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Εισαγωγή

Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε πρόγραμμα 

οικονομικής προσαρμογής με βάση το Μνημόνιο 

Συναντίληψης (ΜΣ) που συνομολογήθηκε με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) 

από τον περασμένο Μάρτιο. Το πρόγραμμα, το οποίο 

επικαιροποιείται ανά τρίμηνο για σκοπούς αξιολόγησης, 

στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της 

κυπριακής οικονομίας σε τρεις βασικούς πυλώνες: το 

χρηματοοικονομικό, το δημοσιονομικό και τον πυλώνα 

των διαρθρωτικών αλλαγών. Με βάση την πορεία 

υλοποίησης του προγράμματος, παρέχεται στην 

οικονομία μας η απαραίτητη χρηματοδότηση μέχρι 

που αυτή να μπορέσει να ανακάμψει  και να εισέλθει σε 

πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.

 Είναι γεγονός ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

ριζοσπαστικά διορθωτικά μέτρα, πολλά από τα οποία 

είναι πρωτόγνωρα για την κυπριακή πραγματικότητα, 

και μάλιστα σε συνθήκες υπερβολικά υψηλής ανεργίας. 

Εντούτοις, το πρόγραμμα, αν και αυστηρό και επώδυνο, 

αποτελεί τη μόνη επιλογή της χώρας για έξοδο από 

την κρίση, ενώ παράλληλα προσφέρει την ευκαιρία 

για διόρθωση πολλών δομικών στρεβλώσεων που 

υπάρχουν στην οικονομία καθώς και για δημιουργία 

των προϋποθέσεων επιστροφής σε συνθήκες βιώσιμης 

ανάπτυξης και πλήρους απασχόλησης.

 Αν και δεν υπάρχουν περιθώρια εφυσηχασμού, 

πρέπει να αναγνωριστεί η ικανοποιητική, κάτω 

από δύσκολες περιστάσεις, πορεία υλοποίησης 

του προγράμματος του ΜΣ και στους τρεις 

προαναφερθέντες πυλώνες του προγράμματος. 

Όσον αφορά τα δημοσιονομικά, σημειώνεται ότι οι 

δημοσιονομικοί στόχοι έχουν μέχρι τώρα επιτευχθεί με 

σημαντικά περιθώρια, αντικατοπτρίζοντας τη συνετή 

υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και 

τη μικρότερης έκτασης επιδείνωση της οικονομικής 

δραστηριότητας από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί 

για το 2013. Επίσης, ο προϋπολογισμός του 2014 

παραμένει συντηρητικός και αποσκοπεί στην ενωρίτερη 

υλοποίηση μέρους της επιπρόσθετης δημοσιονομικής 

προσαρμογής που απαιτείται κατά τα έτη 2015-2018 

σύμφωνα με το ΜΣ. Στόχος είναι να επιτευχθεί και 

να διατηρηθεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ένα 

πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 4% του ΑΕΠ, έτσι 

ώστε το δημόσιο χρέος να οδηγηθεί σε μια σταθερά 

καθοδική και βιώσιμη πορεία.  

 Όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 

σημειώνεται η πρόοδος στη μεταρρύθμιση του 

συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης, η οποία 

περιλαμβάνει την εισαγωγή εγγυημένου κατώτατου 

εισοδήματος ώστε να παρέχεται οικονομική βοήθεια 

σε όσους την έχουν πραγματικά ανάγκη. Σημειώνεται 

επίσης ο οδικός χάρτης που έχει ετοιμαστεί για το 

πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, ο οποίος αποσκοπεί στη 

συγκέντρωση τουλάχιστον €1 δις μέχρι το τέλος του 

2016 και επιπλέον €400 εκατ. έως το 2018 το αργότερο. 

 Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό τομέα, η πιστή 

εφαρμογή του ΜΣ αποτελεί το εχέγγυο για σταδιακή 

ανατροπή των αρνητικών εξελίξεων που σημειώθηκαν 

τα τελευταία χρόνια ως απότοκο της κρίσης χρέους στη 

ζώνη του ευρώ, της μεγάλης έκθεσης του τραπεζικού 

μας συστήματος στην Ελληνική οικονομία αλλά και 

της επιδείνωσης της δημοσιονομικής και οικονομικής 

κατάστασης, και ιδιαίτερα στην αγορά ακινήτων, στην 

ίδια τη χώρα μας. Πρωταρχικός στόχος είναι η πλήρης 

αποκατάσταση της αξιοπιστίας και σταθερότητας του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, έτσι ώστε η πραγματική 

οικονομία να μπορέσει να ανακάμψει. Η προσπάθεια 

Σύνοψη
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που έγινε μέχρι στιγμής είναι μεγάλη και έχει αρχίσει 

να καρποφορεί. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου 

έχει εξέλθει του καθεστώτος εξυγίανσης και μετά την 

ανακεφαλαιοποίησή της με ίδια μέσα διαθέτει μια 

ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Η ίδια τράπεζα προχώρησε 

επίσης στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

και νέου Εκτελεστικού Διευθυντή, ενώ το σχέδιο 

αναδιάρθρωσης της προχωρά με ικανοποιητικούς 

ρυθμούς. Παράλληλα, ο Συνεργατισμός βρίσκεται 

σε διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης η οποία 

περιλαμβάνει ενίσχυση €1,5 δις από το μνημονιακό 

πρόγραμμα. Με βάση τα σχέδια αναδιάρθρωσης των 

πιο πάνω χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, ο τομέας 

αναμένεται να μειώσει τα λειτουργικά του έξοδα, το 

προσωπικό του και τον αριθμό των καταστημάτων, 

και να ενισχύσει την εταιρική του διακυβέρνηση έτσι 

ώστε να καταστεί στο μέλλον πιο αποτελεσματικός 

και κερδοφόρος. Σημαντική θετική εξέλιξη αποτέλεσε 

και η επιτυχής άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων από την 

Ελληνική Τράπεζα για την κάλυψη των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων της στο πλαίσιο του ΜΣ. Ως αποτέλεσμα 

της ανακεφαλαιοποίησης, ο τραπεζικός τομέας 

αναμένεται να διαθέτει στο εγγύς μέλλον αξιόλογου 

ύψους κεφάλαια που δύναται να χρησιμοποιηθούν για 

να απορροφήσουν τυχόν περαιτέρω κλυδωνισμούς.

 Είναι σημαντικό ότι στις πρόσφατες αξιολογήσεις 

του προγράμματος σημειώθηκαν θετικές αποκλίσεις 

στο δημοσιονομικό και το χρηματοοικονομικό τομέα. 

Τέτοιες θετικές αποκλίσεις, δίνουν στη χώρα μας την 

ευχέρεια να αντιμετωπίσει καλύτερα τυχόν αρνητικές 

εξελίξεις που μπορεί κατά καιρούς να εμφανίζονται από 

απρόβλεπτους παράγοντες και εξωγενείς επιδράσεις. 

Ενισχύουν επίσης την αξιοπιστία μας τόσο έναντι των 

αγορών, (χαρακτηριστικά αναφέρεται και η πρόσφατη 

αναβάθμιση της δανειοληπτικής ικανότητας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας από τους S&P’s) όσο και έναντι 

των εταίρων μας. Μας δίνουν δε τα ερείσματα για τυχόν 

αναπροσαρμογές στο πρόγραμμα  που ενδεχομένως 

χρειαστούμε. 

 

Διεθνείς εξελίξεις

Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας παραμένει 

υποτονική και ανομοιόμορφη μεταξύ των περιφερειών, 

ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η ανάπτυξη αποκτά 

δυναμική σε ορισμένες προηγμένες οικονομίες, 

συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Αντίθετα, στις αναδυόμενες οικονομίες 

ο ρυθμός μεγέθυνσης κατέγραψε επιβράδυνση, 

συνεχίζοντας ωστόσο να συνεισφέρει σημαντικά στην 

παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. 

 Ο πληθωρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει 

συγκρατημένος. Στις αναπτυγμένες οικονομίες η 

ανάκαμψη δεν αναμένεται να συντείνει στη δημιουργία 

πληθωριστικών πιέσεων λόγω της πλεονάζουσας 

παραγωγικής δυναμικότητας. Ταυτόχρονα οι τιμές 

των βασικών εμπορευμάτων κατέγραψαν μείωση ή 

σταθεροποίηση, εν μέσω βελτίωσης των συνθηκών 

προσφοράς αλλά και μειωμένης ζήτησης από τις 

αναδυόμενες οικονομίες με προεξάρχουσα την Κίνα.

 Οι κεντρικές τράπεζες στις μεγαλύτερες οικονομίες, 

περιλαμβανομένης της ζώνης του ευρώ, των ΗΠΑ, 

της Ιαπωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, συνέχισαν 

τις πολιτικές επεκτατικής νομισματικής πολιτικής, 

με ιστορικά χαμηλά επίπεδα βασικών επιτοκίων 

και η επιπρόσθετη παροχή ρευστότητας μέσω μη 

συμβατικών μέτρων.

 Στην προσπάθεια για περαιτέρω σταθερότητα και 

βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη ζώνη του 

ευρώ, η ΕΚΤ αποφάσισε στην πρόσφατη συνεδρία του 

Διοικητικού Συμβουλίου της το Νοέμβριο του 2013 

την περαιτέρω μείωση του βασικού της επιτοκίου στο 

0,25%. Στην ίδια κατεύθυνση, συνεχίστηκε η παροχή 

ρευστότητας από την ΕΚΤ προς τα τραπεζικά ιδρύματα 
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της ζώνης του ευρώ με στόχο την εξομάλυνση των 

εντάσεων στην προσφορά χρήματος, ενώ τον Οκτώβριο 

του 2013 η ΕΚΤ προχώρησε και στη διενέργεια 

δύο περαιτέρω Πράξεων πιο Μακροπρόθεσμης 

Αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ). Οι πιο πάνω ενέργειες 

θεωρήθηκαν αναγκαίες για τη συνέχιση της στήριξης 

του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ και τη 

διατήρηση της ομαλής και αποτελεσματικής μετάδοσης 

της νομισματικής πολιτικής. 

 Οι προαναφερθείσες εξελίξεις αναμένεται να 

συμβάλουν στην άμβλυνση των χρηματοοικονομικών 

προβλημάτων στη ζώνη του ευρώ και ως εκ τούτου, 

στη σταδιακή βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτικών. 

Αυτό φυσικά γίνεται σε συνδυασμό με την καθοριστική 

συνδρομή της δημοσιονομικής και διαρθρωτικής 

προσαρμογής που συνεχίζεται σε χώρες της ζώνης του 

ευρώ. 

 Η οικονομική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ 

κατέγραψε ελαφρά αύξηση το τρίτο τρίμηνο του 2013 

σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, συνεχίζοντας 

την ανοδική τάση που  άρχισε το δεύτερο τρίμηνο του 

2013 μετά από έξι συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης στην 

παραγωγή και το εισόδημα. Δείκτες εμπιστοσύνης 

παρέχουν ενδείξεις για συνέχιση της υποτονικότητας. 

Παρά τη θετική επίδραση που είχαν στην πραγματική 

οικονομία παράγοντες όπως η βελτίωση της 

κατάστασης στις χρηματοπιστωτικές αγορές από το 

2012 καθώς και οι προσπάθειες για δημοσιονομική 

εξυγίανση, η ανεργία παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα 

και η απαιτούμενη προσαρμογή στους ισολογισμούς 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα συνεχίσει να 

επηρεάζει ανασταλτικά την οικονομική δραστηριότητα. 

 Στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία η 

οικονομική δραστηριότητα επίσης σημείωσε αύξηση 

το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το 

αντίστοιχο προηγούμενο τρίμηνο. Στην αμερικανική 

οικονομία η ανάπτυξη αναμένεται να είναι αργή, κυρίως 

λόγω της σημαντικής δημοσιονομικής εξυγίανσης 

και του πρόσφατου αδιεξόδου στη δημοσιονομική 

πολιτική που απείλησε, έστω και προσωρινά, τη χώρα 

με το ενδεχόμενο χρεοκοπίας. Ομοίως, η ανάπτυξη 

στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται στο εγγύς μέλλον 

να είναι αργή στη βάση των αδυναμιών στο πραγματικό 

εισόδημα των νοικοκυριών και της συνεχιζόμενης 

ανάγκης για προσαρμογή στον ισολογισμό του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  Στην Ιαπωνία, πρόσφατοι 

δείκτες ενισχύουν την εκτίμηση για συνέχιση της 

ανάκαμψης και για το 2014, υποβοηθούμενη από την 

ευρείας κλίμακας νομισματική χαλάρωση και την 

επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. 

Εγχώριες εξελίξεις

Με βάση αναλυτικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο 

του 2013, η κυπριακή οικονομία κατέγραψε σημαντική 

συρρίκνωση της τάξης του 5,5% σε σχέση με μείωση 

2,2% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 

Προκαταρκτικά στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2013 

κατέγραψαν περαιτέρω συρρίκνωση της οικονομίας 

κατά 5,5%. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από όλους 

τους επιμέρους δείκτες εμπιστοσύνης, οι οποίοι 

παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις τόσο το 2012 όσο 

και τους πρώτους μήνες του 2013.

 Με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), ο πληθωρισμός κατά τους 

πρώτους δέκα μήνες του 2013 ήταν 0,7% σε σύγκριση 

με 3,4% την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Σημειώνεται 

ότι ο πληθωρισμός ήταν αρνητικός τον Οκτώβριο του 

2013, της τάξης του -0,5%, για πρώτη φορά μετά το 

τρίτο τρίμηνο του 2009. 

 Στο νομισματικό τομέα, η σημαντική επιβράδυνση 

του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης των δανείων προς 

τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα που σημειώθηκε καθόλη 

τη διάρκεια του 2012 συνεχίστηκε και κατά το πρώτο 
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εννιάμηνο του 2013, καταγράφοντας πλέον κατά τους 

τελευταίους μήνες,  και αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής. 

Οι αρνητικοί ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των δανείων 

προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα αντανακλούν κυρίως 

τις ραγδαίες εξελίξεις μετά τις αποφάσεις του Eurogroup 

το Μάρτιο του 2013 που επέφεραν σημαντικούς 

κλυδωνισμούς στην εγχώρια οικονομία αλλά και 

σημαντικές ανακατατάξεις στο εγχώριο τραπεζικό 

σύστημα.  Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και ο ρυθμός 

μεταβολής των καταθέσεων, αφού για την περίοδο 

Μαρτίου-Σεπτεμβρίου του 2013 καταγράφηκαν συνεχείς 

αρνητικοί ρυθμοί μεταβολής, λόγω των σημαντικών 

εκροών, ως αποτέλεσμα του σοβαρού πλήγματος στην 

αξιοπιστία του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, μετά 

από τις προαναφερθείσες αποφάσεις του Eurogroup. 

 Κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2013, τα πλείστα 

δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο, αν και συνέχισαν να 

παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, κατέγραψαν κατά μέσο 

όρο ελαφρά μείωση σε σύγκριση  με την αντίστοιχη 

περίοδο του 2012.  Συμφώνα με τα τελευταία διαθέσιμα 

στοιχεία του Σεπτεμβρίου του 2013, το κόστος των 

εγχώριων δανείων σε όλες τις κατηγορίες παρέμεινε σε 

υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος 

στη ζώνη του ευρώ. Όσον αφορά τα εγχώρια επιτόκια 

καταθέσεων, αυτά κατέγραψαν μία απότομη μείωση 

από τον Απρίλιο του 2013 και εντεύθεν μετά τα γεγονότα 

του Μαρτίου του 2013. Στη μείωση συνέτεινε ιδιαίτερα 

και η απόφαση της Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

(ΚΤΚ) τον Μάιο του 2013 ότι θα επιβάλει επιπρόσθετες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα  σε περιπτώσεις προσφοράς καταθετικών 

επιτοκίων  τα οποία υπερβαίνουν το Euribor +300 μ.β.

 Στις εξωτερικές συναλλαγές, το εμπορικό ισοζύγιο 

αγαθών και υπηρεσιών, το οποίο είναι ένα πιο 

αντιπροσωπευτικό μέγεθος για σκοπούς ανάλυσης της 

ανταγωνιστικότητας μιας μικρής ανοικτής οικονομίας 

όπως αυτή της Κύπρου, σημείωσε ουσιαστική βελτίωση, 

αφού κατέγραψε πλεόνασμα της τάξης των € 16,1 εκατ.  

το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε σύγκριση με έλλειμμα 

€377,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2012, λόγω κυρίως 

μειωμένων εισαγωγών. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν 

ότι για ολόκληρο το 2013 οι εισαγωγές θα μειωθούν 

ελαφρώς περσσότερο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 

χρόνου συμβάλοντας στην περαιτέρω μείωση του 

εμπορικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών κατά το 

τρέχον έτος.

 Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, η απασχόληση 

κατέγραψε ετήσια μείωση της τάξης του 5,6% το 

πρώτο εξάμηνο του 2013 έναντι μείωσης 3,3% το 

2012. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας 

Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), η ανεργία συνέχισε την 

αυξητική της πορεία το πρώτο εξάμηνο του 2013, με το 

ποσοστό ανεργίας να αυξάνεται κατά 4,5 ποσοστιαίες 

μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

προηγούμενου χρόνου και  να ανέρχεται στο 15,7%.

 Σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά, τα 

προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 

Κύπρου (ΣΥΚ) για το πρώτο εννιάμηνο του 2013 

καταγράφουν σημαντική βελτίωση λόγω της 

συνεχιζόμενης υλοποίησης του προγράμματος 

δημοσιονομικής εξυγίανσης, της συνετής εκτέλεσης 

του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και λόγω της 

λιγότερο σοβαρής επιδείνωσης της οικονομικής 

δραστηριότητας από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί για 

το 2013. Αναλυτικότερα, το δημοσιονομικό έλλειμμα 

ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε στο 1,9% κατά την υπό 

αναφορά περίοδο σε σύγκριση με έλλειμμα της τάξης 

του 3,3% το πρώτο εννιάμηνο του 2012. 

 Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γενικής 

κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα 

προκαταρκτικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, 

σημείωσε περαιτέρω σημαντική αύξηση στο 112,1% 

κατά το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2013 από 86,6% 

κατά το τέλος του 2012. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται 
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πρωτίστως στη στήριξη του τραπεζικού συστήματος 

από το κράτος μέσα στα πλαίσια του ΜΣ.

 Σε ότι αφορά τις προοπτικές της κυπριακής 

οικονομίας για την περίοδο 2013-2015 σημειώνονται 

οι αναθεωρήσεις που καταγράφονται στην πιο 

πρόσφατη αξιολόγηση της Τρόικας. Σ’ αυτή τη δεύτερη 

αξιολόγηση, αναμένεται πως η μείωση του ΑΕΠ  για το 

2013 θα περιοριστεί στο -7,7%, σε σύγκριση με -8,7% 

που αρχικά προβλεπόταν στο ΜΣ. Εντούτοις, ισόποση 

χειροτέρευση αναμένεται για το 2014 (από -3,9% 

σε -4,8%) λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας 

που επικρατεί. Το 2015 αναμένεται σύμφωνα με την 

αξιολόγηση μικρή ανάκαμψη.  Σημειώνεται πάντως 

ότι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία καταγράφουν 

θετικότερη εικόνα για το ΑΕΠ το 2013, αφού μέχρι το 

πρώτο εννιάμηνο αυτό συρρικνώνεται με μικρότερους 

ρυθμούς από ότι αναμένεται για όλο το έτος. Εντούτοις, 

σημειώνεται η σημαντική αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας, σε πρωτοφανή για την Κύπρο επίπεδα, 

ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, εικόνα που δεν 

αναμένεται να ανατραπεί σύντομα.

 Εν κατακλείδι, αν και θα πρέπει να επισυμανθεί ότι 

γίνονται σημαντικά βήματα προς την αποκατάσταση 

της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην χώρα μας,  

οι κίνδυνοι από απρόβλεπτους ή εξωγενείς παράγοντες 

παραμένουν. Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού 

και πρέπει σε όλα τα μέτωπα να παραμείνουμε 

προσηλωμένοι σε εκείνες τις πολιτικές που θα μας 

βοηθήσουν να επαναφέρουμε και να ενισχύσουμε την 

εμπιστοσύνη  στο χρηματοοικονομικό μας σύστημα 

και να οχυρώσουμε τη μακροοικονομική σταθερότητα. 

Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την 

ομαλή έξοδο μας από την κρίση, όντας έτοιμοι να 

αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις προκύψουν 

στην πορεία. 
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και Προβλέψεις
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1.1  Εξωτερικές εξελίξεις

Οικονομική μεγέθυνση ΑΕΠ1

Η ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας συντελείται με 
αργό ρυθμό και με διαφοροποιήσεις στους κινητήριους 
μοχλούς της ανάπτυξης και ανά γεωγραφική περιφέρεια, 
με τις πρόσφατες εξελίξεις να επιβεβαιώνουν τη 
μετατόπιση της δυναμικής της ανάπτυξης προς τις 
αναπτυγμένες οικονομίες. Αντίθετα, στις αναδυόμενες 
οικονομίες ο ρυθμός μεγέθυνσης κατέγραψε 
επιβράδυνση πρόσφατα λόγω κυκλικών αλλά και 
διαρθρωτικών λόγων. Η ολοένα ενισχυόμενη άποψη 
ότι η αμερικανική νομισματική πολιτική έχει φθάσει 
σε ένα σημείο καμπής, καθώς και η πεποίθηση ότι η 
κινεζική οικονομία θα αναπτυχθεί σε μεσοπρόθεσμο 
ορίζοντα με ρυθμούς χαμηλότερους από εκείνους που 
παρατηρήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν, εκτιμάται 
ότι θα διαμορφώσουν την πορεία της παγκόσμιας 
οικονομίας στο εγγύς μέλλον.  
 Ο πληθωρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο 
υποχώρησε περαιτέρω, κυρίως λόγω της πλεονάζουσας 
παραγωγικής δυναμικότητας στις αναπτυγμένες 
οικονομίες, αλλά και λόγω της μείωσης των τιμών του 
πετρελαίου και των λοιπών βασικών εμπορευμάτων σε 
σχέση με τους πρώτους δέκα μήνες του 2012. 
 Πιο αναλυτικά, στη ζώνη του ευρώ η σημαντική 
βελτίωση που παρατηρήθηκε στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές από το 2012 άρχισε να διοχετεύεται και 
να επιδρά στην πραγματική οικονομία, ενώ κάτι 
ανάλογο αναμένεται να συμβεί και σε σχέση με τη 
δημοσιονομική εξυγίανση αλλά και με τα διαρθρωτικά 
μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, τα 
πραγματικά εισοδήματα επωφελήθηκαν πρόσφατα από 
το σημαντικά χαμηλότερο πληθωρισμό ενέργειας και 
σε μικρότερο βαθμό από το χαμηλότερο πληθωρισμό 
στις υπόλοιπες υποκατηγορίες του πληθωρισμού 

1.  Διεθνές Περιβάλλον

1.  Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πιο 
πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist Poll of forecasters 
(9 Νοεμβρίου 2013), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European 
Economic Forecasts, Autumn 2013) και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (World Economic Outlook, October 2013).
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εξαιρουμένων των μη-επεξεργασμένων τροφίμων. 
Ωστόσο, η ανεργία στη ζώνη του ευρώ παραμένει σε 
υψηλά επίπεδα, την ίδια στιγμή που η απαραίτητη 
προσαρμογή στον ισολογισμό του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά 
την οικονομική δραστηριότητα. Οι κίνδυνοι που 
περιβάλλουν τις οικονομικές προοπτικές για τη ζώνη 
του ευρώ εξακολουθούν να είναι καθοδικοί.
 Υπό αυτές τις συνθήκες, το ΑΕΠ στη ζώνη του 
ευρώ κατέγραψε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης 
του -0,7% σε ετήσια βάση τους πρώτους εννιά μήνες 
του 2013 σε σύγκριση με -0,5% την αντίστοιχη περίοδο 
του 2012 (Διάγραμμα Α.1). Ωστόσο, σε τριμηνιαία 
βάση η παραγωγή αυξήθηκε το δεύτερο και τρίτο 
τρίμηνο του 2013 μετά από έξι συνεχόμενα τρίμηνα 
αρνητικών ρυθμών μεγέθυνσης. Η ανεργία στη ζώνη 
του ευρώ παρέμεινε σταθερή στο 12,2% το Σεπτέμβριο 
του 2013 ενώ για ολόκληρη την περίοδο Ιανουαρίου-
Σεπτεμβρίου του 2013 διαμορφώθηκε στο 12,1%. 
Διάφοροι δείκτες εμπιστοσύνης μέχρι και τον Οκτώβριο 
του 2013 παρέχουν ενδείξεις για συνεχιζόμενη, αν 
και συγκρατημένη, ανάπτυξη κατά το υπόλοιπο του 
2013. Πιο μεσοπρόθεσμα, η παραγωγή αναμένεται να 
συνεχίσει να ανακάμπτει με αργούς ρυθμούς, κυρίως 
λόγω της σταδιακής βελτίωσης της εγχώριας ζήτησης, 
ενώ η οικονομική δραστηριότητα στη ζώνη του 
ευρώ ενδεχόμενα, επιπλέον, να επωφεληθεί από τη 
σταδιακή ενίσχυση της ζήτησης για εξαγωγές. Διεθνείς 
οργανισμοί και αναλυτές αναμένουν το τρέχον έτος να 
κλείσει με μείωση στο ΑΕΠ κατά 0,4% και αύξηση κατά 
1,0% το 2014, με τους κινδύνους για αυτή την πρόβλεψη 
να συνεχίζουν να είναι καθοδικοί. 
 Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο ρυθμός μεγέθυνσης 
τους πρώτους εννιά μήνες του 2013 ήταν 1,0% σε 
σύγκριση με 0,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2012, 
κυρίως λόγω της συνεισφοράς της εγχώριας ζήτησης 
και ειδικότερα της ιδιωτικής κατανάλωσης. Βασικοί 
προπορευόμενοι δείκτες μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 
2013 υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί στο 
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εγγύς μέλλον. Ωστόσο, οι περιορισμοί που αφορούν 
το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών 
καθώς και η συνεχιζόμενη ανάγκη για προσαρμογή 
στον ισολογισμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
αναμένεται να συνεχίσουν να περιορίζουν την εγχώρια 
ζήτηση για κάποιο χρονικό διάστημα, ενώ οι προοπτικές 
για αύξηση των εξαγωγών παραμένουν υποτονικές, με 
αποτέλεσμα, μεσοπρόθεσμα, ο ρυθμός ανάπτυξης να 
ενδέχεται να μετριαστεί. Η αγορά εργασίας συνέχισε να 
βελτιώνεται σταδιακά, με την αύξηση της απασχόλησης 
να επιταχύνεται τους τελευταίους μήνες. Το ποσοστό 
ανεργίας έχει επίσης μειωθεί ελαφρώς πρόσφατα, αν και 
παραμένει σχετικά υψηλό, στο 7,7% το δεύτερο τρίμηνο 
του 2013. Διεθνείς οργανισμοί και αναλυτές εκτιμούν ότι 
το 2013 ο ρυθμός μεγέθυνσης θα κυμανθεί γύρω στο 
1,4% και το 2014 γύρω στο 2,1%. 
 Στις ΗΠΑ ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ 
ήταν 1,5% την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 
2013 σε σύγκριση με 3,1% την αντίστοιχη περίοδο του 
2012. Η ανάπτυξη συνεχίζει να στηρίζεται από το ρυθμό 
αύξησης των καταναλωτικών δαπανών, σε μικρότερο 
ωστόσο βαθμό σε σχέση με την αρχή του έτους, 
καθώς και από τις αυξημένες ιδιωτικές επενδύσεις 
περιλαμβανομένου και του οικιστικού τομέα. Η 
συνεχιζόμενη δημοσιονομική εξυγίανση καθώς και 
το πρόσφατο αδιέξοδο στη δημοσιονομική πολιτική 
που απείλησε, έστω και προσωρινά, τη χώρα με το 
ενδεχόμενο χρεοκοπίας αναμένεται να έχουν αρνητική 
επίδραση στις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας 
σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Αντίθετα, πρόσφατοι 
προπορευόμενοι δείκτες μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 
2013 υποδηλώνουν συνέχιση της αύξησης της ιδιωτικής 
κατανάλωσης και επένδυσης και, κατ’ επέκταση, της 
δυναμικής της μεγέθυνσης της αμερικανικής οικονομίας 
το τέταρτο τρίμηνο του 2013. Η ανεργία στις ΗΠΑ 
μειώθηκε περαιτέρω στο 7,3% το τρίτο τρίμηνο του 
2013 σε σύγκριση με 7,6% το δεύτερο τρίμηνο και 8,1% 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Οι προβλέψεις διεθνών 
οργανισμών και αναλυτών για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ 
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κυμαίνονται γύρω στο 1,6% το 2013 και 2,6% το 2014. 
 Στην Ιαπωνία η οικονομική δραστηριότητα 
κατέγραψε μεγέθυνση της τάξης του 1,3% την περίοδο 
Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2013 σε σύγκριση με 
2,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ πρόσφατοι 
δείκτες επιβεβαιώνουν τη βελτίωση της εμπιστοσύνης 
των επιχειρήσεων και παρέχουν ενδείξεις για 
ενδυνάμωση της βιομηχανικής παραγωγής στο εγγύς 
μέλλον. Η ανεργία παρέμεινε σταθερή το τρίτο τρίμηνο 
του 2013 στο 4%. Οι προβλέψεις διεθνών οργανισμών 
και αναλυτών για το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης 
είναι κατά μέσο όρο 2% το 2013 και 1,6% το 2014.

Πληθωρισμός2 

Ο πληθωρισμός διεθνώς παραμένει υπό έλεγχο, 
πρωτίστως λόγω της πλεονάζουσας παραγωγικής 
δυναμικότητας στις αναπτυγμένες οικονομίες αλλά και 
της μείωσης ή σταθεροποίησης στις διεθνείς τιμές του 
πετρελαίου και των λοιπών βασικών εμπορευμάτων. 
Ταυτόχρονα, η βελτίωση των συνθηκών προσφοράς 
αλλά και η μειωμένη ζήτηση από τις αναδυόμενες 
οικονομίες με προεξάρχουσα την Κίνα (Διάγραμμα 
Α.2) συνέβαλαν στη συγκράτηση των πληθωριστικών 
πιέσεων.
 Συγκεκριμένα, στη ζώνη του ευρώ ο ΕνΔΤΚ 
κατέγραψε σημαντική επιβράδυνση στο 0,7% τον 
Οκτώβριο του 2013 από 1,1% τον Σεπτέμβριο του 
2013 και 2,6% τον Οκτώβριο του 2012. Για την περίοδο 
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2013 ο πληθωρισμός στη 
ζώνη του ευρώ ήταν της τάξης του 1,4% έναντι 2,6% 
την αντίστοιχη περίοδο του 2012, αντικατοπτρίζοντας 
κυρίως τη σημαντική μείωση του πληθωρισμού των 
τιμών ενέργειας σε σχέση με το 2012 και το 2011. Ο 
ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων 
επίσης επιβράδυνε από το 1% τον Σεπτέμβριο του 2013 
στο 0,8% τον Οκτώβριο του 2013. Οι πιο πρόσφατες 
προβλέψεις διεθνών οργανισμών και αναλυτών για τον 
πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ συγκλίνουν στο 1,5% 

2.  Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό υπολογίζεται ως ο μέσος 
όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: Economist poll 
of Forecasters (9 Νοεμβρίου 2013), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(European Economic Forecasters, Autumn 2013) και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, October 2013).
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για το 2013 και 1,4% για το 2014.
 Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο πληθωρισμός βάσει 
του ΕνΔΤΚ παρέμεινε σχετικά υψηλός κατά τους 
πρόσφατους μήνες. Πιο συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο 
του 2013, ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός στο 2,7%, 
με το χαμηλότερο πληθωρισμό των τιμών της ενέργειας 
να αντισταθμίζεται από τον ψηλότερο πληθωρισμό στη 
συνιστώσα των υπηρεσιών. Για ολόκληρη την περίοδο 
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2013, ο πληθωρισμός 
κατέγραψε ελαφρά μείωση από το 2,9% το 2012 
στο 2,7% το 2013. Σχετικά με τις προοπτικές για τον 
πληθωρισμό, αναμένεται ότι οι πληθωριστικές πιέσεις 
θα μετριαστούν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα από την 
υπάρχουσα πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα 
στις αγορές εργασίας και την καλύτερη αξιοποίηση του 
κεφαλαίου. Από την άλλη, οι αυξήσεις σε διοικητικά 
καθοριζόμενες και ρυθμιζόμενες τιμές καθώς και η 
ανάγκη για τις επιχειρήσεις να αποκαταστήσουν τα 
περιθώρια κέρδους τους θα μπορούσαν να ασκήσουν 
ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό. Ως εκ τούτου, ο 
πληθωρισμός σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται 
να φθάσει γύρω στο 2,7% το 2013 και 2,4% το 2014. 
 Στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός κατέγραψε μείωση της 
τάξης των 0,3 ποσοστιαίων μονάδων τον Σεπτέμβριο 
του 2013 στο 1,2% από το 1,5% τον Αύγουστο του 2013, 
εν μέρει λόγω ισχυρής επίδρασης βάσης στη συνιστώσα 
των τιμών ενέργειας κατά τους τελευταίους δύο μήνες. 
Για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2013 ο 
πληθωρισμός κατέγραψε μείωση στο 1,6% από το 2,1% 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εξαιρουμένων των 
τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός 
υποχώρησε ελαφρά στο 1,7%, από 1,8% τον Αύγουστο, 
ενισχυόμενος από την συνεχιζόμενη αύξηση στις τιμές 
των υπηρεσιών καταλυμάτων καθώς και των ιατρικών 
υπηρεσιών. Ως προς τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, 
εκτιμάται ότι οι εξελίξεις σχετικά με τους μισθούς και 
το κόστος των εισροών στην παραγωγική διαδικασία 
καθώς και η πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα 
θα διατηρήσουν τον πληθωρισμό σε περιορισμένα 
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επίπεδα. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, ο 
πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο 
1,5% το 2013 και 1,7% το 2014.
 Στην Ιαπωνία ο πληθωρισμός συνέχισε 
την ανοδική του πορεία από τις αρχές του έτους 
καταγράφοντας οριακή αύξηση από το 0,9% τον 
Αύγουστο του 2013 στο 1% τον Σεπτέμβριο του 
2013. Ωστόσο, ο δομικός πληθωρισμός (που εξαιρεί 
τρόφιμα, ποτά και την ενέργεια) παρέμεινε στο 0%. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ΔΤΚ καταγράφει μεταβολές 
με θετικό πρόσημο από τον Ιούνιο του 2013 αλλά για 
ολόκληρη την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2013 
ο πληθωρισμός παρέμεινε καθηλωμένος στο 0%, όπως 
και την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Αναλυτές εκτιμούν 
ότι ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία θα είναι 0,2% το 2013 
και 2,5% το 2014.

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Το ευρώ συνέχισε την ανατίμηση του έναντι 
των βασικών νομισμάτων (Διάγραμμα Α.3), με 
πρόσφατες τάσεις σταθεροποίησης. Στο πιο πάνω 
γεγονός συνέβαλαν παράγοντες όπως, η μείωση των 
εντάσεων στις χώρες του ευρώ που βρίσκονταν υπό 
δημοσιονομική κρίση, οι προσδοκίες των αγορών 
για μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ, καθώς 
επίσης και πιο πρόσφατες προσδοκίες των αγορών  
για σταδιακή ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι, η απρόσμενη απόφαση της ΕΚΤ στις 
7 Νοεμβρίου του 2013 να μειώσει το βασικό επιτόκιο 
κατά 25 μ.β., προκάλεσε μια προσωρινή διολίσθηση 
του ευρώ έναντι των βασικών νομισμάτων, η οποία 
δεν είχε συνέχεια. Συνεπώς, από τις 31 Δεκεμβρίου του 
2012 και μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του 2013 (ημερομηνία 
τελευταίας ενημέρωσης των στατιστικών στοιχείων του 
παρόντος Δελτίου) το ευρώ κατέγραψε άνοδο έναντι 
του δολαρίου κατά 2,3%, της στερλίνας κατά 3,1% και 
σημαντική άνοδο έναντι του γεν κατά 18,1%, (Πίνακας 
Παραρτήματος Β.1, σελ. 62).
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Πετρέλαιο και χρυσός

Η μέση τιμή του πετρελαίου τύπου Brent κατά το 2013 
κυμάνθηκε από τα $112,9 ανά βαρέλι το πρώτο τρίμηνο 
στα $103,0 το δεύτερο και στα $109,8 το τρίτο τρίμηνο 
του 2013. Τον Οκτώβριο η τιμή διαμορφώθηκε στα 
$109,4 ενώ στις 15 Νοεμβρίου το πετρέλαιο τύπου 
Brent έκλεισε στα $108,5 ανά βαρέλι (Διάγραμμα 
Α.4). Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να 
παραμείνει σταθερή κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013 
και να διαμορφωθεί μεσοπρόθεσμα σε χαμηλότερα 
επίπεδα, λόγω κυρίως τη μείωσης της ζήτησης από 
αναδυόμενες οικονομίες με προεξάρχουσα την Κίνα. 
Οι αγορές αναμένουν περαιτέρω μείωση στην τιμή 
του μαύρου χρυσού σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα με τα 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Δεκέμβριο 
του 2014 να τιμολογούνται τώρα γύρω στα $102 ανά 
βαρέλι. 
 Όπως και τα περισσότερα βασικά εμπορεύματα 
την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2013 ο χρυσός 
κατέγραψε σταδιακή μείωση με μέση τιμή δεκαμήνου 
της τάξης των $1439,2 ανά ουγγία από τα $1661,4 την 
αντίστοιχη περίοδο του 2012 (Διάγραμμα Α.5), κυρίως 
λόγω των ανησυχιών των αγορών για μείωση της 
ζήτησης από σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες με 
προεξάρχουσα την Κίνα.

Επιλεγμένοι διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες σε ΗΠΑ, Ιαπωνία και ζώνη 
του ευρώ συνέχισαν να παρουσιάζουν τάσεις ανόδου 
κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο. Στις ΗΠΑ και 
Ιαπωνία η άνοδος οφείλεται κυρίως στα ενθαρρυντικά 
μηνύματα που εξέλαβαν οι αγορές, με τις ανακοινώσεις 
των αντίστοιχων κεντρικών τραπεζών για συνέχιση των 
μη συμβατικών μέτρων χαλαρής νομισματικής πολιτικής 
για στήριξη των μακροοικονομικών δεδομένων των 
οικονομιών τους, καθώς επίσης και της πρόσφατης 
δημοσιονομικής συμφωνίας στις ΗΠΑ. 
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Όσον αφορά στο χρηματιστηριακό δείκτη στη ζώνη 
του ευρώ (DJ Eurostoxx), η άνοδος που συνέχισε να 
παρουσιάζει κατά τους τελευταίους μήνες, οφείλεται 
κυρίως στην ανάκαμψη των κυριότερων οικονομικών 
δεικτών σε κάποιες χώρες του ευρώ, στη δημοσιονομική 
συμφωνία στις ΗΠΑ, καθώς και στην πρόσφατη μείωση 
του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ κατά 25 μ.β. Από την 
αρχή του έτους μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του 2013 ο 
δείκτης DJ Eurostoxx κατέγραψε άνοδο 12,74%, ο 
δείκτης S&P500 άνοδο 22,62% και ο δείκτης Nikkei 
άνοδο 41,9% (Διάγραμμα Α.6).

Διεθνή βασικά επιτόκια

Οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες συνέχισαν και 
κατά τη διάρκεια του 2013 να υιοθετούν επεκτατική 
νομισματική πολιτική και εφαρμογή μη συμβατικών 
μέτρων νομισματικής πολιτικής (Διάγραμμα Α.7). Τον 
Νοέμβριο του 2013 η ΕΚΤ προέβη σε περαιτέρω μείωση 
του βασικού επιτοκίου κύριας αναχρηματοδότησης από 
το 0,50% στο 0,25%. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των 
ΗΠΑ διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο 
στο 0-0,25% εν μέσω νέων αποφάσεων πολιτικής για 
τόνωση της ρευστότητας. Η Τράπεζα της Αγγλίας επίσης 
διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 
0,5%, ενώ ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης μέσω αγορών στοιχείων 
ενεργητικού ύψους £375 δις.

1.2  Νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη  
 του ευρώ

Πληθωρισμός

Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ 
κατέγραψε σημαντική επιβράδυνση στο 0,7% τον 
Οκτώβριο του 2013 σε σύγκριση με 1,1% το Σεπτέμβριο 
του ιδίου έτους, συνεχίζοντας έτσι τη πτωτική του 
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πορεία από τον Οκτώβριο του 2012. Η σημαντική 
μείωση του πληθωρισμού από τον προηγούμενο 
μήνα οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο πληθωρισμό 
στις συνιστώσες της ενέργειας και, σε μικρότερο 
βαθμό των υπηρεσιών (Διάγραμμα Α.8). Την περίοδο 
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2013, ο πληθωρισμός 
διαμορφώθηκε στο 1,4% σε σύγκριση με 2,6% την 
αντίστοιχη περίοδο του 2012, πρωτίστως λόγω της 
σημαντικής επιβράδυνσης στον πληθωρισμό ενέργειας 
αλλά και λόγω του χαμηλότερου πληθωρισμού στις 
λοιπές συνιστώσες του ΕνΔΤΚ με εξαίρεση τα μη-
επεξεργασμένα τρόφιμα. Εξαιρουμένης της ενέργειας 
και των τροφίμων, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ 
τον Οκτώβριο του 2013 ήταν 0,8% σε σύγκριση με 1,0% 
τον Σεπτέμβριο.

Βασικά επιτόκια και παρεμβάσεις της ΕΚΤ

Στις 7 Νοεμβρίου του 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΚΤ αποφάσισε να προβεί σε περαιτέρω μείωση 
του βασικού της επιτοκίου κατά 25 μ.β. Συνολικά, από 
την αρχή του έτους η ΕΚΤ προέβηκε σε δύο μειώσεις 
του βασικού της επιτοκίου κατά 50 μ.β. Ως αποτέλεσμα, 
το βασικό επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης 
βρίσκεται πλέον στο 0,25%. Παράλληλα το επιτόκιο 
της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης της ΕΚΤ 
μειώθηκε στο 0,75%, ενώ το επιτόκιο για αποδοχή 
καταθέσεων παρέμεινε στο 0% (Διάγραμμα Α.9). 
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η τελευταία μείωση είναι συμβατή 
με τη συνεχιζόμενη υποχώρηση των υποκείμενων 
πιέσεων στις τιμές, ενώ αναμένεται να συμβάλει και 
στις αναπτυξιακές προοπτικές της ζώνης του ευρώ, 
οι οποίες μέχρι τώρα παραμένουν σχετικά αδύναμες. 
Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος της ΕΚΤ επιβεβαίωσε ότι 
με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και τις προσδοκίες 
για χαμηλό μεσοπρόθεσμo πληθωρισμό λόγω 
της υποτονικής οικονομικής δραστηριότητας και 
νομισματικής δυναμικής, το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ 
αναμένεται στο μέλλον είτε να παραμείνει στα σημερινά 
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επίπεδα, είτε ακόμη να μειωθεί περαιτέρω. 
 Κατά τη διάρκεια του έτους, η ΕΚΤ συνέχισε να 
στηρίζει τις αγορές χρήματος μέσω πράξεων παροχής 
ρευστότητας με διάρκειες μια εβδομάδα, μία περίοδο 
τήρησης ελάχιστων αποθεματικών και τρεις μήνες. 
Στις 7 Νοεμβρίου του 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΚΤ αποφάσισε τη συνέχεια των πράξεων κύριας 
αναχρηματοδότησης καθώς και των πράξεων 
αναχρηματοδότησης ειδικής διάρκειας ίσης προς 
μια περίοδο τήρησης, μέσω δημοπρασιών σταθερού 
επιτοκίου με πλήρη κατανομή για όσο διάστημα 
χρειαστεί, και τουλάχιστον μέχρι την τελευταία 
περίοδο τήρησης του 2015 που λήγει στις 7 Ιουλίου 
του 2015. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 
να διενεργήσει δύο πράξεις πιο μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης διάρκειας τριών μηνών (LTROs), 
με ημερομηνίες 8 και 30 Οκτωβρίου του 2013, 
μέσω δημοπρασιών σταθερού επιτοκίου με πλήρη 
κατανομή.  Η παροχή ρευστότητας και οι μέθοδοι 
κατανομής των πράξεων αναχρηματοδότησης θα 
συνεχίσουν να διασφαλίζουν ότι τα Νομισματικά και 
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) της ζώνης του ευρώ 
δεν θα αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην παροχή 
ρευστότητας από την ΕΚΤ. 
 Έχοντας υπόψη ότι τα μη συμβατικά μέτρα 
νομισματικής πολιτικής είναι προσωρινού χαρακτήρα, 
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ συνεχίζει να 
παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη ζώνη του 
ευρώ, με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας 
των τιμών και την υποβοήθηση της ανάπτυξης στη 
ζώνη του ευρώ. Ταυτόχρονα σημειώνεται ότι όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία βρίσκονται στη διάθεσή του για 
την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δυσμενών κινδύνων, 
όταν και εφόσον χρειαστεί.

Διατραπεζική αγορά και επιτοκιακά περιθώρια

Τα επιτόκια στην αγορά χρήματος συνέχισαν να 
υποχωρούν κατά τους πρόσφατους μήνες του έτους, 
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φτάνοντας σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η υποχώρηση αυτή 
αντανακλά τη μεγάλη πλεονάζουσα ρευστότητα που 
δημιουργείται στη διατραπεζική αγορά χρήματος από 
τη συνεχιζόμενη εφαρμογή διαφόρων μη συμβατικών 
μέτρων για αύξηση της διαθέσιμης ρευστότητας από 
την ΕΚΤ, καθώς επίσης και την απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΤ στις 7 Νοεμβρίου του 2013 να 
μειώσει περαιτέρω το βασικό της επιτόκιο κατά 25 
μ.β. Ως αποτέλεσμα, η διακύμανση των επιτοκίων 
της αγοράς χρήματος μειώθηκε, και ο δείκτης EONIA 
σταθεροποιήθηκε σε χαμηλά επίπεδα από τις αρχές 
του τρέχοντος έτους μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου του 
2013 (Διάγραμμα Α.10), γύρω στο 0,08% κατά μέσο 
όρο σε σύγκριση με μέσο όρο 0,25%, ιστορικά χαμηλό,  
την αντίστοιχη περίοδο του 2012, και βρίσκεται κοντά 
στις 10 περίπου μ.β. ψηλότερα από το επιτόκιο της 
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων που βρίσκεται από 
τις 11 Ιουλίου 2012 στο 0%. Στις 15 Νοεμβρίου του 2013 
το επιτόκιο ΕΟΝΙΑ ήταν στο 0,08%, καταγράφοντας ένα 
από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών.
 Στις 31 Οκτωβρίου του 2013, το EURIBOR ενός, 
τριών και δώδεκα μηνών διαμορφώθηκε στο 0,13%, 
0,23% και 0,55% αντίστοιχα, παρουσιάζοντας μικρές 
αυξομειώσεις σε σύγκριση με τις αρχές του 2013. Η 
διαφορά μεταξύ του EURIBOR δώδεκα και ενός μηνός, 
η οποία αποτελεί δείκτη της κλίσης της καμπύλης 
των αποδόσεων στην αγορά χρήματος, συνέχισε να 
καταγράφει μείωση από τις αρχές του τρέχοντος έτους 
και να σταθεροποιείται από τον Ιούνιο του 2013 και 
εντεύθεν, φθάνοντας στις 42 μ.β. στις 31 Οκτωβρίου 
του 2013 σε σύγκριση με 50 μ.β. στις 31 Ιανουαρίου του 
2013 (Διάγραμμα Α.11).
 Η διαφορά των επιτοκίων EURIBOR τριών μηνών 
και των προϊόντων OIS3  η οποία παρουσιάζεται στο 
Διάγραμμα Α.12, συνεχίζει να παραμένει σταθερή σε 
χαμηλά επίπεδα κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του 
2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, 
από 0,12% στα μέσα Νοεμβρίου του 2012 στο 0,11% στις 
15 Νοεμβρίου του 2013. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει 

3.  Τα OIS (Overnight Index Swaps) είναι προϊόντα όπου το επιτόκιο 
ΕΟΝΙΑ ανταλλάσσεται με άλλο σταθερό επιτόκιο συγκεκριμένης 
διάρκειας. Χρησιμοποιούνται ως προϊόντα κάλυψης κινδύνων ή 
κερδοσκοπικών κινήσεων στο διατραπεζικό επιτόκιο διάρκειας 
μιας νύχτας ή στα βασικά επιτόκια κεντρικών τραπεζών.
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τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά χρήματος στη 
ζώνη του ευρώ μετά τις διαδοχικές εκδόσεις των LTROs 
από την ΕΚΤ, κυρίως από το δεύτερο εξάμηνο του 2012 
και εντεύθεν, με πιο πρόσφατες εκδόσεις αυτές του 
Οκτωβρίου του 2013 και την επακόλουθη δημιουργία 
υπερβάλλουσας ρευστότητας για τα ΝΧΙ της ζώνης του 
ευρώ.

Καμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του ευρώ

Η καμπύλη αποδόσεων για κυβερνητικά χρεόγραφα 
τύπου ΑΑΑ με λήξη μέχρι τα 30 έτη (τιμές spot), η 
οποία σκιαγραφείται στο Διάγραμμα Α.13, αντανακλά 
τις προσδοκίες των αγορών για τη μελλοντική 
εξέλιξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
επιτοκίων, ενώ αποτελεί παράλληλα χρήσιμο 
δείκτη για πρόβλεψη της μελλοντικής οικονομικής 
δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
έτους (και με ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 15 
Νοεμβρίου του 2013), η εν λόγω καμπύλη παρουσίασε 
κάποιες τάσεις σταθεροποίησης ως προς την κλίση της 
και μετατόπιση προς τα πάνω σε σχέση τόσο με τις 17 
Μαΐου του 2013 (ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 
του Οικονομικού Δελτίου Ιουνίου 2013)  όσο και με τις 
31 Δεκεμβρίου του 2012. Αυτό οφείλεται,  εν μέρει, 
στην εξάλειψη της αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε 
σχετικά με την πιθανότητα να μην υπάρξει επιτυχής 
κατάληξη για δημοσιονομική συμφωνία στις ΗΠΑ 
αλλά και στις προσδοκίες των επενδυτών για μερική 
αποκλιμάκωση της οικονομικής αβεβαιότητας στη 
ζώνη του ευρώ. Σε αυτό έχει συμβάλει και η συνέχιση 
της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής διαφόρων μη 
συμβατικών μέτρων, αλλά και η δυνατότητα στήριξης 
των χωρών που αντιμετωπίζουν πιέσεις στις αποδόσεις 
κυβερνητικών ομολόγων μέσω του Προγράμματος 
Οριστικών Νομισματικών Συναλλαγών της ΕΚΤ όπως 
αυτό ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012. 
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M3 και πιστωτική επέκταση

Ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης της προσφοράς 
χρήματος Μ3 παρέμεινε αναλλοίωτος με μέσο όρο 
2,7% κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2013 σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Αντίθετα, 
οι πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα συνεχίζουν 
να καταγράφουν αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής, 
αντανακλώντας τις καθαρές αποπληρωμές δανείων 
από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και το 
μειωμένο δανεισμό από πλευράς νοικοκυριών, λόγω 
της μειωμένης ζήτησης στην αγορά, της ανάγκης 
για περαιτέρω απομόχλευση και της συνέχισης των 
περιορισμών από πλευράς προσφοράς, ιδιαίτερα 
σε ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ. Συνεπώς, η 
ψαλίδα που δημιουργήθηκε μεταξύ του Μ3 και των 
πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα από τον Νοέμβριο 
του 2011 συνεχίζει να υφίσταται στα ίδια περίπου 
επίπεδα. Εντούτοις, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του 
Μ3 κατέγραψε επιβράδυνση το τρίτο τρίμηνο του 2013 
σε σχέση τόσο με το δεύτερο τρίμηνο του 2013, όσο 
και με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Αναλυτικότερα, 
τον Σεπτέμβριο του 2013 ο ρυθμός αύξησης του Μ3 
ανήλθε στο 2,1% από 2,4% στο τέλος Ιούνιου του 2013 
και 2,8% το τρίτο τρίμηνο του 2012 (Διάγραμμα Α.14). 
Αυτή η επιβράδυνση οφείλεται κυρίως, στη μειωμένη 
εισροή καταθέσεων μιας ημέρας, καθώς επίσης και στις 
σημαντικές εκροές που κατέγραψαν τα εμπορεύσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα (marketable instruments).
 Όσον αφορά τις πιστώσεις (δάνεια και τίτλοι) 
προς τον ιδιωτικό τομέα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης 
των συνολικών πιστώσεων των ΝΧΙ προς τους 
κατοίκους της ζώνης του ευρώ, αν και άρχισε γενικά 
να σταθεροποιείται, εντούτοις συνεχίζει να είναι 
αρνητικός (Διάγραμμα Α.14). Πιο συγκεκριμένα, ο 
ρυθμός μεταβολής των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό 
τομέα ήταν -1,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2013, 
παραμένοντας αναλλοίωτος σε σχέση με το τέλος 
Ιουνίου του 2013,  ενώ κατέγραψε οριακή βελτίωση 
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σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου του 2012, 
όταν καταγράφηκε ρυθμός μεγέθυνσης της τάξης 
του -1,2%. Όσον αφορά την υποκατηγορία δανείων, 
ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις 
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις παρουσίασε 
περαιτέρω μείωση 3,6% το τρίτο τρίμηνο του 20134 

σε σύγκριση με αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής 3% 
και 1,9%, το δεύτερο τρίμηνο του 2013 και το τέταρτο 
τρίμηνο του 2012, αντίστοιχα. Τα πιο πάνω στοιχεία 
αντανακλούν την αδύναμη οικονομική δραστηριότητα 
στη ζώνη του ευρώ και που έχει ως αποτέλεσμα 
τη μειωμένη ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια. 
Υποτονικούς ρυθμούς μεγέθυνσης παρουσίασε και ο 
ετήσιος ρυθμός αύξησης δανείων προς τα νοικοκυριά 
φθάνοντας στο 0% το τρίτο τρίμηνο του 2013, 
καταγράφοντας περαιτέρω επιβράδυνση σε σχέση με 
0,2% το προηγούμενο τρίμηνο του 2013, και 0,4% το 
τέταρτο τρίμηνο του 2012.
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 
τραπεζικών χορηγήσεων στη ζώνη του ευρώ, τον 
Οκτώβριο του 2013 οι τράπεζες που συμμετέχουν στην 
εν λόγω έρευνα αναμένουν χαλάρωση των κριτηρίων 
χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις κατά το τέταρτο 
τρίμηνο του 2013 σε σύγκριση με το προηγούμενο 
τρίμηνο, για πρώτη φορά μετά το τέταρτο τρίμηνο του 
2009, ενώ η ίδια εικόνα αναμένεται να ισχύσει και στα 
δάνεια για στεγαστικούς, και καταναλωτικούς σκοπούς. 
 Παράλληλα, από την ίδια έρευνα το τέταρτο 
τρίμηνο του 2013 αναμένεται ελαφρά αύξηση στην 
καθαρή ζήτηση για όλες τις κατηγορίες δανείων τόσο 
για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις.

2. Εγχώριες Τιμές, Νομισματικά Μεγέθη και
 Κόστος Εργασίας

Στη βάση των προβλέψεων της δεύτερης αξιολόγησης 
του ΜΣ, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται 
να σημειώσει σημαντική πτώση το 2013 στο 0,8% 
σε σύγκριση με 3,1% το 2012. Στην αποκλιμάκωση 

4.  Τα τριμηνιαία στοιχεία που δημοσιεύονται από την ΕΚΤ για τη 
ζώνη του ευρώ αφορούν τη μέση τιμή του τριμήνου.
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του πληθωρισμού το 2013 συμβάλλουν κυρίως η 
προβλεπόμενη μείωση των τιμών της ενέργειας, 
καθώς και οι εντεινόμενες καθοδικές πιέσεις στις τιμές 
λόγω της επιδείνωσης της ύφεσης στην κυπριακή 
οικονομία.  Ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας το 2013 
αναμένεται να καταγράψει επίσης σημαντική πτώση 
στο 0,8% από 2,0% το 2012.  Με βάση τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία διαφαίνεται ότι ο πληθωρισμός για το 2013 θα 
είναι χαμηλότερος από ότι προβλεπόταν.

Τιμές

Ο εγχώριος πληθωρισμός με βάση το Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή (ΔΤΚ) συνέχισε την καθοδική του 
πορεία και τον Οκτώβριο του 2013 διαμορφώθηκε 
στο -1,6% σε σύγκριση με πληθωρισμό   -1% τους 
προηγούμενους δύο μήνες. Για την περίοδο Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 2013 ο ΔΤΚ σημείωσε μηδενική μεταβολή 
σε σύγκριση με αύξηση 2,6% την αντίστοιχη περίοδο 
του 2012. Παράλληλα, ο πληθωρισμός με βάση τον 
ΕνΔΤΚ κατέγραψε επίσης σημαντική μείωση στο 
-0,5% τον Οκτώβριο του 2013 σε σύγκριση με 0,3% 
τον Σεπτέμβριο του 2013 και 2,6% τον Οκτώβριο του 
2012. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 
2013 ο ΕνΔΤΚ κατέγραψε ετήσια αύξηση της τάξεως 
του 0,7% έναντι 3,4% την αντίστοιχη περίοδο του 
2012 (Διάγραμμα Α.15). Κατά την εν λόγω περίοδο, 
χαμηλότερο πληθωρισμό κατέγραψαν, σε σχέση με 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όλες οι συνιστώσες 
του ΕνΔΤΚ με εξαίρεση τα επεξεργασμένα τρόφιμα στα 
οποία περιλαμβάνονται τα αλκοολούχα ποτά και τα 
καπνικά προϊόντα που ενσωμάτωσαν την αύξηση των 
φόρων κατανάλωσης και, τουλάχιστον εν μέρει, την 
αύξηση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ τον Ιανουάριο 
του 2013. Ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας 
κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο μειώθηκε στο 
0,7% σε σύγκριση με θετικό ρυθμό αύξησης 2,2% την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο.
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 Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία της ενέργειας 
(Διάγραμμα Α.16) η προς τα κάτω επίδραση της 
μείωσης των τιμών του πετρελαίου και η απόφαση της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για μείωση 
της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από τον Απρίλιο 
του 2013 υπερισχύει των ανοδικών πιέσεων από την 
αύξηση των φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ από το 
17% στο 18% τον Ιανουάριο του 2013, με αποτέλεσμα 
από τον Απρίλιο του 2013 ο πληθωρισμός ενέργειας να 
καταγράφει συνεχείς μειώσεις. Ως εκ τούτου, κατά τους 
πρώτους δέκα μήνες του 2013 ο πληθωρισμός ενέργειας 
διαμορφώθηκε στο 0,4% σε σύγκριση με 15,5% την 
αντίστοιχη περίοδο του 2012.  
 Οι τιμές των τροφίμων (Διάγραμμα Α.17), 
κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2013 κατέγραψαν 
αύξηση της τάξης του 3,7%  όπως και την αντίστοιχη 
περίοδο του 2012. Ο πληθωρισμός τροφίμων παρέμεινε 
κατά την υπό εξέταση περίοδο σταθερός, αφού ο 
ψηλότερος πληθωρισμός στα επεξεργασμένα τρόφιμα 
αντιστάθμισε πλήρως τη μείωση του πληθωρισμού 
στα μη-επεξεργασμένα τρόφιμα. Σύμφωνα με τα 
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τον Οκτώβριο του 2013 
ο πληθωρισμός στα μη-επεξεργασμένα τρόφιμα ήταν 
της τάξης του 2,5% σε σύγκριση με 4,1% τον Οκτώβριο 
του 2012.
 Σε ό,τι αφορά τα επεξεργασμένα τρόφιμα, ο 
πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,5% για τη περίοδο 
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2013, αρκετά πιο πάνω από 
το 1,9% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο 
του 2012. Η εν λόγω επιτάχυνση του πληθωρισμού παρά 
τη συγκράτηση των τιμών βασικών ειδών αυτής της 
συνιστώσας όπως το ψωμί, το γάλα και τα δημητριακά, 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των φόρων 
κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα αλκοολούχα ποτά και 
στα καπνικά προϊόντα. 
 Εξαιρουμένων των τροφίμων και των ειδών 
ενέργειας που μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το 
30% του ΕνΔΤΚ, ο πληθωρισμός έφτασε στο -0,2% την 
περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2013 σε σύγκριση 
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με 1,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η σημαντική 
αυτή υποχώρηση του δομικού πληθωρισμού οφείλεται, 
πρωτίστως στην ύφεση που διέρχεται η κυπριακή 
οικονομία και των συνακόλουθων καθοδικών πιέσεων 
στις τιμές. 
 Ο πληθωρισμός στα βιομηχανικά προϊόντα 
εξαιρουμένης της ενέργειας (Διάγραμμα Α.18) ήταν 
της τάξης του -0,7% κατά τους πρώτους δέκα μήνες 
του 2013 σε σύγκριση με -0,4% την αντίστοιχη περίοδο 
του 2012, γεγονός που καταδεικνύει τις καθοδικές 
πιέσεις στις τιμές σε μια συνιστώσα του ΕνΔΤΚ που 
επιβαρύνεται σχεδόν στο σύνολό της με το βασικό 
συντελεστή ΦΠΑ ο οποίος αυξήθηκε από το 17% στο 
18% τον Ιανουάριο του 2013. Τον Οκτώβριο του 2013 οι 
τιμές των βιομηχανικών προϊόντων κατέγραψαν μείωση 
1,2% έναντι μείωσης 1,4% τον ίδιο μήνα του 2012.
 Στο Διάγραμμα Α.17 (σελ. 31) παρουσιάζεται, 
επίσης, η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των τιμών των 
υπηρεσιών οι οποίες τους πρώτους δέκα μήνες του 2013 
κατέγραψαν μηδενική αύξηση σε σύγκριση με αύξηση 
2,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Όπως και στην 
περίπτωση των βιομηχανικών προϊόντων, η εξέλιξη 
των τιμών των υπηρεσιών αντανακλά τις καθοδικές 
πιέσεις που ασκούνται στον πληθωρισμό στον απόηχο 
των εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συνθηκών 
και την επακόλουθη μείωση στην κατανάλωση. Τον 
Οκτώβριο του 2013 η ποσοστιαία αύξηση των τιμών 
των υπηρεσιών ήταν της τάξης του -0,7% σε σύγκριση 
με 2,7% τον Οκτώβριο του 2012.
 Ο μέσος εγχώριος πληθωρισμός από τον 
Νοέμβριο του 2012 συνεχίζει να κυμαίνεται σε 
επίπεδα κάτω από τον αντίστοιχο της ζώνης του ευρώ. 
Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο δεκάμηνο του 2013, 
ο πληθωρισμός στην Κύπρο ήταν κατά μέσο όρο 
χαμηλότερος από τον αντίστοιχο της ζώνης του ευρώ 
για όλες τις συνιστώσες του ΕνΔΤΚ με εξαίρεση τα 
επεξεργασμένα τρόφιμα. Εξαιρουμένης της ενέργειας 
και των τροφίμων ο πληθωρισμός ήταν κατά την 
πιο πάνω περίοδο γύρω στο -0,2% στην Κύπρο, σε 
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σύγκριση με 1,1% στη ζώνη του ευρώ.

Νομισματικά μεγέθη5,6

Η σημαντική επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού 
μεταβολής των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα που 
παρατηρήθηκε κατά το 2012 επιδεινώθηκε κατά το 
πρώτο εννιάμηνο του 2013, στη διάρκεια του οποίου 
καταγράφηκαν και αρνητικοί ρυθμοί μεταβολής.  Πιο 
συγκεκριμένα, ο ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο -2,6% 
στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 σε σύγκριση με -1% τον 
Ιούνιο του 2013, και θετικό ρυθμό μεταβολής 2,2% τον 
Σεπτέμβριο του 2012. Οι αρνητικοί ρυθμοί μεταβολής 
που καταγράφονται στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2013, 
αντανακλούν κυρίως τις ραγδαίες εξελίξεις υπό το 
φως των αποφάσεων του Eurogroup για το κυπριακό 
μνημόνιο τον Μάρτιο του 2013, και που επέφεραν 
σημαντικούς κλυδωνισμούς και ανακατατάξεις στο 
εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Σημειώνεται ότι ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τον εγχώριο 
ιδιωτικό τομέα στο τέλος του πρώτου εννιαμήνου του 
2013 είναι ο δεύτερος πιο χαμηλός ρυθμός μεταβολής 
των τελευταίων επτά ετών (όπου υπάρχουν συγκρίσιμα 
στατιστικά στοιχεία) και αυτό αντικατοπτρίζεται και 
στους ιστορικά χαμηλούς ή και αρνητικούς ρυθμούς 
μεταβολής των πιο σημαντικών κατηγοριών δανεισμού 
προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 
 Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και ο ρυθμός 
μεταβολής των καταθέσεων, αφού για την περίοδο 
Μαρτίου-Σεπτεμβρίου του 2013 καταγράφηκαν 
συνεχείς αρνητικοί ρυθμοί μεταβολής, ως αποτέλεσμα 
του σοβαρού πλήγματος στην αξιοπιστία του 
κυπριακού τραπεζικού συστήματος μετά τις αποφάσεις 
του Eurogroup. Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε 
μεταξύ άλλων, η απομείωση σημαντικού ποσοστού 
ανασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου 
λόγω της ανακεφαλαιοποίησης της εν λόγω τράπεζας 

5.  Για αναλυτική επεξήγηση της μεθοδολογίας και τεχνικής 
ανάλυσης των νομισματικών μεγεθών βλέπε τις τεχνικές

 σημειώσεις στη σελ. 77.

6.  Αναφορικά με την κατηγοριοποίηση δανείων κατά οικονομική 
δραστηριότητα δανειζομένων, σημειώνεται ότι λόγω αλλαγής 
της Οδηγίας για τους μηνιαίους ισολογισμούς των τραπεζών 
και με τη νέα κατηγοριοποίηση από NACE 1.1 σε NACE 2 
υπάρχει δομική αλλαγή στη στατιστική σειρά και ως εκ τούτου 
δεν μπορούν να υπολογιστούν ετήσιοι ρυθμοί μεγέθυνσης. 
Περαιτέρω έλεγχοι στα τραπεζικά ιδρύματα είναι αναγκαίοι 
για διερεύνηση των διαφορών, και συμφιλίωση των δύο 
κατηγοριοποιήσεων. Ενόψει των πιο πάνω, δεν παρουσιάζεται 
η συγκεκριμένη ανάλυση των δανείων.
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με ίδια μέσα, αλλά και η πώληση ορισμένων εργασιών 
της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd στην Τράπεζα 
Κύπρου. Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής καταθέσεων Μαρτίου-
Σεπτεμβρίου 2013, δεν επηρεάζονται από οποιεσδήποτε 
προσαρμογές που προέκυψαν από την εφαρμογή του 
περί «Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular 
Bank Public Co Ltd Διάταγμα του 2013» και του περί 
«Διάσωσης με ‘Ιδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας 
Εταιρείας Λτδ Διάταγμα του 2013». 7

 Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω, τα αποτελέσματα 
της έρευνας τραπεζικών χορηγήσεων του Οκτωβρίου 
του 2013 καταδεικνύουν ότι οι τράπεζες το τρίτο 
τρίμηνο του 2013 εφάρμοσαν αυστηρότερα κριτήρια 
χορήγησης δανείων σε όλες τις κατηγορίες. Η θέσπιση 
αυστηρότερων κριτηρίων ήταν στον ίδιο σημαντικό 
βαθμό που καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο του 
2013 στα δάνεια προς τις επιχειρήσεις και μικρότερη 
στην περίπτωση των στεγαστικών, καθώς και των 
καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς τα νοικοκυριά. 
Σύμφωνα με τα τραπεζικά ιδρύματα που συμμετέχουν 
στην εν λόγω έρευνα, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013 
αναμένεται να παρουσιαστεί η ίδια εικόνα θέσπισης 
αυστηρότερων κριτηρίων χορήγησης δανείων τόσο 
στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις. Περαιτέρω, 
αναμένεται και πάλι μείωση στη ζήτηση τόσο για  
δάνεια από επιχειρήσεις όσο και για στεγαστικά καθώς 
και καταναλωτικά και λοιπά δάνεια από νοικοκυριά, σε 
μικρότερο όμως βαθμό από αυτόν του τρίτου τριμήνου.
 Αναλύοντας τα νομισματικά μεγέθη περαιτέρω, 
τα δάνεια προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα στο τέλος 
Σεπτεμβρίου του 2013 κατέγραψαν αρνητικό ρυθμό 
μεταβολής -2,6% σε σύγκριση με -1% στο τέλος Ιουνίου 
του 2013, ενώ βρισκόταν αρκετά πιο κάτω από το θετικό 
ρυθμό μεταβολής 2,2% που είχε καταγραφεί στο τέλος 
του τρίτου τριμήνου του 2012. Αυτό οφείλεται, στο 
γεγονός ότι από τη μία πλευρά τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαδικασία αποπληρωμής 
των δανείων τους, και αναδιάρθρωσης των ισολογισμών 

7. Σύμφωνα με το στατιστικό χειρισμό που ήδη εφαρμόστηκε για 
τις πρόνοιες των πιο πάνω διαταγμάτων, οι εν λόγω πράξεις 
απομειώσης των καταθέσεων δεν πρέπει να θεωρούνται 
ως χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Ως εκ τούτου, δεν 
επηρεάζουν το ρυθμό μεγέθυνσης. Οι εν λόγω απομειώσεις 
αντικατοπτρίζονται  μόνο στο συνολικό υπόλοιπο των δανείων.
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τους λόγω των δυσμενών μακροοικονομικών συνθηκών 
που επικρατούν στην εγχώρια οικονομία. Από την άλλη 
πλευρά, οι τράπεζες παρουσιάζονται επιφυλακτικές 
στην παραχώρηση νέων δανείων, λόγω μειωμένης 
ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, προτείνοντας 
κυρίως αναδιαρθρώσεις των υφιστάμενων δανείων. Ως 
αποτέλεσμα των προαναφερθέντων, παρουσιάζονται 
συνεχείς αρνητικοί ρυθμοί μεταβολής στα δάνεια 
των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και στα 
στεγαστικά δάνεια των νοικοκυριών,  ενώ σημαντικοί 
αρνητικοί ρυθμοί μεταβολής καταγράφονται και στα 
καταναλωτικά δάνεια των νοικοκυριών (Διάγραμμα 
Α.19).
 Όσον αφορά το ρυθμό μεταβολής των δανείων 
των εγχώριων μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, 
αυτός έφτασε στο -1,9% τον Σεπτέμβριο του 2013 και 
είναι ο πιο χαμηλός που καταγράφηκε σε σύγκριση 
με τα προηγούμενα επτά έτη. Σε συνάρτηση με τα 
πιο πάνω, και σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της 
πρόσφατης έρευνας τραπεζικών χορηγήσεων, το τρίτο 
τρίμηνο του έτους, η μείωση της ζήτησης για δάνεια 
από επιχειρήσεις εξηγείται κυρίως από την μείωση 
των αναγκών χρηματοδότησης για πάγιες επενδύσεις 
και, σε μικρότερο βαθμό, από την επίδραση των 
μειωμένων αναγκών για αποθέματα και κεφάλαια 
κίνησης. Περαιτέρω, κατά το τρίτο τρίμηνο  του 2013, 
οι κυριότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στην 
αυστηρότερη δανειακή πολιτική των τραπεζών προς 
τις επιχειρήσεις, ήταν από τη μια πλευρά οι προσδοκίες 
σχετικά με την γενικότερη οικονομική δραστηριότητα 
και από την άλλη το κόστος που σχετίζεται με την 
κεφαλαιουχική θέση των τραπεζών αλλά και η 
κατάσταση ρευστότητας των τραπεζών.
  Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και ο ρυθμός 
μεταβολής των δανείων σε εγχώρια νοικοκυριά, 
φθάνοντας στο -3,7% στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 
2013, ο οποίος είναι ο πιο χαμηλός ρυθμός μεταβολής 
των τελευταίων επτά ετών (όπου υπάρχουν συγκρίσιμα 
στατιστικά στοιχεία). Σημαντική επιβράδυνση ή 
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αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής παρουσιάζουν όλες 
οι επιμέρους κατηγορίες των δανείων σε νοικοκυριά 
(Πίνακας Α.1). Χαρακτηριστικά, τα στεγαστικά 
δάνεια προς νοικοκυριά που θεωρούνται κάτοικοι 
Κύπρου, παρουσίασαν ιστορικά χαμηλό αρνητικό 
ρυθμό μεταβολής στο -4,6%. Σύμφωνα με την έρευνα 
τραπεζικών χορηγήσεων, υπήρξε μειωμένη ζήτηση 
από τα νοικοκυριά για στεγαστικά δάνεια το τρίτο 
τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω των προσδοκιών των 
νοικοκυριών για επιδείνωση των προοπτικών της 
αγοράς κατοικιών, της μειωμένης εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών καθώς και της χρησιμοποίησης των 
αποταμιεύσεων από τα νοικοκυριά.
 Όσον αφόρα τις καταθέσεις, ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής των καταθέσεων του εγχώριου ιδιωτικού 
τομέα, που όπως προαναφέρθηκε δεν αντικατοπτρίζει 
την απομείωση των καταθέσεων, καταγράφει από τον 
Μάρτιο του 2013 αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής για 
πρώτη φορά τα τελευταία επτά έτη φθάνοντας στο 
-10,9% τον Σεπτέμβριο του 2013, αντικατοπτρίζοντας 
κυρίως αρνητικές μεταβολές στις κατηγορίες των 
εγχώριων νοικοκυριών, των επιχειρήσεων αλλά και 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και συνταξιοδοτικών 
ταμείων.
  Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των 
καταθέσεων από εγχώρια νοικοκυριά (Διάγραμμα Α.20 
και Πίνακας Α.2) βρίσκεται σε ένα από τα χαμηλότερα 
επίπεδα των τελευταίων ετών και πιο συγκεκριμένα 
στο -6,7% τον Σεπτέμβριο του 2013. Σημειώνεται 
ότι η συνεχιζόμενη γενική τάση επιβράδυνσης και 
αρνητικών ρυθμών μεταβολής των συγκεκριμένων 
καταθέσεων συνεχίζεται από το δεύτερο εξάμηνο του 
2011 και συνάδει με το οικονομικά αβέβαιο κλίμα που 
επικρατεί έκτοτε κυρίως στο εγχώριο μακροοικονομικό 
περιβάλλον, ενώ έγινε εντονότερη από τον Μάρτιο 
του 2013 μετά τη συμφωνία και τις προεκτάσεις του 
Eurogroup για το κυπριακό μνημόνιο. Όσον αφορά το 
εγγύς μέλλον, οι κλυδωνισμοί στην εγχώρια οικονομία, 
τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα, το μειωμένο διαθέσιμο 

    

Εγχώρια νοικοκυριά  100,0 3,3 2,6 1,9 0,9 -1,8 -3,7
1. Καταναλωτικά δάνεια 13,8 0,5 -0,5 -1,0 -1,1 -6,9 -9,7
2. Στεγαστικά δάνεια 53,4 2,7 1,9 0,9 -0,3 -2,9 -4,6
3. Λοιπά δάνεια 32,8 5,7 5,2 4,7 3,9 2,4 0,6

Υπόλοιπα  
ως % του  

συνόλου(3)
2012
Ιουν.

2012
Σεπτ.

2012
Δεκ.

2013
Μαρτ.

2013
Ιουν.

2013
Σεπτ.

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή

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

Πηγή: ΚΤΚ.      
(1) Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ΕΣΛ 95.     
(2) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
(3) Υπολογίζεται στο υπόλοιπο του τελευταίου διαθέσιμου μήνα. Τo σύνολo μπορεί να μη δίνει το άθροισμα 
των επιμέρους, λόγω της στρογγυλοποίησης των αριθμών. 

    

Εγχώρια νοικοκυριά  100,0 1,9 1,9 1,6 -1,1 -5,4 -6,7
Μίας ημέρας 17,7 1,0 -0,6 -0,9 -0,6 0,9 14,3
Προθεσμίας 74,6 3,6 4,0 3,7 -0,1 -5,0 -10,1
   μέχρι 2 έτη 70,6 3,4 3,8 3,7 0,1 -7,1 -12,0
   άνω των 2 ετών 4,0 9,2 7,7 3,6 -2,4 14,9 6,4
Υπό προειδοποίηση 7,7 -10,4 -11,4 -12,5 -11,1 -20,3 -11,0
   μέχρι 3 μήνες 4,8 -13,5 -15,0 -16,8 -13,9 -22,9 -19,8
   άνω των 3 μηνών 2,9 -1,5 -1,6 -0,6 -3,7 -13,7 9,5

Υπόλοιπα  
ως % του  

συνόλου(3)
2012
Ιουν.

2012
Σεπτ.

2012
Δεκ.

2013
Μαρτ.

2013
Ιουν.

2013
Σεπτ.

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή

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

Πηγή: ΚΤΚ.      
(1) Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ΕΣΛ 95.     
(2) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά. 
(3) Υπολογίζεται στο υπόλοιπο του τελευταίου διαθέσιμου μήνα. Τα σύνολα μπορεί να μη δίνουν το 
άθροισμα των επιμέρους, λόγω της στρογγυλοποίησης των αριθμών.    
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εισόδημα, το υψηλό ποσοστό ανεργίας, τα χαμηλά 
πλέον καταθετικά επιτόκια, καθώς και το γεγονός ότι 
αρκετά νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις 
καταθέσεις τους για κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων 
και αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων, αποτελούν  
παράγοντες που δυσχεραίνουν τη βελτίωση της 
καταθετικής βάσης του τραπεζικού μας τομέα.
 Λόγω των αρνητικών οικονομικών εξελίξεων, οι 
προθεσμιακές καταθέσεις των εγχώριων νοικοκυριών 
κατέγραψαν τον πιο ψηλό αρνητικό ρυθμό μεταβολής 
των τελευταίων επτά χρόνων φθάνοντας στο -10,1% 
στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2013 (Πίνακας 
Α.2, σελ. 36). Επίσης οι καταθέσεις προειδοποίησης 
συνέχισαν να παρουσιάζουν σημαντική μείωση 
καθόλη τη διάρκεια του προηγούμενου αλλά και του 
τρέχοντος έτους, φθάνοντας στο τέλος του τρίτου 
τριμήνου του 2013  στο -11%. Σημειώνεται ότι, η μείωση 
που παρατηρείται στις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις 
προθεσμίας και στις υπό προειδοποίηση, με παράλληλη 
αύξηση στις αντίστοιχες μακροπρόθεσμες καταθέσεις, 
οφείλεται στην συμπερίληψη της Legacy Bank (όπως 
μετονομάστηκε η “κακή” Λαϊκή Τράπεζα) τον Μάιο του 
2013 στα νομισματικά μεγέθη και η μετατροπή όλων 
των ανασφάλιστων καταθέσεων σε μακροπρόθεσμες 
καταθέσεις.
 Οι καταθέσεις των εγχώριων μη 
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων (Διάγραμμα Α.20, 
σελ. 36), συνέχισαν να παρουσιάζουν αρνητικούς 
ρυθμούς μεταβολής. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω 
καταθέσεις κατέγραψαν σημαντική μείωση της τάξης 
του 10,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2013. Σημειώνεται 
ότι, οι αρνητικοί ρυθμοί μεταβολής που καταγράφονται 
τους τελευταίους μήνες στη συγκεκριμένη κατηγορία 
καταθέσεων αντανακλούν την παρατεταμένη ύφεση 
στην οικονομική δραστηριότητα που έχει οδηγήσει 
στη μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, 
αλλά και το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν 
υποχρεωθεί, εν μέρει, να χρησιμοποιούν τις καταθέσεις 
τους για να καλύψουν τόσο τις επιχειρησιακές τους 
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δαπάνες για κεφάλαια κίνησης όσο και τις λειτουργικές 
τους δαπάνες. Για παράδειγμα, οι καταθέσεις 
ενδεχόμενα να χρησιμοποιούνται για  την πληρωμή 
ενοικίων και φόρων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις για 
αποπληρωμή των δανείων των επιχειρήσεων προς τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
 Όσον αφορά τις συνολικές καταθέσεις των 
μη κατοίκων Κύπρου συμπεριλαμβανομένων των 
εταιρειών κατοίκων Κύπρου χωρίς φυσική παρουσία, 
αυτές κατέγραψαν ιστορικά σημαντική ετήσια 
μείωση της τάξης του 41,5% στο τέλος του τρίτου 
τριμήνου του 2013. Πιο συγκεκριμένα, οι καταθέσεις 
των ξένων μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 
συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων από εταιρείες 
χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο, κατέγραψε 
έντονη ετήσια πτώση από τον Μάρτιο του 2013 και 
εντεύθεν, για να διαμορφωθεί στο -42,1% στο τέλος 
του τρίτου τριμήνου του 2013, ποσοστό που αποτελεί 
το χαμηλότερο ρυθμό μεταβολής των τελευταίων 
επτά ετών. Η μείωση στον προαναφερθέντα ρυθμό 
μεταβολής οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο υποτονικό 
οικονομικό κλίμα το οποίο συμβάλλει στην κάμψη 
της δραστηριότητας των επιχειρήσεων, και στις 
συνεχείς εκροές καταθέσεων λόγω της γενικότερης 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής αβεβαιότητας που 
επικρατεί στην εγχώρια οικονομία μετά τις αποφάσεις 
του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013. Παράλληλη 
πορεία ακολουθούν και οι αντίστοιχες καταθέσεις 
των νοικοκυριών των μη κατοίκων Κύπρου, οι οποίες 
κατέγραψαν ιστορικά αρνητικό ρυθμό μεταβολής της 
τάξης του  -43% στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2013.

Επιτόκια

Κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2013, τα πλείστα 
δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο, αν και συνέχισαν 
να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, κατέγραψαν κατά 
μέσο όρο ελαφρά μείωση σε σύγκριση τόσο με το 
τέλος του 2012 όσο και με την αντίστοιχη περίοδο του 
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2012. Στη διατήρηση υψηλών εγχώριων δανειστικών 
επιτοκίων συνέβαλαν σημαντικοί παράγοντες, όπως για 
παράδειγμα το μέχρι πρόσφατα ύψος των καταθετικών 
επιτοκίων, η έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζουν 
τα πλείστα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα, το 
αυξημένο ρίσκο που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες για 
χορήγηση νέων δανείων  λόγω της αύξησης των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και των δυσμενών 
μακροοικονομικών συνθηκών στο εγχώριο περιβάλλον. 
Παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν προσδοκίες για 
μερική αποκλιμάκωση των εγχώριων δανειστικών 
επιτοκίων στο εγγύς μέλλον, είναι η επιτυχής εφαρμογή 
του κυπριακού μνημονίου, η αναδιάρθρωση του 
τραπεζικού συστήματος της Κύπρου, η μείωση στα 
καταθετικά επιτόκια μετά την παρέμβαση της ΚΤΚ για 
επιβολή επιπρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων σε 
περιπτώσεις προσφοράς ψηλών καταθετικών επιτοκίων 
από τον Μάιο του 2013, καθώς και η πρόσφατη 
περαιτέρω μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ. 
Σημειώνεται ότι, από τον Απρίλιο του 2013 τα εγχώρια 
δανειστικά επιτόκια άρχισαν να παρουσιάζουν τάση 
ελαφράς μείωσης στις πλείστες κατηγορίες  δανεισμού.
 Πιο συγκεκριμένα, σε εγχώριο επίπεδο, τόσο 
το μέσο επιτόκιο νέων δανείων σε ευρώ από τα ΝΧΙ 
στην Κύπρο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 
1 χρόνο προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ όσο και 
το κόστος δανεισμού από ΝΧΙ στην Κύπρο προς μη 
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις στη ζώνη του ευρώ, 
παρουσίασε μικρές αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια 
του τρίτου τριμήνου του 2013 σε σύγκριση με τις αρχές 
του 2013 αλλά και με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα 
σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες στη ζώνη του ευρώ. 
Χαρακτηριστικά, τον Σεπτέμβριο του 2013 το μέσο 
επιτόκιο για τα στεγαστικά δάνεια και τα λοιπά δάνεια 
προς τα νοικοκυριά ανήλθε στο 5,44% και στο 6,46%, 
αντίστοιχα (Πίνακας Α.3), ενώ για την ίδια περίοδο 
το κόστος δανεισμού από τα εγχώρια ΝΧΙ προς τις 
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ ύψους μέχρι €1 εκατ. 

    

2012 Ιούν. 7,34 7,14 5,47 6,88     
 Ιούλ. 7,31 7,18 5,36 6,95     
 Αύγ. 7,33 7,30 5,05 6,53     
 Σεπτ. 7,34 6,92 5,34 6,58     
 Οκτ. 7,30 7,34 5,32 6,78     
 Νοεμ. 7,32 7,10 5,22 6,82     
 Δεκ. 7,33 6,83 5,32 6,66
2013 Ιαν.  7,33 7,00 5,11 6,47     
 Φεβρ.  7,35 6,91 5,35 6,66     
 Μάρτ.  7,58 7,20 5,19 7,02     
 Απρ.  7,47 7,17 5,14 5,32     
 Μάιος 7,31 6,88 4,66 6,24     
 Ιούν. 7,30 6,77 5,17 6,71     
 Ιούλ. 7,30 6,80 5,33 6,83     
 Αύγ. 7,40 7,04 5,33 6,60     
 Σεπτ. 7,41 6,90 5,44 6,46

Τραπεζικές 
υπεραναλήψεις (2)

Καταναλωτικά
 δάνεια

Στεγαστικά
 δάνεια

Λοιπά
 δάνεια

Μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικός 
προσδιορισμός επιτοκίου έως 1 έτους

ΠIΝΑΚΑΣ A.3 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ 
στην Κύπρο προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ (1)  
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)    
 

Πηγή: ΚΤΚ.     
(1) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.    
(2) Η συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρεται στα υπόλοιπα δανείων στο τέλος της περιόδου.   
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αλλά και πάνω από €1 εκατ. βρισκόταν στο 6,63% και 
6,16%, αντίστοιχα (Πίνακας Α.4). Αξίζει να σημειωθεί 
ότι τα εγχώρια δανειστικά επιτόκια που καταγράφονται 
τους τελευταίους μήνες αντανακλούν, εν μέρει, το ύψος 
των επιτοκίων που ισχύουν για τις αναδιαρθρώσεις των 
δανείων από τις τράπεζες προς τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις 
 Αντίθετα, τα πλείστα επιτόκια των αντίστοιχων 
δανείων από ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ (Διάγραμμα 
Α.21), από τις αρχές του 2012 και εντεύθεν άρχισαν να 
καταγράφουν κατά μέσο όρο ελαφρά πτωτική πορεία, 
η οποία συνεχίστηκε και κατά το πρώτο εννιάμηνο 
του 2013. Σε αυτό το γεγονός συνέβαλαν οι διαδοχικές 
μειώσεις στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ με πιο πρόσφατη 
αυτή του Νοεμβρίου του 2013, όπου το βασικό επιτόκιο 
της ΕΚΤ ανήλθε στο ιστορικά χαμηλό 0,25%. Ενδεικτίκα 
αναφέρεται ότι, το μέσο επιτόκιο για νέα δάνεια 
προς νοικοκυριά στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 
2013 ανήλθε στο 2,82% και 2,70% για στεγαστικούς 
σκοπούς και λοιπά δάνεια, αντίστοιχα. Αποκλιμάκωση 
του κόστους δανεισμού παρουσιάζεται και στα δάνεια 
προς τις επιχειρήσεις ύψους μέχρι €1 εκατ. αλλά και στα 
δάνεια ύψους πάνω από  €1 εκατ.  στη ζώνη του ευρώ, 
τα οποία στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2013 ανήλθαν στο 
3,76% και 2,15%, αντίστοιχα.
 Η πιο πάνω ανάλυση καταδεικνύει ότι η 
μεγαλύτερη διαφορά των δανειστικών επιτοκίων της 
ζώνης του ευρώ με τα αντίστοιχα κυπριακά επιτόκια 
αφορά κυρίως τα λοιπά και τα στεγαστικά δάνεια 
των νοικοκυριών, καθώς επίσης και τα επιχειρηματικά 
δάνεια.
 Αναφορικά με τα καταθετικά επιτόκια 
από ΝΧΙ στην Κύπρο στα νοικοκυριά και στις μη 
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (Πίνακας Α.5, 
σελ. 41), καταγράφεται μια απότομη μείωση από τον 
Απρίλιο του 2013 και εντεύθεν. Η μείωση οφείλεται, 
κυρίως, στην απόφαση της ΚΤΚ που ανακοινώθηκε τον 
Απρίλιο του 2013 και τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάιο 
του 2013 που προβλέπει ότι αν το προσφερόμενο 

    

2012 Ιούν. 7,10 7,44 6,87            
 Ιούλ. 6,96 7,37 6,31            
 Αύγ. 6,94 7,44 6,79            
 Σεπτ. 6,90 7,20 6,63            
 Οκτ. 6,92 7,03 6,23            
 Νοεμ. 7,05 7,18 6,96            
 Δεκ. 7,07 7,29 6,70            
2013 Ιαν.  7,05 6,83 5,84            
 Φεβρ.  7,05 7,03 6,58            
 Μάρτ.  7,04 7,33 6,76            
 Απρ.  6,94 6,90 6,02            
 Μάιος 6,76 6,55 5,57            
 Ιούν. 6,77 6,48 5,73            
 Ιούλ. 6,91 6,88 6,35            
 Αύγ. 6,87 6,04 5,02            
 Σεπτ. 6,84 6,63 6,16            

Τραπεζικές 
υπεραναλήψεις (1)

Λοιπά δάνεια ύψους 
έως 1 εκ. ευρώ

Λοιπά δάνεια ύψους 
άνω του 1 εκ. ευρώ

Μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικός 
προσδιορισμός επιτοκίου έως 1 έτους

ΠIΝΑΚΑΣ A.4 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ 
στην Κύπρο προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
της ζώνης του ευρώ  
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου) 

Πηγή: ΚΤΚ.       
(1) Η συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρεται στα υπόλοιπα δανείων στο τέλος της περιόδου.     
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από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιτόκιο για 
κατάθεση υπερβαίνει το EURIBOR συν 300 μ.β. τότε 
το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να διατηρεί 
επιπρόσθετα ειδικά ίδια κεφάλαια. Ενδεικτικά, το 
μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων προθεσμίας μέχρι 
1 χρόνο σε νοικοκυριά ανήλθε τον Σεπτέμβριο του 
2013 στο 2,20%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο για τις μη 
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο του 
2013 ανήλθε στο 1,90%. 
 Στη ζώνη του ευρώ, τα καταθετικά επιτόκια 
σε νοικοκυριά τα οποία κυμαίνονται σε χαμηλότερα 
επίπεδα από τα αντίστοιχα κυπριακά, κατέγραψαν κατά 
κύριο λόγο περαιτέρω μείωση τον Σεπτέμβριο του 2013 
(Διάγραμμα Α.22). Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο 
για τις νέες καταθέσεις προθεσμίας σε ευρώ μέχρι 1 
χρόνο σε νοικοκυριά ανήλθε στο 1,71% στο τέλος του 
τρίτου τριμήνου του 2013. Το αντίστοιχο επιτόκιο για τις 
καταθέσεις προθεσμίας για τις μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις έφθασε στο 0,81% τον Σεπτέμβριο του 
2013.
 Οι τράπεζες στην Κύπρο φαίνεται να διατηρούν 
τα περιθώρια κέρδους στις εργασίες τους κυρίως με 
τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις. Τα αντίστοιχα 
περιθώρια από τις εργασίες των τραπεζών με τα 
νοικοκυριά βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω, 
κυρίως, των πιο υψηλών καταθετικών επιτοκίων. Αξίζει 
να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 
της ΕΚΤ για τον Σεπτέμβριο του 2013, στην Κύπρο 
καταγράφηκε το υψηλότερο επιτόκιο δανεισμού με 
αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο τόσο 
για τα στεγαστικά δάνεια όσο και για τα επιχειρηματικά 
δάνεια ύψους έως 1 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα 
καταθετικά επιτόκια στη ζώνη του ευρώ, στην Κύπρο 
επίσης καταγράφηκαν τα υψηλότερα επιτόκια για νέες 
καταθέσεις προθεσμίας μέχρι 1 χρόνο για νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις, μετά από τα αντίστοιχα επιτόκια της 
Ελλάδας.

    

2012 Ιούν. 1,07 4,33 4,71 0,49 3,54     
 Ιούλ. 1,09 4,41 4,72 0,54 4,16     
 Αύγ. 1,09 4,43 4,71 0,56 4,14     
 Σεπτ. 1,10 4,43 4,67 0,54 3,52     
 Οκτ. 1,10 4,45 4,69 0,54 4,07     
 Νοεμ. 1,10 4,47 4,69 0,55 4,21     
 Δεκ. 1,10 4,52 4,72 0,59 4,10
2013 Ιαν.  1,10 4,53 4,70 0,54 4,12     
 Φεβρ.  1,10 4,52 4,73 0,49 4,27     
 Μάρτ.  1,17 4,34 4,54 0,56 4,15     
 Απρ.  1,00 3,67 3,88 0,53 3,20     
 Μάιος 0,93 2,50 3,73 0,51 2,22     
 Ιούν. 0,86 2,34 3,63 0,44 2,17     
 Ιούλ. 0,70 2,24 3,77 0,42 2,05     
 Αύγ. 0,68 2,18 3,52 0,44 1,96     
 Σεπτ. 0,63 2,20 3,58 0,45 1,90

Μίας 
ημέρας (2)

Μίας 
ημέρας (2)

Έως 
1 έτος

Άνω του       
1 έτους 

και έως 2 
ετών

Προθεσμίας 
έως 1 έτος

Μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσειςΝοικοκυριά (1)

Προθεσμίας

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

ΠIΝΑΚΑΣ A.5 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε ΝΧΙ 
στην Κύπρο από κατοίκους της ζώνης του ευρώ
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)     
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Κόστος Εργασίας

Το κόστος εργασίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, 
επηρεαζόμενο από τη συρρίκνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας, κατέγραψε σημαντική μείωση σε σχέση 
με το  αντίστοιχο εξάμηνο του 2012. Συγκεκριμένα, ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της ονομαστικής συνολικής 
δαπάνης για αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές ανά 
απασχολούμενο μισθωτό (δαπάνη ανά μισθωτό) ήταν 
της τάξης του -4,5% το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε 
σχέση με μείωση 1,1% την  αντίστοιχη περίοδο του 2012 
(Διάγραμμα Α.23). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ετήσια 
μείωση κατά -4,5% που καταγράφηκε στη σχετική δαπάνη 
ανά μισθωτό του ιδιωτικού τομέα το πρώτο εξάμηνο του 
2013 καθώς και στις μειώσεις των απολαβών και των 
συντάξεων των κυβερνητικών υπαλλήλων. Σημειώνεται 
ότι παρά τις αυξημένες δαπάνες για φιλοδωρήματα λόγω 
των πρόωρων αφυπηρετήσεων, η δαπάνη ανά δημόσιο 
υπάλληλο κατέγραψε ετήσια μείωση της τάξης του 5,6% 
κατά την προαναφερθείσα περίοδο. Σε ό,τι αφορά την 
τομεακή ανάλυση, μειώσεις παρατηρήθηκαν κυρίως στο 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα,  με τις υπηρεσίες που 
αποτελούν περίπου το 80% της συνολικής απασχόλησης, 
να αποτελούν τη βασική αιτία της ετήσιας μείωσης που 
παρατηρήθηκε στη δαπάνη ανά μισθωτό. Αναλυτικότερα, 
η δαπάνη ανά μισθωτό στον τριτογενή τομέα, παρουσίασε 
ετήσια μείωση της τάξης του 4,4% το πρώτο εξάμηνο του 
2013 σε σχέση με μείωση της τάξης του 0,9% την αντίστοιχη 
περίοδο του 2012 (Διάγραμμα Α.23).
 Αναφορικά με την πραγματική δαπάνη ανά 
μισθωτό, αυτή κατέγραψε σημαντική ετήσια μείωση 4,6% 
το  δεύτερο τρίμηνο  του 2013 σε σχέση με μειώσεις της 
τάξης του 6,1% το  πρώτο τρίμηνο του 2013  και 4,3%  το 
δεύτερο τρίμηνο του 2012 (Διάγραμμα Α.24). Αυτή η 
εξέλιξη οφείλεται κυρίως, στη σημαντική μείωση που 
καταγράφηκε στη δαπάνη ανά μισθωτό σε σύγκριση με 
το ρυθμό αύξησης του επιπέδου τιμών. Σε ό,τι αφορά την 
παραγωγικότητα, η οποία υπολογίζεται ως η μεταβολή στο 
πραγματικό ΑΕΠ ανά απασχολούμενο, ο σχετικός δείκτης 
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κατέγραψε ετήσια μηδενική αύξηση το πρώτο εξάμηνο του 
2013 σε σύγκριση με αύξηση 0,6% το πρώτο εξάμηνο του 
2012. (Διάγραμμα Α.24, σελ. 42).
 Το μοναδιαίο εργατικό κόστος, καθοριζόμενο από 
τη μείωση της ονομαστικής δαπάνης ανά μισθωτό και τη 
μεταβολή της παραγωγικότητας, κατέγραψε ετήσια μείωση 
της τάξης του 4,6% το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε σχέση με 
μείωση 1,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Αντίθετα, το 
μοναδιαίο εργατικό κόστος στη ζώνη του ευρώ κατέγραψε 
περαιτέρω αύξηση 1,8%  το πρώτο εξάμηνο του 2013, όπως 
ακριβώς και  το  αντίστοιχο εξάμηνο του 2012 (Διάγραμμα 
Α.25). Το μοναδιαίο εργατικό κόστος αποτελεί σημαντικό 
δείκτη της ανταγωνιστικότητας για μια οικονομία έναντι 
ανταγωνιστριών οικονομιών, καθώς αποτυπώνει το 
κόστος εργασίας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος. 
Ως εκ τούτου, έχει ιδιαίτερη σημασία για μια οικονομία 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να διατηρεί το σχετικό 
δείκτη σε χαμηλά επίπεδα.

3. Εγχώρια Ανταγωνιστικότητα και   
 Ισοζύγιο Πληρωμών

Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία

Στο Διάγραμμα Α.26 φαίνεται η σταθμισμένη 
συναλλαγματική ισοτιμία (ΣΣΙ) του εθνικού νομίσματος, 
ο δείκτης της πραγματικής ΣΣΙ (ΠΣΣΙ), όπως 
υπολογίζεται από το ΔΝΤ καθώς και ο πραγματικός 
και ονομαστικός δείκτης ΣΣΙ, όπως υπολογίζεται 
από την ΚΤΚ8. Στο εν λόγω διάγραμμα αποτυπώνεται 
μια τάση ενδυνάμωσης των δεικτών ΠΣΣΙ κατά τους 
τελευταίους τέσσερεις μήνες του 2012, όπως επίσης και 
κατά τους πρώτους δύο μήνες του 2013, ενώ αντίθετα 
καταγράφεται τάση αποδυνάμωσης από τον Μάρτιο 
έως το Σεπτέμβριο του 2013. Σε γενικές γραμμές, η 
πορεία των δεικτών ΠΣΣΙ αντικατοπτρίζει την πορεία 
του ευρώ αλλά και του χαμηλού πληθωρισμού 
που καταγράφεται στην Κύπρο μετά τα γεγονότα 
του Μαρτίου και την επιδείνωση της οικονομικής 

8.  Ο δείκτης σταθμισμένης ισοτιμίας της κυπριακής λίρας σε 
πραγματικούς όρους ‘‘ΠΣΣΙ ΔΝΤ’’ υπολογίζεται από το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και λαμβάνει υπόψη τον ανταγωνισμό 
με τρίτες χώρες (19 χώρες). Ως αποπληθωριστής χρησιμοποιείται 
ο εθνικός δείκτης τιμών καταναλωτή. Λόγω της χρονικής 
υστέρησης που ενδεχόμενα να παρατηρείται στη δημοσίευση 
του δείκτη από το ΔΝΤ, υπολογίζεται από την Κεντρική Τράπεζα 
ένας απλουστευμένος δείκτης με 8 αντί 19 χώρες, ‘‘ΠΣΣΙ ΚΤΚ’’. 
Επίσης, η ΚΤΚ υπολογίζει τον ίδιο δείκτη σε ονομαστικούς όρους.
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δραστηριότητας. 
 Η ΠΣΣΙ, ο πληθωρισμός καθώς και το 
μοναδιαίο εργατικό κόστος είναι σημαντικά 
μεγέθη που αντανακλούν σε σημαντικό βαθμό την 
ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Πιο 
συγκεκριμένα, ψηλότερο μοναδιαίο εργατικό κόστος 
και ψηλότερη ΠΣΣΙ στην Κύπρο σε σύγκριση με 
ανταγωνιστικές χώρες υποδηλώνουν ότι οι εγχώριες 
εξαγωγές ενδεχόμενα να είναι λιγότερο ανταγωνιστικές 
ως προς την τιμή με αποτέλεσμα την προτίμησή των 
εισαγόμενων προϊόντων έναντι των εγχώριων. Ο 
πληθωρισμός σχετίζεται, μεταξύ άλλων παραγόντων, 
και με τα δύο προαναφερόμενα μεγέθη και ως εκ τούτου 
αντανακλά επίσης το βαθμό ανταγωνιστικότητας 
της κυπριακής οικονομίας. Η υιοθέτηση μέτρων που 
επηρεάζουν τους μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων, 
μέσα στο πλαίσιο του ΜΣ, όπως επίσης και οι μειώσεις 
μισθών που παρατηρούνται στον ιδιωτικό τομέα 
αναμένεται πως θα μειώσουν περαιτέρω το μοναδιαίο 
εργατικό κόστος στο σύνολο της οικονομίας, 
γεγονός που θα υποβοηθήσει μεσοπρόθεσμα την 
ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, όπως επίσης και την 
ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.  

Ισοζύγιο πληρωμών

Το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) 
(Διάγραμμα Α.27) το πρώτο μισό του 2013 κατέγραψε 
σημαντική βελτίωση σημειώνοντας έλλειμμα της τάξης 
των €150,3 εκατ. σε σύγκριση με έλλειμμα €652,7 εκατ. 
την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η 
θετικότερη εικόνα του ελλείμματος οφείλεται κυρίως 
στη βελτίωση που καταγράφηκε στο ισοζύγιο αγαθών 
και υπηρεσιών, το οποίο είναι ένα πιο σημαντικό 
μέγεθος για σκοπούς ανάλυσης της ανταγωνιστικότητας 
μιας μικρής ανοικτής οικονομίας όπως αυτή της 
Κύπρου.  
 Αναλυτικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου αγαθών κατέγραψε σημαντική βελτίωση, 
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αφού ανήλθε στα €1.381,6 εκατ. το πρώτο μισό του 
2013 σε σύγκριση με έλλειμμα €1.904,1 εκατ. το πρώτο 
μισό του 2012. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη 
σημαντική μείωση της τάξης των €535,1 εκατ. στις 
εισαγωγές αγαθών σε σχέση με το πρώτο μισό του 2012. 
Πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για το εννιάμηνο 
παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.6.
 Το πλεόνασμα του λογαριασμού υπηρεσιών 
κατά το πρώτο μισό του 2013 παρουσίασε μείωση κατά 
€128,6 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο μισό του 2012. 
Αυτή η χειροτέρευση οφείλεται κυρίως στη μείωση 
στις εξαγωγές υπηρεσιών. Σημαντικές μείωσεις στις 
εξαγωγές καταγράφηκαν στην κατηγορία των λοιπών 
επιχειρηματικών υπηρεσιών (η οποία συμπεριλαμβάνει 
εισπράξεις που σχετίζονται με το τριγωνικό εμπόριο, με 
τις δικηγορικές, τις λογιστικές και τις υπηρεσίες παροχής 
επιχειρηματικών συμβουλών), όπου καταγράφηκε 
μείωση της τάξης του 16,1% (ή €155,5 εκατ.) καθώς και 
στα έσοδα από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που 
κατέγραψαν μείωση της τάξης του 31,5% (ή €84,3 εκατ.). 
Τα ταξιδιωτικά έσοδα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα 
έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 1% το πρώτο 
εξάμηνο του 2013 (ή €7,5 εκατ.), ως αποτέλεσμα των 
αυξήσεων στις αφίξεις τουριστών και της κατά κεφαλή 
τους δαπάνης. Σε ότι αφορά τις εισαγωγές υπηρεσιών, 
καταγράφηκε μικρή μείωση η οποία αντανακλά κυρίως 
τις μειώσεις που καταγράφηκαν στις κατηγορίες των 
μεταφορών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 
Πιο συγκεκριμένα, τα έξοδα στις μεταφορές μειώθηκαν 
κατά €58,1 εκατ. (10%), ιδιαίτερα λόγω της μείωσης στην 
εισαγωγή αγαθών. Σημαντική είναι επίσης και η μείωση 
στις δαπάνες για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι 
οποίες κατέγραψαν μείωση €32,5 εκατ. (44,5%). 
 Σημειώνεται ότι, η βελτίωση στο ΙΤΣ οφείλεται 
εν μέρει και στο μικρότερο έλλειμμα που καταγράφηκε 
στο λογαριασμό εισοδημάτων, το οποίο έφτασε 
στα €95,2 εκατ. το πρώτο μισό του 2013 σε σχέση με 
έλλειμμα της τάξης του €145,6 εκατ. το αντίστοιχο μισό 
του 2012. Αυτή η βελτίωση εξηγείται κατά κύριο λόγο 

    

2011 6.310,5 1.404,0 4.906,5
2012 5.740,5 1.420,5 4.320,0
ετήσια % μεταβολή -9,0 1,2 -12,0
2012 Ιαν.-Σεπ. 4.351,1 1.078,0 3.273,1
2013 Ιαν. - Σεπ.* 3.557,0 1.201,0 2.356,0
ετήσια % μεταβολή -18,2 11,4 -28,0

Εισαγωγές Εξαγωγές  
Έλλειμμα 
ισοζυγίου

ΠIΝΑΚΑΣ Α.6 Εμπορικό ισοζύγιο (αγαθά)    
(€ εκατομμύρια) 

1. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές για τον Απρίλιο και Σεπτέμβριο 2013 περιλαμβάνουν τη μεταφορά 
οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών συνολικής αξίας € 66,9 εκατ. και € 24,5 εκατ.
αντίστοιχα.
* προκαταρκτικά στοιχεία.          
Πηγή: ΣΥΚ. 

1 
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από τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου, 
τα οποία κατέγραψαν σημαντική βελτίωση της τάξης 
των €86,8 εκατ. και κατά δεύτερο λόγο στα καθαρά 
έσοδα από άμεσες επενδύσεις τα οποία κατέγραψαν 
βελτίωση της τάξης των €76,4 εκατ. κατά την υπό 
εξέταση περίοδο.
 Σε ότι αφορά την χρηματοδότηση του 
ελλείμματος του ΙΤΣ (Διάγραμμα Α.28) το πρώτο 
εξάμηνο του 2013, αυτή προέρχεται από τις καθαρές 
εισροές της τάξης του €94,3 εκατ. από άμεσες ξένες 
επενδύσεις καθώς και από καθαρές εισροές της τάξης 
των €10.967,4 εκατ., από επενδύσεις χαρτοφυλακίου. 
Καθαρές εκροές κατέγραψαν οι λοιπές επενδύσεις 
της τάξης των €11.228,3 εκατ. κατά την υπό εξέταση 
περίοδο, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης του 
παθητικού των ΝΧΙ.

Τουρισμός

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τους πρώτους εννέα 
μήνες του 2013 καταγράφηκε μείωση των αφίξεων της 
τάξης του 3,3%, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8%, 
με την κατά κεφαλή δαπάνη να καταγράφει αύξηση 
της τάξης του 11,7% (Πίνακας Α.7 και Διάγραμμα 
Α.29). Επιπλέον, τον Οκτώβριο του 2013 οι αφίξεις 
τουριστών κατέγραψαν ετήσια αύξηση της τάξης του 
4,4% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2012. Με βάση τη 
μέχρι τώρα πορεία του τομέα, το 2013 αναδεικνύεται 
ένας πολύ καλύτερος χρόνος για τον τουρισμό από 
ότι αναμενόταν αρχικά. Η βελτιωμένη πορεία του 
τουρισμού αντικατοπτρίζει εν μέρει τις αρνητικές 
γεωπολιτικές συγκυρίες σε ανταγωνιστικές χώρες της 
Μεσογείου, τις προσπάθειες του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού (ΚΟΤ) και του ιδιωτικού τομέα προς βελτίωση 
και καλύτερη προβολή του τουριστικού προϊόντος της 
Κύπρου, καθώς και τη περαιτέρω διείσδυση σε νέες 
αγορές όπως της Ρωσίας. Πιο συγκεκριμένα, οι αφίξεις 
από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 28,5% τους πρώτους 10 
μήνες του 2013, γεγονός που συμβάλει και στην μεγάλη 

    

2011 2.392,2 1.749,3 731,2      
2012 2.464,9 1.927,7 782,1      
ετήσια % μεταβολή  3,0 10,2 6,9
2012 Ιαν. - Σεπ.  2.064,1 1.611,7 780,8      
2013 Ιαν. - Σεπ.1 1.995,4 1.741,0 872,5
ετήσια % μεταβολή -3,3 8,0 11,7
2012 Ιαν. - Οκτ.2 2.326,1 - -
2013 Ιαν. - Οκτ.1 2.269,0 - -
ετήσια % μεταβολή -2,5  -

Αφίξεις τουριστών  
(χιλ.)

Κατά κεφαλή 
δαπάνη (€)  

Έσοδα από 
τουρισμό (εκ. €)

(1) Tα στοιχεία αφίξεων  για τον Ιανουάριο 2013 βασίζονται σε εκτιμήσεις της ΣΥΚ    
     Τα στοιχεία εσόδων για τον Ιανουάριο 2013 βασίζονται σε εκτιμήσεις της ΚΤΚ.   
(2) Τα στοιχεία για τον Μάρτιο 2012 βασίζονται σε εκτιμήσεις της ΣΥΚ.    
    Πηγή: ΣΥΚ.    

ΠIΝΑΚΑΣ Α.7 Τουρισμός       
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αύξηση στα έσοδα από τον τουρισμό αφού οι Ρώσοι 
τουρίστες φαίνεται να ξοδεύουν περισσότερο ανά 
κεφαλή από άλλους τουρίστες. Κατά το 2013 διαφάνηκε 
ότι ο τουριστικός τομέας παραμένει σημαντικός για την 
εγχώρια ανάπτυξη και με πολύ καλές προοπτικές λόγω 
της διαφαινόμενης διείσδυσης σε νέες αγορές καθώς και  
της έμφασης που έχει δοθεί σε νέα είδη του τουριστικού 
προϊόντος. 

4. Εγχώρια Ζήτηση, Παραγωγή και Αγορά   
 Εργασίας

Τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί

Μετά τον αρνητικό ρυθμό  μεταβολής της τάξης του 
-2,4% που καταγράφηκε το 2012, το πρώτο εξάμηνο του 
2013, καταγράφηκε περαιτέρω επιδείνωση με το ΑΕΠ 
να σημειώνει ετήσια συρρίκνωση της τάξης του 5,5%. 
Αναλυτικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2013 
(Διαγράμματα Α.30(α) και Α.30(β)) παρουσιάζουν 
σημαντική χειροτέρευση της ιδιωτικής κατανάλωσης 
η οποία καταγράφει μείωση της τάξης του 5,8%. Πολύ 
μεγαλύτερη μείωση της τάξης του 21,7% παρουσίασαν 
οι πάγιες ακαθάριστες κεφαλαιουχικές επενδύσεις. Ως 
αποτέλεσμα της επιδείνωσης της εγχώριας ζήτησης 
οι εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών κατέγραψαν 
σε πραγματικούς όρους μεγάλη μείωση της τάξης 
του 18,7%. Μείωση κατά 8,4% παρουσίασαν και οι 
εξαγωγές. Πιο πρόσφατα προκαταρκτικά στοιχεία για 
το τρίτο τρίμηνο του 2013 κατέγραψαν συνέχιση της 
επιδείνωσης με το ΑΕΠ να καταγράφει συρρίκνωση 
5,5% και το τρίτο τρίμηνο του έτους. 

Εγχώρια ζήτηση

Πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες καταγράφουν σχετικά 
βελτιωμένη εικόνα για την εγχώρια ζήτηση (Πίνακας 
Α.8) σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Συγκεκριμένα, 
ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) αυξήθηκε από 

    

ΔΟΣ 76,3 79,8 80,5 82,6 83,3
Βιομηχανία -23 -19 -20 -16 -17
Υπηρεσίες -40 -35 -36 -33 -30
Καταναλωτές -60 -57 -52 -53 -53
Λιανικό εμπόριο -32 -30 -31 -31 -25
Κατασκευές -64 -64 -67 -55 -51

2013
Ιούν.

2013
Ιούλ.

2013
Αύγ.

2013
Σεπτ.

2013
Οκτ.

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

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   
Σημείωση: Στοιχεία διορθωμένα από εποχικές διακυμάνσεις.  
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το 76,3  τον Ιούνιο του 2013 στο 83,3 τον Οκτώβριο 
του 2013. Ταυτόχρονα, ο δείκτης κύκλου εργασιών του 
λιανικού εμπορίου (Διάγραμμα Α.31) συνέχισε μεν 
να καταγράφει μειώσεις κατά την προαναφερθείσα 
περίοδο αλλά μικρότερες σε σχέση με τους 
προηγούμενους μήνες. Θετική εικόνα καταγράφεται 
και στον τουρισμό με τις εισπράξεις το τρίτο τρίμηνο 
του 2013 να φτάνουν στο 13,1% ενώ πολύ καλή εικόνα 
καταγράφεται και στον χειμερινό τουρισμό, κυρίως από 
τη Ρωσία.  Αντίθετα, ο δανεισμός του ιδιωτικού τομέα 
και οι εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων (Διάγραμμα 
Α.32) συνέχισαν όμως μεγάλη πτωτική πορεία.  
 Σε ότι αφορά τη χρήση πιστωτικών καρτών 
(Διάγραμμα Α.33) τον Οκτώβριο του 2013 όπου 
καταγράφηκε σημαντική αύξηση της τάξης του 21,4%, 
πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή οφείλεται στην χρήση 
πιστωτικών καρτών για αποπληρωμή του φόρου 
ακίνητης ιδιοκτησίας. Για την περίοδο Ιανουαρίου - 
Οκτωβρίου 2013 η χρήση πιστωτικών καρτών μειώθηκε 
κατά 5,4% σε σύγκριση με αύξηση 5,2% την αντίστοιχη 
περίοδο του 2012.

Κατασκευαστικός τομέας

Ο κατασκευαστικός τομέας στην Κύπρο συνέχισε κατά 
τους πρώτους δέκα μήνες του 2013 να παρουσιάζει 
έντονα σημάδια ύφεσης, με τους σχετικούς δείκτες να 
καταγράφουν σημαντική χειροτέρευση. Την ίδια πορεία 
ακολούθησαν και οι τιμές των ακινήτων.  Η  περαιτέρω 
συρρίκνωση της οικονομίας και τα μέτρα που επιβλήθηκαν 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα μετά τα γεγονότα του 
Μαρτίου είχαν σαν αποτέλεσμα την συνέχιση των  
μειώσεων στις τιμές των κατοικιών, ακόμα και σε επαρχίες 
που προηγουμένως παρουσίαζαν τάσεις σταθεροποίησης. 
Η συνεχιζόμενη επιβολή περιορισμών στην κίνηση 
κεφαλαίων, η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας αλλά και 
στην ευρύτερη οικονομία, η απομείωση των καταθέσεων 
του Μαρτίου, ο περιορισμός της ρευστότητας, τα 
αυστηρότερα κριτήρια δανεισμού καθώς και η αναμονή 
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για αύξηση της προσφοράς ακινήτων λόγω πιθανών 
εκποιήσεων ακινήτων από τραπεζικούς οργανισμούς, 
επηρέασαν σημαντικά την πορεία της αγοράς ακινήτων 
κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2013.
 Η ύφεση στον κατασκευαστικό τομέα διαφαίνεται 
και μέσα από τις εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου, οι οποίες 
κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2013 παρουσίασαν 
ετήσια μείωση της τάξης του 32,1% (Διάγραμμα 
Α.34). Επίσης συνεχίζεται η πτωτική πορεία των 
εγκεκριμένων αδειών οικοδομής, που καταδεικνύει ότι 
και στο βραχυπρόθεσμο μέλλον η κατασκευαστική 
δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά 
επίπεδα.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της ΣΥΚ 
ο αριθμός αδειών οικοδομής για τους πρώτους οκτώ 
μήνες του 2013 σημείωσε ετήσια μείωση της τάξης του 
25% (Διάγραμμα Α.35) σε σχέση με μείωση 6,7% την 
ίδια περίοδο το 2012. Επιπρόσθετα, ο δείκτης τιμών των 
κατασκευαστικών υλικών, κατά  το δεύτερο και τρίτο 
τρίμηνο του 2013 κατέγραψε ετήσια μείωση της τάξης του 
1,6% και  0,9% αντίστοιχα.
 Παρά τις πιο πάνω αρνητικές εξελίξεις, ο δείκτης 
εμπιστοσύνης στον κατασκευαστικό τομέα στην Κύπρο, 
όπως δημοσιεύεται από τις Έρευνες Οικονομικής 
Συγκυρίας (ΕΟΣ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημείωσε 
μικρή βελτίωση  από -66,7  κατά το δεύτερο τρίμηνο του 
2013 σε -62,1 το τρίτο τρίμηνο του 2013  (Διάγραμμα Α.36). 
Επιπρόσθετα, ο δείκτης πρόθεσης αγοράς ή ανέγερσης 
κατοικίας τους επόμενους 12 μήνες ανήλθε σε -88,6 το 
τρίτο τρίμηνο του 2013, σε σύγκριση με -94,7  το δεύτερο 
τρίμηνο του 2013.  Αντίθετα ο «δείκτης προσδοκιών για 
τις τιμές πώλησης ακινήτων τους επόμενους τρείς μήνες» 
παρουσιάζει περαιτέρω μείωση από -36,3 το τρίτο τρίμηνο 
του 2012 σε -40,8 το τρίτο τρίμηνο του 2013.
 Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ανέργων στον 
κατασκευαστικό τομέα, σύμφωνα με τα στοιχεία για 
την εγγεγραμμένη ανεργία παρουσίασε αύξηση κατά 
865 άτομα, φθάνοντας τα 7,234 τον Οκτώβριο του 2013 
σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.  Επιπλέον, 
ο «δείκτης προσδοκιών για την απασχόληση στον 
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κατασκευαστικό τομέα τους επόμενους τρεις μήνες», 
που δημοσιεύεται στην ΕΟΣ, το τρίτο τρίμηνο του 2013 
σημείωσε βελτίωση στο -34,6 σε σχέση με -43,7 που ήταν 
το δεύτερο τρίμηνο του 2013.  
 Η χαμηλή ζήτηση στην αγορά ακινήτων 
αποτυπώνεται επίσης στα στοιχεία του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας που δείχνουν ότι 
κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2013 ο συνολικός 
αριθμός πωλητηρίων εγγράφων (εγχώριοι και αλλοδαποί 
αγοραστές) σημείωσε ετήσια μείωση της τάξης του 43,8% 
(Διάγραμμα Α.37) αντικατοπτρίζοντας μειώσεις κατά 
47,9% και 28,6% για εγχώριους και αλλοδαπούς αγοραστές, 
αντίστοιχα. Μείωση των πωλήσεων παρατηρείται σε όλες 
τις επαρχίες της Κύπρου ακόμα και στην Πάφο (22,7%) 
όπου πρόσφατα υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από ξένους, 
κυρίως Κινέζους αγοραστές. Οι μεγαλύτερες μειώσεις 
καταγράφηκαν στην επαρχία Αμμοχώστου (62,7%) και στη 
Λευκωσία (55,9%).   
 Είναι φανερό ότι η έλλειψη ρευστότητας 
στην αγορά εξακολουθεί να παρεμποδίζει πιθανούς 
επενδυτές, εγχώριους ή ξένους, να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για αγορά ακινήτων και συμβάλλει 
σημαντικά στην διατήρηση της συρρίκνωσης της 
κατασκευαστικής δραστηριότητας. Το τρίτο τρίμηνο του 
2013, σύμφωνα με την «Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων» 
της ΚΤΚ,    συνεχίστηκε η θέσπιση αυστηρότερων 
κριτηρίων χορήγησης δανείων σε μικρότερο όμως 
βαθμό απ’ αυτό που καταγράφηκε τα προηγούμενα δύο 
τρίμηνα παραμένοντας όμως σε αρκετά ψηλά επίπεδα 
διατηρώντας έτσι ιδιαίτερη δυσκολία στην πρόσβαση των 
υποψήφιων αγοραστών σε χρηματοδότηση (Διάγραμμα 
Α.38). Συγκεκριμένα, τα κριτήρια παραχώρησης 
στεγαστικών δανείων βρίσκονται στο πιο ψηλό επίπεδο 
από το τέταρτο τρίμηνο του 2008.  
 Όσον αφορά τα στεγαστικά επιτόκια, αυτά 
παρέμειναν ψηλά αν και σημείωσαν οριακή μείωση το 
πρώτο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. Τα ψηλά δανειστικά επιτόκια 
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αποτελούν  ακόμα ένα ανασταλτικό παράγοντα στην 
αύξηση της ζήτησης στεγαστικών δανείων από πιθανούς 
αγοραστές ακινήτων.  Ο πρόσφατες εξαγγελίες τραπεζών 
για εθελοντικές μειώσεις των στεγαστικών επιτοκίων 
αποτελούν ένα θετικό μέτρο που πιθανόν να συμβάλει 
στην αύξηση της ζήτησης των στεγαστικών δανείων.

Αγορά εργασίας

Σε συνάρτηση με τη συρρίκνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας, η απασχόληση κατέγραψε σημαντική 
ετήσια μείωση της τάξης του 5,6% κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2013 έναντι μείωσης 3,3% κατά το 2012 
(Διάγραμμα Α.39). Σε σχέση με τις συνολικές ώρες 
εργασίας, αυτές κατέγραψαν μεγαλύτερη μείωση 
της τάξης του 6,6% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, 
υποδηλώνοντας έτσι μείωση κατά 1,1% στις ώρες 
εργασίας ανά απασχολούμενο. Σημειώνεται ότι μια 
διαφορετική εικόνα προκύπτει όταν εξεταστούν οι 
μεταβολές στις ώρες ανά εργοδοτούμενο και ανά 
αυτοεργοδοτούμενο λόγω της εμφανούς τάσης των 
αυτοεργοδοτουμένων να απολύουν υπαλλήλους 
τους και να εργάζονται οι ίδιοι επιπλέον ώρες. 
Αναλυτικότερα, οι ώρες ανά αυτοεργοδοτούμενο 
παρουσίασαν οριακή αύξηση 0,6%, ενώ οι ώρες ανά 
εργοδοτούμενο κατέγραψαν μείωση της τάξης του 
-1,7% κατά την υπό αναφορά περίοδο.
 Σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση της 
απασχόλησης, παρατηρήθηκε δραματική αύξηση της 
ανεργίας. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας το πρώτο 
εξάμηνο του 2013 αυξήθηκε κατά 4,5 ποσοστιαίες 
μονάδες περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2012, φθάνοντας έτσι στο 15,7%, σύμφωνα με 
στοιχεία της ΕΕΔ (Διάγραμμα Α.39). Η πορεία της 
ανεργίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία του 
ΑΕΠ και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην εγχώρια 
αγορά.
 Η προαναφερθείσα εικόνα επιβεβαιώνεται και 
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από τα στοιχεία της ΣΥΚ για την εγγεγραμμένη ανεργία, 
με τα πιο πρόσφατα στοιχεία να είναι διαθέσιμα 
μέχρι και τον Οκτώβριο του 2013 (Διάγραμμα Α.40). 
Αναλυτικότερα, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα 
του προηγούμενου έτους, η ετήσια αύξηση της ανεργίας 
κατά τον Οκτώβριο του 2013 ανήλθε στο 29,8% (από 
34,8 χιλιάδες σε 45,1 χιλιάδες). Σχετικά με την κατανομή 
της αύξησης σε Κύπριους και μη-Κύπριους, σημειώνεται 
ότι η ανεργία στους Κυπρίους αυξήθηκε κατά 41,3% τον 
Οκτώβριο του 2013 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 
του προηγούμενου έτους, ενώ στους μη κύπριους 
καταγράφηκε μείωση κατά 2,1%. Το γεγονός αυτό 
καταδεικνύει την αποχώρηση από την Κύπρο μη 
κυπρίων εργατών.
 Στην περίοδο που διανύουμε, είναι σημαντική η 
παρακολούθηση της ανεργίας ανά διάρκεια. Σύμφωνα 
με στοιχεία της ΕΕΔ όπως παρουσιάζονται στο 
Διάγραμμα Α.41, το ποσοστό ανεργίας με διάρκεια έξι 
μήνες και άνω έφθασε το 9% το δεύτερο  τρίμηνο του 
2013 σε σύγκριση με 8,8% το πρώτο τρίμηνο του έτους 
και  6,2% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΣΥΚ για την εγγεγραμμένη ανεργία, ο 
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων με διάρκεια έξι 
μήνες και άνω αυξήθηκε κατά 6,6 χιλιάδες τον Οκτώβριο 
του 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012 
ενώ, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2013, αυξήθηκε 
κατά χίλια άτομα. 

5. Εγχώριες Δημοσιονομικές Εξελίξεις

Το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά το πρώτο εννιάμηνο 
του 2013 παρουσίασε σημαντική βελτίωση κατά 1,3 
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο φθάνοντας το 1,9% του ΑΕΠ 
(Διάγραμμα Α.42). Αυτή η εξέλιξη οφείλεται κυρίως 
στη σημαντικότερη ετήσια μείωση των δαπανών έναντι 
αυτή των εσόδων κατά την υπό αναφορά περίοδο. 
Επιπλέον, το πρωτογενές ισοζύγιο9  ως ποσοστό του 
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ΑΕΠ παρουσίασε πλεόνασμα της τάξης του 0,8% κατά 
το πρώτο εννιάμηνο του 2013 σε σχέση με έλλειμμα 
0,7% την αντίστοιχη περσινή περίοδο (Διάγραμμα 
Α.42,  σελ. 52). 
 Αναλυτικότερα, με βάση τα προκαταρκτικά 
στοιχεία της ΣΥΚ για έσοδα και δαπάνες της γενικής 
κυβέρνησης για το πρώτο εννιάμηνο του 2013 (Πίνακας 
Α.9), τα δημόσια έσοδα παρουσιάζουν ετήσια μείωση 
κατά 7,7% (Διάγραμμα Α.43), σε μεγάλο βαθμό λόγω 
της μείωσης που παρατηρήθηκε στα φορολογικά 
έσοδα κατά 7,3%, ως αποτέλεσμα της σημαντικής 
συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας. 
 Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από άμεσους φόρους, 
στην κατηγορία «Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, 
πλούτο κλπ», καταγράφηκε σημαντική ετήσια μείωση 
της τάξης του 8,1% το πρώτο εννιάμηνο του 2013 
(Πίνακας Α.9), κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων 
από τον φόρο εισοδήματος φυσικών (υπάλληλοι και 
αυτοεργοτοδούμενοι) και νομικών προσώπων κατά 
23,9% και 7,5%, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ). Οι σχετικές 
μειώσεις οφείλονται σε συρρικνώσεις των απολαβών 
και της απασχόλησης καθώς και σε επίδραση βάσης 
λόγω μη επαναλαμβανομένων εσόδων που προέκυψαν 
από την ειδική διευθέτηση φορολογικών οφειλών που 
είχαν συσσωρευτεί μέχρι το τέλος του 2008. Σε ό,τι 
αφορά τα έσοδα από τον εταιρικό φόρο, η σχετική 
μείωση οφείλεται επίσης σε επίδραση βάσης λόγω της 
τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος πληρωμής των 
δόσεων του σχετικού φόρου από τρεις δόσεις σε δύο 
από το 2013 και εντεύθεν.
 Αναφορικά με τα έσοδα από έμμεσους φόρους, 
καταγράφεται ετήσια μείωση της τάξης του 5,8% 
κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2013 στα έσοδα στην 
κατηγορία «Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές», 
η οποία περιλαμβάνει και τα έσοδα από το ΦΠΑ 
(Πίνακας Α.9). Τα έσοδα από το ΦΠΑ παρουσίασαν 
ετήσια μείωση της τάξης του 8,5% κατά την υπό 
αναφορά περίοδο, γεγονός που οφείλεται κυρίως στους 

    ΠIΝΑΚΑΣ A.9 Λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης 

ΔΑΠΑΝΕΣ   
Ενδιάμεση ανάλωση 619,7 548,0 -11,6
Κεφαλαιουχικά αγαθά μείον πωλήσεις1 305,9 13,6 -95,6
Απολαβές προσωπικού 1.982,9 1.811,8 -8,6
Άλλοι φόροι επί της παραγωγής 0,3 0,1 -66,7
Επιδοτήσεις 68,4 66,2 -3,2
Τόκοι πληρωθέντες 470,6 456,2 -3,1
Κοινωνικές παροχές 1.923,6 1.819,5 -5,4
Άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις 275,1 261,9 -4,8
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου 54,9 59,2 7,8
Σύνολο δαπανών 5.701,4 5.036,5 -11,7
Σύνολο δαπανών ως % του ΑΕΠ 32,2 30,7 

ΕΣΟΔΑ   
Παροχή αγαθών και υπηρεσιών 366,4 310,9 -15,1
Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές 1.898,4 1.789,1 -5,8
 εκ των οποίων ΦΠΑ 1.097,1 1.003,9 -8,5
Εισόδημα περιουσίας 89,5 108,7 21,5
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ 1.422,6 1.307,8 -8,1
Κοινωνικές εισφορές 1.213,7 1.105,8 -8,9
Άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις 118,5 95,2 -19,7
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου 3,5 1,5 -57,1
Σύνολο εσόδων 5.112,6 4.719,0 -7,7
Σύνολο εσόδων ως % του ΑΕΠ 28,9 28,7 
   
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) -588,8 -317,5 
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) ως % του ΑΕΠ -3,3 -1,9 

Iαν-Σεπ. 
2012

(€ εκατ.)
Μεταβολή

%

Iαν-Σεπ.
2013

(€ εκατ.)

   
1. Περιλαμβάνει τέλη ΑΟΖ που καταγράφηκαν ως αρνητική κεφαλαιουχική δαπάνη σύμφωνα με την 
Eurostat.    
Πηγή: ΣΥΚ, KTK.   

9.  Το πρωτογενές ισοζύγιο είναι το δημοσιονομικό ισοζύγιο 
εξαιρουμένης της καταβολής τόκων.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

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

συνεχιζόμενους αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής της 
ιδιωτικής κατανάλωσης και παρά την αύξηση στο 18% 
του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 
2013.
 Οι προαναφερθείσες μειώσεις ενισχύθηκαν από 
την ετήσια μείωση κατά 10,7% που καταγράφηκε στα 
μη-φορολογικά έσοδα, η οποία μετριάστηκε μερικώς 
από την ετήσια αύξηση 21,5% που παρατηρήθηκε 
στην κατηγορία «Εισόδημα περιουσίας» (Πίνακας Α.9, 
σελ. 53) λόγω του μεγάλου μερίσματος από την ΚΤΚ, 
που οφείλεται εν μέρει στην αποδέσμευση μέρους της 
υποχρέωσης για τραπεζογραμμάτια σε κυπριακή λίρα10. 
 Αναφορικά με τις εξελίξεις στις δημόσιες 
δαπάνες (Πίνακας Α.9, σελ. 53), η σημαντική ετήσια 
μείωση των δαπανών κατά 11,7% κατά το πρώτο 
εννιάμηνο του 2013 οφείλεται σε μειώσεις δαπανών 
σχεδόν σε όλους τους τομείς. Πρωτίστως, οφείλεται 
στη σημαντική ετήσια μείωση των δαπανών για 
κεφαλαιουχικά αγαθά μείον πωλήσεων (95,6%), λόγω 
της σημαντικής ετήσιας μείωσης των δαπανών για 
δημόσιες πάγιες επενδύσεις (38,4%) καθώς και στην 
κατηγοριοποίηση των προσωρινής φύσεως εισπράξεων 
από τέλη αδειοδότησης δικαιωμάτων εξερεύνησης 
υδρογονανθράκων στην Κυπριακή Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) ως αρνητική κεφαλαιουχική 
δαπάνη σύμφωνα με την Eurostat. 
 Κατά δεύτερο λόγο η μείωση που καταγράφηκε 
στις δαπάνες οφείλεται στην ετήσια μείωση των 
συνολικών δαπανών για απολαβές προσωπικού κατά 
8,6% (Πίνακας Α.9, σελ. 53) λόγω των αποκοπών των 
αποδοχών και των συντάξεων καθώς και της μείωσης 
της απασχόλησης του δημοσίου τομέα και παρά των 
υψηλότερων από των αναμενόμενων δαπανών για 
συντάξεις και φιλοδωρήματα αντικατοπτρίζοντας το 
κύμα πρόωρων αφυπηρετήσεων. 
 Τέλος, οφείλεται στην ετήσια μείωση των 
δαπανών για κοινωνικές παροχές κατά 5,4% (Πίνακας 
Α.9, σελ. 53) λόγω της σημαντικής μείωσης των 
σχετικών δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών, 

10. Η εν λόγω υποχρέωση σχετίζεται με έσοδα από κυριαρχικά 
δικαιώματα (seigniorage) που απολαμβάνουν οι κεντρικές 
τράπεζες λόγω της ιδιότητας τους να εκδίδουν το εγχώριο 
νόμισμα.
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συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για επίδομα 
τέκνου και φοιτητικές χορηγίες. Η μείωση καταγράφηκε 
παρά την αύξηση των κοινωνικών παροχών που δαπανά 
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), ειδικότερα 
λόγω της συνεχιζόμενης επιδείνωσης στις συνθήκες 
της αγοράς εργασίας. Αναλυτικότερα, με βάση τα 
στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για το εννιάμηνο 
του 2013, οι δαπάνες του ΤΚΑ για κοινωνικές παροχές 
αυξήθηκαν κατά 2,6%. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε 
σημαντικές ετήσιες αυξήσεις δαπανών για ανεργιακά 
επιδόματα και πληρωμές για πλεονασμό (κατά 13,7% και 
23,9%, αντίστοιχα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του 
Υπουργείου Εργασίας για την υπό αναφορά περίοδο). 
 Αναφορικά με το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της 
γενικής κυβέρνησης11 ως ποσοστό του ΑΕΠ (Διάγραμμα 
Α.44), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του 
Υπουργείου Οικονομικών, αυτό σημείωσε περαιτέρω 
σημαντική αύξηση στο 112,1% κατά το τέλος του τρίτου 
τρίμηνο του 2013 από 86,6% κατά το τέλος του 2012. Η 
εξέλιξη αυτή οφείλεται στις σημαντικές προσαρμογές 
ελλείμματος-χρέους (deficit-debt adjustment), οι 
οποίες περιλαμβάνουν  1,5 δις ευρώ για την διαδικασία 
ανακεφαλαιοποίησης του Συνεργατισμού. Ταυτόχρονα, 
σημειώνεται ότι η σχετική αύξηση παρατηρήθηκε παρά 
την πραγματοποίηση πρωτογενούς πλεονάσματος και 
τη μείωση των δαπανών για αποπληρωμές τόκων κατά 
το πρώτο εννιάμηνο του 2013. 
 Σε σχέση με τη χρηματοδότηση του δημόσιου 
χρέους, σημειώνονται τα ακόλουθα. Πρώτον, η 
εκταμίευση οικονομικής βοήθειας από τον ΕΜΣ και 
από το ΔΝΤ συνολικού ύψους 4,7 δις ευρώ περίπου έως 
και το τέλος Σεπτεμβρίου 2013. Δεύτερον, η ανανέωση 
κατά την 1η Ιουλίου 2013 χρεογράφου ποσού 1,9 
δις ευρώ περίπου που είχε εκδοθεί για τις ανάγκες 
κεφαλαιοποίησης της πρώην Λαϊκής Τράπεζας τον 
Ιούνιο 2012 και το οποίο βρίσκεται πλέον στην κατοχή 
της Τράπεζας Κύπρου. Τέλος, η ολοκλήρωση κατά 
την προαναφερθείσα ημερομηνία της μνημονιακής 
υποχρέωσης αναφορικά με ανταλλαγή αριθµού 

11. Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης 
αποτελείται από το σύνολο του χρέους της κεντρικής 
κυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένου του χρέους ορισμένων 
ημικρατικών οργανισμών που εμπίπτουν στην ορολογία της 
κεντρικής κυβέρνησης) και των τοπικών αρχών εξαιρουμένου 
του ενδοκυβερνητικού δανεισμού που περιλαμβάνει τη 
συνεισφορά των Ταμείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπό 
Διαχείριση Ταμείων. Επίσης, εξαιρούνται οι βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της ΚΤΚ προς το ΔΝΤ.
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εγχώριων χρεογράφων ύψους 1 δις ευρώ λήξεως 2013-
2016 µε νέα οµόλογα ιδίου ονοµαστικού επιτοκίου και 
λήξεως 2019-2023.

6.  Μακροοικονομικές Προοπτικές Σύμφωνα  
 με το ΜΣ

Σε ότι αφορά τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας 
για την περίοδο 2013-2015 σημειώνεται η αναθεώρηση 
των προβλέψεων που υιοθετήθηκε στο ΜΣ κατά τη 
δεύτερη αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας από την 
ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.
 Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ για το 2013 αναθεωρήθηκε 
στο -7,7% από -8,7% που αρχικά προβλεπόταν στο 
Πρόγραμμα Σταθερότητας (ΠΣ). Παρ’ όλα αυτά 
ισόποση χειροτέρευση αναμενέται το 2014 (από -3,9% 
σε -4,8%) λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας που 
επικρατεί ενώ το 2015 αναμένεται οριακή ανάκαμψη της 
κυπριακής οικονομίας. 
 Πρέπει όμως να τονιστεί ότι τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία κατέγραψαν θετικότερη εικόνα 
για το ΑΕΠ για το πρώτο εννιάμηνο του 2013, αφού η 
συρρίκνωση περιορίστηκε -5,5%.  Η μικρότερη από 
την αναμενόμενη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης 
αλλά και η πολύ θετική πορεία του τουρισμού μετά το 
καλοκαίρι αποτελούν παράγοντες που συνέβαλαν στην 
ηπιότερη πορεία του ΑΕΠ το 2013.
 Σε ότι αφορά την ανεργία πρέπει να σημειωθεί 
ότι καταγράφηκαν πρωτοφανή για τα δεδομένα της 
Κύπρου ποσοστά, ιδιαίτερα στην ανεργία των νέων. 
Αυτή η εικόνα δεν αναμένεται να ανατραπεί σύντομα 
αφού, σύμφωνα με το ΜΣ, οριακή βελτίωση θα 
καταγραφεί το 2015. 
 Σε ότι αφορά τον πληθωρισμό συνεχίζει να 
είναι υποτονικός και αναμένεται να φθάσει το 0,8% 
το 2013, 1% το 2014 και 1,5% το 2015. Σημειώνεται ότι 
τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία μέχρι τον Οκτώβριο 
του 2013 καταγράφουν πιο υποτονική πορεία του 
πληθωρισμού από ότι αναμένεται για ολόκληρο το έτος.  
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Σημειώνεται μάλιστα οτι ο μήνας Οκτώβριος κατέγραψε 
μείωση τιμών κατά 0,5%.
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Γενικές σημειώσεις του Στατιστικού
Παραρτήματος

Το Στατιστικό Παράρτημα περιέχει πίνακες με 
περαιτέρω ανάλυση των εγχώριων στοιχείων και με 
μεγαλύτερες χρονοσειρές όπου αυτό είναι δυνατό. 
Στις γενικές σημειώσεις πιο κάτω παρέχονται 
συγκεντρωτικές πληροφορίες για τα προαναφερθέντα 
μεγέθη, συμπεριλαμβανομένων επεξηγήσεων για τις 
υποκατηγορίες καθώς και τις πηγές των στοιχείων. Τα 
πιο πρόσφατα στοιχεία είναι συνήθως προκαταρκτικά 
και πιθανόν να αναθεωρηθούν σε μελλοντικές 
δημοσιεύσεις.
 Ο Πίνακας Β.1 παρουσιάζει τις διμερείς 
συναλλαγματικές ισοτιμίες επιλεγμένων νομισμάτων 
ως προς το ευρώ. Η πηγή των στοιχείων είναι το 
Bloomberg.
 Οι Πίνακες Β.2-Β.7 αναφέρονται στο Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή (ΔΤΚ), ο οποίος δημοσιεύεται μηνιαία από 
την Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου (ΣΥΚ) με έτος 
βάσης το 2005. Οι πίνακες παρουσιάζουν τόσο τον 
εθνικό ΔΤΚ όσο και τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ). Οι δύο δείκτες, αν και έχουν 
προσομοιάζουσες διακυμάνσεις, χαρακτηρίζονται από 
δύο σημαντικές διαφορές. Η πρώτη αφορά τις δαπάνες 
από ευαγή ιδρύματα (πχ. γηροκομεία, θρησκευτικές 
οργανώσεις κλπ) και ξένους τουρίστες που 
συμπεριλαμβάνονται στον ΕνΔΤΚ αλλά όχι στον εθνικό 
ΔΤΚ. Η δεύτερη αφορά τα τεκμαρτά ενοίκια τα οποία 
μέχρι το 2005 συμπεριλαμβάνονταν στον εθνικό ΔΤΚ 
αλλά όχι στον ΕνΔΤΚ. Από τον Ιανουάριο του 2006 μόνο 
μέρος των τεκμαρτών ενοικίων συμπεριλαμβάνεται 
στον εθνικό ΔΤΚ, ενώ από το 2011έχουν εναρμονιστεί 
με την πλήρη απάλειψη των τεκμαρτών ενοικίων από 
τον ΔΤΚ. 
 Πιο συγκεκριμένα, οι Πίνακες Β.2 και Β.3 
παρουσιάζουν την ποσοστιαία μεταβολή στο ΔΤΚ 
κατά οικονομική κατηγορία, και την αντίστοιχη 

σταθμισμένη επίδραση της κάθε κατηγορίας στη 
συνολική μεταβολή του ΔΤΚ. Οι Πίνακες Β.4 και Β.5 
παρουσιάζουν την ποσοστιαία μεταβολή στο ΔΤΚ ανά 
κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, και την αντίστοιχη 
σταθμισμένη επίδραση της κάθε κατηγορίας στη 
συνολική μεταβολή του ΔΤΚ. Οι Πίνακες Β.6 και Β.7 
παρουσιάζουν την ποσοστιαία μεταβολή στο ΔΤΚ στις 
τιμές των υπηρεσιών και την αντίστοιχη σταθμισμένη 
επίδραση της κάθε κατηγορίας στη μεταβολή των τιμών 
των υπηρεσιών.
 Ο Πίνακας Β.8 παρουσιάζει το ισοζύγιο πληρωμών 
της Κύπρου, στο οποίο καταγράφονται οι συναλλαγές 
μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων. Το ισοζύγιο 
πληρωμών χωρίζεται στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών και στο λογαριασμό κίνησης κεφαλαίων 
και χρηματοοικονομικών συναλλαγών τα οποία, λόγω 
της διπλής λογιστικής εγγραφής, πρέπει να ισούνται.  
 Ο Πίνακας Β.9 παρουσιάζει το εμπορικό ισοζύγιο 
της Κύπρου που αφορά συναλλαγές σε αγαθά μεταξύ 
κατοίκων και μη κατοίκων Κύπρου. Οι Πίνακες Β.10 και 
Β11 παρουσιάζουν τις άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων 
στην Κύπρο και τις άμεσες επενδύσεις κατοίκων Κύπρου 
στο εξωτερικό, αντίστοιχα. Ο Πίνακας Β.12 παρουσιάζει 
τη διεθνή επενδυτική θέση της Κύπρου, δηλαδή το 
ύψος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των κατοίκων 
Κύπρου έναντι των μη κατοίκων. Τα στοιχεία για τους 
Πίνακες Β.8, Β.10-Β.12 συλλέγονται και καταρτίζονται 
από την Υπηρεσία Ισοζυγίου Πληρωμών του Τμήματος 
Στατιστικής της ΚΤΚ με βάση τη μεθοδολογία του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου («BPM5»). Ο Πίνακας 
Β.9 καταρτίζεται και δημοσιεύεται από την ΣΥΚ.
 Ο Πίνακας Β.13 παρουσιάζει τις αφίξεις τουριστών 
καθώς και τα έσοδα από τον τουρισμό όπως αυτά 
δημοσιεύονται από τη ΣΥΚ με βάση τα αποτελέσματα 
σχετικής Έρευνας Ταξιδιωτών που διεξάγεται κάθε μήνα.
 Ο Πίνακας Β.14 παρουσιάζει το ΑΕΠ κατά κατηγορία 
δαπανών σε σταθερές τιμές αγοράς του 2005 με 
τη μεθοδολογία της αλυσιδωτής σύνδεσης, ενώ ο 
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Πίνακας Β.15 παρουσιάζει το ΑΕΠ κατά κατηγορία 
δαπανών σε τρέχουσες τιμές αγοράς. Τα στοιχεία για 
το ΑΕΠ καταρτίζονται από την ΣΥΚ και βασίζονται 
στους ορισμούς και τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών (ESA 95). 
Προκαταρκτικά υπολογίζονται με βάση αριθμό δεικτών, 
ενώ τα τελικά στοιχεία βασίζονται στα αποτελέσματα 
διάφορων οικονομικών ερευνών. 
 Ο Πίνακας Β.16 παρουσιάζει το δείκτη κύκλου 
εργασιών λιανικού εμπορίου σύμφωνα με τη νέα 
στατιστική ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων 
NACE Αναθ. 2 της ΕΕ, όπως δημοσιεύεται από τη ΣΥΚ με 
έτος βάσης το 2005.
 Ο Πίνακας Β.17 παρουσιάζει δείκτες κατασκευών 
όπως δημοσιεύονται από τη ΣΥΚ. Πιο συγκεκριμένα, 
παρουσιάζει τις εγκεκριμένες άδειες οικοδομής (σε 
εμβαδό) οι οποίες εκδίδονται από τις δημοτικές αρχές 
και τις επαρχιακές διοικήσεις, καθώς και τις πωλήσεις 
τσιμέντου. 
 Ο Πίνακας Β.18 παρουσιάζει το δείκτη βιομηχανικής 
παραγωγής ο οποίος εκφράζει τη μηνιαία μεταβολή του 
όγκου της παραγωγής στους κλάδους των μεταλλείων 
και λατομείων, μεταποιητικών βιομηχανιών, παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος, παροχής νερού και ανάκτησης 
υλικών, δηλαδή στους τομείς Β, Γ, Δ και Ε της στατιστικής 
ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 
2 της ΕΕ. Ο δείκτης αυτός δημοσιεύεται από τη ΣΥΚ με 
έτος βάσης το 2005.
 Ο Πίνακας Β.19 παρουσιάζει κύριους δείκτες της 
αγοράς εργασίας με βάση την Έρευνα Εργατικού 
Δυναμικού (ΕΕΔ) και που δημοσιεύονται από τη ΣΥΚ. Η 
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) διεξάγεται σε όλες 
τις χώρες μέλη της ΕΕ με βάση τον κανονισμό 577/98 
του Συμβουλίου της ΕΕ.
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Μέσος όρος Ιανουαρίου 1,3302 0,8328 118,5339
Μέσος όρος Φεβρουαρίου 1,3339 0,8625 124,2335
Μέσος όρος Μαρτίου 1,2957 0,8591 122,9262
Μέσος όρος Απριλίου 1,3025 0,8508 127,3450
Μέσος όρος Μαΐου 1,2978 0,8490 131,0474
Μέσος όρος Ιουνίου 1,3200 0,8518 128,3940
Μέσος όρος Ιουλίου 1,3095 0,8622 130,4661
Μέσος όρος Αυγούστου 1,3319 0,8590 130,2495
Μέσος όρος Σεπτεμβρίου 1,3362 0,8418 132,5357
Μέσος όρος Οκτωβρίου 1,3639 0,8477 133,4252
Μέσος όρος Νοεμβρίου (μέχρι 15 Νοεμβρίου) 1,3460 0,8400 133,3536
Μέσος όρος Ιαν. - Νοεμβρίου (μέχρι 15 Νοεμβρίου) 1,3233 0,8508 128,1546
Τιμή στις 31/12/2012 1,3193 0,8119 114,4600
Τιμή στις 15/11/2013 1,3496 0,8374 135,2100
Ψηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία ως προς το ευρώ 1,3802 0,8747 135,3200
 25-Oct 11-Mar 30-Oct
Χαμηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία ως προς το ευρώ 1,2780 0,8101 113,8400
 27-Mar 3-Jan 3-Jan
% ανατίμησης (+)/υποτίμησης (-) του ευρώ μεταξύ  31/12/2012 και 15/11/2013 2,3% 3,1% 18,1%

GBP/EUR  JPY/EUR  USD/EUR  

Πίνακας Β.1 Συναλλαγματικές ισοτιμίες επιλεγμένων νομισμάτων έναντι του ευρώ

Πηγή: Bloomberg.

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

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2,43 3,29 2,39 1,74 -1,03 -1,60 2,64 0,14 -0,03 100,00 100,00

Α ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3,01 11,04 6,70 5,20 -3,96 -3,05 7,52 -0,67 -0,91 28,98 20,52
Α.1 Γεωργικά -0,01 -1,57 -1,29 0,31 -4,26 1,42 -0,45 -0,88 -0,64 6,93 5,96
Α.2 Βιομηχανικά  1,36 12,54 3,39 3,19 0,69 0,49 3,46 1,85 1,71 19,29 11,37
Α.3 Ηλεκτρισμός 22,23 14,86 27,23 16,49 -14,02 -15,85 30,63 -6,07 -7,07 2,76 3,19

Β ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ  19,39 19,25 7,94 10,27 0,54 -1,09 8,44 4,12 3,59 6,63 5,50

Γ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ -0,93 2,77 -0,55 -1,60 1,02 -0,53 -0,56 0,19 0,11 24,62 31,74
Γ1 Μηχανοκίνητα οχήματα  -4,19 -0,63 -0,64 -0,37 0,05 -0,18 -0,74 0,13 0,10 5,41 6,48
Γ2 Άλλα εισαγόμενα  -0,13 3,16 -0,54 -1,84 1,22 -0,61 -0,49 0,20 0,12 19,21 25,26

Δ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1,24 1,61 0,96 0,55 -0,79 -1,50 1,01 -0,10 -0,24 39,77 42,24

 Eναρμονισμένος ΔΤΚ 0,2 3,5 3,1 2,6 0,3 -0,5 3,4 0,8 0,7  

2010 2011 2012
Οκτώβριος

2012/11
Σεπτέμβριος            

2013/12
Οκτώβριος

2013/12
Ιαν.-Οκτ. 

2012/11
Ιαν.-Σεπ. 

2013/12
Ιαν.-Οκτ. 
2013/12

(για τα έτη
2008-2010)

Στάθμιση
2005=100 2005=100

(για τα έτη 
2011-2013)

Πηγή: ΣYK.
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    Πίνακας Β.3 Σταθμισμένη επίδραση στη συνολική μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή 
κατά οικονομική κατηγορία  
(%)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  2,43 3,29 2,39 1,74 -1,03 -1,60 2,64 0,14 -0,03 100,00 100,00 

Α ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 0,93 2,43 1,58 1,24 -0,99 -0,75 1,77 -0,17 -0,22 28,98 20,52
Α.1 Γεωργικά 0,00 -0,11 -0,09 0,02 -0,28 0,09 -0,03 -0,06 -0,04 6,93 5,96   
Α.2 Βιομηχανικά  0,27 1,44 0,42 0,40 0,09 0,06 0,43 0,23 0,22 19,29 11,37   
Α.3 Ηλεκτρισμός 0,66 0,61 1,24 0,82 -0,79 -0,91 1,36 -0,34 -0,40 2,76 3,19   

Β ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ  1,19 1,14 0,54 0,69 0,04 -0,08 0,58 0,30 0,26 6,63 5,50

Γ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ -0,20 0,74 -0,15 -0,43 0,26 -0,14 -0,14 0,05 0,03 24,62 31,74
Γ1 Μηχανοκίνητα οχήματα  -0,18 -0,03 -0,03 -0,02 0,00 -0,01 -0,03 0,01 0,00 5,41 6,48   
Γ2 Άλλα εισαγόμενα  -0,02 0,88 -0,15 -0,41 0,26 -0,13 -0,13 0,05 0,03 19,21 25,26   

Δ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,51 0,70 0,41 0,23 -0,33 -0,63 0,44 -0,04 -0,10 39,77 42,24

Πηγή: ΣΥΚ.   

2010 2011 2012
Οκτώβριος

2012/11
Σεπτέμβριος            

2013/12
Οκτώβριος

2013/12
Ιαν.-Οκτ. 

2012/11
Ιαν.-Σεπ. 

2013/12
Ιαν.-Οκτ. 
2013/12

(για τα έτη
2008-2010)

Στάθμιση
2005=100 2005=100

(για τα έτη 
2011-2013)

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

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2,43 3,29 2,39 1,74 -1,03 -1,60 2,64 0,14 -0,03
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 0,24 4,07 0,82 1,23 -1,47 0,66 1,21 0,53 0,55   
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 1,39 11,13 3,19 2,72 9,12 8,31 2,96 9,20 9,11   
Ένδυση και υπόδηση -0,64 -0,49 -2,75 -6,71 2,59 -2,61 -2,57 -2,37 -2,39   
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 7,62 10,43 11,33 8,36 -6,50 -7,83 12,21 -2,49 -3,03   
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προϊόντα καθαρισμού 0,21 2,46 0,08 -0,53 -1,57 -2,17 0,26 -0,55 -0,71   
Υγεία 2,95 2,75 0,56 0,05 -3,15 -3,22 0,65 -2,23 -2,33   
Μεταφορές 3,64 2,95 3,08 4,59 1,21 0,12 3,13 2,65 2,40   
Επικοινωνίες -0,04 0,45 1,08 1,42 1,00 0,96 1,00 0,98 0,98   
Αναψυχή και πολιτισμός -0,01 1,79 0,65 0,69 -0,92 -0,97 0,64 0,16 0,06   
Εκπαίδευση 4,69 3,18 2,41 0,80 -1,52 -4,04 2,74 0,41 -0,04   
Εστιατόρια και ξενοδοχεία 2,04 1,48 1,06 0,54 0,27 -0,21 1,17 0,56 0,48   
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 2,12 -1,13 0,35 -0,04 1,05 0,39 0,45 1,05 0,98   

2010 2011 2012
Οκτώβριος        

2012/11
Σεπτέμβριος          

2013/12
Οκτώβριος 

2013/12
Ιαν.-Οκτ. 

2012/11
Ιαν.- Σεπ.  

2013/12
Ιαν.- Οκτ.  

2013/12

Πηγή: ΣΥΚ.  
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    Πίνακας Β.6 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή στις τιμές υπηρεσιών    
(%)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ     1,74 -1,03 -1,60 2,64 0,14 -0,03
Ενοίκια    0,13 -7,30 -8,85 0,27 -5,66 -5,98   
Συντήρηση και επισκευή κατοικιών    -0,36 -0,27 -0,92 -0,73 -0,17 -0,24   
Μεταφορές    1,96 3,37 1,25 -0,13 2,33 2,22   
Επικοινωνίες    1,69 1,29 1,29 1,35 1,29 1,29   
Ασφάλειες    -0,16 3,65 2,25 -0,22 3,22 3,12   
Υπηρεσίες απο κρατικούς φορείς    1,67 2,97 2,94 1,69 2,79 2,81   
Εκπαίδευση    0,80 -1,52 -4,04 2,74 0,41 -0,04   
Ιατρική περίθαλψη    0,28 -3,70 -4,09 0,76 -2,57 -2,73   
Εστιατόρια και καφενεία     0,58 0,27 -0,17 1,14 0,56 0,49   
Προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες    0,32 -1,31 -1,37 1,41 0,00 -0,14
Σύνολο Υπηρεσιών     0,55 -0,79 -1,50 1,01 -0,10 -0,24

Οκτώβριος    
2012/11

Σεπτέμβριος      
2013/12

Οκτώβριος     
2013/12

Ιαν.- Οκτ.  
2012/11

Ιαν. - Σεπ. 
2013/12

Ιαν. - Οκτ. 
2013/12

Πηγή: ΣΥΚ. 

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

Πηγή: ΣΥΚ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2,43 3,29 2,39 1,74 -1,03 -1,60 2,64 0,14 -0,03
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 0,05 0,71 0,82 0,22 -0,26 0,12 0,21 0,09 0,09   
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 0,03 0,22 3,19 0,06 0,20 0,18 0,06 0,20 0,20   
Ένδυση και υπόδηση -0,05 -0,03 -2,75 -0,50 0,16 -0,18 -0,17 -0,15 -0,15   
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 1,23 1,35 11,33 1,20 -0,99 -1,20 1,67 -0,38 -0,46   
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προϊόντα καθαρισμού 0,01 0,17 0,08 -0,04 -0,11 -0,14 0,02 -0,04 -0,05   
Υγεία 0,16 0,20 0,56 0,00 -0,22 -0,23 0,05 -0,16 -0,16   
Μεταφορές 0,49 0,40 3,08 0,62 0,17 0,02 0,43 0,37 0,33   
Επικοινωνίες 0,00 0,02 1,08 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04   
Αναψυχή και πολιτισμός 0,00 0,11 0,65 0,04 -0,05 -0,06 0,04 0,01 0,00   
Εκπαίδευση 0,15 0,13 2,41 0,03 -0,06 -0,17 0,11 0,02 0,00   
Εστιατόρια και ξενοδοχεία 0,17 0,13 1,06 0,05 0,02 -0,02 0,10 0,05 0,04   
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 0,15 -0,10 0,35 0,00 0,09 0,03 0,04 0,09 0,08   

2010 2011 2012
Οκτώβριος        

2012/11
Σεπτέμβριος          

2013/12
Οκτώβριος 

2013/12
Ιαν.-Οκτ. 

2012/11
Ιαν.- Σεπ.  

2013/12
Ιαν.- Οκτ.  

2013/12

    Πίνακας Β.7 Σταθμισμένη επίδραση στην ποσοστϊαία μεταβολή στις τιμές υπηρεσιών
(%)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ     1,74 -1,03 -1,60 2,64 0,14 -0,03
Ενοίκια    0,00 -0,22 -0,27 0,01 -0,17 -0,18  
Συντήρηση και επισκευή κατοικιών    -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 0,00 -0,01  
Μεταφορές    0,05 0,09 0,03 0,00 0,06 0,06  
Επικοινωνίες    0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05  
Ασφάλειες    0,00 0,08 0,05 0,00 0,07 0,07  
Υπηρεσίες απο κρατικούς φορείς    0,02 0,04 0,04 0,02 0,04 0,04  
Εκπαίδευση    0,03 -0,06 -0,17 0,11 0,02 0,00  
Ιατρική περίθαλψη    0,02 -0,20 -0,22 0,04 -0,14 -0,15  
Εστιατόρια και καφενεία     0,05 0,02 -0,01 0,10 0,05 0,04  
Προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες    0,03 -0,12 -0,12 0,13 0,00 -0,01
Σύνολο Υπηρεσιών     0,23 -0,33 -0,63 0,44 -0,04 -0,10

Οκτώβριος    
2012/11

Σεπτέμβριος    
2013/12

Οκτώβριος    
2013/12

Ιαν.- Οκτ.  
2012/11

Ιαν. - Σεπ. 
2013/12

Ιαν. - Οκτ. 
2013/12

Πηγή: ΣΥΚ. 
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    Πίνακας Β.8 Ισοζύγιο πληρωμών   
(€ εκατομμύρια)

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 11.271,1 11.872,9 -601,8 10.790,9 12.008,0 -1.217,1

ΑΓΑΘΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 10.673,1 11.079,1 -406,0 10.274,6 11.276,5 -1.001,9

ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.672,6 8.435,9 -763,3 7.606,5 8.152,4 -545,9

ΑΓΑΘΑ 1.411,0 5.759,7 -4.348,6 1.439,8 5.295,7 -3.855,9

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.261,5 2.676,2 3.585,3 6.166,7 2.856,6 3.310,0
 Μεταφορές 1.508,8 1.109,5 399,3 1.431,1 1.111,6 319,4   
 Ταξιδιωτικό 1.846,4 931,8 914,6 2.022,6 1.004,0 1.018,6   
 Επικοινωνίες 43,6 90,7 -47,1 64,4 135,1 -70,7   
 Κατασκευαστικές υπηρεσίες 38,6 14,2 24,4 51,6 9,6 42,0   
 Ασφάλειες 31,0 36,0 -5,0 28,4 32,6 -4,2   
 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 658,5 111,1 547,4 502,9 126,0 376,9   
 Μηχανοργάνωση και πληροφόρηση 48,4 24,1 24,3 42,5 23,4 19,1   
 Πνευματικά δικαιώματα 1,7 24,8 -23,2 1,1 21,0 -19,9   
 Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 1.921,3 218,2 1.703,1 1.884,2 279,5 1.604,7   
 Προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 33,0 52,1 -19,0 24,4 45,9 -21,5   
 Υπηρεσίες δημοσίου π.δ.κ.α. 130,1 63,7 66,5 113,5 67,8 45,7   
 Υπηρεσίες που δεν έχουν κατανεμηθεί 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 3.000,5 2.643,2 357,3 2.668,1 3.124,1 -456,0
 Εισοδήματα από εργασία 30,7 225,9 -195,2 31,2 257,4 -226,2   
 Εισοδήματα από επενδύσεις 2.969,8 2.417,3 552,5 2.636,9 2.866,8 -229,9   
 Εισοδήματα από άμεσες επενδύσεις  897,1 772,9 124,3 168,0 860,0 -692,0   
 Εισοδήματα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου 826,3 381,2 445,2 630,2 195,5 434,7   
 Εισοδήματα από λοιπές επενδύσεις 1.246,3 1.263,3 -16,9 1.838,7 1.811,2 27,5   

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 598,0 793,8 -195,8 516,2 731,5 -215,2
 Γενική κυβέρνηση 149,8 244,1 -94,3 132,9 193,3 -60,4   
 Λοιποί τομείς 448,2 549,7 -101,5 383,3 538,2 -154,8   

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ   827,0   870,6
Κίνηση κεφαλαίων 78,9 32,7 46,2 38,7 15,3 23,4   
Χρηματοοικονομικές συναλλαγές   780,8   847,2   
Άμεσες επενδύσεις   131,7   1.197,5   
    Κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό   -1.583,4   218,9   
    Μη κατοίκων στην Κύπρο   1.715,0   978,6   
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου   5.752,7   5.340,5   
 Απαιτήσεις   5.661,0   6.560,9   
 Υποχρεώσεις   91,7   1.220,4   
Χρηματοοικονομικά παράγωγα   -261,1   -870,3   
Λοιπές επενδύσεις   -4.885,2   -4.877,3   
 Απαιτήσεις   -2.801,7   -4.363,1   
 Υποχρεώσεις   -2.083,5   -514,1   
Συναλλαγματικά διαθέσιμα   42,7   56,8   

ΚΑΘΑΡΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ   -225,2   346,5

Πίστωση ΠίστωσηΧρέωση Χρέωση
Καθαρό 

ποσό
Καθαρό 

ποσό

Πηγή: KTK.  

2012 (προκ.)2011 (προκ.)
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    Πίνακας B.9 Εμπορικό ισοζύγιο               
(€ εκατομμύρια, εκτός και αν σημειώνεται διαφορετικά)

Εισαγωγές 6.310,5 5.740,5 -9,0 3.891,2 3.128,1 -19,6   
Καταναλωτικά αγαθά 1.935,7 1.864,5 -3,7 1.247,9 1.109,1 -11,1   
Ενδιάμεσα αγαθά 1.646,0 1.358,7 -17,5 921,7 752,9 -18,3   
Κεφαλαιουχικά αγαθά 473,8 351,1 -25,9 245,4 176,0 -28,3   
Μεταφορικός εξοπλισμός και ανταλλακτικά 610,6 413,0 -32,4 301,5 175,9 -41,7   
Καύσιμα και λιπαντικά 1.579,5 1.728,6 9,4 1.162,2 911,5 -21,6   
      
Εξαγωγές 1.404,0 1.420,5 1,2 957,9 1.055,2 10,2   
Έλλειμμα ισοζυγίου 4.906,5 4.320,0 -12,0 2.933,3 2.072,9 -29,3   

2011
2012Ιαν.-
Ιαν.- Αύγ.2012

2013
Ιαν.- Αύγ.% αλλαγή % αλλαγή

Πηγή: ΣYK.    

    Πίνακας B.10 Άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Κύπρο 
(€ εκατομμύρια)

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ  C C 0,0 0,0 0,0
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ  0,6 8,8 87,4 C -10,0
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΑΤΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  C C C C C
ΝΕΡΟ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  40,6 10,4 2,6 0,0 C
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  921,7 2.480,0 393,4 1.812,0 966,0
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ  55,0 685,3 15,5 420,0 -294,0
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 15,1 -6,4 -1,9 -1,0 1,0
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  1,5 5,8 -1,0 -2,0 2,0
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  8,4 46,1 9,7 -23,0 -25,0
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 396,7 1.406,9 196,9 982,0 1.186,0
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4,3 66,4 109,6 359,0 62,0
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ C C C C C
ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ C 22,6 -4,6 C C
ΣΥΝΟΛΟ 965,3 2.499,4 578,0 1.715,0 979,0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 733,9 1.977,1 -139,1 980,0 1.125,0
  EU-25 306,6 1.388,8 117,5 380,0 :
  EU-27 298,2 1.400,2 117,1 385,0 366,0
ΑΦΡΙΚΗ 12,6 21,6 351,0 437,0 -238,0
ΑΜΕΡΙΚΗ 165,4 431,6 344,9 125,0 -22,0
ΑΣΙΑ 48,9 66,1 19,5 173,0 113,0
ΩΚΕΑΝΙΑ 4,4 2,9 1,7 1,0 0,0
ΣΥΝΟΛΟ 965,3 2.499,4 578,0 1.715,0 979,0

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

Καθαρή Ροή Κεφαλαίων

Καθαρή Ροή Κεφαλαίων

Οικονομική δραστηριότητα 

Γεωγραφική / οικονομική ζώνη

Πηγή: ΚΤΚ.
C: Φανερώνει εμπιστευτικότητα πρώτου βαθμού (δηλαδή, ο αριθμός των στατιστικών μονάδων ενός πεδίου είναι μικρότερος από το τρία ή μία ή δύο στατιστικές μονάδες του συγκεκριμένου πεδίου συνεισφέρουν κατά 
90% στην τιμή του).
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    Πίνακας B.11 Άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό 
(€ εκατομμύρια)

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ  0,0 -1,0 -11,8 3,0 6,0
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΑΤΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  C C C C C
ΝΕΡΟ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  -100,0 -27,8 -3,3 C C
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  -1.755,6 -245,6 -498,5 -1.552,0 234,0
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ  -135,1 -37,7 -521,7 58,0 -10,0
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ -2,1 -0,5 1,1 -8,0 4,0
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  -18,7 -69,5 -16,6 -2,0 -10,0
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  4,1 -6,9 -29,0 23,0 -8,0
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -1.333,5 42,8 60,3 -954,0 218,0
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -42,9 -150,0 37,4 C 2,0
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ C C C C C
ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 0,0 C C 0,0 0,0
ΣΥΝΟΛΟ -1.855,1 -275,6 -512,6 -1.583,0 219,0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ -1.322,9 -566,3 -277,4 -554,0 -311,0
  EU-25  -13,5 -446,8 170,6 -301,0 :
  EU-27  -63,1 -518,3 177,8 -328,0 -184,0
ΑΦΡΙΚΗ -7,9 -43,4 -55,3 -469,0 -10,0
ΑΜΕΡΙΚΗ -316,7 398,1 -156,0 -606,0 574,0
ΑΣΙΑ  -172,2 -31,4 -7,6 -23,0 -30,0
ΩΚΕΑΝΙΑ -35,3 -32,6 -15,7 C C
ΣΥΝΟΛΟ -1.855,1 -275,6 -512,6 -1.583,0 219,0

Καθαρή Ροή Κεφαλαίων

Καθαρή Ροή Κεφαλαίων

Οικονομική δραστηριότητα 

Γεωγραφική / οικονομική ζώνη

Πηγή: ΚΤΚ.
C: Φανερώνει εμπιστευτικότητα πρώτου βαθμού (δηλαδή, ο αριθμός των στατιστικών μονάδων ενός πεδίου είναι μικρότερος από το τρία ή μία ή δύο στατιστικές μονάδες του συγκεκριμένου πεδίου συνεισφέρουν κατά 
90% στην τιμή του).

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012
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    Πίνακας B.12 Ετήσια διεθνής επενδυτική θέση: 2012 (προκαταρκτικά)
(€ εκατομμύρια)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ   -14.594

ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   -10.370
 Στο εξωτερικό   5.582
 Συμμετοχές και επανεπενδυθέντα κέρδη   3.510
  ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας)   C
  Μη ΝΧΙ (Λοιποί τομείς)   S
 Λοιπά κεφάλαια   2.073
  ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας)   C
  Μη ΝΧΙ (Λοιποί τομείς)   S
 Στην Κύπρο   15.952
 Συμμετοχές και επανεπενδυθέντα κέρδη   13.927
  ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας)   1.944
  Μη ΝΧΙ (Λοιποί τομείς)   11.983
 Λοιπά κεφάλαια   2.025
  ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας)   C
  Μη ΝΧΙ (Λοιποί τομείς)   S
   
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 19.447 3.472 15.975
 Μετοχικοί τίτλοι 2.554 1.004 
  Νομισματικές αρχές 0  
  Γενική Κυβέρνηση 0  
  ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) C C 
  Λοιποί τομείς S S 
 Χρεόγραφα 16.893 2.468 
  Ομόλογα και γραμμάτια 16.632 2.412 
   Νομισματικές αρχές  1.829 0 
   Γενική Κυβέρνηση  0 2.095 
   ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) 12.043 172 
   Λοιποί τομείς 2.761 145 
  Μέσα χρηματαγοράς  261 56 
   Νομισματικές αρχές  0 0 
   Γενική Κυβέρνηση  0 0 
   ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) C 36 
   Λοιποί τομείς S 20 
   
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 1.379 1.309 69
  Νομισματικές αρχές  0 0 0
  Γενική Κυβέρνηση  0 0 0
  ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) 130 296 -165
  Λοιποί τομείς 1.249 1.014 235
   
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 53.482 74.653 -21.171
  Νομισματικές αρχές  977 7.494 
   Δάνεια/Νόμισμα και καταθέσεις 943 7.494 
   Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις 34 0 
  Γενική Κυβέρνηση  650 3.984 
   Εμπορικές πιστώσεις C C 
   Δάνεια/Νόμισμα και καταθέσεις 405 3.977 
   Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις S S 
  ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) 48.598 56.889 
   Δάνεια/Νόμισμα και καταθέσεις 48.464 56.857 
   Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις 135 32 
  Λοιποί τομείς 3.257 6.287 
   Εμπορικές πιστώσεις 154 533 
   Δάνεια/Νόμισμα και καταθέσεις 3.103 5.754 
   Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις 0 0 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 902  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πηγή: KTK.  
ΝΧΙ: Νομισματικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
C: Φανερώνει εμπιστευτικότητα πρώτου βαθμού (δηλαδή ο αριθμός των στατιστικών μονάδων ενός πεδίου είναι μικρότερος από το τρία ή μία ή δύο στατιστικές μονάδες του συγκεκριμένου πεδίου συνεισφέρουν κατά 
90% στην τιμή του)   
S: Φανερώνει εμπιστευτικότητα δεύτερου βαθμού (δηλαδή, το συγκεκριμένο πεδίο δεν είναι εμπιστευτικό πρώτου βαθμού αλλά δεν κοινοποιείται, προκειμένου να αποφευχθεί ο έμμεσος υπολογισμός ενός εμπιστευτικού 
πρώτου βαθμού πεδίου    
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    Πίνακας B.13 Αφίξεις τουριστών και έσοδα από τουρισμό 

2010 Ιανουάριος 45.952 -2,4 -2,4 29,7 -4,8 -4,8
 Φεβρουάριος 55.250 -2,4 -2,4 33,9 -6,6 -5,8
 Μάρτιος 103.803 14,8 5,6 65,6 14,3 3,4
 Απρίλιος 139.658 -23,0 -8,2 89,0 -17,1 -6,1
 Μάιος 258.014 4,7 -3,1 164,8 4,2 -1,9
 Ιούνιος  275.280 5,5 -0,6 195,3 11,3 2,2
 Ιούλιος  306.106 0,7 -0,3 231,1 -0,6 1,4
 Αύγουστος 304.264 4,3 0,7 241,1 2,7 1,7
 Σεπτέμβριος  289.126 4,7 1,3 220,5 10,1 3,1
 Οκτώβριος  241.698 4,9 1,7 175,5 12,3 4,1
 Νοέμβριος 92.643 3,3 1,8 62,4 2,3 4,0
 Δεκέμβριος 61.199 -7,6 1,5 40,9 -4,2 3,8
2011 Ιανουάριος 44.442 -3,3 -3,3 29,8 0,3 0,3
 Φεβρουάριος 62.294 12,7 5,5 36,9 8,8 4,9
 Μάρτιος 98.964 -4,7 0,3 66,4 1,2 3,0
 Απρίλιος 199.762 43,0 17,6 136,7 53,6 23,6
 Μάιος  267.487 3,7 11,7 187,1 13,5 19,3
 Ιούνιος  300.817 9,3 10,9 220,0 12,6 17,0
 Ιούλιος  359.104 17,3 12,6 274,4 18,7 17,5
 Αύγουστος 337.013 10,8 12,2 267,0 10,7 16,0
 Σεπτέμβριος  304.260 5,2 11,1 235,8 6,9 14,4
 Οκτώβριος  259.863 7,5 10,6 188,8 7,6 13,6
 Νοέμβριος 92.878 0,3 10,2 64,8 3,8 13,2
 Δεκέμβριος 65.339 6,8 10,1 41,6 1,7 12,9
2012 Ιανουάριος 47.610 7,1 7,1 30,0 0,7 0,7
 Φεβρουάριος 55.420 -11,0 -3,5 32,3 -12,5 -6,6
 Μάρτιος1 94.300 -4,7 -4,1 62,5 -5,9 -6,2
 Απρίλιος 189.648 -5,1 -4,1 114,6 -16,2 -11,3
 Μάιος  276.781 3,5 -1,1 214,3 14,5 -0,7
 Ιούνιος  329.977 9,7 2,2 254,5 15,7 4,6
 Ιούλιος  371.453 3,4 2,6 301,5 9,9 6,1
 Αύγουστος 363.573 7,9 3,6 312,1 16,9 8,5
 Σεπτέμβριος  335.352 10,2 4,6 289,9 22,9 10,8
 Οκτώβριος  261.997 0,8 4,1 211,5 12,0 11,0
 Νοέμβριος 84.020 -9,5 3,6 62,8 -3,1 10,4
 Δεκέμβριος 54.772 -16,2 3,0 41,6 0,0 10,2
2013 Ιανουάριος 2,3 42.286 -11,2 2,8 28,5 -5,0 -5,0
 Φεβρουάριος 42.327 -23,6 -17,9 32,7 1,2 -1,8
 Μάρτιος 92.620 -1,8 -10,2 66,0 5,6 1,9
 Απρίλιος 162.439 -14,3 -12,2 110,4 -3,7 -0,8
 Μάιος  276.244 -0,2 -7,2 202,1 -5,7 -3,1
 Ιούνιος  308.219 -6,6 -7,0 259,8 2,1 -1,2
 Ιούλιος  361.442 -2,7 -5,8 338,6 12,3 2,8
 Αύγουστος 352.215 -3,1 -5,3 349,5 12,0 5,0
 Σεπτέμβριος  357.635 6,7 -3,3 353,4 21,9 8,0
 Οκτώβριος  273.587 4,4 -2,5 n/a n/a n/a

Αριθμός 
τουριστών Ευρώ (εκ.) Συσσωρευμένη περ. Συσσωρευμένη περ. Προηγούμενο έτος Έτος Μήνας Προηγούμενο έτος 

% ποσοστιαία μεταβολή  % ποσοστιαία μεταβολή  

Πηγή: ΣΥΚ. 

1. Τα στοιχεία για το Μάρτιο 2012 βασίζονται σε εκτιμήσεις της ΣΥΚ.   
2. Τα στοιχεία για τις αφίξεις τον Ιανουάριο 2013 βασίζονται σε εκτιμήσεις της ΣΥΚ.  
3. Τα στοιχεία για τα έσοδα τον Ιανουάριο 2013 βασίζονται σε εκτιμήσεις της ΚΤΚ.  
 

Αφίξεις τουριστών Έσοδα από τουρισμό
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    Πίνακας B.14 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε σταθερές τιμές αγοράς του 2005, μεθοδολογία 
αλυσιδωτής σύνδεσης    
(€ εκατομμύρια)       

1997 Q1 2.334,8 388,3 1.571,5 610,4 851,3 1.086,8
 Q2 2.512,9 382,4 1.537,3 659,7 1.218,7 1.285,2
 Q3 2.559,3 383,3 1.524,9 380,1 1.531,0 1.260,1
 Q4 2.492,1 692,5 1.642,6 173,1 1.175,4 1.191,4
1998 Q1 2.414,6 434,9 1.687,7 561,6 901,4 1.170,9
 Q2 2.651,9 422,6 1.591,5 579,9 1.264,7 1.206,8
 Q3 2.710,2 461,9 1.604,7 374,3 1.530,9 1.261,7
 Q4 2.615,4 592,3 1.744,6 387,1 1.167,8 1.276,3
1999 Q1 2.531,2 459,7 1.744,2 528,3 905,2 1.106,2
 Q2 2.791,7 474,8 1.632,7 633,9 1.356,9 1.306,6
 Q3 2.819,1 478,9 1.621,5 275,5 1.727,3 1.284,1
 Q4 2.751,0 662,9 1.799,4 360,4 1.309,9 1.381,6
2000 Q1 2.684,8 419,9 1.858,0 605,8 1.043,7 1.242,5
 Q2 2.949,9 427,5 1.776,1 699,5 1.516,3 1.469,5
 Q3 2.958,3 480,6 1.734,7 308,5 1.877,7 1.443,1
 Q4 2.846,4 643,5 1.930,2 414,3 1.419,4 1.561,0
2001 Q1 2.786,4 459,7 2.035,7 553,5 1.105,5 1.368,1
 Q2 3.044,4 493,6 1.842,1 635,4 1.680,6 1.607,3
 Q3 3.118,7 526,3 1.679,3 522,4 1.992,0 1.601,4
 Q4 2.950,4 705,4 2.006,9 241,3 1.438,1 1.441,3
2002 Q1 2.850,5 513,3 2.001,5 686,8 1.016,4 1.367,5
 Q2 3.156,2 534,3 1.862,8 740,7 1.588,7 1.570,2
 Q3 3.121,2 566,0 1.798,1 427,8 1.871,6 1.542,3
 Q4 3.025,2 714,7 2.030,0 372,5 1.436,6 1.528,7
2003 Q1 2.906,7 539,1 2.022,5 787,0 930,2 1.372,0
 Q2 3.166,7 549,9 1.930,4 748,1 1.406,5 1.468,2
 Q3 3.177,2 561,4 1.826,2 394,1 1.964,2 1.568,7
 Q4 3.129,3 817,5 2.098,5 211,5 1.586,4 1.584,6
2004 Q1 3.021,3 503,7 2.133,5 652,4 1.221,1 1.489,4
 Q2 3.288,8 556,4 2.014,8 767,4 1.614,1 1.663,9
 Q3 3.311,8 568,1 2.012,7 468,5 1.919,0 1.656,5
 Q4 3.282,0 703,6 2.230,9 691,1 1.456,6 1.800,1
2005 Q1 3.162,2 505,7 2.228,7 788,0 1.250,9 1.611,1
 Q2 3.391,2 556,2 2.121,8 613,0 1.707,7 1.607,5
 Q3 3.441,8 518,3 2.039,9 564,5 2.048,8 1.729,7
 Q4 3.406,8 830,1 2.290,9 684,4 1.508,5 1.907,2
2006 Q1 3.294,5 563,6 2.312,2 806,4 1.370,0 1.757,8
 Q2 3.550,2 618,5 2.216,0 730,0 1.800,7 1.815,0
 Q3 3.568,1 593,3 2.150,4 473,9 2.199,8 1.849,2
 Q4 3.542,8 804,8 2.408,7 849,6 1.377,8 1.898,1
2007 Q1 3.444,2 577,5 2.484,9 899,1 1.353,9 1.871,2
 Q2 3.712,3 569,8 2.398,1 1.021,2 1.746,2 2.023,0
 Q3 3.762,9 614,9 2.375,8 557,4 2.379,9 2.165,1
 Q4 3.747,0 850,4 2.757,6 695,1 1.683,7 2.239,8
2008 Q1 3.614,4 568,1 2.726,2 1.077,3 1.417,2 2.174,4
 Q2 3.871,4 588,3 2.639,9 1.092,5 1.751,2 2.200,5
 Q3 3.889,2 745,9 2.637,8 792,7 2.235,7 2.523,0
 Q4 3.817,1 868,4 2.794,4 540,6 1.722,9 2.109,2
2009 Q1 3.634,9 619,9 2.560,1 839,5 1.440,5 1.825,1
 Q2 3.795,0 612,3 2.436,0 919,8 1.584,8 1.757,9
 Q3 3.779,3 640,7 2.408,2 878,2 1.795,7 1.943,6
 Q4 3.701,1 1.087,2 2.579,3 296,8 1.545,0 1.807,2
2010 Q1 3.622,8 652,2 2.527,4 852,0 1.394,9 1.803,7
 Q2 3.834,1 644,0 2.458,8 950,9 1.621,6 1.841,2
 Q3 3.858,5 654,3 2.451,0 938,0 1.792,3 1.977,1
 Q4 3.790,2 1.039,6 2.698,1 315,9 1.799,8 2.063,2
2011 Q1 3.682,9 634,8 2.632,1 949,1 1.380,9 1.913,9
 Q2 3.894,2 655,8 2.475,2 907,3 1.775,7 1.919,8
 Q3 3.841,5 701,0 2.458,5 760,4 1.918,4 1.996,8
 Q4 3.753,5 991,1 2.705,8 74,1 1.824,0 1.841,4
2012 Q1 3.620,7 643,0 2.627,9 702,0 1.376,6 1.728,8
 Q2 3.793,4 643,5 2.428,1 731,5 1.804,8 1.814,4
 Q3 3.773,5 654,0 2.379,1 704,1 1.950,0 1.913,8
 Q4 3.618,5 950,9 2.577,6 233,4 1.579,6 1.722,9
2013 Q1 3.436,9 601,1 2.488,9 592,2 1.223,5 1.468,9
 Q2 3.570,1 613,3 2.273,7 406,9 1.689,4 1.413,3

Ακαθάριστο 
εγχώριο 
προϊόν Έτος /Q 

Δημόσια 
κατανάλωση

Ιδιωτική 
κατανάλωση

Ακαθάριστες 
κεφαλαιουχικές 

επενδύσεις

Εξαγωγές 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Εισαγωγές 
αγαθών και 
υπηρεσιών  

Πηγή: ΣΥΚ. 
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Πηγή: ΣΥΚ.  

Πίνακας B.15 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε τρέχουσες τιμές αγοράς 
(€ εκατομμύρια)        

1997 Q1 1.782,7 273,0 1.245,0 482,7 716,0 934,1
  Q2 1.959,1 270,4 1.247,4 525,2 1.027,2 1.111,1
  Q3 2.009,3 275,7 1.248,9 283,3 1.299,8 1.098,5
 Q4 1.982,4 499,8 1.341,7 175,8 1.005,1 1.040,1
1998 Q1 1.895,6 316,2 1.358,6 454,6 781,2 1.015,0
  Q2 2.128,4 308,0 1.317,2 468,9 1.090,4 1.056,1
  Q3 2.200,1 337,9 1.340,8 299,9 1.321,9 1.100,4
 Q4 2.143,1 434,3 1.453,5 357,6 1.011,4 1.113,6
1999 Q1 2.057,1 342,5 1.443,9 448,9 789,9 968,2
  Q2 2.305,8 357,5 1.381,9 529,4 1.193,7 1.156,7
  Q3 2.339,0 360,8 1.385,2 213,4 1.530,7 1.151,1
 Q4 2.305,6 508,7 1.545,9 331,3 1.175,6 1.255,9
2000 Q1 2.243,5 327,7 1.593,7 513,3 958,5 1.149,7
  Q2 2.504,2 337,4 1.549,8 585,7 1.412,9 1.381,6
  Q3 2.531,4 388,7 1.500,9 253,1 1.757,0 1.368,2
 Q4 2.476,9 524,4 1.706,5 388,6 1.346,1 1.488,7
2001 Q1 2.415,2 381,5 1.797,0 470,6 1.062,4 1.296,3
  Q2 2.715,7 410,6 1.657,7 562,7 1.616,0 1.531,4
  Q3 2.771,6 436,8 1.494,8 463,7 1.900,9 1.524,7
 Q4 2.645,2 584,5 1.836,3 228,3 1.374,9 1.378,8
2002 Q1 2.520,6 431,5 1.803,2 620,4 972,2 1.306,7
  Q2 2.795,9 449,6 1.705,5 648,0 1.503,0 1.510,2
  Q3 2.801,2 483,3 1.649,7 381,1 1.760,3 1.473,1
 Q4 2.774,4 620,2 1.896,9 370,4 1.341,9 1.455,0
2003 Q1 2.680,4 490,1 1.906,9 709,1 871,6 1.297,3
  Q2 2.976,5 507,8 1.839,3 705,3 1.311,2 1.387,1
  Q3 2.992,6 530,2 1.712,2 388,7 1.843,8 1.482,3
 Q4 2.981,1 779,2 2.025,4 177,5 1.503,5 1.504,4
2004 Q1 2.888,5 479,7 2.026,8 620,7 1.169,4 1.408,1
  Q2 3.161,7 531,7 1.935,0 719,7 1.564,8 1.589,4
  Q3 3.224,5 545,7 1.935,5 462,1 1.881,5 1.600,3
 Q4 3.247,5 683,0 2.214,8 673,6 1.438,4 1.762,3
2005 Q1 3.123,5 503,1 2.183,5 771,9 1.242,8 1.577,7
  Q2 3.370,1 555,6 2.115,3 601,5 1.702,5 1.604,8
  Q3 3.449,7 518,0 2.039,8 576,7 2.046,8 1.731,5
 Q4 3.459,0 833,8 2.342,9 699,8 1.523,9 1.941,4
2006 Q1 3.354,6 579,5 2.332,1 828,1 1.395,6 1.780,7
  Q2 3.653,0 634,5 2.282,4 751,7 1.845,3 1.860,9
  Q3 3.703,5 612,0 2.219,0 497,1 2.264,8 1.889,4
 Q4 3.721,4 830,6 2.509,4 891,3 1.438,1 1.948,0
2007 Q1 3.639,2 607,6 2.563,5 949,2 1.426,5 1.907,6
  Q2 3.987,1 601,7 2.546,0 1.083,8 1.850,7 2.095,0
  Q3 4.097,4 651,8 2.538,4 611,5 2.539,8 2.244,1
 Q4 4.106,0 902,2 2.989,3 773,4 1.815,9 2.374,8
2008 Q1 4.024,8 627,3 2.945,4 1.203,5 1.568,9 2.320,2
  Q2 4.368,6 649,5 2.939,7 1.242,9 1.937,0 2.400,4
  Q3 4.418,3 836,4 2.964,1 895,7 2.474,8 2.752,7
 Q4 4.345,2 973,7 3.126,9 660,2 1.882,2 2.297,8
2009 Q1 4.071,5 717,7 2.794,9 952,5 1.557,4 1.951,0
  Q2 4.305,4 713,3 2.741,7 1.025,0 1.722,0 1.896,5
  Q3 4.251,0 733,4 2.697,0 949,5 1.937,6 2.066,6
 Q4 4.225,3 1.228,6 2.920,3 335,0 1.666,0 1.924,6
2010 Q1 4.120,4 754,5 2.822,3 948,4 1.530,3 1.935,0
  Q2 4.412,0 748,5 2.808,1 1.098,6 1.790,0 2.033,1
  Q3 4.458,0 768,5 2.818,0 1.077,9 1.952,0 2.158,4
 Q4 4.415,5 1.210,9 3.112,9 321,1 2.031,0 2.260,4
2011 Q1 4.255,5 758,8 3.023,6 1.020,5 1.569,3 2.116,6
  Q2 4.591,5 786,1 2.937,0 1.039,0 1.988,5 2.159,1
  Q3 4.556,4 848,9 2.921,3 870,2 2.134,6 2.218,6
  Q4 4.474,2 1.191,5 3.226,6 32,8 2.091,4 2.068,0
2012 Q1 4.247,7 768,8 3.097,5 727,9 1.603,8 1.950,3
  Q2 4.558,6 767,9 2.958,8 847,0 2.073,9 2.089,0
  Q3 4.564,7 778,1 2.910,5 834,9 2.222,0 2.180,8
  Q4 4.349,1 1.123,5 3.120,4 254,7 1.810,5 1.960,0
2013 Q1 4.053,4 711,5 2.981,8 626,5 1.438,4 1.704,8
 Q2 4.226,6 723,5 2.774,7 441,0 1.944,6 1.657,2

Ακαθάριστο 
εγχώριο 
προϊόνΈτος /Q 

Δημόσια 
κατανάλωση 

Ιδιωτική 
κατανάλωση

Ακαθάριστες 
κεφαλαιουχικές 

επενδύσεις

Εξαγωγές 
αγαθών και 
υπηρεσιών

Εισαγωγές 
αγαθών και 
υπηρεσιών  
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    Πίνακας B.16 Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου

2010 Ιανουάριος 104,2 118,5 -6,3 -4,4
 Φεβρουάριος  98,4 115,5 -4,4 -4,5
 Μάρτιος  115,7 115,3 11,9 -1,8
 Απρίλιος 107,8 113,9 -6,9 -2,4
 Μάιος  113,4 114,7 -0,7 -1,8
 Ιούνιος  118,6 109,7 0,8 -1,1
 Ιούλιος  134,8 114,8 1,6 0,3
 Αύγουστος   118,3 118,1 1,5 1,2
 Σεπτέμβριος 116,7 118,3 0,0 -0,6
 Οκτώβριος 114,0 119,3 -2,1 0,2
 Νοέμβριος 112,6 119,2 4,0 0,9
 Δεκέμβριος 154,2 125,1 3,7 1,5
2011 Ιανουάριος 106,3 120,4 2,0 1,6
 Φεβρουάριος  100,6 117,4 2,2 1,7
 Μάρτιος 107,9 115,9 -6,7 0,6
 Απρίλιος 114,4 116,0 6,1 1,9
 Μάιος 113,5 116,2 0,1 1,3
 Ιούνιος 119,7 110,4 0,9 0,7
 Ιούλιος 130,5 114,4 -3,2 -0,3
 Αύγουστος 119,4 117,6 0,9 -0,5
 Σεπτέμβριος 118,0 119,3 1,1 0,8
 Οκτώβριος 113,5 119,1 -0,4 -0,2
 Νοέμβριος 109,7 118,5 -2,6 -0,6
 Δεκέμβριος 144,0 122,5 -6,6 -2,1
2012 Ιανουάριος 105,0 118,3 -1,2 -1,7
 Φεβρουάριος 101,4 115,3 0,8 -1,8
 Μάρτιος 104,2 113,0 -3,4 -2,6
 Απρίλιος 106,2 111,8 -7,2 -3,7
 Μάιος 109,2 111,7 -3,8 -3,9
 Ιούνιος 117,6 107,3 -1,8 -2,8
 Ιούλιος 121,4 110,0 -7,0 -3,9
 Αύγουστος 117,2 112,6 -1,8 -4,2
 Σεπτέμβριος 111,3 113,8 -5,7 -4,6
 Οκτώβριος 108,3 114,2 -4,6 -4,1
 Νοέμβριος 106,0 113,6 -3,4 -4,1
 Δεκέμβριος 136,0 116,7 -5,6 -4,7
2013 Ιανουάριος** 99,6 113,1 -5,1 -4,4
 Φεβρουάριος** 90,1 108,6 -11,1 -5,8
 Μάρτιος** 89,2 104,9 -14,4 -7,2
 Απρίλιος** 95,1 102,7 -10,5 -8,1
 Μάιος** 106,2 102,7 -2,7 -8,0
 Ιούνιος** 105,1 97,6 -10,6 -9,1
 Ιούλιος* 117,5 100,5 -3,2 -8,6
 Αύγουστος* 115,5 104,8 -1,5 -7,0

Έτος  / Μήνας
Κινητού μέσου

6 μηνών
 Μεταβολή κινητού 

μέσου 6 μηνών
Προηγούμενο 

έτοςΌγκος

% Μεταβολή

Ποσοστιαία μεταβολή ανά κατηγορία 
Αύγουστος  

2013/2012
Αύγουστος

2012/2011
Στάθμιση

Γενικός Δείκτης (ΓΔ)(1+2+3) 100,00 -1,84 -1,45 -3,30 -7,23

(1) Καύσιμα αυτοκινήτων σε ειδικευμένα καταστήματα  11,77 -6,74 -6,82 -4,75 -12,48

Γενικός Δείκτης εκτός των καυσίμων αυτοκινήτων (ΓΔ-(1)) (2+3) 88,23 -1,32 -0,84 -3,14 -6,55

(2) Εδώδιμα προϊόντα (2.1+2.2) 30,63 5,60 10,89 5,20 8,13
από τα οποία       
          (2.1) Τρόφιμα - ποτά - καπνός (σε μη ειδικευμένα καταστήματα)  24,75 5,22 10,31 5,48 7,40
          (2.2) Τρόφιμα - ποτά - καπνός (σε ειδικευμένα καταστήματα)  5,88 8,60 14,43 3,40 12,91

(3) Μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός των καυσίμων αυτοκινήτων) 57,60 -5,60 -8,91 -8,13 -16,64
(3.1+3.2+3.3+3.4)      
από τα οποία       
         (3.1) Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα  10,69 -9,48 -25,29 -9,72 -30,03
         (3.2) Υφάσματα - ενδύματα - υποδήματα  10,03 5,44 -13,14 -3,97 -14,11
         (3.3) Ηλεκτρικά είδη και έπιπλα  15,90 -12,65 1,62 -12,52 -17,10
         (3.4) Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών βιβλία και άλλα 16,05 -4,18 -4,70 -6,38 -10,58

    Πηγή: ΣΥΚ. 
    * Προκαταρκτικά στοιχεία.  
   **  Αναθεωρημένα στοιχεία.  

Ιαν.-Αύγ. 
2013/2012

Ιαν.-Αύγ. 
2012/2011
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Έτος / Μήνας

Πίνακας B.17 Δείκτης κατασκευών

2010 Ιανουάριος 84.111 -30,41 -26,32 228.827 -17,95 -25,34
  Φεβρουάριος 99.354 -18,81 -24,93 335.783 22,60 -20,52
  Μάρτιος  135.848 9,71 -19,92 317.003 24,03 -14,85
  Απρίλιος  99.749 -15,03 -17,36 244.383 4,26 -5,69
  Μάιος  120.199 -9,08 -14,07 270.480 6,14 2,12
  Ιούνιος  130.944 -4,73 -11,13 254.982 -29,12 -0,35
  Ιούλιος 139.952 -7,77 -7,51 241.035 -18,52 -0,63
  Αύγουστος 49.809 3,06 -4,84 145.686 -17,50 -6,56
  Σεπτέμβριος  118.607 -6,36 -7,64 209.911 -23,95 -14,46
  Οκτώβριος  115.198 -10,62 -6,97 236.479 16,33 -13,26
  Νοέμβριος 133.159 8,91 -3,87 216.510 -17,94 -17,18
 Δεκέμβριος 108.128 0,88 -2,95 216.826 -17,73 -14,38
2011 Ιανουάριος 90.251 7,30 -0,37 167.251 -26,91 -15,54
  Φεβρουάριος 98.610 -0,75 -0,67 204.698 -39,04 -20,34
  Μάρτιος 117.715 -13,35 -2,15 266.707 -15,87 -18,84
  Απρίλιος  87.190 -12,59 -2,08 174.749 -28,49 -24,60
  Μάιος  119.817 -0,32 -3,83 180.822 -33,15 -27,05
  Ιούνιος  111.297 -15,00 -6,76 173.957 -31,78 -29,26
  Ιούλιος 112.965 -19,28 -10,81 186.807 -22,50 -28,61
  Αύγουστος 45.313 -9,03 -12,15 130.118 -10,69 -24,46
  Σεπτέμβριος  99.251 -16,32 -12,65 219.492 4,56 -21,99
  Οκτώβριος  96.675 -16,08 -13,25 180.757 -23,56 -21,10
  Νοέμβριος 92.959 -30,19 -18,79 153.763 -28,98 -19,91
 Δεκέμβριος 80.395 -25,65 -20,65 213.916 -1,34 -14,34
2012 Ιανουάριος 60.071 -33,44 -22,84 127.078 -24,02 -14,05
  Φεβρουάριος 65.372 -33,71 -25,49 141.435 -30,91 -17,20
  Μάρτιος 58.865 -49,99 -31,48 148.715 -44,24 -26,20
  Απρίλιος  68.304 -21,66 -32,92 106.275 -39,18 -28,52
  Μάιος  83.946 -29,94 -32,93 134.085 -25,85 -28,04
  Ιούνιος  72.496 -34,86 -34,54 124.830 -28,24 -33,02
  Ιούλιος 84.914 -24,83 -33,00 142.702 -23,61 -32,81
  Αύγουστος 34.748 -23,32 -32,14 97.744 -24,88 -32,23
  Σεπτέμβριος  63.198 -36,33 -29,21 116.257 -47,03 -32,28
  Οκτώβριος  73.426 -24,05 -29,49 126.546 -29,99 -30,77
  Νοέμβριος 69.252 -25,50 -28,73 143.762 -6,50 -28,05
  Δεκέμβριος 46.257 -42,46 -29,53 90.437 -57,72 -33,87
2013 Ιανουάριος 48.860 -18,66 -29,27 109.957 -13,47 -33,21
  Φεβρουάριος 42.615 -34,81 -30,55 164.902 16,59 -27,46
  Μάρτιος 47.907 -18,62 -27,74 87.251 -41,33 -25,14
  Απρίλιος  51.629 -24,41 -28,04 85.812 -19,25 -23,46
  Μάιος  42.220 -49,71 -32,97 74.157 -44,69 -29,72
  Ιούνιος  47.624 -34,31 -31,34 63.687 -48,98 -25,13
  Ιούλιος 54.311 -36,04 -34,02 81.682 -42,76 -30,14
  Αύγουστος 21.299 -38,70 -34,29 53.809 -44,95 -40,82
  Σεπτέμβριος  45.077 -28,67 -35,68 63.022 -45,79 -41,52
  Οκτώβριος  49.957 -31,96 -36,89 n/a n/a n/a

Σύνολο 
(εκ.τόνοι) 

Εμβαδόν 
(τετρ.μέτρα) 

 Κινητού μέσου 
6 μηνών

 Κινητού μέσου
6 μηνών

Προηγούμενο 
έτος

Προηγούμενο 
έτος

% Μεταβολή % Μεταβολή

    Πηγή: ΣΥΚ.

Πωλήσεις Τσιμέντου (Όγκος) Εγκεκριμένες Άδειες Οικοδομής (‘Ογκος)
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    Πίνακας B.18 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής - τομέας μεταποίησης

Πηγή: ΣΥΚ. 

Δείκτης % Μεταβολή

Έτος / Μήνας

2010 Ιανουάριος  80,50 80,50 -8,83 -11,29 -8,83
 Φεβρουάριος  83,80 82,15 -8,71 -10,93 -8,77
 Μάρτιος   100,50 88,27 5,46 -8,41 -3,85
 Απρίλιος   87,60 88,10 -7,01 -7,20 -4,65
 Μάιος  99,40 90,36 -2,17 -5,75 -4,12
 Ιούνιος   104,40 92,70 -1,04 -3,55 -3,55
 Ιούλιος   108,30 94,93 -6,15 -3,28 -3,99
 Αύγουστος   63,30 90,98 0,16 -2,03 -3,64
 Σεπτέμβριος  100,30 92,01 -2,05 -3,26 -3,45
 Οκτώβριος  93,30 92,14 -5,85 -3,10 -3,70
 Νοέμβριος  98,30 92,70 -1,99 -3,07 -3,54
 Δεκέμβριος  98,40 93,18 -0,51 -3,00 -3,28
2011 Ιανουάριος  74,80 74,80 -7,08 -2,94 -6,83
 Φεβρουάριος  82,90 78,85 -1,07 -3,01 -4,02
 Μάρτιος  91,80 83,17 -8,66 -4,19 -5,78
 Απρίλιος  82,50 83,00 -5,82 -4,15 -5,79
 Μάιος   97,60 85,92 -1,81 -4,12 -4,91
 Ιούνιος  96,60 87,70 -7,47 -5,39 -5,39
 Ιούλιος  93,90 88,59 -13,30 -6,63 -6,68
 Αύγουστος  60,40 85,06 -4,58 -7,22 -6,50
 Σεπτέμβριος  90,90 85,71 -9,37 -7,35 -6,85
 Οκτώβριος  85,40 85,68 -8,47 -7,77 -7,01
 Νοέμβριος  86,40 85,75 -12,11 -9,56 -7,50
 Δεκέμβριος  84,60 85,65 -14,02 -10,73 -8,08
2012 Ιανουάριος  67,70 67,70 -9,49 -10,03 -9,49
 Φεβρουάριος  76,20 71,95 -8,08 -10,36 -8,75
 Μάρτιος   77,50 73,80 -15,58 -11,44 -11,26
 Απρίλιος   75,30 74,18 -8,73 -11,54 -10,63
 Μάιος   88,00 76,94 -9,84 -11,12 -10,45
 Ιούνιος   84,40 78,18 -12,63 -10,85 -10,85
 Ιούλιος  86,70 79,40 -7,67 -10,49 -10,37
 Αύγουστος   57,60 76,68 -4,64 -10,20 -9,86
 Σεπτέμβριος  76,60 76,67 -15,73 -10,21 -10,55
 Οκτώβριος  79,10 76,91 -7,38 -9,98 -10,24
 Νοέμβριος  78,00 77,01 -9,72 -9,97 -10,19
 Δεκέμβριος  70,20 76,44 -17,02 -10,65 -10,75
2013 Ιανουάριος  64,90 64,90 -4,14 -10,31 -4,14
 Φεβρουάριος  64,50 64,70 -15,35 -11,79 -10,08
 Μάρτιος   62,40 63,93 -19,48 -12,29 -13,37
 Απρίλιος   72,00 65,95 -4,38 -11,91 -11,09
 Μάιος   70,70 66,90 -19,66 -13,77 -13,05
 Ιούνιος   70,20 67,45 -16,82 -13,73 -13,73
 Ιούλιος  75,90 68,66 -12,46 -14,83 -13,53
 Αύγουστος   51,70 66,54 -10,24 -14,19 -13,22

Προηγούμενο 
έτοςΣυσσωρευμένος

Συσσωρευμένη 
ΠερίοδοςMηνιαίος  

 Κινητού μέσου 
6 μηνών

Ποσοστϊαία μεταβολή ανά κατηγορία  

Γενικός Δείκτης   -4,6 -10,2 -9,9 -13,2
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού   -1,5 -9,2 -4,7 -9,5
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών  -22,8 -23,7 -19,9 -28,7
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό εκτός από έπιπλα -16,4 -33,7 -12,8 -27,9
Κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις   17,7 -14,7 -6,4 -15,8
Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών 
και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων   14,4 -1,1 7,5 9,1
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες   -25,0 -14,4 -18,1 -12,5
Κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων   -6,7 10,8 -24,0 -16,7
Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων   -12,5 -34,0 -16,3 -28,4
Κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  -67,2 -30,9 -39,9 -46,2
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού    -11,0 22,5 -15,8 -6,9
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών   -50,5 11,1 -13,6 -2,5
Κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή 
και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού    -27,8 -21,4 -9,9 -25,6

Αύγουστος    
2013/2012

Αύγουστος  
2012/2011

Ιαν.- Αύγ. 
2013/2012

Ιαν.-Αύγ. 
2012/2011
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Εργατικό δυναμικό 429.257 433.907 434.236 439.954 442.483 445.744 446.099 442.006   
Απασχόληση 395.938 395.122 386.069 390.213 389.046 389.094 375.392 373.700   
 Κατά τύπο απασχόλησης:           
  Πλήρης απασχόληση 357.935 354.355 343.664 349.443 351.162 343.471 328.509 327.474   
  Μερική απασχόληση 38.003 40.767 42.405 40.769 37.884 45.623 46.883 46.227   
 Κατά κλάδο απασχόλησης:           
  Γεωργία 18.486 13.073 11.420 10.905 10.953 11.997 10.503 10.273   
  Βιομηχανία 83.589 82.067 80.012 78.366 77.610 77.522 70.993 66.164   
  Υπηρεσίες 297.503 299.982 294.637 300.942 300.483 299.575 293.896 297.263   
 Υπάλληλοι 325.479 326.224 319.173 326.697 326.980 323.530 310.421 308.898   
        
Άνεργοι 33.319 38.785 48.166 49.742 53.437 56.650 70.707 68.306   
 Ανεργία κατά διάρκεια:           
  Κάτω από 12 μήνες 25.462 28.894 36.363 35.593 36.258 37.182 46.164 43.360   
  12 μήνες και πάνω 7.856 9.531 11.803 14.149 17.180 19.466 24.542 24.946   
        
Συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό (% του πληθυσμού)           
Σύνολο 63,2 63,2 63,2 63,3 63,5 63,6 63,5 62,8   
Άνδρες 70,4 70,0 70,2 70,5 71,0 70,8 70,4 69,7   
Γυναίκες 56,7 57,1 56,9 56,9 56,8 57,2 57,3 56,6   
        
Απασχόληση (% του πληθυσμού)           
Σύνολο 58,3 57,6 56,2 56,2 55,8 55,5 53,4 53,1   
Άνδρες 65,0 63,2 61,7 62,0 62,3 61,5 59,0 58,4   
Γυναίκες 52,2 52,5 51,3 51,0 50,1 50,2 48,5 48,3   
        
Ανεργία (% του εργατικού δυναμικού)           
Σύνολο 7,8 8,9 11,1 11,3 12,1 12,7 15,9 15,5   
Άνδρες 7,6 9,8 12,2 12,1 12,3 13,2 16,2 16,2   
Γυναίκες 7,9 8,0 9,8 10,4 11,8 12,2 15,4 14,6   

2012 20132011

Πίνακας B.19 Δείκτες αγοράς εργασίας με βάση την έρευνα εργατικού δυναμικού (ΕΕΔ)   

Πηγή: ΣΥΚ.     

Q1 Q1Q2 Q2Q3 Q4Q3 Q4



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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013



77Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Τεχνικές Σημειώσεις



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

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

Ενότητα Α

(Α) Εγχώρια νομισματικά μεγέθη

Όλα τα νομισματικά μεγέθη αφορούν στοιχεία 
εξαιρουμένης της ΚΤΚ.

Από την 1η Ιουλίου του 2008, έχει τεθεί σε ισχύ η νέα 
“περί Ορισμού της Έννοιας του “κατοίκου Κύπρου” 
για Στατιστικούς Σκοπούς Οδηγία του 2008”. Ως 
αποτέλεσμα, τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά 
Ιδρύματα προχώρησαν σε ανακατάταξη μεγάλου 
αριθμού οργανισμών ή επιχειρήσεων πελατών τους 
χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο, γνωστών ως 
“Brass Plates”, από τον τομέα των “μη κατοίκων” στον 
τομέα των “κατοίκων Κύπρου”. Η επίδραση της εν λόγω 
ανακατάταξης εξαιρείται από τις νομισματικές και 
χρηματοπιστωτικές στατιστικές σειρές της ενότητας Α’ 
στην παρούσα έκδοση, δηλαδή οι αναφορές σε εγχώρια 
στοιχεία ή κατοίκους Κύπρου είναι εξαιρουμένων 
των οργανισμών ή επιχειρήσεων χωρίς φυσική 
παρουσία στην Κύπρο. Για σκοπούς ομαλοποίησης και 
συγκρισιμότητας των χρονοσειρών τα νομισματικά 
στοιχεία έχουν τύχει περαιτέρω επεξεργασίας από το 
Τμήμα Οικονομικών Ερευνών της ΚΤΚ. 

Ο υπολογισμός των ετήσιων ποσοστιαίων μεταβολών 
γίνεται με βάση τη μεθοδολογία που ακολουθείται 
από την ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός μεγέθυνσης 
των νομισματικών μεγεθών υπολογίζεται με βάση 
τις μηνιαίες μεταβολές προσαρμοσμένες ως προς τις 
αναταξινομήσεις και αναπροσαρμογές αξίας ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις αυξομειώσεις που οφείλονται σε 
καθαρές πράξεις. 

Η προαναφερόμενη μεθοδολογία υιοθετήθηκε από την 
έκδοση Δεκεμβρίου 2009. Σε προηγούμενες εκδόσεις 
του Οικονομικού Δελτίου ο ρυθμός μεγέθυνσης των 

νομισματικών μεταβλητών υπολογιζόταν ως η ετήσια 
ποσοστιαία μεταβολή των υπολοίπων στο τέλος στο 
τέλος της περιόδου. Λεπτομέρειες της μεθοδολογίας 
παρέχονται στην έκδοση των Νομισματικών και 
Χρηματοοικονομικών Στατιστικών του Τμήματος 
Στατιστικής, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο 
της ΚΤΚ.

Τα νομισματικά μεγέθη δεν προσαρμόζονται ως προς 
τις συναλλαγματικές αξίες. 
 
(Β) Ισοζύγιο πληρωμών 

Το υφιστάμενο σύστημα συλλογής και καταρτισμού 
στατιστικών στοιχείων βασίζεται στη μεθοδολογία του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου («BPM5»),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»).
 
Όπως και στα νομισματικά μεγέθη, από την 1η Ιουλίου 
2008 έχει τεθεί σε ισχύ η νέα «περί Ορισμού της Έννοιας 
του «κατοίκου Κύπρου» για Στατιστικούς Σκοπούς 
Οδηγία του 2008». Αποτέλεσμα της αλλαγής αυτής είναι 
ο αριθμός οργανισμών ή επιχειρήσεων οποιασδήποτε 
νομικής μορφής που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί 
στην Κύπρο χωρίς να διατηρούν φυσική παρουσία, να 
θεωρούνται πλέον «κάτοικοι Κύπρου».
 
Το Τμήμα Στατιστικής της ΚΤΚ δημοσιεύει στοιχεία 
προσαρμοσμένα για τις συναλλαγές οντοτήτων χωρίς 
φυσική παρουσία στην Κύπρο (δηλαδή οι οντότητες 
αυτές δε θεωρούνται «κάτοικοι Κύπρου» στα εν λόγω 
στοιχεία). Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται στο 
Οικονομικό Δελτίο για σκοπούς ανάλυσης του ισοζυγίου 
πληρωμών. 
 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

79Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία 
καταρτισμού των στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών 
είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο της ΚΤΚ. 
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