισμός
σελ. 37). Αναφορικά με τον τομέα των συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών, τα διαθέσιμα στοι-
χεία για το 2016 που αφορούν την εγγραφή
νέων εταιρειών στην Κύπρο καταδεικνύουν
το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η
Κύπρος στην παροχή των σχετικών υπηρε-
σιών (αύξηση κατά 23,4% το πρώτο εννιά-
μηνο του 2016).

Παράλληλα, στον τραπεζικό τομέα κατα-
γράφονται αυξημένα νέα συμβόλαια δανει-
σμού προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα μέχρι
και τον Σεπτέμβριο του 2016. Παρ’όλα αυτά ο
ρυθμός μεταβολής παραμένει αρνητικός λόγω
κυρίως των συνεχιζόμενων προσπαθειών
τόσο του ιδιωτικού όσο και του τραπεζικού
τομέα για απομόχλευση και διόρθωση των
ισολογισμών τους, (Βλ. Νομισματικά Μεγέθη,
σελ. 31).

Αγορά Ακινήτων

Η αγορά ακινήτων παρουσιάζει σταδιακή
σταθεροποίηση με αρκετούς δείκτες του κα-
τασκευαστικού τομέα να καταδεικνύουν αύ-
ξηση στη δραστηριότητα. Η ζήτηση για ακί-
νητα έχει ανοδική πορεία κάτι που συμβάλλει
στη συγκράτηση της πτώσης των τιμών. Παρ’
όλα αυτά παραμένουν σημαντικές προκλή-
σεις στον τομέα των ακινήτων, όπως για πα-

δαπάνες κατόχων κυπριακών πιστωτικών καρτών στην Κύπρο
δαπάνες κατόχων κυπριακών πιστωτικών καρτών στο εξωτερικό
δαπάνες κατόχων ξένων πιστωτικών καρτών στην Κύπρο
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.26 Δαπάνες κατόχων πιστωτικών 
καρτών
(συσσωρευμένη ετήσια μεταβολή περιόδου από Ιανουάριο)

Πηγή: JCC Payments System Ltd.
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ράδειγμα η περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ και
η στρατηγική για τη διαχείριση του χαρτοφυ-
λακίου ακινήτων που έρχονται στην κατοχή
των τραπεζών. 

Η ζήτηση για ακίνητα, σύμφωνα με τα αγο-
ραπωλητήρια έγγραφα που κατατίθενται στο
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, πα-
ρουσιάζει άνοδο. Συγκεκριμένα, την περίοδο
Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016 η συνολική
ζήτηση παρουσίασε ετήσια άνοδο 32,2% (Πί-
νακας Α.11), η οποία προερχόταν τόσο από
ντόπιους όσο και από ξένους (37,4% και
18,1%, αντίστοιχα, για την ίδια περίοδο). Ση-
μειώνεται ότι στους πιο πάνω αριθμούς πε-
ριλαμβάνονται και οι ανταλλαγές ακίνητης
περιουσίας έναντι χρέους. Η ζήτηση για νέα
στεγαστικά δάνεια υποβοηθείται σημαντικά
από τη συνεχιζόμενη μείωση στα δανειστικά
επιτόκια καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2016, καθώς και από
το γεγονός ότι τα κριτήρια για δανεισμό πα-
ραμένουν αμετάβλητα, όπως καταγράφονται
στην Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων της
ΚΤΚ (Διάγραμμα Α.27).

Όσον αφορά την προσφορά ακινήτων, η
κατασκευαστική δραστηριότητα συνεχίζει να
καταγράφει αυξητική πορεία, αφού σύμφωνα
με το δείκτη παραγωγής στον κατασκευαστικό
τομέα που δημοσιεύεται από τη Στατιστική
Υπηρεσία Κύπρου (ΣΥΚ), η δραστηριότητα πα-
ρουσίασε το δεύτερο τρίμηνο του 2016 ετήσια
αύξηση 10,9%, την τέταρτη συνεχόμενη αύ-
ξηση μετά από σχεδόν εφτά χρόνια μειώσεων.
Την ίδια τάση καταγράφουν και οι πωλήσεις
τσιμέντου (Πίνακας Α.11) όπου κατά την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016 κατέ-
γραψαν ετήσια αύξηση 28%. Παράλληλα η
μείωση των τιμών των κατασκευαστικών υλι-
κών, όπως καταγράφεται από το σχετικό δεί-
κτη της ΣΥΚ και ο οποίος κατέγραψε ετήσια
μείωση 2,2% για την περίοδο Ιανουαρίου –

ΠIΝΑΚΑΣ A.11 αγορά ακινήτων
(ετήσια μεταβολή, %, εκτός εάν σημειωνεται διαφορετικά)

Πηγές: ΣΥΚ, ΤΚΧ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

                                                                             Ιαν.-Οκτ.             Ιαν.-Οκτ.            Οκτ.             Σεπ.        Οκτ.
                                                                                      2015                      2016           2015            2016      2016
Εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου                             -1,3                         28,0                2,7              33,4         17,3
Πωλητήρια έγγραφα (σύνολο)                             7,8                         32,2              23,5              44,4         36,9
Πωλητήρια έγγραφα (ντόπιοι)                              8,0                         37,4              36,4              63,6         34,4
Πωλητήρια έγγραφα (αλλοδαποί)                      7,3                         18,1              -5,1                 4,0         45,0
Δείκτης εμπιστοσύνης στον 
κατασκευαστικό τομέα 
(μέσος όρος του δείκτη)                                      -44,1                       -27,8            -42,5            -24,2       -26,5
Δείκτης προσδοκιών για τις τιμές 
των ακινήτων τους επόμενους 3 μήνες 
(μέσος όρος του δείκτη)                                      -22,0                          -5,0            -18,8               -0,2          -3,7
Δείκτης τιμών 
κατασκευαστικών υλικών  
(Περίοδος: Ιαν - Σεπ. 2015 και 2016)               -2,4                          -2,2              -3,3               -1,1           n/a

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.27 Κριτήρια παραχώρησης και επιτόκιο
στεγαστικών δανείων
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Πηγή: ΚΤΚ.
Σημείωση: Θετικός αριθμός στα κριτήρια χρηματοδότησης σημαίνει αυστηρότερα 
κριτήρια.
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Σεπτεμβρίου 2016, λειτουργεί θετικά στην πε-
ραιτέρω ανάκαμψη της κατασκευαστικής δρα-
στηριότητας.

Οι τιμές κατοικιών έτσι όπως παρουσιάζον-
ται το Δείκτη Τιμών Κατοικιών της ΚΤΚ κατέ-
γραψαν τάση για σταθεροποίηση το δεύτερο
τρίμηνο του 2016. Συγκεκριμένα, το δεύτερο
τρίμηνο του 2016 οι τιμές μειώθηκαν οριακά
κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση, ποσοστό μι-
κρότερο από το 0,8% που καταγράφηκε το
πρώτο τρίμηνο του έτους. Το γεγονός ότι κατά
τα τελευταία τρίμηνα ο Δείκτη Τιμών Κατοι-
κιών παρουσιάζει τάση σταθεροποίησης ή μι-
κρής μείωσης σε τριμηνιαία βάση αντικατο-
πτρίζει τη θετική πορεία του τομέα. Σε ετήσια
βάση ο δείκτης σημείωσε μείωση 1,7% το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2016 (Διάγραμμα Α.28).

Αναφορικά με τις προοπτικές του κατα-
σκευαστικού τομέα, διάφορες ενδείξεις κατα-
δεικνύουν συγκρατημένη αισιοδοξία για αύ-
ξηση στη δραστηριότητα του τομέα, αφού η
δραστηριότητα κυμαίνεται ακόμη σε χαμηλά
επίπεδα. Συγκεκριμένα, ο αριθμός εγκεκριμέ-
νων αδειών οικοδομής, ο οποίος θεωρείται
πρόδρομη ένδειξη για την οικοδομική δρα-
στηριότητα, κατέγραψε ετήσια αύξηση 4,5%
για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2016.
Για την ίδια περίοδο κατέγραψε αύξηση ο αριθ-
μός εγκεκριμένων αδειών οικοδομής τόσο για
κατοικίες (7,4%) όσο και για γραφεία (2,1%)
αλλά και για διαμοιρασμό οικοπέδων (8,2%).
Επίσης, ο δείκτης εμπιστοσύνης στον κατα-
σκευαστικό τομέα που δημοσιεύεται από τις
Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής ανήλθε την περίοδο Ιανουαρίου
– Οκτωβρίου 2016 κατά μέσο όρο στο -27,3
σε σύγκριση με -44,1 την αντίστοιχη περίοδο
του 2015 (Πίνακας Α.11, σελ. 49). Σημαντικά
λιγότερο αρνητική εικόνα παρουσιάζει και ο
δείκτης προσδοκιών για τις τιμές των ακινήτων
τους επόμενους τρεις μήνες, ο οποίος το πρώτο

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.28 Δείκτες τιμών οικιών και 
διαμερισμάτων
(ετήσια μεταβολή,%)
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Πηγή: ΚΤΚ.
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δεκάμηνο του 2016 ανήλθε κατά μέσο όρο στο
-5, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015 ήταν
κατά μέσο όρο στο -22. Θετική ένδειξη παρου-
σίασε ο δείκτης για την απασχόληση στον κα-
τασκευαστικό τομέα κατά τους επόμενους
τρεις μήνες, ο οποίος κατά την περίοδο Ιανουα-
ρίου – Οκτωβρίου 2016 κατέγραψε κατά μέσο
όρο 0,1 σε σύγκριση με -6,4 την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2015. Λόγω της θετικής πορείας
όλων των δεικτών αλλά και της επιβράδυνσης
που καταγράφεται στον αρνητικό ρυθμό με-
ταβολής του Δείκτη Τιμών Κατοικιών, οι τιμές
των κατοικιών αναμένεται να παρουσιάσουν
ίσως και οριακή άνοδο στο άμεσο μέλλον.

Αγορά Εργασίας

Σε συνάρτηση με τη μεγέθυνση της οικονομίας,
η απασχόληση σημείωσε ετήσια αύξηση 2,1%
το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε σχέση με αύξηση
0,3% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (Διά-
γραμμα Α.29). Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν
και οι συνολικές ώρες απασχόλησης σημειώνον-
τας αύξηση 2,2% το πρώτο εξάμηνο του 2016
σε σχέση με αύξηση 0,2% το πρώτο εξάμηνο
του 2015. Ως εκ τούτου, οι ώρες εργασίας ανά
απασχολούμενο παρέμειναν αμετάβλητες το
πρώτο εξάμηνο του 2016 σε σχέση με οριακή
μείωση 0,1% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Βελτίωση σημειώθηκε και στην ανεργία ως πο-
σοστό του εργατικού δυναμικού, η οποία σύμ-
φωνα με στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυνα-
μικού (ΕΕΔ) έφτασε το 13,1% το πρώτο εξάμηνο
του 2016, σε σχέση με 16,1% την αντίστοιχη πε-
ρυσινή περίοδο. Τονίζεται ότι το δεύτερο τρί-
μηνο του 2016 το ποσοστό ανεργίας σημείωσε
σημαντική μείωση φθάνοντας στο 12,1%, έναντι
14,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, και 14,1%
το πρώτο τρίμηνο του 2016 (Διάγραμμα Α.29).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΔ, το ποσοστό
ανεργίας στους νέους μειώθηκε στο 26,8% το
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.29 ανεργία και απασχόληση

Πηγή: ΣΥΚ (EEΔ).
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δεύτερο τρίμηνο του 2016 έναντι ποσοστού
31,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. 

Η μείωση της ανεργίας επιβεβαιώνεται και
από τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων
(Διάγραμμα Α.30), για τους οποίους έχουμε
πιο πρόσφατα μηνιαία στοιχεία μέχρι και τον
Οκτώβριο του 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων τον Οκτώβριο
του 2016 σημείωσε πτώση κατά 8,9% σε
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015 (από
37,0 χιλιάδες σε 33,7 χιλιάδες εγγεγραμμέ-
νους άνεργους). 

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης με πα-
ρατεταμένα επίπεδα υψηλής ανεργίας, είναι
πολύ σημαντική η παρακολούθηση της ανερ-
γίας κατά διάρκεια (Διάγραμμα Α.31). Σύμ-
φωνα με στοιχεία της ΕΕΔ, το ποσοστό ανερ-
γίας με διάρκεια έξι μήνες και άνω μειώθηκε
στο 7,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2016, σε
σχέση με ποσοστό της τάξης του 9,7% το αν-
τίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Σύμφωνα με πιο
πρόσφατα στοιχεία της ΣΥΚ για την εγγεγραμ-
μένη ανεργία, προς την ίδια κατεύθυνση κι-
νήθηκε και ο αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων με διάρκεια έξι μήνες και άνω, κατα-
γράφοντας μείωση κατά 1,729 άτομα τον
Οκτώβριο του 2016 σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

2.3 Εγχώριες Δημοσιονομικές Εξελίξεις

Το 2015, οι δημοσιονομικοί λογαριασμοί της
γενικής κυβέρνησης, εξαιρουμένης της ενί-
σχυσης της κεφαλαιουχικής βάσης της Συνερ-
γατικής Κεντρικής Τράπεζας κατά €175 εκατ.,
παρουσίασαν οριακό έλλειμα της τάξης του
0,1% του ΑΕΠ (Διάγραμμα Α.32). Όσον αφορά
τα στοιχεία για το πρώτο εννιάμηνο του 2016,
η ισχυρή δημοσιονομική απόδοση συνεχίζε-
ται, καθώς οι λογαριασμοί της γενικής κυβέρ-
νησης παρουσιάζουν δημοσιονομικό πλεόνα-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.31 ανεργία κατά διάρκεια
(ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού)

Πηγή: ΣΥΚ (ΕΕΔ).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.32 Δημοσιονομικό και πρωτογενές 
ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης
(συσσωρευμένο σύνολο περιόδου από πρώτο τρίμηνο ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
Σημείωση: Οι συνολικές δαπάνες για το πρώτο τρίμηνο του 2014  και το τέταρτο τρίμηνο
του 2015 δεν συμπεριλαμβάνουν το ποσό της ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής βάσης της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας ύψους €1.500 εκατ. και €175 εκατ. αντίστοιχα.
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(αριθμός ανέργων, χιλιάδες)

Πηγή: ΣΥΚ.
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σμα 0,8% του ΑΕΠ, σε σχέση με πλεόνασμα
0,6% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Πα-
ράλληλα, το πρωτογενές ισοζύγιο ως ποσοστό
του ΑΕΠ κατέγραψε πλεόνασμα της τάξης του
2,9% κατά τους μήνες Ιανουάριο – Σεπτέμβριο
2016, σε σύγκριση με πλεόνασμα 2,8% την αν-
τίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου
(Διάγραμμα Α.32, σελ. 52).

Τα δημόσια έσοδα παρουσιάζουν ετήσια
αύξηση 0,7% κατά το πρώτο εννιάμηνο του
2016 (Διάγραμμα Α.33 και Πίνακα Α.12), το
οποίο οφείλεται σε αυξήσεις στις κατηγορίες
‘’Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ’’
και ‘’Κοινωνικές εισφορές’’ (Πίνακας Α.12), ως
αποτέλεσμα της βελτίωσης που παρατηρείται
στην αγορά εργασίας και στην ευρύτερη οι-
κονομία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αύξηση
αυτή σημειώνεται παρά την μείωση κατά
23,3% που παρατηρείται στο ‘’Εισόδημα Πε-
ριουσίας’’ (Πίνακας Α.12), η οποία οφείλεται
στο μειωμένο μέρισμα της ΚΤΚ. Οφείλουμε να
τονίσουμε ότι στο τελευταίο τρίμηνο του χρό-
νου αναμένεται αισθητή μείωση στα έσοδα
της γενικής κυβέρνησης κατά περίπου 0,4%
του ΑΕΠ, λόγω της εκτεταμένης έκπτωσης
κατά 75% στο φόρο ακίνητης περιουσίας που
νομοθετήθηκε από τη Βουλή τον Ιούλιο. 

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στις δημόσιες
δαπάνες (Διάγραμμα Α.33 και Πίνακας Α.12)
την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016,
αυτές σημείωσαν μικρή μείωση κατά 0,1% του
ΑΕΠ, παρόλες τις αυξομειώσεις που σημειώθη-
καν σε διάφορες υποκατηγορίες. Συγκεκρι-
μένα, η αύξηση που σημειώθηκε στις ‘’κοινω-
νικές παροχές’’ κατά 4,3%, κυρίως λόγω
αυξημένων πληρωμών για πλεονασμούς, αν-
τισταθμίστηκε με μειώσεις στις ‘’άλλες μετα-
βιβάσεις κεφαλαίου’’ κατά 38,1% λόγω λιγό-
τερων υποχρεώσεων για κυβερνητικές
εγγυήσεις, ενώ σημειώθηκαν περαιτέρω μει-
ώσεις στις ‘’απολαβές προσωπικού’’ κατά 2%.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.33 Συνολικά έσοδα και δαπάνες 
της γενικής κυβέρνησης
(συσσωρευμένο σύνολο περιόδου από πρώτο τρίμηνο, ετήσια μεταβολή %) 
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Πηγή: ΣΥΚ.
Σημείωση: Οι συνολικές δαπάνες για το πρώτο τρίμηνο του 2014  και το τέταρτο τρίμηνο
του 2015 δεν συμπεριλαμβάνουν το ποσό της ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής βάσης της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας ύψους €1.500,0 εκατ. και €175,0 εκατ. αντίστοιχα.

ΠIΝΑΚΑΣ A.12 Λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης  

Πηγές: ΣΥΚ, KTK.

                                                                                             Ιαν. -  Σεπ.             Ιαν. - Σεπ.                      
                                                                                                  2015                        2016               Μεταβολή
                                                                                               (€ εκατ.)                 (€ εκατ.)                     %
ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                                                           
Ενδιάμεση ανάλωση                                                          417,3                         406,2                       -2,7
Απολαβές προσωπικού                                                 1.555,9                     1.525,2                       -2,0
Κοινωνικές παροχές                                                       1.736,1                     1.811,3                         4,3
Τόκοι πληρωτέοι                                                                 399,4                         381,8                       -4,4
Επιδοτήσεις                                                                              56,9                            60,2                         5,8
Άλλα τρέχοντα έξοδα                                                        305,3                         283,8                       -7,0
Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου/
Κεφαλαιουχικά αγαθά                                                       193,7                         221,5                      14,4
Άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου                                       85,4                            52,9                     -38,1
Σύνολο δαπανών                                                     4.750,0                   4.742,9                      -0,1
Σύνολο δαπανών ως % του ΑΕΠ                            26,9                          26,4                               

ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                                                   
Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές              1.904,1                     1.933,7                         1,6
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ        1.168,1                     1.204,9                         3,2
Κοινωνικές εισφορές                                                     1.081,6                     1.116,4                         3,2
Άλλα τρέχοντα έσοδα                                                        208,8                         183,3                     -12,2
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                333,0                         330,0                       -0,9
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου εισπρακτέες                           3,7                              2,1                              -
Εισόδημα περιουσίας                                                        154,5                         118,5                     -23,3
Σύνολο εσόδων                                                         4.853,8                   4.888,9                        0,7
Σύνολο εσόδων ως % του ΑΕΠ                                27,5                          27,2                               

Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-)                                               103,8                            146,0
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) ως % του ΑΕΠ                      0,6                                  0,8
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Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γενικής
κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ (Διάγραμμα
Α.34) έφθασε στο 107,5% το 2015. Κατά το υπό
ανασκόπηση έτος και σύμφωνα με τα πιο πρό-
σφατα διαθέσιμα προκαταρκτικά στοιχεία της
ΣΥΚ για τους πρώτους εννιά μήνες, το χρέος
κυμαίνεται στο 109,6%. Αξίζει να σημειωθεί
πως αυτή η αύξηση σημειώνεται παρά την
πραγματοποίηση πρωτογενούς πλεονάσματος
της τάξης του 2,9% του ΑΕΠ για την προανα-
φερθείσα περίοδο (Διάγραμμα Α.32, σελ. 52).
Αυτό οφείλεται στην αύξηση που παρατηρείται
στις κυβερνητικές καταθέσεις, καθώς η έκδοση
χρέους €1 δις που έγινε τον Ιούλιο ακόμη δεν
αξιοποιήθηκε πλήρως για επαναγορά προ-
ηγούμενου χρέους. 

3. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για
την Κυπριακή οικονομία

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι επικαιρο-
ποιημένες προβλέψεις8 της ΚΤΚ έτσι όπως κα-
ταρτίστηκαν μέσα στα πλαίσια των προβλέ-
ψεων του ευρωσυστήματος. Σημειώνεται ότι
οι προβλέψεις για την πορεία του ΑΕΠ για το
2016 έχουν αναθεωρηθεί οριακά προς τα
πάνω σε σχέση με την πρόβλεψη της ΚΤΚ που
δημοσιεύθηκε στο Οικονομικό Δελτίο Ιουνίου
του 2016 ενώ αναμένεται να κυμανθεί γύρω
στο 3% την περίοδο 2017 - 2019. Πρόσφατοι
οικονομικοί δείκτες, ειδικότερα σε σχέση με
τον τουρισμό, καθώς και νεότερα στοιχεία για
το ΑΕΠ δείχνουν θετικότερη τάση από ότι ανα-
μενόταν. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, ανα-
μένονται σταδιακές αυξήσεις στις τιμές τα επό-
μενα έτη στη βάση της συνεχιζόμενης
ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας και της
αύξησης της τιμής του πετρελαίου στις διε-
θνείς αγορές, καθώς και στη βάση μιας προ-
βλεπόμενης υποχώρησης των εξωγενών επι-

8.    Στη βάση των κοινών υποθέσεων εργασίας από το Ευρω-
σύστημα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.34 ακαθάριστο δημόσιο χρέος 
της γενικής κυβέρνησης
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)
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Πηγές: Eurostat, ΣΥΚ, ΚΤΚ .
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πτώσεων που συνέβαλαν στη μείωση των τι-
μών το 2016. 

Τιμές: εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή

Το 2016 ο πληθωρισμός στην Κύπρο αναμέ-
νεται να παραμείνει αρνητικός φθάνοντας το
-1,2% σε σύγκριση με -1,5% το 2015 (Πίνακας
Α.13), κυρίως ως αποτέλεσμα της συνεχιζό-
μενης μείωσης των τιμών ορισμένων αγαθών
και υπηρεσιών καθώς και της μείωσης της τι-
μής του πετρελαίου. Ο πληθωρισμός εξαιρου-
μένης της ενέργειας προβλέπεται να είναι αρ-
νητικός φθάνοντας στο -0,5% το 2016 από
-0,2% το 2015. Οι τιμές εξαιρουμένης της ενέρ-
γειας και των τροφίμων αναμένεται να κατα-
γράψουν μείωση γύρω στο -0,8% το 2016 σε
σχέση με -0,4% το 2015, αντικατοπτρίζοντας
το μειωμένο κόστος (κυρίως σε μισθούς, ενέρ-
γεια και ενοίκια) των επιχειρήσεων.

Τα έτη 2017, 2018 και 2019 ο πληθωρισμός
αναμένεται να ανέλθει στο 0,9%, 1,5% και
1,6%, αντίστοιχα, επηρεαζόμενος κυρίως από
την προβλεπόμενη συνέχιση της εγχώριας οι-
κονομικής ανάκαμψης καθώς και της τιμής
της ενέργειας η οποία αναμένεται να κατα-
γράψει άνοδο ως αποτέλεσμα της πολύ χα-
μηλής βάσης. Εξαιρουμένης της ενέργειας, ο
πληθωρισμός προβλέπεται να ανέλθει γύρω
στο 0,5%, 1,3% και 1,4% τα έτη 2017, 2018
και 2019, αντίστοιχα. 

Αποδοχές, παραγωγικότητα και αγορά
εργασίας

Μετά τα ενθαρρυντικά πρόσφατα στοιχεία του
ΑΕΠ για το πρώτο εννιάμηνο του 2016, ανα-
μένεται να καταγραφεί περαιτέρω βελτίωση
και στην αγορά εργασίας. Η απασχόληση προ-
βλέπεται να συνεχίσει να καταγράφει θετικούς

ΠIΝΑΚΑΣ A.13 Προβλέψεις πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ)
(ετήσια μεταβολή, %)

                                                                                                2016πρ        2017πρ        2018πρ        2019πρ
Eναρμονισμένος ΔΤΚ                                                                 -1,2                    0,9                    1,5                    1,6
ΕνΔΤΚ εξαιρ. ενέργειας                                                            -0,5                    0,5                    1,3                    1,4

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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ρυθμούς μεταβολής κατά το 2016, σε συνέχεια
των θετικών ρυθμών μεταβολής που παρατη-
ρούνται από το πρώτο τρίμηνο του 2015. Συγ-
κεκριμένα, το 2016 αναμένεται να καταγραφεί
αύξηση της τάξης του 2,1% έναντι αύξησης
0,8% το 2015, αντικατοπτρίζοντας την αναμε-
νόμενη περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού
κλίματος και την αύξηση των κερδών των εται-
ρειών. Τα έτη 2017, 2018 και 2019, η απασχό-
ληση αναμένεται να καταγράψει αύξηση 2,0%,
2,2% και 2,1%, αντίστοιχα. 

Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω, το ποσοστό
ανεργίας, έτσι όπως ορίζεται από την Έρευνα
Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), αναμένεται να κα-
ταγράψει περαιτέρω μείωση το 2016, φθάνον-
τας στο 12,8% από 14,9% το 2015. Συνεχιζό-
μενη βελτίωση αναμένεται να καταγραφεί το
2017 και το 2018, φτάνοντας στο 10,7% και
8,8%, αντίστοιχα, με περαιτέρω μείωση στο
6,9% το 2019. Η πορεία της ανεργίας διαγρά-
φεται ηπιότερη από τις διαχρονικές προβλέ-
ψεις των διεθνών δανειστών της Κύπρου, κυ-
ρίως λόγω της σημαντικής μείωσης της
παρουσίας των ξένων εργατών στην Κύπρο,
της συνεχιζόμενης ανάκαμψης της απασχόλη-
σης καθώς και της ευελιξίας που επέδειξε η
κυπριακή αγορά εργασίας σε σχέση με τους
μισθούς. Εντούτοις, μέχρι και το 2019 αναμέ-
νεται να παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα
από το μέσο επίπεδο ανεργίας που είχε κατα-
γραφεί την περίοδο πριν την κρίση. 

Η ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό αναμέ-
νεται να καταγράψει αύξηση της τάξης του
0,3% το 2016 έναντι μείωσης 0,5% το 2015,
λόγω μικρών αυξήσεων σε συγκεκριμένους το-
μείς του ιδιωτικού τομέα σε συνάρτηση με την
πορεία ανάκαμψης του ΑΕΠ. Στο δημόσιο το-
μέα, η δαπάνη ανά μισθωτό αναμένεται να μει-
ωθεί λόγω μείωσης των φιλοδωρημάτων αφυ-
πηρέτησης, τάση που καταγράφηκε την
περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016, σε
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συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη παγοποίηση
γενικών και τιμαριθμικών αυξήσεων μέχρι και
το τέλος του 2016. Σημειώνεται ότι η αντικατά-
σταση κληρωτών οπλιτών στην Εθνική Φρουρά
με επαγγελματίες οπλίτες από το τέλος του
2016 αναμένεται να επηρεάσει σε μικρό βαθμό
τους μισθούς του δημοσίου ανά μισθωτό κατά
το 2016, με πιο σημαντική επίδραση το 2017.
Για τα έτη 2017, 2018 και 2019 αναμένεται πε-
ραιτέρω αύξηση της ονομαστικής δαπάνης ανά
μισθωτό κατά 1,6%, 1,9% και 2,2%, αντίστοιχα.
Η εξέλιξη οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των
συνθηκών της εγχώριας αγοράς και στη συνε-
πακόλουθη βελτίωση στην αγορά εργασίας με
συνέπεια την αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό
τομέα. Η αύξηση στη δαπάνη ανά μισθωτό στο
δημόσιο τομέα αντικατοπτρίζει την καταβολή
γενικών και τιμαριθμικών αυξήσεων εν όψει
της λήξης της ισχύος της περιόδου παγοποί-
ησης μισθών και συντάξεων. Σημειώνεται ότι η
μη ανανέωση της έκτακτης εισφοράς το 2017,
τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό
τομέα θα επηρεάσει θετικά μόνο τους καθα-
ρούς μισθούς αφού από το 2012 ημερομηνία
υιοθέτησής της, είχε τη μορφή φορολογίας συ-
νεπώς αφήνοντας ανεπηρέαστους τους μει-
κτούς μισθούς. Η γενικότερη αύξηση στους μι-
σθούς αναμένεται να επηρεάσει θετικά τόσο
την ιδιωτική κατανάλωση όσο και τις αποταμι-
εύσεις των νοικοκυριών που χρησιμοποίησαν
τα συσσωρευμένα αποθέματά τους για εξομά-
λυνση της κατανάλωσής τους κατά τα χρόνια
της οικονομικής κρίσης.

Το μοναδιαίο εργατικό κόστος, ακολουθών-
τας κυρίως τις εξελίξεις στη δαπάνη ανά μισθωτό,
αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω μείωση
κατά 0,4% το 2016 έναντι μείωσης 1,5% το 2015.
Τα έτη 2017, 2018 και 2019 προβλέπεται να κα-
ταγράψει αύξηση κατά 0,8%, 1,0% και 1,3%, αν-
τίστοιχα.
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Εθνικοί λογαριασμοί

Με βάση τα πιο πρόσφατα προκαταρκτικά
στοιχεία για το πρώτο εννιάμηνο του 2016,
το ΑΕΠ κατέγραψε ετήσια αύξηση της τάξης
του 2,8%. Η καλύτερη από την αναμενόμενη
πορεία της κυπριακής οικονομίας αντανακλά
την πορεία σχεδόν όλων των κύριων παρα-
γωγικών τομέων. Από τα υφιστάμενα στοι-
χεία και σε συνδυασμό με τους προπορευό-
μενους οικονομικούς δείκτες, η κυπριακή
οικονομία προβλέπεται να καταγράψει συ-
νολικά ανάκαμψη της τάξης του 2,8% το
2016 (Πίνακας Α.14).

Συγκεκριμένα, το 2016 η ιδιωτική κατανά-
λωση αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω
αύξηση της τάξης του 2,5% σε πραγματικούς
όρους, έναντι αύξησης 1,9% το 2015, αντικα-
τοπτρίζοντας κυρίως την αύξηση στο διαθέ-
σιμο εισόδημα, τη μείωση των επιτοκίων, τις
φορολογικές ελαφρύνσεις όπως την μείωση
στο φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας καθώς και την
αύξηση στην απασχόληση. Σε ό,τι αφορά τη
δημόσια κατανάλωση, αναμένεται συρρί-
κνωση κατά 0,5% σε συνέχεια μείωσης 0,6%
το 2015, λόγω της μείωσης της ενδιάμεσης κα-
τανάλωσης καθώς και των φιλοδωρημάτων
αφυπηρέτησης. Οι ακαθάριστες επενδύσεις
πάγιου κεφαλαίου, που έχουν φθάσει σε ιστο-
ρικά χαμηλά επίπεδα, αναμένονται να κατα-
γράψουν ανάκαμψη της τάξης του 19,2% το
2016, σε μεγάλο βαθμό λόγω των σημαντικών
και μη επαναλαμβανόμενων επενδύσεων σε
μεταφορικό εξοπλισμό (εισαγωγή μιας θαλα-
μηγού), αλλά και λόγω της υλοποίησης συγ-
κεκριμένων αναπτυξιακών έργων από το δη-
μόσιο αλλά ιδιαίτερα από τον ιδιωτικό τομέα.
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες
παρέμειναν αμετάβλητες το 2015, αναμένεται
να καταγράψουν αύξηση της τάξης του 4,4%
το 2016, επηρεαζόμενες κυρίως από την αύ-

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

                                                                                                2016πρ        2017πρ        2018πρ        2019πρ
ΑΕΠ                                                                                                     2,8                    2,8                    3,1                    3,0
Ιδιωτική κατανάλωση                                                                2,5                    2,1                    2,1                    2,1
Δημόσια κατανάλωση                                                              -0,5                    1,6                    1,2                    2,0
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου                 19,2                    1,3                    7,4                    6,5
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσίων                                        4,4                    2,6                    3,4                    3,4
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσίων                                       5,1                    1,1                    3,0                    3,1

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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ξηση στα έσοδα από τους τομείς του τουρι-
σμού, των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, πλη-
ροφορικής και πληροφόρησης καθώς και των
μεταφορών. Η βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας, εν μέρει λόγω της σημαντικής μείωσης
στους μισθούς, στο κόστος παραγωγής αλλά
και στο συνολικό κόστος των εταιρειών τα τε-
λευταία χρόνια, συνέβαλε στην ισχυρή επί-
δοση των εξαγωγών. Ο τουρισμός αναμένεται
να καταγράψει εξαιρετικά υψηλά νούμερα
τόσο σε αφίξεις όσο και εισοδήματα, κάτι που
επιβεβαιώνεται τόσο από τα διαθέσιμα στοι-
χεία όσο και από πληροφόρηση αναφορικά
με την πληρότητα των ξενοδοχείων τους τε-
λευταίους μήνες του χρόνου. Παράλληλα ανα-
μένεται να επηρεαστεί θετικά από χώρες εκτός
της ζώνης του ευρώ λόγω της υποτίμησης του
ευρώ, όπως η Ρωσία, δίνοντας έτσι ώθηση στο
χειμερινό τουρισμό. Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να κατα-
γράψουν αύξηση της τάξης του 5,1% το 2016,
έναντι αύξησης 2,1% το 2015, επηρεαζόμενες
τόσο από την εισαγωγή μιας θαλαμηγού όσο
και από την τιμή της ενέργειας. 

Παράλληλα, η αύξηση που παρατηρείται
στα νέα συμβόλαια δανείων αναμένεται να
στηρίξει την ανάκαμψη της οικονομίας, ενώ η
επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οι-
κονομικής προσαρμογής της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας από τον Μάρτιο του 2016 ενίσχυσε
σε κάποιο βαθμό την εμπιστοσύνη των αγο-
ρών. Επίσης οι πρόσφατες αναβαθμίσεις της
πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από
διάφορους οίκους αξιολόγησης, αν και περισ-
σότερο διστακτικές από ότι αναμενόταν, υπο-
βοήθησαν ώστε η Κύπρος να επιστρέψει στα-
διακά στις αγορές. Σημειώνεται επίσης η
συνεχιζόμενη εξυγίανση του χρηματοπιστω-
τικού τομέα, με τα τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία για τα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων να καταγράφουν σημαντική μείωση (η
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οποία αναμένεται να εντατικοποιηθεί λόγω και
της αύξησης των αναδιαρθρωμένων δανείων),
που αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση
στην οικονομία. 

Με τη θετική δυναμική από τα πιο πάνω,
αναμένεται ότι τα έτη 2017, 2018 και 2019 θα
καταγραφεί περαιτέρω ανάκαμψη του ΑΕΠ της
τάξης του 2,8%, 3,1% και 3,0%, αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, η ιδιωτική κατανάλωση, ανα-
μένεται να καταγράψει ετήσια αύξηση της τά-
ξης του 2,1% για όλα τα έτη κατά την περίοδο
2017-2019, λόγω της ανάκαμψης στο διαθέ-
σιμο εισόδημα. Αύξηση της τάξης του 1,3%
προβλέπεται να καταγραφεί στις ακαθάριστες
επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου το 2017, λόγω
της επίδρασης βάσης από επενδύσεις σε με-
ταφορικό εξοπλισμό που παρατηρήθηκαν το
2016 και η οποία αντιστάθμισε σε μεγάλο
βαθμό σημαντικές δαπάνες για αναπτυξιακά
έργα, με περαιτέρω ανάκαμψη 7,4% και 6,5%
να αναμένεται το 2018 και 2019, αντίστοιχα.
Οι σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις που ξεκί-
νησαν και αναμένονται να αποπερατωθούν
στα επόμενα έτη περιλαμβάνουν τις δύο μα-
ρίνες στη Λάρνακα και στην Αγία Νάπα, την
επέκταση του τερματικού διαχείρισης και απο-
θήκευσης πετρελαιοειδών στο Βασιλικό, κα-
θώς και άλλες επενδύσεις με χρηματοδότηση
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης. Αύξηση 1,6%, 1,2% και 2,0% ανα-
μένεται να καταγράψει η δημόσια κατανά-
λωση για τα έτη 2017, 2018 και 2019, αντί-
στοιχα, λόγω της λήξης της περιόδου
παγοποίησης γενικών και τιμαριθμικών αυξή-
σεων που είναι σε ισχύ μέχρι και το τέλος του
2016, της αύξησης της δημόσιας απασχόλη-
σης καθώς και της αύξησης της ενδιάμεσης
ανάλωσης. Αύξηση αναμένεται στις εξαγωγές
και στις εισαγωγές για το 2017 της τάξης του
2,6% και 1,1% αντίστοιχα. Οι εξαγωγές ανα-
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μένεται να παρουσιάσουν περαιτέρω αύξηση
κατά 3,4% τόσο για το 2018 όσο και για το
2019, ενώ οι εισαγωγές προβλέπεται να κατα-
γράψουν αύξηση της τάξης του 3,0% και 3,1%
το 2018 και το 2019, αντίστοιχα, επηρεαζόμε-
νες από τις εξελίξεις στην τιμή της ενέργειας.

Αξιολόγηση κινδύνων όσον αφορά τις
μακροοικονομικές προβλέψεις9

Οι προβλέψεις για την πορεία του ΑΕΠ της Κυ-
πριακής οικονομίας (Πίνακας Α.14, σελ. 58)
καθώς και για τον ΕνΔΤΚ (Πίνακας Α.13, σελ.
55) θεωρούνται ως οι επικρατέστερες. Οι πι-
θανότητες διακύμανσης των σχετικών προβλέ-
ψεων σκιαγραφούνται στα Διαγράμματα Α.35
και Α.36, αντίστοιχα. Οι ενδεχόμενες παρεκ-
κλίσεις όσον αφορά τη δεσπόζουσα πρόβλεψη
του ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας παρου-
σιάζονται στο Διάγραμμα Α.37. Οι κίνδυνοι
για το ΑΕΠ είναι ισορροπημένοι, ενώ για τον
ΕνΔΤΚ κινούνται οριακά προς τα κάτω έτσι
όπως αναλύονται στις επόμενες παραγράφους.

Αναφορικά με το ΑΕΠ,  οι καθοδικοί κίνδυ-
νοι σχετίζονται με μια πιθανή επιδείνωση της
εξωτερικής ζήτησης για υπηρεσίες, συνέπεια
της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στο
Ηνωμένο Βασίλειο που ενδέχεται να επικρα-
τήσει ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
της 23ης Ιουνίου 2016 και συγκεκριμένα μετά
την ενεργοποίηση του άρθρου 50 της συνθή-
κης της ΕΕ. Επιπλέον, οι καθοδικοί κίνδυνοι
σχετίζονται με μια ενδεχόμενη επιδείνωση των
εγχώριων πιστωτικών συνθηκών. Τέλος, μια
πιο αργή από την προβλεπόμενη πρόοδο στη
μείωση του υψηλού επιπέδου των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων θα μπορούσε να επηρε-
άσει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα.

Σε σχέση με τους προς τα πάνω κινδύ-
νους, η αύξηση των καθαρών νέων δανείων
που ενδεχόμενα να παρατηρηθεί πέραν του

9.    Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τη μεθοδολογία
της αξιολόγησης κινδύνων των μακροοικονομικών προ-
βλέψεων, βλέπε Οικονομικό Δελτίο, Ιούνιος 2015, σελ. 67.

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

50% 70% 90% Ιστορικά στοιχεία
Προβλέψεις

Q1 Q3
2010

Q1 Q3
2011

Q1 Q3
2012

Q1 Q3
2013

Q1 Q3
2014

Q1 Q3
2015

Q1 Q3
2016

Q1 Q3
2017

Q1 Q3
2018

Q1 Q3
2019

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.35 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύ-
μανσης για τις προβλέψεις του πραγματικού αΕΠ
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.36 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύ-
μανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισμού
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.37 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύ-
μανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισμού εξαι-
ρουμένης της ενέργειας
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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αναμενόμενου, αναμένεται να βοηθήσει την
περαιτέρω ανάκαμψη και ειδικότερα τις
ιδιωτικές επενδύσεις. Μεταξύ των έργων αυ-
τών, ξεχωρίζει η κατασκευή του καζίνο
(επένδυση η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται
στο βασικό σενάριο των προβλέψεων) και
η λειτουργία 5 μικρότερων δορυφορικών
καζίνο από το 2017 που αναμένονται να
συμβάλουν στη διαφοροποίηση του τουρι-
στικού προϊόντος. Αναφορικά με τις δημό-
σιες επενδύσεις, η υλοποίηση διαφόρων
νέων έργων υποδομής και συγχρηματοδο-
τούμενων σχεδίων δύναται να οδηγήσει σε
περαιτέρω οικονομική ώθηση. Ανοδικοί κίν-
δυνοι δύναται επίσης να προέλθουν από πι-
θανές γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή
της Μεσογείου οι οποίες θα μπορούσαν να
επιδράσουν θετικά στις προοπτικές του του-
ρισμού μέσω της αύξησης του αριθμού των
τουριστών. Τέλος, εξερεύνηση νέων πεδίων
στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της
Κυπριακής Δημοκρατίας για πιθανά κοιτά-
σματα φυσικού αερίου θα μπορούσε να
οδηγήσει σε υψηλότερα έσοδα τόσο άμεσα
όσο και έμμεσα, μέσω της αυξημένης οικο-
νομικής δραστηριότητας. 

Σε σχέση με τον πληθωρισμό, οι κύριοι κα-
θοδικοί κίνδυνοι σχετίζονται με μια πιθανή
επιδείνωση της εξωτερικής ζήτησης για τις
υπηρεσίες, όπως προαναφέρθηκε και για το
ΑΕΠ. Παράλληλα, το ενδεχόμενο για περαι-
τέρω μειώσεις στην τιμή του πετρελαίου, σε
συνδυασμό με μεγαλύτερη μετακύλιση στις
υπόλοιπες τιμές αγαθών και υπηρεσιών, κα-
θώς και από δευτερογενείς επιδράσεις, δύνα-
ται να επηρεάσουν καθοδικά το γενικό επί-
πεδο τιμών. Επιπλέον, καθοδικοί κίνδυνοι
σχετίζονται με μια επιδείνωση των εγχώριων
πιστωτικών συνθηκών. 

Οι κυριότεροι ανοδικοί κίνδυνοι σχετίζον-
ται με την καλύτερη από την αναμενόμενη
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βελτίωση των εγχώριων οικονομικών προ-
οπτικών, ενδεχόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις
στην περιοχή της Μεσογείου που ενδεχομέ-
νως να επηρεάσουν θετικά τόσο την ζήτηση
όσο και τις τιμές του τουριστικού προϊόντος,
την διαμόρφωση υψηλότερων τιμών πετρε-
λαίου και την ενδεχόμενη υποτίμηση του
ευρώ έναντι του δολαρίου.
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Στατιστικό Παράρτημα

www.fbrh.eu
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Γενικές σημειώσεις του Στατιστικού
Παραρτήματος

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

Ο Πίνακας Β.1 παρουσιάζει τις διμερείς
συναλλαγματικές ισοτιμίες επιλεγμένων νομι-
σμάτων ως προς το ευρώ. Η πηγή των στοι-
χείων είναι το Bloomberg.

Οι Πίνακες Β.2-Β.7 αναφέρονται στο
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), ο οποίος
δημοσιεύεται μηνιαία από την Στατιστική
Υπηρεσία της Κύπρου (ΣΥΚ) με έτος βάσης το
2015. Οι πίνακες παρουσιάζουν τόσο τον
εθνικό ΔΤΚ όσο και τον εναρμονισμένο
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ). Οι δύο
δείκτες, αν και έχουν προσομοιάζουσες
διακυμάνσεις, χαρακτηρίζονται από δύο
σημαντικές διαφορές. Η πρώτη αφορά τις
δαπάνες από ευαγή ιδρύματα (πχ. γηροκο-
μεία, θρησκευτικές οργανώσεις κλπ) και
ξένους τουρίστες που συμπεριλαμβάνονται
στον ΕνΔΤΚ αλλά όχι στον εθνικό ΔΤΚ. Η
δεύτερη αφορά τα τεκμαρτά ενοίκια τα
οποία μέχρι το 2005 συμπεριλαμβάνονταν
στον εθνικό ΔΤΚ αλλά όχι στον ΕνΔΤΚ. Από
τον Ιανουάριο του 2006 μόνο μέρος των
τεκμαρτών ενοικίων συμπεριλαμβάνεται
στον εθνικό ΔΤΚ.

Πιο συγκεκριμένα, οι Πίνακες Β.2 και Β.3
παρουσιάζουν την ποσοστιαία μεταβολή στο

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

Ο Πίνακας Β.8 παρουσιάζει το ισοζύγιο
πληρωμών της Κύπρου, στο οποίο καταγρά-
φονται οι συναλλαγές μεταξύ κατοίκων και
μη-κατοίκων. Το ισοζύγιο πληρωμών χωρί-
ζεται στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών,
στο ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων και στο
ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών
τα οποία, λόγω της διπλής λογιστικής
εγγραφής, πρέπει να ισούνται. Ο Πίνακας
Β.9 παρουσιάζει τη διεθνή επενδυτική θέση
της Κύπρου, δηλαδή το ύψος των απαιτή-
σεων και υποχρεώσεων των κατοίκων
Κύπρου έναντι των μη-κατοίκων. Τα στοιχεία
για τους Πίνακες Β.8, και Β.9 συλλέγονται
και καταρτίζονται από την Υπηρεσία Ισοζυ-
γίου Πληρωμών του Τμήματος Στατιστικής
της ΚΤΚ με βάση τη μεθοδολογία του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ("BPM6"). 

Ο Πίνακας Β.10 παρουσιάζει τις αφίξεις
τουριστών καθώς και τα έσοδα από τον
τουρισμό όπως αυτά δημοσιεύονται από τη
ΣΥΚ με βάση τα αποτελέσματα σχετικής
Έρευνας Ταξιδιωτών που διεξάγεται κάθε μήνα.

Ο Πίνακας Β.11 παρουσιάζει το ΑΕΠ κατά
κατηγορία δαπανών σε σταθερές τιμές
αγοράς του 2005 με τη μεθοδολογία της
αλυσιδωτής σύνδεσης, ενώ ο Πίνακας Β.12
παρουσιάζει το ΑΕΠ κατά κατηγορία
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δαπανών σε τρέχουσες τιμές αγοράς. Τα στοι-
χεία για το ΑΕΠ καταρτίζονται από την ΣΥΚ
και βασίζονται στους ορισμούς και τη μεθο-
δολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Εθνικών Λογαριασμών (ESA 2010). Προκα-
ταρκτικά υπολογίζονται με βάση αριθμό
δεικτών, ενώ τα τελικά στοιχεία βασίζονται
στα αποτελέσματα διάφορων οικονομικών
ερευνών.

Ο Πίνακας Β.13 παρουσιάζει το δείκτη
κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου
σύμφωνα με τη νέα στατιστική ταξινόμηση
οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2
της ΕΕ, όπως δημοσιεύεται από τη ΣΥΚ με
έτος βάσης το 2010.

Ο Πίνακας Β.14 παρουσιάζει δείκτες
κατασκευών όπως δημοσιεύονται από τη
ΣΥΚ. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει τις εγκε-
κριμένες άδειες οικοδομής (σε εμβαδό) οι
οποίες εκδίδονται από τις δημοτικές αρχές
και τις επαρχιακές διοικήσεις, καθώς και τις
πωλήσεις τσιμέντου.

Ο Πίνακας Β.15 παρουσιάζει το δείκτη
βιομηχανικής παραγωγής ο οποίος εκφράζει
τη μηνιαία μεταβολή του όγκου της παρα-
γωγής στους κλάδους των μεταλλείων και
λατομείων, μεταποιητικών βιομηχανιών,
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, παροχής
νερού και ανάκτησης υλικών, δηλαδή στους
τομείς Β, Γ, Δ και Ε της στατιστικής ταξινό-
μησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE
Αναθ. 2 της ΕΕ. Ο δείκτης αυτός δημοσιεύεται
από τη ΣΥΚ με έτος βάσης το 2010.

Ο Πίνακας Β.16 παρουσιάζει τους κύριους
δείκτες της αγοράς εργασίας, με βάση την
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), που
δημοσιεύονται από τη ΣΥΚ. Η Έρευνα Εργα-
τικού Δυναμικού (ΕΕΔ) διεξάγεται σε όλες τις
χώρες μέλη της ΕΕ με βάση τον κανονισμό
577/98 του Συμβουλίου της ΕΕ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1 Συναλλαγματικές ισοτιμίες επιλεγμένων νομισμάτων έναντι του ευρώ

                                                                                                                                                                                                                                                              USD/EUR                     GBP/EUR                       JPY/EUR
Μέσος όρος Ιανουαρίου                                                                                                                                                                                                                        1,0866                            0,7546                       128,5595
Μέσος όρος Φεβρουαρίου                                                                                                                                                                                                                   1,1104                            0,7759                       127,3167
Μέσος όρος Μαρτίου                                                                                                                                                                                                                             1,1142                            0,7817                       125,8357
Μέσος όρος Απριλίου                                                                                                                                                                                                                             1,1340                            0,7923                       124,2524
Μέσος όρος Μαΐου                                                                                                                                                                                                                                  1,1298                            0,7780                       123,1323
Μέσος όρος Ιουνίου                                                                                                                                                                                                                                1,1242                            0,7918                       118,5627
Μέσος όρος Ιουλίου                                                                                                                                                                                                                                1,1064                            0,8415                       115,1652
Μέσος όρος Αυγούστου                                                                                                                                                                                                                        1,1205                            0,8552                       113,5117
Μέσος όρος Σεπτεμβρίου                                                                                                                                                                                                                    1,1213                            0,8529                       114,1850
Μέσος όρος Οκτωβρίου                                                                                                                                                                                                                        1,1024                            0,8938                       114,4824
Μέσος όρος Νοεμβρίου (μέχρι 18 Νοεμβρίου)                                                                                                                                                                            1,0893                            0,8763                       115,8700
Μέσος όρος Ιαν. - Νοεμβρίου (μέχρι 18 Νοεμβρίου)                                                                                                                                                                 1,1136                            0,8157                       120,1811
Τιμή στις 31/12/2015                                                                                                                                                                                                                            1,0862                            0,7370                       130,6400
Τιμή στις 18/11/2016                                                                                                                                                                                                                            1,0602                            0,8552                       117,3100
Ψηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία ως προς το ευρώ                                                                                                                                                             1,1534                            0,9118                       131,7400
                                                                                                                                                                                                                                                                      2 Μαΐου                            11 Οκτ.                             1 Φεβ.
Χαμηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία ως προς το ευρώ                                                                                                                                                        1,0602                            0,7325                       111,1100
                                                                                                                                                                                                                                                                    18 Νοεμ.                                5 Ιαν.                             8 Ιουλ.
% ανατίμησης (+)/υποτίμησης (-) του ευρώ μεταξύ  31/12/2015 και 18/11/2016                                                                                                     -2,4%                             16,0%                           -10,2%

Πηγή: Bloomberg.

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       Οκτώβριος       Σεπτέμβριος       Οκτώβριος       Ιαν.-Οκτ.        Ιαν.-Σεπ.        Ιαν.-Οκτ.         Στάθμιση
                                                                         2013                   2014                  2015          2015/14                 2016/15             2016/15        2015/14         2016/15          2016/15                              
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ                         -0,40                   -1,35                  -2,10                  -2,53                        -0,50                    -1,24                -2,18                 -1,58                 -1,55              100,00

Α       ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                  -1,57                   -3,41                  -3,95                  -5,54                          0,02                    -2,61                -3,98                 -2,96                 -2,92                 20,52
Α.1   Γεωργικά                                             -1,02                    -3,65                     0,96                     0,39                           7,87                      -5,74                   0,09                    2,43                    1,57                     5,96
Α.2   Βιομηχανικά                                        1,36                    -0,14                   -0,48                   -1,25                           0,26                       0,28                 -0,42                  -0,76                  -0,65                   11,37
Α.3   Ηλεκτρισμός                                      -8,72                  -11,21                 -20,14                -25,43                       -14,98                      -6,99              -19,23               -20,33               -19,09                     3,19

Β      ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ                            3,31                     0,27               -13,25               -16,26                        -5,04                    -1,32             -13,52              -10,26                 -9,41                    5,50

Γ       ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ        -0,17                   -0,58                  -0,57                  -0,18                          0,07                    -1,22                -0,62                 -0,02                 -0,15                 31,74
Γ1     Μηχανοκίνητα οχήματα                -0,01                    -3,07                   -1,28                   -0,71                           0,43                      -0,69                 -1,50                  -0,17                  -0,22                     6,48
Γ2     Άλλα εισαγόμενα                             -0,20                    -0,06                   -0,42                   -0,08                         -0,02                      -1,36                 -0,44                    0,02                  -0,13                   25,26

Δ       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                     -0,49                   -0,94                  -0,01                   0,15                        -0,61                    -0,59                -0,08                 -0,94                 -0,91                 42,24

          Eναρμονισμένος ΔΤΚ                    0,4                      -0,3                     -1,6                     -1,8                           -0,4                            -1                  -1,7                    -1,4                    -1,4
          

Πηγή: ΣYK.



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒριοΣ 2016

68Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

1

2

3

Εισαγω
γή

Μ
ακροοικονομικές

Εξελίξεις
και Π

ροβλέψ
εις

Στατιστικό 
Π

αράρτημα 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                             Οκτώβριος     Σεπτέμβριος        Οκτώβριος          Ιαν.-Οκτ.          Ιαν.-Σεπ.          Ιαν.-Οκτ.            Στάθμιση
                                                                       2013                2014            2015             2015/14               2016/15              2016/15            2015/14           2016/15           2016/15                                 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ                        -0,40                -1,35           -2,10                    -2,53                          -0,5                      -1,24                   -2,18                  -1,58                  -1,55                 100,00

Α       ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                   1,58                -0,39           -0,83                    -1,33                                0                      -0,53                   -0,95                  -0,61                  -0,60                    20,52
Α.1   Γεωργικά                                            -0,09                 -0,06             -0,23                       0,03                          0,47                       -0,35                      0,01                      0,14                     0,09                        5,96
Α.2   Βιομηχανικά                                       0,42                   0,17             -0,02                      -0,16                          0,03                         0,03                    -0,05                    -0,09                   -0,07                      11,37
Α.3   Ηλεκτρισμός                                       1,24                 -0,49             -0,58                      -1,20                        -0,49                       -0,21                    -0,90                    -0,66                   -0,62                        3,19

Β      ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ                          0,54                 0,24             0,02                    -1,22                       -0,27                      -0,07                   -1,04                  -0,57                  -0,52                       5,50

Γ       ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ       -0,15                -0,04           -0,15                    -0,05                        0,02                      -0,39                   -0,16                  -0,01                  -0,05                    31,74
Γ1     Μηχανοκίνητα οχήματα              -0,03                         0             -0,14                      -0,03                          0,03                       -0,04                    -0,07                    -0,01                   -0,01                        6,48
Γ2     Άλλα εισαγόμενα                            -0,15                 -0,05             -0,02                      -0,02                        -0,01                       -0,35                    -0,10                            0                   -0,03                      25,26

Δ       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                     0,41                -0,21           -0,40                      0,06                       -0,26                      -0,25                   -0,03                  -0,40                  -0,38                    42,24
          

Πηγή: ΣYK.

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

                                                                                                                                                                          Οκτώβριος        Σεπτέμβριος       Οκτώβριος         Ιαν.-Οκτ.          Ιαν.-Σεπ.           Ιαν.-Οκτ.
                                                                                                             2013         2014           2015            2015/14                   2016/15          2016/15             2015/14            2016/15            2016/15
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ                     -0,40        -1,35           -2,10                   -2,53                          -0,50                  -1,24                    -2,18                   -1,58                   -1,55
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά                                             0,22         -1,45            -0,05                    -0,56                             3,25                   -2,04                     -0,31                      0,20                    -0,03
Αλκοολούχα ποτά και καπνός                                                      8,58           2,59              1,84                      1,86                             1,23                     1,37                       2,07                      1,35                      1,36
Ένδυση και υπόδηση                                                                    -2,73           2,08            -0,28                      0,59                             1,13                   -2,79                     -0,28                      1,57                      1,09
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο                   -3,99         -5,58            -9,01                  -10,96                           -4,52                   -1,90                     -8,83                    -6,70                    -6,23
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, 
και προϊόντα καθαρισμού                                                           -1,09         -2,05            -0,59                    -0,94                           -1,01                   -0,83                     -0,61                    -0,78                    -0,79
Υγεία                                                                                                    -2,50         -1,31              0,40                      0,45                             1,47                     1,33                       0,37                      0,98                      1,01
Μεταφορές                                                                                         2,21           0,99            -4,88                    -5,87                           -3,78                   -3,46                     -5,12                    -5,66                    -5,45
Επικοινωνίες                                                                                       0,97           1,48              0,33                    -0,90                           -0,54                   -0,50                       0,45                    -0,65                    -0,63
Αναψυχή και πολιτισμός                                                              -0,11         -1,31            -1,33                    -1,20                           -0,92                   -0,83                     -1,39                    -1,15                    -1,12
Εκπαίδευση                                                                                      -0,74         -3,51            -1,07                      0,53                             0,69                     0,52                     -1,35                      0,36                      0,38
Εστιατόρια και ξενοδοχεία                                                            0,39         -1,38              0,23                      0,30                             0,35                     0,52                       0,14                      0,33                      0,35
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες                                                           0,86         -1,12            -0,42                    -0,59                           -0,09                     0,51                     -0,48                    -0,27                    -0,20

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

                                                                                                                                                                          Οκτώβριος        Σεπτέμβριος       Οκτώβριος         Ιαν.-Οκτ.          Ιαν.-Σεπ.           Ιαν.-Οκτ.
                                                                                                             2013         2014           2015            2015/14                   2016/15          2016/15             2015/14            2016/15            2016/15
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ                     -0,40        -1,35           -2,10                   -2,53                          -0,50                  -1,24                    -2,18                   -1,58                   -1,55
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά                                             0,22         -1,45            -0,05                    -0,10                             0,52                   -0,33                     -0,05                      0,03                             0
Αλκοολούχα ποτά και καπνός                                                      8,58           2,59              1,84                      0,05                             0,03                     0,03                       0,05                      0,03                      0,03
Ένδυση και υπόδηση                                                                    -2,73           2,08            -0,28                      0,04                             0,09                   -0,26                     -0,02                      0,13                      0,09
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο                   -3,99         -5,58            -9,01                    -1,54                           -0,56                   -0,23                     -1,24                    -0,83                    -0,77
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός,
και προϊόντα καθαρισμού                                                          -1,09         -2,05            -0,59                    -0,06                           -0,08                   -0,06                     -0,04                    -0,06                    -0,06
Υγεία                                                                                                    -2,50         -1,31              0,40                      0,03                             0,10                     0,09                       0,03                      0,06                      0,07
Μεταφορές                                                                                         2,21           0,99            -4,88                    -0,85                           -0,57                   -0,52                     -0,75                    -0,87                    -0,83
Επικοινωνίες                                                                                       0,97           1,48              0,33                    -0,03                           -0,02                   -0,02                       0,02                    -0,03                    -0,03
Αναψυχή και πολιτισμός                                                              -0,11         -1,31            -1,33                    -0,07                           -0,06                   -0,05                     -0,08                    -0,07                    -0,07
Εκπαίδευση                                                                                      -0,74         -3,51            -1,07                      0,02                             0,03                     0,02                     -0,05                      0,01                      0,01
Εστιατόρια και ξενοδοχεία                                                            0,39         -1,38              0,23                      0,03                             0,03                     0,04                       0,01                      0,03                      0,03
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες                                                           0,86         -1,12            -0,42                    -0,05                           -0,01                     0,04                     -0,04                    -0,02                    -0,02

Πηγή: ΣΥΚ.

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

                                                                                                                                               Οκτώβριος             Σεπτέμβριος        Οκτώβριος                  Ιαν.-Οκτ.                   Ιαν.-Σεπ.                Ιαν.-Οκτ.
                                                                                                                                                     2015/14                        2016/15               2016/15                   2015/14                     2016/15                2016/15
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ                                                                                                                     -2,53                               -0,50                      -1,24                          -2,18                            -1,58                        -1,55
Ενοίκια                                                                                                                                                 -0,53                                -0,34                       -0,27                            -1,31                             -0,62                          -0,59
Συντήρηση και επισκευή κατοικιών                                                                                        -1,57                                  1,11                         1,51                            -2,02                               1,00                            1,05
Μεταφορές                                                                                                                                          1,86                              -12,54                    -13,79                              1,92                           -14,64                       -14,56
Επικοινωνίες                                                                                                                                     -0,34                                -0,11                       -0,11                              1,17                             -0,22                          -0,21
Ασφάλειες                                                                                                                                            0,30                                  0,04                               0                              0,03                               0,23                            0,21
Υπηρεσίες απο κρατικούς φορείς                                                                                              0,61                                -2,18                       -2,32                              0,71                             -2,40                          -2,39
Εκπαίδευση                                                                                                                                         0,53                                  0,69                         0,52                            -1,35                               0,36                            0,38
Ιατρική περίθαλψη                                                                                                                           1,29                                  1,73                         1,51                              0,89                               1,63                            1,62
Εστιατόρια και καφενεία                                                                                                                0,19                                  0,33                         0,50                              0,11                               0,27                            0,30
Προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες                                                                                       -0,46                                -0,05                         0,37                            -0,66                             -0,40                          -0,32
Σύνολο Υπηρεσιών                                                                                                                  0,15                               -0,61                      -0,59                          -0,08                            -0,94                        -0,91

Πηγή: ΣΥΚ.

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

                                                                                                                                               Οκτώβριος             Σεπτέμβριος        Οκτώβριος                  Ιαν.-Οκτ.                   Ιαν.-Σεπ.                Ιαν.-Οκτ.
                                                                                                                                                     2015/14                        2016/15               2016/15                   2015/14                     2016/15                2016/15
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ                                                                                                                     -2,53                               -0,50                      -1,24                          -2,18                            -1,58                        -1,55
Ενοίκια                                                                                                                                                 -0,01                                -0,01                       -0,01                            -0,04                             -0,01                          -0,01
Συντήρηση και επισκευή κατοικιών                                                                                        -0,04                                  0,03                         0,04                            -0,05                               0,03                            0,02
Μεταφορές                                                                                                                                          0,05                                -0,37                       -0,42                              0,05                             -0,37                          -0,41
Επικοινωνίες                                                                                                                                     -0,01                                         0                               0                              0,04                               0,01                            0,01
Ασφάλειες                                                                                                                                            0,01                                         0                               0                                    0                                      0                                  0
Υπηρεσίες απο κρατικούς φορείς                                                                                              0,01                                -0,03                       -0,03                              0,01                             -0,03                          -0,04
Εκπαίδευση                                                                                                                                         0,02                                  0,03                         0,02                            -0,05                               0,01                                  0
Ιατρική περίθαλψη                                                                                                                           0,07                                  0,08                         0,07                              0,05                               0,07                            0,05
Εστιατόρια και καφενεία                                                                                                                0,02                                  0,03                         0,04                              0,01                               0,01                            0,02
Προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες                                                                                       -0,04                                         0                         0,03                            -0,06                             -0,05                          -0,01
Σύνολο Υπηρεσιών                                                                                                                  0,06                               -0,26                      -0,25                          -0,03                            -0,34                        -0,36

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

                                                                                                                                                                                 Q1-Q2 2015 (προκ.)                                                                             Q1-Q2 2016 (προκ.)
                                                                                                                                                     Πίστωση                   Χρέωση          Υπόλοιπο                                 Πίστωση                  Χρέωση         Υπόλοιπο
1.    Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών                                                                   7.065,2                    7.510,0                 -444,8                                    7.613,7                   8.022,9                 -409,1
         Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                                5.148,2                    5.278,3                 -130,4                                    5.293,4                   5.232,8                     60,6

Αγαθά                                                                                                                                          1.417,8                    2.939,4             -1.521,6                                    1.397,2                   3.089,1             -1.691,9
         Γενικά Εμπορεύματα κατά την έννοια του ισοζυγίου πληρωμών                     1.306,3                      2.939,4               -1.633,0                                       1.315,5                     3.089,1               -1.773,6
         Καθαρές εξαγωγές αγαθών στο πλαίσιο διεθνών τριγωνικών συναλλαγών          111,4                                                           111,4                                             81,7                                                            81,7
         Μη νομισματικός χρυσός                                                                                                              0                                   0                              0                                                    0                                  0                             0

Υπηρεσίες                                                                                                                                 3.730,4                    2.338,9              1.391,4                                    3.896,2                   2.143,7              1.752,5
         Υπηρεσίες μεταποίησης αγαθών τα οποία ανήκουν σε άλλους                                     S                                   S                              0                                                    S                                  S                         6,1
         Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που δεν περιλαμβάνονται 
         αλλού (π.δ.π.α)                                                                                                                                 C                                   S                     -20,9                                                    C                                  S                        -1,9
         Μεταφορές                                                                                                                            1.150,5                          613,1                     537,4                                       1.154,2                         657,5                    496,7
         Ταξίδια                                                                                                                                        779,7                          425,8                     353,9                                           886,3                         465,5                    420,8
         Κατασκευές                                                                                                                                    9,8                               2,3                          7,4                                                8,5                              2,7                         5,8
         Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες                                                               18,8                             52,7                     -33,9                                             44,0                           62,6                     -18,7
         Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες                                                                                   1.095,2                          388,9                     706,3                                       1.070,2                         364,8                    705,4
         Χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας π.δ.π.α                     C                                   S                     -83,3                                                    C                                  S                     -27,1
         Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης                                C                                   S                              S                                           585,3                         341,2                    244,1
         Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες                                                                                  111,4                          308,6                   -197,3                                           103,6                         166,9                     -63,3
         Προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες                                             10,1                             48,7                     -38,6                                                6,7                           27,9                     -21,2
         Αγαθά και υπηρεσίες της γενικής κυβέρνησης π.δ.π.α                                              25,6                             25,6                              0                                             28,1                           22,2                         5,9
         Υπηρεσίες που δεν έχουν κατανεμηθεί                                                                                   0                                   0                              0                                                    0                                  0                             0

Πρωτογενές εισόδημα                                                                                                      1.784,9                    1.855,3                    -70,5                                    2.133,9                   2.402,9                 -269,0
Εισόδημα από εξαρτημένη εργασία                                                                                            22,7                             30,3                        -7,6                                             20,2                           27,4                        -7,2
Εισόδημα από επενδύσεις                                                                                                         1.697,5                      1.815,5                   -118,0                                       2.061,9                     2.365,4                  -303,5
         Εισόδημα από άμεσες επενδύσεις                                                                                    825,9                          762,8                       63,1                                       1.256,2                     1.170,5                       85,7
         Εισοδήματα επενδύσεων χαρτοφυλακίου                                                                    227,8                          257,9                     -30,1                                           237,1                         265,9                     -28,8
         Εισόδημα από λοιπές επενδύσεις                                                                                     643,5                          794,8                   -151,3                                           568,3                         929,1                  -360,8
         Εισόδημα από συναλλαγματικά διαθέσιμα                                                                        0,2                                                                0,2                                                0,4                                                               0,4
Λοιπό πρωτογενές εισόδημα                                                                                                         64,7                               9,5                       55,2                                             51,9                           10,2                       41,7

Δευτερογενές εισόδημα                                                                                                      132,2                        376,3                 -244,1                                         186,4                       387,1                 -200,7
         Γενική κυβέρνηση                                                                                                                     35,7                          129,5                                                                              32,9                           78,9                                
         Λοιποί τομείς                                                                                                                               96,5                          246,8                                                                           153,4                         308,2                                
2.    Ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων                                                                                    26,6                                  0                      26,6                                           34,7                                 0                     34,7

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

3.    Ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών                                              -432,1                       -896,1                   463,9                                       -217,9                          88,9                 -306,8

Άμεσες επενδύσεις                                                                                                             6.449,0                    3.408,4              3.040,6                                    1.822,7                   1.677,2                   145,5
         Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια  επενδύσεων χαρτοφυλακίου             5.727,7                      4.225,1                                                                       1.990,7                         823,1                                
         Χρεωστικά μέσα                                                                                                                      721,3                        -816,7                                                                         -168,0                         854,1                                 
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου                                                                                        -1.336,1                    1.784,0             -3.120,0                                       -503,8                       893,8             -1.397,6
         Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια  επενδύσεων χαρτοφυλακίου               -386,4                          776,6                                                                         -286,4                         221,3                                
         Χρεόγραφα                                                                                                                              -949,7                      1.007,4                                                                         -217,4                         672,4                                
Χρηματοοικονομικά παράγωγα (εκτός των συναλλαγματικών 
διαθεσίμων) και δικαιώματα υπαλλήλων προς απόκτηση μετοχών       -4.358,3                  -4.328,6                    -29,7                                       -879,4                 -1.378,4                   498,9
Λοιπές επενδύσεις                                                                                                             -1.179,3                  -1.759,8                   580,5                                       -643,7                 -1.103,7                   460,0
         εκ των οποίων:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
         Μετρητά και καταθέσεις                                                                                                      695,8                    -1.019,7                                                                       1.598,7                   -5.648,0                                
         Δάνεια                                                                                                                                   -2.910,9                        -956,6                                                                      -2.234,2                                  C                                
Συναλλαγματικά διαθέσιμα                                                                                                   -7,5                                                                                                                -13,7
4.    Καθαρά σφάλματα και παραλείψεις                                                                                                                                         882,1                                                                                                                67,6

Πηγή: ΚΤΚ.
C φανερώνει εμπιστευτικότητα πρώτου βαθμού (δηλαδή, ο αριθμός των στατιστικών μονάδων ενός πεδίου είναι μικρότερος από το τρία ή μία ή δύο στατιστικές μονάδες του συγκεκριμένου
πεδίου συνεισφέρουν κατά 90% στην τιμή του).
S φανερώνει εμπιστευτικότητα δευτέρου βαθμού (δηλαδή, το συγκεκριμένο πεδίο δεν είναι εμπιστευτικό πρώτου βαθμού, αλλά δεν κοινοποιείται, προκειμένου να αποφευχθεί ο έμμεσος
υπολογισμός ενός "εμπιστευτικού πρώτου βαθμού" πεδίου).
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ΠΙΝΑΚΑΣ B.9 Ετήσια διεθνής επενδυτική θέση: ιούνιος 2016  (προκαταρκτικά)
(€ εκατομμύρια)

                                                                                                                                                                                                                                                ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
Ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών                                                                                                                                                228.002,4                        249.490,9                     -21.488,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Άμεσες επενδύσεις                                                                                                                                                                                                         161.497,0                        160.616,8                              880,2

Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια  επενδύσεων χαρτοφυλακίου                                                                                        146.942,7                        145.615,7                                           
Χρεωστικά μέσα                                                                                                                                                                                                             14.554,3                           15.001,0                                           

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου                                                                                                                                                                                        12.071,3                           13.464,9                        -1.393,6
Μετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια  επενδύσεων χαρτοφυλακίου                                                                                              4.622,8                              4.147,7                                           

Μετοχικοί τίτλοι                                                                                                                                                                                                                     3.008,6                                 2.437,8
Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                                         0                                             0
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                             15,5                                              C
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                                         0                                             0
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                                      2.993,1                                              S                                           

Μετοχές εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου                                                                                                                                                     1.614,2                                 1.709,9                                           
Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                                         0                                                
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                                   0                                             0
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                                         0                                                
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                                                   S                                 1.709,9

Χρεόγραφα                                                                                                                                                                                                                           7.448,5                              9.317,1
Βραχυπρόθεσμα                                                                                                                                                                                                                        652,4                                    475,7

Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                                         0                                             0
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                                   C                                              S
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                                         0                                             0
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                                                   S                                              C                                           

Μακροπρόθεσμα                                                                                                                                                                                                                   6.796,1                                 8.841,4
Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                            2.884,1                                             0
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                      1.771,1                                       29,3
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                                         0                                 3.199,4
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                                      2.140,9                                 5.612,8

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (εκτός των συναλλαγματικών διαθεσίμων) και δικαιώματα 
υπαλλήλων προς απόκτηση μετοχών                                                                                                                                                                 3.532,5                              3.178,8                              353,7

Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                                            0                                             0
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                                      S                                              S
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                                            0                                             0
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                                                     C                                              C

Λοιπές επενδύσεις                                                                                                                                                                                                        50.081,8                           72.230,5                     -22.148,6
Λοιπές συμμετοχές σε κεφάλαιο                                                                                                                                                                          414,9                                             0
Μετρητά και καταθέσεις                                                                                                                                                                                    24.325,8                           19.316,0                                           

Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                       4.950,9                                    229,4
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                                 4.589,5                              19.086,7
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                              13,2                                             0
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                              14.772,2                                             0                                           

Δάνεια                                                                                                                                                                                                                            21.764,2                           48.158,9                                           
Κεντρική Τράπεζα                                                                                                                                                                                                                    0                                             0
Λοιποί νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί                                                                                                                               10.815,8                                             0
Γενική κυβέρνηση                                                                                                                                                                                                           338,8                              11.255,7
Λοιποί τομείς                                                                                                                                                                                                              10.609,6                              36.903,2                                           

Ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων                        17,6                                  539,4
Εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές                                                                                                                                                   1.978,7                              3.394,7
Λοιποί εισπρακτέοι/πληρωτέοι λογαριασμοί                                                                                                                                         1.580,6                                  654,1
Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα                                                                                                                                                                                                                            167,3                                           

Συναλλαγματικά διαθέσιμα                                                                                                                                                                                            819,7

Πηγή: ΚΤΚ.

C φανερώνει εμπιστευτικότητα πρώτου βαθμού (δηλαδή, ο αριθμός των στατιστικών μονάδων ενός πεδίου είναι μικρότερος από το τρία ή μία ή δύο στατιστικές μονάδες του συγκεκριμένου
πεδίου συνεισφέρουν κατά 90% στην τιμή του).
S φανερώνει εμπιστευτικότητα δευτέρου βαθμού (δηλαδή, το συγκεκριμένο πεδίο δεν είναι εμπιστευτικό πρώτου βαθμού, αλλά δεν κοινοποιείται, προκειμένου να αποφευχθεί ο έμμεσος
υπολογισμός ενός "εμπιστευτικού πρώτου βαθμού" πεδίου).
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ΠΙΝΑΚΑΣ B.10 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.
2012            Ιανουάριος                                               47.610                                            7,1                                                7,1                                    30,0                                            0,7                                                 0,7
                      Φεβρουάριος                                           55.420                                        -11,0                                              -3,5                                    32,3                                        -12,5                                               -6,6
                      Μάρτιος(1)                                                 94.300                                          -4,7                                              -4,1                                    62,5                                          -5,9                                               -6,2
                      Απρίλιος                                                  189.648                                          -5,1                                              -4,1                                 114,6                                        -16,2                                             -11,3
                      Μάιος                                                       276.781                                            3,5                                              -1,1                                 214,3                                          14,5                                               -0,7
                      Ιούνιος                                                     329.977                                            9,7                                                2,2                                 254,5                                          15,7                                                 4,6
                      Ιούλιος                                                     371.453                                            3,4                                                2,6                                 301,5                                            9,9                                                 6,1
                      Αύγουστος                                             363.573                                            7,9                                                3,6                                 312,1                                          16,9                                                 8,5
                      Σεπτέμβριος                                          335.352                                          10,2                                                4,6                                 289,9                                          22,9                                               10,8
                      Οκτώβριος                                             261.997                                            0,8                                                4,1                                 211,5                                          12,0                                               11,0
                      Νοέμβριος                                                84.020                                          -9,5                                                3,6                                    62,8                                          -3,1                                               10,4
                      Δεκέμβριος                                              54.772                                        -16,2                                                3,0                                    41,6                                                0                                               10,2
2013            Ιανουάριος(2)                                            42.286                                        -11,2                                           -11,2                                    28,5                                            3,0                                                 3,0
                      Φεβρουάριος                                           42.327                                        -23,6                                           -17,9                                    32,7                                        -12,4                                               -5,0
                      Μάρτιος                                                     92.620                                          -1,8                                           -10,2                                    66,0                                            5,6                                                 0,3
                      Απρίλιος                                                  162.439                                        -14,3                                           -12,2                                 110,4                                          -3,7                                               -1,6
                      Μάιος                                                       276.244                                          -0,2                                              -7,2                                 202,1                                          -5,7                                               -3,5
                      Ιούνιος                                                     308.219                                          -6,6                                              -7,0                                 259,8                                            2,1                                               -1,5
                      Ιούλιος                                                     361.442                                          -2,7                                              -5,8                                 338,6                                          12,3                                                 2,6
                      Αύγουστος                                             352.215                                          -3,1                                              -5,3                                 349,5                                          12,0                                                 4,8
                      Σεπτέμβριος                                          357.635                                            6,7                                              -3,3                                 353,4                                          21,9                                                 7,9
                      Οκτώβριος                                             273.587                                            4,4                                              -2,5                                 246,6                                          16,6                                                 8,9
                      Νοέμβριος                                                81.542                                          -2,9                                              -2,5                                    59,2                                          -5,7                                                 8,4
                      Δεκέμβριος                                              54.813                                            0,1                                              -2,4                                    37,6                                          -9,6                                                 8,0
2014            Ιανουάριος                                               40.675                                          -3,8                                              -3,8                                    30,7                                          -0,6                                               -0,6
                      Φεβρουάριος                                           45.227                                            6,9                                                1,5                                    31,3                                          10,6                                                 4,7
                      Μάρτιος                                                     77.533                                        -16,3                                              -7,8                                    56,5                                        -14,4                                               -5,4
                      Απρίλιος                                                  180.998                                          11,4                                                1,4                                 132,9                                          20,4                                                 6,7
                      Μάιος                                                       293.181                                            6,1                                                3,5                                 224,1                                          10,9                                                 8,6
                      Ιούνιος                                                     342.221                                          11,0                                                6,0                                 303,2                                          16,7                                               11,6
                      Ιούλιος                                                     381.955                                            5,7                                                5,9                                 321,2                                          -5,1                                                 6,2
                      Αύγουστος                                             373.086                                            5,9                                                5,9                                 324,3                                          -7,2                                                 2,8
                      Σεπτέμβριος                                          316.602                                        -11,5                                                2,8                                 273,4                                        -22,6                                               -2,4
                      Οκτώβριος                                             251.453                                          -8,1                                                1,5                                 217,1                                        -12,0                                               -3,6
                      Νοέμβριος                                                81.437                                          -0,1                                                1,4                                    65,0                                            9,9                                               -3,2
                      Δεκέμβριος                                              56.863                                            3,7                                                1,5                                    43,7                                          16,2                                               -2,8
2015            Ιανουάριος                                               41.799                                            2,8                                                2,8                                    28,4                                          -7,5                                               -7,5
                      Φεβρουάριος                                           50.709                                          12,1                                                7,7                                    30,9                                          -1,3                                               -4,4
                      Μάρτιος                                                     97.479                                          25,7                                             16,2                                    65,0                                          15,0                                                 4,9
                      Απρίλιος                                                  201.495                                          11,3                                             13,7                                 130,5                                          -1,8                                                 1,4
                      Μάιος                                                       307.449                                            4,9                                                9,6                                 217,1                                          -3,1                                               -0,8
                      Ιούνιος                                                     336.967                                          -1,5                                                5,7                                 259,0                                        -14,6                                               -6,1
                      Ιούλιος                                                     414.527                                            8,5                                                6,5                                 342,1                                            6,5                                               -2,4
                      Αύγουστος                                             392.272                                            5,1                                                6,2                                 358,5                                          10,5                                                 0,5
                      Σεπτέμβριος                                          360.899                                          14,0                                                7,4                                 321,1                                          17,4                                                 3,2
                      Οκτώβριος                                             269.363                                            7,1                                                7,4                                 225,0                                            3,6                                                 3,3
                      Νοέμβριος                                             108.093                                          32,7                                                8,2                                    81,9                                          25,9                                                 4,0
                      Δεκέμβριος                                              78.348                                          37,8                                                8,9                                    52,6                                          20,4                                                 4,4
2016            Ιανουάριος                                               48.607                                          16,3                                             16,3                                    29,1                                            2,5                                                 2,5
                      Φεβρουάριος                                           65.988                                          30,1                                             23,9                                    37,6                                          21,7                                               12,5
                      Μάρτιος                                                  137.013                                          40,6                                             32,4                                    80,7                                          24,5                                               18,7
                      Απρίλιος                                                  225.575                                          12,0                                             21,9                                 137,9                                            5,7                                               12,0
                      Μάιος                                                       364.943                                          18,7                                             20,5                                 244,7                                          12,7                                               12,4
                      Ιούνιος                                                     413.114                                          22,6                                             21,2                                 301,0                                          16,2                                               13,7
                      Ιούλιος                                                     482.132                                          16,3                                             19,8                                 402,2                                          17,6                                               14,9
                      Αύγουστος                                             458.132                                          16,9                                             19,2                                 392,2                                            9,4                                               13,6
                      Σεπτέμβριος                                          421.201                                          16,7                                             18,8                                      n/a                                            n/a                                                 n/a
                      Οκτώβριος                                             357.194                                          32,6                                             20,3                                      n/a                                            n/a                                                 n/a

Πηγή: ΣΥΚ.
(1) Τα στοιχεία για το Μάρτιο 2012 βασίζονται σε εκτιμήσεις της ΣΥΚ.
(2) Τα στοιχεία για τον Ιανουάριο 2013 βασίζονται σε εκτιμήσεις της ΣΥΚ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ B.11  ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε σταθερές τιμές αγοράς του
2005, μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης  
(€ εκατομμύρια)

                  Ακαθάριστο                                                                     Ακαθάριστες                                                          Εξαγωγές              Εισαγωγές 
                  εγχώριο Δημόσια                       Ιδιωτική           επενδύσεις πάγιου              Αυξομείωση           αγαθών και             αγαθών και 
Έτος /Q προϊόν κατανάλωση             κατανάλωση                             κεφαλαίου             αποθεμάτων            υπηρεσιών              υπηρεσιών
2002        Q1 3.092,9 448,4                            2.059,2                                           661,4                               165,4                      1.558,6                        1.800,0
                  Q2 3.367,4 468,2                            1.905,9                                           724,7                               162,8                      2.112,3                        2.006,5
                  Q3 3.395,2 502,3                            1.838,0                                           644,1                                  10,2                      2.379,7                        1.979,2
                  Q4 3.330,1 651,9                            2.063,7                                           786,2                              -163,2                      1.953,5                        1.962,0
2003        Q1 3.190,9 496,5                            2.091,7                                           633,3                               300,6                      1.460,3                        1.791,6
                  Q2 3.420,8 516,6                            1.991,2                                           707,7                               180,4                      1.912,1                        1.887,2
                  Q3 3.484,1 536,0                            1.883,9                                           679,1                                -66,0                      2.439,8                        1.988,7
                  Q4 3.460,3 792,7                            2.148,2                                           830,7                              -386,9                      2.080,2                        2.004,7
2004        Q1 3.346,8 511,5                            2.225,0                                           667,3                               128,5                      1.701,2                        1.886,8
                  Q2 3.565,8 567,6                            2.108,3                                           737,6                               132,5                      2.082,5                        2.062,7
                  Q3 3.639,0 579,3                            2.101,6                                           698,6                                -59,5                      2.375,4                        2.056,5
                  Q4 3.628,5 711,5                            2.296,0                                           868,9                                  21,4                      1.929,9                        2.199,1
2005        Q1 3.503,1 515,6                            2.326,5                                           704,2                               240,8                      1.698,5                        1.982,4
                  Q2 3.679,2 563,7                            2.213,6                                           755,8                                -14,3                      2.137,7                        1.977,3
                  Q3 3.779,0 526,5                            2.134,4                                           755,8                                   -6,6                      2.466,8                        2.098,0
                  Q4 3.769,4 830,5                            2.353,7                                           958,4                                -49,0                      1.952,0                        2.276,2
2006        Q1 3.654,4 572,3                            2.408,9                                           864,8                               158,1                      1.779,9                        2.129,6
                  Q2 3.864,3 626,2                            2.310,0                                           927,6                                -11,5                      2.199,3                        2.187,3
                  Q3 3.935,5 601,4                            2.259,1                                           921,5                              -213,5                      2.588,2                        2.221,2
                  Q4 3.942,8 807,8                            2.487,8                                       1.128,8                                   -2,8                      1.792,0                        2.270,8
2007        Q1 3.825,7 600,3                            2.599,2                                           928,0                               150,4                      1.779,7                        2.231,8
                  Q2 4.029,1 593,2                            2.511,5                                       1.023,0                               127,5                      2.158,4                        2.384,5
                  Q3 4.140,0 636,7                            2.490,4                                       1.000,0                              -235,3                      2.770,5                        2.522,3
                  Q4 4.161,6 862,7                            2.836,3                                       1.193,3                              -230,9                      2.092,3                        2.592,1
2008        Q1 4.021,7 591,2                            2.848,7                                       1.195,8                               195,1                      1.738,9                        2.548,0
                  Q2 4.213,9 609,6                            2.759,4                                       1.134,3                               227,5                      2.195,7                        2.712,6
                  Q3 4.282,2 762,0                            2.753,6                                       1.044,6                               104,1                      2.639,9                        3.021,9
                  Q4 4.228,5 882,4                            2.873,7                                       1.142,5                              -173,8                      2.169,2                        2.665,4
2009        Q1 4.025,5 637,7                            2.689,3                                       1.099,9                                  26,2                      1.852,8                        2.280,4
                  Q2 4.120,1 631,2                            2.579,2                                           983,0                                  82,0                      2.095,5                        2.250,9
                  Q3 4.152,5 661,3                            2.563,9                                           852,2                                  86,5                      2.401,6                        2.413,0
                  Q4 4.108,6 1.096,6                            2.701,2                                           962,0                              -306,6                      2.017,2                        2.361,8
2010        Q1 4.023,8 649,5                            2.690,9                                       1.011,3                               175,1                      1.809,4                        2.312,4
                  Q2 4.166,2 639,9                            2.634,4                                           931,7                               226,2                      2.149,5                        2.415,4
                  Q3 4.241,6 648,5                            2.648,3                                           832,5                               170,9                      2.446,5                        2.505,0
                  Q4 4.198,8 1.024,6                            2.835,5                                           923,8                              -258,7                      2.321,8                        2.648,2
2011        Q1 4.070,0 642,2                            2.766,0                                           931,9                               264,1                      1.825,5                        2.359,7
                  Q2 4.229,5 661,2                            2.628,9                                           832,8                               164,7                      2.310,3                        2.368,3
                  Q3 4.233,7 703,9                            2.614,6                                           756,9                                     3,1                      2.621,7                        2.466,6
                  Q4 4.164,7 992,9                            2.856,1                                           833,1                              -465,4                      2.331,8                        2.383,7
2012        Q1 4.011,2 650,1                            2.818,7                                           843,1                               124,5                      1.798,8                        2.224,1
                  Q2 4.131,1 650,1                            2.633,0                                           650,9                               166,0                      2.328,1                        2.297,0
                  Q3 4.142,2 658,0                            2.591,4                                           589,2                                  22,0                      2.684,7                        2.403,2
                  Q4 4.005,0 931,6                            2.739,3                                           584,2                              -197,6                      2.180,4                        2.233,0
2013        Q1 3.780,4 637,0                            2.677,9                                           676,6                               232,2                      1.638,6                        2.081,8
                  Q2 3.856,1 638,4                            2.450,1                                           558,0                              -108,8                      2.381,4                        2.063,0
                  Q3 3.914,1 654,8                            2.426,6                                           548,1                              -176,5                      2.744,0                        2.282,8
                  Q4 3.770,8 841,2                            2.594,0                                           479,0                                -80,9                      2.392,1                        2.454,6
2014        Q1 3.628,6 574,7                            2.644,4                                           416,6                               249,8                      1.813,8                        2.070,7
                  Q2 3.777,5 594,3                            2.490,7                                           377,6                                   -6,6                      2.487,0                        2.165,5
                  Q3 3.831,9 584,0                            2.475,2                                           584,3                               199,8                      2.586,2                        2.597,6
                  Q4 3.701,0 768,4                            2.597,3                                           475,2                              -137,8                      2.225,7                        2.227,9
2015        Q1 3.634,4 569,4                            2.687,9                                           606,2                               172,1                      1.828,8                        2.230,0
                  Q2 3.829,2 591,6                            2.520,7                                           448,3                               110,4                      2.475,6                        2.317,4
                  Q3 3.920,8 606,8                            2.528,3                                           533,6                               128,7                      2.656,9                        2.533,5
                  Q4 3.791,8 782,5                            2.660,0                                           524,9                              -155,9                      2.325,4                        2.345,1
2016        Q1 3.728,9 563,1                            2.758,6                                           205,2                                     7,9                      2.169,8                        1.975,8
                  Q2 3.939,8 573,6                            2.591,6                                       1.044,3                                  99,6                      2.372,9                        2.742,1

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ B.12  ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε τρέχουσες τιμές αγοράς
(€ εκατομμύρια)

                  Ακαθάριστο                                                                     Ακαθάριστες                                                          Εξαγωγές              Εισαγωγές 
                  εγχώριο Δημόσια                       Ιδιωτική                            επενδύσεις              Αυξομείωση           αγαθών και             αγαθών και 
Έτος /Q προϊόν κατανάλωση             κατανάλωση                                      πάγιου             αποθεμάτων            υπηρεσιών              υπηρεσιών
2002        Q1 2.721,6 386,5                            1.864,2                                           582,6                               134,7                      1.441,2                        1.687,7
                  Q2 2.974,7 404,2                            1.747,0                                           636,9                               119,0                      1.960,0                        1.892,3
                  Q3 3.025,2 439,5                            1.683,5                                           567,2                                -19,2                      2.210,0                        1.855,8
                  Q4 3.085,3 578,3                            1.933,7                                           691,5                                -81,9                      1.800,8                        1.837,2
2003        Q1 2.936,9 459,0                            1.979,3                                           575,7                               252,8                      1.355,1                        1.685,1
                  Q2 3.217,9 482,8                            1.903,1                                           642,8                               178,9                      1.785,5                        1.775,2
                  Q3 3.284,7 510,5                            1.766,7                                           619,0                                -46,0                      2.305,7                        1.871,1
                  Q4 3.323,1 760,2                            2.081,7                                           756,9                              -356,1                      1.973,4                        1.893,0
2004        Q1 3.206,7 487,8                            2.123,2                                           630,8                               124,9                      1.632,7                        1.792,8
                  Q2 3.425,3 542,3                            2.027,1                                           702,7                               106,2                      2.021,1                        1.974,1
                  Q3 3.540,1 555,6                            2.015,7                                           672,3                                -48,0                      2.330,2                        1.985,6
                  Q4 3.595,1 690,1                            2.281,9                                           841,2                                  30,5                      1.898,9                        2.147,6
2005        Q1 3.451,2 512,2                            2.282,6                                           698,5                               220,0                      1.685,1                        1.947,2
                  Q2 3.656,2 563,0                            2.205,6                                           752,3                                -25,8                      2.135,2                        1.974,0
                  Q3 3.781,1 525,7                            2.132,1                                           757,2                                   -4,4                      2.471,9                        2.101,4
                  Q4 3.842,0 835,5                            2.408,0                                           966,2                                -19,0                      1.962,7                        2.311,4
2006        Q1 3.698,9 588,5                            2.434,4                                           890,8                               147,4                      1.802,8                        2.165,1
                  Q2 3.957,9 642,8                            2.381,4                                           961,0                                -24,2                      2.242,3                        2.245,4
                  Q3 4.056,1 620,7                            2.329,4                                           960,3                              -233,8                      2.654,0                        2.274,5
                  Q4 4.165,8 835,6                            2.592,3                                       1.182,0                                  39,7                      1.850,5                        2.334,3
2007        Q1 4.011,9 631,8                            2.685,2                                           983,2                               139,8                      1.865,9                        2.294,1
                  Q2 4.309,4 627,7                            2.664,7                                       1.091,0                               126,1                      2.280,7                        2.480,7
                  Q3 4.483,2 677,5                            2.661,4                                       1.076,6                              -251,5                      2.947,9                        2.628,8
                  Q4 4.570,5 922,6                            3.082,0                                       1.301,7                              -211,8                      2.232,0                        2.755,9
2008        Q1 4.441,6 658,1                            3.094,4                                       1.342,7                               206,3                      1.876,8                        2.736,7
                  Q2 4.730,3 679,6                            3.099,4                                       1.288,4                               243,4                      2.387,5                        2.968,0
                  Q3 4.858,2 862,8                            3.124,1                                       1.203,8                                  87,5                      2.895,8                        3.315,7
                  Q4 4.791,7 997,0                            3.232,8                                       1.308,5                              -180,6                      2.360,1                        2.926,1
2009        Q1 4.479,3 738,9                            2.951,3                                       1.250,9                                  39,3                      1.973,0                        2.474,1
                  Q2 4.666,8 734,0                            2.904,3                                       1.101,6                                  91,8                      2.301,0                        2.465,8
                  Q3 4.682,2 753,6                            2.863,8                                           947,1                                  99,6                      2.627,2                        2.609,1
                  Q4 4.654,1 1.236,7                            3.063,9                                       1.059,1                              -354,8                      2.197,9                        2.548,7
2010        Q1 4.556,1 750,1                            3.026,3                                       1.154,5                               168,4                      1.968,6                        2.511,7
                  Q2 4.778,2 743,0                            3.024,9                                       1.057,8                               247,3                      2.397,7                        2.692,5
                  Q3 4.899,3 762,0                            3.050,6                                           941,4                               233,8                      2.684,3                        2.772,9
                  Q4 4.884,3 1.197,0                            3.279,3                                       1.027,8                              -280,1                      2.593,5                        2.933,2
2011        Q1 4.673,4 769,2                            3.191,8                                       1.058,8                               263,8                      2.036,2                        2.646,3
                  Q2 4.990,0 796,5                            3.123,6                                           925,4                               238,7                      2.603,7                        2.698,0
                  Q3 4.992,9 858,3                            3.104,2                                           840,2                                  35,3                      2.941,8                        2.786,8
                  Q4 4.890,8 1.194,8                            3.414,1                                           916,5                              -576,1                      2.647,2                        2.705,7
2012        Q1 4.693,4 781,0                            3.343,7                                           951,8                                  90,3                      2.050,0                        2.523,5
                  Q2 4.938,2 780,1                            3.235,8                                           721,4                               168,9                      2.685,0                        2.653,1
                  Q3 4.993,3 790,0                            3.197,9                                           653,8                                  39,9                      3.081,3                        2.769,6
                  Q4 4.843,9 1.102,5                            3.340,5                                           642,2                              -156,3                      2.497,4                        2.582,5
2013        Q1 4.365,7 731,5                            3.221,4                                           773,3                               123,4                      1.921,3                        2.405,2
                  Q2 4.663,8 730,1                            3.017,5                                           625,6                                -21,8                      2.744,1                        2.431,8
                  Q3 4.631,3 745,0                            2.991,6                                           599,8                              -163,9                      3.120,1                        2.661,3
                  Q4 4.403,7 953,5                            3.104,8                                           512,9                                -76,8                      2.736,3                        2.827,1
2014        Q1 4.123,2 623,0                            3.088,6                                           442,2                               247,2                      2.082,7                        2.360,4
                  Q2 4.400,6 646,2                            3.023,4                                           394,7                                -49,1                      2.875,7                        2.490,3
                  Q3 4.538,5 631,2                            3.043,6                                           658,5                               196,6                      2.959,5                        2.950,9
                  Q4 4.331,1 841,2                            3.088,7                                           508,3                              -111,3                      2.519,6                        2.515,3
2015        Q1 4.118,2 612,9                            3.097,8                                           685,4                               220,0                      2.043,0                        2.540,9
                  Q2 4.410,6 638,5                            2.997,5                                           484,9                               140,5                      2.827,7                        2.678,6
                  Q3 4.530,2 653,0                            3.030,5                                           590,7                               101,3                      3.001,0                        2.846,3
                  Q4 4.361,7 850,5                            3.103,9                                           568,1                              -111,6                      2.565,1                        2.614,3
2016        Q1 4.121,0 600,2                            3.120,2                                           170,4                                -25,5                      2.428,0                        2.172,3
                  Q2 4.462,8 615,2                            3.032,5                                       1.230,2                                  56,0                      2.584,0                        3.055,1

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.13  Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              % Μεταβολή
                                                                                                                                                                                                 Μεταβολή κινητού                                Προηγούμενο                      Κινητού μέσου 
Έτος /   Μήνας                                                                                                                                    Όγκος                       μέσου 6 μηνών                                                      έτος                                     6 μηνών
2013       Ιανουάριος                                                                                                                                    77,1                                                 88,4                                                         -6,7                                                -8,3
                 Φεβρουάριος                                                                                                                                69,8                                                 84,5                                                      -11,9                                                -9,4
                 Μάρτιος                                                                                                                                          69,9                                                 81,5                                                      -15,5                                              -10,3
                 Απρίλιος                                                                                                                                         74,7                                                 79,7                                                      -10,8                                              -10,6
                 Μάιος                                                                                                                                              82,6                                                 79,8                                                         -3,2                                                -9,8
                 Ιούνιος                                                                                                                                            80,6                                                 75,8                                                      -12,2                                              -10,0
                 Ιούλιος                                                                                                                                            91,3                                                 78,1                                                         -4,7                                                -9,6
                 Αύγουστος                                                                                                                                     88,4                                                 81,2                                                         -4,6                                                -8,4
                 Σεπτέμβριος                                                                                                                                 82,9                                                 83,4                                                         -5,9                                                -6,9
                 Οκτώβριος                                                                                                                                     83,8                                                 84,9                                                         -1,8                                                -5,5
                 Νοέμβριος                                                                                                                                     79,8                                                 84,5                                                         -2,8                                                -5,4
                 Δεκέμβριος                                                                                                                                 103,9                                                 88,3                                                         -0,9                                                -3,4
2014       Ιανουάριος                                                                                                                                    75,2                                                 85,7                                                         -2,5                                                -3,1
                 Φεβρουάριος                                                                                                                                68,4                                                 82,3                                                         -1,9                                                -2,6
                 Μάρτιος                                                                                                                                          75,0                                                 81,0                                                          7,4                                                -0,6
                 Απρίλιος                                                                                                                                         78,9                                                 80,2                                                          5,6                                                  0,6
                 Μάιος                                                                                                                                              83,6                                                 80,8                                                          1,2                                                  1,3
                 Ιούνιος                                                                                                                                            83,6                                                 77,5                                                          3,8                                                  2,2
                 Ιούλιος                                                                                                                                            93,1                                                 80,4                                                          2,0                                                  2,9
                 Αύγουστος                                                                                                                                     88,0                                                 83,7                                                         -0,4                                                  3,0
                 Σεπτέμβριος                                                                                                                                 84,9                                                 85,4                                                          2,5                                                  2,3
                 Οκτώβριος                                                                                                                                     83,3                                                 86,1                                                         -0,6                                                  1,4
                 Νοέμβριος                                                                                                                                     79,5                                                 85,4                                                         -0,3                                                  1,1
                 Δεκέμβριος                                                                                                                                 102,8                                                 88,6                                                         -1,1                                                  0,3
2015       Ιανουάριος                                                                                                                                    79,1                                                 86,3                                                          5,2                                                  0,7
                 Φεβρουάριος                                                                                                                                69,6                                                 83,2                                                          1,8                                                  1,1
                 Μάρτιος                                                                                                                                          75,4                                                 81,6                                                          0,5                                                  0,7
                 Απρίλιος                                                                                                                                         81,6                                                 81,3                                                          3,4                                                  1,4
                 Μάιος                                                                                                                                              85,0                                                 82,3                                                          1,7                                                  1,8
                 Ιούνιος                                                                                                                                            86,4                                                 79,5                                                          3,3                                                  2,7
                 Ιούλιος                                                                                                                                            96,8                                                 82,5                                                          4,0                                                  2,5
                 Αύγουστος                                                                                                                                     90,5                                                 86,0                                                          2,8                                                  2,7
                 Σεπτέμβριος                                                                                                                                 88,0                                                 88,1                                                          3,7                                                  3,2
                 Οκτώβριος                                                                                                                                     86,8                                                 88,9                                                          4,2                                                  3,3
                 Νοέμβριος                                                                                                                                     81,3                                                 88,3                                                          2,3                                                  3,4
                 Δεκέμβριος                                                                                                                                 109,7                                                 92,2                                                          6,7                                                  4,0
2016       Ιανουάριος                                                                                                                                    80,6                                                 89,5                                                          1,9                                                  3,7
                 Φεβρουάριος                                                                                                                                76,3                                                 87,1                                                          9,6                                                  4,7
                 Μάρτιος                                                                                                                                          82,9                                                 86,3                                                          9,9                                                  5,7
                 Απρίλιος                                                                                                                                         89,4                                                 86,7                                                          9,6                                                  6,6
                 Μάιος                                                                                                                                              84,9                                                 87,3                                                         -0,1                                                  6,1
                 Ιούνιος                                                                                                                                            91,2                                                 84,2                                                          5,6                                                  5,9
                 Ιούλιος                                                                                                                                            96,9                                                 86,9                                                          0,1                                                  5,4
                 Αύγουστος**                                                                                                                                92,1                                                 89,6                                                          1,8                                                  4,2

                                                                                                                                                                                                                              Αύγουστος            Αύγουστος                  Ιαν.-Αύγ.              Ιαν.-Αύγ.
Ποσοστιαία μεταβολή ανά κατηγορία                                                                                                        Στάθμιση            2015/2014            2016/2015              2015/2014          2016/2015
Γενικός Δείκτης (ΓΔ)(1+2+3)                                                                                                                                 100,00                           2,84                           1,77                            2,87                        4,50
(1) Καύσιμα αυτοκινήτων σε ειδικευμένα καταστήματα                                                                                          11,60                            1,52                          10,89                              4,36                          4,35
Γενικός Δείκτης εκτός των καυσίμων αυτοκινήτων (ΓΔ-(1)) (2+3)                                                   88,40                           3,03                           0,76                            2,72                        4,55
(2) Εδώδιμα προϊόντα (2.1+2.2)                                                                                                                                       35,88                            0,64                           -2,19                              0,60                          1,64
από τα οποία                                                                                                                                                                                                                                
        (2.1) Τρόφιμα - ποτά - καπνός (σε μη ειδικευμένα καταστήματα)                                                               29,75                          -0,19                           -0,66                            -0,49                          2,52
        (2.2) Τρόφιμα - ποτά - καπνός (σε ειδικευμένα καταστήματα)                                                                        6,13                            4,09                           -8,33                              5,17                        -2,00
(3) Μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός των καυσίμων αυτοκινήτων) (3.1+3.2+3.3+3.4)                                  52,52                            5,42                             3,39                              4,98                          7,36
από τα οποία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
        (3.1) Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα                                                                         11,36                          -5,88                        -12,50                            -8,92                        -8,80
        (3.2) Υφάσματα - ενδύματα - υποδήματα                                                                                                                9,50                            3,73                             7,78                            -0,12                          5,00
        (3.3) Ηλεκτρικά είδη και έπιπλα                                                                                                                                 12,93                          13,05                             3,76                           12,93                          8,28
        (3.4) Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών βιβλία και άλλα                                                                     13,62                            4,82                          15,29                              6,80                          8,48
(4) Τρόφιμα, ποτά, καπνός και άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα (2.1+3.1)         46,51                          -0,60                           -1,45                            -1,00                        -1,84

Πηγή: ΣΥΚ.
* Προκαταρκτικά στοιχεία. 
**  Αναθεωρημένα στοιχεία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ B.14  Δείκτης κατασκευών

                                                                                                                            Πωλήσεις Τσιμέντου (Όγκος)                                                                     Εγκεκριμένες Άδειες Οικοδομής ('Ογκος)
                                                                                                                                                                   % Μεταβολή                                                                                                                     % Μεταβολή
                                                                                                           Σύνολο         Προηγούμενο         Κινητού μέσου                                Εμβαδόν            Προηγούμενο              Κινητού μέσου
΄Ετος /  Μήνας                                                                     (εκ. τόνοι)                                έτος                       6 μηνών                     (τετρ. μέτρα)                                  έτος                             6 μηνών
2012       Ιανουάριος                                                                        60.071                             -33,44                              -22,84                                    127.078                               -24,02                                    -14,05
                 Φεβρουάριος                                                                   65.372                             -33,71                              -25,49                                    141.435                               -30,91                                    -17,20
                 Μάρτιος                                                                              58.865                             -49,99                              -31,48                                    148.715                               -44,24                                    -26,20
                 Απρίλιος                                                                             68.304                             -21,66                              -32,92                                    106.275                               -39,18                                    -28,52
                 Μάιος                                                                                  83.946                             -29,94                              -32,93                                    134.085                               -25,85                                    -28,04
                 Ιούνιος                                                                                72.496                             -34,86                              -34,54                                    124.830                               -28,24                                    -33,02
                 Ιούλιος                                                                                84.914                             -24,83                              -33,00                                    142.702                               -23,61                                    -32,81
                 Αύγουστος                                                                         34.748                             -23,32                              -32,14                                      97.744                               -24,88                                    -32,23
                 Σεπτέμβριος                                                                     63.198                             -36,33                              -29,21                                    116.257                               -47,03                                    -32,28
                 Οκτώβριος                                                                        73.426                             -24,05                              -29,49                                    126.546                               -29,99                                    -30,77
                 Νοέμβριος                                                                         69.252                             -25,50                              -28,73                                    143.762                                 -6,50                                    -28,05
                 Δεκέμβριος                                                                       46.257                             -42,46                              -29,53                                      90.437                               -57,72                                    -33,87
2013       Ιανουάριος                                                                        48.860                             -18,66                              -29,27                                    109.957                               -13,47                                    -33,21
                 Φεβρουάριος                                                                   42.615                             -34,81                              -30,55                                    164.902                                 16,59                                    -27,46
                 Μάρτιος                                                                              47.907                             -18,62                              -27,74                                      87.251                               -41,33                                    -25,14
                 Απρίλιος                                                                             51.629                             -24,41                              -28,04                                      85.812                               -19,25                                    -23,46
                 Μάιος                                                                                  42.220                             -49,71                              -32,97                                      74.157                               -44,69                                    -29,72
                 Ιούνιος                                                                                47.624                             -34,31                              -31,34                                      63.687                               -48,98                                    -25,13
                 Ιούλιος                                                                                54.311                             -36,04                              -34,02                                      81.682                               -42,76                                    -30,14
                 Αύγουστος                                                                         21.299                             -38,70                              -34,29                                      53.809                               -44,95                                    -40,82
                 Σεπτέμβριος                                                                     45.077                             -28,67                              -35,68                                      63.022                               -45,79                                    -41,52
                 Οκτώβριος                                                                        49.957                             -31,96                              -36,89                                    113.123                               -10,61                                    -39,44
                 Νοέμβριος                                                                         44.597                             -35,60                              -33,96                                      80.237                               -44,19                                    -39,41
                 Δεκέμβριος                                                                       38.864                             -15,98                              -31,65                                      67.192                               -25,70                                    -36,01
2014       Ιανουάριος                                                                        31.957                             -34,59                              -30,97                                      65.564                               -40,37                                    -35,31
                 Φεβρουάριος                                                                   40.210                               -5,64                              -27,05                                      77.633                               -52,92                                    -37,92
                 Μάρτιος                                                                              38.299                             -20,06                              -25,72                                      58.870                               -32,53                                    -36,00
                 Απρίλιος                                                                             37.674                             -27,03                              -24,44                                      57.330                               -33,90                                    -40,36
                 Μάιος                                                                                  38.789                               -8,13                              -19,21                                      66.760                                 -9,97                                    -35,78
                 Ιούνιος                                                                                39.252                             -17,58                              -19,47                                      66.307                                   4,11                                    -33,00
                 Ιούλιος                                                                                46.060                             -15,19                              -16,07                                      64.129                               -21,49                                    -29,86
                 Αύγουστος                                                                         17.878                             -16,06                              -17,75                                      47.060                               -12,54                                    -19,25
                 Σεπτέμβριος                                                                     40.230                             -10,75                              -16,13                                      70.103                               -11,24                                    -11,96
                 Οκτώβριος                                                                        43.987                             -11,95                              -13,16                                      70.071                               -38,06                                    -14,47
                 Νοέμβριος                                                                         38.903                             -12,77                              -13,91                                      77.428                                 -3,50                                    -13,27
                 Δεκέμβριος                                                                       39.408                                 1,40                              -10,88                                      63.668                                 -5,24                                    -14,51
2015       Ιανουάριος                                                                        27.941                             -12,57                              -10,10                                      80.398                                 22,63                                       -7,73
                 Φεβρουάριος                                                                   29.185                             -27,42                              -12,37                                      97.685                                 25,83                                       -1,59
                 Μάρτιος                                                                              40.029                                 4,52                              -10,02                                      71.301                                 21,12                                       -0,45
                 Απρίλιος                                                                             35.476                               -5,83                                 -8,92                                      44.318                               -22,70                                         6,88
                 Μάιος                                                                                  38.053                               -1,90                                 -6,95                                      90.760                                 35,95                                      13,93
                 Ιούνιος                                                                                42.340                                 7,87                                 -5,82                                      73.588                                 10,98                                      16,71
                 Ιούλιος                                                                                49.192                                 6,80                                 -2,50                                      89.551                                 39,64                                      19,48
                 Αύγουστος                                                                         20.398                               14,10                                   3,46                                      41.428                               -11,97                                      14,01
                 Σεπτέμβριος                                                                     41.683                                 3,61                                   3,30                                      69.398                                 -1,01                                      10,05
                 Οκτώβριος                                                                        45.170                                 2,69                                   4,70                                      76.820                                   9,63                                      14,86
                 Νοέμβριος                                                                         49.097                               26,20                                   9,53                                      64.285                               -16,97                                         5,05
                 Δεκέμβριος                                                                       44.733                               13,51                                10,51                                      81.584                                 28,14                                         7,80
2016       Ιανουάριος                                                                        34.165                               22,28                                12,91                                      69.327                               -13,77                                       -1,44
                 Φεβρουάριος                                                                   47.726                               63,53                                19,54                                      73.880                               -24,37                                       -5,24
                 Μάρτιος                                                                              52.079                               30,10                                24,39                                      88.196                                 23,70                                       -1,40
                 Απρίλιος                                                                             49.568                               39,72                                31,49                                      47.896                                   8,07                                       -2,21
                 Μάιος                                                                                  43.887                               15,33                                29,54                                      84.673                                 -6,71                                       -0,57
                 Ιούνιος                                                                                51.342                               21,26                                30,86                                      91.380                                 24,18                                       -0,59
                 Ιούλιος                                                                                55.101                               12,01                                27,93                                      90.829                                   1,43                                         2,07
                 Αύγουστος                                                                         30.652                               50,27                                25,34                                      69.081                                 66,75                                      14,87
                 Σεπτέμβριος                                                                     55.606                               33,40                                25,98                                              n/a                                     n/a                                           n/a
                 Οκτώβριος                                                                        52.965                               17,26                                22,26                                              n/a                                     n/a                                           n/a

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.15 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής - τομέας μεταποίησης 

                                                                                                                                                         Δείκτης                                                                                                          % Μεταβολή
                                                                                                                                                                                                                                     Προηγούμενο           Κινητού μέσου             Συσσωρευμένη 
Ετος /    Μήνας                                                                                        Mηνιαίος              Συσσωρευμένος                                                     έτος                           6 μηνών                          Περίοδος
2013       Ιανουάριος                                                                                            66,20                                             66,20                                                   -11,73                                 -10,80                                   -11,73
                 Φεβρουάριος                                                                                       67,10                                             66,65                                                   -16,13                                 -12,13                                   -14,00
                 Μάρτιος                                                                                                 66,90                                             66,73                                                   -20,92                                 -13,63                                   -16,44
                 Απρίλιος                                                                                                 74,90                                             68,78                                                   -12,40                                 -14,74                                   -15,38
                 Μάιος                                                                                                      75,30                                             70,08                                                   -19,89                                 -16,63                                   -16,39
                 Ιούνιος                                                                                                    74,40                                             70,80                                                   -16,22                                 -16,36                                   -16,36
                 Ιούλιος                                                                                                    83,80                                             72,66                                                   -11,04                                 -16,07                                   -15,53
                 Αύγουστος                                                                                            55,60                                             70,53                                                     -7,64                                 -15,06                                   -14,81
                 Σεπτέμβριος                                                                                         74,60                                             70,98                                                   -11,82                                 -13,54                                   -14,47
                 Οκτώβριος                                                                                            74,60                                             71,34                                                   -12,54                                 -13,57                                   -14,28
                 Νοέμβριος                                                                                             68,90                                             71,12                                                   -16,28                                 -12,82                                   -14,46
                 Δεκέμβριος                                                                                           68,50                                             70,90                                                     -9,63                                 -11,69                                   -14,09
2014       Ιανουάριος                                                                                            61,10                                             61,10                                                     -7,70                                 -11,25                                     -7,70
                 Φεβρουάριος                                                                                       64,90                                             63,00                                                     -3,28                                 -10,56                                     -5,48
                 Μάρτιος                                                                                                 68,90                                             64,97                                                       2,99                                    -8,27                                     -2,65
                 Απρίλιος                                                                                                 70,80                                             66,43                                                     -5,47                                    -6,95                                     -3,42
                 Μάιος                                                                                                      78,00                                             68,74                                                       3,59                                    -3,28                                     -1,91
                 Ιούνιος                                                                                                    77,40                                             70,18                                                       4,03                                    -0,87                                     -0,87
                 Ιούλιος                                                                                                    82,40                                             71,93                                                     -1,67                                            0                                     -1,00
                 Αύγουστος                                                                                            52,80                                             69,54                                                     -5,04                                    -0,14                                     -1,40
                 Σεπτέμβριος                                                                                         74,90                                             70,13                                                       0,40                                    -0,52                                     -1,19
                 Οκτώβριος                                                                                            73,50                                             70,47                                                     -1,47                                     0,16                                     -1,22
                 Νοέμβριος                                                                                             65,30                                             70,00                                                     -5,22                                    -1,30                                     -1,57
                 Δεκέμβριος                                                                                           70,70                                             70,06                                                       3,21                                    -1,50                                     -1,19
2015       Ιανουάριος                                                                                            56,70                                             56,70                                                     -7,20                                    -2,33                                     -7,20
                 Φεβρουάριος                                                                                       63,10                                             59,90                                                     -2,77                                    -2,04                                     -4,92
                 Μάρτιος                                                                                                 70,20                                             63,33                                                       1,89                                    -1,82                                     -2,51
                 Απρίλιος                                                                                                 74,80                                             66,20                                                       5,65                                    -0,57                                     -0,34
                 Μάιος                                                                                                      79,20                                             68,80                                                       1,54                                     0,61                                       0,09
                 Ιούνιος                                                                                                    81,60                                             70,93                                                       5,43                                     1,07                                       1,07
                 Ιούλιος                                                                                                    88,20                                             73,40                                                       7,04                                     3,32                                       2,05
                 Αύγουστος                                                                                            56,00                                             71,23                                                       6,06                                     4,58                                       2,43
                 Σεπτέμβριος                                                                                         76,60                                             71,82                                                       2,27                                     4,61                                       2,41
                 Οκτώβριος                                                                                            74,90                                             72,13                                                       1,90                                     3,99                                       2,36
                 Νοέμβριος                                                                                             73,80                                             72,28                                                    13,02                                     5,82                                       3,26
                 Δεκέμβριος                                                                                           76,50                                             72,63                                                       8,20                                     6,29                                       3,68
2016       Ιανουάριος                                                                                            61,60                                             61,60                                                       6,39                                     6,00                                       6,39
                 Φεβρουάριος                                                                                       72,20                                             66,90                                                    14,97                                     7,55                                     10,85
                 Μάρτιος                                                                                                 79,30                                             71,03                                                    13,94                                     9,50                                     11,98
                 Απρίλιος                                                                                                 83,00                                             74,03                                                    11,11                                   11,17                                     11,74
                 Μάιος                                                                                                      83,00                                             75,82                                                       3,75                                     9,38                                       9,88
                 Ιούνιος                                                                                                    86,40                                             77,58                                                       6,01                                     9,14                                       9,14
                 Ιούλιος                                                                                                    88,10                                             79,09                                                       0,11                                     7,75                                       7,60
                 Αύγουστος                                                                                            61,10                                             76,84                                                    10,49                                     7,08                                       7,88

                                                                                                                                                                                                          Αύγουστος                     Αύγουστος                       Ιαν.-Αύγ.                  Ιαν.-Αύγ.
Ποσοστϊαία μεταβολή ανά κατηγορία                                                                                                                    2015/2014                      2016/2015                   2015/2014              2016/2015
Γενικός Δείκτης                                                                                                                                                                                     6,06                                    8,57                                 2,43                            7,90
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού                                                                                                                   1,29                                   12,60                                   4,53                           10,29
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών                                                         -16,31                                   25,64                                 -2,23                           13,00
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό εκτός από έπιπλα                                                    43,33                                   20,16                                   8,62                           13,09
Κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις                                                                                                10,87                                      7,99                                   1,06                              7,22
Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων 
και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων                                                                                                                       11,50                                    -6,73                                   7,30                            -4,23
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες                                                                                                           -9,60                                   25,94                                 -7,40                            -5,94
Κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων                                                                                                             37,35                                    -3,68                                   0,86                           16,13
Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων                                                                               15,27                                   14,53                                 -2,34                              6,80
Κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού                                                   -43,02                                   27,45                              -18,18                           11,64
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μηχανοκίνητων οχημάτων 
και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών                                                                                                                                                    14,44                                 -15,34                                20,69                              5,43
Κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή 
και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                            -3,37                                   22,86                              -14,30                           10,51

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.16  Δείκτες αγοράς εργασίας με βάση την έρευνα εργατικού δυναμικού (ΕΕΔ)

                                                                                                                                                   2014                                                                                 2015                                                                                2016
Q3 Q4 Q1                       Q2                          Q3                         Q4                         Q1                     Q2

Εργατικό δυναμικό 436.202 439.039 435.544 427.228 420.317 414.469 409.599 41.813
Απασχόληση 366.307 368.772 358.401 364.585 358.178 361.448 352.017 370.743

Κατά τύπο απασχόλησης:
Πλήρης απασχόληση 318.562 317.334 305.968 314.469 313.393 310.904 300.944 318.567
Μερική απασχόληση 47.745 51.438 52.433 50.116 44.785 50.544 51.072 52.176

Κατά κλάδο απασχόλησης:
Γεωργία 16.531 18.058 15.284 15.490 13.062 12.903 13.526 13.666
Βιομηχανία 60.560 61.156 58.286 57.142 58.237 59.458 58.964 62.568
Υπηρεσίες 289.216 289.558 284.831 291.953 286.879 289.087 279.527 294.509

Υπάλληλοι 304.354 306.236 298.797 310.141 309.640 311.305 300.151 316.885

Άνεργοι
Ανεργία κατά διάρκεια:

Κάτω από 12 μήνες 35.995 36.436 43.892 33.476 34.405 27.630 33.872 27.308
12 μήνες και πάνω 33.900 33.832 33.249 29.166 27.734 25.390 23.711 23.731

Εργατικό δυναμικό (% του πληθυσμού)
Σύνολο 64,1 64,4 64,5 63,4 62,7 61,9 60,3 61,9
Άνδρες 69,9 69,4 69,3 68,0 68,0 66,9 65,2 67,3
Γυναίκες 58,8 59,8 60,3 59,3 58,0 57,5 55,9 57,0

Απασχόληση (% του πληθυσμού)
Σύνολο 53,8 54,1 53,1 54,1 53,5 54,0 51,8 54,4
Άνδρες 58,2 57,7 56,7 57,9 58,4 57,9 56,2 59,3
Γυναίκες 49,9 50,8 49,8 50,7 49,0 50,5 47,9 50,0

Ανεργία (% του εργατικού δυναμικού)
Σύνολο 16,0 16,0 17,7 14,7 14,8 12,8 14,1 12,1
Άνδρες 16,8 16,7 18,1 14,9 14,1 13,4 13,9 11,9
Γυναίκες 15,2 15,1 17,3 14,4 15,5 12,1 14,3 12,3

Πηγή: ΣΥΚ (ΕΕΔ).
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Τεχνικές Σημειώσεις

www.fbrh.eu
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(Α) Εγχώρια Νομισματικά Μεγέθη

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

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

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

ματικές αναπροσαρμογές ώστε να αντικα-
τοπτρίζει τις αυξομειώσεις που οφείλονται
σε καθαρές πράξεις. 

Η προαναφερόμενη μεθοδολογία υιοθετή-
θηκε από την έκδοση Δεκεμβρίου 2009. Σε
προηγούμενες εκδόσεις του Οικονομικού
Δελτίου ο ρυθμός μεταβολής των νομισμα-
τικών μεταβλητών υπολογιζόταν ως η ετή-
σια ποσοστιαία μεταβολή των υπολοίπων
στο τέλος της περιόδου. Λεπτομέρειες της
μεθοδολογίας παρέχονται στην έκδοση
των Νομισματικών και Χρηματοοικονομι-
κών Στατιστικών του Τμήματος Στατιστι-
κής, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστο-
χώρο της ΚΤΚ.

(B)  Ισοζύγιο πληρωμών

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

Η υιοθέτηση του ΒΡΜ6 στον τομέα των
στοιχείων των εξωτερικών στατιστικών για
την Κύπρο ξεκίνησε να εφαρμόζεται από
τον Ιούνιο του 2014.  Η πρώτη δημοσίευση
των εν λόγω στοιχείων πραγματοποιήθηκε
τον Οκτώβριο του 2014. Τα δημοσιευμένα
στοιχεία για το ΙΠ και την Διεθνή Επενδυτική
Θέση και το εξωτερικό χρέος καλύπτουν την
περίοδο απο το 2008 μέχρι και σήμερα. 

Η εφαρμογή των νέων εγχειριδίων παρείχε
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την ευκαιρία υιοθέτησης ευρύτερων
αλλαγών και αναθεωρήσεων με στόχο τη
βελτίωση της κάλυψης και της ποιότητας
των παραγόμενων στατιστικών στοιχείων
του εξωτερικού τομέα. Συγκεκριμένα, πέραν
από την ενσωμάτωση των στοιχείων των
οντοτήτων ειδικού σκοπού που είναι εγγε-
γραμμένες/εγκαθιδρυμένες στην Κύπρο σε
όλες τις εξωτερικές  στατιστικές που παρά-
γονται  και δημοσιεύονται, η ΚΤΚ έχει επίσης
αναβαθμίσει τα συστήματα συλλογής και
καταρτισμού των στατιστικών στοιχείων του
εξωτερικού τομέα, δίνοντας μεγαλύτερη
έμφαση στην εφαρμογή νέων ερευνών και
τη χρήση διαθέσιμων διοικητικών πηγών.

(Γ) Εθνικοί Λογαριασμοί

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

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

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