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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΕΠ:         Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
ΓεΣΥ:         Γενικό Σχέδιο Υγείας 
ΔΕΘ:          Διεθνής Επενδυτική Θέση 
ΔΟΣ:         Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας 
ΔΝΤ:         Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
ΔΤΚ:           Δείκτης Τιμών Κατοικιών 
ΕΕ:             Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΕΔ:          Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 
ΕΚΤ:          Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
ΕνΔΤΚ:     Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών  
                   Καταναλωτή 
ΕΤΧ:          Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων 
ΗΒ:             Ηνωμένο Βασίλειο 
ΗΠΑ:         Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
IΤΣ:            Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 
ΚΕΠ:          Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα 
ΚΤΚ:          Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
ΜΕΧ:         Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις 
ΝΧΙ:           Νομισματικά και  
                   Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 
ΟΕΣ:         Οντότητες Ειδικού Σκοπού 
ΟΣΣΙ:         Ονομαστική Σταθμισμένη  
                   Συναλλαγματική Ισοτιμία 
ΟΠΕΚ:      Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών  
                   Εξαγωγών Χωρων 
ΠΣΣΙ:        Πραγματική Σταθμισμένη  
                   Συναλλαγματική Ισοτιμία 
ΣΣΙ:           Σταθμισμένη Συναλλαγματική 
                   Ισοτιμία 
ΣΥΚ:          Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου 
ΤΑΑ:          Ταμείο Ανάκαμψης και  
                   Ανθεκτικότητας 
ΤΚΑ:          Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ΤΚΧ:           Τμήμα Κτηματολογίου και  
                   Χωρομετρίας 
ΤτΑ:          Τράπεζα της Αγγλίας 
ΦΠΑ:         Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

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

ESTR:              Euro Short-term, rate 
(Βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ) 

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

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

FED:              Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ 
NACE:          Nomenclature statistique des Ac-

tivités économiques dans la Com-
munauté Européenne (Στατιστική 
ταξινόμηση των οικονομικών δρα-
στηριοτήτων στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα) 

NGEU:          Next Generation EU  
                       (Ταμείο Ανάκαμψης ΕΕ) 
PEPP:            Pandemic Emergency Purchase 

Programme (Έκτακτο Πρόγραμμα 
Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων 
λόγω Πανδημίας) 

SDW:            Statistical Data Warehouse (στατι -
στική βάση δεδομένων της ΕΚΤ) 
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Εισαγωγή 
 
Οι συνέπειες που προκλήθηκαν στην 
κυπριακή οικονομία από την πανδημία ήταν 
σχετικά πιο περιορισμένες σε σύγκριση με τις 
πρώτες εκτιμήσεις, και το γεγονός αυτό αντι-
κατοπτρίζεται στην ισχυρή ανάκαμψη της 
οικονομικής δραστηριότητας κατά το 2021. Η 
θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται εν μέρει στα 
αποτελεσματικά μέτρα στήριξης από το 
κράτος, την ΚΤΚ, την ΕΚΤ και άλλες ευρω-
παϊκές αρχές. Τα μέτρα αυτά, ιδιαίτερα εκείνα 
που ήταν στοχευμένα στις ευάλωτες ομάδες 
νοικοκυριών και ευπαθείς τομείς της οικονο-
μίας, κατόρθωσαν να αναχαιτίσουν σε μεγάλο 
βαθμό το εύρος της αρνητικής επίδρασης των 
περιοριστικών μέτρων και γενικότερα του 
«κλεισίματος» της οικονομίας. Επιπλέον, η 
καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία οφεί-
λεται και στη δημοσιονομική εξυγίανση που 
είχε προηγηθεί της πανδημίας αλλά και στη 
σημαντική απομόχλευση των ισολογισμών 
των τραπεζών, των επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών τα τελευταία χρόνια πριν την 
πανδημία. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε το 
απαραίτητο χρηματοπιστωτικό και δημοσιο-
νομικό περιθώριο, για ουσιαστική αντιμετώ-
πιση του πλήγματος της πανδημίας.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πιο 
πρόσφατα στοιχεία της ΣΥΚ, τα οποία έχουν 
δημοσιευθεί μετά την ημερομηνία ενημέ-
ρωσης των στατιστικών στοιχείων του 
παρόντος Οικονομικού Δελτίου, καταγράφηκε 
σημαντική ανάκαμψη του ΑΕΠ το πρώτο 
εννιάμηνο του 2021 κατά 5,2%, προερχόμενη 
τόσο από την εγχώρια ζήτηση όσο και από τις 
καθαρές εξαγωγές. Από τομεακής πλευράς, 
οφείλεται στην ανάκαμψη των τομέων του 
εμπορίου, των μεταφορών, των ξενοδοχείων 
και εστιατορίων. Γενικότερα, και παρά την 
εξάπλωση της μετάλλαξης “Δέλτα” κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, ο επιταχυνόμενος 
ρυθμός των εμβολιασμών συνέβαλε στην 
αποτροπή της επανεισαγωγής αυστηρών 
περιοριστικών μέτρων, ενισχύοντας έτσι την 
εμπιστοσύνη και υποστηρίζοντας την 
ανάκαμψη της κατανάλωσης, των επενδύσεων 
και του τουριστικού τομέα.  

Η αναμενόμενη υλοποίηση των επενδύ-
σεων και των μεταρρυθμίσεων που περιλαμ-
βάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας ενισχύουν περαιτέρω τις 
προοπτικές ανάκαμψης του ΑΕΠ. Παράλληλα, 
οι υψηλότερες από τα συνηθισμένα επίπεδα 
αποταμιεύσεις των νοικοκυριών που παρατη-
ρήθηκαν, αναμένεται μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα να διοχετευτούν προς την 
πραγματική οικονομική δραστηριότητα.  

Οι θετικές όμως προοπτικές εξακολουθούν 
να συνοδεύονται από σημαντικό βαθμό 
αβεβαιότητας που σχετίζεται με την απρό-
βλεπτη εξέλιξη της πανδημίας, περιλαμβανό-
μενης της επικράτησης της μετάλλαξης 
«Όμικρον». Συγκεκριμένα, οι διαταραχές στις 
αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού που 
προκαλούνται στο διεθνές εμπόριο από την 
πανδημία αλλά και οι συνεχείς ανοδικές 
πιέσεις στις διεθνείς τιμές των βασικών 
προϊόντων μετριάζουν τις προοπτικές 
ανάπτυξης, καθώς η εξάρτηση της Κύπρου 
από τις εισαγωγές, ειδικά από το πετρέλαιο, 
είναι πολύ υψηλή. Οι αυξημένες πληθωρι-
στικές πιέσεις που καταγράφονται εξ αιτίας 
κυρίως των πιο πάνω παραγόντων, αν και 
αναμένονται να αποδυναμωθούν από τα τέλη 
του 2022, εντούτοις ενόσω διαρκούν, επιφέ-
ρουν πλήγμα στην αγοραστική δύναμη τόσο 
των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων, 
με αρνητικές ενδεχόμενα συνέπειες στην 
καταναλωτική ζήτηση και στις επενδύσεις. 

Ο τραπεζικός τομέας κατά το 2021 
βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόσθετες προκλή-
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σεις που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της 
πανδημίας. 

Από την έναρξη της πανδημίας και προς 
έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της, η 
ΚΤΚ ενήργησε τάχιστα και σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Οικονομικών εκδόθηκε το 
μορατόριουμ αποπληρωμής δανείων για 
περίοδο εννιά μηνών όπου μεγάλο μέρος των 
δανειοληπτών (τόσο νοικοκυριά όσο και 
επιχειρήσεις) που διατηρούσαν εξυπηρετού-
μενες χορηγήσεις εντάχθηκαν κάτω από αυτό 
και οι δόσεις των πιστωτικών τους διευκολύν-
σεων παγοποιήθηκαν. Η εννεάμηνη περίοδος 
έληξε στο τέλος Δεκεμβρίου 2020. Το ύψος 
των δανείων κάτω από το μορατόριο ήταν της 
τάξης των €11,8 δις περίπου.  Το μέγεθος αυτό 
καταδεικνύει την προστασία που δόθηκε με 
το μέτρο αυτό τόσο στις τράπεζες, όσο και 
στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.  Ωστόσο, 
οι συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας και 
η απρόβλεπτή της πορεία αυξάνουν τους 
κινδύνους για πιθανό νέο κύμα μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων. Για το λόγο αυτό, η ΚΤΚ, 
έχει επανειλημμένα επισύρει την προσοχή των 
τραπεζών ως προς την ανάγκη για την επιχει-
ρησιακή τους ετοιμότητα στην ενδεχόμενη 
αυξητική ροή αιτήσεων για αναδιαρθρώσεις, 
καθώς επίσης στην ανάγκη επιτάχυνσης του 
όγκου, του χρόνου διεκπεραίωσης και των 
διαδικασιών των αναδιαρθρώσεων για 
αποφυγή της αύξησης των μη εξυπηρετού-
μενων χορηγήσεων αλλά και για να επιτραπεί 
στις βιώσιμες επιχειρήσεις να συνεχίσουν 
εύρυθμα τις εργασίες τους. Από τα στοιχεία 
για τις πιστωτικές διευκολύνσεις που έτυχαν 
αναδιάρθρωσης και ως αποτέλεσμα των πιο 
πάνω παρεμβάσεων της ΚΤΚ, έχει παρατη-
ρηθεί, μία σημαντική αύξηση αναδιαρθρώ-
σεων για το πρώτο εξάμηνο του 2021 (€1,4 
δισ.) σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2020 (€0,27 δισ.).  

Επιπρόσθετα, η ΚΤΚ ανάπτυξε τα κατάλληλα 
εργαλεία για τη συλλογή στοιχείων και παρακο-
λούθηση της πορείας των χορηγήσεων που η 
αποπληρωμή τους θα έπρεπε να επανεκκινήσει 
μέσα στο 2021 λόγω της λήξης του μορατορίου 
πληρωμών. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής 
είναι θετικά, δεδομένου ότι το ποσοστό των 
νέων δανείων από αυτά που ήταν ενταγμένα 
κάτω από το μορατόριο και τα οποία έχουν 
καταστεί ΜΕΧ είναι λίγο πιο κάτω από το 3%. 
Αυτό καταδεικνύει ότι οι ενέργειες της ΚΤΚ προς 
τις τράπεζες για την ανάγκη επιχειρησιακής 
ετοιμότητας προς αντιμετώπιση τους αυξη-
μένου όγκου αναδιαρ θρώσεων έφεραν το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωστόσο, εξ αιτίας του 
ότι ένα νέο κύμα της πανδημίας βρίσκεται υπό 
εξέλιξη, θα πρέπει οι τράπεζες να βρίσκονται σε 
συνεχή εγρήγορση και να διευκολύνουν τη 
διεκπεραίωση αναδιαρθρώσεων. 

Πέραν των οποιοδήποτε νέων ΜΕΧ, η 
ύπαρξη των υφιστάμενων ΜΕΧ συνεχίζει να 
αποτελεί βαρίδι για τους ισολογισμούς των 
τραπεζών, παρά την πρόοδο που έχει σημει-
ωθεί και τη μείωση των ΜΕΧ σε επίπεδα γύρω 
στα €4,97 δισ.1 στα τέλη Αυγούστου 2021 (και 
ακόμη κοντά στα €4 δισ. αν λάβουμε υπόψη 
και την τελευταία ανακοίνωση της Τράπεζας 
Κύπρου για πώληση ΜΕΧ ύψους €0,6 εκ 
περίπου). Ο δείκτης των ΜΕΧ ανέρχεται στο 
17% σε επίπεδο τραπεζικού συστήματος2, και, 
παρά τη μεγάλη του μείωση, είναι ακόμα 
σημαντικά υψηλότερος από το μέσο όρο της 
ΕΕ (2% περίπου). Δεν θα πρέπει επίσης να 
παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι μεγάλο 
μέρος της μείωσης των ΜΕΧ απορροφήθηκε 
από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (ΕΕΠ), 
οι οποίες διέπονται από τον περί αγοραπωλη-
σίας πιστωτικών διευκολύνσεων και για 
συναφή θέματα νόμο. Η εφαρμογή του 
Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανει-
οληπτών που Αντιμετωπίζουν Οικονομικές 
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1.      Όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο (εγχώριες εργασίες μόνο). 
2.      Περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τρίτων χωρών.

a22110039 CBC December 2021 Economic Bulletin GREEK_a1.qxp_Layout 1  4/1/22  11:09 AM  Page 9



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

10Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Δυσκολίες καθώς και η εφαρμογή της Οδηγίας 
της ΚΤΚ λαμβάνοντας υπ’ όψη την αρχή της 
αναλογικότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται 
από τις ΕΕΠ, μετά από απαίτηση της ΚΤΚ.  

Επιπρόσθετα, η χαμηλή κερδοφορία των 
τραπεζών λόγω του υφιστάμενου περιβάλ-
λοντος και ο ανταγωνισμός από τα ιδρύματα 
πληρωμών δημιουργούν την ανάγκη για 
αύξηση της αποτελεσματικότητας τους, ενώ 

η αναπροσαρμογή του επιχειρηματικού τους 
μοντέλου είναι επίσης αναγκαία. Μέσα στα 
πλαίσια αυτά, τίθεται και η πρόκληση για 
στήριξη των πράσινων επενδύσεων καθώς 
και προώθησης της ψηφιοποίησης. Αν και 
βραχυπρόθεσμα οι εν λόγω προκλήσεις 
δημιουργούν κόστος, τα οφέλη θα παρου-
σιαστούν σταδιακά μεν αλλά ουσιαστικά σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
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Σύνοψη του Οικονομικού Δελτίου 
 
Η παγκόσμια οικονομία έχει καταγράψει θετι-
κούς ρυθμούς μεγέθυνσης κατά το πρώτο 
εννιάμηνο του έτους, αν και οι προκλήσεις και 
η αβεβαιότητα εν μέσω της συνεχιζόμενης 
πανδημίας και των νέων μεταλλάξεων του 
COVID-19 παραμένουν σημαντικές. Η μεγάλη 
δέσμη νομισματικών και δημοσιονομικών 
μέτρων στήριξης και η σημαντική πρόοδος 
στους εμβολιασμούς συνεχίζουν να περιορί-
ζουν σημαντικά τις επιπτώσεις της πανδημίας 
στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη. 
Παράλληλα, καταγράφονται σημαντικές αυξή-
σεις στον παγκόσμιο πληθωρισμό λόγω 
κυρίως της μεγάλης ανόδου των τιμών της 
ενέργειας αλλά και της ανοδικής επίδρασης 
άλλων παραγόντων που σχετίζονται με την 
πανδημία. Οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες 
για τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ 
πλησιάζουν αλλά συνεχίζουν να βρίσκονται 
σε επίπεδα κάτω από τον μεσοπρόθεσμο 
στόχο της ΕΚΤ.  

Όσον αφορά στην κυπριακή οικονομία, και 
σύμφωνα με την τελευταία ημερομηνία ενημέ-
ρωσης των στατιστικών στοιχείων του παρό -
ντος Οικονομικού Δελτίου, καταγράφηκε 
σημα ντική ανάκαμψη του ΑΕΠ το πρώτο 
εξάμηνο του 2021 κατά 5,1% λόγω επίδρασης 
βάσης, συνεχιζόμενης προσαρμογής στα νέα 
δεδομένα και της αποτελεσματικότητας των 
μέτρων στήριξης. Σύμφωνα με τα προκαταρ-
κτικά στοιχεία της ΣΥΚ, η οικονομική ανάκαμ -
ψη ανήλθε στο 5,2% το τρίτο τρίμηνο του 2021. 

Από τομεακής πλευράς, η ανάκαμψη του 
ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο του 2021 προέρχεται 
από την αυξημένη δραστηριότητα στους πλεί-
στους οικονομικούς τομείς, εξαιρουμένης της 
κατηγορίας των χρηματοπιστωτικών και 
ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (συνεισφορά 
-0,2 ποσοστιαίων μονάδων). Οι τομείς με τη 

μεγαλύτερη συνεισφορά ήταν αυτοί του 
εμπορίου, των μεταφορών, των ξενοδοχείων 
και εστιατορίων (2,2 ποσοστιαίες μονάδες).  

Αναφορικά με τον πληθωρισμό με βάση 
τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(ΕνΔΤΚ), αυτός έφτασε στο 1,8% κατά τη διάρ-
κεια του πρώτου δεκάμηνου του 2021 σε 
σύγκριση με -1,1% την αντίστοιχη περίοδο 
του 2020. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται στις αυξή-
σεις στις τιμές της ενέργειας λόγω κυρίως της 
σημαντικής αύξησης της τιμής του πετρε-
λαίου στις διεθνείς αγορές αλλά και στην 
ανοδική επίδραση βάσης, καθώς και στη 
σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας το 
τρέχον έτος σε σχέση με το 2020. Άλλοι παρά-
γοντες που σχετίζονται με την πανδημία, όπως 
για παράδειγμα οι διαταραχές ή ελλείψεις 
στην αλυσίδα εφοδιασμού στο διεθνές 
εμπόριο και οι σημαντικές αυξήσεις του 
κόστους μεταφορών συνείσφεραν επίσης 
στην άνοδο συγκεκριμένων συνιστωσών του 
ΕνΔΤΚ, όπως τα βιομηχανικά προϊόντα εξαι-
ρουμένης της ενέργειας και των υπηρεσιών.  

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η πορεία 
του τουρισμού το 2021 παρουσιάζεται πιο 
βελτιωμένη από ότι αρχικά προβλεπόταν, με 
τις αφίξεις τουριστών για το πρώτο δεκάμηνο 
του 2021 να ανέρχονται στο 46% του επιπέ -
δου του 2019. Η πρόκληση είναι μεγάλη για τα 
επόμενα χρόνια, και ιδιαίτερα για το 2022, εν 
μέσω της αβεβαιότητας που επικρα τεί σε 
σχέση με την πορεία της πανδημίας, εντούτοις 
αναμένεται σταδιακή ανάκαμψη του τουρι-
σμού σε προ κρίσης επίπεδα το 2024. 

Οι τιμές κατοικιών σημείωσαν ετήσια 
αύξηση 0,9% και 0,3% κατά το πρώτο και 
δεύτερο τρίμηνο του 2021, αντίστοιχα, καθο-
δηγούμενες από την αυξημένη ζήτηση για 
διαμερίσματα από εγχώριους αγοραστές. Η 
τάση αυτή υποστηρίζεται από το σχέδιο της 
κυβέρνησης για μερική επιχορήγηση του 

1

2

Εισαγω
γή

Διεθνές Π
εριβάλλον: 

μακροοικονομικές και 
χρηματοοικονομικές εξελίξεις

Enter/ 
Exit

Full 
Screen

3

Εγχώ
ριο  

Π
εριβάλλον

4

Μ
ακροοικονομικές  

Π
ροβλέψ

εις  για την  
Κυπριακή Ο

ικονομία

a22110039 CBC December 2021 Economic Bulletin GREEK_a1.qxp_Layout 1  4/1/22  11:09 AM  Page 11



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

12Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

επιτοκίου για νέα στεγαστικά δάνεια και το 
περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, ενώ συμβολή 
στην αύξηση των τιμών έχει και η αύξηση του 
κατασκευαστικού κόστους, αν και δεν σχετί-
ζεται με τις επιδράσεις της ζήτησης. Αντίθετα 
οι τιμές των εμπορικών ακινήτων έχουν επηρε-
αστεί από την πανδημία, με τις τιμές καταστη-
μάτων, αποθηκών και γραφείων να 
σ ημειώ νουν μείωση κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2021 κατά 5,2%, 4,3% και 0,9%, αντίστοιχα. 

Τα μέτρα στήριξης της οικονομίας συνέ-
βαλαν στη συγκράτηση τόσο της επιδείνωσης 
της ανεργίας όσο και της συρρίκνωσης της 
απασχόλησης κατά το 2020 σε σχέση με την 
προηγούμενη κρίση του 2013. Το 2021 παρα-
τηρήθηκε σταδιακή ανάκαμψη στην απασχό-
ληση η οποία κατέγραψε ετήσια άνοδο 0,8% 
το πρώτο εξάμηνο. Η ανεργία ανήλθε στο 
8,5% το πρώτο εξάμηνο του 2021, εντούτοις, 
με τη δημοσίευση των στοιχείων για το τρίτο 
τρίμηνο του έτους μετά και την τελευταία 
ημερομηνία ενημέρωσης των στατιστικών 
στοιχείων του παρόντος Οικονομικού Δελτίου, 
κατέγραψε πτώση στο 6,6%, καταδεικνύοντας 
έτσι την περιορισμένη πιθανότητα επιδρά-
σεων υστέρησης (hysteresis effects)3. 

Οι συνέπειες της πανδημικής κρίσης και τα 
εκτεταμένα μέτρα που είχαν ληφθεί για τον 
περιορισμό της, αποτυπώνονται στη σημαν-
τική επιτάχυνση των νομισματικών μεγεθών. 
Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των καταθέσεων 
του εγχώριου ιδιωτικού τομέα κατέγραψε 
αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 5,3% τον 
Οκτώβριο του 2021, σε σύγκριση με 2,5%  τον 
Δεκέμβριο του 2020. Η ανοδική πορεία των 
καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα οφείλεται 
κυρίως στην ενίσχυση τόσο της προληπτικής 
όσο και της αναγκαστικής αποταμιευτικής 
συμπεριφοράς των νοικοκυριών λόγω των 
περιοριστικών μέτρων της πανδημίας και της 
αβεβαιότητας ως προς την εξέλιξη της. Σε 

προληπτική αύξηση των καταθέσεων τους 
προχώρησαν και οι επιχειρήσεις, από τη μία, 
λόγω της αβεβαιότητας από την πανδημία και 
επακόλουθα για τα μελλοντικά έσοδά τους και 
από την άλλη λόγω της σημαντικής 
ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας 
από το δεύτερο τρίμηνο του 2021. 

Όσον αφορά την πιστωτική επέκταση, 
παρά τον τερματισμό της αναστολής δόσεων 
δανείων και την επανέναρξη των αποπλη-
ρωμών, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των 
καθαρών δανείων προς τον εγχώριο ιδιωτικό 
τομέα επιταχύνθηκε το πρώτο δεκάμηνο του 
2021.  Συγκεκριμένα, αυτός έφτασε το 3,8% 
τον Οκτώβριο του 2021 σε σύγκριση με 3,3% 
στο τέλος  του 2020.  Σε αυτό συνέβαλε η 
ανάκαμψη που παρουσίασε ο νέος δανεισμός 
του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα 
από τα μέσα του 2020 και εντεύθεν. Συγκεκρι-
μένα, το πρώτο εννιάμηνο του 2021 ο νέος 
δανεισμός προς τον μη-χρηματοοικονομικό 
ιδιωτικό τομέα ανήλθε στα €2,3 δισ. σε 
σύγκριση με €1,9 δισ. την αντίστοιχη περίοδο 
του 2020. Το υπόλοιπο των ΜΕΧ, εντός του 
τραπεζικού συστήματος, παρέμεινε σε γενικές 
γραμμές σταθερό στα 5 δισ. ευρώ κατά τους 
πρώτους οκτώ μήνες του 2021 μετά την 
υποχώρηση που είχε καταγραφεί το 2020 
μεσούσης της πανδημίας. Ωστόσο, τα δάνεια 
εκτός τραπεζικών ισολογισμών συνεχίζουν να 
επιβαρύνουν την πραγματική οικονομία, γι’ 
αυτό δίδεται ιδιαίτερη σημασία στη μείωση 
του ιδιωτικού χρέους. 

Τα επιτόκια στην Κύπρο εξακολούθησαν να 
διατηρούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα κατά το 
πρώτο ενιάμηνο του 2021 σε σχέση με την 
τελευταία πενταετία, ωστόσο παρατηρήθηκαν 
ελαφρές ανοδικές πιέσεις στα επιτόκια δανείων 
κατά την υπό εξέταση περίοδο, λόγω της αντί-
ληψης αυξημένου κίνδυνου επισφαλειών από 
τις τράπεζες, συνέπεια των επιπτώσεων της 

3.      Τέτοιες επιδράσεις περιλαμβάνουν καθυστερημένες επιπτώσεις της ανεργίας, όπου το ποσοστό ανεργίας συνεχίζει να αυξάνεται 
ακόμη και μετά την ανάκαμψη της οικονομίας, π.χ. λόγω απώλειας επαγγελματικών δεξιοτήτων.
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πανδημίας. Από την άλλη, η συνεχής επεκτα-
τική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και η αναθε-
ώρηση της στρατηγικής της τον Ιούλιο του 
2021, συγκρατεί σε μεγάλο βαθμό τις ανοδικές 
πιέσεις στα δανειστικά επιτόκια. Συγκεκριμένα, 
το μέσο επιτόκιο νέων στεγαστικών δανείων 
προς νοικοκυριά αυξήθηκε στο 2,20% τον 
Σεπτέμβριο του 2021 σε σύγκριση με 2,16% 
τον Δεκέμβριο του 2020 και 2,12% τον Σεπτέμ-
βριο του 2020. Παράλληλα, το κόστος νέου 
δανεισμού από τα εγχώρια ΝΧΙ προς τις μη 
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης 
του ευρώ για δάνεια ύψους μέχρι €1 εκατ. 
αυξήθηκε στο 3,27% τον Σεπτέμβριο του 2021 
από 3,13% τον Δεκέμβριο του 2020 και 3,17% 
τον Σεπτέμβριο του 2020. Όσον αφορά, τα 
επιτόκια καταθέσεων για νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις, αυτά δεν κατέγραψαν αξιόλογη μετα-
βολή κατά τη προαναφερόμενη περίοδο.   

Μετά και την καταγραφείσα αύξηση κατά 
5,1% το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος 

έτους, το ΑΕΠ αναμένεται να καταγράψει 
άνοδο 5,6% το 2021. Περαιτέρω αύξηση 
κατά 3,7% περίπου ετησίως προβλέπεται τα 
έτη 2022-24, λόγω ανάκαμψης της εγχώριας 
ζήτησης και των καθαρών εξαγωγών. Αναμέ-
νεται πτώση της ανεργίας το δεύτερο 
εξάμηνο του 2021 με συνεχιζόμενη μείωση 
τα επόμενα έτη, φθάνοντας το 5,6% το 2024. 
Ο πληθωρισμός αναμένεται να σημειώσει 
σημαντική άνοδο το 2021 και το 2022 (στο 
2,2% και στο 2,5%, αντίστοιχα), λόγω κυρίως 
των σημαντικών αυξήσεων στις τιμές της 
ενέργειας καθώς επίσης των προβλημάτων 
στις αλυσίδες εφοδιασμού (supply bottle-
necks). Πιο συγκρατημένοι πληθωρισμοί 
αναμένονται τα έτη 2023-24 (1,2% και 1,5%, 
αντίστοιχα), επηρεαζόμενοι από μειώσεις 
στις τιμές του πετρελαίου. Τέλος, οι κίνδυνοι 
σε σχέση με βασικό σενάριο για το ΑΕΠ αξιο-
λογούνται ισορροπημένοι και ελαφρώς προς 
τα πάνω για τον πληθωρισμό τα έτη 2021-24. 
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• Ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας κατά 
το πρώτο δεκάμηνο του έτους, αν και οι προ-
κλήσεις και η αβεβαιότητα εν μέσω της συνε-
χιζόμενης πανδημίας και των νέων μεταλλά-
ξεων του COVID-19 παραμένουν σημαντικές. 

• Η μεγάλη δέσμη νομισματικών και δημοσιο-
νομικών μέτρων στήριξης και η σημαντική 
πρόοδος στους εμβολιασμούς συνεχίζουν 
να περιορίζουν σημαντικά τις επιπτώσεις 
της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομική 
ανάκαμψη. 

• Σημαντικές αυξήσεις στον παγκόσμιο πλη-
θωρισμό λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου 
των τιμών της ενέργειας αλλά και ανοδικής 
επίδρασης άλλων παραγόντων που σχετί-
ζονται με την πανδημία. 

• Μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πλη-
θωρισμό στη ζώνη του ευρώ πλησιάζουν 
αλλά συνεχίζουν να βρίσκονται σε επίπεδα 
κάτω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ. 

 
Κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2021, παρατη-
ρήθηκε ισχυρή ανάκαμψη της παγκόσμιας 
οικονομίας σε σχέση με το 2020. Τα συνεχιζό-
μενα μέτρα νομισματικής χαλάρωσης από τις 
κύριες κεντρικές τράπεζες σε συνδυασμό με 
τα σημαντικά δημοσιονομικά μέτρα στήριξης 
από πλευράς κυβερνήσεων έχουν συμβάλει 
σημαντικά στον περιορισμό των επιπτώσεων 
της πανδημίας. Ιδιαίτερη ώθηση στην παγκό-
σμια οικονομία έδωσε και η σημαντική 
πρόοδος στους εμβολιασμούς, στηρίζοντας 
έτσι την εμπιστοσύνη των αγο ρών. Εντούτοις, 
τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία καταδει-
κνύουν μια επιβράδυνση στην παγκόσμια 
οικονομική ανάπτυξη και μια ανομοιομορφία 
στη δυναμική ανάπτυξης μεταξύ των χωρών, 
εν μέσω των συνεχιζόμενων διαταραχών στην 
αλυσίδα εφοδιασμού του διεθνούς εμπορίου 
αλλά και των νέων μεταλλάξεων του COVID-
19. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέ-
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ψεις διεθνών οργανισμών4, οι προοπτικές της 
οικονομικής ανά καμ ψης στις κύριες ανεπτυγ-
μένες οικονομίες, παρά τη συνεχιζόμενη 
αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας, συνεχίζουν 
να είναι γενικά σθεναρές για τα έτη 2021-2022 
(Διάγραμμα Α.1). Χαρακτηριστικά, για το 
2021 αναμένεται ο ρυθμός ανάπτυξης να 
ανέλθει γύρω στο 5,0%, και 5,9% για τη ζώνη 
του ευρώ και τις ΗΠΑ, αντίστοιχα, και να 
επιβραδυνθεί στο 4,3% και 4,8%, αντίστοιχα, 
το 2022. 

Ο παγκόσμιος πληθωρισμός συνέχισε να 
καταγράφει σημαντικές αυξήσεις, κατά την 
υπό ανασκόπηση περίοδο, με τις πληθωρι-
στικές πιέσεις να αποδεικνύονται ισχυρότερες 
από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Οι παρά γο ντες 
που σχετίζονται με την παν δημία, όπως οι 
πιέσεις στο κόστος παραγωγής από τις διατα-
ραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού του διεθνούς 
εμπορίου, οι αυξήσεις των τιμών των 
τροφίμων, η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς 
και ζήτησης, καθώς και οι ανισορροπίες στην 
αγορά ενέργειας είναι οι βασικοί παράγοντες 
που συνέβαλαν στην αύξηση του παγκόσμιου 
πληθωρισμού. Αν και οι διαταραχές από την 
πανδημία φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη διάρ-
κεια από ό,τι αναμενόταν από την αρχική εκτί-
μηση, αυτές προβλέπεται να επιλυθούν σε 
μεγάλο βαθμό στο εγγύς μέλλον όταν επέλθει 
εντέλει ομαλοποίηση στο μακροοικονομικό 
περιβάλλον. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες 
προβλέψεις διεθνών οργανισμών5, το 2021 ο 
πληθωρισμός σε επιλεγμένες κύριες ανεπτυγ-
μένες οικονομίες, με εξαίρεση την Ιαπωνία, 
εκτιμάται ότι θα κυμανθεί σε επίπεδα πέραν 
του 2% (Διάγραμμα Α.2). Χαρακτηριστικά, για 
το 2021 αναμένεται πληθωρισμός γύρω στο 

4.      Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πιο 
πρόσφατων προβλέψεων από: Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eu-
ropean Economic Forecast, Autumn 2021) και το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, October 2021). 

5.     Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό υπολογίζεται ως ο μέσος 
όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: Την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (European Economic Forecast, Autumn 2021) και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, 
October 2021). 

1

2

Εισαγω
γή

Διεθνές Π
εριβάλλον: 

μακροοικονομικές και 
χρηματοοικονομικές εξελίξεις

Enter/ 
Exit

Full 
Screen

3

Εγχώ
ριο  

Π
εριβάλλον

4

Μ
ακροοικονομικές  

Π
ροβλέψ

εις  για την  
Κυπριακή Ο

ικονομία

-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8 Προβλ.ΗΠΑ Ιαπωνία

ζώνη του ευρώ Ην. Βασίλειο

Ιούλ.Ιαν.
2016

Ιούλ.Ιαν.
2017

Ιούλ.Ιαν.
2018

Ιαν.
2019

Ιούλ. Ιούλ. Ιούλ.Ιαν.
2020

Ιαν.
2021

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.2 Πληθωρισμός σε επιλεγμένες χώρες 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: Εurostat, SDW (ΕΚΤ). 
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο 
πρόσφατων προβλέψεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ.

-25
-20
-15
-10

-5
0
5

10
15
20
25 Προβλ.ΗΠΑ Ιαπωνία

ζώνη του ευρώ Ην. Βασίλειο

Q3Q1
2016

Q3Q1
2017

Q3Q1
2018

Q1
2019

Q3 Q3 Q3Q1
2020

Q1
2021 20

21

20
22

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

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

a22110039 CBC December 2021 Economic Bulletin GREEK_a1.qxp_Layout 1  4/1/22  11:09 AM  Page 16



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

17Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

2,3%, και 4,3% για τη ζώνη του ευρώ και τις 
ΗΠΑ, αντίστοιχα, ενώ το 2022 αυτός αναμέ-
νεται στο 2,0% και 3,4%, αντίστοιχα. 

Όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες προσδο-
κίες της αγοράς για τον πληθωρισμό στη ζώνη 
του ευρώ, ο δείκτης “5Υ5Υ" (μετά από πέντε 
έτη για ορίζοντα 5 ετών) διαμορφώθηκε στο 
1,81% στις 26 Νοεμβρίου του 2021 σε 
σύγκριση με 1,26% στις 31 Δεκεμβρίου του 
2020 (Διάγραμμα Α.3). Την ίδια στιγμή, σύμ -
φω να με την Έρευνα της ΕΚΤ μεταξύ των Εξει-
δικευμένων Φορέων Διενέργειας Προβλέψεων 
(ECB Survey of Professional Forecasters) για το 
τέταρτο τρίμηνο του 2021, οι πιο μακροπρό-
θεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό στη 
ζώνη του ευρώ (για το 2026) ανήλθαν στο 
1,9%. Σε γενικές γραμμές, η ανοδική τάση των 
πιο πάνω δεικτών σε σχέση με το τέλος του 
2020 φαίνεται να σχετίζεται κυρίως με τις 
τρέχουσες προαναφερθείσες εξελίξεις.  

Αξιοσημείωτο γεγονός για τη ζώνη του 
ευρώ αποτελεί επίσης και η ανακοίνωση6 για 
την αναθεώρηση της στρατηγικής νομισμα-
τικής πολιτικής της ΕΚΤ στις 8 Ιουλίου 2021, 
για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια. 
Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική, ο μεσοπρό-
θεσμος στόχος για τον πληθωρισμό είναι 
συμμετρικός στο 2%. Αυτό σημαίνει ότι οι 
αρνητικές και οι θετικές αποκλίσεις του 
πληθωρισμού από τον στόχο είναι εξίσου 
ανεπιθύμητες και ενδεχόμενα σε μια μεταβα-
τική περίοδο ο πληθωρισμός να διαμορφωθεί 
μετρίως πάνω από τον στόχο. Τα μη-συμβα-
τικά μέσα, όπως η παροχή ενδείξεων σχετικά 
με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισμα-
τικής πολιτικής (forward guidance), οι αγορές 
στοιχείων ενεργητικού και οι πράξεις πιο 
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης θα 
εξακολουθήσουν να αποτελούν αναπό-

6.     Για περαιτέρω λεπτομέρειες των συγκεκριμένων αποφά-
σεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (ημερομηνίας 8 
Ιουλίου 2021), βλ. τον πιο κάτω ιστοχώρο της ΕΚΤ: 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr
210708~dc78cc4b0d.el.html 
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Πηγή: Bloomberg.

a22110039 CBC December 2021 Economic Bulletin GREEK_a1.qxp_Layout 1  4/1/22  11:09 AM  Page 17



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

18Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

σπαστο κομμάτι της εργα λειο θήκης της ΕΚΤ 
και θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση. 

Η διατήρηση της ιδιαίτερα επεκτατικής και 
ευέλικτης νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ συνέ-
χισε να προσφέρει ευνοϊκές συνθήκες χρημα-
τοδότησης σε όλα τα κράτη-μέλη της, ενώ 
συνέβαλε με ουσιαστικό τρόπο στον μετριασμό 
των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. 
Παραδειγματικά, από τα τέλη Μαρτίου 2020, οι 
αγορές ομολόγων στα πλαί σια του PEPP έχουν 
συμβάλει δραστικά στη μείωση των αποδό-
σεων των 10-ετών κρατι κών ομολόγων των 
χωρών μελών της ζώνης του ευρώ, ειδικά των 
χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από την 
πανδημία (Διάγραμμα Α.4).  

Σε γενικές γραμμές, η διατήρηση ευνοϊκών 
συνθηκών χρηματοδότησης στη ζώνη του 
ευρώ και η στήριξη από τη δημοσιονομική 
πολιτική εξακολουθεί να είναι απαραίτητη 
στο παρόν στάδιο. Η μείωση της αβεβαι-
ότητας από την πανδημία και η ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης θα στηρίξουν την οικονομική 
δραστηριότητα και θα διαφυλάξουν τη 
μεσοπρό θεσμη σταθερότητα των τιμών.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.4 Αποδόσεις επιλεγμένων 10-ετών ή 
κατά προσέγγιση 10-ετών κυβερνητικών ομολόγων 
χωρών της ζώνης του ευρώ (σε %)

Πηγή: Bloomberg.

18/03/2020: Το ΔΣ της ΕΚΤ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, το νέο έκτακτο προσωρινό πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών 
στοιχείων “PEPP” ύψους €750 δισ. λόγω της πανδημίας. 
 
04/06/2020: Το ΔΣ της ΕΚΤ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να αυξήσει το συνολικό ποσό του PEPP κατά €600 δισ. σε €1.350 δισ. 
 
10/12/2020: Το ΔΣ της ΕΚΤ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να αυξήσει περαιτέρω το συνολικό ποσό του PEPP κατά €500 
δισ. σε €1.850 δισ. και να παρατείνει το PEPP μέχρι τουλάχιστον το τέλος Μαρτίου του 2022. 
 
11/03/2021: Το ΔΣ της ΕΚΤ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να διενεργεί τις αγορές με ευελιξία σύμφωνα με τις συνθήκες 
της αγοράς και με σκοπό να αποτραπεί η υιοθέτηση αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης.
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(Β) Εγχώριο Περιβάλλον
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• Σημαντική ανάκαμψη του ΑΕΠ το πρώτο 
εξάμηνο του 2021 λόγω επίδρασης βάσης, 
συνεχιζόμενης προσαρμογής στα νέα δεδο-
μένα και της αποτελεσματικότητας των μέ-
τρων στήριξης. 

• Ο εγχώριος πληθωρισμός κατά το πρώτο δε-
κάμηνο του έτους επέστρεψε σε θετικά επί-
πεδα, λόγω αυξήσεων στις τιμές της ενέρ-
γειας και της συνεχιζόμενης ανισορροπίας 
μεταξύ μειωμένης προσφοράς και αυξημέ-
νης ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες . 

• Αυξήσεις στις τιμές κατοικιών παρατηρούν-
ται το πρώτο εξάμηνο του χρόνου. Η τάση 
αυτή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη ζή-
τηση από εγχώριους αγοραστές ιδιαίτερα 
για διαμερίσματα. 

• Καλύτερη από την αναμενόμενη επίδοση 
στον τομέα του τουρισμού κατά τους καλο-
καιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες του 
2021. 

• Περιορισμένη πιθανότητα επιδράσεων 
υστέρησης (hysteresis effects) λόγω της ση-
μαντικής ανάκαμψης στο ΑΕΠ και της απο-
τελεσματικότητας των οικονομικών μέτρων 
για στήριξη εργαζομένων. 

• Μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος 
αντανακλώντας τη βελτίωση στην οικονο-
μική δραστηριότητα και την αγορά εργα-
σίας. 

• Οι συνολικές καταθέσεις κατέγραψαν 
αξιοσημείωτη αύξηση ενώ παράλληλα η 
πιστωτική επέκταση προς τον εγχώριο 
ιδιωτικό τομέα στήριξε την πραγματική οι-
κονομία. 

• Μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού 
του ΑΕΠ τον Σεπτέμβριο του 2021 σε σχέση 
με τα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα, λόγω 
της μείωσης στο ταμειακό απόθεμα του κρά-
τους και της ισχυρής ανάκαμψης της οικο-
νομίας. 
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1. Οικονομική Δραστηριότητα 
 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της 
ΣΥΚ, τα οποία ήταν διαθέσιμα σύμφωνα με 
την τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των 
στατιστικών στοιχείων του παρόντος Οικονο-
μικού Δελτίου, η οικονομική ανάκαμψη το 
τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε στο 5,2%. 
Συνολικά, τα συνεχιζόμενα θετικά οικονομικά 
αποτελέσματα σχετίζονται με τη στήριξη από 
τα μέτρα οικονομικής πολιτικής και τηv 
προσαρμογή των καταναλωτών, των εργαζο-
μένων και των επιχειρήσεων στα νέα δεδο-
μένα (“adaptation effects”).  

Σε ό,τι αφορά την ανάλυση των διαθέ-
σιμων αναλυτικών στοιχείων με βάση την 
ημερομηνία αναφοράς του παρόντος Οικονο-
μικού Δελτίου και που καλύπτουν το πρώτο 
εξάμηνο του 2021 (Πίνακας Α.1), η ανάκαμψη 
του ΑΕΠ οφείλεται σε όλες τις υποκατηγορίες 
του ΑΕΠ, και κυρίως στη μεγέθυνση της εγχώ-
ριας ζήτησης. Η άνοδος στην ιδιωτική κατα-
νάλωση ανήλθε στο 2,9%, αποτέλεσμα 
σημαντικής επίδρασης βάσης λόγω των 
επιπτώσεων της πανδημίας το δεύτερο 
τρίμηνο του 2020, καθώς και συνεπεία της 
σταδιακής αποκατάστασης του επιπέδου του 
διαθέσιμου εισοδήματος κατά το 2021. Οι 
επενδύσεις κατέγραψαν σημαντική άνοδο 
26,1%, συνεπεία της προαναφερθείσας 
επίδρασης βάσης, της συνεχιζόμενης ολοκλή-
ρωσης σημαντικών κατασκευαστικών έργων 
από τον ιδιωτικό τομέα καθώς και της 
στήριξης των οικιστικών επενδύσεων από 
την κρατική επιχορήγηση μέρους του επιτο-
κίου για νέα στεγαστικά δάνεια. Διορθωμένες 
ως προς την επίδραση των Οντοτήτων 
Ειδικού Σκοπού (ΟΕΣ), οι επενδύσεις εξακο-
λουθούν να καταγραφούν άνοδο, αν και 
μικρότερη. Η δημόσια κατανάλωση κατέ-
γραψε άνοδο 14,9%, πρωτίστως λόγω της 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.1 ΑΕΠ κατά κατηγορία δαπανών 
(πραγματικοί όροι, ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.

 
                                                                                               2018      2019          2020      2020 H1     2021 H1 
ΑΕΠ                                                                                             5,7           5,3              -5,2                  -6,1                  5,1 
Ιδιωτική κατανάλωση                                                         5,1           3,0              -5,0                  -9,0                  2,9 
Δημόσια κατανάλωση                                                         3,6         12,7             15,0                 16,3               14,9 
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου           -4,9           2,9               0,0               -10,7               26,1 
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                                 7,3           7,5              -5,1                   0,2                  1,4 
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                                4,3           8,3              -2,5                  -1,0                  4,6 
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αύξησης στις δαπάνες που αφορούν στην 
αγορά υπηρεσιών υγείας από το ΓεΣΥ και, 
κατά δεύτερο λόγο, στη συνεχιζόμενη 
σταδιακή κατάργηση των μειώσεων στους 
μισθούς που υιοθετήθηκαν τα έτη της κρίσης 
(βλ. Εγχώριες Δημοσιονομικές Εξελίξεις). Η 
άνοδος στις συνολικές εξαγωγές της τάξης 
του 1,4%, η οποία είναι μεγαλύτερη όταν τα 
στοιχεία διορθωθούν ως προς την επίδραση 
των ΟΕΣ, προήλθε από την άνοδο στις 
εξαγωγές υπηρεσιών, λόγω της μερικής 
ανάκαμψης του τουρισμού (βλ. Ισοζύγιο 
Πληρωμών). Ταυτόχρονα, η αύξηση στις 
συνολικές εισαγωγές κατά 4,6%, με παρόμοια 
άνοδο να καταγράφεται όταν τα στοιχεία 
διορθωθούν ως προς την επίδραση των ΟΕΣ, 
αντικατοπτρίζει, κυρίως, την αύξηση των 
εισαγωγών αγαθών που σχετίζονται με τις 
επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση (βλ. 
Ισοζύγιο Πληρωμών) και, σε μικρότερο 
βαθμό, την άνοδο στις εισαγωγές υπηρεσιών.  

Από τομεακής πλευράς (Πίνακας Α.2), η 
ανάκαμψη του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο του 
2021 προέρχεται από την αυξημένη δραστη-
ριότητα στους πλείστους οικονομικούς 
τομείς, εξαιρουμένης της κατηγορίας των 
χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών 
δραστηριοτήτων (συνεισφορά -0,2 ποσοστι-
αίων μονάδων). Οι τομείς με τη μεγαλύτερη 
συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι εκείνοι του εμπο-
ρίου, των μεταφορών, των ξενοδοχείων και 
εστιατορίων (2,2 ποσοστιαίες μονάδες) 
καθώς και των κατασκευών και της μεταποί-
ησης (0,7 ποσοστιαίες μονά δες, έκαστος). 
Καταγράφηκε επίσης θετική συνεισφορά 
κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στην κατη-
γορία τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, η 
οποία αποτελεί μέρος των “λοιπών τομέων” 
όπως και η μεταποίηση.  

Ποιοτικοί δείκτες (soft data) και διαθέ-
σιμα ποσοτικά στοιχεία (hard data) για το 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.2 ΑΕΠ κατά οικονομική δραστηριότητα 
(σταθμισμένη επίδραση στη συνολική ετήσια μεταβολή, ποσοστιαίες 
μονάδες)

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

 
                                                                                              2018       2019          2020      2020 H1     2021 H1 
ΑΕΠ (%)                                                                                    5,7            5,3              -5,2                  -6,1                  5,1 
Κατασκευές                                                                             0,9            0,7              -0,4                  -0,7                  0,7 
Εμπόριο, μεταφορές, ξενοδοχεία  
και εστιατόρια                                                                        2,3            0,8              -4,4                  -4,3                  2,2 
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές  
δραστηριότητες                                                                  -1,4          -0,2               0,4                   0,2                -0,2 
Επαγγελματικές, επιστημονικές και  
διοικητικές δραστηριότητες                                            1,2            0,7              -0,4                  -0,4                  0,4 
Λοιποί τομείς(1)                                                                      2,7            3,3              -0,4                  -0,8                  1,9 
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τέταρτο τρίμηνο του 2021, καταδεικνύουν 
τη συνέχιση του θετικού ρυθμού μεγέ-
θυνσης του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, η πορεία 
του ΑΕΠ ακολουθεί τις εξελίξεις στον Δείκτη 
Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) καθώς και 
στους επιμέρους δείκτες, οι οποίοι παρέ-
χουν πρώιμα σημάδια της συνεχιζόμενης 
θετικής πορείας της κυπριακής οικονομίας. 
Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του ΔΟΣ κατά 
τη διμηνία Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2021 
ανήλθε στο 105,4, καταγράφοντας συνεχιζό-
μενη άνοδο σε σχέση με 103,8 το τρίτο 
τρίμηνο του 2021 και 84 το τέταρτο τρίμηνο 
του 2020 (Πίνακας Α.3). Αναλυτικότερα, οι 
επιμέρους δείκτες από τις Έρευνες Οικονο-
μικής Συγκυρίας (Πίνακας Α.3) για τη 
διμηνία Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2021 κατα-
δεικνύουν βελτίωση στις υπηρεσίες (6 
ποσοστιαίες μονάδες) και, σε μικρότερο 
βαθμό, στη βιομηχανία και στο λιανικό 
εμπόριο (περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες, 
έκαστος) σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 
2021. Σε ό,τι αφορά ποσοτικά στοιχεία, ο 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη κύκλου εργα-
σιών του λιανικού εμπορίου (Διάγραμμα 
Α.5) κατέγραψε επιβράδυνση τη διμηνία 
Ιουλίου-Αυγούστου (5,9%) σε σχέση με το 
δεύτερο τρίμηνο του 2021, το οποίο παρου-
σίασε σημαντική τριμηνιαία άνοδο (10,9%). 
Στα θετικά, σημειώνεται ότι ο εν λόγω 
δείκτης έχει ανακάμψει σημαντικά από τις 
αρχές του έτους μετά και την άρση των 
περιοριστικών μέτρων (lockdowns) από τα 
μέσα Μαΐου του 2021, και είναι υψηλότερος 
σε σχέση με τα επίπεδα πριν το ξέσπασμα 
της πανδημίας. 

Η θετική πορεία της ιδιωτικής κατανά-
λωσης διαφαίνεται από διάφορους προπο-
ρευόμενους ποιοτικούς δείκτες (soft data). 
Όσον αφορά τις προσδοκίες των κατανα-
λωτών για σημαντικές αγορές για τους επόμε-
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2020
Ιαν. Μάρτ. Μάιος Ιούλ.

2021
Ιαν. Μάρτ. Μάιος Ιούλ.Σεπτ. Νοέμ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.5 Λιανικές πωλήσεις (εξαιρουμένων των 
μηχανοκίνητων οχημάτων) 
(δείκτης όγκου κύκλου εργασιών, έτος βάσης: Ιαν. 2020=100)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

ΠIΝΑΚΑΣ A.3 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας:  
δείκτες εμπιστοσύνης 

(για επιμέρους δείκτες: διαφορά μεταξύ ποσοστού θετικών και ποσοστού 
αρνητικών απαντήσεων, μέσος όρος περιόδου)

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

 
                                                                2020          2020          2021           2021          2021                      2021 
                                                                     Q3               Q4                Q1                Q2               Q3        Οκτ.-Νοέμ. 
ΔΟΣ                                                           83,9             84,0             81,8             99,6          103,8                      105,4 
Βιομηχανία                                          -26,7           -28,8           -35,2            -17,3           -10,9                         -7,9 
Υπηρεσίες                                            -45,8           -45,9           -48,5             14,6             26,5                        32,5 
Καταναλωτές                                      -27,0           -32,3           -29,8            -16,5           -19,9                       -19,7 
Λιανικό εμπόριο                                -27,0           -26,9           -27,8            -12,8             -6,2                         -3,3 
Κατασκευές                                         -16,5           -18,8           -23,8            -18,7           -17,9                       -17,6 
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νους 12 μήνες (Διάγραμμα Α.6), σε γενικές 
γραμμές καταγράφεται βελτίωση από τις 
αρχές του 2021, εντούτοις ο δείκτης παρα-
μένει κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλό-
τερος σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020, 
πριν από το ξέσπασμα της υγειονομικής 
κρίσης. Ταυτόχρονα, σημειώνεται η γενική 
σταθεροποίηση του δείκτη αναφορικά με 
προσδοκίες στην παρούσα φάση, ο οποίος 
παραμένει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε 
σχέση με πριν την κρίση. Συνολικά, και παρά 
τις διακυμάνσεις στις χρονοσειρές, η πορεία 
των εν λόγω δεικτών καταδεικνύει θετικές 
προοπτικές σε σχέση με την ιδιωτική κατανά-
λωση. Σε ό,τι αφορά τις εγγραφές μηχανοκι-
νήτων οχημάτων (Διάγραμμα Α.7) και μετά 
τις θετικές ετήσιες αυξήσεις που παρατηρή-
θηκαν κάθε μήνα μέχρι και τον Απρίλιο του 
2021, η εικόνα αντιστράφηκε τους επόμενους 
μήνες λόγω και των ελλείψεων που παρατη-
ρούνται στην αγορά, συνεπεία των προβλη-
μάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού, οι οποίες 
έχουν επηρεάσει την αυτοκινητοβιομηχανία 
σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Σε ό,τι αφορά δείκτες του κατασκευα-
στικού τομέα και του τουρισμού (βλ. Αγορά 
Ακινήτων και Τουρισμός, αντίστοιχα), διαφαί-
νονται συνεχιζόμενα σημάδια ανάκαμψης. Σε 
ό,τι αφορά τον τομέα ακινήτων, η σημαντική 
ώθηση που παρατηρείται στον τομέα των 
οικιστικών επενδύσεων κυρίως από εγχώρια 
ζήτηση, αναμένεται να μετριαστεί από τη 
λήξη τον Δεκέμβριο του 2021 του μέτρου που 
αφορά στην επιχορήγηση από την κυβέρ-
νηση μέρους του επιτοκίου για νέα στεγα-
στικά δάνεια. Εντούτοις, η κατασκευαστική 
δραστηριότητα γενικότερα αναμένεται να 
συνεχίσει να ανακάμπτει λόγω των μεγάλων 
και πολυετών έργων τα οποία είχαν ήδη ξεκι-
νήσει πριν το ξέσπασμα της πανδημίας (βλ. 
Μακροοικονομικές προβλέψεις). Αναφορικά 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.7 Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων 
(αριθμός νέων εγγραφών)

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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με την πορεία του τουρισμού, σχετικοί 
κίνδυνοι λόγω της πρόσφατης μετάλλαξης 
“Όμικρον”, αναμένεται να μετριαστούν από 
την αναμενόμενη μακροπρόθεσμη βελτίωση 
της επιδημιολογικής εικόνας, τόσο στην 
Κύπρο όσο και στις κυριότερες τουριστικές 
αγορές λόγω και των κινήτρων για ουσια-
στική ώθηση του εμβολιαστικού προγράμ-
ματος. Ωστόσο, πλήρης ομαλοποίηση στον 
τουρισμό αναμένεται το 2024 (βλ. Μακροοι-
κονομικές προβλέψεις). 
 
2. Τιμές (Πληθωρισμός, τιμές ακινήτων, 
κόστος εργασίας) 
 
Πληθωρισμός 
 
Tο πρώτο δεκάμηνο του έτους, ο εγχώριος 
πληθωρισμός, με βάση τον Εναρμονισμένο 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), επανήλθε 
σε θετικά επίπεδα, φθάνοντας το 1,8% σε 
σύγκριση με -1,1% την αντίστοιχη περίοδο 
του 2020 (Διάγραμμα Α.8α και Πίνακας Α.4). 
Όπως και στη ζώνη του ευρώ, η μεγαλύτερη 
άνοδος στις τιμές του ΕνΔΤΚ παρατηρείται 
μετά τον Ιούλιο του 2021, με τον εγχώριο 
πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 4,4% τον 
Οκτώβριο του 2021 σε σύγκριση με -1,4% τον 
αντίστοιχο μήνα του 2020.  

Ο αυξημένος εγχώριος πληθωρισμός 
κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2021 αντα-
νακλά σε μεγάλο βαθμό τις αισθητές αυξή-
σεις στις τιμές της ενέργειας (Διάγραμμα 
Α.8β). Κατά κύριο λόγο, αυτό οφείλεται στη 
σημαντική άνοδο των τιμών του πετρελαίου 
αλλά και στην ανοδική επίδραση βάσης, με 
αποτέλεσμα την καταγραφή σημαντικών 
αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και του 
ηλεκτρικού ρεύματος. Σημειώνεται ότι, η 
αύξηση στις τιμές του πετρελαίου επηρεάζει 
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις τιμές της 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.8α Πληθωρισμός στην Κύπρο 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: Eurostat.

ΠIΝΑΚΑΣ Α.4 Πληθωρισμός στην Κύπρο, κύριες 
κατηγορίες 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: Eurostat. 
(1) Σύμφωνα με τη στάθμιση για το έτος 2021.

 
                                                                                                                          Ετήσια μεταβολή, % 

                                                                                               Ιαν.-Οκτ.      Ιαν.-Οκτ.        Οκτ.     Σεπτ.        Οκτ. 
                                                               Στάθμιση(1)               2020               2021       2020      2021      2021  
ΕνΔΤΚ                                                            1000,00                   -1,1                    1,8           -1,4           3,6           4,4 
Μη-Επεξεργασμένα τρόφιμα                  54,34                     2,8                    0,3            6,3           3,0           3,4 
Επεξεργασμένα τρόφιμα                        186,87                     0,1                  -0,4            0,7           0,3           0,4 
Ενέργεια                                                            93,48                   -8,9                 11,3        -13,4         25,5         27,1 
Υπηρεσίες                                                      411,52                   -1,0                    1,1           -1,6           2,0           2,8 
Βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ.  
της ενέργειας                                               253,79                   -0,7                    1,3           -0,2           1,9           2,2 
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας                    906,52                   -0,5                    0,7           -0,4           1,7           2,2 
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας  
και των τροφίμων                                      665,31                   -0,9                    1,0           -1,2           1,9           2,5 
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Πηγές: Eurostat και υπολογισμοί της ΚΤΚ.
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ενέργειας στην Κύπρο από ότι στις άλλες 
χώρες της ζώνης του ευρώ, λόγω της εξάρ-
τησης της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος από το αργό πετρέλαιο. Επίσης, 
μέρος της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού 
ρεύματος για την περίοδο Απριλίου-Σεπτεμ-
βρίου του 2021 οφείλεται σε επίδραση 
βάσης, ως αποτέλεσμα της εξάλειψης της 
επίδρασης από την επιβληθείσα μείωση στην 
τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος την αντί-
στοιχη περυσινή περίοδο. Στην άνοδο των 
τιμών του ηλεκτρισμού συνέβαλε και η 
σημαντική αύξηση στο κόστος αγοράς 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκη-
πίου, σύμφωνα με την πολιτική που αφορά 
όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Πέραν των τιμών της ενέργειας, η άνοδος 
του πληθωρισμού τόσο στην Κύπρο όσο και 
στην υπόλοιπη ζώνη του ευρώ οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στις διαταραχές και στις ελλεί-
ψεις που παρατηρούνται στις αλυσίδες 
εφοδιασμού στο διεθνές εμπόριο και των 
σημαντικών αυξήσεων στο κόστος μετα-
φορών και εμπορευμάτων ανά το παγκόσμιο, 
ως απότοκο των επιπτώσεων της πανδημίας. 
Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριό-
τητας το 2021 και η επακόλουθη αύξηση στην 
ιδιωτική κατανάλωση έχει δημιουργήσει 
ανισορροπία μεταξύ της ζήτησης και της 
προσφοράς. Συνεπεία αυτού, παρατηρούνται 
σημαντικές ανοδικές πιέσεις σε διάφορες 
βασικές υποκατηγορίες του πληθωρισμού 
των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης 
της ενέργειας, όπως για παράδειγμα στις τιμές 
των αυτοκινήτων, ειδών επίπλωσης, ειδών 
ένδυσης και ηλεκτρικών προϊόντων οικιακού 
εξοπλισμού.  

Θετική συνεισφορά στον ΕνΔΤΚ είχαν και οι 
τιμές των υπηρεσιών λόγω, κυρίως, των αυξη-
μένων τιμών των αεροπορικών μεταφορών 
επιβατών σε σχέση με την περυσινή αντί-
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στοιχη περίοδο. Υπενθυμίζεται ότι, την αντί-
στοιχη περίοδο του 2020 οι τιμές των αεροπο-
ρικών ταξιδιών είχαν επηρεαστεί αισθη τά από 
την επιβολή περιοριστικών μέτρων για την 
πανδημία και την απότομη μείωση στη 
ζήτηση. Η ανάκαμψη της ζήτησης για αεροπο-
ρικά ταξίδια αλλά και η συνεχιζόμενη περιορι-
σμένη προσφορά ταξιδιών από και προς την 
Κύπρο κατά το πρώτο δεκάμηνο του έτους, 
επανάφερε τις μέσες τιμές των αεροπορικών 
ταξιδιών στα προ πανδημίας επίπεδά τους.  

Υπό το φως των πιο πάνω εξελίξεων, ο 
πληθωρισμός εξαιρουμένων των τιμών της 
ενέργειας και των τροφίμων (δομικός πληθω-
ρισμός), ανήλθε στο 1,0% κατά το πρώτο 
δεκάμηνο του 2021 σε σύγκριση με -0,9% την 
αντίστοιχη περίοδο του 2020 (Διάγραμμα 
Α.8α και Πίνακας Α.4, σελ. 25). 
 
Κατασκευαστικός τομέας και τιμές 
ακινήτων 
 
Οι τιμές κατοικιών στην Κύπρο κατά το πρώτο 
μισό του 2021 παρουσίασαν ανάκαμψη, ιδιαί-
τερα όσον αφορά τα διαμερίσματα 
(Διάγραμμα Α.9), σε αντιδιαστολή με τις τιμές 
εμπορικών ακινήτων, που κατέγραψαν 
μειώσεις κατά την ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία του Δείκτη 
Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) της ΚΤΚ κατά το πρώτο 
και δεύτερο τρίμηνο του 2021 οι τιμές κατοι-
κιών κατέγραψαν τριμηνιαίες αυξήσεις 0,5% 
και 0,3%, αντίστοιχα, ενώ σύμφωνα με στοι-
χεία του δείκτη του RICS Cyprus οι τιμές κατα-
στημάτων, αποθηκών και γραφείων 
σημείωσαν μείωση κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2021 κατά 5,2%, 4,3% και 0,9%, αντί-
στοιχα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με προκαταρ-
κτικά στοιχεία της ΚΤΚ για το τρίτο τρίμηνο 
του 2021 παρατηρείται συνεχιζόμενη αύξηση 
των τιμών κατοικιών η οποία εξακολουθεί να 
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Πηγή: ΚΤΚ.
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καθοδηγείται από την αγορά διαμερισμάτων. 
Η τάση αυτή των τιμών υποστηρίζεται από το 
σχέδιο της κυβέρνησης για μερική επιχορή-
γηση του επιτοκίου για νέα στεγαστικά δάνεια 
και το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων όσον 
αφορά την εγχώρια αγορά αλλά και από την 
προώθηση επενδύσεων και κινήτρων για 
headquartering εταιρειών υψηλής τεχνολο-
γίας, καθώς και του προγράμματος για 
απόκτηση άδειας μόνιμης παραμονής στην 
Κύπρο μέσω της αγοράς ακινήτων από ξένους 
επενδυτές.  

Η αύξηση των τιμών κατοικιών συνάδει και 
με ευρύτερες μακροοικονομικές εξελίξεις, 
όπως τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ ο οποίος 
συνεχίζει να είναι σημαντικός. Πιο πρόσφατοι 
δείκτες όπως ο δείκτης προσδοκιών των 
τιμών ακινήτων για τους επόμενους τρεις 
μήνες που δημοσιεύεται στις Έρευνες Οικονο-
μικής Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
συνάδουν με την αυξητική πορεία του τομέα, 
καταγράφοντας θετικό πρόσημο κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2021 (Διάγραμμα Α.10).  

Η συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης για 
ακίνητα από εγχώριους αγοραστές η οποία 
εξακολουθεί να στηρίζει την αγορά, ενι -
σχύεται σε κάποιο βαθμό και από τα σημάδια 
σταθεροποίησης που καταγράφει η ζήτηση 
για ακίνητα από ξένους επενδυτές. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία πωλητήριων εγγράφων του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
(ΤΚΧ), οι αγοραπωλησίες ακινήτων σε Παγκύ-
πρια βάση παρουσίασαν ετήσια αύξηση 
37,6% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, αν 
και από χαμηλή βάση λόγω των μέτρων κατά 
της πανδημίας. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 
ετήσια αύξηση 62,8% και 3,5% στις πωλήσεις 
σε εγχώριους και ξένους αγοραστές, αντί-
στοιχα. Κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 
2021 οι αγοραπωλησίες ακινήτων σε Παγκύ-
πρια βάση παρουσίασαν ετήσια αύξηση 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.10 Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) και 
προσδοκίες τιμών ακινήτων για τους επόμενους 
τρεις μήνες

Πηγές: ΚΤΚ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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21,6% η οποία αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 
29,4% και 9% στις πωλήσεις σε εγχώριους και 
ξένους αγοραστές, αντίστοιχα (Πίνακας Α. 5). 
Άξιο αναφο  ράς είναι το γεγονός ότι στην 
επαρχία Λευκωσίας οι συναλλαγές παρου-
σίασαν αύξηση 37,6% κατά τους δέκα πρώτους 
μήνες του 2021 σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο του 2019, η οποία προέρχεται κυρίως 
από εγχώριους αγοραστές (αύξηση 44,2%). 

Η αυξημένη ζήτηση από εγχώριους αγορα-
στές ευνοείται από το συνεχιζόμενο περι-
βάλλον χαμηλών επιτοκίων, ενώ το γεγονός 
ότι τα κριτήρια δανεισμού παραμένουν σε 
σχετικά αυστηρά επίπεδα αποτελεί ένδειξη 
ότι σε μεγάλο βαθμό ο νέος ενυπόθηκος 
δανεισμός θα εξακολουθήσει να είναι 
βιώσιμος (Διάγραμμα Α.11).  

Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των τιμών, 
ανεξάρτητα από τη ζήτηση, φαίνεται να διαδρα-
ματίζει και η αύξηση στα κατασκευαστικά υλικά 
ιδιαίτερα στο τρίτο τρίμηνο του 2021. Το 
γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη 
συνεχή παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων 
για να διαφανεί αν θα επηρεαστεί η μέχρι 
σήμερα καλή πορεία που παρατηρείται στον 
τομέα, παρά τα προβλήματα που παρατη-
ρούνται στην αγορά όπως προκύπτουν από τις 
επιδημιολογικές εξελίξεις, καθώς και την υφιστά-
μενη προσπάθεια διάθεσης ακινήτων από τα 
χαρτοφυλάκια των τραπεζών και των εταιρειών 
εξαγοράς πιστώσεων προς την αγορά. 
 
Κόστος Εργασίας 
 
Η πανδημία είχε σημαντική επίπτωση στο 
κόστος εργασίας (δαπάνη ανά μισθωτό) το 
2020, η οποία μετριάστηκε από αντισταθμι-
στικά μέτρα για στήριξη της απασχόλησης και 
των εισοδημάτων. Τα σχέδια ίσχυαν μέχρι και 
τον Οκτώβριο του 2021 και έχουν στοχεύσει, 
κυρίως, στη στήριξη του τουριστικού τομέα. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.11 Κριτήρια χορήγησης και επιτόκιο 
στεγαστικών δανείων  
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ. 
Σημείωση: Θετικός αριθμός στα κριτήρια χρηματοδότησης σημαίνει αυστηρότερα 
κριτήρια.

ΠIΝΑΚΑΣ A.5 Αγορά ακινήτων 

 (ετήσια μεταβολή, %, εκτός εάν σημειωνεται διαφορετικά)

Πηγές: ΣΥΚ, ΤΚΧ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
(1) Τα στοιχεία είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο  του 2021.

 
                                                                                    Ιαν.- Οκτ .        Ιαν.-Οκτ.          Οκτ.         Σεπτ.        Οκτ.  
                                                                                               2020                 2021         2020          2021       2021  
Πωλητήρια έγγραφα (σύνολο)                                  -23,9                    21,6            30,9             16,3        -14,4 
Πωλητήρια έγγραφα (ντόπιοι)                                   -16,1                    29,4            43,3                9,3        -22,3 
Πωλητήρια έγγραφα (αλλοδαποί)                           -33,8                       9,0            12,3             30,4            0,8 
Δείκτης εμπιστοσύνης στον  
κατασκευαστικό τομέα  
(μέσος όρος του δείκτη)                                                -11,0                  -19,8          -11,3           -19,6        -16,4 
Δείκτης προσδοκιών για τις τιμές 
 των ακινήτων τους επόμενους 3 μήνες  
(μέσος όρος του δείκτη)                                                    2,4                    28,7               1,6             54,0         67,0 
Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών(1)              -0,6                       8,9             -0,5              -0,8            n/a 
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Κατά το 2021, μετά και την πτώση που καταγρά-
φηκε μέχρι και το πρώτο τρίμηνο, παρατηρή-
θηκε σημαντική διόρθωση στο κόστος 
εργασίας το δεύτερο τρίμηνο, συνεπεία επί δρα -
σης βάσης και λόγω της αύξησης των ωρών 
εργασίας ανά απασχολούμενο (βλ. Αγο ρά Εργα-
σίας). Ταυτόχρονα, το εργατικό κό στος ανά ώρα 
εργασίας κατέγραψε πολύ μικρό τερη άνοδο.   

Αναλυτικότερα, η ονομαστική δαπάνη ανά 
μισθωτό κατέγραψε αύξηση 2,9% το πρώτο 
εξάμηνο του 2021 σε συνέχεια μείωσης 3,3% το 
αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο (Διάγραμμα 
Α.12). Η δαπάνη του δημοσίου τομέα κατέ-
γραψε άνοδο κατά 4,1%, ενώ μικρότερη αύξηση 
της τάξης του 2,3% καταγράφηκε στον ιδιωτικό 
τομέα. Η δαπάνη ανά μισθωτό στο δημόσιο 
τομέα, πέραν της επίδρασης από το ΓεΣΥ, είναι 
κυρίως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης 
σταδιακής κατάργησης των μειώσεων επί των 
απολαβών και των συντάξεων που είχαν υιοθε-
τηθεί κατά τα έτη της κρίσης. Στον ιδιωτικό 
τομέα, η προαναφερθείσα άνοδος οφείλεται, 
κυρίως, στους τομείς των κατασκευών, της μετα-
ποίησης και των επαγγελματικών υπηρεσιών.  

Σε ό,τι αφορά την πραγματική δαπάνη ανά 
μισθωτό7, κατέγραψε άνοδο 2,6%, σε συνέχεια 
πτώσης 3,3% το πρώτο εξάμηνο του 2020, 
επηρεαζόμενη σε μικρό βαθμό από τις εξελί-
ξεις στις τιμές οι οποίες περιόρισαν σε μικρό 
βαθμό την αγοραστική δύναμη των νοικοκυ-
ριών (Διάγραμμα Α.13).  

Σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα, η οποία 
υπολογίζεται ως η μεταβολή στο πραγματικό 
ΑΕΠ ανά απασχολούμενο, ο σχετικός δείκτης 
κατέγραψε σημαντική άνοδο 4,3% την υπό 
αναφοράν περίοδο σε σχέση με μείωση 6,6% 
το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ο εν λόγω δείκτης 
επηρεάζεται σημαντικά από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων στο 
ΑΕΠ και την εφαρμογή μέτρων για στήριξη της 
απασχόλησης (Διάγραμμα Α.13).  

7.      Σημειώνεται ότι ο αποπληθωριστής που χρησιμοποιείται 
είναι αυτός της ιδιωτικής κατανάλωσης και όχι αυτός του ΔΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.12 Ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό 
κατά τομέα απασχόλησης 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: SDW (EKT), ΣΥΚ, ΚΤΚ.  
Σημείωση: Η τομεακή ανάλυση προκύπτει από υπολογισμούς ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.13 Παραγωγικότητα και πραγματική 
δαπάνη ανά μισθωτό  
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ.
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Η μικρότερη αύξηση στη δαπάνη ανά 
μισθωτό το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 
σχέση με την άνοδο στην παραγωγικότητα 
μεταφράζεται σε πτώση στο μοναδιαίο εργα-
τικό κόστος κατά 1,3% (Διάγραμμα Α.14α), 
σημαντικό δείκτη ανταγωνιστικότητας έναντι 
ανταγωνιστριών οικονομιών. Παρά τη σημαν-
τική αύξηση που έχει πρόσφατα παρατη-
ρηθεί, οι σημαντικές σωρευτικές μειώσεις 
στους μισθούς από το 2012 καθώς και μετά 
την κρίση υποβοηθούν μακροπρόθεσμα στη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της 
κυπριακής οικονομίας. Ειδικότερα, ο δείκτης 
καταγράφει σωρευτική μείωση κατά 13,2% 
την περίοδο 2013-2016 και, παρά τις ετήσιες 
αυξήσεις που καταγράφονται από τότε, συνε-
χίζει να βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα 
έναντι της ζώνης του ευρώ από το 2013 (κατά 
περίπου 19 ποσοστιαίες μονάδες το 2020) 
(Διάγραμ μα Α.14β). 
 
3. Αγορά Εργασίας 
 
Συνολικά, τα οικονομικά μέτρα στήριξης της 
οικονομίας συνέβαλαν στη συγκράτηση τόσο 
της επιδείνωσης της ανεργίας όσο και της 
συρρίκνωσης της απασχόλησης κατά το 2020 
σε σχέση με την προηγούμενη κρίση του 
2013. Σημειώνεται ότι τα μέτρα έχουν 
επεκταθεί μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021 
και κατόπιν άρθηκαν λόγω σημαντικής 
βελτίωσης στο οικονομικό περιβάλλον και 
κατ’ επέκταση στην αγορά εργασίας. 

Κατά το 2021 καταγράφηκε σταδιακή 
ανάκαμψη στην απασχόληση η οποία 
ανήλθε στο 0,8% το πρώτο εξάμηνο του 
τρέχοντος έτους σε συνέχεια αύξησης 0,6% 
το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο (Διάγραμ -
μα Α.15). Η μικρή αύξηση στην απασχόληση 
προήλθε κυρίως από τους τομείς της Ενημέ-
ρωσης και Επικοινωνίας, των Κατασκευών, 
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Πηγή: SDW (ΕΚΤ).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.15 Ανεργία και απασχόληση

Πηγή: ΣΥΚ (ΕΕΔ).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.14α Μοναδιαίο εργατικό κόστος: 
Κύπρος και ζώνη του ευρώ 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: SDW (ΕΚΤ).
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των Επαγγελματικών Υπηρεσιών καθώς και 
του Εμπορίου, των Μεταφορών, των Ξενοδο-
χείων και Εστιατορίων. Οι προαναφερθείσες 
αυξήσεις μετριάστηκαν μερικώς από οριακή 
πτώση στον τομέα των Χρηματοοικονο-
μικών Υπηρεσιών.  

Οι ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο 
σημείωσαν ετήσια άνοδο 2,5% το πρώτο 
εξάμηνο του 2021 σε σχέση με σημαντική 
πτώση 7,6% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 
που προέκυψε από την πλήρη ή μερική 
αναστολή εργασιών. Σημειώνεται ότι κατα-
γράφηκε σημαντική άνοδος το δεύτερο 
τρίμηνο του 2021 (9,5%), σε συνάρτηση με τη 
σημαντική ανάκαμψη στο ρυθμό μεγέθυνσης 
του ΑΕΠ, καταδεικνύοντας έτσι την περιορι-
σμένη πιθανότητα επιδράσεων υστέρησης 
(hysteresis effects)8.  

Οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, 
αν και συγκρατημένες, αντικατοπτρίζονται 
στα στοιχεία της ανεργίας για το πρώτο 
εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), η 
ανεργία ανήλθε στο 8,5% το πρώτο εξάμηνο 
του 2021 (Διάγραμμα Α.15, σελ. 31). Εντού-
τοις, με τη δημοσίευση των στοιχείων για το 
τρίτο τρίμηνο του έτους μετά και την τελευ-
ταία ημερομηνία ενημέρωσης των στατι-
στικών στοιχείων του παρόντος Οικονομικού 
Δελτίου, η ανεργία κατέγραψε σημαντική 
βελτίωση φθάνοντας στο 6,6%. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας, η 
πτωτική πορεία είναι ευδιάκριτη από τον 
Ιούνιο του 2021 (Διάγραμμα Α.16), με τα πιο 
πρόσφατα στοιχεία για τον Οκτώβριο να 
καταγράφουν σημαντική ετήσια μείωση κατά 
65,1% (από 31.487 σε 10.974 άτομα). Πέραν 
της σημαντικής επίδρασης από την 
ανάκαμψη του ΑΕΠ, πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι σημαντικές μειώσεις που καταγράφηκαν 
στα στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας 

8.      Τέτοιες επιδράσεις περιλαμβάνουν καθυστερημένες επιπτώ-
σεις της ανεργίας, όπου το ποσοστό ανεργίας συνεχίζει να αυ-
ξάνεται ακόμη και μετά την ανάκαμψη της οικονομίας, π.χ. 
λόγω απώλειας επαγγελματικών δεξιοτήτων.
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Πηγή: ΣΥΚ.
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από τον Ιούνιο του 2021 και εντεύθεν ήταν 
αναμενόμενες λόγω και του τερματισμού των 
αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμ-
μένων ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων, 
χωρίς φυσική παρουσία. Το προηγούμενο 
σύστημα είχε εισαχθεί από τον Μάρτιο του 
2020 με στόχο τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού.  

Σε σχέση με εξελίξεις στην ανεργία κατά 
ηλικιακή ομάδα (Διάγραμμα Α.17α), η άνοδος 
που παρατηρήθηκε στην ανεργία το πρώτο 
μισό του τρέχοντος έτους οφείλεται κυρίως 
στην ηλικιακή ομάδα των 25-34 ετών, με 
συνεισφορά 3 ποσοστιαίες μονάδες στο συνο-
λικό ποσοστό ανεργίας του 8,4% για το 
δεύτερο τρίμηνο του 2021. Μικρότερη συνει-
σφορά στο συνολικό ποσοστό ανεργίας 
προέρχεται από του νέους 15-24 ετών. Το εν 
λόγω ποσοστό μειώθηκε οριακά στο 17% το 
δεύτερο τρίμηνο του 2021 έναντι ποσοστού 
17,8% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, και 
αποτελεί μόνο 1,4 ποσοστιαίες μονάδες 
περίπου του συνολικού ποσοστού ανεργίας 
για το υπό αναφοράν τρίμηνο.  

Σημαντική παράμετρος στην ανάλυση των 
εξελίξεων στην αγορά εργασίας αποτελεί η 
πορεία της μακροχρόνιας ανεργίας καθότι, σε 
περιόδους με παρατεταμένα επίπεδα υψηλής 
ανεργίας, οι μακροχρόνια άνεργοι επανεντάσ-
σονται πιο δύσκολα στην απασχόληση. 
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΣΥΚ 
για την μακροχρόνια εγγεγραμμένη ανεργία, 
καταγράφηκε σημαντική πτώση κατά 15.601 
άτομα τον Οκτώβριο του 2021 σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Παράλληλα, 
σύμφωνα με πιο αντιπροσωπευτικά της κατά-
στασης στην αγορά εργασίας στοιχεία από την 
ΕΕΔ, το ποσοστό ανεργίας με διάρκεια έξι 
μήνες και άνω αυξήθηκε το τέταρτο τρίμηνο 
του 2021 στο 5% σε σχέση με 2,9% το αντί-
στοιχο περυσινό τρίμηνο (Διάγραμμα Α.17β).  
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Σε σχέση με την άποψη για ενδεχόμενη 
στενότητα στην αγορά εργασίας, μπορούν να 
παρατεθούν τα πιο κάτω στοιχεία. Πρώτον, 
σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΔ, συνεχίζεται η 
εισροή ξένου εργατικού δυναμικού, κάτι το 
οποίο δύναται να καλύψει ορισμένες ανάγκες 
προσωπικού επιχειρήσεων. Δεύτερον, με τη 
συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη, οι 
μακροχρόνιοι άνεργοι δύνανται να απορρο-
φηθούν σταδιακά στο εργατικό δυναμικό, 
δεδομένης και της ενισχυμένης ικανότητας 
των Υπηρεσιών Δημόσιας Απασχό λησης για 
τοποθέτηση ανέργων σε κενές θέσεις εργα-
σίας. Τρίτον, λόγω και της βραδείας ανάκαμ -
ψης που προβλέπεται σε ορισμένους τομείς 
υπηρεσιών, ειδικότερα στον τομέα του τουρι-
σμού, οι ώρες εργασίας αναμένεται να επανέλ-
θουν σε προ-κρίσης επίπεδα σταδιακά και 
προς το τέλος του ορίζοντα προβλέψεων, 
καταδεικνύοντας έτσι την υποαπασχόληση 
του εργατικού δυναμικού (labour market 
slack). Ταυτόχρονα, και σύμφωνα με πρόσ -
φατη έρευνα της Ομοσπονδίας Εργοδοτών 
και Βιομηχάνων (Νοέμβριος 2021), σχετική 
στενότητα στην αγορά εργασίας εστιάζεται σε 
συγκεκριμένους τομείς και επαγγέλματα 
(εστίαση, προσωπικό καθαριότητας και γενι-
κότερα ανειδίκευτο προσωπικό).  

Γενικότερα, τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα 
οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν τη 
βελτίωση στις συνθήκες στην αγορά εργα-
σίας και την περιορισμένη πιθανότητα 
επιδράσεων υστέρησης (hysteresis effects), 
ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης στο ΑΕΠ και 
της λήψης οικονομικών μέτρων για στήριξη 
επηρεαζόμενων εργαζομένων στον ιδιωτικό 
τομέα. Ταυτόχρονα, τα διαθέσιμα ποσοτικά 
στοιχεία και έρευνες δεν καταδεικνύουν 
στενότητα στην αγορά εργασίας για το 
σύνολο της οικονομίας, αλλά για συγκεκρι-
μένους τομείς, η οποία με την εξομάλυνση 
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των επιδημιολογικών συνθηκών αναμένεται 
να μειωθεί. 
 
4. Ισοζύγιο Πληρωμών9 
 
Το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλ-
λαγών (ΙΤΣ) το πρώτο εξάμηνο του 2021, 
ανήλθε στα €1.453,5 εκατ. (-13,1% του ΑΕΠ) σε 
σύγκριση με έλλειμμα €812,1 εκατ. (-7,8% του 
ΑΕΠ) την αντίστοιχη περίοδο του 2020 
(Πίνακας Α.6 και Διάγραμμα Α.18). Η επιδεί-
νωση του ελλείμματος προέρχεται κυρίως από 
τον λογαριασμό του πρωτογενούς εισοδή-
ματος και του ισοζυγίου αγαθών. Η παράλληλη 
αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου 
υπηρεσιών αντιστάθμισε μερικώς το αποτέ-
λεσμα. Το έλλειμμα του ΙΤΣ διορθωμένο ως 
προς την επίδραση των ΟΕΣ, κατέγραψε 
επίσης επιδείνωση και ανήλθε στα €1.269,9 
εκατ. (-11,4% του ΑΕΠ), σε σχέση με -€945,8 
εκατ. (-9% του ΑΕΠ) την αντίστοιχη περίοδο του 
2020 (Πίνακας Α.6 και Διάγραμμα Α.18). Καθο-
ριστικός παράγοντας στις πιο πάνω εξελίξεις 
αποτελεί η πανδημία σε συνάρτηση με τα 
διάφορα περιοριστικά μέτρα που υιοθετούνται 
κατά περιόδους για την αντιμετώπισή της. 

Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου αγαθών μεγεθύνθηκε σημαντικά, 
φτάνοντας στα €2.362,5 εκατ. το πρώτο 
εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση με €1.735,4 
εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λόγω 
της μείωσης των εξαγωγών αγαθών και της 
ταυτόχρονης αύξησης των εισαγωγών αγα -
θών. Η μείωση των εξαγωγών αφορά κυρίως 
συναλλαγές των ΟΕΣ, ενώ η αύξηση των εισα-
γωγών οφείλεται κυρίως στις εισαγωγές 
αγαθών για εγχώρια κατανάλωση και επενδύ-

9.     Τα στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών επηρεάζονται ση-
μαντικά από την ταξινόμηση των οντοτήτων ειδικού σκοπού 
(ΟΕΣ) ως κατοίκους Κύπρου και ιδιαίτερα από αυτές που θε-
ωρούνται οικονομικοί ιδιοκτήτες κινητού εξοπλισμού μετα-
φοράς (κυρίως πλοία). Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές των 
ΟΕΣ δεν επηρεάζουν, αλλά ούτε και επηρεάζονται ουσιωδώς 
από τον κύκλο της εγχώριας οικονομίας. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.18 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 
(ΙΤΣ) 
(€ εκατ.)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

ΠIΝΑΚΑΣ A.6 Ισοζύγιο Πληρωμών (κύριες κατηγορίες) 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

 
 

2020H1 2021H1 Μεταβολή 
(€ εκατ.) (€ εκατ.) (€ εκατ.) 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -812,1 -1.453,5 -641,4 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών  
διορθωμένο ως προς την επίδραση των ΟΕΣ -945,8 -1.269,9 -324,1 
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών -309,4 -542,9 -233,4 
Ισοζύγιο αγαθών -1.735,4 -2.362,5 -627,1 

Εξαγωγές αγαθών 1.675,7 1.341,7 -334,0 
εκ των οποίων:  
εξαγωγές αγαθών των ΟΕΣ 588,3 259,3 -329,0 
Εισαγωγές αγαθών 3.411,1 3.704,2 293,2 
εκ των οποίων: 0,0 
εισαγωγές αγαθών των ΟΕΣ 650,8 645,2 -5,6 

Ισοζύγιο υπηρεσιών 1.425,9 1.819,6 393,7 
Εξαγωγές υπηρεσιών 6.341,3 6.871,3 529,9 
Εισαγωγές υπηρεσιών 4.915,4 5.051,7 136,2 

Πρωτογενές εισόδημα (καθαρό) -292,3 -718,1 -425,8 
Δευτερογενές εισόδημα (καθαρό) -210,4 -192,5 17,9 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
(ως % του ΑΕΠ) -7,8 -13,1  
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διορθωμένο  
ως προς την επίδραση των ΟΕΣ (ως % του ΑΕΠ) -9,0 -11,4 
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σεις. Πιο συγκεκριμένα, αυξήθηκαν οι εισα-
γωγές ενδιάμεσων, καταναλωτικών και κεφα -
λαιου χικών αγαθών, συνεπεία της ανάκαμψης 
της εγχώριας ζήτησης. Οι εισαγωγές καυσίμων 
κατέγραψαν μικρότερη αύξηση, αφού οι 
μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των πετρελαι-
οειδών μετριάστηκαν από τη μείωση του 
όγκου των εισαγωγών.  

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών 
ανήλθε στα €1.819,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 
του 2021, καταγράφοντας αύξηση €393,7 
εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης 
αύξησης που κατέγραψαν οι εξαγωγές έναντι 
των εισαγωγών υπηρεσιών (Πίνακας Α.7). Οι 
εξαγωγές υπηρεσιών και συγκεκριμένα του 
τουρισμού, αποτελούν ένα σημαντικό 
μέγεθος για σκοπούς ανάλυσης της κυπριακής 
οικονομίας, αφού η Κύπρος αποτελεί τουρι-
στικό και επιχειρηματικό κέντρο και η οικο-
νομία της στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
στην προσφορά υπηρεσιών. Το 2020 ο τουρι-
σμός δέχθηκε μεγάλο πλήγμα από την 
εξάπλωση της πανδημίας. Ωστόσο κατά το 
2021 εντάθηκαν οι εμβολιασμοί κατά της 
πανδημίας, τόσο στην Κύπρο όσο και στα 
υπόλοιπα κράτη, οδηγώντας σε χαλάρωση 
των ταξιδιωτικών περιορισμών, από τις αρχές 
του καλοκαιριού με αποτέλεσμα τη σημαντική 
ενίσχυση του τουριστικού τομέα. 

Γενικότερα οι εξαγωγές υπηρεσιών (Πίνα -
κας Α.7) το πρώτο εξάμηνο του 2021 κατέ-
γραψαν ετήσια αύξηση 8,4% (€529,9 εκατ.) 
προερχόμενη από τις πλείστες κύριες κατηγο-
ρίες, με εξαίρεση τις λοιπές επιχειρηματικές 
υπηρεσίες (-€25,3 εκατ.). Συγκεκριμένα, 
αύξηση κατέγραψαν οι υπηρεσίες τηλεπικοι-
νωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης 
(€235,2 εκατ.) και οι χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες (€174,4 εκατ.), συνεπεία της 
επέκτασης του κύκλου εργασιών των επενδυ-
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ΠIΝΑΚΑΣ A.7 Ισοζύγιο Υπηρεσιών (κύριες κατηγορίες)  
(€ εκατ.)

Πηγή: ΚΤΚ.

 
 

2020H1 2021H1 Μεταβολή 
(€ εκατ.) (€ εκατ.) (€ εκατ.) 

Ισοζύγιο υπηρεσιών 1.425,9 1.819,6 393,7 
Εξαγωγές υπηρεσιών 6.341,3 6.871,3 529,9 
εκ των οποίων:  
Μεταφορές 1.478,5 1.513,7 35,3 
Ταξίδια 210,2 329,5 119,3 
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 2.560,8 2.735,2 174,4 
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής  
και πληροφόρησης 1.307,3 1.542,5 235,2 
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 362,5 337,1 -25,3 
Εισαγωγές υπηρεσιών 4.915,4 5.051,7 136,2 
εκ των οποίων:  
Μεταφορές 861,6 881,1 19,5 
Ταξίδια 332,4 273,1 -59,3 
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 1.662,7 1.734,4 71,7 
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής  
και πληροφόρησης 1.181,7 1.196,7 15,0 
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 533,6 609,0 75,4 
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τικών εταιρειών λόγω της πανδημίας. Επίσης, 
τα ταξιδιωτικά έσοδα τα οποία περιλαμβά-
νουν τα έσοδα από τον τουρισμό, βελτιώ-
θηκαν κατά €119,3 εκατ. (αναλυτικά, οι 
εξελίξεις και τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία 
για τον τουρισμό περιγράφονται στην 
επόμενη υποενότητα, βλ. Τουρισμός). 

Παράλληλα, το πρώτο εξάμηνο του 2021, 
οι εισαγωγές υπηρεσιών (Πίνακας Α.7, σελ. 36) 
αυξήθηκαν κατά 2,8% (€136,2 εκατ.) αποτέ-
λεσμα κυρίως των αυξήσεων στις κατηγορίες 
των λοιπών επιχειρηματικών υπηρεσιών 
(€75,4 εκατ.) και των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών (€71,7 εκατ.). Θετική εξέλιξη 
αποτελεί το γεγονός ότι, κατά το 2021, πολύ 
μεγάλος αριθμός Κυπρίων επέλεξε να κάνει τις 
διακοπές του εγχώρια, λόγω της πανδημίας, 
με αποτέλεσμα τα ταξιδιωτικά έξοδα στο 
εξωτερικό να μειωθούν κατά €59,3 εκατ., 
ενισχύοντας περαιτέρω τον τουριστικό κλάδο. 

Στο λογαριασμό του πρωτογενούς εισοδή-
ματος (το οποίο περιλαμβάνει κυρίως εισό-
δημα από εξαρτημένη εργασία και επεν δύσεις) 
το έλλειμμα διευρύνθηκε κατά (-€425,8 εκατ.). 
το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το 
αντίστοιχο του 2020 και ανήλθε στα €718,1 
εκατ. Αυτό συνδέεται κατά κύριο λόγο με το 
εισόδημα από άμεσες επενδύσεις και πιο 
συγκεκριμένα από τη μεγαλύτερη μείωση του 
εισοδήματος των Κυπριών επενδυτών από το 
εξωτερικό, σε σχέση με το αντίστοιχο των 
ξένων επενδυτών στη Κύπρο. Το έλλειμμα του 
δευτερογενούς εισοδήματος (το οποίο περι-
λαμβάνει κυρίως τρέχουσες μεταβιβάσεις) δεν 
κατέγραψε ουσιαστική μεταβολή (Πίνακας 
Α.6, σελ. 35).  

Όσον αφορά το ισοζύγιο χρηματοοικονο-
μικών συναλλαγών, το πρώτο εξάμηνο του 
2021 καταγράφηκαν σημαντικές εισροές από 
τον ιδιωτικό τομέα και σε μικρότερο βαθμό 
από την έκδοση χρεογράφων της Κυβέρνησης. 
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Η καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση (ΔΕΘ) 
έφθασε στα -€29,8 δισ. (-134,2% του ΑΕΠ) στο 
τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021, κυρίως 
λόγω της συμπερίληψης των στοιχείων της 
οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού 
μεταφοράς (κυρίως πλοία) των ΟΕΣ που είναι 
εγγεγραμμένες στην Κύπρο (Διάγραμμα 
Α.19). Οι εν λόγω εταιρείες διατηρούν μεγάλες 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, με την 
πλειοψηφία του ενεργητικού τους να αποτε-
λείται κυρίως από πλοία, τα οποία ωστόσο δεν 
περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού 
της ΔΕΘ, καθώς δεν αντιπροσωπεύουν 
χρηματοοικονομικά στοιχεία. Σημειώνεται ότι 
η χρηματοδότηση αυτή δεν αποτελεί ουσια-
στικό κίνδυνο για το κυπριακό χρηματοπιστω-
τικό σύστημα αφού γίνεται σχεδόν εξ 
ολοκλήρου από μη εγχώριες πηγές. 

Η καθαρή ΔΕΘ διορθωμένη ως προς την 
επίδραση των ΟΕΣ, είναι βελτιωμένη κατά 86,2 
ποσοστιαίες μονάδες και ανέρχεται στα -€10,7 
δισ. ή -48% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με -€10,8 
δισ. (-50,3% του ΑΕΠ) το τέλος του 2020 
(Διάγραμμα Α.19). Η οριακή βελτίωση της 
καθαρής ΔΕΘ ως ποσοστό του ΑΕΠ επηρεά-
στηκε κυρίως από τη σημαντική ανάκαμψη 
του ΑΕΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. 
 
Τουρισμός 
 
Ο τουριστικός τομέας αποτελεί κύριο 
πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονο-
μίας, ο οποίος υπέστη ισχυρότατο πλήγμα 
από την πανδημία καταγράφοντας αρνητικό 
ρεκόρ αφίξεων και εσόδων κατά το 2020 και 
το πρώτο τρίμηνο του 2021. Με τη βελτίωση 
της επιδημιολογικής εικόνας, την πρόοδο 
στο ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης του 
πληθυσμού, και τη χαλάρωση των περιορι-
στικών μέτρων, ακολούθησε ανάκαμψη του 
τουρισμού.  
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Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 
πρώτο δεκάμηνο του 2021, οι αφίξεις τουρι-
στών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 175,9% 
(1,1 εκατ.) και ανήλθαν στα 1,7 εκατ. τουρίστες 
(Πίνακας Α.8 και Διάγραμμα Α.20α). Πιο 
συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2021 
καταγράφηκαν σημαντικές μειώσεις λόγω της 
έξαρσης της πανδημίας και των περιορι-
στικών μέτρων. Από τον Απρίλιο, με τη 
βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας, άρχι -
σαν να καταγράφονται αυξήσεις στον αριθμό 
των τουριστών. Κατά τη καλοκαιρινή περίοδο, 
η οποία έχει και την μεγαλύτερη βαρύτητα, 
καταγράφηκαν αξιοσημείωτες αυξήσεις σε 
σχέση με την ίδια περίοδο του 2020, και 
ανήλθαν στο ένα εκατ. τουρίστες. Η βελτιω-
μένη πορεία συνεχίστηκε και το φθινόπωρο, 
λόγω και των καλών καιρικών συνθηκών που 
επικράτησαν στη Κύπρο, με αποτέλεσμα οι 
αφίξεις τουριστών για το πρώτο δεκάμηνο του 
2021 να ανέλθουν στο 46% του επιπέδου του 
2019. Κύριες πηγές τουρισμού για το πρώτο 
δεκάμηνο του 2021 αποτέλεσαν οι αφίξεις 
από τη Ρωσία με 495 χιλ. τουρίστες και το 
Ηνωμένο Βασίλειο με 333 χιλ. τουρίστες.  

Τα έσοδα από τον τουρισμό το πρώτο 
οκτάμηνο του 2021, κατέγραψαν επίσης 
αύξηση και ανήλθαν στα €777 εκατ. σε σχέση 
με €235,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 
2020. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν τόσο ο 
αυξημένος αριθμός τουριστικών αφίξεων όσο 
και η αύξηση κατά 45,9% στην κατά κεφαλήν 
δαπάνη (Πίνακας Α.8 και Διάγραμμα Α.20β). 

Σημειώνεται ότι τα κρατικά μέτρα στήριξης 
που είχαν εφαρμοστεί αρχικά το 2020 προς 
ενίσχυση του τουρισμού, και περιλαμβάνουν 
κίνητρα για εγχώριο τουρισμό, επεκτάθηκαν 
μέχρι και τον Μάρτιο του 2022. Αυτό αποτέ-
λεσε ακόμη ένα κίνητρο ωθώντας και κατά το 
2021 μεγάλο αριθμό Κυπρίων να επιλέξει να 
μην ταξιδέψει στο εξωτερικό για τις καλοκαι-
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ΠIΝΑΚΑΣ A.8 Τουρισμός

 
                                                                    Αφίξεις τουριστών         Έσοδα από         Κατά κεφαλήν 
                                                                                   (χιλ.)                τουρισμό (€ εκατ. )     δαπάνη (€) 
2019                                                                         3.976,8                         2.683,0                         674,7 
2020                                                                             631,6                             392,0                         620,6 
ετήσια % μεταβολή                                                -84,1                              -85,4                            -8,0 
2020 Ιαν - Αύγ.                                                         424,9                             235,6                         554,5 
2021 Ιαν. - Αύγ.                                                        960,2                             777,0                         809,2 
ετήσια % μεταβολή                                                126,0                             229,8                           45,9 
2020 Ιαν. - Οκτ.                                                        613,0                                  n/a                             n/a 
2021 Ιαν. - Οκτ.                                                    1.691,0                                  n/a                             n/a 
ετήσια % μεταβολή                                                175,9                                  n/a                             n/a 

Πηγή: ΣΥΚ.  
Σημείωση: Λόγω της πανδημίας COVID-19 η είσοδος στη Δημοκρατία απαγορεύθηκε για την περίοδο 
15/3-8/6/2020 και έκτοτε υπήρξε σταδιακή άρση των μέτρων.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.20β Έσοδα από τον τουρισμό 
(€ εκατ.)

Πηγή: ΣΥΚ. 
Σημείωση: Λόγω της πανδημίας COVID-19 η είσοδος στη Δημοκρατία απαγορεύθηκε για την περίοδο 15/3-
8/6/2020 και έκτοτε υπήρξε σταδιακή άρση των μέτρων.

2019 2020 2021

0

100

200

300

400

500

600

50

150

250

350

450

550

Ιαν. Φεβ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.20α Αφίξεις τουριστών 
(αριθμός ατόμων, χιλιάδες)

Πηγή: ΣΥΚ. 
Σημείωση: Λόγω της πανδημίας COVID-19 η είσοδος στη Δημοκρατία απαγορεύθηκε για την περίοδο 15/3-
8/6/2020 και έκτοτε υπήρξε σταδιακή άρση των μέτρων.
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ρινές του διακοπές, γεγονός που συνέβαλε, σε 
κάποιο βαθμό, στον μετριασμό των απωλειών 
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.  

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η πορεία 
του τουρισμού το 2021 παρουσιάζεται πιο 
βελτιωμένη από ό,τι αρχικά προβλεπόταν, και 
σαφώς καλύτερη από την περυσινή. Η 
πρόκληση είναι μεγάλη για τα επόμενα 
χρόνια, και ιδιαίτερα για το 2022, εν μέσω της 
αβεβαιότητας που επικρατεί σε σχέση με την 
πορεία της πανδημίας (π.χ. μεταλλάξεις του 
ιού). Αναμένεται σταδιακή ανάκαμψη του 
τουρισμού, ενώ δεν προβλέπεται να 
επανέλθει στα επίπεδα του 2019 μέχρι το 
2024, στο τέλος του ορίζοντα προβλέψεων 
(βλ. Μακροοικονομικές Προβλέψεις).  

Σύμφωνα με τη Στρατηγική του Υφυπουρ-
γείου Τουρισμού, οι προσπάθειες για ποιοτική 
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της 
Κύπρου και την προσαρμογή στις νέες τάσεις 
είναι συνεχείς. Περιλαμβάνονται οι ανακαινί-
σεις ξενοδοχείων και η δημιουργία νέων 
υποδομών, όπως η ανέγερση πολυτελών 
ξενοδοχειακών μονάδων, μαρίνων και του 
καζίνου-θερέτρου, που αναμένεται να 
προσελκύσει μεγάλο αριθμό τουριστών, με τη 
λειτουργία του περί το τρίτο τρίμηνο του 
2022. Γενικότερος στόχος των προσπαθειών 
που ξεκίνησαν πριν λίγα χρόνια είναι η 
προσέλκυση περισσότερων τουριστών κατά 
τους χειμερινούς μήνες και η επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου. 
 
Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία 
 
Στο Διάγραμμα Α.21 φαίνεται ο δείκτης της 
σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας 
(ΣΣΙ) του ευρώ στην Κύπρο, σε ονομαστικούς 
(ΟΣΣΙ) και πραγματικούς (ΠΣΣΙ)10 όρους όπως 
υπολογίζονται από το Διεθνές Νομισματικό 

10.   Ο δείκτης σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του 
ευρώ στην Κύπρο σε πραγματικούς όρους (ΠΣΣΙ) υπολογί-
ζεται μηνιαία από το ΔΝΤ και λαμβάνει υπόψη τις εμπορικές 
σχέσεις της Κύπρου με τους 26 κύριους εταίρους (χώρες). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.21 Σταθμισμένη συναλλαγματική 
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(έτος βάσης 2010=100)

Πηγή: ΔΝΤ.
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Ταμείο (ΔΝΤ). Στο εν λόγω διάγραμμα διαφαί-
νεται ότι ο δείκτης σε ονομαστικούς όρους 
κατέγραψε ενδυνάμωση κατά τους πρώτους 
έξι μήνες του 2021, σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2020, ενώ μετά ακολού-
θησε τάση αποδυνάμωσης. Σε αντίθεση, ο 
ΠΣΣΙ καταγράφει τάση αποδυνάμωσης από 
την αρχή του 2021, η οποία γίνεται εντονό-
τερη κατά την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου 
2021. Σε γενικές γραμμές, η πορεία του δείκτη 
ΠΣΣΙ, καθώς και η διεύρυνση της ψαλίδας 
μεταξύ των δεικτών ΟΣΣΙ και ΠΣΣΙ επηρεά-
στηκε κυρίως από την πορεία του ευρώ σε 
σχέση με άλλα νομίσματα, καθώς και από τις 
εγχώριες εξελίξεις, συγκεκριμένα από τον 
χαμηλότερο πληθωρισμό που καταγράφηκε 
στην Κύπρο σε σύγκριση με τους εμπορικούς 
της εταίρους.  

Ο δείκτης ΠΣΣΙ, ο πληθωρισμός, καθώς και 
το μοναδιαίο εργατικό κόστος που αναλύθηκε 
στην προηγούμενη ενότητα, αποτελούν 
μεγέθη που αντανακλούν σε σημαντικό 
βαθμό την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής 
οικονομίας. Για παράδειγμα, χαμηλότερο 
μοναδιαίο εργατικό κόστος (βλ. εργατικό 
κόστος) και χαμηλότερη ΠΣΣΙ στην Κύπρο σε 
σύγκριση με ανταγωνίστριες χώρες υποδηλώ-
νουν ότι οι εγχώριες εξαγωγές τείνουν να είναι 
περισσότερο ελκυστικές ως προς την τιμή. Ο 
πληθωρισμός σχετίζεται, μεταξύ άλλων παρα-
γόντων, και με τα δύο προαναφερθέντα 
μεγέθη και ως εκ τούτου αντανακλά επίσης 
τον βαθμό ανταγωνιστικότητας της κυπρια -
κής οικονομίας. 
 
5. Καταθέσεις, πιστωτική επέκταση, και 
επιτόκια 
 
Η ευρεία και ταχεία λήψη μέτρων δημοσιονο-
μικής και νομισματικής πολιτικής για την 
ενίσχυση της οικονομίας, αντιστάθμισε σε 
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σημαντικό βαθμό τις αρνητικές επιδράσεις 
της πανδημικής κρίσης και αντικατοπτρίζεται 
μεταξύ άλλων και στις καταθέσεις. Συγκεκρι-
μένα, παρά τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα των 
εγχώριων μέσων επιτοκίων καταθέσεων, οι 
καταθέσεις του εγχώριου ιδιωτικού τομέα 
κατέγραψαν ετήσια αύξηση της τάξης του 
5,3% τον Οκτώβριο του 2021, σε σύγκριση με 
2,5% τον Δεκέμβριο του 2020 και 2,9% τον 
Οκτώβριο του 2020.  

Η παρατεταμένη αβεβαιότητα για την 
εξέλιξη της πανδημίας συνέβαλε στην 
ανοδική πορεία των καταθέσεων των νοικο-
κυριών και σε ενίσχυση της αποταμίευσής 
τους για προληπτικούς λόγους έναντι 
μελλοντικών αναγκών. Επιπλέον, τα περιορι-
στικά μέτρα στις υπηρεσίες και το λιανικό 
εμπόριο περιόρισαν αναγκαστικά την ιδιω-
τική κατανάλωση, παρά τη δημοσιονομική 
στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των 
επηρεαζόμενων εργαζομένων. Αναλυτικό-
τερα, η ετήσια μεταβολή των καταθέσεων 
των εγχώριων νοικοκυριών έφθασε στο 
3,8% τον Οκτώβριο του 2021 από 3,2% τον 
Δεκέμβριο του 2020 και 2,7% τον Οκτώβριο 
του 2020. 

Σημαντική αύξηση της τάξης του 7,6% 
κατέγραψαν επίσης και οι καταθέσεις των 
εγχώριων μη χρηματοοικονομικών επιχειρή-
σεων τον Οκτώβριο του 2021 σε σχέση με 
4,0% τον Δεκέμβριο του 2020 και 2,8% τον 
Οκτώβριο του 2020 (Διάγραμμα Α.22). Κατά 
κύριο λόγο, η επιτάχυνση οφείλεται στα 
κρατικά μέτρα στήριξης της οικονομίας, την 
αναστολή δόσεων δανείων μέχρι το τέλος 
Ιουνίου 2021 και την αναβολή πραγματοποί-
ησης επενδυτικών δαπανών λόγω αβεβαι-
ότητας για τις μελλοντικές προοπτικές. 
Επιπλέον, η ανά καμψη της οικονομικής 
δραστηριότητας μετά τη σημαντική άρση των 
περιορισμών από τα μέσα Μαΐου του 2021, η 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.22 Καταθέσεις από τον εγχώριο ιδιωτικό 
τομέα 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης 
και η επαναλειτουργία σημαντικών κλάδων 
της οικονομίας όπως ο τουρισμός, συνέβαλαν 
στην ανάκαμψη των εισοδημάτων και την 
περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρηματικών 
καταθέσεων.  

Παράλληλα, από τον Αύγουστο του 2021 
οι καταθέσεις των μη κατοίκων Κύπρου11, οι 
οποίες ανέκαθεν παρουσιάζουν υψηλή μετα-
βλητότητα, κατέγραψαν αύξηση, ανατρέ-
ποντας την καθοδική πορεία των 
προη γούμενων χρόνων. Συγκεκριμένα, ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων 
των μη κατοίκων Κύπρου διαμορφώθηκε στο 
2,0% τον Οκτώβριο του 2021 σε σύγκριση με 
-6,9% τον Δεκέμβριο του 2020 και -9,5% τον 
Οκτώβριο του 2020 (Διάγραμμα Α.23).  

Όσον αφορά την πιστωτική επέκταση, ο 
νέος δανεισμός του μη χρηματοοικονομικού 
ιδιωτικού τομέα12 παρουσίασε ανάκαμψη από 
τα μέσα του 2020, η οποία συνεχίζει και κατά 
το πρώτο δεκάμηνο του 2021. Η εξέλιξη αυτή 
οφείλεται κυρίως στο μέτρο επιδότησης 
επιτοκίου από το κράτος για νέα επιχειρημα-
τικά και στεγαστικά δάνεια, το οποίο επεκτά-
θηκε μέχρι το τέλος του 2021, και στη 
μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη 
της οικονομικής δραστηριότητας από το 
δεύτερο τρίμηνο του 2021. Συγκεκριμένα, ο 
νέος δανεισμός προς τον μη χρηματοοικονο-
μικό ιδιωτικό τομέα έφθασε στα €2,3 δισ. τους 
πρώτους δέκα μήνες του 2021 (Διάγραμμα 
Α.24) σε σύγκριση με €1,9 δισ. και €2,7 δισ. την 
ίδια περίοδο του 2020 και 2019, αντίστοιχα. Η 
αύξηση στον νέο δανεισμό το πρώτο δεκά-
μηνο του 2021 αφορά τόσο νέα δάνεια προς 
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις όσο και 
προς νοικοκυριά, κυρίως στεγαστικά δάνεια. 
Συγκεκριμένα, τα νέα στεγαστικά δάνεια, τα 
οποία έχουν ξεπεράσει τα προ-πανδημίας 
επίπεδα τους, έφθασαν στα €887 εκατ. κατά 

11.   Συμπεριλαμβανομένων των ΟΕΣ. 
12.   Νέα συμβόλαια δανείων σε ευρώ σε μη χρηματοοικονομικές 

επιχειρήσεις και νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.24 Νέα συμβόλαια δανείων σε ευρώ 
προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ(1) 
(εκατ. € )

Πηγή: ΚΤΚ. 
(1) Τα καθαρά νέα δάνεια περιλαμβάνουν τις νέες συμβάσεις δανείων κατά τον υπό 
αναφορά μήνα.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.23 Καταθέσεις μη κατοίκων Κύπρου 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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τους πρώτους δέκα μήνες του 2021 σε 
σύγκριση με €594 εκατ. την ίδια περίοδο του 
2020 και €734 εκατ. την αντίστοιχη προ-
πανδημίας περίοδο του 2019. Ο αντίστοιχος 
νέος δανεισμός προς τις μη χρηματοοικονο-
μικές επιχειρήσεις έφθασε στα €1,2 δισ. σε 
σύγκριση με €1 δισ. και €1,7 δισ. την ίδια 
περίοδο του 2020 και 2019, αντίστοιχα. Σημει-
ώνεται ότι τους πρώτους δέκα μήνες του 2021 
τα νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις ύψους μέχρι €1 εκατ. έχουν ξεπε-
ράσει τα προ-πανδημίας επίπεδα τους. Ενδε-
χομένως αυτό να αντανακλά τις αυξημένες 
ανάγκες των επιχειρήσεων για χρηματοδό-
τηση των τρεχουσών τους αναγκών, όπως 
αυτό εκτιμάται από την Έρευνα Τραπεζικών 
Χορηγήσεων από τον Μάρτιο του 2020. 

Ως αποτέλεσμα της αύξησης του νέου 
δανεισμού, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των 
καθαρών δανείων13 προς τον εγχώριο ιδιωτικό 
τομέα14 επιταχύνθηκε το πρώτο δεκάμηνο του 
2021. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε παρά τη 
λήξη του αρχικού σχεδίου αναστολής δόσεων 
τον Δεκέμβριο του 2020 και συνεπώς της 
λήξης της θετικής επίδρασής του στους 
ετήσιους ρυθμούς μεταβολής των καθαρών 
δανείων λόγω μειωμένων αποπληρωμών. 
Παρόλο που υπήρξε και δεύτερο σχέδιο 
αναστολής δόσεων, το οποίο έληξε τον Ιούνιο 
του 2021, τα αυστηρά κριτήρια επιλεξιμό-
τητας περιόρισαν σημαντικά το ενδιαφέρον 
των δανειοληπτών. Συγκεκριμένα, ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής των καθαρών δανείων του 
εν λόγω τομέα έφθασε το 3,8% τον Οκτώβριο 
του 2021 σε σύγκριση με 3,3% τον Δεκέμβριο 
του 2020 και 1,4% τον Οκτώβριο του 2020. 
Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
των καθαρών δανείων των εγχώριων μη 
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων διαμορ-

13.   Τα καθαρά δάνεια ισούνται με τον νέο δανεισμό συν την κε-
φαλαιοποίηση τόκων μείον τις αποπληρωμές. 

14.   Ο εγχώριος ιδιωτικός τομέας αναφέρεται σε μη ΝΧΙ κατοί-
κους Κύπρου, εξαιρουμένων των ΟΕΣ και του τομέα της γε-
νικής κυβέρνησης. 
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φώθηκε στο 4,1% τον Οκτώβριο του 2021 σε 
σύγκριση με 2,1% τον Δεκέμβριο του 2020 και 
-0,1% τον Οκτώβριο του 2020. Τα δάνεια των 
εγχώριων νοικοκυριών κατέγραψαν ετήσια 
αύξηση της τάξης του 3,7% τον Οκτώβριο του 
2021 σε σύγκριση με 3,6% τον Δεκέμβριο του 
2020 και 2,5% τον Οκτώβριο του 2020. 
(Διάγραμμα Α.25). Από τα δάνεια προς νοικο-
κυριά, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης 
κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο μέχρι τον 
Οκτώβριο του 2021 αφορούσε στεγαστικά 
δάνεια. Συγκεκριμένα, στο τέλος Οκτωβρίου 
2021, καταγράφηκε ετήσια αύξηση της τάξης 
του 5,3% και 2,1% στα στεγαστικά δάνεια και 
τα καταναλωτικά δάνεια των εγχώριων νοικο-
κυριών, αντίστοιχα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής στα λοιπά δάνεια ήταν αρνητικός 
της τάξης του -1,4% (Πίνακας Α.9).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευ-
ταίας Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων15 του 
Οκτωβρίου 2021 (Πίνακας Α.10), το τρίτο 
τρίμηνο του 2021 τα κριτήρια χορήγησης 
δανείων προς επιχειρήσεις παρέμειναν αμετά-
βλητα, για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η 
εξέλιξη αυτή ακολούθησε την αυστηρο-
ποίηση που είχε παρατηρηθεί κατά το 2020 
για δάνεια προς επιχειρήσεις, κυρίως λόγω της 
εκτίμησης αυξημένου κινδύνου από τις 
τράπεζες, απόρροια της πανδημίας. Αυτό είναι 
το δεύτερο τρίμηνο από την έναρξη της 
πανδημίας στην Κύπρο που δεν αναφέρθηκε 
αύξηση της αντίληψης κινδύνου από τις 
συμμετέχουσες στην έρευνα τράπεζες, αντι-
κατοπτρίζοντας ενδεχόμενα τις συγκριτικά 
βελτιωμένες πανδημικές συνθήκες και τη 
γενική αντίληψη για σταθεροποίηση των 
πιστωτικών κινδύνων.  

Από την άλλη όμως, τα κριτήρια χορή-
γησης δανείων προς νοικοκυριά έγιναν 
αυστηρότερα για όλες τις κατηγορίες δανείων 

15.   Λεπτομερής ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας για 
την Κύπρο είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 
(https://www.centralbank.cy/el/publications/surveys/bank-
lending-survey) της KTK. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.25 Δάνεια προς τον εγχώριο ιδιωτικό 
τομέα 
(ετήσια μεταβολή, %) 

Πηγή: ΚΤΚ.

ΠIΝΑΚΑΣ A.9 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά (1),(2)

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

 
                                                             Υπόλοιπα                            Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 

                                                               ως % του       2020        2020       2020       2021       2021      2021 
                                                             συνόλου(3)       Ιούν.       Σεπτ.        Δεκ.    Μάρτ.       Ιούν.        Οκτ. 
Εγχώρια νοικοκυριά                         100,0                    1,1             2,2            3,6            3,6            3,9           3,7 
1. Καταναλωτικά δάνεια                   11,6                  -0,9           -0,4            1,3            1,1            2,5           2,1 
2. Στεγαστικά δάνεια                          72,2                    1,7             3,0            4,5            4,9            5,3           5,3 
3. Λοιπά δάνεια                                     16,2                    0,9             1,0            1,9            0,6          -0,3         -1,4 

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

ΠIΝΑΚΑΣ A.10  Σύνοψη αποτελεσμάτων για την  
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων (ΕΤΧ)

 
                                                                                                                                                           Κύπρος 
Σύνοψη αποτελεσμάτων                                                                                2021Q3              2021Q4 
ΕΤΧ Οκτώβριος 2021                                                                                                                   (προσδοκίες) 
Κριτήρια χορήγησης δανείων 
Επιχειρήσεις                                                                                                             Αμετάβλητα       Αμετάβλητα 
Νοικοκυριά 
      -  Στεγαστικά Δάνεια                                                                                      Αυστηρότερα     Αμετάβλητα 
      -  Καταναλωτικά                                                                                                     Αυστηρότερα     Αμετάβλητα 
          και λοιπά Δάνεια 
Ζήτηση για δάνεια 
Επιχειρήσεις                                                                                                                  Αύξηση                Αύξηση 
Νοικοκυριά 
      -  Στεγαστικά Δάνεια                                                                                        Αμετάβλητη           Αύξηση 
      -  Καταναλωτικά                                                                                                Αμετάβλητη           Αύξηση 
          και λοιπά Δάνεια 

Πηγή: ΚΤΚ.
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το τρίτο τρίμηνο του 2021. Ο παράγοντας που 
φαίνεται να συνετέλεσε στην αυστηροποίηση 
των κριτηρίων χορήγησης δανείων προς 
νοικοκυριά, τόσο για στεγαστικά όσο και για 
καταναλωτικά και λοιπά δάνεια ήταν, 
σύμφωνα με την έρευνα, οι “Κατευθυντήριες 
γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 
σχετικά με τη χορήγηση και παρακολούθηση 
δανείων”. Επιπλέον, οι συμμετέχουσες στην 
έρευνα τράπεζες εκτιμούν ότι το τέταρτο 
τρίμηνο του 2021, τα κριτήρια χορήγησης 
δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά για 
όλες τις κατηγορίες δανείων θα παραμείνουν 
αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο.  

Παράλληλα, η καθαρή ζήτηση δανείων 
στην Κύπρο από επιχειρήσεις, κατέγραψε 
αύξηση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, λόγω 
των αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών για 
αποθέματα και κεφάλαια κίνησης, για 
αναδιάρθρωση χρέους και, για πρώτη φορά 
από την έναρξη της πανδημίας, για πάγιες 
επενδύσεις. Εν μέρει, αυτό αντανακλά το 
βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον και 
τις θετικές προοπτικές.  

Αντίθετα, η καθαρή ζήτηση δανείων από 
νοικοκυριά για όλες τις κατηγορίες δανείων 
παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με τις προσ-
δοκίες των τραπεζών για το τέταρτο τρίμηνο 
του 2021, η καθαρή ζήτηση δανείων στην 
Κύπρο τόσο από επιχειρήσεις όσο και από 
νοικοκυριά για όλες τις κατηγορίες δανείων 
αναμένεται να καταγράψει αύξηση σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο. 

Αναφορικά με τις ΜΕΧ16, κατά τους 
πρώτους οκτώ μήνες του 2021 το υπόλοιπο 
των ΜΕΧ παρέμεινε σε γενικές γραμμές 
σταθερό μετά την, υποχώρηση που καταγρά-
φηκε το 2020, κυρίως λόγω πωλήσεων 
δανείων και διαγραφών. Συγκεκριμένα, τον 

16. Όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην 
Κύπρο (εγχώριες εργασίες μόνο).
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Αύγουστο του 2021 (τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία) το υπόλοιπο των ΜΕΧ στον τραπε-
ζικό τομέα διαμορφώθηκε στα 4,97 δισ. ευρώ 
(17,4% των συνολικών δανείων), παραμέ-
νοντας περίπου στα ίδια επίπεδα του 2020, σε 
σχέση με 9 δισ. ευρώ (27,9% των συνολικών 
δανείων) στο τέλος του 2019.  

Σημειώνεται ότι, μεγάλο μέρος των επιχει -
ρήσεων και νοικοκυριών που διατηρούσαν 
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις εντάχθηκαν 
κάτω από το αρχικό σχέδιο αναστολής δόσεων 
για περίοδο εννέα μηνών, το οποίο έληξε στο 
τέλος Δεκεμβρίου του 2020. Ένα πολύ περιο-
ρισμένο ποσοστό εντάχθηκε στο δεύτερο 
σχέδιο με ημερομηνία λήξης τον Ιούνιο του 
2021. Με τον τερματισμό και των δύο σχεδίων, 
η προσοχή των τραπεζών και των εποπτικών 
αρχών επικεντρώνεται στην εξέλιξη της 
ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων. Η 
μέχρι τώρα απόδοση των δανείων που είχαν 
ενταχθεί στα σχέδια αναστολής δόσεων είναι 
συνολικά θετική, δεδομένου του περιορι-
σμένου ποσοστού που έχει καταστεί ΜΕΧ. 
Ωστόσο, δεδομένης της αβεβαιότητας που 
επικρατεί ως προς την εξέλιξη της πανδημίας, 
οι προκλήσεις για πιθανές νέες αιτήσεις 
αναδιαρθρώσεων και ενός νέου κύματος ΜΕΧ 
εξακολουθούν να υφίστανται.  

Παρά τη μείωση των ΜΕΧ τόσο στο τραπε-
ζικό σύστημα όσο και στο σύνολο της οικονο-
μίας, το χρέος του εγχώριου μη 
χρη  μα το  οικο νομικού ιδιωτικού τομέα ως προς 
το ΑΕΠ εξακολουθεί να παραμένει υψηλό, 
καταγράφοντας ωστόσο σημαντική μείωση 
την τελευταία πενταετία 2015-2019. Η πτωτική 
τάση του ιδιωτικού χρέους ως ποσοστό του 
ΑΕΠ αντιστράφηκε το 2020, λόγω της μείωσης 
της οικονομικής δραστηριότητας από την 
πανδημία. Αυτό όμως ήταν παροδικό αφού 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 το ιδιωτικό 
χρέος επανήλθε στην καθοδική του πορεία. 
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Συγκεκριμένα, ο λόγος του εγχώριου μη 
χρηματοοικονομικού ιδιωτικού χρέους προς 
το ΑΕΠ στο τέλος του δευτέρου τριμήνου του 
2021 διαμορφώθηκε στο 260,7% σε σύγκριση 
με 269,4% στο τέλος του 2020 και 258% στο 
τέλος του 2019.  

Εν μέσω των συνεχιζόμενων προκλήσεων 
από τις αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας, 
τα επιτόκια στην Κύπρο εξακολούθησαν να 
διατηρούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα κατά 
το πρώτο ενιάμηνο του 2021 σε σχέση με την 
τελευταία πενταετία, αφού υποστηρίζονται 
από την ιδιαίτερα επεκτατική νομισματική 
πολιτική της ΕΚΤ και την ανα θεω ρημένη στρα-
τηγική της, αλλά και από το κρατικό μέτρο 
επιδότησης επιτοκίου για νέα στεγαστικά και 
επιχειρηματικά δάνεια. Ωστόσο η παρατετα-
μένη αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τη δυναμική 
της πανδημίας, οι αρνητικές επιπτώσεις της 
στην πραγματική οικονομία και η αντίληψη 
αυξημένου πιστωτικού κίνδυνου από τις 
τράπεζες έχουν προκαλέσει ελαφρές ανοδικές 
πιέσεις σε κάποιες κατηγορίες επιτοκίων 
δανείων κατά την υπό εξέταση περίοδο.  

Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο νέων 
στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά αυξή-
θηκε στο 2,20% τον Σεπτέμβριο του 2021 σε 
σύγκριση με 2,16% τον Δεκέμβριο του 2020 
και 2,12% τον Σεπτέμβριο του 2020 
(Διάγραμμα Α.26). Το κόστος νέου δανεισμού 
από τα εγχώρια ΝΧΙ προς τις μη χρηματοοικο-
νομικές επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ για 
δάνεια ύψους μέχρι €1 εκατ. αυξήθηκε στο 
3,27% τον Σεπτέμβριο του 2021 από 3,13% 
τον Δεκέμβριο του 2020. Η συγκεκριμένη 
κατηγορία δανείων ενδεχόμενα να αφορά 
δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
συνδέονται με υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο 
σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια 
ώρα, το κόστος νέου δανεισμού για δάνεια 
πέραν του €1 εκατ. μειώθηκε στο 3,05% τον 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.26 Επιτόκια νέων στεγαστικών δανείων σε 
ευρώ των ΝΧΙ προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ(1) 
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές : SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ. 
(1) Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.
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Σεπτέμβριο του 2021 από 3,26% στο τέλος 
του 2020 (Διάγραμμα Α.27). 

H ψαλίδα μεταξύ των εγχώριων δανει-
στικών επιτοκίων και των αντίστοιχων ευρω-
παϊκών για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε κατά 
6 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο του 2021 σε 
σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, 
φθάνοντας στις 88 μονάδες βάσης. Η αντί-
στοιχη ψαλίδα για της μη-χρηματοοικονο-
μικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 24 μονάδες 
βάσης φθάνοντας στις 156 μονάδες βάσης, εν 
μέρει λόγω της συγκράτησης της ανόδου του 
κόστους χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις 
από τα μέτρα κρατικών εγγυήσεων στις 
υπόλοιπες χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ. 
Υπενθυμίζεται ότι, το αντίστοιχο μέτρο για την 
Κύπρο υιοθετήθηκε μόλις πρόσφατα, τον 
Νοέμβριο του 2021, και δεν αναμένεται να έχει 
ουσιώδη επίδραση λόγω του μειωμένου 
χρόνου ισχύος του.  

Τα εγχώρια καταθετικά επιτόκια παρέ-
μειναν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, 
υποστηριζόμενα από τα συνεχιζόμενα 
επεκτατικά συμβατικά και μη συμβατικά 
μέτρα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, καθώς 
και από την αυξημένη ρευστότητα των 
τραπεζών. Επιγραμματικά, το εγχώριο μέσο 
επιτόκιο νέων καταθέσεων για νοικοκυριά 
μειώθηκε στο 0,06% τον Σεπτέμβριο του 2021 
από 0,08% τον Δεκέμβριο του 2020 
(Διάγραμμα Α.28), ενώ το μέσο επιτόκιο νέων 
καταθέσεων για μη-χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις ανήλθε στο 0,11% τον Σεπτέμ-
βριο του 2021 από 0,09% τον Δεκέμβριο του 
2020 (Διάγραμμα Α.29). 

Με την απόσυρση των έκτακτων μέτρων 
στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρή-
σεων από την πανδημία, ενδεχόμενα να 
προκύψουν περαιτέρω ανοδικές πιέσεις στα 
δανειστικά επιτόκια εάν υπάρξει επιδείνωση 
του πιστωτικού κινδύνου. Οι εν λόγω πιέσεις 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.28 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ 
των ΝΧΙ προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ(1) 
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές : SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ. 
(1) Προθεσμίας έως 1 έτους.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.29 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ 
των ΝΧΙ προς μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 
της ζώνης του ευρώ(1) 
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές : SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ. 
(1) Προθεσμίας έως 1 έτους.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.27 Eπιτόκια νέων δανείων σε ευρώ 
(μέχρι €1 εκ.) των ΝΧΙ προς μη-χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ (1) 
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ. 
(1) Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.
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είναι πιθανόν να αντισταθμιστούν από τις 
θετικές επιδράσεις της αναθέρμανσης της 
οικονομικής δραστηριότητας, τη διάρκεια των 
κρατικών εγγυήσεων στην Κύπρο και τη 
διατήρηση της επεκτατικής νομισματικής 
πολιτικής της ΕΚΤ. 
 
6. Δημοσιονομικές Εξελίξεις 
 
Η σημαντική οικονομική ανάκαμψη επηρε-
άζει θετικά τα δημόσια οικονομικά έτσι όπως 
αντικατοπτρίζεται στην ισχυρή αύξηση στα 
έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές. 
Τα κρατικά μέτρα στήριξης σε σχέση με την 
πανδημία, παρά τη σταδιακή απόσυρση τους, 
αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €800 εκ. 
το 2021 ή 3,5% του ΑΕΠ. Το μεγαλύτερο 
μέρος αυτών των δημοσιονομικών μέτρων 
στοχεύει στη στήριξη των επιχειρήσεων, είτε 
μέσω άμεσων επιδοτήσεων είτε μέσω επιδό-
τησης των μισθών των εργαζομένων 
(περίπου 65% του συνολικού πακέτου 
στήριξης το 2021), και στη στήριξη του τομέα 
της υγείας (περίπου 20% του συνολικού 
πακέτου στήριξης το 2021). 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΣΥΚ για το πρώτο 
ενιάμηνο του 2021, το δημοσιονομικό 
έλλειμμα ανήλθε στο 2,1% του ΑΕΠ σε σχέση 
με έλλειμμα 2,8% του ΑΕΠ το αντίστοιχο ενιά-
μηνο του 2020 (Διάγραμμα Α.30 και Πίνακας 
Α.11). Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται 
να είναι κάπως μεγαλύτερο στο τέλος του 
έτους, παρά την αναμενόμενη ανάκαμψη της 
οικονομικής δραστηριότητας, λόγω των 
ελλειμμάτων που παραδοσιακά παρατη-
ρούνται τον Δεκέμβριο κάθε έτους (λόγω 
πληρωμής 13ων μισθών και συντάξεων καθώς 
και μεγάλων πληρωμών για επενδυτικά έργα). 

Αναλυτικά, το δημοσιονομικό ισοζύγιο για 
το πρώτο ενιάμηνο του 2021 επηρεάστηκε 
από τα αυξημένα έσοδα από κοινωνικές 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.30 Δημοσιονομικό και πρωτογενές 
ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης  
(συσσωρευμένο σύνολο περιόδου από πρώτο τρίμηνο ως ποσοστό του ΑΕΠ) 

Πηγές : ΣΥΚ, ΚΤΚ. 
Σημείωση: Το δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο για το τρίτο τρίμηνο του 2018 
δεν συμπεριλαμβάνουν τα ποσά που αφορούν στη δημοσιονομική επίπτωση των 
μέτρων σε σχέση με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) (€1,5 δισ.).

ΠIΝΑΚΑΣ A.11  Λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης  

Πηγές: ΣΥΚ, KTK.

 
                                                                                            Ιαν. - Σεπτ.           Ιαν. - Σεπτ. 
                                                                                                  2020                         2021                Μεταβολή 
                                                                                               (€ εκατ.)                 (€ εκατ.)                      % 
ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                                                            
Ενδιάμεση ανάλωση                                                           586,7                         659,6                       12,4 
Απολαβές προσωπικού                                                 1.973,7                      2.075,1                         5,1 
Κοινωνικές παροχές                                                        2.395,4                      2.738,0                       14,3 
Τόκοι πληρωτέοι                                                                  358,0                         367,1                         2,5 
Επιδοτήσεις                                                                            481,7                         543,3                       12,8 
Άλλα τρέχοντα έξοδα                                                         376,9                         444,4                       17,9 
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου            309,4                         326,9                         5,7 
Άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου                                        96,5                            77,5                     -19,7 
Σύνολο δαπανών                                                      6.578,3                   7.231,9                        9,9 
Σύνολο δαπανών ως % του ΑΕΠ                             30,5                           31,2                                
 
ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                                                    
Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές               2.192,7                      2.408,5                         9,8 
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ        1.434,0                      1.626,5                       13,4 
Κοινωνικές εισφορές                                                      1.666,6                      1.947,8                       16,9 
Άλλα τρέχοντα έσοδα                                                        123,0                         159,1                       29,3 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                414,2                         427,9                         3,3 
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου εισπρακτέες                         63,1                            78,4                       24,2 
Εισόδημα περιουσίας                                                           84,6                         100,3                       18,6 
Σύνολο εσόδων                                                         5.978,2                   6.748,5                     12,9 
Σύνολο εσόδων ως % του ΑΕΠ                                27,7                           29,1                                
 
Πρωτογενές πλεόνασμα                                                -242,1                         -116,3 
Πρωτογενές πλεόνασμα ως % του ΑΕΠ                    -1,1                               -0,5 
 
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-)                                     -600,1                         -483,4 
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) ως % του ΑΕΠ         -2,8                               -2,1 
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εισφορές, φόρους επί της παραγωγής και 
τρέχοντες φόρους στο εισόδημα (+16,9%, 
+9,8% και +13,4%, αντίστοιχα, σε σχέση με το 
πρώτο ενιάμηνο του 2020, Πίνακας Α.11, σελ. 
50). Η αύξηση στις κοινωνικές εισφορές οφεί-
λεται στην αύξηση στους συντελεστές 
εισφορών προς το ΓεΣΥ που ισχύουν για 
ολόκληρο το 2021 (σε αντίθεση με 7 μήνες 
του 2020) και στην επίδραση βάσης από τα 
σχέδια επιδότησης μισθών εργαζομένων – 
που δεν υπόκεινται σε κοινωνικές εισφορές – 
τα οποία ήταν μεγαλύτερα σε μέγεθος το 2020 
σε σχέση με το 2021. Η αύξηση στους φόρους 
επί της παραγωγής αντανακλά την ανάκαμψη 
της οικονομικής δραστηριότητας, και η 
αύξηση στους τρέχοντες φόρους στο εισό-
δημα αντανακλά τη βελτίωση στην αγορά 
εργασίας και την αύξηση των λειτουργικών 
κερδών των επιχειρήσεων. 

Οι δημόσιες δαπάνες παρουσίασαν επίσης 
σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντί-
στοιχη περυσινή περίοδο (+9,9%), αλλά σε 
μικρότερο βαθμό από ότι η αύξηση στα 
έσοδα, κυρίως λόγω αυξημένων κοινωνικών 
παροχών και σε μικρότερο βαθμό λόγω της 
αύξησης στις απολαβές προσωπικού και στην 
ενδιάμεση ανάλωση. Η άνοδος στις κοινω-
νικές παροχές (14,3% σε σχέση με την αντί-
στοιχη περυσινή περίοδο) αντανακλά κυρίως 
την αύξηση σε δαπάνες που σχετίζονται με το 
ΓεΣΥ. Η αύξηση στις απολαβές προσωπικού 
(5,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο) αντανακλά κυρίως τη σταδιακή 
αποκατάσταση των μισθών στο δημόσιο 
τομέα, και σε μικρότερο βαθμό, την αύξηση 
στον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, την 
παραχώρηση προσαυξήσεων, τις αυξημένες 
πληρωμές σε ιατρικό προσωπικό λόγω των 
αναγκών της πανδημίας και τις υψηλότερες 
εισφορές του κράτους ως εργοδότη λόγω 
αυξημένων εισφορών στο ΓεΣΥ. Η αύξηση 
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στην ενδιάμεση ανάλωση (12,4% σε σχέση με 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο) οφείλεται 
κυρίως σε αγορές εμβολίων, φαρμάκων και 
υπηρεσιών που σχετίζονται με την πανδημία. 

Όσον αφορά το δημόσιο χρέος (Διάγραμ -
μα Α.31), αυτό διαμορφώθηκε στο 107,1% 
του ΑΕΠ τον Σεπτέμβριο του 2021, καταγρά-
φοντας μείωση περίπου 10 ποσοστιαίων 
μονάδων σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 
2020, παρά το πρωτογενές έλλειμμα ενια-
μήνου (0,5% του ΑΕΠ). Αυτό οφείλεται στη 
χρήση ταμειακού αποθέματος για την 
αποπληρωμή χρέους που έληγε (μείωση του 
ταμειακού αποθέματος) και στην ισχυρή 
ανάκαμψη της οικονομίας. 

Ο δείκτης δημόσιου χρέους αναμένεται να 
μειωθεί σημαντικά τα επόμενα έτη, αντανα-
κλώντας την εκτίμηση για ανάκαμψη της οικο-
νομικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι οι 
οίκοι αξιολόγησης προεξοφλούν τη σημαντική 
μείωση στο δημόσιο χρέος και, ως εκ τούτου, 
ο όποιος εκτροχιασμός πέραν των αναγκών 
που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, αναμέ-
νεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αξιο-
πιστία της δημοσιονομικής πολιτικής. 

Τέλος, η κρίση, παρά τα συσσωρευμένα 
προβλήματα που προκάλεσε, έχει δημιουρ-
γήσει και την ευκαιρία για πιο γρήγορη μετά-
βαση προς μια βιώσιμη οικονομία. Τα σχέδια 
ανάκαμψης της οικονομίας μας, και ειδικό-
τερα η αποτελεσματική απορρόφηση των 
κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δίνει τη δυνα-
τότητα πραγματοποίησης και στήριξης ανα -
πτυξιακών έργων που εστιάζουν στο διττό 
στόχο της ψηφιακής και πράσινης ανάπτυξης. 
Η επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να 
αποτελέσει ένα σημαντικό πυλώνα στήριξης 
της βιώσιμης ανάπτυξης τα επόμενα έτη.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.31 Ακαθάριστο δημόσιο χρέος της 
γενικής κυβέρνησης 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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(Γ) Μακροοικονομικές Προβλέψεις  

για την Κυπριακή Οικονομία17

17.   Οι προβλέψεις και οι υποθέσεις εργασίας λαμβάνουν υπόψιν τις οικονομικές εξελίξεις και διαθέσιμα στοιχεία μέχρι και τις 26 
Νοεμ βρίου 2021.

a22110039 CBC December 2021 Economic Bulletin GREEK_a1.qxp_Layout 1  4/1/22  11:09 AM  Page 53



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

54Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

• Θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ για τα έτη 
2021-24, λόγω ανάκαμψης της εγχώριας ζή-
τησης και των καθαρών εξαγωγών. 

• Πτώση της ανεργίας το δεύτερο εξάμηνο του 
2021 με συνεχιζόμενη μείωση τα επόμενα 
έτη. Δεν αναμένονται επιδράσεις υστέρησης 
στην ανεργία από την πανδημία. 

• Σημαντική άνοδος του πληθωρισμού το 2021 
και το 2022, λόγω κυρίως των σημαντικών αυ-
ξήσεων στις τιμές της ενέργειας καθώς επίσης 
των προβλημάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού 
(supply bottlenecks). Πιο συγκρατημένοι ρυθ-
μοί τα έτη 2023-24, επηρεα ζόμενοι από τις 
μειώσεις στις τιμές του πετρελαίου.  

• Ισορροπημένοι κίνδυνοι σε σχέση με βασικό 
σενάριο για το ΑΕΠ και ελαφρώς προς τα 
πάνω για τον πληθωρισμό τα έτη 2021-24. 

 
Οι μακροοικονομικές προβλέψεις που παρουσιά-
ζονται στο παρόν Οικονομικό Δελτίο καταρ -
τίστηκαν στο πλαίσιο των προβλέψεων του 
Ευρωσυστήματος με κοινές υποθέσεις εργασίας. 
Σε σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου 2021, οι 
υποθέσεις εργασίας στις επικαιροποιημένες 
προβλέψεις διαφοροποιούνται μερικώς ως εξής:  

Πρώτον, λαμβάνεται υπόψιν η πρόσφατη 
επιδείνωση των επιδημιολογικών δεικτών και 
η εισαγωγή κινήτρων για διεύρυνση της εμβο-
λιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, ενώ συνε-
χίζεται να υιοθετείται η υπόθεση εργασίας ότι 
δεν εισάγονται νέα lockdowns ή μέτρα τα 
οποία επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική 
δραστηριότητα, με επίλυση της υγειονομικής 
κρίσης το 2022.  

Δεύτερον, τα προβλήματα  στις αλυσίδες 
εφοδιασμού έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από 
ό,τι αναμενόταν. Συγκεκριμένα, εντείνονται 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, με σταδια -
κή αποκλιμάκωση το δεύτερο, και πλήρη 
ομαλοποίηση μέχρι τις αρχές του 2023.     

Τρίτον, λαμβάνεται υπόψιν η προς τα κάτω 
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αναθεώρηση των προοπτικών του εξωτε-
ρικού περιβάλλοντος, συνεπεία των συνεχιζό-
μενων προβλημάτων στις αλυσίδες 
εφοδιασμού και της επιδείνωσης της γενικής 
επιδημιολογικής κατάστασης.  

Τέταρτο, ενσωματώνονται τόσο άμεσες 
όσο και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις από 
την απορρόφηση κονδυλίων από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) της ΕΕ.    

Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της ΚΤΚ 
για το ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά 
προς τα πάνω για όλα τα έτη του ορίζοντα 
προβλέψεων.  Προς την κατεύθυνση αυτή, 
συνηγορούν η μεγάλη προσαρμοστικότητα 
(adaptation effects) από πλευράς νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων που έχει παρατηρηθεί από 
την έναρξη της πανδημίας, η μεγαλύτερη 
εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού σε 
σχέση με πριν από το καλοκαίρι, καθώς και η 
σημαντική στήριξη στην οικονομική δραστη-
ριότητα που αναμένεται από την προαναφερ-
θείσα απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ.    

Αναφορικά με τον πληθωρισμό, οι επικαι-
ροποιημένες προβλέψεις της ΚΤΚ για τον 
ΕνΔΤΚ καταγράφουν σημαντική αναθεώρηση 
προς τα πάνω, ειδικά τα έτη 2021 και 2022. 
Αυτό οφείλεται στις υποθέσεις εργασίας για 
πιο μεγάλες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας 
καθώς επίσης και σε ανοδικές πιέσεις των 
κύριων συνιστώσων του ΕνΔΤΚ, λόγω των 
επίμονων προβλημάτων στις αλυσίδες 
εφοδιασμού σε συνάρτηση με την αυξανό-
μενη ζήτηση, καθώς και της συνεχιζόμενης 
ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας. 
Στην επιβράδυνση στον ΕνΔΤΚ τα έτη 2023 και 
2024 συμβάλλει και η προβλεπόμενη μείωση 
στις τιμές πετρελαίου.       
 
Εθνικοί Λογαριασμοί 
 
Μετά και την καταγραφείσα άνοδο κατά 5,1% 
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το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, το 
ΑΕΠ για ολόκληρο το 2021 προβλέπεται να 
καταγράψει ανάκαμψη 5,6% (Πίνακας Α.12), 
προερχόμενη από όλες τις υποκατηγορίες του 
ΑΕΠ, και η οποία στηρίζεται εν μέρει στη συνε-
χιζόμενη εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων 
στήριξης συνολικού ύψους 3,5% του ΑΕΠ 
περίπου, των μέτρων της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα, η 
άνοδος κατά 1,3% στην ιδιωτική κατανάλωση 
οφείλεται σε επίδραση βάσης λόγω των 
περιοριστικών μέτρων (lockdowns) το 2020 
και στην αποκατάσταση του επιπέδου του 
διαθέσιμου εισοδήματος το 2021 (Πίνακας 
Α.12). Παράλληλα, το γεγονός ότι το ποσοστό 
αποταμίευσης - που αυξήθηκε σημαντικά το 
2020, αποτέλεσμα εν μέρει και του παρατετα-
μένου lockdown - διατηρείται σε υψηλά 
επίπεδα, συγκρατεί την εγχώρια κατανάλωση. 
Οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου 
αναμένεται να ανακάμψουν κατά 9% το 2021, 
μετά και τη στασιμότητα που παρατηρήθηκε 
το προηγούμενο έτος, λόγω αναβολής και/ή 
ακύρωσης κάποιων επενδυτικών σχεδίων το 
2020 (Πίνακας Α.12). Η σχετική επιβράδυνση 
στη δημόσια κατανάλωση κατά 10,6% οφεί-
λεται σε επίδραση βάσης λόγω των αυξη-
μένων δαπανών για αγορά υπηρεσιών υγείας 
από το ΓεΣΥ το 2020. Ταυτόχρονα, αντικατο-
πτρίζει τη συνεχιζόμενη σταδιακή κατάργηση 
των μειώσεων στους μισθούς που υιοθετή-
θηκαν τα έτη της κρίσης  (βλ. Τριμηνιαίοι 
Εθνικοί Λογαριασμοί και Πίνακας Α.12). 

Η άνοδος των καθαρών εξαγωγών αναμέ-
νεται να συμβάλει επίσης στην προβλεπόμενη 
ανάκαμψη του ΑΕΠ το 2021. Οι εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να καταγρά-
ψουν άνοδο 8,1% το 2021 (Πίνακας Α.12), συνε-
πεία κυρίως της σταδιακής αποκατάστασης των 
εσόδων από τον τουρισμό, με καλύτερη από 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.12  Προβλέψεις εθνικών λογαριασμών σε 
πραγματικούς όρους 
(ετήσια μεταβολή, %)

 
                                                                                             2020     2021πρ     2022πρ    2023πρ    2024πρ 
ΑΕΠ                                                                                         -5,2                 5,6                 3,6                3,7                3,8 
Ιδιωτική κατανάλωση                                                     -5,0                 1,3                 1,5                1,8                2,3 
Δημόσια κατανάλωση                                                    15,0              10,6               -1,5                1,3                2,1 
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου          0,0                 9,0                 2,1                2,8                4,8 
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                             -5,1                 8,1                 5,9                5,5                4,0 
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                            -2,5                 6,7                 2,6                3,2                2,9 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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την αναμενόμενη πορεία να παρατηρείται κατά 
το τρέχον έτος (βλ. Ισοζύγιο Πληρωμών). Η 
αύξηση στις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
κατά 6,7%, (Πίνακας Α.12, σελ. 56) οφείλεται εν 
μέρει στην ανάκαμψη των εισαγωγών αγαθών 
για ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις.   

Περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,7% 
περίπου ετησίως προβλέπεται τα έτη 2022-24 
(Πίνακας Α.12, σελ. 56), επηρεαζόμενη από 
την ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης και των 
καθαρών εξαγωγών. Η σταδιακή αύξηση στην 
ιδιωτική κατανάλωση, που φθάνει το 2,3% το 
2024, στηρίζεται στην άνοδο του διαθέσιμου 
εισοδήματος από εργασία (Πίνακας Α.12, σελ. 
56). Παράλληλα, το ποσοστό αποταμίευσης 
αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα 
σε σχέση με πριν από την κρίση λόγω “προλη-
πτικής αποταμίευσης”, αντικατοπτρίζοντας 
την περιρρέουσα αβεβαιότητα, την ανάγκη 
αποπληρωμής δανείων αλλά και την πιθανή 
εισαγωγή μέτρων για βελτίωση των δημόσιων 
οικονομικών (Ricardian effects). Οι ακαθάρι-
στες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αναμέ-
νεται να καταγράψουν δυναμική πορεία, 
φθάνοντας το 4,8% το 2024, λόγω νέων έργων 
τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το ΤΑΑ 
καθώς και της σταδιακής αποπεράτωσης 
μεγάλων και πολυετών έργων που έχουν ήδη 
ξεκινήσει (Πίνακας Α.12, σελ. 56). Τα έργα 
καλύπτουν τους τομείς της ενέργειας, του 
τουρισμού, των μεταφορών και το καζίνο-
θέρετρο. Συρρίκνωση κατά 1,5% προβλέπεται 
στη δημόσια κατανάλωση το 2022 λόγω 
επίδραση βάσης που σχετίζεται με δαπάνες 
για αγορά υπηρεσιών υγείας από το ΓεΣΥ, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για 
εμβόλια και διενέργεια εξετάσεων, ακολου-
θούμενη από μικρές αυξήσεις τα επόμενα έτη 
(Πίνακας Α.12, σελ. 56). Σημειώνεται ότι η 
σταδιακή αποκατάσταση των μισθών στο 
δημόσιο ολοκληρώνεται το 2023. 
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Οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να συνεχί-
σουν να συνεισφέρουν θετικά στον ρυθμό οικο-
νομικής ανάπτυξης τα έτη 2022-24. Οι εξαγωγές 
προβλέπεται να καταγράψουν επιβραδυνόμενη 
αύξηση, φθάνοντας το 4% το 2024 (Πίνακας 
Α.12, σελ. 56), με ιδιαίτερη συμβολή από τον 
τουρισμό και, σε μικρότερο βαθμό, από τους 
τομείς των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, πληρο-
φορικής και πληροφόρησης, των χρηματοοικο-
νομικών υπηρεσιών (επενδυτικές υπηρεσίες) 
και των μεταφορών. Λόγω αβεβαιότητας σε 
σχέση με μεταλλάξεις του ιού, όπως παρατη-
ρείται επί του παρόντος (μετάλλαξη “Όμικρον”), 
πλήρης ομαλοποίηση του τουριστικού τομέα 
τοποθετείται το 2024.  Η ανάκαμψη που 
προβλέπεται στον τουρισμό συνδέεται και με 
την αναμενόμενη λειτουργία του καζίνο-θερέ-
τρου18. Οι συνολικές εισαγωγές αναμένεται να 
ανακάμψουν περαιτέρω τα έτη 2022-24, σε 
συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη βελτίωση στην 
εγχώρια ζήτηση (Πίνακας Α.12, σελ. 56).  
 
Αποδοχές, παραγωγικότητα και αγορά 
εργασίας 
 
Η ανάκαμψη του ΑΕΠ αντικατοπτρίζεται στη 
πορεία της απασχόλησης, η οποία προβλέ-
πεται να αυξηθεί γύρω στο 1,6% ετησίως τα 
έτη 2021-24 (Πίνακας Α.13). Τα κυβερνητικά 
μέτρα έχουν επεκταθεί μέχρι τον Οκτώβριο 
του 2021, στηρίζοντας την απασχόληση στον 
ιδιωτικό τομέα, με την επίπτωση της πανδη-
μίας να διαφαίνεται ευδιάκριτα στην πορεία 
των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο.  

Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να κατα-
γράψει σημαντική πτώση από το δεύτερο 
εξάμηνο του τρέχοντος έτους, φθάνοντας το 
7,5% το 2021 λόγω της σημαντικής ανάκαμ -
ψης της οικονομικής δραστηριότητας αλλά 

18.   Λόγω του ξεσπάσματος της πανδημίας, η λειτουργία του κα-
ζίνο-θερέτρου τοποθετείται το τρίτο τρίμηνο του 2022 στις 
προβλέψεις Δεκεμβρίου 2021, και έχει περιληφθεί μόνο με-
ρική επίδραση από τη λειτουργία του, όπως και σε προηγού-
μενες προβλέψεις. 

1

2

Εισαγω
γή

Διεθνές Π
εριβάλλον: 

μακροοικονομικές και 
χρηματοοικονομικές εξελίξεις

Enter/ 
Exit

Full 
Screen

3

Εγχώ
ριο  

Π
εριβάλλον

4

Μ
ακροοικονομικές  

Π
ροβλέψ

εις  για την  
Κυπριακή Ο

ικονομία

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

 
                                                                                               2020   2021πρ     2022πρ   2023πρ    2024πρ 
Δαπάνη (για αποδοχές και εργοδοτικές  
εισφορές) ανά μισθωτό                                                    -2,2               2,8                 2,7               2,7               2,6 
Μοναδιαίο εργατικό κόστος                                             1,9             -1,2                 0,8               0,5               0,4 
Παραγωγικότητα                                                                 -4,0               4,0                 1,9               2,2               2,2 
Συνολική απασχόληση                                                     -1,2               1,6                 1,6               1,5               1,5 
Ποσοστό ανεργίας 
(% του εργατικού δυναμικού)                                         7,6               7,5                 6,8               6,2               5,6 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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και της απουσίας επιδράσεων υστέρησης 
(hysteresis effects) από την πανδημία. Η 
πτωτική πορεία της ανεργίας προβλέπεται να 
συνεχίσει τα επόμενα έτη, φθάνοντας το 5,6% 
του εργατικού δυναμικού το 2024.  

Οι σχετικά μικρές, συγκριτικά με το ΑΕΠ, 
αυξήσεις που προβλέπονται στην ονομαστική 
δαπάνη ανά μισθωτό τα έτη 2021-24 (μέσος 
όρος 2,7%) (Πίνακας Α.13, σελ. 58) αντικατο-
πτρίζουν τις συγκρατημένες αυξήσεις που 
αναμένονται στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου 
και του επιπέδου της ανεργίας, η οποία συγκλίνει 
προς συνθήκες πλήρους απασχόλησης μόνο 
μέχρι το 2024. Ταυτόχρονα, μεγαλύτερες αυξή-
σεις καταγράφονται στο δημόσιο τομέα, κυρίως 
λόγω της συνεχιζόμενης σταδιακής αποκατά-
στασης μισθών και συντάξεων, με ολοκλήρωσή 
της το 2023 (βλ. Κόστος Εργασίας). Το 2024 η 
μεταβολή στην ονομαστική δαπάνη ανά 
μισθωτό συμπεριλαμβάνει την αύξηση συντελε-
στών κοινωνικών εισφορών προς το ΤΚΑ που θα 
ισχύει για την επόμενη πενταετία.  

Η παραγωγικότητα μετά τη σημαντική 
μείωση 4% που καταγράφηκε το 2020 λόγω 
των επιπτώσεων της πανδημίας αναμένεται να 
ανακάμψει τα επόμενα έτη, καταγράφοντας 
θετικό ρυθμό μεταβολής 4% το 2021 και γύρω 
στο 2,1% την περίοδο 2022–24 (Πίνακας Α.13, 
σελ. 58). 

Το μοναδιαίο εργατικό κόστος αναμένεται 
να καταγράψει μικρές διακυμάνσεις κατά την 
περίοδο του ορίζοντα προβλέψεων (Πίνακας 
Α.13, σελ. 58). Κατά το 2021, η συγκρατημένη 
αύξηση στους μισθούς σε σχέση με τη σημαν-
τική μεγέθυνση στην παραγωγικότητα αναμέ-
νεται να οδηγήσει σε πτώση στο μοναδιαίο 
εργατικό κόστος κατά 1,2%. Αντίθετα, για τα έτη 
2022-24 προβλέπονται μικρές και επιβραδυνό-
μενες αυξήσεις, φθάνοντας το 0,4% το 2024. Το 
μοναδιαίο εργατικό κόστος στην Κύπρο 
διατηρεί συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με 
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την υπόλοιπη ευρωζώνη λόγω μειώσεων στους 
μισθούς που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν 
και, κατ’ επέκταση, της βελτίωσης της ανταγω-
νιστικότητας που καταγράφηκε τα προηγού-
μενα έτη (βλ. Κόστος Εργασίας).     
 
Τιμές: εναρμονισμένος δείκτης τιμών 
καταναλωτή 
 
Ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να ανέλθει στο 2,2% το 
2021 και στο 2,5% το 2022 σε σχέση με -1,1% 
το 2020 (Πίνακας Α.14), ως αποτέλεσμα κυρίως 
της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριό-
τητας και των σημαντικών αυξήσεων στις τιμές 
της ενέργειας και των υπηρεσιών. Σε μικρότερο 
βαθμό, οφείλεται στις τιμές των βιομηχανικών 
προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας λόγω 
των συνεχιζόμενων προβλημάτων στις 
αλυσίδες εφοδιασμού.  Αντικατοπτρίζοντας την 
πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, ο 
δομικός πληθωρισμός προβλέπεται να ανέλθει 
στο 1,3% το 2021 και στο 1,6% το 2022 σε 
σχέση με -0,8% το 2020.  

Τα έτη 2023 και 2024 ο ΕνΔΤΚ αναμένεται 
να επιβραδυνθεί στο 1,2% και στο 1,5%, αντί-
στοιχα, επηρεαζόμενος από τη σημαντική 
πτώση στις τιμές της ενέργειας, σύμφωνα με 
τις υποθέσεις εργασίας για την τιμή του πετρε-
λαίου. Ο δομικός πληθωρισμός προβλέπεται 
να ανέλθει στο 1,7% και 1,9% τα έτη 2023-24, 
αντίστοιχα, σε συνάρτηση με τις αναμενόμενες 
θετικές εξελίξεις στις τιμές των βιομηχανικών 
προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας και 
των υπηρεσιών, ένεκα της προβλεπόμενης 
σθεναρής οικονομικής δραστηριότητας. 
 
Αξιολόγηση κινδύνων όσον αφορά τις 
μακροοικονομικές προβλέψεις19 
 
Η προβλεπόμενη πορεία του ΑΕΠ, σύμφωνα 
με το βασικό σενάριο των μακροοικονομικών 

19.   Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τη μεθοδολογία 
της αξιολόγησης κινδύνων των μακροοικονομικών προβλέ-
ψεων, βλέπε Οικονομικό Δελτίο, Ιούνιος 2015, σελ. 67.
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ΠIΝΑΚΑΣ A.14  Προβλέψεις πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ) 
(ετήσια μεταβολή, %)

 
                                                                                               2020    2021πρ    2022πρ   2023πρ   2024πρ 
EνΔΤΚ                                                                                       -1,1                2,2                2,5               1,2               1,5 
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας και των τροφίμων           -0,8                1,3                1,6               1,7               1,9 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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προβλέψεων, παρουσιάζεται στον Πίνακα 
Α.12 (σελ. 56), και εκείνη του ΕνΔΤΚ και του 
δομικού πληθωρισμού στον Πίνακα Α.14 
(σελ. 60). Οι πιθανότητες απόκλισης από το 
βασικό σενάριο των προβλέψεων για το ΑΕΠ 
και τον ΕνΔΤΚ σκιαγραφούνται στα Διαγράμ-
ματα Α.32 και Α.33, αντίστοιχα. Οι ενδεχό-
μενες αποκλίσεις όσον αφορά την πρόβλεψη 
του δομικού πληθωρισμού παρουσιάζονται 
στο Διάγραμμα Α.34. Σύνοψη της αξιολό-
γησης των σχετικών κινδύνων απόκλισης από 
το βασικό σενάριο παρουσιάζεται στον 
Πίνακα Α.15 (σελ. 62). 

Οι κίνδυνοι απόκλισης των προβλέψεων 
του ΑΕΠ από το βασικό σενάριο για τα έτη 
2021-24 αξιολογούνται συνολικά ως ισορρο-
πημένοι. Ανοδικοί κίνδυνοι συνδέονται με 
υψηλότερη από την αναμενόμενη επίπτωση 
από την απορρόφηση διαθέσιμων κονδυλίων 
για επενδύσεις από το ΤΑΑ, καθώς και μεγαλύ-
τερη από την αναμενόμενη επίδραση στην 
ιδιωτική κατανάλωση από πραγματοποίηση 
δαπανών που αναβλήθηκαν λόγω της πανδη-
μίας  («συμπιεσμένη ζήτηση») σε συνάρτηση 
με χαμηλότερο από το αναμενόμενο ποσοστό 
αποταμίευσης. Επιπρόσθετα, συνδέονται με 
υψηλότερες από τις προβλεπόμενες επιδόσεις 
στον τομέα του τουρισμού, τουλάχιστον μεσο-
πρόθεσμα, σύμφωνα με την υπόθεση εργα-
σίας ότι υπάρχει επίλυση της υγειονομικής 
κρίσης το 2022. Τέλος, η εύρωστη πορεία του 
ΑΕΠ και η πληθώρα των σχετικών ανοδικών 
κινδύνων συνηγορεί προς τη συνέχιση της 
σημαντικής πτώσης στο δείκτη του δημοσίου 
χρέους, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο υιοθέ-
τησης περιοριστικών δημοσιονομικών μέτρων 
με σκοπό τη μείωση του υψηλού επιπέδου του 
δημοσίου χρέους. Καθοδικοί κίνδυνοι περι-
λαμβάνουν δυσμενέστερες από τις αναμενό-
μενες προοπτικές σε σχέση με το εξωτερικό 
περιβάλλον και συνεχιζόμενες διαταραχές 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.34 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύμαν-
σης για τις προβλέψεις του πληθωρισμού εξαιρ. της 
ενέργειας και των τροφίμων (δομικός πληθωρισμός) 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.33 Κατανομή των πιθανοτήτων 
διακύμανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισμού 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.32 Κατανομή των πιθανοτήτων 
διακύμανσης για τις προβλέψεις του ΑΕΠ 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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και/ή μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες 
επιδράσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού. Σε 
εγχώριο επίπεδο, περιλαμβάνουν δυσμενέ-
στερες από τις αναμενόμενες επιδημιολογικές 
εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν μερικώς την 
οικονομική δραστηριότητα, με την υπόθεση 
εργασίας ότι δεν εισάγονται νέα περιοριστικά 
μέτρα λόγω πανδημίας (lockdowns).  

Οι κίνδυνοι σε σχέση με τον πληθωρισμό 
(ΕνΔΤΚ) για τα έτη 2021-24 αξιολογούνται 
συνολικά ελαφρώς προς τα πάνω. Ανοδικοί 
κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από ενδεχόμενα 
μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες επιδράσεις 
στις τιμές λόγω προβλημάτων στις αλυσίδες 
εφοδιασμού. Συνδέονται επίσης με θετικότερη 
από την αναμενόμενη πορεία της ιδιωτικής 
κατανάλωσης, λόγω συμπιεσμένης ζήτησης. 
Επιπρόσθετα, καλύτερη από την αναμενόμενη 
υλοποίηση διαφόρων επενδυτικών σχεδίων 
και επίδοσης των υπηρεσιών, ιδιαίτερα του 
τουρισμού, αναμένεται να ασκήσει θετική 
επίδραση στον πληθωρισμό. Σε σχέση με τις 
τιμές πετρελαίου, συνολικά για την περίοδο 
2021-24, αξιολογούνται ως ισορροπημένοι. Οι 
κίνδυνοι από ενδεχόμενη υιοθέτηση περιορι-
στικών δημοσιονομικών μέτρων, όπως 
προαναφέρθηκε, είναι επίσης ισορροπημένοι 
όπως και για το ΑΕΠ για ολόκληρη την περίοδο 
2021-24. Καθοδικοί κίνδυνοι για τον πληθω-
ρισμό συνδέονται με δυσμενέστερες από τις 
αναμενόμενες προο  πτικές στο εξωτερικό περι-
βάλλον. Τέλος, οι κίνδυνοι απόκλισης από το 
βασικό σενάριο για τον δομικό πληθωρισμό 
είναι επίσης ελαφρώς προς τα πάνω, όπως και 
για τον ΕνΔΤΚ. 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.15  Σύνοψη αξιολόγησης κινδύνων 
απόκλισης των μακροοικονομικών προβλέψεων 
από το βασικό σενάριο

 
                                                                                                                                                ΑΕΠ            Πληθωρισμός 
Κίνδυνος                                                                                                                 (2021-2024)     (2021-2024) 
Επιδημιολογικές εξελίξεις και πορεία χορήγησης  
εμβολίων κατά του ιού                                                                                                          -                             - 
Μεγαλύτερη από την αναμενόμενη επίδραση από  
απορρόφηση κονδυλίων ευρωπαϊκού πακέτου στήριξης                                    +                           + 
Υψηλότερες από τις αναμενόμενες τιμές πετρελαίου                                             =                           = 
Συνεχιζόμενες  διαταραχές και/ή μεγαλύτερες από τις  
αναμενόμενες επιδράσεις στις αλυσίδες παραγωγής                                              -                            + 
Επίδραση στις εγχώριες οικονομικές προοπτικές  
σε σχέση με τις εξωτερικές εξελίξεις                                                                              -                             - 
Υιοθέτηση περιοριστικών δημοσιονομικών μέτρων με 
σκοπό τη μείωση του δείκτη δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ                              =                           = 
Υψηλότερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις  
στον τομέα του τουρισμού                                                                                                 +                           + 
Μεγαλύτερη από την αναμενόμενη επίδραση  
από συσσωρευμένες καταθέσεις νοικοκυριών και  
συμπιεσμένη ζήτηση (πραγματοποίηση  
δαπανών που αναβλήθηκαν)                                                                                            +                           + 
Συνολική αξιολόγηση                                                                                                   =                          + 

Πηγή: ΚΤΚ. 
Σημείωση:  τα ακόλουθα σύμβολα καλύπτουν το φάσμα των κινδύνων: ++, +, =, -, --.
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Τεχνικές Σημειώσεις
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(Α) Εγχώρια Νομισματικά Μεγέθη 
 
Όλα τα νομισματικά μεγέθη αφορούν στοι-
χεία εξαιρουμένης της ΚΤΚ. 
 
Από την 1η Ιουλίου 2008, έχει τεθεί σε ισχύ 
η νέα «περί Ορισμού της Έννοιας του 
«κατοίκου Κύπρου» για Στατιστικούς 
Σκοπούς Οδηγία του 2008». Ως αποτέλεσμα, 
τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύ-
ματα προχώρησαν σε ανακατάταξη 
μεγάλου αριθμού οργανισμών ή επιχειρή-
σεων πελατών τους με περιορισμένη ή 
χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο, 
γνωστών σήμερα ως «Οντότητες Ειδικού 
Σκοπού (Special Purpose Entities)», από τον 
τομέα των «μη κατοίκων» στον τομέα των 
«κατοίκων Κύπρου». Η επίδραση της εν 
λόγω ανακατάταξης εξαιρείται από τις νομι-
σματικές και χρηματοπιστωτικές στατι-
στικές σειρές στην παρούσα έκδοση, 
δηλαδή οι αναφορές σε εγχώρια στοιχεία ή 
κατοίκους Κύπρου είναι εξαιρουμένων των 
οργανισμών ή επιχειρήσεων με περιορι-
σμένη ή χωρίς φυσική παρουσία στην 
Κύπρο. Για σκοπούς ομαλοποίησης και 
συγκρισιμότητας των χρονοσειρών τα νομι-
σματικά στοιχεία έχουν τύχει περαιτέρω 
επεξεργασίας από το Τμήμα Οικονομικής 
Ανάλυσης και Ερευνών της ΚΤΚ.  
 
Ο υπολογισμός των ετήσιων ποσοστιαίων 
μεταβολών γίνεται με βάση τη μεθοδο-
λογία που ακολουθείται από την ΕΚΤ. 
Συγκεκριμένα, ο ρυθμός μεταβολής των 
νομισματικών μεγεθών υπολογίζεται με 
βάση τις μηνιαίες μεταβολές προσαρμο-
σμένες ως προς τα ποσά που δεν είναι 
προϊόν συναλλαγών. Τέτοια ποσά είναι οι 
αναταξινομήσεις, άλλες αναπροσαρμογές, 
οι αναπροσαρμογές αξίας και οι συναλλαγ-

ματικές αναπροσαρμογές ώστε οι ποσοστι-
αίες μεταβολές να αντικατοπτρίζουν τις 
αυξομειώσεις που οφείλονται σε καθαρές 
πράξεις.  
 
Η προαναφερόμενη μεθοδολογία υιοθετή-
θηκε από την έκδοση Δεκεμβρίου 2009. Σε 
προηγούμενες εκδόσεις του Οικονομικού 
Δελτίου ο ρυθμός μεταβολής των νομισμα-
τικών μεταβλητών υπολογιζόταν ως η 
ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των 
υπολοίπων στο τέλος της περιόδου. 
Λεπτομέρειες της μεθοδολογίας παρέ-
χονται στην έκδοση των Νομισματικών και 
Χρηματοοικονομικών Στατιστικών του 
Τμήματος Στατιστικής της ΚΤΚ, η οποία 
είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο της ΚΤΚ. 
 
(B)   Ισοζύγιο πληρωμών 
 
Το υφιστάμενο σύστημα συλλογής και 
καταρτισμού στατιστικών στοιχείων που 
υιοθετήθηκε από τον Ιούνιο του 2014, βασί-
ζεται στη μεθοδολογία του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου («BPM6»), η οποία έχει 
υιοθετηθεί και από την ΕΕ, καθώς και σε 
επιπρόσθετες προδιαγραφές και βαθμό 
ανάλυσης που απαιτεί τόσο η Στατιστική 
Υπηρεσία της ΕΕ («Eurostat») όσο και η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ»). 
 
Η υιοθέτηση του ΒΡΜ6 στον τομέα των 
στοιχείων των εξωτερικών στατιστικών για 
την Κύπρο ξεκίνησε να εφαρμόζεται από 
τον Ιούνιο του 2014.  Η πρώτη δημοσίευση 
των εν λόγω στοιχείων πραγματοποιήθηκε 
τον Οκτώβριο του 2014. Τα δημοσιευμένα 
στοιχεία για το ΙΠ και την Διεθνή Επενδυτική 
Θέση και το εξωτερικό χρέος καλύπτουν την 
περίοδο από το 2008 μέχρι και σήμερα.  
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Η εφαρμογή των νέων εγχειριδίων παρείχε 
την ευκαιρία υιοθέτησης ευρύτερων 
αλλαγών και αναθεωρήσεων με στόχο τη 
βελτίωση της κάλυψης και της ποιότητας 
των παραγόμενων στατιστικών στοιχείων 
του εξωτερικού τομέα. Συγκεκριμένα, πέραν 
από την ενσωμάτωση των στοιχείων των 
οντοτήτων ειδικού σκοπού που είναι εγγε-
γραμμένες/εγκαθιδρυμένες στην Κύπρο σε 
όλες τις εξωτερικές  στατιστικές που παρά-
γονται  και δημοσιεύονται, η ΚΤΚ έχει επίσης 
αναβαθμίσει τα συστήματα συλλογής και 
καταρτισμού των στατιστικών στοιχείων του 
εξωτερικού τομέα, δίνοντας μεγαλύτερη 
έμφαση στην εφαρμογή νέων ερευνών και 
τη χρήση διαθέσιμων διοικητικών πηγών. 
 
(Γ) Εθνικοί Λογαριασμοί 
 
Η ΣΥΚ εφάρμοσε από τον Ιούνιο του 2014 
και για τα ιστορικά στοιχεία από το 1995, το 
νέο στατιστικό πρότυπο ΕΣΟΛ 2010 το οποίο 
αντικαθιστά το ΕΣΟΛ 1995 και βασίζεται στο 
Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών (SNA) 2008 
το οποίο εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο.  
Στόχος είναι η προσαρμογή των εθνικών 
λογαριασμών στο νέο οικονομικό περι-
βάλλον, στις εξελίξεις σε θέματα μεθοδολο-
γίας και στην αλλαγή στις ανάγκες των 
χρηστών.  Σε ότι αφορά την ταξινόμηση σε 

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

1

2

Εισαγω
γή

Διεθνές Π
εριβάλλον: 

μακροοικονομικές και 
χρηματοοικονομικές εξελίξεις

Enter/ 
Exit

Full 
Screen

3

Εγχώ
ριο  

Π
εριβάλλον

4

Μ
ακροοικονομικές  

Π
ροβλέψ

εις  για την  
Κυπριακή Ο

ικονομία

a22110039 CBC December 2021 Economic Bulletin GREEK_a1.qxp_Layout 1  4/1/22  11:09 AM  Page 65




