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Σύνοψη

Διεθνείς εξελίξεις

Τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται από τα τέλη
του περασμένου έτους από κεντρικές τράπεζες και
κυβερνήσεις διεθνώς βοήθησαν στην ομαλοποίηση
του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Οι πιο
πρόσφατοι δείκτες ενισχύουν την άποψη ότι η
συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας έχει
ξεπεραστεί ή πλησιάζει στο τέλος της τόσο στις
αναδυόμενες, όσο και στις πλείστες αναπτυγμένες
οικονομίες. Συγκεκριμένα, οικονομικοί αναλυτές
έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις
για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και τον
πληθωρισμό για τις περισσότερες οικονομίες για το
έτος 2010. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αναμένει ανάκαμψη της
οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ,
σημειώνοντας παράλληλα, ότι εξακολουθεί να υπάρ-
χει μεγάλη αβεβαιότητα. Αναμένεται ότι η ανάκαμψη
θα επέλθει ως αποτέλεσμα, κυρίως, της αποκατά-
στασης της ομαλής λειτουργίας του χρηματοπιστω-
τικού συστήματος και της επανάκαμψης της
διεθνούς ζήτησης, όπως αυτή διαφαίνεται από την
ενίσχυση των εξαγωγών και την ήδη αυξημένη
παραγωγή νέων αποθεμάτων. Κατά συνέπεια, όπως
δήλωσε πρόσφατα και ο πρόεδρος της ΕΚΤ, εφόσον
οι ομαλές συνθήκες συνεχίσουν, αναμένεται ότι τα
μη συμβατικά μέτρα που έχουν ληφθεί  για διοχέ-
τευση ρευστότητας δεν θα είναι αναγκαία στον ίδιο
βαθμό με τους προηγούμενους μήνες. Αυτό αντικα-
τοπτρίζεται και  στη στάση αναμονής που διατηρούν
οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες όσον αφορά τη νομι-
σματική τους πολιτική, αφού συνεχίζουν να διατη-
ρούν τα επιτόκια τους σε χαμηλά επίπεδα.
Παράλληλα, οι κεντρικές τράπεζες τονίζουν τη
σημασία της περισυλλογής στη δημοσιονομική πολι-
τική δεδομένου ότι αρκετές χώρες αντιμετωπίζουν
ήδη αυξημένα ελλείμματα. 

Όσον αφορά τις τελευταίες ενδείξεις του τρίτου
τριμήνου για τις κυριότερες οικονομίες παγκοσμίως,
οι ετήσιοι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης κατέγρα-

ψαν μικρή βελτίωση παραμένοντας όμως σε αρνη-
τικά επίπεδα. Ο πληθωρισμός, συνεχίζει να βρίσκεται
σε υποτονικά επίπεδα λόγω, κυρίως, της περιορισμέ-
νης οικονομικής δραστηριότητας αλλά και της τιμής
του πετρελαίου, κάτι που αναμένεται ότι θα αντι-
στραφεί τους επόμενους μήνες. Στην αγορά εργα-
σίας, η ανεργία στις μεγάλες οικονομίες παρέμεινε σε
αρκετά ψηλά επίπεδα, αλλά χωρίς ιδιαίτερες μετα-
βολές σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στο χρηματοοικονομικό τομέα, τα δημοσιονομικά
και νομισματικά μέτρα στήριξης υποβοήθησαν τα
εταιρικά κέρδη ενώ, παράλληλα, τα χαμηλά επιτόκια
δημιούργησαν ζήτηση για επενδύσεις με ψηλότερες
αποδόσεις. Ως αποτέλεσμα, στα διεθνή χρηματιστή-
ρια οι αξίες συνέχισαν να καταγράφουν σημαντικά
κέρδη, παρόλο που εξακολουθούν οι έντονες διακυ-
μάνσεις λόγω αβεβαιότητας στις αγορές. Σε ιστορικά
ψηλά επίπεδα αναρριχήθηκε η τιμή του χρυσού,
καθώς η αδυναμία του δολαρίου έναντι των ανταγω-
νιστών του κρατά ζωντανό το αγοραστικό ενδιαφέ-
ρον στο πολύτιμο μέταλλο. Μέσα στον Οκτώβριο
άνοδο παρουσίασε και η τιμή του πετρελαίου τύπου
Brent, υποβοηθούμενο από προσδοκίες αύξησης της
ζήτησής του από την Κίνα αλλά και των γενικότερα
βελτιωμένων προσδοκιών για το μέλλον της
διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας.

Εγχώριες εξελίξεις

Οι επιμέρους αρνητικές επιπτώσεις στην κυπριακή
οικονομία συνεχίζουν να γίνονται εντονότερες όπως,
για παράδειγμα, καταγράφονται στους τομείς του
τουρισμού και των κατασκευών. Αυτό αντικατοπτρί-
ζεται στη σημαντική συρρίκνωση του ΑΕΠ που κατα-
γράφηκε τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2009, και που
σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας Κύπρου (ΣΥΚ), έφτασε συνολικά το 1,1%
σε σύγκριση με αύξηση 3,8% τα αντίστοιχα τρίμηνα
του 2008. Οι δείκτες εμπιστοσύνης των υπηρεσιών,
της βιομηχανίας, του λιανικού εμπορίου, της κατανά-
λωσης και των κατασκευών παρόλο που παρουσία-
σαν σταθεροποίηση, παρέμειναν σε αρνητικά
επίπεδα. Σε σχέση με τις τιμές, ο Εναρμονισμένος
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Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) επιβραδύνθηκε
σημαντικά καταγράφοντας μηδενική αύξηση τους
πρώτους δέκα μήνες του 2009 σε σύγκριση με
αύξηση 4,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Η
μείωση στην τιμή του πετρελαίου και η επιβράδυνση
στην εξωτερική  και εγχώρια ζήτηση, λειτούργησαν
κατασταλτικά στον εγχώριο πληθωρισμό. 

Στο νομισματικό τομέα, η πιστωτική επέκταση
συνέχισε να παρουσιάζει έντονα σημάδια επιβρά-
δυνσης, σε συνάρτηση με το γενικότερο υποτονικό
κλίμα στην κυπριακή οικονομία, καταγράφοντας το
χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης από το
Νοέμβριο του 2006, περίοδος κατά την οποία  υπάρ-
χουν διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία. Συγκεκριμένα,
η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της πιστωτικής
επέκτασης στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2009
ανήλθε στο 6,9% σε σύγκριση με 11,9% στο τέλος
του δεύτερου τριμήνου και 24,6% το τρίτο τρίμηνο
του 2008.

Όσον αφορά το κόστος των δανείων, τα επιτόκια
παρουσίασαν μείωση στην Κύπρο κατά τους
πρόσφατους μήνες, παραμένοντας όμως σε ψηλό-
τερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επιτόκια στην ζώνη
του ευρώ. Εντούτοις, αναμένεται ότι μετά την
πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ειδικά
ομόλογα οι τράπεζες θα είναι σε θέση να αντλήσουν
φθηνότερη ρευστότητα από τις πράξεις ανοικτής
αγοράς του Ευρωσυστήματος, παραχωρώντας τα
ειδικά ομόλογα για εξασφάλιση. Επίσης, η λήξη των
καταθέσεων που είχαν δεσμευτεί σε ψηλά επιτόκια,
αν δεν επαναληφθεί,  αναμένεται ότι θα μειώσει το
κόστος του χρήματος και ως αποτέλεσμα θα επέλ-
θει περαιτέρω μείωση στα επιτόκια των τραπεζών.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ), μετά
το ψηλότερο ιστορικά έλλειμμα που κατέγραψε το
2008 φθάνοντας στο 17,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ,
παρουσίασε μεγάλη βελτίωση κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2009. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του
ΙΤΣ ως ποσοστό του ΑΕΠ έφθασε το 9% κατά το
πρώτο εξάμηνο του έτους σαφώς βελτιωμένο από
το 16% της αντίστοιχης περιόδου του 2008. Η καλυ-

τέρευση του ΙΤΣ προήλθε κυρίως από τη σημαντική
βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου και συγκεκρι-
μένα από τη μεγάλη μείωση των εισαγωγών αγαθών
λόγω της μειωμένης εγχώριας ζήτησης αλλά και των
μειωμένων τιμών των πετρελαιοειδών. Εντούτοις,
παρά τη μεγάλη βελτίωση στο ΙΤΣ, το έλλειμμα συνε-
χίζει να παραμένει σε σχετικά ψηλά επίπεδα. Σε ό,τι
αφορά τον τουρισμό η κατάσταση, όπως καταγρά-
φεται από τα έσοδα για τους πρώτους εννιά μήνες
του 2009, είναι σαφώς επιδεινωμένη σε σχέση με την
πορεία που είχε καταγραφεί το 2008  αναμενόμενο
απότοκο της μειωμένης εξωτερικής ζήτησης λόγω
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, η απασχόληση
για το πρώτο εξάμηνο του 2009, επηρεαζόμενη σε
πολύ μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση, κατέ-
γραψε μηδενικούς ρυθμούς αύξησης, παραμένοντας
σαφώς χαμηλότερη από την αύξηση του 2,8% που
καταγράφηκε το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008.
Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Εργα-
τικού Δυναμικού, κατά την ίδια περίοδο καταγρά-
φηκε αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατά 1
ποσοστιαία μονάδα φθάνοντας το 4,9%. Πιο
πρόσφατα στοιχεία που αφορούν την εγγεγραμμένη
ανεργία για τους πρώτους δέκα μήνες του 2009
αποτυπώνουν επίσης τις συνέπειες της κρίσης, κατα-
γράφουν αύξηση κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες σε
σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, φθάνον-
τας στο 4,1%. Σημειώνεται ότι, ο αριθμός εγγεγραμ-
μένων ανέργων κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2009
παρουσιάζει αύξηση 50% σε σχέση με πέρσι. 

Στα δημοσιονομικά, σύμφωνα με τα προκαταρ-
κτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που καλύ-
πτουν τη γενική κυβέρνηση, κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2009 καταγράφηκε έλλειμμα της τάξης του 2,4%
του ΑΕΠ σε σχέση με πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ για
την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Το πρωτογενές
ισοζύγιο (primary balance) κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2009 επιδεινώθηκε καταγράφοντας έλλειμμα
ύψους 1,4% του ΑΕΠ από πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008. Η χειροτέρευση
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στα δημοσιονομικά οφείλεται στην πολύ μεγάλη
αύξηση των δημόσιων δαπανών σε συνδυασμό με
τη μείωση των δημόσιων εσόδων. Η μείωση των
δημόσιων εσόδων το 2009 οφείλεται, κυρίως, στη
μείωση των εσόδων από το φόρο κεφαλαιουχικών
κερδών, λόγω της παρατηρούμενης επιβράδυνσης
στον τομέα κατασκευών και ακινήτων, όπως επίσης
και στη μείωση των εσόδων από το ΦΠΑ, λόγω της
μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας. Η  αύξηση
των δαπανών οφείλεται, κυρίως, στις αυξήσεις στις
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης σε απολαβές
προσωπικού και κοινωνικές παροχές. Με βάση τα
πιο πάνω, ο επίσημος στόχος της κυβέρνησης για
δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 2,9% του ΑΕΠ για το
2009, ο οποίος ανακοινώθηκε από το Υπουργείο
Οικονομικών στη διάσκεψη για τον κρατικό
Προϋπολογισμό του 2010, φαίνεται αισιόδοξος και
μη ρεαλιστικός.  Αν οι μειώσεις των εσόδων και οι
αυξήσεις των δαπανών συνεχιστούν με τον ίδιο
ρυθμό, τότε προβλέπεται πως το έλλειμμα θα είναι
αρκετά πιο ψηλό από τον προαναφερόμενο στόχο
της κυβέρνησης. 

Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κατέ-
γραψε σημαντική μείωση από 59,4% σε 48,4% κατά
το 2008 και αυτό οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση
των χρεολυτικών ταμείων. Πρέπει να αναφερθεί,
όμως,  πως το πλεόνασμα στο πρωτογενές ισοζύγιο,
συνείσφερε επίσης σε αυτή την μείωση. Κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2009 το δημόσιο χρέος αυξή-
θηκε στο 54,7% του ΑΕΠ. Αυτή η σημαντική αύξηση
οφείλεται στην έκδοση εννιάμηνων γραμματίων
αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία θα
λήξουν εντός του 2009 και γι’ αυτό το λόγο δεν θα
επηρεάσουν σημαντικά το τελικό δημόσιο χρέος του
τρέχοντος έτους. 

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για τους κύριους δείκτες
της εγχώριας οικονομίας, και με βάση το κεντρικό
σενάριο, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ προβλέπεται
να συρρικνωθεί κατά 1,3% το 2009, ενώ οριακή
αύξηση της τάξης του 0,3% αναμένεται το 2010. Το

2011 αναμένεται συγκρατημένη ανάκαμψη της τάξης
του 1,8%, σε συνάρτηση με  την ανάκαμψη των εμπο-
ρικών μας εταίρων. Οι προβλέψεις αυτές είναι χαμη-
λότερες από τις αντίστοιχες προβλέψεις του Ιουνίου
2009, κυρίως ως επακόλουθο των δραματικών ενδιά-
μεσων  εξελίξεων που καταγράφηκαν στην κυπριακή
οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων
αναθεωρήσεων των στοιχείων των εθνικών λογαρια-
σμών για το πρώτο τρίμηνο.

Ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να επιβραδυνθεί και να
περιοριστεί γύρω στο 0,2% το 2009, λόγω, κυρίως,
της μείωσης της διεθνούς τιμής πετρελαίου.  Ο
ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας αναμένεται να
κυμανθεί γύρω στο 2,3% το 2009 αντικατοπτρίζον-
τας τις  ψηλές τιμές στα τρόφιμα αλλά και στις
υπηρεσίες παραμένοντας έτσι σε πολύ ψηλά
επίπεδα σε σχέση με την υπόλοιπη ζώνη του ευρώ.
Ως εκ τούτου, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όσον
αφορά την πορεία του πληθωρισμού μεσοπρόθε-
σμα, για αποφυγή ενδεχόμενης διάβρωσης της
ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Το
2010 ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο
2,6%, ενώ ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας
αναμένεται να παρουσιάσει επιβράδυνση και να
περιοριστεί στο 1,4%. 

Συνθήκες χρηματοοικονομικής σταθερότητας

Γενικά, οι κίνδυνοι για τη χρηματοοικονομική
σταθερότητα που πηγάζουν από τις συνθήκες
στον τομέα των νοικοκυριών κρίνονται μεν ως
ελεγχόμενοι αλλά έχουν αυξηθεί κατά τους
τελευταίους έξι μήνες. Παρόλον ότι το συνολικό
βάρος που επωμίζονται τα νοικοκυριά για την
εξυπηρέτηση των δανείων τους έχει σταθερο-
ποιηθεί, σε κάποιο βαθμό, λόγω της μείωσης του
ετήσιου ρυθμού αύξησης των τραπεζικών
δανείων προς τα νοικοκυριά και της σχετικά
μικρής πτώσης των επιτοκίων νέου δανεισμού,
μια περαιτέρω επιδείνωση των εγχώριων
μακροοικονομικών συνθηκών, ιδιαίτερα όσον
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αφορά την αγορά εργασίας, ενδεχομένως, να
εκθέσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυ-
ριών σε μεγαλύτερους κινδύνους και να επηρε-
άσει αρνητικά την ικανότητά τους να
αποπληρώνουν τα δάνειά τους.

Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις αναμένεται να
παραμείνει δύσκολο για τους επόμενους τουλάχι-
στον μήνες. Στην περίπτωση που οι εγχώριες
μακροοικονομικές συνθήκες επιδεινωθούν περαι-
τέρω, τα έσοδα και η κερδοφορία των μη χρημα-
τοοικονομικών επιχειρήσεων αναμένεται να
επηρεαστούν γενικά αρνητικά. Επίσης, λόγω του
υψηλότερου κόστους τραπεζικού δανεισμού που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Κύπρο, σε
σύγκριση με άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, και
της περιορισμένης δυνατότητας άντλησης πόρων
από άλλες πηγές όπως είναι η κεφαλαιαγορά, ενδέ-
χεται να προκύψουν αρνητικές επιπτώσεις στη
κερδοφορία τους. Ταυτόχρονα, το χρέος των μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων παραμένει σε
υψηλά επίπεδα, καθιστώντας τον εταιρικό τομέα
λιγότερο ικανό να αντεπεξέρχεται σε ενδεχόμε-
νους περαιτέρω κλυδωνισμούς. Στο άμεσο μέλλον,
η μειωμένη κερδοφορία, το ψηλό επίπεδο δανει-
ακών υποχρεώσεων και η εξάρτηση των εταιρειών
από τη τραπεζική χρηματοδότηση αναμένεται να
παραμείνουν οι κύριες αδυναμίες του τομέα των
μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.

Κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2009, η
δραστηριότητα στον εγχώριο τομέα των ακινήτων
παρέμεινε υποτονική, όπως καταδεικνύεται από
αριθμό βασικών δεικτών. Παράλληλα, οι τιμές των
οικιστικών ακινήτων προβλέπονται να υποχωρή-
σουν κατά το τρέχον έτος. Επίσης, ο ετήσιος
ρυθμός αύξησης των τραπεζικών δανείων προς
τον ευρύτερο τομέα των ακινήτων παρουσίασε
σημαντική επιβράδυνση κατά την περίοδο Σεπτεμ-
βρίου 2008-Σεπτεμβρίου 2009. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2009, κατά το οποίο
υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιμα συγκεντρωτικά

στοιχεία για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου, οι
τράπεζες είχαν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές
εξελίξεις που καταγράφηκαν στην κυπριακή οικο-
νομία καθώς και ένα δυσμενές εξωτερικό λειτουρ-
γικό περιβάλλον που χαρακτηριζόταν από
αβεβαιότητα λόγω των αρνητικών συνεπειών της
πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοοικονομικής
κρίσης, η οποία, όμως, είχε περιορισμένες άμεσες
επιπτώσεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Κατά
την υπό ανασκόπηση περίοδο, παρά τη σημαντική
επιβράδυνση στο ρυθμό μεγέθυνσης της κερδο-
φορίας των τραπεζών, αυτές παρέμειναν επικερ-
δείς. Παράλληλα, το υψηλό κόστος
χρηματοδότησης των τραπεζών έχει εξασκήσει
πίεση στα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια. Οι
δείκτες ρευστότητας καταδεικνύουν μείωση της
πλεονάζουσας ρευστότητας στο τραπεζικό
σύστημα κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2009.
Αντίθετα, τα κεφαλαιακά αποθέματα του τραπεζι-
κού συστήματος της Κύπρου που απαιτούνται για
αντιμετώπιση απρόβλεπτων ζημιών έχουν αυξηθεί
ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας
των τραπεζών παραμένει σε ικανοποιητικά
επίπεδα, σαφώς ψηλότερα έναντι του ελάχιστου
απαιτούμενου ορίου του 8% που ισχύει σε επίπεδο
μεμονωμένων τραπεζών. Επιπρόσθετα, η ποιότητα
του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των τραπεζών
δεν φαίνεται να παρουσιάζει επιδείνωση επί του
παρόντος, παρόλον ότι το ποσοστό κάλυψης των
μη εξυπηρετούμενων και επισφαλών δανείων και
χρεωστικών τίτλων από προβλέψεις μειώθηκε
σημαντικά κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο.

Πλην, όμως, στο άμεσο μέλλον, οι τράπεζες
αντιμετωπίζουν αριθμό δυνητικών κινδύνων.
Καταρχήν, η μείωση της εγχώριας οικονομικής
δραστηριότητας, σε συνάρτηση με το ασθενές
εξωτερικό μακροοικονομικό περιβάλλον, λογικά
οδηγούν τις τράπεζες στην υιοθέτηση αυστηρό-
τερων κριτηρίων στις πιστοδοτήσεις και στην
εξασθένηση της ζήτησης για νέο δανεισμό από
τα νοικοκυριά και τις μη χρηματοοικονομικές
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επιχειρήσεις με αποτέλεσμα την επιβράδυνση
της πιστωτικής επέκτασης. Οι εξελίξεις αυτές
αναμένεται να επηρεάσουν τα έσοδα των τραπε-
ζών και, συνεπώς, την κερδοφορία τους. Επιπρό-
σθετα, ο πιστωτικός κίνδυνος από το δανεισμό
προς τα νοικοκυριά και τις μη χρηματοοικονομι-
κές επιχειρήσεις έχει αυξηθεί, ενώ μια ενδεχό-
μενη περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας
εξυπηρέτησης των δανείων τους εμπεριέχει τον
κίνδυνο να δημιουργηθούν προβλήματα στην
ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των
τραπεζών μελλοντικά. Λόγω της μείωσης των
εντάσεων στις διεθνείς χρηματοοικονομικές
αγορές και των έκτακτων μέτρων στήριξης του
τραπεζικού τομέα πολλών χωρών από τις κυβερ-
νήσεις και νομισματικές αρχές και σε επίπεδο της
ζώνης του ευρώ από την ΕΚΤ, ο κίνδυνος αντι-
συμβαλλομένου επί του παρόντος έχει περιορι-
στεί σημαντικά. Παράλληλα, ο κίνδυνος αγοράς
που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εγχώριες τράπε-
ζες εξακολουθεί να είναι περιορισμένος. Αντί-
θετα, ο κίνδυνος άντλησης ρευστότητας από τις
τράπεζες παραμένει σημαντικός λόγω του συνε-
χιζόμενου αυξημένου κόστους χρηματοδότησής
τους που οφείλεται, κυρίως, στη διατήρηση των
καταθετικών επιτοκίων σε ψηλά επίπεδα λόγω
του έντονου ανταγωνισμού στην κυπριακή και
ελληνική αγορά. Με την αναμενόμενη έκδοση
ειδικών κυβερνητικών τίτλων για περίοδο μέχρι
και τρία χρόνια συνολικού ύψους μέχρι €3 δις, οι
οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις
εγχώριες τράπεζες για σκοπούς άντλησης φθηνό-
τερης ρευστότητας από την ΕΚΤ, ο πιο πάνω
κίνδυνος περιορίζεται, τουλάχιστον για το εγγύς
μέλλον. Ο κίνδυνος που πηγάζει από τη παρου-
σία των τριών μεγαλύτερων εγχώριων τραπεζι-
κών ομίλων στο εξωτερικό έχει, επίσης,
μεγεθυνθεί λόγω της επιδείνωσης των μακροοι-
κονομικών συνθηκών σε ορισμένες από τις
χώρες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, στις οποίες
δραστηριοποιούνται οι εν λόγω όμιλοι.

Συμπεράσματα

Η έκδοση του Οικονομικού Δελτίου του Δεκεμβρίου
2009 συμπίπτει με μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο
για την οικονομία της χώρας μας. Η χειροτέρευση
των δεικτών της οικονομίας εξαιτίας της διεθνούς
ύφεσης είναι πια γεγονός και αυτό αντανακλάται στις
μειώσεις που κατέγραψε το πραγματικό ΑΕΠ κατά το
πρώτο εννιάμηνο του 2009, αλλά και από άλλα
αρνητικά στοιχεία που καταγράφονται στο παρόν
Δελτίο. Σημειώνεται ιδιαίτερα η ανησυχητική πορεία
της ανεργίας που ενώ ήδη έφθασε σε ψηλά επίπεδα
αναμένεται να επιδείξει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση,
σε πρωτόγνωρα για την Κύπρο επίπεδα. Η επιδεί-
νωση της οικονομικής κατάστασης στην Κύπρο,
ιδιαίτερα κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, καταγρά-
φεται την ίδια στιγμή που στη ζώνη του ευρώ παρα-
τηρείται βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Πέραν
όμως από τη μείωση της οικονομικής δραστηριότη-
τας στη χώρα μας, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη
ανησυχία είναι η σημαντική μεγέθυνση του δημο-
σιονομικού ελλείμματος, ιδιαίτερα από το 2010 και
μετά, σε επίπεδα που κάθε άλλο μπορούν να χαρα-
κτηριστούν ως διατηρήσιμα. 

Σήμερα υπάρχει η άμεση ανάγκη για χρησιμο-
ποίηση δημοσιονομικών πόρων προς διευκόλυνση
της ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας. Εντού-
τοις, οι δημοσιονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι
αφού το έλλειμμα αναμένεται να ξεπεράσει σημαν-
τικά το στόχο του 3% του ΑΕΠ. Το κύριο ζητούμενο
είναι η στόχευση και διάρθρωση της δημοσιονομι-
κής πολιτικής ώστε ταυτόχρονα να υποβοηθήσει την
έξοδο από την κρίση και να θέσει τα θεμέλια για τη
διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Η
πρόκληση για τη δημοσιονομική πολιτική είναι
μεγάλη αν αναλογιστεί κανείς ότι πρέπει ταυτόχρονα
να μην παραγνωριστεί η κοινωνική πολιτική. 

Γενικά, οι δύο βασικές αρχές που πρέπει να
διέπουν διαχρονικά το μακροχρόνιο σχεδιασμό της
δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους είναι η
πειθαρχία και η ευελιξία. Η δημοσιονομική πειθαρ-
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χία είναι αναγκαία για την αξιοπιστία και την ικανό-
τητα χάραξης μακροοικονομικής πολιτικής, η οποία
συμβάλλει στον περιορισμό του μακροπρόθεσμου
κόστους χρη μα το  δότησης και της αύξησης της
παραγωγικότητας και του πλούτου του τόπου. Από
την άλλη, η δημοσιονομική ευελιξία είναι απαραί-
τητη για τη διαχείριση των απροσδόκητων κλονι-
σμών στο οικονομικό περιβάλλον, όπως ακριβώς η
υφιστάμενη ύφεση που αντιμετωπίζουμε. Όταν η
δημοσιονομική πολιτική διαχρονικά βασίζεται πάνω
στις δύο αυτές αρχές, ενισχύει την αποτελεσματική
παρέμβαση του κράτους σε περιόδους οικονομικών
δυσκολιών. Μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ως
αντικυκλικό πολιτικό εργαλείο προς τόνωση της
συνολικής ζήτησης. 

Πέραν της πρόκλησης για εφαρμογή δημοσιονο-
μικής πειθαρχίας, σε συνδυασμό με αναπτυξιακή και
κοινωνική πολιτική, υπάρχει επίσης στην Κύπρο το
έντονο πρόβλημα της εξεύρεσης πόρων για τη
χρηματοδότηση των συνταξιοδοτικών ταμείων.
Αυτό το πρόβλημα επιδεινώνεται σταδιακά στη
χώρα μας λόγω της αύξησης του μέσου όρου ζωής
σε συνδυασμό με την υποτονική γεννητικότητα. Η
λύση για το εύλογο πρόβλημα, πρέπει επίσης να
αποτελεί μέρος του μακροχρόνιου σχεδιασμού της
δημοσιονομικής πολιτικής.

Οι εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία είναι ιδιαί-
τερα δύσκολες και χρήζουν πολύ λεπτών και καλά
σχεδιασμένων χειρισμών. Πολυσυζητημένες τομές
στο δημόσιο τομέα μπορούν να αποτελέσουν το
πρώτο σημαντικό βήμα. Οι δημόσιες δαπάνες θα
πρέπει να επικεντρώνονται στο μέγιστο δυνατό
βαθμό σε μέτρα που έχουν σημαντικό και μακρο-
πρόθεσμο αναπτυξιακό αποτέ  λεσμα και οδηγούν
στην ενίσχυση της παρα  γω γικότητας και ανταγωνι-
στικότητας της κυπριακής οικονομίας. Οι δε δαπά-
νες για ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει
να γίνονται επιλεκτικά και στοχευμένα. Είναι επίσης
σημαντικό οι πιο πάνω μακροχρόνιοι σχεδιασμοί να
ενταχθούν σε ένα μεσοπρόθεσμο πλαίσιο καταρτι-
σμού των προϋπολογισμών του κράτους.

Πέραν του ελέγχου των δαπανών πρέπει επίσης
να προχωρήσουν άμεσα οι διαθρωτικές αλλαγές που
ενισχύουν διαχρονικά την μακροπρόθεσμη και
διατηρήσιμη ανάπτυξη και συμβάλλουν στον περιο-
ρισμό της ανάγκης για δημοσιονομική στήριξη. Η
υγιής και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη δεν μπορεί να
βασίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στη δημο-
σιονομική στήριξη. Αντίθετα, θα πρέπει να βασίζε-
ται στην υγιή λειτουργία της οικονομίας, με το ρόλο
του κράτους να εστιάζεται στη σωστή ρύθμιση και
περιφρούρηση των κανόνων της ελεύθερης οικονο-
μίας και του υγιούς ανταγωνισμού. Η σταθερότητα
του συστήματος αυτού και η προφύλαξή του από
την έκθεση σε υπέρμετρους κινδύνους θα πρέπει να
αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του κράτους. Όπως
διαχρονικά και η Κεντρική Τράπεζα πράττει μέσω
της εποπτείας που ασκεί στον τραπεζικό τομέα, με
αποτέλεσμα να παραμένει υγιής και ισχυρός παρά
τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοοικονομικής
κρίσης και ύφεσης.

Οι συνθήκες είναι δύσκολες και οι προκλήσεις
οικονομικής πολιτικής μεγάλες. Η έγκαιρη αναπρο-
σαρμογή της δημοσιονομικής αλλά και ευρύτερα του
συνόλου της οικονομικής πολιτικής σε ορθολογιστική
βάση μπορεί να συμβάλει στην επαναφορά της οικο-
νομίας σε διατηρήσιμη πορεία. Όσο, όμως, πιο αργά
γίνουν οι διαρθρωτικές αλλαγές και το μακροπρόθε-
σμο νοικοκύρεμα των δημόσιων οικονομικών, τόσο
πιο μεγάλο θα είναι το μακροπρόθεσμο κόστος στις
αναπτυξιακές προοπτικές της Κύπρου. 

Συμπερασματικά, οι τράπεζες στην Κύπρο
παραμένουν υγιείς και εύρωστες και βρίσκονται
σε καλή θέση να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά
τις ενδεχόμενες δυσκολίες που μπορεί να
προκύψουν στην πορεία. Ωστόσο, οι κίνδυνοι και
οι προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται
αντιμέτωπος ο τραπεζικός τομέας θα μπορούσαν
να δυσχεράνουν την προσπάθεια των τραπεζών
να διατηρήσουν τα σημερινά επίπεδα
κερδοφορίας τους στο άμεσο μέλλον. 







ΕνΟΤΗΤα α

Μακροοικονομικές Εξελίξεις
και Προβλέψεις 
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1. Διεθνές περιβάλλον

1.1 Εξωτερικές εξελίξεις

Οικονομική μεγέθυνση ΑΕΠ1

Τα σημάδια σταθεροποίησης της διεθνούς
οικονομίας έγιναν πιο έντονα περί τα μέσα του
2009 με τους αναλυτές να αναμένουν περαιτέρω
βελτίωση και στους επόμενους μήνες. Παράλληλα,
άνκαι η αβέβαιη κατάσταση στα οικονομικά
δρώμενα εξακολουθεί να υφίσταται, αναλυτές
έχουν ήδη ξεκινήσει να αναφέρονται στην
προοπτική της σταδιακής απομάκρυνσης των
έκτακτων μέτρων που είχαν ληφθεί από τις
νομισματικές αρχές για αντιμετώπιση της κρίσης.
Ταυτόχρονα, οι κεντρικές τράπεζες, και ειδικότερα
η ΕΚΤ, αυξάνουν τις παραινέσεις τους για
ορθολογιστική δημοσιονομική πολιτική, ενόψει
των μεγάλων ελλειμμάτων που έχουν προκύψει
λόγω των  εισαχθέντων μέτρων στήριξης των
οικονομιών στις πλείστες χώρες. Οι προβλέψεις
των αναλυτών τόσο για το ΑΕΠ όσο και για τον
πληθωρισμό για τις πλείστες οικονομίες έχουν
αναθεωρηθεί προς τα πάνω για το 2010, για πρώτη
φορά από την αρχή της κρίσης. 

Γενικότερα, οι αρνητικοί ετήσιοι ρυθμοί
ανάπυξης για το τρίτο τρίμηνο διατηρήθηκαν σε
ηπιότερα επίπεδα, η ανεργία παρέμεινε σταθερή,
άνκαι σε αρκετά ψηλά επίπεδα στις μεγάλες οικο -
νο μίες, ενώ ο πληθωρισμός διατηρήθηκε υποτονικός.
Επιπλέον όμως, αυξανόμενος αριθμός δεικτών
εμπιστοσύνης και άλλων στατιστικών στοιχείων
υποδηλούν πιο αισιόδοξες εξελίξεις μελλοντικά.

Στη ζώνη του ευρώ ο ετήσιος ρυθμός μεγέ -
θυνσης του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο βρισκόταν στο
-4,1% σε σύγκριση με -4,8% το δεύτερο τρίμηνο.
Σε τριμηνιαία βάση, ο ρυθμός μεταβολής για το
τρίτο τρίμηνο ήταν 0,4% από -0,2% το δεύτερο
τρίμηνο και -2,5% το πρώτο. Η ανάλυση κατά
τομέα του ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο δεν ήταν

1. Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πιο
πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist Poll (5 Νοεμβρίου
2009), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Economic Forecasts, autumn
2009) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic
Outlook, Οκτώβριος 2009).



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009    ■

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ 19

διαθέσιμη μέχρι την τελευταία ημερομηνία
ενημέρωσης των στατιστικών στοιχείων του
παρόντος Δελτίου. Εντούτοις υπάρχουν ενδείξεις
ότι η θετική ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου σε
σχέση με το δεύτερο προήλθε από τα κυβερνητικά
μέτρα στήριξης, την άνοδο των εξαγωγών και την
αύξηση των αποθεμάτων. Οι μεγαλύτερες
οικονομίες της ζώνης του ευρώ (Γερμανία, Γαλλία
και Ιταλία) παρουσίασαν θετικούς ρυθμούς μεγέ -
θυνσης το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο. Η
κινητήριος δύναμη, ειδικά στη Γερμανία, φαίνεται
ότι ήταν η άνοδος στις εξαγωγές. Το γεγονός αυτό
έδωσε μερική στήριξη και στις επενδυτικές
δαπάνες των γερμανικών εταιρειών. Αναφορικά με
την ανεργία στη ζώνη του ευρώ, αυτή παρέμεινε
σχετικά σταθερή στο 9,7% το Σεπτέμβριο από
9,6% τον Αύγουστο. Αναλυτές έχουν αναθεωρήσει
προς τα πάνω τις τελευταίες προβλέψεις του ΑΕΠ
για το έτος 2010, με το ρυθμό μεγέθυνσης να
φαίνεται ότι θα βρίσκεται κοντά στο 0,7% από
-0,1% που ήταν οι προβλέψεις κατά το δεύτερο
τρίμηνο του 2009. Οι προβλέψεις για τη ζώνη του
ευρώ το τρέχον έτος παραμένουν γύρω στο -4%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο ετήσιος ρυθμός μετα -
βολής το τρίτο τρίμηνο ήταν -5,2% από -5,5% το
προηγούμενο τρίμηνο. Σε τριμηνιαία βάση, βρισκό -
ταν στο -0,4% από -0,6%, αντίστοιχα. Η ύφεση στο
Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζεται με έντονους
ρυθμούς και όλοι οι κύριοι τομείς, δηλαδή,
βιομηχανική παραγωγή, υπηρεσίες και γεωργία,
παρουσίασαν ύφεση. Οι τελευταίες προβλέψεις των
αναλυτών για το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ το 2009
έχουν χειροτερεύσει φθάνοντας στο -4,5% από
-3,9% που ήταν κατά το δεύτερο τρίμηνο. Αντίθετα,
για το 2010 οι προβλέψεις έχουν αναθεωρηθεί προς
τα πάνω και συγκεκριμένα στο 1% από 0% που
δημοσιεύθηκαν το δεύτερο τρίμηνο. Η ανεργία
βρισκόταν στο 7,8% το τρίτο τρίμηνο, ουσιαστικά
αμετάβλητη από το προηγούμενο. Η αισιοδοξία για
το 2010 βασίζεται, εν μέρει, στην αναμενόμενη
γενικότερη ανάκαμψη στη διεθνή οικονομία. Ως
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αποτέλεσμα, αναμένεται να βελτιωθεί η εξωγενής
ζήτηση, με περαιτέρω θετικές επιπτώσεις στη
βρετανική οικονομία μέσω των εξαγωγών της, οι
οποίες επωφελούνται και από την έντονη αποδυ -
νάμωση της στερλίνας. Επίσης, τα κυβερνητικά
μέτρα στήριξης της οικονομίας αναμένεται ότι θα
έχουν περαιτέρω θετικές επιδράσεις στην οικονομία
το 2010.

Στις ΗΠΑ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ
το τρίτο τρίμηνο του 2009 βρισκόταν στο -2,3% σε
σύγκριση με -3,8% το δεύτερο τρίμηνο. Σε
τριμηνιαίους όρους, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν
0,9% και -0,2%. Οι προβλέψεις των αναλυτών
εμφανίζονται αισιόδοξες για την αμερικανική
οικονομία το 2010. Συγκεκριμένα, αναμένεται ότι
ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ θα
βρίσκεται πλησίον του 2,1% σε σύγκριση με την
πρόβλεψη του 0,8% που επικρατούσε το δεύτερο
τρίμηνο του 2009. Όσον αφορά το τρέχον έτος, οι
προβλέψεις παραμένουν αρνητικές στο -2,5%,
αλλά ελαφρώς βελτιωμένες από το -2,9% που
ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2009. Η γενική
αισιοδοξία των αναλυτών βασίζεται κυρίως στη
βελτίωση των συνθηκών πιστωτικής επέκτασης,
στην παραγωγή νέων αποθεμάτων, στην
εξισορρόπηση των συνθηκών προσφοράς και
ζήτησης στην αγορά ακινήτων και στον
τερματισμό του έντονου ρυθμού αποταμιεύσεων
των νοικοκυριών. Αναφο ρικά με την ανεργία, αυτή
βρισκόταν στο 9,8% το Σεπτέμβριο σε σύγκριση με
9,7% τον Αύγουστο. 

Στην Ιαπωνία η οικονομία συνεχίζει να κινείται
με αργούς ρυθμούς αφού ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής του ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο
παρουσιάζεται μειωμένος κατά 4,7%. Η κινητήρια
δύναμη για το τρίτο τρίμηνο ήταν κατά κύριο λόγο
τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης και η σώρευση
νέων αποθεμάτων από τις εταιρείες. Όσον αφορά
την ανεργία, τα τελευταία στοιχεία αναφέρονται
στον Αύγουστο όπου είχε καταγραφεί ανεργία της
τάξης του 5,5% σε σύγκριση με 5,7% τον Ιούλιο. Η
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οικονομία, η οποία σύμφωνα με τους αναλυτές
αναμένεται ότι φέτος θα σμικρύνει κατά 5,7%,
ελαφρώς πιο πάνω από το -6% που ήταν οι
προβλέψεις το δεύτερο τρίμηνο, εξακολουθεί να
βασίζεται στις εξαγωγές. Όσον αφορά το 2010,
αναμένεται μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 1,4% σε
σύγκριση με 0,4% που ήταν οι παλαιότερες
προβλέψεις (Διάγραμμα Α.1). 

Πληθωρισμός2

Ο πληθωρισμός άνκαι γενικά χαμηλός ή και
αρνητικός, σε ορισμένες χώρες παρουσίασε
ελαφριά ανάκαμψη λόγω, κυρίως, της επίδρασης
βάσης από τις περσινές πολύ χαμηλές τιμές του
αργού πετρελαίου το μήνα Οκτώβριο. Αναμένεται
ότι εντός των επόμενων τριμήνων ο πληθωρισμός
θα επανέλθει με θετικό πρόσημο στις περισ -
σότερες οικονομίες, με τις προβλέψεις των
αναλυτών να αναθεωρούνται ελαφρά προς τα
πάνω για το 2010 (Διάγραμμα Α.2). 

Συγκεκριμένα, στη ζώνη του ευρώ ο ΕνΔΤΚ
ανήλθε στο -0,1% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με
-0,3% το Σεπτέμβριο. Η διακύμανσή του οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην προαναφερθείσα επίδραση
βάσης. Εντός των επόμενων τριμήνων αναμένεται
ότι θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο παραμέ -
νοντας όμως κάτω από το στόχο της ΕΚΤ που είναι
κοντά αλλά πιο κάτω του 2%. Οι τελευταίες
προβλέψεις για το κλείσιμο του φετινού έτους
βρίσκονται γύρω στο 0,3%, πολύ κοντά στις
προβλέψεις που ανακοινώθηκαν το δεύτερο
τριμήνο, ενώ για το 2010 οι αναλυτές εκτιμούν ότι
ο πληθωρισμός θα κυμανθεί κοντά στο 1%, και
πάλι πολύ κοντά στο 0,9% που είχε εκτιμηθεί κατά
το δεύτερο τρίμηνο του 2009. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο πληθωρισμός
παρουσίασε επιτάχυνση στο 1,5% τον Οκτώβριο
από 1,1% το Σεπτέμβριο λόγω, κυρίως, της
ανοδικής επίδρασης βάσης στην τιμή του
πετρελαίου και, συνεπώς, της επίδρασής της στον

2. Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό υπολογίζεται ως ο μέσος όρος
των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist Poll (5
Νοεμβρίου 2009), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Economic Forecasts,
autumn 2009) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World
Economic Outlook, October 2009).

   

   

ΗΠΑ Ιαπωνία
ζώνη του ευρώ Ην. Βασίλειο

    
    

-11

-9

-7

-5

-3

-1

1

3

5

       

   

                      
    

 

20
09

20
102003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q3Q1

Προβλ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.1 ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ετήσια μεταβολή %, εποχιακά διορθωμένη)

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

Ιαν.
2003

Ιαν.
2004

Ιαν.
2005

Ιαν.
2006

Ιαν.
2007

Ιαν.
2008

Ιαν.

20
10

20
09

   

Προβλ.

   

       

     

  

  

                          

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

ΗΠΑ Ιαπωνία

     

  

  

                          

ζώνη του ευρώ Ην. Βασίλειο   
 

 
      

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

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



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ22

τομέα των μεταφορών. Αναλυτές εκτιμούν ότι τόσο
το 2009 όσο και το 2010 ο πληθωρισμός θα κλείσει
στο 1,6% σε σύγκριση με τις προβλέψεις που
επικρατούσαν το δεύτερο τρίμηνο για 1,3% και για
τα δύο έτη.

Στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός παρουσίασε μείωση
κατά 0,2% τον Οκτώβριο από μείωση 1,3% το
Σεπτέμβριο λόγω της επίδρασης βάσης των
ενεργειακών τιμών από το 2008. Αναλυτές εκτιμούν
ότι το τρέχον έτος ο πληθωρισμός θα κυμανθεί γύρω
στο -0,4% από -0,8% που ήταν οι προηγούμενες
προβλέψεις. Το 2010 ο πληθωρισμός αναμένεται
πλησίον του 1,4% ενώ οι παλαιότερες προβλέψεις
τον τοποθετούσαν γύρω στο 0,5%. 

Στην Ιαπωνία τα τελευταία στοιχεία κατά την
περίοδο γραφής του Δελτίου αναφέρονται στο
Σεπτέμβριο, μήνα κατά τον οποίο ο πληθωρισμός
βρισκόταν στο -2,2%, αμετάβλητος από τον
Αύγουστο. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός
θα κλείσει το 2009 στο -1,2%, ελαφρώς χειρότερα
από το -1% που ήταν οι προηγούμενες προβλέψεις.
Το 2010 ο πληθωρισμός αναμένεται γύρω στο 
-0,7% ενώ οι προβλέψεις το δεύτερο τρίμηνο
βρίσκονταν γύρω στο -0,5%. 

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Το ευρώ κατέγραψε ενδυνάμωση έναντι των τριών
βασικών νομισμάτων από το Μάιο μέχρι τις
13 Νοεμβρίου του 2009, τελευταία ημέρα
ενημέρωσης των στατιστικών στοιχείων στο
παρόν δελτίο (Διάγραμμα Α.3). Η αποδυνάμωση
του αμερικα νικού νομίσματος επήλθε εν μέρει από
τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια και την αύξηση στην
ανάληψη κινδύνων από τους επενδυτές και,
επομένως, τη μείωση στη ζήτηση για ασφαλή
νομίσματα όπως το δολάριο. Όσον αφορά τη
στερλίνα, τα αρνητικά οικονομικά δεδομένα και οι
αβέβαιες μελλοντικές προοπτικές του Ηνωμένου
Βασιλείου προκάλεσαν περαιτέρω αποδυνάμωση
του βρετανικού νομίσματος.

δολάριο γεν στερλίνα

100

110

120

130

140

150

160

170

180

       
       2000 =100)

Σ                 

 

Ιαν.
2005

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

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.3 Επιλεγμένες ισοτιμίες έναντι του ευρώ
(δείκτης μέσων μηνιαίων όρων, έτος βάσης  2000 =100)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), KTK.
Σημείωση: Άνοδος (πτώση) στον δείκτη υποδηλοί την ανατίμηση (υποτίμηση) του
ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων.
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Πρόσφατες ενδείξεις στις αγορές είναι ότι
πράξεις τύπου “carry trade”, δηλαδή δανεισμός σε
νόμισμα με χαμηλό επιτόκιο και επενδύσεις σε
νομίσματα με ψηλότερες αποδόσεις έχουν αρχίσει
να γίνονται πιο δημοφιλείς τόσο για πράξεις σε
δολάρια όσο και σε στερλίνα. 

Όσον αφορά την ισοτιμία του ευρώ έναντι του
γεν, αυτή παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις κατά
την υπό εξέταση περίοδο, γενικά όμως το
ευρωπαϊκό νόμισμα κατέγραψε ενδυνάμωση
έναντι του ιαπωνικού. Η ζήτηση για γεν φαίνεται να
επη ρεάστηκε αρνητικά από τη μεταστροφή των
επενδυτών σε στοιχεία ενεργητικού με επενδυτικό
κίνδυνο και τις ανησυχίες των αγορών για τη
συναλλαγματική πολιτική της Ιαπωνίας. 

Αντικατοπτρίζοντας τις πιο πάνω εξελίξεις, από το
Μάιο μέχρι τις 13 Νοεμβρίου του 2009, η μέση αξία
του ευρώ παρουσίασε άνοδο 8,9% έναντι του
δολαρίου, 1,5% έναντι της στερλίνας και 1,7% έναντι
του γεν. Κατά την περίοδο 1ης Ιανουαρίου με 13
Δεκεμβρίου του 2009, το ευρωπαϊκό νόμισμα
ανατιμήθηκε κατά 7,2% έναντι του δολαρίου και 5,4%
έναντι του γεν, ενώ υποτιμήθηκε έναντι της στερλίνας
κατά 7,3% (Πίνακας Παραρτήματος Γ.1, σελ.142).

Πετρέλαιο και χρυσός

Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent παρουσίασε
άνοδο κατά την υπό επισκόπηση περίοδο
(Διάγραμμα Α.4) λόγω, κυρίως, της αύξησης στη
ζήτηση από τη γενική προσδοκία στις αγορές για
λήξη της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης.
Συγκεκριμένα, στις 13 Νοεμβρίου του 2009 η τιμή
του μαύρου χρυσού ανερχόταν στα $75,48 (€50,56)
από $47,78 (€34,41) στις αρχές του έτους,
σημειώνοντας άνοδο 58% (46,9%). Παράλληλα, ο
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International
Energy Agency) έχει διαδοχικά αναθεωρήσει προς
τα πάνω τις προβλέψεις του για τη ζήτηση το 2010,
ειδικότερα για τη Βόρεια Αμερική και την Ασία.
Επιπλέον, στατιστικά στοιχεία για το εμπόριο στην

Ιαν. Ιαν. Ιαν.Σεπτ. Μάιος Σεπτ. Μάιος Σεπτ.
2005 2006 2007 2008 2009

      

     
 

 

      

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160
 

       

€ ανά βαρέλι $ ανά βαρέλι 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.4 Τιμές κλεισίματος πετρελαίου
τύπου Brent
(ημερήσια στοιχεία)

Πηγή: Bloomberg.



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ24

Κίνα έδωσαν περαιτέρω στήριξη στις προσδοκίες
για αύξηση της ζήτησης για πετρέλαιο. Από την
πλευρά της προσφοράς, μείωση από μη μέλη του
Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (OPEC)
αντισταθμίστηκε μερικώς από αύξηση της
παραγωγής από μέλη του OPEC. 

Όσον αφορά το χρυσό (Διάγραμμα Α.5), η
τιμή του ξεπέρασε τα $1110 την ουγγία το
Νοέμβριο του 2009. Η απομάκρυνση των
επενδυτών από το δολάριο μέσω των λεγόμενων
carry trades, ως αποτέλεσμα της αυξημένης
εμπιστοσύνης ότι τα έκτακτα δημοσιονομικά και
νομισματικά μέτρα που λήφθηκαν κατά τη
διάρκεια της κρίσης θα παραμείνουν για κάποια
περίοδο ακόμη, οδήγησαν σε αγορά του χρυσού
ως μέσο κάλυψης ενδεχόμενης περαιτέρω
αποδυ νάμωσης της αξίας του δολαρίου.
Σημειώνεται ότι από την αρχή του τρέχοντος
έτους μέχρι τις 13 Νοεμβρίου του 2009 η τιμή του
χρυσού κατέγραψε άνοδο 27,2%. 

Επιλεγμένοι διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες

Η ανοδική τάση στις χρηματιστηριακές αξίες
συνεχίστηκε από το καλοκαίρι του 2009 με
έντονες, άνκαι βραχυπρόθεσμες, διακυμάνσεις. Τα
βελτιωμένα οικονομικά δεδομένα, που
στηρίχθηκαν, εν μέρει, και από τα έκτακτα
δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα στη ζώνη
του ευρώ και στις ΗΠΑ, βελτίωσαν τις συνθήκες
στον τραπεζικό τομέα για εταιρικά κέρδη και
ώθησαν τους επενδυτές σε πιο κινδυνοφόρα
στοιχεία ενεργητικού. Μερική εξαίρεση αποτελεί ο
ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225, ο οποίος
παρουσίασε περιορισμένη άνοδο την περίοδο υπό
ανασκόπηση και πτώση από το τέλος Οκτωβρίου,
λόγω αρνητικών στοιχείων στην Ιαπωνία
(Διάγραμμα Α.6). Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης DJ
Eurostoxx παρουσίασε άνοδο 22,3% από τα μέσα
Μαΐου μέχρι τις 13 Νοεμβρίου, ο S&P500
κατέγραψε άνοδο 23,7% ενώ ο Nikkei 225
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.5 Τιμές κλεισίματος χρυσού
(ημερήσια στοιχεία)

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

Πηγή: Bloomberg.
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παρουσίασε μικρή άνοδο της τάξης του 4,6%. Από
την αρχή του έτους οι εν λόγω δείκτες
παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 13,7%, 17,4%
και 8%, αντίστοιχα. 

Διεθνή βασικά επιτόκια

Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες συνέχισαν την
επεκτατική νομισματική πολιτική τους και μέχρι τα
μέσα Νοεμβρίου, διατηρώντας από τη μια τα
επιτόκια τους σταθερά αλλά σε πολύ χαμηλά
επίπεδα και από την άλλη συνεχίζοντας την
προσφορά ρευστότητας στις αγορές μέσω των
τακτικών αλλά και των μη συμβατικών μέτρων
άσκησης της νομισματικής πολιτικής. Προς τα τέλη
του Οκτωβρίου οι αγορές ξεκίνησαν να θεωρούν
πιθανή την προοπτική της σταδιακής απενεργο -
ποίησης των μη συμβατικών μέτρων μετά και τα
ενθαρρυντικά σημάδια σταθερο ποίησης στη
διεθνή οικονομία. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες
μεγάλες κεντρικές τράπεζες, η Τράπεζα της
Αγγλίας (ΤτΑ)  ανακοίνωσε μετά τη συνεδρίαση της
Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής στις 5
Νοεμβρίου ότι θα συνεχίσει την ποσοτική
χαλάρωση (quantitative easing) με αγορά
περαιτέρω αξιών ύψους £25 δις. Όπως
προαναφέρθηκε, σε σχέση με τα επιτόκια, η
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) διατήρησε
το βασικό της επιτόκιο στο 0-0,25%, η ΕΚΤ στο 1%
και η ΤτΑ στο 0,50% μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου
(Διάγραμμα Α.7).

1.2 νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ

Πληθωρισμός

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο
εναρμονισμένος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ
ανήλθε  στο -0,1%  τον Οκτώβριο  σε σύγκριση με
-0,3% το Σεπτέμβριο του 2009 και 3,2% τον
Οκτώβριο του 2008 (Διάγραμμα Α.8). Ο αρνητικός
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.7 Βασικά επιτόκια
(% ετησίως)

Πηγές: EKT, ΤτΑ, Oμοσπονδιακή Tράπεζα των ΗΠΑ.
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ρυθμός μεταβολής του ΕνΔΤΚ οφείλεται, κυρίως,
στη μείωση των τιμών της ενέργειας καθώς και των
τιμών των μη επεξεργασμένων τροφίμων. Εν
τούτοις τους επόμενους μήνες ο πληθωρισμός στη
ζώνη του ευρώ αναμένεται να επανέλθει σε θετικά
επίπεδα, λόγω, κυρίως, της επίδρασης βάσης από
την τιμή του αργού πετρελαίου η οποία αναμένεται
να αυξηθεί. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις
από σχετικούς δείκτες, οι πληθωριστικές
προσδοκίες των αγορών παραμένουν εντός των
πλαισίων του στόχου της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό,
δηλαδή κοντά αλλά κάτω του 2%.

Όσον αφορά τον ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της
ενέργειας, τον Οκτώβριο κατέγραψε ετήσια
αύξηση 0,8%, παραμένοντας ουσιαστικά
αμετάβλητος από το 0,9% που είχε σημειωθεί το
Σεπτέμβριο. Επίσης, ο ετήσιος ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης
της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων
τροφίμων κατέγραψε άνοδο 1%, παραμένοντας
ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με το Σεπτέμβριο
όπου είχε παρουσιάσει άνοδο 1,1%. Σημειώνεται
ότι από την αρχή του έτους τόσο ο ΕνΔΤΚ όσο και
ο δομικός πληθωρισμός εξαιρουμένης της
ενέργειας κατέγραψαν επιβράδυνση με το δομικό
να παραμένει, εντούτοις, με θετικό πρόσημο. 

Βασικά επιτόκια και παρεμβάσεις της ΕΚΤ

Κατά την περίοδο Ιουνίου-Νοεμβρίου του 2009, η
ΕΚΤ διατήρησε τα τρία  βασικά της επιτόκια
σταθερά. Ως εκ τούτου από τις 13 Μαΐου του 2009,
το επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματο -
δότησης παρέμεινε στο 1%, το επιτόκιο της
διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο
1,75% και το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων στο 0,25% (Διάγραμμα Α.9). 

Στα πλαίσια της εφαρμογής της νομισματικής
πολιτικής μέσω μη συμβατικών εργαλείων, λόγω
της ιδιάζουσας κατάστασης στο χρηματο -
οικονομικό περιβάλλον, στις 6 Ιουνίου του 2009 το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε την

 

 
 

  
 

 
 

EONIA 

επιτόκιο διευκόλυνσης
οριακής χρηματοδότησης

ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς
κύριας αναχρηματοδότησης

επιτόκιο διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων

2006 2007 2008 2009
Ιαν. Ιούλ. Ιαν. Ιούλ. Ιαν. Ιούλ. Ιούλ.Ιαν.

0

1

2

3

4

5

6

 

  

    

    
    

        
   

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.9 Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και ΕΟνΙα
(% ετησίως, ημερήσια στοιχεία)

Πηγές: EKT, www.euribor.org.
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αγορά καλυμμένων χρεογράφων ειδικών
προδιαγραφών από το Ευρωσύστημα ύψους μέχρι
€60 δις. Η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί κατά το
τέλος Ιουνίου του 2010, ενώ, μεταξύ 6 Ιουλίου και
18 Νοεμβρίου του 2009 το ύψος καλυμμένων
χρεογράφων που είχε ήδη αγοραστεί έφτασε στα
€24 δις. Παράλληλα, στις 24 Ιουνίου του 2009, η
ΕΚΤ διενήργησε την πρώτη μακροπρόθεσμη
πράξη κύριας αναχρηματοδότησης με διάρκεια 12
μήνες, παρέχοντας ρευστότητα στη διατραπεζική
αγορά ύψους €442 δις με καθορισμένο επιτόκιο
1%, έναντι εξασφάλισης. Η δεύτερη
μακροπρόθεσμη πράξη κύριας αναχρηματο -
δότησης με διάρκεια 12 μήνες που
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο παρουσίασε
περιορισμένη ζήτηση, με αποτέλεσμα να
διοχετευθεί ρευστότητα ύψους €75 δις με σταθερό
επιτόκιο 1%. Μια τρίτη πράξη παρόμοιας φύσης
είναι προγραμματισμένη για τις 16 Δεκεμβρίου του
2009 με επιτόκιο που θα καθοριστεί στο μέσο
ελάχιστο επιτόκιο των πράξεων κύριας
αναχρηματοδότησης οι οποίες θα διενεργηθούν
μέχρι και τα μέσα Δεκεμβρίου του 2010. Οι αγορές
δεν αναμένουν την επέκταση του μέτρου αυτού
κατά τον επόμενο χρόνο, δεδομένης της
μειωμένης ζήτησης που φαίνεται ότι υπάρχει. Όσον
αφορά τις συνήθεις παρεμβάσεις της ΕΚΤ για
προσφορά ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα,
ενδεικτικά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου
του 2009 η ΕΚΤ παρείχε μέση ρευστότητα ύψους
€161 δις μέσω πράξεων κύριας αναχρημα -
τοδότησης εβδομα διαίας διάρκειας με σταθερό
επιτόκιο 1% και ύψους €19 δις μέσω πράξεων
κύριας αναχρημα τοδότησης τριμηνιαίας διάρκειας
με σταθερό επιτόκιο 1% σε σύγκριση με €200 δις
και €56 δις, αντίστοιχα, την ίδια περίοδο του 2008.
Επιπλέον, η ΕΚΤ συνέχισε την παροχή ρευστότητας
σε δολάρια μέσω εβδομαδιαίων πράξεων έναντι
αποδεκτών εξασφαλίσεων, καθώς και την παροχή
ρευστότητας σε ελβετικά φράγκα μέσω πράξεων
ανταλλαγής νομισμάτων με την Εθνική Τράπεζα
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3. Τα OIS (Overnight Index Swaps) είναι προϊόντα όπου το επιτόκιο
EONIA ανταλλάσσεται με άλλο σταθερό επιτόκιο συγκεκριμένης
διάρκειας. Χρησιμοποιούνται ως προϊόντα κάλυψης κινδύνων ή
κερδοσκοπικών κινήσεων στο διατραπεζικό επιτόκιο διάρκειας
μιας νύχτας ή στα βασικά επιτόκια κεντρικών τραπεζών.
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της Ελβετίας. Ως επακόλουθο των συνεχών
παρεμβάσεων της ΕΚΤ και της αυξημένης
εμπιστοσύνης μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων
τραπεζών το διατραπεζικό επιτόκιο ΕΟΝΙΑ
παρέμεινε σχετικά σταθερό σε πολύ χαμηλά
επίπεδα κοντά στο 0,35%, (Διάγραμμα Α.10) χωρίς
να σημειώνει ουσιαστική μεταβολή μετά τον Ιούλιο
του 2009, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι έχει επέλθει
η ομαλοποίηση στο διεθνές τραπεζικό σύστημα. 

Διατραπεζική αγορά και επιτοκιακά περιθώρια

Τα διατραπεζικά επιτόκια παρέμειναν σχετικά
σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αντανακλώντας
τις ομαλότερες συνθήκες στην αγορά, οι οποίες
επικράτησαν ως αποτέλεσμα των μέτρων που
έλαβε η ΕΚΤ (Διάγραμμα Α.11). Συγκεκριμένα, το
επιτόκιο EURIBOR 1 μηνός βρισκόταν περίπου στο
0,43% στα μέσα Νοεμβρίου από 0,85% στα μέσα
Μαΐου, το επιτόκιο EURIBOR 3 μηνών στο 0,71%
από 1,28% και το 12μηνο στο 1,22% από 1,64%. Η
διαφορά της απόδοσης του 12μηνου με το μηνιαίο
EURIBOR παρέμεινε σταθερή στο 0,79%.

Στο Διάγραμμα Α.12 παρουσιάζεται η διαφορά
των επιτοκίων EURIBOR και των προϊόντων OIS3, η
οποία κατέγραψε αισθητή μείωση από τα μέσα
Μαΐου του 2009, αντανακλώντας τις ομαλότερες
συνθήκες στην αγορά χρήματος και τις προσδοκίες
των αγορών ότι τα υφιστάμενα επιτόκια θα
παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και κατά το
μεγαλύτερο μέρος του 2010. Ενδεικτικά, η
διαφορά του EURIBOR 3 μηνών και του OIS
βρισκόταν γύρω στις 60 μ.β. περί τα μέσα Μαΐου
ενώ μέχρι τις 13 Νοεμβρίου του 2009
διαμορφώθηκε στις 28 μ.β. 

Καμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του ευρώ

Το Διάγραμμα Α.13 (σελ. 29) παρουσιάζει την
καμπύλη αποδόσεων για κυβερνητικά χρεόγραφα
τύπου ΑΑΑ για λήξη μέχρι 30 έτη (τιμές spot). Σε
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σύγκριση με το τέλος του 2008, η καμπύλη στα
μέσα Νοεμβρίου παρουσίαζε πιο απότομη κλίση
λόγω των περαιτέρω μειώσεων στα
βραχυπρόθεσμα επιτόκια στην αγορά μετά και την
εξομάλυνση των έντονων διακυμάνσεων κατά την
περίοδο της κρίσης. Οι μακροπρόθεσμες
αποδόσεις παρου σίασαν άνοδο λόγω της
συνεχιζόμενης απο μάκρυνσης των επενδυτών από
κυβερνητικά ομόλογα που είναι εν γένει χαμηλού
επενδυτικού κινδύνου, γεγονός που ώθησε την
τιμή τους προς τα κάτω και τις αποδόσεις τους
ανοδικά. Γενικά, η πιο απότομη κλίση στην
καμπύλη αποδόσεων υποδηλοί εξομάλυνση των
συνθηκών στις αγορές και τείνει να ερμηνεύεται
και ως προάγγελος θετικής οικονο μικής
μεγέθυνσης.

Μ3 και πιστωτική επέκταση

Ο ρυθμός μεγέθυνσης της προσφοράς χρήματος
του Μ3 αυξήθηκε κατά 1,8% το Σεπτέμβριο του
2009 σε σύγκριση με 2,6% τον Αύγουστο του 2009
και 8,7% το Σεπτέμβριο του 2008. Ταυτόχρονα, ο
μέσος όρος αύξησης του Μ3 για το τρίτο τρίμηνο
του 2009 επιβραδύνθηκε στο 2,5% από 4,1% το
δεύτερο τρίμηνο του 2009, αντικατοπτρίζοντας τη
γενικότερη επιβράδυνση του ρυθμού πιστωτικής
επέκτασης στη ζώνη του ευρώ (Διάγραμμα Α.14). 

Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης
της πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα,
παρουσίασε αύξηση μόλις 1,1% το Σεπτέμβριο,
αμετάβλητος από τον Αύγουστο, ενώ είχε
σημειώσει άνοδο 10,1% το Σεπτέμβριο του 2008.
Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των
δανείων προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
κατέγραψε αρνητική μεταβολή 0,1% το
Σεπτέμβριο σε σύγκριση με αύξηση 0,7% τον
προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής των δανείων σε νοικοκυριά σημείωσε
περαιτέρω πτώση κατά 0,3%, σε σύγκριση με
μείωση 0,2% τον Αύγουστο. Αναλυτικότερα, τα
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.13 Καμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του
ευρώ (%)

Πηγή: ΕΚΤ.
Σημείωση: Αποδόσεις ΑΑΑ κυβερνητικών χρεογράφων με λήξη μέχρι 30 έτη, τιμές spot.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.14 M3 και πιστώσεις προς τον ιδιωτικό
τομέα: ζώνη του ευρώ
(ετήσια μεταβολή %, εποχιακά διορθωμένη)

Πηγή: SDW (ΕΚΤ).



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ30

στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια κατέγραψαν
περαιτέρω μείωση της τάξης του 0,6% και 1,1%,
αντίστοιχα, κατά το Σεπτέμβριο σε σύγκριση με
συρρίκνωση της τάξης του 0,4% και 1%,
αντίστοιχα, τον προηγούμενο μήνα.

Η επιβράδυνση που παρατηρείται τόσο στο
ρυθμό μεγέθυνσης του Μ3 όσο και των πιστώσεων
στον ιδιωτικό τομέα, ενισχύουν την εκτίμηση για
μια μετριοπαθή επεκτατική νομισματική πολιτική
και χαμηλές πληθωριστικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα. 

2. Εγχώριες Τιμές, νομισματικά Μεγέθη και
Κόστος Εργασίας

Από τον Ιούλιο του 2009 μέχρι τον Οκτώβριο του 2009,
ο πληθωρισμός στην Κύπρο κατέγραψε αρνητικό
ρυθμό μεγέθυνσης λόγω κυρίως της μείωσης της
τιμής του πετρελαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι την
προηγούμενη φορά που η Κύπρος κατέγραψε
αρνητικό πληθωρισμό ήταν τον Οκτώβριο του 1986.
Αντίθετα, ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας
παρουσίασε μικρή επιβράδυνση κατα γράφοντας,
όμως, θετικό ρυθμό αύξησης. Το γεγονός αυτό
υποδηλοί, ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση αλλά και
οι επιπτώσεις της στην κυπριακή οικονομία δεν έχουν
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις εγχώριες τιμές
αγαθών. Οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης
καταγράφονται πιο έντονες στα νομισματικά μεγέθη,
όπου ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς κατοίκους
Κύπρου σημείωσε, σημαντική επιβράδυνση. 

Τιμές

Ο ρυθμός μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
(ΔΤΚ) τον Οκτώβριο του 2009 ανήλθε στο -0,8% σε
σύγκριση με -1,2% το Σεπτέμβριο του 2009 και 5,2%
τον Οκτώβριο του 2008. Κατά το πρώτο δεκάμηνο
του 2009, ο ΔΤΚ σημείωσε μικρή αύξηση της τάξης
του 0,1% σε σύγκριση με το πρώτο δεκάμηνο του
2008. Παράλληλα, ο ρυθμός μεταβολής του ΕνΔΤΚ
κατέγραψε μείωση της τάξης του -1% τον Οκτώβριο
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του 2009 σε σύγκριση με -1,2% το Σεπτέμβριο του
2009 και 4,8% τον Οκτώβριο του 2008. Κατά την
περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2009 ο ΕνΔΤΚ
δεν παρουσίασε μεταβολή σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2008 (Διάγραμμα Α.15).

Η ραγδαία μείωση που παρατηρείται από το
τρίτο τρίμηνο του 2009 στον πληθωρισμό
οφείλεται, κυρίως, στις μεγάλες μειώσεις που
κατέγραψαν οι τιμές της ενέργειας, ένεκα της
σημαντικής μείωσης της διεθνούς τιμής του
πετρελαίου σε σύγκριση με τους αντίστοιχους
μήνες του 2008 αλλά και της ανατίμησης του ευρώ
έναντι του δολαρίου. Στη μείωση του συνολικού
ΕνΔΤΚ συνέβαλε επίσης και η μείωση στις τιμές των
μη επεξεργασμένων τροφίμων και των
βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της
ενέργειας. Παράλληλα, οι τιμές των επεξερ γασ μέ -
νων τροφίμων και των υπηρεσιών κατέγραψαν
σημαντική επιβράδυνση σε σύγκριση με το
δεύτερο τρίμηνο του 2009. Εντούτοις, τους
πρώτους δέκα μήνες του 2009 ο ΕνΔΤΚ
εξαιρουμένης της ενέργειας παρουσίασε ετήσια
άνοδο 2,6% σε σύγκριση με άνοδο 3,0% την
αντίστοιχη περίοδο του 2008. Ο ψηλός δομικός
πληθωρισμός προκαλεί εύλογα ερωτήματα και
προβληματισμούς ως προς τη διάβρωση της
ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας, ενώ
τα αυξημένα περιθώρια κέρδους των εταιρειών
που φαίνεται ότι υπάρχουν εν μέσω κρίσης
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 

Αναλυτικότερα, στην υποκατηγορία της
ενέργειας του ΕνΔΤΚ, καταγράφηκε σημαντική
μείωση στις τιμές των καυσίμων και του
ηλεκτρικού ρεύματος ως αποτέλεσμα της μείωσης
της διεθνούς τιμής του πετρελαίου σε ευρώ κατά
40% τους πρώτους δέκα μήνες του 2009 σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Ως
επακόλουθο, οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν
κατά 18,5% την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου
του 2009 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2008 (Διάγραμμα Α.16). Η μεγαλύτερη μείωση

ΕνΔΤΚ ΔΤΚ (εθνικός ορισμός)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.15 Δείκτης τιμών καταναλωτή
(ετήσια μεταβολή,%)

Πηγή: ΣΥΚ.



καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2009 και ήταν της
τάξης του 21,5% ενώ, σύμφωνα με τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία, τον Οκτώβριο παρατηρήθηκε
μικρότερη μείωση, της τάξης του 14,7%, λόγω της
επίδρασης βάσης από τις αντίστοιχες περσινές
πολύ χαμηλές τιμές του πετρελαίου. 

Όσον αφορά τις τιμές των τροφίμων,
(Διάγραμμα Α.17) κατά το πρώτο δεκάμηνο του
2009 κατέγραψαν αύξηση 4,6% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2008. Τον Οκτώβριο του
2009 οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν κατά 1,4%
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2008. Η
μείωση αυτή οφείλεται στη ραγδαία πτώση που
παρατηρήθηκε στις τιμές των φρούτων και
λαχανικών από τον Αύγουστο του 2009, με
αποτέλεσμα τη μείωση στις τιμές των μη
επεξεργασμένων τροφίμων της τάξης του 6,3% τον
Οκτώβριο του 2009 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2008. Παράλληλα, άνκαι οι τιμές των
επεξεργασμένων τροφίμων συνεχίζουν να
παρουσιάζουν αύξηση, εντούτοις, το τρίτο τρίμηνο
του 2009 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης κατέγραψε
σημαντική επιβράδυνση φτάνοντας το 3,3% σε
σύγκριση με 4,5% το δεύτερο τρίμηνο. Σύμφωνα
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τον Οκτώβριο
του 2009 ο ρυθμός αύξησης των τιμών των
επεξεργασμένων τροφίμων επιβραδύνθηκε
περαιτέρω στο 1,8%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως
την επιβράδυνση που παρατηρήθηκε στις τιμές
του γάλακτος και του ψωμιού. 

Στο Διάγραμμα 17 παρουσιάζεται επίσης ο
ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών των υπηρεσιών ο
οποίος κατέγραψε αύξηση 3,5% κατά τους πρώτους
δέκα μήνες του 2009 σε σύγκριση με 4,4% τους
πρώτους δέκα μήνες του 2008. Η μεγάλη αύξηση
οφείλεται κυρίως στις σημαντικές αυξήσεις στις τιμές
στους τομείς  της υγείας και των εστιατορίων, παρά
τη γενικότερη επιβράδυνση που κατέγραψε ο
τουριστικός τομέας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο ετήσιος ρυθμός
αύξησης των τιμών των υπηρεσιών τον Οκτώβριο
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.17 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή: τρόφιμα και υπηρεσίες
(ετήσια μεταβολή,%)

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.16 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή: ενέργεια
(ετήσια μεταβολή,%)

Πηγές: Εurostat, ΣΥΚ.
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του 2009 κατέγραψε σημαντική επιβράδυνση
φτάνοντας στο 2,8% αντικατοπτρίζοντας κυρίως, τη
σημαντική μείωση που κατέγραψαν οι τιμές των
υπηρεσιών καταλυμάτων.

Ο ρυθμός αύξησης των τιμών των βιομη -
χανικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας, ο
οποίος από το Μάιο του 2008 ήταν θετικός,
επανήλθε σε αρνητικά επίπεδα από τον Ιούνιο του
2009. Συγκεκριμένα, το πρώτο δεκάμηνο του 2009
οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων
εξαιρουμένης της ενέργειας μειώθηκαν κατά 0,2%
σε σύγκριση με το πρώτο δεκάμηνο του 2008
(Διάγραμμα Α.18). Οι μεγαλύτερες μειώσεις έχουν
σημειωθεί κατά το τρίτο τρίμηνο του 2009 λόγω,
κυρίως, των μεγαλύτερων σε σχέση με πέρσι
καλοκαιρινών εκπτώσεων στις τιμές ειδών ένδυσης
και υπόδησης, καθώς και των σημαντικών
μειώσεων στις τιμές των μηχανοκίνητων
οχημάτων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία, τον Οκτώβριο του 2009 καταγράφηκε
μείωση της τάξης του 0,3% στις τιμές των
βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της
ενέργειας, λόγω, κυρίως, της μικρότερης μείωσης
στις τιμές ορισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης
σε σύγκριση με τη μείωση που κατέ γραψαν κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες του 2009.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ψαλίδα του
εγχώριου εναρμονισμένου πληθωρισμού σε
σύγκριση με εκείνο της ζώνης του ευρώ έχει
αντιστραφεί από τον Ιούλιο του 2009 με τον εγχώριο
πληθωρισμό να είναι μικρότερος από εκείνο στη
ζώνη του ευρώ. Αναλυτικότερα, τους πρώτους δέκα
μήνες του 2009 ο πληθωρισμός στην Κύπρο δεν
σημείωσε μεταβολή σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2008, ενώ στην ζώνη του ευρώ ο
πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,2%. Ταυτόχρονα,
άνκαι η ψαλίδα του εγχώριου εναρμονισμένου
πληθωρισμού εξαιρουμένης της ενέργειας σε
σύγκριση με εκείνο της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε
κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2009 κατά 1,56
ποσοστιαίες μονάδες, από το Σεπτέμβριο του 2009
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.18 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: βιομηχανικά πρ       

Κύπροςζώνη του ευρώ (δεξιά κλίμακα) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.18 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή: βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ. ενέργειας
(ετήσια μεταβολή,%) 

Πηγές: Εurostat, ΣΥΚ.
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η ψαλίδα αυτή έχει αντιστραφεί, με τον εγχώριο
πληθωρισμό εξαιρουμένης της ενέργειας να είναι
μικρότερος από εκείνο της ζώνης του ευρώ κατά
0,05 ποσοστιαίες μονάδες.

Νομισματικά μεγέθη4,5

Εκ προοιμίου θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αρχής
γενομένης από το παρόν Οικονομικό Δελτίο 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 δανείων έτσι ώστε να
αντικατοπτρίζει τις αυξο μειώσεις που οφείλονται
σε καθαρές πράξεις δανείων6,7,8. 

Αναφορικά με την πιστωτική επέκταση, αυτή
συνέχισε να παρουσιάζει έντονα σημάδια επιβρά -
δυνσης, αντικατοπτρίζοντας την υποτο νικότητα
στην κυπριακή οικονομία και καταγράφοντας το
χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης από το
Νοέμβριο του 2006, δηλαδή καθόλη την περίοδο
που υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία. 

Όσον αφορά το κόστος των δανείων, τα
επιτόκια παρουσίασαν μείωση στην Κύπρο κατά
τους πρόσφατους μήνες, παρέμειναν, όμως, σε

4. Όλα τα νομισματικά μεγέθη αφορούν στοιχεία εξαιρουμένης της ΚΤΚ.
5. Από την 1η Ιουλίου, 2008, έχει τεθεί σε ισχύ η νέα “περί Ορισμού της

Έννοιας του “κατοίκου Κύπρου” για Στατιστικούς Σκοπούς Οδηγία του
2008”. Ως αποτέλεσμα, τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
προχώρησαν σε ανακατάταξη μεγάλου αριθμού οργανισμών ή επιχει-
ρήσεων 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 Οικονο-
μικών Ερευνών της ΚΤΚ.

6. Σε προηγούμενες εκδόσεις ο ρυθμός μεγέθυνσης των νομισματικών
μεταβλητών υπολογιζόταν ως η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των
υπολοίπων στο τέλος της περιόδου.

7. Για λεπτομέρειες της μεθοδολογίας βλ. την έκδοση Νομισματικών και
Χρηματοοικονομικών Στατιστικών του Τμήματος Στατιστικής, η οποία
είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο της ΚΤΚ.

8. Τα νομισματικά στοιχεία δεν προσαρμόζονται ως προς τις συναλλαγ-
ματικές αξίες. 
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ψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά.
Αναμένεται ότι μετά την πρόσφατη ψήφιση του
νομοσχεδίου για τα ειδικά ομόλογα οι τράπεζες θα
είναι σε θέση να αντλήσουν φθηνότερη
ρευστότητα από τις πράξεις ανοικτής αγοράς του
Ευρωσυστήματος χρησιμοποιώντας τα ειδικά
ομόλογα ως εξασφάληση. Επίσης, η λήξη των
καταθέσεων με ψηλά επιτόκια στις οποίες είχαν
δεσμευτεί οι τράπεζες, αναμένεται ότι θα μειώσει
το κόστος του χρήματος και ως αποτέλεσμα, τα
επιτόκια των τραπεζών.

Αναλύοντας περαιτέρω τα νομισματικά μεγέθη,
η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της πιστωτικής
επέκτασης στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2009
ανήλθε στο 6,9% σε σύγκριση με 11,9% στο τέλος
του δεύτερου τριμήνου και 24,6% το τρίτο τρίμηνο
του 2008. Ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των
δανείων σε εγχώριες μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις (Διάγραμμα Α.19) ανήλθε στο 9,1%
στο τέλος Σεπτεμβρίου από 13,6% στο τέλος
Ιουνίου του 2009 και 28,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου
του 2008. Τα δάνεια σε νοικοκυριά επίσης
κατέγραψαν παρόμοια επιβράδυνση (Πίνακας Α.1).
Συγκε κριμένα, στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2009
ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης ανήλθε στο 9,5% σε
σύγκριση με 12% στο τέλος Ιουνίου και 17,2% στο
τέλος Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους.
Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη επιβράδυνση
καταγράφηκε στις κατηγορίες των οικιστικών και
λοιπών δανείων. Από τα δάνεια που διοχετεύθηκαν
από τα Νομισματικά και Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα (ΝΧΙ) της Κύπρου προς τα εγχώρια
νοικοκυριά στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2009
ποσοστό 23,2% προοριζόταν για καταναλωτικές
δαπάνες, 49,4% για στεγαστικά δάνεια και 27,3% για
λοιπά δάνεια. 

Αναφορικά με τα δάνεια προς κατοίκους
Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα
δανειζομένου (Πίνακας Α.2), οι κύριες κατηγορίες
δείχνουν μια γενική επιβράδυνση στον ρυθμό
μεγέθυνσης τους που συνάδει με το γενικότερο

2007
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Δεκ. Σεπτ.Ιούν. Δεκ.

2008 2009
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.19 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά και
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.

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.

ΠIΝΑΚΑΣ A.2 Δάνεια προς κατοίκους Κύπρου κατά
οικονομική δραστηριότητα δανειζομένων:
κύριες κατηγορίες

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

συνόλου (1) Σεπτ. Δεκ. Μάρτ. Ιούν. Σεπτ.
Μεταποιητικές βιομηχανίες 3,7 15,0 18,7 19,4 13,9 6,1
Κατασκευές, διαχείριση ακίνητης
περιουσίας, εκμίσθωση και 
επιχειρηματικές δραστηριότητες 24,6 51,2 42,0 27,6 15,3 4,9
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 9,1 27,5 26,4 17,5 10,0 3,3
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 4,5 8,1 4,1 1,8 3,9 2,7

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Υπολογίζεται στο υπόλοιπο του τελευταίου διαθέσιμου μήνα. 

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

συνόλου(3) Ιούν. Σεπτ. Δεκ. Μάρτ. Ιούν. Σεπτ.
Εγχώρια νοικοκυριά 100,0 17,0 17,2 17,6 14,8 12,0 9,5
1. Καταναλωτικά δάνεια 23,2 7,9 10,7 13,9 13,3 12,0 9,9
2. Στεγαστικά δάνεια 49,4 25,2 24,6 22,2 18,2 14,0 11,1
3. Λοιπά δάνεια 27,3 13,0 12,5 14,4 11,6 9,3 7,0
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κλίμα της εγχώριας οικονομίας. Συγκεκριμένα,
αισθητή υποτονικό τητα διαφαίνεται στα δάνεια
προς τις κατασκευές και τη διαχείριση ακίνητης
περιουσίας αφού σημείωσαν ρυθμό μεγέθυνσης
4,9% το Σεπτέμβριο του 2009, σε σύγκριση με
άνοδο 15,3% τον Ιούνιο του 2009 και 51,2% το
Σεπτέμβριο του 2008. Όσον αφορά τον τομέα των
ξενοδοχείων και των εστιατορίων, ο δανεισμός
κατέγραψε ετήσια αύξηση 2,7% το Σεπτέμβριο του
2009 σε σύγκριση με 3,9% τον Ιούνιο του 2009 και
8,1% το Σεπτέμβριο του 2008. 

Οι καταθέσεις των εγχώριων μη χρηματο -
οικονομικών επιχειρήσεων (Διάγραμμα Α.20)
σημείωσαν ουσιαστική πτώση στον ετήσιο ρυθμό
μεταβολής. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω καταθέσεις
κατέγραψαν μείωση 11% στο τέλος Σεπτεμβρίου
του 2009 σε σύγκριση με μείωση 10,6% στο τέλος
Ιουνίου του 2009 και άνοδο 28,8% το Σεπτέμβριο
του 2008. Ενδεχόμενα, οι επιχειρήσεις, λόγω και της
γενικότερης επιβράδυνσης της οικονομίας,
χρησιμοποιούν τις καταθέσεις τους για την
αποπληρωμή των υφιστάμενων δανείων τους,
περιορίζοντας ταυτόχρονα το δανεισμό για σκοπούς
επενδύσεων. Σημειώνεται ότι οι καταθέσεις των μη
χρηματο οικονομικών επιχειρήσεων αντιπροσω -
πεύουν περίπου το 17% του συνόλου των
καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα στο εγχώριο
τραπεζικό σύστημα και καταγράφουν μειώσεις από
τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. 

Ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των καταθέσεων
από νοικοκυριά (Διάγραμμα Α.20 και Πίνακας Α.3)
ανήλθε το Σεπτέμβριο στο 4,2% σε σύγκριση με
4,8% τον Ιούνιο του ίδιου έτους και 8,3% το
Σεπτέμβριο του 2008. Η επιβράδυνση στο ρυθμό
μεγέθυνσης των συγκεκριμένων καταθέσεων
καταγράφεται από το τέλος του 2007. Η ίδια τάση
μετατόπισης από τις καταθέσεις βραχυπρόθεσμης
διάρκειας στις μακροπρόθεσμες καταθέσεις
προθεσμίας μέχρι 2 έτη συνεχίζεται. Αυτό οφείλεται,
εν μέρει, στα ψηλότερα επιτόκια που προσφέρονται
από τα ΝΧΙ σε μια προσπάθεια να αντλήσουν και να
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.20 Kαταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά
και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.

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

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

συνόλου (3) Ιούν. Σεπτ. Δεκ. Μάρτ. Ιούν. Σεπτ.
Εγχώρια νοικοκυριά 100,0 9,9 8,3 5,6 6,1 4,8 4,2

Μίας ημέρας 14,9 2,2 -6,2 -13,6 -15,7 -9,0 -4,9
Προθεσμίας 74,5 24,4 23,8 22,0 22,2 14,8 10,0

μέχρι 2 έτη 70,6 26,7 26,1 24,5 24,6 16,3 11,4
άνω των 2 ετών 3,9 2,1 0,6 -3,6 -5,5 -5,0 -9,8

Υπό προειδοποίηση 10,6 -24,3 -27,4 -31,2 -32,5 -24,9 -16,0
μέχρι 3 μήνες 7,6 -21,9 -30,1 -34,7 -37,0 -29,5 -20,5
άνω των 3 μηνών 3,0 -31,5 -17,2 -18,2 -16,0 -9,0 -1,7

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ΕΣΛ 95.
(2) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
(3) Υπολογίζεται στο υπόλοιπο του τελευταίου διαθέσιμου μήνα. Τα σύνολα μπορεί να μη δίνουν
το άθροισμα των επιμέρους, λόγω της στρογγυλοποίησης των αριθμών.
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δεσμεύσουν κεφάλαια από την κύρια πηγή που
είναι οι πελατειακές καταθέσεις. Επιπλέον, η γενικά
συγκρατημένη συμπεριφορά των καταθετών εν
μέσω της αβεβαιότητας για τις προοπτικές της
κυπριακής οικονομίας, αντα νακλάται σε περιορισμό
της κατανάλωσης και τοποθέτησης των
αποταμιεύσεων σε πιο ψηλά τοκοφόρες καταθέσεις.
Οι καταθέσεις μιας μέρας και προειδοποίησης
συνέχισαν να παρουσιάζουν μειώσεις αλλά σε
μικρότερο βαθμό από προηγούμενους μήνες.
Συγκεκριμένα, οι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των εν
λόγω καταθέσεων κατέγραψαν πτώση 4,9% και
16%, αντίστοιχα, το Σεπτέμβριο σε σύγκριση με
μείωση 9% και 24,9%, αντίστοιχα τον Ιούνιο. Αξίζει
να σημειωθεί ότι οι καταθέσεις προθεσμίας μέχρι
ενός έτους κατέχουν περίπου το 69% του συνόλου
των καταθέσεων των νοικοκυριών.

Όσον αφορά τις καταθέσεις των ξένων μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων συμπεριλα μβα -
νο  μένων των καταθέσεων από εταιρείες χωρίς
φυσική παρουσία στην Κύπρο, αυτές κατέγραψαν
ετήσια μείωση της τάξης του 6,6% το Σεπτέμβριο
του 2009 σε σύγκριση με ετήσια αύξηση 12,8% το
Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους. Οι αντί -
στοιχες καταθέσεις των νοικοκυριών των μη
κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν το Σεπτέμβριο του
2009 επιβράδυνση 4,7% σε σύγκριση με αύξηση
11,1% το Σεπτέμβριο του 2008. Σημειώνεται ότι οι
συνολικές καταθέσεις των μη κατοίκων Κύπρου
συμπεριλαμβα νομένων των εταιρειών χωρίς φυσική
παρουσία στην Κύπρο κατέγραψαν ετήσια  μείωση
κατά τον υπο εξέταση μήνα της τάξης του 3,2%.

Επιτόκια

Το μέσο επιτόκιο νέων δανείων σε ευρώ από τα
ΝΧΙ στην Κύπρο με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και
αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο
προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ (Πίνακας
Α.4) στο τέλος Σεπτεμβρίου ανήλθε στο 7,15% για
καταναλωτικά δάνεια, στο 5,48% στα στεγαστικά

Μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικός
προσδιορισμός επιτοκίου έως 1 έτους

Τραπεζικές Καταναλωτικά Στεγαστικά Λοιπά
υπεραναλήψεις (2) δάνεια δάνεια δάνεια

2008 Ιούν. 7,05 7,01 5,84 6,90
Ιούλ. 7,33 7,58 6,21 7,22
Αύγ. 7,37 7,78 6,37 7,30
Σεπτ. 7,43 7,76 6,41 7,18
Oκτ. 7,44 7,73 6,45 7,22
Νοέμ. 7,31 7,70 6,35 7,13
Δεκ. 7,43 7,84 6,47 7,25

2009 Ιαν. 7,63 7,94 6,69 6,98
Φεβρ. 7,68 7,94 6,89 7,47
Μάρτ. 7,60 7,90 6,79 7,20
Απρ. 7,55 7,72 6,63 7,27
Μάιος 7,54 7,55 6,43 7,02
Ιούν. 7,48 7,65 6,10 7,03
Ιούλ. 7,44 7,49 6,04 6,56
Αύγ. 7,47 7,23 5,88 6,65
Σεπτ. 7,31 7,15 5,48 6,50

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

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

(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)
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δάνεια και στο 6,50% για τα λοιπά δάνεια.
Σημειώνεται ότι και στις τρεις κατηγορίες συνεχίζει
η πτωτική τάση από τον περασμένο Μάρτιο. Η
τάση αυτή φαίνεται να αντανακλάται και στα
επιτόκια των νέων δανείων σε ευρώ από ΝΧΙ στην
Κύπρο προς μη χρημα τοοικονομικές επιχειρήσεις
(Πίνακας Α.5). Θα πρέπει να αναμένεται ότι οι
τράπεζες, με τη λήξη των καταθέσεων που είχαν
δεσμευτεί σε ψηλά επιτόκια αλλά και τη χρήση
φθηνότερης ρευστό τητας από το Ευρωσύστημα
χρησιμο ποιώντας τα ειδικά κυβερνητικά ομόλογα
ως εξασφαλίσεις, θα μετακυλήσουν το χαμηλότερο
κόστος χρήματος και στα πελατειακά τους δάνεια.

Τα επιτόκια των αντίστοιχων δανείων από ΝΧΙ
στην ζώνη του ευρώ εξαιρουμένων των κατα -
ναλωτικών δανείων, (Διάγραμμα Α.21), συνέχισαν
να καταγράφουν φθίνουσα πορεία και το τρίτο
τρίμηνο του 2009, αντικατοπτρίζοντας τη
γενικότερη εικόνα της ομαλοποίησης στις διεθνείς
χρηματαγορές και του χαμηλότερου κόστους
χρήματος ένεκα των συνεχών ενέσεων ρευστό -
τητας και της πολιτικής των χαμηλών επιτοκίων
που διατήρησε η ΕΚΤ. Ως αποτέλεσμα, ο
μηχανισμός νομισματικής μετάδοσης φαίνεται ότι
συνέχισε να λειτουργεί. Σημαντικές μειώσεις από
το τέλος του 2008 έχουν καταγράψει τα μέσα
επιτόκια των κυριοτέρων υποκατηγοριών δανείων
στη ζώνη του ευρώ, με μόνη εξαίρεση τα
καταναλωτικά δάνεια που έχουν σταθεροποιηθεί
σε χαμηλότερα όμως σημεία από το ψηλότερο
μέσο επιτόκιο που καταγράφηκε το Νοέμβριο του
2008. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εγχώρια επιτόκια
νέων δανείων έφθασαν στα ψηλότερα επίπεδα
γύρω στο Φεβρουάριο του 2009, ενώ τα
αντίστοιχα στη ζώνη του ευρώ κορυφώθηκαν
γύρω στον Οκτώβριο του 2008.   

Αναφορικά με τα καταθετικά επιτόκια από ΝΧΙ
στην Κύπρο (Πίνακας Α.6, σελ. 39), η πτωτική πορεία
συνεχίζεται από την αρχή του έτους άνκαι στον
τομέα των νοικοκυριών καταγράφηκε μικρή άνοδος
το Σεπτέμβριο. Ενδεικτικά, το μέσο επιτόκιο νέων

 
 

 
 

  
   

  
    

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

προς μη χρηματοοικονομικές
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.21 Eπιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των
νχΙ στη ζώνη του ευρώ προς κατοίκους της ζώνης
του ευρώ(1)

(% ετήσιως, μέσοι όροι περιόδου)

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

Μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικός
προσδιορισμός επιτοκίου έως 1 έτους

Τραπεζικές Λοιπά δάνεια ύψους Λοιπά δάνεια ύψους
υπεραναλήψεις (1) έως 1 εκ. ευρώ άνω του 1 εκ. ευρώ

2008 Ιούν. 7,12 7,05 6,35
Ιούλ. 7,42 7,22 6,93
Αύγ. 7,34 7,33 7,13
Σεπτ. 7,45 7,43 5,32
Oκτ. 7,43 7,48 6,52
Νοέμ. 7,16 7,05 6,88
Δεκ. 7,19 7,26 5,93

2009 Ιαν. 7,18 7,20 5,37
Φεβρ. 7,35 7,66 6,97
Μάρτ. 7,29 7,56 7,21
Απρ. 7,22 7,25 7,04
Μάιος 7,23 7,14 6,35
Ιούν. 7,21 7,13 4,68
Ιούλ. 7,16 6,95 3,97
Αύγ. 7,08 6,36 3,99
Σεπτ. 7,08 6,76 4,19

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

ΠIΝΑΚΑΣ A.5 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των νχΙ
στην Κύπρο προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
της ζώνης του ευρώ
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)
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Πίνακας A.6 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε
νχΙ στην Κύπρο από  κατοίκους της ζώνης του ευρώ
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Μη χρηματοοικονομικές
Νοικοκυριά (1) επιχειρήσεις

Προθεσμίας
Μίας Έως 1 Άνω του

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

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

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

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

Μη χρηματοοικονομικές
Νοικοκυριά (1) επιχειρήσεις

Προθεσμίας
Άνω του
1 έτους

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

2008 Ιούν. 1,57 5,11 5,13 1,08 4,78
Ιούλ. 1,60 5,36 5,31 0,94 5,02
Αύγ. 1,63 5,47 5,45 0,95 4,73
Σεπτ. 1,66 5,60 5,53 1,01 4,97
Oκτ. 1,60 5,72 5,60 0,98 4,93
Νοέμ. 1,54 5,74 5,38 0,90 4,63
Δεκ. 1,58 6,03 5,08 0,86 4,81

2009 Ιαν. 1,60 6,15 5,87 0,90 5,07
Φεβρ. 1,56 5,36 4,74 0,88 3,86
Μάρτ. 1,44 4,68 3,88 0,80 3,09
Απρ. 1,36 4,25 3,69 0,73 2,61
Μάιος 1,29 4,08 3,56 0,74 2,48
Ιούν. 1,29 4,06 3,88 0,74 2,71
Ιούλ. 1,25 4,06 3,80 0,69 2,78
Αύγ. 1,26 4,05 3,96 0,66 2,91
Σεπτ. 1,27 4,11 4,26 0,62 2,51

Πηγή:  ΚΤΚ.
(1) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.
(2) Η συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρεται στα υπόλοιπα καταθέσεων στο τέλος της περιόδου.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.22 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ
σε νχΙ στη ζώνη του ευρώ από κατοίκους της ζώνης
του ευρώ(1)

(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγή: SDW.
(1) Νέες καταθέσεις προθεσμίας.

καταθέσεων προθεσμίας μέχρι 1 χρόνο σε
νοικοκυριά ανήλθε στο 4,11% το Σεπτέμβριο του
2009 σε σύγκριση με τον Ιούνιο όπου βρισκόταν στο
4,06% και 5,6% το Σεπτέμβριο του 2008. Το
αντίστοιχο επιτόκιο για τις μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις το Σεπτέμβριο του 2009 ανήλθε στο
2,51% σε σύγκριση με το 2,71% τον Ιούνιο και 4,97%
το Σεπτέμβριο του 2008.

Στη ζώνη του ευρώ (Διάγραμμα Α.22), τα
καταθετικά επιτόκια κυμάνθηκαν σε αρκετά
χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα κυπριακά.
Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο για τις καταθέσεις
προθεσμίας σε ευρώ μέχρι 1 χρόνο από
νοικοκυριά ανήλθε στο 1,61% το Σεπτέμβριο του
2009 σε σύγκριση με 1,86% τον Ιούνιο και 4,65%
το Σεπτέμβριο του 2008. Το αντίστοιχο επιτόκιο για
τις καταθέσεις προθεσμίας από τις μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις ανήλθε στο
0,69% τον Σεπτέμβριο του 2009 σε σύγκριση με
1,04% που βρισκόταν τον Ιούνιο και 4,52% το
Σεπτέμβριο του 2008.

Κόστος εργασίας

Ο αντίκτυπος των διεθνών εξελίξεων στην
κυπριακή οικονομία κατά το πρώτο εξάμηνο του
2009 οδήγησαν σε επιβράδυνση του κόστους
παραγωγής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας
Κύπρου (ΣΥΚ), ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της
ονομαστικής συνολικής δαπάνης για αποδοχές και
εργοδοτικές εισφορές ανά απασχολούμενο
μισθωτό (δαπάνη ανά μισθωτό), επιβραδύνθηκε
στο 2,4% το πρώτο εξάμηνο του 2009, τέσσερις
ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερος σε σχέση με το
αντίστοιχο εξάμηνο του 2008 (Διάγραμμα Α.23,
σελ. 40). Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη
επιβράδυνση καταγράφηκε παρά τις
συνεχιζόμενες ψηλές αυξήσεις στην Αυτόματη
Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) που έφθασε
στο 2,15% το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε
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σύγκριση με 2,6% το πρώτο εξάμηνο του 2008. Οι
κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην επιβράδυνση της
δαπάνης ανά μισθωτό πέραν του αρνητικού
οικονομικού κλίματος είναι η συνεχιζόμενη
αύξηση στο ποσοστό των χαμηλόμισθων ξένων
εργατών στο σύνολο των εργοδοτουμένων αλλά
και η αύξηση των εργαζομένων με μερική
απασχόληση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η
επιβράδυνση που παρατηρήθηκε στο κόστος
εργασίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009,
φαίνεται και από τις μέσες μηνιαίες απολαβές
υπαλλήλων κατά τρίμηνο, οι οποίες κατέγραψαν
αύξηση 5,7% σε σχέση με 6,5% το αντίστοιχο
εξάμηνο του 2008. Σε ό,τι αφορά την τομεακή
ανάλυση, η αύξηση στη δαπάνη ανά μισθωτό στο
δευτερογενή τομέα έχει ξεπεράσει κατά 0,9
ποσοστιαίες μονάδες την αύξηση στον τριτογενή
τομέα κατά το υπό εξέταση εξάμηνο. 

Σε ό,τι αφορά την πραγματική δαπάνη ανά
μισθωτό παρέμεινε το πρώτο εξάμηνο του 2009,
στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο εξάμηνο
του 2008, παρά τη μεγάλη επιβράδυνση που
καταγράφηκε στην ονομαστική δαπάνη ανά
μισθωτό, λόγω της μεγάλης επιβράδυνσης που
κατέγραψαν οι εγχώριες τιμές. Συγκεκριμένα, η
πραγματική δαπάνη ανά μισθωτό το πρώτο
εξάμηνο του 2009 κατέγραψε αύξηση 1,1% έναντι
1,2% αύξησης το πρώτο εξάμηνο του 2008. Σε ό,τι
αφορά την παραγωγικότητα, αυτή κατέγραψε
μείωση 0,2% το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε
σύγκριση με 1,2% αύξηση το πρώτο εξάμηνο του
2008, αντανακλώντας, εν μέρει, την αύξηση του
ποσοστού του ανειδίκευτου ξένου εργατικού
δυναμικού στη συνολική απασχόληση
(Διάγραμμα Α.24). 

Το μοναδιαίο εργατικό κόστος κατά το πρώτο
εξάμηνο του έτους, επηρεαζόμενο από τη μεγάλη
επιβράδυνση της ονομαστικής δαπάνης ανά
μισθωτό και παρά τη μείωση της παραγω -
γικότητας, κατέγραψε επιβράδυνση και αυξήθηκε
κατά 2,6% έναντι αύξησης 5,1% το αντίστοιχο
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.23 Oνοµαστική δαπάνη ανά µισθωτό
κατά τοµέα απασχόλησης
(ετήσια µεταβολή,%)

Πηγή: SDW, EKT.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.24 Παραγωγικότητα και πραγµατική 
δαπάνη ανά µισθωτό
(ετήσια µεταβολή,%)

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

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

Πηγές: KTK, ∆ΝΤ.

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

εξάμηνο του 2008. Το μοναδιαίο εργατικό κόστος
στην Κύπρο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009
κατέγραψε χαμηλότερη αύξηση από το αντίστοιχο
της ζώνης του ευρώ για την ίδια περίοδο, το οποίο
ανήλθε στο 5,7% (Διάγραμμα Α.25).

3. Εγχώρια ανταγωνιστικότητα και
Ισοζύγιο Πληρωμών

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ λαγών
(ΙΤΣ) μετά από μια περίοδο υπερθέρμανσης της
κυπριακής οικονομίας που οδήγησε σε έλλειμμα της
τάξης του 17,7% του ΑΕΠ το 2008, παρουσιάζει
σημαντική βελτίωση κατά το πρώτο εξάμηνο του
τρέχοντος έτους. Η μεγάλη βελτίωση είναι αποτέ -
λεσμα της μείωσης στις εισαγωγές, απότοκο της
μειωμένης εγχώριας κατανάλωσης, της κρίσης στον
κατασκευαστικό τομέα αλλά και των μειώσεων στις
τιμές των πετρελαιοειδών. Παρά τη μεγάλη μείωση
κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, το έλλειμμα του
ΙΤΣ παραμένει σε ψηλά επίπεδα. Άνκαι το επίπεδο
του ελλείμματος των τελευταίων δύο ετών δεν
φαίνεται να δημιουργεί άμεσα προβλήματα
χρηματοδό τησης, αυτό δεν παύει να αποτελεί ένα
θέμα το οποίο πρέπει να τύχει ιδιαίτερης σημασίας,
δεδομένου ότι ενδεχόμενα να υποδηλοί και μείωση
της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας σε
συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, όπως, για
παράδειγμα, τον τουρισμό.

Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία

Στο Διάγραμμα Α.26 φαίνεται η σταθμισμένη
συναλλαγματική ισοτιμία (ΣΣΙ) του εθνικού
νομίσματος (κυπριακή λίρα μέχρι το 2007 και ευρώ
από το 2008 και εντεύθεν), ο δείκτης της
πραγματικής ΣΣΙ (ΠΣΣΙ), όπως υπολογίζεται από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) καθώς και ο
πραγματικός και ονομαστικός δείκτης ΣΣΙ, όπως
υπολογίζεται από την ΚΤΚ9. Στο εν λόγω
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Διάγραμμα φαίνεται τάση ενδυνάμωσης της
πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά το
2007 και τους πρώτους μήνες του 2008 που
οφείλεται κυρίως στην ενδυνάμωση του ευρώ και
σε μικρότερο βαθμό στον αυξημένο πληθωρισμό
στην Κύπρο σε σχέση με τον αντίστοιχο
πληθωρισμό που ισχύει στις χώρες που
λαμβάνονται υπόψη για την κατασκευή του δείκτη.
Από τα μέσα του 2008 μέχρι και τον Αύγουστο του
2009 η ΠΣΣΙ παρουσίασε τάσεις σταθεροποίησης
ή και μερικής αποδυνάμωσης, ενώ κατά τους
τελευταίους δύο μήνες, με την ενδυνάμωση του
ευρώ έναντι του δολαρίου, η ΠΣΣΙ καταγράφει και
πάλι τάσεις ενδυνάμωσης. 

Η πραγματική ΣΣΙ όπως και το μοναδιαίο
εργατικό κόστος είναι δύο σημαντικά μεγέθη που
αντανακλούν την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής
οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση στο
μοναδιαίο εργατικό κόστος και η διατήρηση της
ΠΣΣΙ σε ψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με
προηγούμενα έτη υποδηλούν ότι οι εγχώριες
εξαγωγές ενδεχόμενα να είναι λιγότερο αντα -
γωνιστικές αλλά και τα εισαγόμενα προϊόντα πιο
φθηνά, με αποτέλεσμα την προτίμησή τους έναντι
των εγχώριων.

Ισοζύγιο πληρωμών

Το έλλειμμα του ΙΤΣ κατά το 2008 κατέγραψε
ιστορικά ψηλά επίπεδα φθάνοντας στο 17,7% του
ΑΕΠ, (Διάγραμμα Α.27). Η αυξητική πορεία
ανατράπηκε το πρώτο εξάμηνο του 2009, αφού,
σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία κατα γρά φηκε
έλλειμμα 9% ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με 16%
το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008. Η σημαντική
βελτίωση στο ΙΤΣ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009,
το οποίο ακόμα βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα,
οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του ελλείμματος του
εμπορικού ισοζυγίου ως αποτέ λεσμα της μειωμένης
εγχώριας ζήτησης αλλά και της μείωσης των τιμών
των πετρελαιοειδών. Η βελτίωση του εμπορικού
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Πηγή: KTK.
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ισοζυγίου ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν της τάξης των
7,5 ποσοστιαίων μονάδων για το πρώτο εξάμηνο
του 2009, που έφθασε στο έλλειμμα ύψους 25% του
ΑΕΠ. Ο λογαριασμός υπηρεσιών κατέγραψε κατά
την υπό εξέταση περίοδο, πλεόνασμα της τάξης του
17,4% ως ποσοστό του ΑΕΠ οριακά χαμηλότερο από
την αντίστοιχη περίοδο του 2008, αφού η αύξηση
στα έσοδα στις λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες και
χρηματοοικο νομικές υπηρεσίες αντισταθμίστηκε
κυρίως από τη μείωση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
Τέλος, κατά την υπό εξέταση περίοδο καταγράφηκε
οριακή επιδείνωση στο έλλειμμα του λογαριασμού
εισοδημάτων και τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Επιμέρους στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2009
δείχνουν ότι η βελτίωση που καταγράφηκε το πρώτο
εξάμηνο συνεχίζεται. Συγκεκριμένα το εμπορικό
ισοζύγιο κατέγραψε βελτίωση της τάξης του 32,3%
το τρίτο τρίμηνο του 2009 έναντι βελτίωσης 23% το
πρώτο εξάμηνο του 2009, ενώ η βελτίωση το πρώτο
εννιάμηνο έφτασε στο 26,4% (Πίνακας A.7). Η
μεγάλη βελτίωση, όπως και στο πρώτο εξάμηνο του
έτους, οφείλεται στις μειωμένες εισαγωγές
πετρελαιοειδών, ενδιάμεσων αγαθών και
μεταφορικού εξοπλισμού που έχουν επηρεαστεί
τόσο από τη χαμηλότερη εγχώρια ζήτηση όσο και
από τις μειωμένες τιμές, κυρίως των πετρελαιοειδών.
Παράλληλα, οι εξαγωγές αγαθών καταγράφουν
παρόμοιους ρυθμούς μείωσης όπως και οι
εισαγωγές αγαθών, αλλά εφόσον ο όγκος των
εισαγωγών είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερος, το
εμπορικό ισοζύγιο επηρεά ζεται σε πιο μικρό βαθμό
από τη μείωση στις εξαγωγές. 

Η χρηματοδότηση του ελλείμματος του ΙΤΣ τα
προηγούμενα χρόνια, γινόταν κυρίως μέσω των
άμεσων επενδύσεων, ενώ με την αύξηση του
ελλείμματος το 2007 και 2008 έχει αυξηθεί η σημασία
της χρηματοδότησης από λοιπές επενδύσεις
(Διάγραμμα Α.28). Το ποσοστό χρηματοδότησης από
άμεσες επενδύσεις το 2008 μειώθηκε περίπου στο
10% από σχεδόν 40% το 2007. Η μεγάλη μείωση του
ποσοστού το 2008 οφείλεται τόσο στη μεγάλη

ΠIΝΑΚΑΣ A.7 Εμπορικό ισοζύγιο
(€ εκατομμύρια)

Πηγή:  ΣΥΚ.

Έλλειμμα
Εισαγωγές Εξαγωγές ισοζυγίου

2007 6.353,4 1.082,7 5.270,8
2008 7.366,7 1.190,4 6.176,3
ετήσια % μεταβολή 15,9 9,9 17,2
2008 Ιαν. - Σεπ. 5.630,2 896,3 4.733,8
2009 Ιαν. - Σεπ. 4.188,7 705,9 3.482,9
ετήσια % μεταβολή -25,6 -21,3 -26,4
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τρεχουσών συναλλαγών από άµεσες επενδύσεις

Πηγή: KTK.
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αύξηση του ελλείμματος όσο και σε μεγάλες
τραπεζικές επενδύσεις στο εξωτερικό, ένα μη
επαναλαμβανόμενο γεγονός που μείωσε αισθητά τις
καθαρές άμεσες επενδύσεις για το συγκεκριμένο
χρόνο. Εξαιρώντας τις συγκεκριμένες επένδυσεις, το
ποσοστό χρηματοδότησης από άμεσες επενδύσεις
φθάνει στο 26% περίπου, ενώ οι καθαρές άμεσες
επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ για το 2008
παραμένουν σταθερές σε σχέση με προηγούμενα
χρόνια, περίπου στο 4,5%. Δεδομένης της
σταθερότητας του ποσοστού των άμεσων
επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ, η διατήρηση του
ελλείμματος του ΙΤΣ σε σημαντικά ψηλότερα επίπεδα,
μπορεί, μακροχρόνια, να δημιουργήσει κάποια
προβλήματα χρηματοδότησης του ελλείμματος.

Το συνολικό εξωτερικό χρέος της Κύπρου έχει
φθάσει στο 119,7% του ΑΕΠ τον Ιούνιο του 2009,
από περίπου 50% που ήταν το 2003, εν μέρει,
λόγω έκδοσης χρεογράφων από πρώην Διεθνείς
Τραπεζικές Μονάδες. Πρέπει να τονιστεί ότι τα εν
λόγω χρεόγραφα καλύπτονται συνήθως από
εγγυήσεις μητρικών εταιρειών, συνεπώς η
θυγατρική εταιρεία στην Κύπρο δεν αναλαμβάνει
κανένα κίνδυνο. Τέλος, η Διεθνής Επενδυτική
Θέση της Κύπρου το 2008 άνκαι πλεονασματική,
δηλαδή το ενεργητικό της Κύπρου είναι
μεγαλύτερο από το παθητικό, συνεχίζει να
μειώνεται λόγω κυρίως των συνεχιζόμενων
ελλειμμάτων στο ΙΤΣ.

Τουρισμός

Η πορεία του τουρισμού, κατά τους πρώτους εννέα
μήνες του 2009, όπως παρουσιάζεται από τα
έσοδα, κατέγραψε επιδείνωση σε σχέση με την
πορεία που καταγράφηκε την αντίστοιχη περίοδο
του 2008 (Πίνακας Α.8). Συγκεκριμένα, τα συνολικά
έσοδα κατά την εν λόγω περίοδο παρουσίασαν
μείωση 16,1% σε σύγκριση με μείωση της τάξης
του 4,1% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Παράλληλα, οι αφίξεις κατά την εν λόγω περίοδο

ΠIΝΑΚΑΣ A.8 Τουρισμός

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

2007 2.416,1 1.858,1 769,1
2008 2.403,8 1.792,8 745,8
ετήσια % μεταβολή -0,5 -3,5 -3,0
2008 Ιαν. - Σεπτ. 1.965,9 1.470,2 747,9
2009 Ιαν. - Σεπτ. 1.754,9 1.233,3 702,8
ετήσια % μεταβολή -10,7 -16,1 -6,0

Πηγή:  ΣΥΚ.
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παρουσίασαν μεγάλη μείωση της τάξης του 10,7%.
Πρόσφατα στοιχεία που αφορούν τις αφίξεις για το
μήνα Οκτώβριο δείχνουν περαιτέρω επιδείνωση,
καταγράφοντας μείωση της τάξης του 14%. Οι
αρνητικές εξελίξεις στον τουρισμό οφείλονται
κυρίως στις δυσμενείς επιπτώσεις της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα στην οικονομία
του Ηνωμένου Βασιλείου από το οποίο προέρχεται
περίπου το 50% των τουριστών. 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Α.29 ο ρυθμός
μείωσης των εσόδων κατά το δεύτερο και τρίτο
τρίμηνο του 2009 (που είναι και τα πιο σημαντικά
τρίμηνα του έτους για τον τουρισμό) είναι πολύ
μεγαλύτερος από το ρυθμό μείωσης των αφίξεων,
πράγμα που σημαίνει ότι η κατά κεφαλήν δαπάνη
μειώθηκε σημαντικά κατά την εν λόγω περίοδο,
επιδεινώνοντας έτσι τη μείωση στα συνολικά
τουριστικά έσοδα.

4. Εγχώρια Ζήτηση, Παραγωγή και αγορά
Εργασίας

Τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί

Με βάση αναλυτικά στοιχεία της ΣΥΚ, ο ρυθμός
μεγέθυνσης της κυπριακής οικονομίας για το 2008
έφτασε το 3,6%, καταγράφοντας επιβράδυνση σε
σύγκριση με το 2007 που έφθασε το 5,1%. Από το
τέταρτο τρίμηνο του 2008, η κυπριακή οικονομία,
επηρεαζόμενη από τη διεθνή κρίση, εισήλθε σε
φθίνουσα τροχιά με αποτέλεσμα να καταγραφεί
συρρίκνωση της τάξης του 1,1% κατά τα πρώτα
τρία τρίμηνα του 2009 κάτι που αναμένεται να
συνεχιστεί και το τέταρτο τρίμηνο του χρόνου
(Διαγράμματα Α.30(α) και Α.30(β)). 

Η συρρίκνωση στο πραγματικό ΑΕΠ που
καταγράφηκε το πρώτο μισό του 2009, περίοδο για
την οποία υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία,
αντανακλά την υποτονική εγχώρια ζήτηση για
επενδυτικούς σκοπούς και μείωση των εξαγωγών.
Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές κατέγραψαν
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.29 αφίξεις και έσοδα από τουρισµό
(ετήσια µεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.30(α) Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού
αΕΠ (επιμέρους κατηγορίες)
(ετήσια µεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.30(β) Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού
αΕΠ (επιμέρους κατηγορίες)   
(ετήσια µεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.
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μείωση της τάξης του 12% σε σύγκριση με αύξηση
1,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2008.  Παράλ -
ληλα, οι ακαθάριστες κεφαλαιουχικές επενδύσεις
μειώθηκαν σημαντικά το πρώτο μισό του 2009
καταγράφοντας συρρίκνωση της τάξης του 23,6%
σε σύγκριση με αύξηση 15,2% την αντίστοιχη
περίοδο του 2008. Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις
επηρεάστηκαν κυρίως από τη μείωση των
αποθεμάτων και σε μικρότερο βαθμό από τη
συρρίκνωση στις ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου
κεφαλαίου. Μείωση κατέγραψαν και οι συνολικές
εισαγωγές της τάξης του 17%, έναντι αύξησης
12,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2008, κυρίως
επηρεαζόμενες από τη μείωση στις εισαγωγές
πετρελαιοειδών και ενδιάμεσων αγαθών. Αντίθετα,
η ιδιωτική κατανάλωση κατέγραψε σημαντική
επιβράδυνση το πρώτο μισό του 2009, καταγρά -
φοντας ρυθμό αύξησης 1,6% από αύξηση 8,9%
που καταγράφηκε το αντίστοιχο μισό του 2008.
Ταυτόχρονα, η δημόσια κατα νάλωση αυξήθηκε
κατά 4,5% το πρώτο μισό του 2009 σε σύγκριση με
αύξηση 1,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2008, εν
μέρει λόγω της αύξησης που καταγράφηκε στον
αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. 

Πρόσφατοι δείκτες της εγχώριας ζήτησης για το
τέταρτο τρίμηνο του 2009 διαγράφουν σταθερή
πορεία μείωσης παρόμοια με την καταγραφόμενη
κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2009. Σύμφωνα με
τους δείκτες εμπιστοσύνης του Οκτωβρίου
(Πίνακας Α.9) η συρρίκνωση του ΑΕΠ αναμένεται
να συνεχιστεί και το τέταρτο τρίμηνο του 2009. Πιο
συγκεκριμένα, οι επιμέρους δείκτες των υπη -
ρεσιών, της βιομηχανίας, του λιανικού εμπορίου,
της κατανάλωσης και των κατασκευών δείχνουν
σημάδια σταθεροποίησης στα ήδη χαμηλά
αρνητικά επίπεδα των προηγούμενων τριών
τριμήνων του χρόνου υποδηλώνοντας περαιτέρω
συρρίκνωση στους προαναφερό μενους τομείς.

Παράλληλα περαιτέρω οικονομικοί δείκτες
όπως, μεταξύ  άλλων, οι πωλήσεις τσιμέντου, οι
εγγραφές αυτοκινήτων και οι δαπάνες κατόχων

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

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

2009 2009 2009 2009 2009
Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ.

ΔΟΣ 67,6 70,5 56,1 66,7 57,7
Βιομηχανία -11 -8 -20 -14 -20
Υπηρεσίες -21 -15 -17 -12 -19
Καταναλωτές -28 -33 -38 -33 -34
Λιανικό εμπόριο -21 -23 -26 -20 -26
Κατασκευές -49 -44 -49 -44 -54
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πιστωτικών καρτών επιβεβαιώνουν τις επιπτώσεις
της διεθνούς κρίσης στην εγχώρια οικονομία.

Ιδιωτική κατανάλωση

Η ιδιωτική κατανάλωση με βάση τα αναλυτικά
στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών για το πρώτο
μισό του 2009, κατέγραψε σημαντικούς ρυθμούς
επιβράδυνσης, ενώ η εικόνα αυτή αναμένεται να
συνεχιστεί και κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2009.
Πιο συγκεκριμένα, κατά το πρώτο μισό του 2009 ο
ετήσιος ρυθμός αύξησης της ιδιωτικής κατα -
νάλωσης επιβραδύνθηκε στο 1,6% σε σύγκριση με
8,9% αύξηση την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Πιο
πρόσφατα στοιχεία του δείκτη κύκλου εργασιών
λιανικού εμπορίου, από τον οποίο εξαιρούνται οι
πωλήσεις αυτοκινήτων, δείχνουν σημάδια
περαιτέρω μείωσης, κατα γράφοντας ρυθμό
συρρίκνωσης της τάξης του 1,8% τους πρώτους
οκτώ μήνες του 2009 σε σύγκριση με 7,2% αύξηση
τους αντίστοιχους οκτώ μήνες του 2008
(Διάγραμμα Α.31). Παράλληλα, οι εισπράξεις από
το ΦΠΑ μειώθηκαν κατά 11,5% τους πρώτους δέκα
μήνες του χρόνου σε σύγκριση με αύξηση 13,6%
που καταγράφηκε την αντίστοιχη περίοδο του
2008. Όσον αφορά τις εγγραφές ιδιωτικών
οχημάτων, αυτές κατέγραψαν μείωση της τάξης
του 26,7% τους πρώτους δέκα μήνες του 2009
(Διάγραμμα Α.32) σε σύγκριση με αύξηση 6,38%
τους αντίστοιχους μήνες του 2008. 

Επιπρόσθετο δείκτη που αντανακλά την πορεία
της εγχώριας κατανάλωσης, αποτελούν οι δαπάνες
κατόχων κυπριακών πιστωτικών καρτών στην
Κύπρο (Διάγραμμα Α.33), οι οποίες μειώθηκαν
κατά 3% τους πρώτους δέκα μήνες του 2009, σε
σύγκριση με ρυθμό αύξησης της τάξης του 19,2%
που καταγράφηκε την αντίστοιχη περίοδο του
2008. Οι δαπάνες κατόχων ξένων καρτών στην
Κύπρο κατέγραψαν επίσης μείωση της τάξης του
16,7% την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του
2009, σε σχέση με αύξηση 2,1% την αντίστοιχη
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.31 Λιανικές πωλήσεις 

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πηγή: ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.33 ∆απάνες κατόχων πιστωτικών καρτών
(συσσωρευµένη ετήσια µεταβολή περιόδου από Ιανουάριο) 

Πηγή: JCC Payments System Ltd. 



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ48

περσινή περίοδο, γεγονός που αντικατοπτρίζει και
τη μείωση των εσόδων από τον τουρισμό.
Επιπρόσθετα, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών
κατέγραψαν μείωση της τάξης του 25,6% τους
πρώτους εννέα μήνες του χρόνου γεγονός που
ενισχύει τις ανησυχίες για περαιτέρω επιδείνωση
της εγχώριας κατανάλωσης και συνεπώς της
εγχώριας ζήτησης.

Σε ό,τι αφορά την πορεία της ιδιωτικής
κατανάλωσης, κατά το τέταρτο τρίμηνο του
χρόνου, και με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία
αναμένεται να καταγραφεί συρρίκνωση.

Δευτερογενής τομέας: κατασκευές /
βιομηχανική παραγωγή

Ο κατασκευαστικός τομέας στην Κύπρο παρου σιάζει
σημαντική επιβράδυνση από τα τέλη του 2008,
επηρεασμένος από την χρηματοοικονομική κρίση
και την παγκόσμια οικονομική ύφεση. Το δεύτερο
τρίμηνο του 2009 καταγράφηκε συρρίκνωση του
τομέα η οποία με βάση τους τελευταίους
διαθέσιμους δείκτες αναμένεται να συνεχιστεί και τα
αμέσως επόμενα τρίμηνα άνκαι ο προπορευόμενος
δείκτης των αδειών οικοδομής καταγράφει
αυξημένες προσδοκίες για τη μελλοντική
δραστηριότητα του κατασκευαστικού τομέα.

Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία του Τμήματος
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας διαφαίνεται ότι
ο αριθμός πωλητήριων εγγράφων από Κύπριους
αγοραστές κατά τους πρώτους δέκα μήνες του
2009 κατέγραψε ετήσια μείωση της τάξης του
50,1% σε σύγκριση με μείωση 28,3% την
αντίστοιχη περίοδο του 2008. Επιπρόσθετα, ο
αριθμός μεταβιβασμένων τεμαχίων σε Κύπριους
σημείωσε μείωση της τάξης του 45,7% κατά τους
πρώτους δέκα μήνες του 2009 σε σύγκριση με
μείωση 30% τους αντίστοιχους μήνες του 2008.
Παρά τη συνεχιζόμενη μείωση σε σύγκριση με τον
προηγούμενο χρόνο, τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία για τον Οκτώβριο υποδηλούν σταθερο -
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.34 Δείκτης επιχειρηματικού κλίματος -
κατασκευές

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

ποίηση στους αρνητικούς όμως ρυθμούς
αύξησης τόσο του αριθμού πωλητήριων
εγγράφων που κατέγραψαν ετήσια μείωση 28,8%
όσον και του αριθμού μεταβιβασμένων τεμαχίων
που κατέ γρα ψαν μείωση 26,1%. Παρόμοια τάση
καταγράφεται επίσης και στο ρυθμό μείωσης του
αριθμού πωλητήριων εγγράφων και μεταβι -
βασμένων τεμα χίων σε αλλοδαπούς αγοραστές.
Όλες ανεξαιρέτως οι επαρχίες της ελεύθερης
Κύπρου ακολουθούν αρνητική πορεία η οποία
όμως διαφαίνεται να είναι σταθεροποιητική κατά
τους τελευταίους μήνες. 

Παράλληλα, την περίοδο Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου του 2009, οι εισπράξεις του Τμήματος
Εσωτερικών Προσόδων από το φόρο ακίνητης
ιδιοκτησίας και κεφαλαιουχικών κερδών μειώθηκαν
κατά 8% και 79%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με
μείωση 7% και 27%, αντίστοιχα, την περίοδο
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2008. Κατά την
προανα φερόμενη περίοδο, τα τέλη χαρτοσήμου
κατέ γραψαν μείωση της τάξης του 40% σε
σύγκριση με μείωση 3% την ίδια περίοδο του 2008.
Παρά την ραγδαία ετήσια μείωση των εσόδων της
κυβέρνησης από τα ακίνητα, σύμφωνα με τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Οκτωβρίου, οι
ετήσιες μειώσεις στις εισπράξεις από το φόρο
ακίνητης ιδιοκτησίας, κεφαλαιουχικών κερδών και
τα τέλη χαρτοσήμου ανήλθαν στο 9%, 60% και
27%, αντίστοιχα. 

Παρόλα αυτά, ο δείκτης εμπιστοσύνης του
κατασκευαστικού τομέα όπως παρουσιάζεται στην
ενότητα «Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί»
(Πίνακας Α.9, σελ. 46), ακολουθεί γενικά αρνητική
πορεία από τον Ιούλιο 2008 με μία σχετική
σταθεροποίηση να παρατηρείται από τον Απρίλιο
του 2009 (Διάγραμμα Α.34). Παράλληλα, στο ίδιο
διάγραμμα παρουσιάζονται και οι προσδοκίες για τις
τιμές ακινήτων για τους επόμενους τρεις μήνες, οι
οποίες συνεχίζουν να είναι αρνητικές με μία σχετική
σταθεροποίηση να παρατηρείται από το Σεπτέμβριο.

Όσον αφορά τις πωλήσεις τσιμέντου (Διάγραμμα
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Α.35), κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του
2009 ο όγκος πωλήσεων κατέγραψε ετήσια μείωση
της τάξης του 26,2% σε σύγκριση με αύξηση 10,8%
την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2008, ενώ
τον Οκτώβριο του 2009 κατέγραψε ετήσια μείωση
25,2%. Σημειώνεται ότι το 2008 δεν έγινε οποια -
δήποτε εξαγωγή τσιμέντου, ενώ τους πρώτους δέκα
μήνες του 2009 οι εξαγωγές από εγχώρια
τσιμεντοποιεία ανήλθαν στους 52.789 τόνους λόγω
της περιορισμένης ζήτησης εγχώριων ακινήτων τόσο
από Κύπριους όσο και από αλλοδαπούς αγοραστές.

Σημάδια σταθεροποίησης της συρρίκνωσης
παρουσιάζονται επίσης και στον τομέα της μεταποί-
ησης. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του
2009 ο δείκτης σημείωσε ετήσια μείωση της τάξης του
11,7% σε σύγκριση με αύξηση 5,3% κατά το πρώτο
οκτάμηνο του 2008. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέ-
σιμα στοιχεία για τον Αύγουστο, ο δείκτης δεν κατέ-
γραψε ουσιαστική μεταβολή σε σύγκριση με το μέσο
ετήσιο ρυθμό μείωσης του πρώτου οκταμήνου του
2009. Συνολικά, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής
(Διάγραμμα Α.36) κατέγραψε ετήσια μείωση της τάξης
του 8,7% κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2009 σε
σύγκριση με αύξηση 4,6% κατά την αντίστοιχη
περίοδο του 2008. Τον Αύγουστο 2009, ο δείκτης κατέ-
γραψε μικρότερη ετήσια μείωση της τάξης του 5%.

Παρά τα πιο πάνω αρνητικά στοιχεία, ο αριθμός
αδειών οικοδομής, που συνιστά σημαντική ένδειξη
για τη μελλοντική δραστηριότητα του κατα σκευαστι-
κού τομέα, παρουσιάζει ετήσια αύξηση κατά το
πρώτο οκτάμηνο του 2009 της τάξης του 5,1% σε
σύγκριση με μείωση 12,7% το πρώτο οκτάμηνο του
2008 (Διάγραμμα Α.37). Παράλληλα, η συνολική αξία
των αδειών οικοδομής αυξήθηκε κατά 7,2% σε
σύγκριση με μείωση 5,1% την αντίστοιχη περίοδο του
2008. Το εμβαδόν και ο αριθμός οικιστικών μονάδων
μειώθηκαν λιγότερο κατά 6% και 9%, αντίστοιχα, κατά
την προαναφε ρόμενη περίοδο σε σύγκριση με
μείωση 7,4% και 9,5%, αντίστοιχα, τους πρώτους
οκτώ μήνες του 2008. Η αύξηση στον αριθμό αδειών
οικοδομής κατά την ίδια περίοδο  οφείλεται, κυρίως,
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.37 Εγκεκριµένες άδειες οικοδοµής

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.35 Πωλήσεις τσιµέντου

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.36 Βιομηχανική παραγωγή - τομέας
μεταποίησης 

Πηγή: ΣΥΚ.
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στη σημαντική ετήσια αύξηση που σημείωσαν τα μη
οικιστικά κτίρια της τάξης του 58,4% σε σύγκριση με
μείωση 8,1% που κατέ γραψαν την ίδια περίοδο ενώ,
ο αριθμός αδειών οικοδομής για τα οικιστικά κτίρια
μειώθηκε οριακά κατά 1,6% το πρώτο οκτάμηνο του
2009 σε σύγκριση με μείωση 15,6% την αντίστοιχη
περίοδο του 2008. Εστιάζοντας την προσοχή στις
άδειες οικοδομής ανά επαρχία, η επαρχία Αμμοχώ-
στου κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τόσο στον
αριθμό αδειών οικοδομής όσο και στους υπόλοιπους
δείκτες αδειών οικοδομής κατά τους πρώτους οκτώ
μήνες του 2009 και ακολουθείται από τις επαρχίες
Λεμεσού και Λευκωσίας. Σε αντίθεση, οι επαρχίες
Λάρνακας και Πάφου κατέγραψαν τις μεγαλύτερες
μειώσεις σε όλους τους επιμέρους δείκτες αδειών
οικοδομής κατά την προαναφερόμενη περίοδο.

Με βάση τη μεθοδολογία που αναλύθηκε στο Οικο-
νομικό Δελτίο Ιουνίου του 2009 και των στοιχείων
μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2009, η ΚΤΚ εκτιμά ότι ο
δείκτης τιμών ακινήτων θα καταγράψει σε μέση ετήσια
βάση μείωση της τάξης του 8% σε σύγκριση με αύξηση
13% το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω
πρόβλεψη επηρεάζεται σημαντικά από το πρώτο
τρίμηνο, περίοδος κατά την οποία η πτωτική τάση ήταν
ακόμα συγκρατημένη, ενώ μέχρι και το τρίτο τρίμηνο
οι τιμές στις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας φαίνεται
να καταγράφουν σημαντικά μικρότερες μειώσεις
συγκρατώντας το ρυθμό μείωσης των παγκύπριων
τιμών το 2009 στα προαναφερόμενα επίπεδα. Λαμβά-
νοντας υπόψην τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονο-
μία και ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και τις
επιπτώσεις της κρίσης στην εγχώρια οικο νομία ενδε-
χόμενες παρεκκλίσεις από την προαναφερόμενη
πρόβλεψη εμπερικλείουν προς τα κάτω κινδύνους.

Αγορά εργασίας

Ως επακόλουθο των αρνητικών επιπτώσεων της
διεθνούς οικονομικής κρίσης στην οικονομία της
Κύπρου, η απασχόληση, κατέγραψε μηδενικούς
ρυθμούς ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάμηνο του
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Πλαίσιο 1: Δειγματοληπτική έρευνα για
τη μισθολογική και τιμολογιακή πολι-
τική των επιχειρήσεων στην Κύπρο

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) διεκ-
περαίωσε τον Ιούλιο του 2009 δειγματολη-
πτική έρευνα με αντικείμενο τη διαδικασία και
τους παράγοντες που επηρεάζουν τον καθο-
ρισμό των τιμών και μισθών στις εγχώριες
επιχειρήσεις. Η έρευνα εντάσσεται στα πλαί-
σια μιας ευρύτερης προσπάθειας που έγινε με
κοινό ερωτηματολόγιο από τις περισσότερες
χώρες του Ευρωσυστήματος. Το ερωτηματο-
λόγιο ήταν χωρισμένο σε πέντε ενότητες:
1. Γενικές πληροφορίες (6 ερωτήσεις)
2. Καθορισμός των μισθών (8 ερωτήσεις)
3. Προσαρμογές των μισθών σε εξωγενείς

διαταραχές (10 ερωτήσεις)
4. Διαδικασία καθορισμού των τιμών και

συσχέτιση μεταξύ μεταβολών στις τιμές
και στους μισθούς (6 ερωτήσεις)

5. Αντίδραση στη διεθνή οικονομική ύφεση
(7 ερωτήσεις)

Ταυτότητα της έρευνας
Η έρευνα διενεργήθηκε εκ μέρους της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου από το
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το
δείγμα αφορούσε επιχειρήσεις με πέντε ή
περισσότερους υπαλλήλους οι οποίες
προέρχονταν από έξι κλάδους της οικονο-
μίας (1. μεταποιητικές βιομηχανίες, 2. κατα-
σκευές, 3. χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
επισκευή αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και
ειδών, 4. ξενοδοχεία και εστιατόρια, 5.
μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες
και 6. διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμί-
σθωση και επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες). Το τυχαίο δείγμα επιλέγηκε από το
Μητρώο Επιχειρήσεων (ΜΕ) της Στατιστι-
κής Υπηρεσίας Κύπρου. Να σημειωθεί ότι

σύμφωνα με το ΜΕ, το σύνολο των επιχει-
ρήσεων με πέντε ή περισσοτέρους υπαλ-
λήλους στους υπό εξέταση κλάδους, κατά
την επιλογή του δείγματος, ανερχόταν στις
7595 επιχειρήσεις, ενώ οι υπάλληλοι στους
140920. Στις επιλεγμένες επιχειρήσεις
στάληκε σχετική συνοδευτική επιστολή και
το ερωτηματολόγιο, το οποίο απαντήθηκε
από γενικούς ή οικονομικούς διευθυντές,
κυρίως με τηλεφωνική ή προσωπική
συνέντευξη και σε κάποιες περιπτώσεις
μέσω ταχυδρομείου. Το επιτυχημένο
δείγμα αποτελείται από 208 επιχειρήσεις με
σύνολο 11834 υπαλλήλων.

Ανάλυση επιμέρους αποτελεσμάτων
Από τις 208 επιχειρήσεις του επιτυχημένου
δείγματος, οι 68 ανήκουν στο δευτερογενή
τομέα (επιχειρήσεις που ανήκουν στους
κλάδους της μεταποιητικής βιομηχανίας και
κατασκευών), ενώ 140 επιχειρήσεις ανήκουν
στον τριτογενή τομέα (επιχειρήσεις που
ανήκουν στους κλάδους του χονδρικού και
λιανικού εμπορίου, επισκευής αυτοκινήτων,
μοτοσικλετών και ειδών, ξενοδοχείων και
εστιατορίων, μεταφορών, αποθήκευσης και
επικοινωνιών και διαχείρισης ακίνητης περι-
ουσίας, εκμίσθωσης και επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων). Οι υπάλληλοι που
ανήκουν στο δευτερογενή τομέα στο δείγμα
ανέρχονται στους 3235 και 8599 στον τριτο-
γενή τομέα. Το μέσο σταθμισμένο μέγεθος
ανά επιχείρηση ανέρχεται στους 18,9 υπαλ-
λήλους. Πιο κάτω αναλύονται συγκεκριμένες
πτυχές της έρευνας που αφορούν τις συμβά-
σεις μισθών και ΑΤΑ, τη συχνότητα αλλαγής
τιμών και μισθών και την επίδραση της οικο-
νομικής κρίσης στις επιχειρήσεις. Πιο λεπτο-
μερής ανάλυση της έρευνας και των
αποτελεσμάτων της, θα ακολουθήσει σε
μορφή αυτοτελούς έκδοσης. 
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Συμβάσεις μισθών και ΑΤΑ
Το 54,9% των υπαλλήλων, στις υπό εξέταση
επιχειρήσεις, καλύπτεται από μισθολογικές
συμβάσεις (Πίνακας 1). Το ποσοστό αυτό είναι
μεγαλύτερο στο δευτερογενή τομέα σε σχέση
με τον τριτογενή τομέα, ενώ είναι επίσης
μεγαλύτερο στις μεγάλες σε μέγεθος επιχει-
ρήσεις (επιχειρήσεις με 20 ή περισσότερους
υπαλλήλους). 

Όσον αφορά το ποσοστό υπαλλήλων που
λαμβάνουν ΑΤΑ στο δείγμα, αυτό ανέρχεται
στο 53,9% και, όπως συμβαίνει και με τις
μισθολογικές συμβάσεις, παραχωρείται πιο
συχνά στο δευτερογενή τομέα και στις μεγά-
λες σε μέγεθος επιχειρήσεις. Λαμβάνοντας
υπόψη το πιο πάνω ποσοστό αλλά και υιοθε-
τώντας κάποιες υποθέσεις σχετικά με τις
επιχειρήσεις και τους κλάδους που δεν αποτέ-
λεσαν μέρος της έρευνας, η προκαταρκτική
εκτίμηση της ΚΤΚ για το συνολικό ποσοστό
υπαλλήλων που λαμβάνουν ΑΤΑ είναι περίπου
στο 50% (Πίνακας 1).

Συχνότητα αλλαγών τιμών και μισθών
Από τις επιχειρήσεις ζητήθηκε να απαντήσουν
πόσο συχνά αλλάζουν τις τιμές των προϊόν-
των και τους μισθούς των εργαζομένων τους
καθώς και σε ποιο μήνα είναι πιο πιθανόν να
γίνει η αλλαγή αυτή.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των επιχειρή-
σεων, το 64,8% επιλέγουν να μεταβάλουν το

μισθό των υπαλλήλων τους μια φορά το
χρόνο, το 16,6% των επιχειρήσεων το κάνουν
συχνότερα από μια φορά το χρόνο ενώ το
18,6% το πολύ μια φορά κάθε δύο χρόνια.
Όσον αφορά τη συχνότητα αλλαγής των
τιμών, οι περισσότερες επιχειρήσεις (46%)
δήλωσαν ότι δεν ακολουθούν κάποιο
πρότυπο αλλαγής τιμών, 22,3% δήλωσαν ότι
το κάνουν μια φορά το χρόνο ενώ το 21,9%
αλλάζει τις τιμές περισσότερο από μια φορά
το χρόνο. Τέλος, μόλις το 9,9% αλλάζει τις
τιμές το πολύ μια φορά κάθε δύο χρόνια. 

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα αλλαγής
των μισθών, το 39,9% απάντησε ότι γίνεται
τον Ιανουάριο, ενώ το ίδιο ποσοστό για τις
αλλαγές τιμών ανέρχεται στο 18,2%. Ακόμα,
19,7% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι η αλλαγή
στους μισθούς γίνεται σε κάποιο μήνα εκτός
του Ιανουαρίου, ενώ 14,1% δήλωσε το ίδιο
πράγμα για τις μεταβολές στις τιμές. Τέλος, το
40,5% δήλωσε ότι δεν ακολουθεί κάποιο
πρότυπο στο χρονοδιάγραμμα αλλαγής
μισθών ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις
αλλαγές στις τιμές ανέρχεται στο 67,7%.

Σε ερώτηση κατά πόσο υπάρχει συσχετι-
σμός στις μεταβολές τιμών και μισθών
(Διάγραμμα 1), η πλειοψηφία (51,6%) δήλωσε
ότι δεν υπάρχει κάποιος συσχετισμός μεταξύ
των δύο. Το 11,7% δήλωσε ότι ακολουθεί

ΠIΝΑΚΑΣ 1 Συμβάσεις μισθών και αΤα (ποσο-
στό επί του συνόλου του δείγματος)

Δευτερογενής Τριτογενής
τομέας τομέας Σύνολο

Επιχειρήσεις με μισθολογικές συμβάσεις 44,8 19,7 28,4
Υπάλληλοι που καλύπτονται από συμβάσεις 80,7 43,8 54,9
Επιχειρήσεις που προσφέρουν ΑΤΑ 43,9 15,5 25,5
Υπάλληλοι που λαμβάνουν ΑΤΑ 92,1 37,6 53,9

Πηγή: ΚΤΚ.

    

   

 

 

              

Συσχετίζονται
µε συγκεκριµένο

πρότυπο
(11,7%)

∆εν έχει εφαρµογή
για την επιχείρηση µας

(17,9%) ∆ε συνδέονται
(51,6%)

Συσχετίζονται αλλά χωρίς
κάποιο πρότυπο

(18,9%)  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Συσχετισµός στις µεταβολές
µισθών και τιµών
(ποσοστό επί του συνόλου του δείγµατος)

Πηγή: ΚΤΚ.
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συγκεκριμένο πρότυπο (ταυτόχρονη αλλαγή,
η αλλαγή στις τιμές να ακολουθεί την αλλαγή
στους μισθούς και αντίστροφα) ενώ 18,9%
δήλωσε ότι υπάρχει σχέση αλλά χωρίς κάποιο
πρότυπο. Τέλος, το 17,9% δήλωσε ότι η
ερώτηση δεν έχει εφαρμογή για τις επιχειρή-
σεις τους.

Να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις για τον
καθορισμό τιμών και μισθών των επιχειρή-
σεων που ανήκουν στο δευτερογενή και
τριτογενή τομέα δε διαφέρουν σημαντικά
μεταξύ τους.

Επίδραση οικονομικής ύφεσης
Πολλές επιχειρήσεις φαίνεται να επηρεάστη-
καν από την οικονομική κρίση καθώς το
98,9% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι επηρεά-
στηκε αρνητικά σε κάποιο βαθμό. Όσον
αφορά το βαθμό της αρνητικής επίδρασης
από την κρίση, το 57% απάντησε ότι επηρεά-
στηκε οριακά / μέτρια ενώ το 43% πολύ /
πάρα πολύ (Πίνακας 2). Αναλύοντας τα αποτε-
λέσματα αυτά κατά τομέα, φαίνεται ότι ο
δευτερογενής τομέας επηρεάστηκε περισσό-
τερο από την κρίση. Συγκεκριμένα, 32,2%
δήλωσε ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ από την
κρίση ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον
τριτογενή τομέα ήταν 14,9%.
Εκτός από το βαθμό επηρεασμού από την
κρίση, ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να απαν-
τήσουν με ποιο τρόπο επηρεάστηκαν από την
οικονομική κρίση (Πίνακας 3). Το κυριότερο

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρή-
σεις είναι η δυσκολία στις πληρωμές από
πελάτες ενώ σημαντική είναι η μείωση της
ζήτησης για τα αγαθά της επιχείρησης καθώς
και η δυσκολία στη χρηματοδότηση της
επιχείρησης. Σε πολύ μικρότερο βαθμό
επηρεάστηκαν από τη δυσκολία εξασφάλισης
ενδιάμεσων αγαθών.

Συμπεράσματα
Η έρευνα αυτή παρουσίασε χρήσιμα στοιχεία
για κάποιες συγκεκριμένες πτυχές της αγοράς
εργασίας και του επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος στην Κύπρο, όπως για παράδειγμα ο
βαθμός κάλυψης των υπαλλήλων από συμβά-
σεις και ΑΤΑ. Επίσης, από την έρευνα που
διεξήχθηκε τον Ιούλιο 2009 διαφαίνεται ότι οι
κυπριακές επιχειρήσεις είχαν από τότε επηρε-
αστεί από την οικονομική κρίση αλλά όχι στο
βαθμό που ενδεχόμενα να ισχύει σήμερα με
βάση τα σημερινά οικονομικά δεδομένα.

ΠIΝΑΚΑΣ 2 Βαθμός αρνητικής επίδρασης από
την κρίση (ποσοστό επί του συνόλου του δείγ-
ματος)

Πάρα
Οριακή Μέτρια Πολύ πολύ

Δευτερογενής τομέας 16,7 40,3 10,8 32,2
Τριτογενής τομέας 20,7 36,1 28,3 14,9
ΣΥΝΟΛΟ 19,4 37,4 22,8 20,4

Πηγή: ΚΤΚ.

ΠIΝΑΚΑΣ 3 Τρόπος με τον οποίο επηρεάστηκαν
οι επιχειρήσεις από την κρίση (ποσοστό επί
του συνόλου του δείγματος)

Καθόλου/ Πάρα Δε
οριακά Μέτρια Πολύ πολύ γνωρίζω

Μείωση της ζήτησης για τα
προϊόντα / υπηρεσίες της
επιχείρησης 30,1 34,1 25,1 9,5 1,3
Δυσκολία στη χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης μέσω των
συνηθισμένων χρηματοοικονομικών
καναλιών 48,1 24,8 12,2 12,7 2,2
Δυσκολία στις πληρωμές από
τους πελάτες της επιχείρησης 19,6 36,4 17,3 24,7 2
Δυσκολία στην εξασφάλιση 
ενδιάμεσων αγαθών από τους
συνηθισμένους προμηθευτές
της επιχείρησης 69,5 18,2 5,8 4,1 2,4

Πηγή: ΚΤΚ.
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έτους. Συγκεκριμένα, η απασχόληση κατέγραψε
αύξηση της τάξης του 0,1% σε σύγκριση με αύξηση
2,8% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008. Οι συνολικές
ώρες απασχόλησης, εντούτοις, κατέγραψαν
μείωση της τάξης του 0,6% σε σχέση με αύξηση
2,8% το πρώτο εξάμηνο του 2008. Η μείωση στις
ώρες απασχόλησης προήλθε από τη μείωση στον
αριθμό των αυτοεργοδοτουμένων αλλά και τη
μείωση των ωρών απασχόλησης ανά αυτοεργο -
δοτούμενο. Συγκεκριμένα, οι αυτοεργο δοτούμενοι
μειώθηκαν κατά 3,8% ενώ οι ώρες ανά αυτο -
εργοδοτούμενο μειώθηκαν κατά 1,8%. Σε ότι
αφορά τους υπαλλήλους, κατά την υπό εξέταση
περίοδο κατέγραψαν αύξηση 0,9% ενώ οι ώρες
απασχόλησης ανά υπάλληλο κατέγραψαν αύξηση
0,2%. Παράλληλα, κατά το πρώτο εξάμηνο του
2009 καταγράφηκε αύξηση του ποσοστού
ανεργίας κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, φθάνοντας
στο 4,9%, σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας
Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) (Διάγραμμα Α.38). 

Σε ό,τι αφορά την ανά τομέα ανάλυση της
απασχόλησης (Διάγραμμα Α.39), η οριακή αύξηση
της απασχόλησης κατά το πρώτο εξάμηνο του
2009 οφείλεται στις λοιπές υπηρεσίες και σε
μικρότερο βαθμό στη συνεισφορά του τομέα της
γεωργίας. Από την άλλη, ο τομέας των κατασκευών
και ο τομέας του εμπορίου, επισκευών, ξενοδο -
χείων, εστιατορίων, μεταφορών και επικοινωνιών,
οι οποίοι επηρεάστηκαν περισσότερο από την
κρίση, είχαν αρνητική συνεισφορά στην
απασχόληση. Τέλος, η συνεισφορά του τομέα της
βιομηχανίας στην απασχόληση ήταν μηδενική.

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για την
ανεργία (Διάγραμμα Α.40) αφορούν τους
εγγεγραμμένους ανέργους, τα οποία ακολουθούν
σε μεγάλο βαθμό την τάση που δείχνουν τα
στοιχεία της ΕΕΔ κατά τα τελευταία χρόνια άνκαι
είναι χαμηλότερα σε επίπεδο. Το ποσοστό αυτό,
ενώ μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2008
παρουσίαζε μια πτωτική τάση, στη συνέχεια
αυξήθηκε, γεγονός που συνδέεται με την
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.38 Eτήσια ποσοστιαία µεταβολή
απασχόλησης και  ποσοστό ανεργίας

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.39 Συνεισφορά στην αύξηση
απασχόλησης ανά τοµέα (%)

Πηγή: ΣΥΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.40 Ποσοστό εγγεγραµµένης ανεργίας

Πηγή: ΣΥΚ.



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ56

επιβράδυνση της κυπριακής οικονομίας. Το
ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας τους πρώτους
δέκα μήνες του 2009 αυξήθηκε κατά 1,3
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2008, φθάνοντας το 4,1%. Η αυξητική
τάση της εγγεγραμμένης ανεργίας επιβεβαιώνεται
και από τα στοιχεία που είναι διορθωμένα ως προς
τις εποχιακές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την
ανεργία ακόμα πιο ψηλή κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες λόγω της θετικής επίδρασης του
τουριστικού τομέα κατά τους μήνες αυτούς.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων και συνεπώς το ποσοστό εγγεγραμμένης
ανεργίας, είναι μικρό τερος από το αντίστοιχο της
ΕΕΔ λόγω κάποιων διαφορών που υπάρχουν στις
δύο μεθοδολογίες καταμέτρησης της ανεργίας.

5. Εγχώριες Δημοσιονομικές Εξελίξεις

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της  (ΣΥK)
που καλύπτουν τη γενική κυβέρνηση (Πίνακας
Α10), κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009
καταγράφηκε δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης
του 2,4% του ΑΕΠ σε σχέση με πλεόνασμα 0,8%
του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Το
έλλειμμα στο πρωτογενές ισοζύγιο (primary
balance) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009
αυξήθηκε φθάνοντας στο 1,4% του ΑΕΠ από
πλεόνασμα 1,9% του ΑΕΠ κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2008. Αυτή η χειροτέρευση στα δημόσια
οικονομικά οφείλεται στην πολύ μεγάλη αύξηση
των δημοσίων δαπανών σε συνδυασμό με τη
μείωση των δημοσίων εσόδων. Πιο συγκεκριμένα
οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
αυξήθηκαν κατά 13,2% το πρώτο εξάμηνο του
2009 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2008, ενώ
τα συνολικά έσοδα της γενικής κυβέρνησης
μειώθηκαν κατά 4,1%. 

Η μείωση των δημοσίων εσόδων το 2009
οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων στην
κατηγορία «Φόροι επί της παραγωγής και

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

Πηγή:  ΣΥΚ.

Iαν-Ιούν. Iαν-Ιούν.
2008 2009 Μεταβολή

ΔΑΠΑΝΕΣ 
Ενδιάμεση ανάλωση 341,3 418,8 77,5
Κεφαλαιουχικά αγαθά 161,4 222,2 60,8
Απολαβές προσωπικού 1.090,8 1.203,5 112,7
Άλλοι φόροι επί της παραγωγής 0,3 0,1 -0,2
Επιδοτήσεις 0,5 0,5 0,0
Τόκοι πληρωθέντες 191,6 179,5 -12,1
Κοινωνικές παροχές 981,2 1.121,0 139,8
Άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις 411,5 436,7 25,2
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου 9,2 25,9 16,7
Σύνολο δαπανών 3.187,8 3.608,2 420,4

ΕΣΟΔΑ
Παροχή αγαθών και υπηρεσιών 235,1 201,8 -33,3
Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές 1.559,4 1.329,6 -229,8

εκ των οποίων ΦΠΑ 946,9 871,6 -75,3
Εισόδημα περιουσίας 28,6 88,8 60,2
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ 778,9 766,4 -12,5
Κοινωνικές εισφορές 682,9 765,2 82,3
Άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις 40,9 33,9 -7,0
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου 2,2 4,8 2,6
Σύνολο εσόδων 3.328,0 3.190,5 -137,5
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) 140,2 -417,7

Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) ως % επί του ΑΕΠ 0,8 -2,4
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δηµοσιονοµικό ισοζύγιο πρωτογενές ισοζύγιο
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.41 ∆ηµοσιονοµικό και πρωτογενές
ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης
(€ εκατομµύρια )

Πηγή: ΣΥΚ.

εισαγωγές» όπου καταγράφηκε μείωση της τάξης
του 14,7%. Αυτή η κατηγορία εσόδων συμπε -
ριλαμβάνει και τα έσοδα από το ΦΠΑ τα οποία
κατά την υπό εξέταση περίοδο μειώθηκαν κατά
8%. Αυτή είναι και μια ένδειξη του μειωμένου
επιπέδου οικονομικής δραστηριότητας αφού
αναμένεται πως φέτος η ιδιωτική κατανάλωση θα
είναι αρκετά μειωμένη. Η εικόνα αυτή επιβε -
βαιώνεται επίσης και από τα στοιχεία του Τμήματος
Τελωνείου, τα οποία δείχνουν το σύνολο των
εσόδων από ΦΠΑ, εισαγωγικούς δασμούς και
φόρους κατανάλωσης τους πρώτους δέκα μήνες
του 2009 να έχουν μειωθεί κατά 11,1% σε σχέση με
την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ένας άλλος
κύριος λόγος μείωσης των εσόδων είναι η μείωση
στον τομέα κατασκευών και ακινήτων. Πιο συγκε -
κριμένα τα έσοδα από το φόρο κεφαλαιουχικών
κερδών παρουσιάζουν μείωση της τάξης του
78,5% για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του
2009 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο χαμηλός ρυθμός
αύξησης των δημοσίων εσόδων συνδυάστηκε και
με τον ψηλό ρυθμό αύξησης των δημοσίων
δαπανών. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά
στοιχεία της ΣΥΚ που καλύπτουν τη γενική
κυβέρνηση (Πίνακας Α10, σελ.56), κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2009, οι δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τις απολαβές
προσωπικού αυξήθηκαν κατά 10,3% σε σχέση με
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι δαπάνες
σε κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά 14,2%. 

Όπως διαφαίνεται και από το Διάγραμμα Α.41,
το τέταρτο τρίμηνο του 2008 όπως επίσης τα
πρώτα δύο τρίμηνα του 2009 τα δημόσια οικονομικά
παρουσιάζουν σοβαρή επιδείνωση για πρώτη φορά
μετά από δυόμιση χρόνια καταγράφοντας έλλειμμα
τόσο στο δημοσιονομικό ισοζύγιο όσο και στο
πρωτογενές ισοζύγιο. Αν ληφθεί υπόψη και το
γεγονός ότι το τέταρτο τρίμηνο του κάθε χρόνου
συνήθως είναι το χειρότερο για τα δημοσιονομικά
αφού αυξάνονται σημαντικά οι δαπάνες του
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κράτους εντέλει λόγω της καταβολής του δέκατου-
τρίτου μισθού των δημόσιων υπαλλήλων, τότε
γίνεται αντιληπτή η σοβαρότητα του ύψους του
δημοσιονομικού προβλήματος για φέτος. 

Με βάση τα πιο πάνω ο επίσημος στόχος της
κυβέρνησης για δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους
2,9% του ΑΕΠ για το 2009, το οποίο ανακοινώθηκε
από το Υπουργείο Οικονομικών κατά τη διάσκεψη
του κρατικού Προϋπολογισμού του 2010, φαίνεται
απίθανο και μη ρεαλιστικό. Αν οι μειώσεις των
εσόδων και οι αυξήσεις των δαπανών (Διάγραμμα
Α.42) συνε χιστούν με τον ίδιο ρυθμό τότε
προβλέπεται πως το έλλειμμα θα είναι αρκετά πιο
ψηλό από τον προαναφερόμενο στόχο της
κυβέρνησης. 

Όπως διαφαίνεται στο Διάγραμμα Α.43 το
δημόσιο χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ
κατέγραψε σημαντική μείωση από 58,3% σε 48,4%
κατά το 2008 και αυτό οφείλεται κυρίως στη
συρρίκνωση των χρεολυτικών ταμείων. Πρέπει να
αναφερθεί όμως πως το πλεόνασμα στο πρωτο -
γενές ισοζύγιο συνείσφερε επίσης σε αυτή την
μείωση. Η σημαντική αύξηση του δημοσίου
χρέους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 οφείλεται
στην έκδοση εννιάμηνων γραμμάτιων αξίας 1,4
δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία θα λήξουν εντός
του 2009 και γι’ αυτό το λόγο δεν θα επηρεάσουν
το δημόσιο χρέος. 

Προϋπολογισμός 2010 και δημοσιονομικές
προοπτικές

Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε ειδική συνεδρία στις
11 Σεπτεμβρίου του 2009, ενέκρινε το προσχέδιο
του Προϋπολογισμού του 2010. Βάσει αυτής της
ανακοίνωσης ο προτεινόμενος Προϋπολογισμός
του 2010, προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα για
το 2010 ύψους 4,5% του ΑΕΠ. Το Υπουργείο
Οικονομικών όμως αναφέρει πως έχει θέσει στόχο
τη συγκράτηση του δημοσιονομικού ελλείμματος
κάτω του 3% του ΑΕΠ και αποφυγή της έναρξης
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.42 Συνολικά έσοδα και δαπάνες γενικής
κυβέρνησης ως ποσοστό του αΕΠ

Πηγή:  ΣΥΚ.

2005 2006 2007 2008 2009
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1Q2 Q3 Q4

          

45

50

55

60

65

70

75

                 

  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.43 Καθαρό δηµόσιο χρέος  ως ποσοστό
του αΕΠ

Πηγή: Yπουργείο Οικονοµικών.
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της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος
(Excessive Deficit Processor-EDP). Οι προβλέψεις
του Υπουργείου Οικονομικών βασίζονται πάνω σε
ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας 0,5% για το
2010 το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως λίγο
αισιόδοξο. Επιπρόσθετα, άνκαι η κυβέρνηση ορίζει
κάποια μέτρα τα οποία δεν συμπερι λαμβάνονται
στον προϋπολογισμό και μπορεί να της
επιτρέψουν να κρατήσει το δημοσιονομικό
έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ, η ΚΤΚ θεωρεί
πως αυτό δεν είναι εφικτό. Για παράδειγμα, ένα από
τα μέτρα από τα οποία η κυβέρνηση αναμένει
προσωρινή αύξηση των εσόδων της, είναι η
πολεοδομική αμνηστία. Σε αυτό το σημείο πρέπει
να σημειωθεί ότι ένα παρόμοιο μέτρο πριν μερικά
χρόνια το οποίο σχετιζόταν με αμνηστία για
περιουσίες με μικρές παραβάσεις δεν είχε επιφέρει
σημαντικά έσοδα. Ταυτόχρονα άνκαι η κυβέρνηση
στοχεύει στη συγκράτηση κάποιων δημόσιων
δαπανών, όπως είναι οι λειτουργικές δαπάνες,
άλλες δαπάνες όπως οι δαπάνες για κοινωνικές
παροχές προϋπολογίζονται να αυξηθούν με
ποσοστό ύψους 7,2%, πέραν της μεγάλης αύξησης
που δόθηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια ύψους
15% το χρόνο. Άνκαι είναι ενθαρρυντικό το ότι
κάποιες από αυτές τις δαπάνες είναι στοχευμένες
προς τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα της
κοινωνίας, αυτές οι αυξήσεις είναι συνήθως
μόνιμου χαρακτήρα και ως αποτέλεσμα επιβα -
ρύνουν τα δημόσια οικονομικά. 

Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό όπως η
κυβέρνηση υιοθετήσει και δομικά μέτρα τα οποία θα
μειώνουν με μόνιμο τρόπο τις δημόσιες δαπάνες.
Ένας τρόπος θα ήταν, για παράδειγμα, η υιοθέτηση
εισοδηματικών κριτηρίων σε περισ σότερα σχέδια
παροχών διάφορων επιδομάτων και χορηγιών. Μια
τέτοια εξέλιξη θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να
βοηθήσει τα ασθενέστερα στρώ ματα της κοινωνίας
και ταυτόχρονα να επιτευχθεί και η συγκράτηση των
δημοσίων δαπανών. Μια άλλη μεγάλη μη ελαστική
κατηγορία δαπανών είναι οι δαπάνες του κρατικού
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Πλαίσιο 2: Η βιωσιμότητα των δημοσίων
οικονομικών στην Κύπρο

H βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών
αποτελεί μια από τις σοβαρότερες οικονομι-
κές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυπριακή
οικονομία σήμερα. Τα υπερβολικά δημοσιο-
νομικά ελλείμματα εξυπακούουν, γενικά,
σοβαρούς κινδύνους για μια οικονομία,
καθώς με τις στρεβλώσεις που δημιουργούν
υπονομεύουν την απο δοτική λειτουργία της,
παρακωλύουν την μεσοπρόθεσμη αναπτυ-
ξιακή και κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης,
ενώ μεταφέρουν σοβαρά προβλήματα στις
μελλοντικές γενιές που θα κληθούν να
αποπληρώσουν τα αυξημένα χρέη.  Στην
Κύπρο, οι αυξητικές τάσεις που καταγράφουν
μεγάλες κατηγορίες επαναλαμβανομένων
δαπανών του δημοσίου αποτελούν, σε
συνδυασμό με το μεσοπρόθεσμο πρόβλημα
της γήρανσης του πληθυσμού, την κυριότερη
απειλή για τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα
των δημοσίων οικονομικών.

Οι πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Κύπρο
Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο, οι
οποίες δημοσιεύτηκαν στις 3 Νοεμβρίου του
2009, το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2009
θα ξεπεράσει σημαντικά το όριο του 3%
(βλέπε Πίνακα 1). Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι
η περαιτέρω δημοσιονομική επιδείνωση που
προβλέπει η Ε.Ε. με το έλλειμμα να φτάνει στο
5¾% του ΑΕΠ το 2010 και σχεδόν στο 6% του
ΑΕΠ το 2011, παρά την ανάκαμψη που
προβλέπεται για την οικονομία. Αυτό υποδη-
λοί πως η δημοσιο νομική επιδείνωση, σε
σχέση με το δημο  σιονομικό πλεόνασμα της
τάξης του 0,9% του ΑΕΠ το 2008, είναι δομι-
κής φύσης και ότι η επίδραση του οικονομι-
κού κύκλου φαίνεται να είναι μικρή. Αυτό

αντανακλάται επίσης και στο γεγονός ότι οι
προβλέψεις για το δημοσιονομικό έλλειμμα
το 2010 και 2011 δεν διαφέρουν σημαντικά
από τις προβλέψεις για το δομικό δημοσιονο-
μικό έλλειμμα, δηλαδή το δημοσιονομικό
έλλειμμα που προκύπτει αν εξαιρεθούν οι
επιδράσεις του οικονομικού κύκλου και των
προσωρινών μέτρων (Πίνακας 1).

Η πιο πάνω δυσοίωνη εικόνα, η οποία μάλι-
στα μπορεί να θεωρηθεί και ως μέρος ενός
αισιόδοξου σεναρίου, καθότι οι προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ετοιμάστηκαν πριν
την απρόσμενα αρνητική ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του ΑΕΠ
στην Κύπρο στις 13 Νοέμβριου του 2009,
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Αναδεικνύει
επίσης την επείγουσα ανάγκη για λήψη μεσο-
πρόθεσμων διαρθρωτικών μέτρων που να
επαναφέρουν τα δημοσιονομικά μεγέθη σε
διατηρήσιμα και υγιή επίπεδα.  Επειδή ενδε-
χόμενες αυξημένες φορολογίες που θα
στοχεύουν στην βελτίωση του δημοσιονομι-
κού ελλείμματος θα μπορούσαν να επηρεά-
σουν αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη της
χώρας, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον
περιορισμό των δημοσίων δαπανών με
αποφασιστικό και ορθολογιστικό τρόπο, αλλά
και με μεσοπρόθεσμη προοπτική.

Έλεγχος δαπανών
Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών πρέπει να
γίνει με τη βοήθεια μεσοπρόθεσμων σχεδια-

ΠIΝΑΚΑΣ 1 Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για δημοσιονομικά μεγέθη της Κύπρου
(Νοέμβριος 2009)

2008 2009 2010 2011
Δημοσιονομικό έλλειμμα 0,9 -3,5 -5,7 -5,9
Δημοσιονομικό έλλειμμα χωρίς την
επίδραση του οικονομικού κύκλου
(Cyclically Adjusted Balance) -0,2 -3,4 -5,2 -5,6
Δομικό δημοσιονομικό έλλειμμα -0,2 -4,7 -5,2 -5,6

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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σμών, στα πλαίσια της κατάρτισης των
προϋπολογισμών του κράτους, που θα
στοχεύουν ιδιαίτερα στον έλεγχο εκείνων των
δαπανών του δημοσίου που ανήκουν σε
μεγάλες κατηγορίες επαναλαμβανόμενων
δαπανών που διαχρονικά παρουσιάζουν τις
μεγαλύτερες αυξήσεις.

Υπάρχει αριθμός τέτοιων κατηγοριών
δημοσίων δαπανών που χαρακτηρίζονται
μάλιστα και ως μη ελαστικές, αφού οι διαχρο-
νικές τους αυξήσεις δεν αντιστρέφονται
εύκολα.  Ίσως το πιο γνωστό παράδειγμα είναι
οι δαπάνες για το κρατικό μισθολόγιο. Η
πολυσυζητημένη συγκράτηση του κρατικού
μισθολογίου μπορεί να αποτελέσει μια
σημαντική αρχή για την κυβέρνηση, στα πλαί-
σια μιας ευρύτερης σειράς διαρθρωτικών
μέτρων που πρέπει να ληφθούν με στόχο την
αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημό-
σιας υπηρεσίας και την άμβλυνση των στρε-
βλώσεων στην οικονομία γενικότερα.

Προσοχή επίσης θα πρέπει να δίνεται στον
έλεγχο των δαπανών για κοινωνικές παροχές
ώστε αυτές να γίνονται αυστηρά στοχευμένα
και με βάση εισοδηματικά και άλλα συναφή
κριτήρια. Αυτό θα έδινε την ικανότητα στην
κυβέρνηση να διαδραματίσει τον κοινωνικό
της ρόλο στο μέγιστο δυνατό βαθμό,
βοηθώντας τα φτωχότερα κοινωνικά στρώ-
ματα, χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση στα
δημόσια οικονομικά.  

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί
ότι οι πιο πάνω προσπάθειες θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη και το έντονο πρόβλημα της
εξεύρεσης πόρων για τη χρηματοδότηση των
συνταξιοδοτικών ταμείων, ένα πρόβλημα που
επιδεινώνεται περαιτέρω και λόγω της γήραν-
σης του πληθυσμού. Το πρόβλημα αυτό πρέπει
επίσης να αποτελεί μέρος του μακροχρόνιου
σχεδιασμού της δημοσιονομικής πολιτικής. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως περικοπές
στις δαπάνες δεν πρέπει να γίνονται αβασάνι-

στα για κατηγορίες δαπανών οι οποίες επηρε-
άζουν τη μακροχρόνια παραγωγικότητα και
ανάπτυξη της οικονομίας, όπως είναι οι
αναπτυξιακές δαπάνες και οι δαπάνες για
Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Devel-
opment).  

Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο 
Όλα τα πιο πάνω προβάλουν την ανάγκη
όπως η δημοσιονομική πολιτική σχεδιαστεί
με τρόπο ώστε όχι μόνο να στηρίξει άμεσα
την οικονομία μας αλλά να θέσει και γερές
βάσεις για το μέλλον, διασφαλίζοντας τη
βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών.  Για
το σκοπό αυτό, οι προϋπολογισμοί του
κράτους πρέπει να καταρτίζονται με βάση
μακροχρόνιο σχεδιασμό και στοχεύσεις, αλλά
και ρεαλιστικές οικονομικές υποθέσεις που να
μην καλύπτουν μόνο την επόμενη χρονιά έτσι
ώστε να μπορούν να τεθούν στόχοι για τις
δαπάνες και να αναλυθούν λεπτομερώς οι
τρόποι χρηματοδότησής τους. Το κύριο
ζητούμενο είναι να τεθούν οι σωστές βάσεις
της δημοσιονομικής πολιτικής και ελέγχου
των δημοσίων δαπανών ώστε να διασφαλι-
στεί η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομι-
κών, ενώ ταυτόχρονα η δημοσιονομική
πολιτική θα μπορεί να χρησιμοποιείται στην
εξομάλυνση της επίδρασης του οικονομικού
κύκλου στην οικονομία. 

Η αντιμετώπιση των πιο πάνω προκλή-
σεων επιβάλλει τη λήψη αποφασιστικών
μέτρων και τομών στη διαμόρφωση οικονο-
μικής πολιτικής.  Επιβάλλει, ενδεχόμενα, και
αλλαγή νοοτροπίας. Οι αποφάσεις όμως
πρέπει να ληφθούν επειγόντως.  Όσο πιο
γρήγορα ληφθούν τόσο πιο αποτελεσματικές
και αποδοτικές θα είναι.
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μισθολογίου. Τρόποι περιορισμού του αριθμού των
κυβερνητικών υπαλλήλων και της αύξησης της
παραγωγικότητας τους πρέπει να βρεθούν ώστε να
περιοριστούν οι κρατικές δαπάνες. 

Η συγκράτηση των δαπανών είναι απαραίτητη
και για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσι -
μότητας των δημοσίων οικονομικών. Όπως είναι
γνωστό, υπολογισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
υποδεικνύουν ότι το φαινόμενο της γήρανσης του
πληθυσμού θα αυξήσει κατακόρυφα τις πιέσεις στα
δημόσια οικονομικά στην Κύπρο. Η ΚΤΚ θεωρεί
θετική την υιοθέτηση το Μάρτιο του 2009 του
πακέτου μέτρων το οποίο στοχεύει στην
εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), κυρίως, μέσω της
σταδιακής αύξησης των συνεισφορών στο ΤΚΑ.
Δεδομένου, όμως, ότι η πρόκληση πηγάζει από την
αύξηση των δαπανών λόγω της γήρανσης του
πληθυσμού, περαιτέρω ορθολογιστικές διαρθρω -
τικές λύσεις πρέπει να επιζητηθούν που να
επικεντρώνονται στον έλεγχο των δαπανών.

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την
Κυπριακή οικονομία

Υποθέσεις εργασίας

Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την Κύπρο
βασίζονται στις υποθέσεις εργασίας για τη διεθνή
οικονομία όπως αυτές υιοθετούνται από το
Ευρωσύστημα. Τα αποτελέσματα των προβλέψεων
αυτών εμπίπτουν στο πλαίσιο αξιολόγησης των
διεθνών εξελίξεων και κινδύνων της σταθερότητας
των τιμών από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ
που καθορίζει τη νομισματική πολιτική για τη ζώνη
του ευρώ. Οι εν λόγω υποθέσεις εργασίας είναι οι
ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν από το
Ευρωσύστημα για τις μακροοικονομικές προβλέψεις
στη ζώνη του ευρώ και περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, εκτιμήσεις για τα επιτόκια, τις ισοτιμίες
νομισμάτων, την τιμή του πετρελαίου και το
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διεθνές εμπόριο. Οι προβλέψεις ολοκληρώθηκαν
με υποθέσεις εργασίας και στοιχεία που ήταν
διαθέσιμα μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου του 2009. 

Αναφορικά με τις ισοτιμίες νομισμάτων,
υιοθετείται η υπόθεση εργασίας ότι το ευρώ θα
κυμανθεί κοντά στα $1,4 το 2009 και $1,5 το 2010
και 2011. Η τιμή του πετρελαίου αναμένεται να
ανέλθει κατά μέσο όρο στα $62,2 το βαρέλι το 2009,
ενώ το 2010 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στα $81,4
το βαρέλι και $85,9 το 2011. Σημειώνεται ότι, με
βάση πιο πρόσφατα στοιχεία, η εικόνα φαίνεται να
έχει ήδη διαφοροποιηθεί από τις προαναφερθείσες
υποθέσεις, με την τιμή του πετρελαίου σε δολάρια
να καταγράφει σημαντική ανοδική τάση, ο οποία
όμως αντισταθμίζεται μερικώς από την ανατίμηση
του ευρώ έναντι του δολαρίου.  Όσον αφορά τις
προβλέψεις για την εγχώρια οικονομία σημειώνεται
ότι, αυτές έγιναν λαμβάνοντας υπόψη τα δημοσιο -
νομικά μέτρα που είχαν εγκριθεί μέχρι τις 12
Νοεμβρίου του 2009. Ως εκ τούτου, η δημόσια
κατανάλωση, οι δημόσιες επενδύσεις καθώς και η
ιδιωτική κατανάλωση δεν αντικατοπτρίζουν τις
επιπτώσεις από την αναμενόμενη εντός του 2010
ένταξη της Κύπρου στη δημοσιονομική επιτήρηση
αλλά ούτε και μέτρα που ανακοινώθηκαν μετά την
προαναφερόμενη πορεία.  

Προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη
του ευρώ

Με βάση τις πιο πάνω υποθέσεις και λαμβάνοντας
υπόψην τα τελευταία στοιχεία που αφορούν στη
ζώνη του ευρώ, οι προβλέψεις του Ευρωσύ στημα-
τος (Πίνακας Α.11) έχουν διαμορφωθεί σε λιγότερο
απαισιόδοξο σενάριο από αυτό του Ιουνίου του
2009.  Πιο συγκεκριμένα, η συρρίκνωση στο ΑΕΠ
της ζώνης του ευρώ αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ
4,1% και 3,9% το 2009.  Το 2010 αναμένεται μικρή
ανάκαμψη καταγράφοντας ρυθμό ανάπτυξης
μεταξύ 0,1% και 1,5% αντικατοπτρίζοντας, εν μέρει,
τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, την αυξημένη

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

2009πρ 2010πρ 2011πρ
ΑΕΠ

Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2009 -4,1 - -3,9 0,1 - 1,5 0,2 - 2,2
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 -5,1 -  -4,1 -1,0 - 0,4 -

Πληθωρισμός
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2009 0,3 - 0,3 0,9 - 1,7 0,8 - 2,0
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 0,1 - 0,5 0,6 - 1,4 -

Πηγή: ΕΚΤ.
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εξωτερική ζήτηση καθώς και την αύξηση των
αποθεμάτων. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, το
2009 αναμένεται να καταγράψει σημαντική επιβρά-
δυνση και να κυμανθεί γύρω στο 0,3% λόγω κυρίως
της μείωσης της τιμής του πετρελαίου αλλά και της
υποτο νικότητας στην παγκόσμια οικο νομία, ενώ το
2010 ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί
μεταξύ 0,9% και 1,7%. Το 2011 η οικονομία στη
ζώνη του ευρώ αναμένεται να καταγράψει περαι-
 τέρω ανάκαμψη αντανακλώντας, εν μέρει, το
βελτιωμένο παγκόσμιο οικο νομικό κλίμα και να
κυμανθεί μεταξύ 0,2% και 2,2% ενώ ταυτόχρονα ο
πληθω ρισμός αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 0,8%
και 2%.

Προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Τιμές: εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή 

Οι προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία
διενεργούνται με βάση τις υποθέσεις εργασίας του
Ευρωσυστήματος. Το 2009, ο πληθωρισμός στην
Κύπρο αναμένεται να ανέλθει στο 0,2% σε
σύγκριση με 4,4% το 2008 (Πίνακας Α.12). Η
σημαντική επιβράδυνση που προβλέπεται για τον
εγχώριο πληθωρισμό οφείλεται, κυρίως, σε
εξωγενείς παράγοντες, όπως τις χαμηλές τιμές του
πετρελαίου που καταγράφονται από τον
Αύγουστο του 2008, καθώς και στις επιπτώσεις της
παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που είχε ως
αποτέλεσμα την επιβράδυνση στην εξωτερική
ζήτηση για το εγχώριο τουριστικό προϊόν με
αποτέλεσμα την επιβράδυνση στις τιμές των
υπηρεσιών. Παράλ ληλα, σημαντική μείωση κατα -
γρά φουν οι τιμές των μη επεξεργασμένων
τροφίμων. Οι μειώσεις στο ρυθμό μεγέθυνσης της
εγχώριας κατανάλωσης και της πιστωτικής
επέκτασης αναμένεται να συνεισφέρουν στο
μειωμένο ρυθμό αύξησης των τιμών. Ως επακό -
λουθο των πιο πάνω, ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της

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

2008 2009πρ 2010πρ 2011πρ
Eναρμονισμένος ΔΤΚ

Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2009 4,4 0,2 2,6 2,3
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 4,4 1,0 3,0 -

ΕνΔΤΚ εξαιρ. Ενέργειας
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2009 3,1 2,3 1,4 2,1
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 3,1 2,9 2,0 -

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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ενέργειας αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,3%
για το 2009 από 3,1% το 2008.

Το 2010 ο πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο
2,6% λόγω, κυρίως, της επίδρασης βάσης των πολύ
χαμηλών τιμών του πετρελαίου που καταγράφηκαν
κατά το 2009, σύμφωνα πάντα με τις υποθέσεις
εργασίας του Ευρωσυστήματος, καθώς και της
αύξησης που αναμένεται να σημειωθεί στις τιμές των
μη επεξεργασμένων τροφίμων. Σε αντιδιαστολή, ο
ρυθμός μεγέθυνσης του ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της
ενέργειας αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω στο
1,4%, ένεκα των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης
στην εγχώρια κατανάλωση και στις τιμές των
βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας.
Συμβολή, επίσης, στην επιβράδυνση αυτή θα έχουν οι
αναμενόμενες χαμηλές μισθολογικές απολαβές,
καθώς και η επιβράδυνση που αναμένεται να
καταγράψουν οι τιμές των επεξεργασμένων τροφίμων. 

Οι προβλέψεις για τον ΕνΔΤΚ και τον ΕνΔΤΚ
εξαιρουμένης της ενέργειας για το 2011 ανέρχονται
στο 2,3% και 2,1%, αντίστοιχα. Η μικρή επιβράδυνση
στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΕνΔΤΚ οφείλεται, κυρίως,
στην επιβράδυνση που αναμένεται στο ρυθμό
αύξησης των τιμών της ενέργειας. Πέραν τούτου, η
αναμενόμενη ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας
και συνάμα της εγχώριας κατανάλωσης και
πιστωτικής επέκτασης αναμένεται να επιταχύνει το
ρυθμό αύξησης των τιμών των τροφίμων, των
υπηρεσιών και των βιομηχανικών προϊόντων
εξαιρουμένης της ενέργειας, με αποτέλεσμα την
επιτάχυνση στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΕνΔΤΚ
εξαιρουμένης της ενέργειας. 

Αποδοχές, παραγωγικότητα και αγορά
εργασίας

Η απασχόληση, επηρεαζόμενη από τις συνέπειες της
κρίσης στην εγχώρια οικονομία, αναμένεται να
καταγράψει αρνητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης το
2009 ενώ μηδενικοί ρυθμοί μεγέθυνσης αναμέ -
νονται το 2010 (Πίνακας Α.13). Με τη βελτίωση του
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οικονομικού κλίματος το 2011, η απασχόληση
αναμένεται να καταγράψει αύξηση της τάξης του
1,3%. Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω, το ποσοστό
ανεργίας για το 2009 και 2010 αναμένεται να αυξηθεί
σημαντικά, φθάνοντας στο 5,9% το 2009 πριν
αυξηθεί στο 7% το 2010, κάτι που αναμένεται να
αποτελέσει το ιστορικό ψηλό από το 1999 που
καταμετρείται με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού.  

Ο ρυθμός μεγέθυνσης της δαπάνης ανά μισθωτό
αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά το 2009
επηρεαζόμενος από το οικονομικό κλίμα και την
χαμηλή ΑΤΑ, ενώ μερική επιβράδυνση αναμένεται
και το 2010 πριν αυξηθεί οριακά το 2011. Το
μοναδιαίο εργατικό κοστος, ακολουθώντας τις
εξελίξεις στη δαπάνη ανά μισθωτό το 2009,
αναμένεται να επιβραδυνθεί παρά την αναμενόμενη
αρνητική παραγωγικότητα. Περαιτέρω επιβράδυνση
αναμένεται και το 2010 λόγω κυρίως της πορείας της
παραγωγικότητας η οποία αναμένεται να
καταγράψει θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης. 

Εθνικοί λογαριασμοί
Σε ό,τι αφορά τους εθνικούς λογαριασμούς, ο
πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ για την
Κύπρο προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 1,3% το
2009, ενώ αναμένεται να αυξηθεί οριακά κατά 0,3%
το 2010 και κατά 1,8% το 2011. Οι αναθεωρημένες
προς τα κάτω προβλέψεις για το 2009 και το 2010
οφείλονται κυρίως, στην αναμενόμενη μείωση στην
εγχώρια ζήτηση, η οποία με βάση νεότερα στοιχεία
φαίνεται να έχει επηρεαστεί περισσότερο από ότι
αναμενόταν τον Ιούνιο του 2009 (Πίνακας Α.14). Πιο
συγκεκριμένα, η περαιτέρω επιδείνωση της
κυπριακής οικονομίας αντικατοπτρίζει το αρνητικό
διεθνές κλίμα καθώς και την αναμενόμενη μεγαλύ -
τερη επιβράδυνση στον τομέα των κατασκευών,
του τουρισμού αλλά και του χρηματοοικονομικού
τομέα το 2009 και 2010. Σημειώνεται επίσης η
σημαντική αναθεώρηση προς τα κάτω των
στοιχείων του πρώτου εξαμήνου για το ΑΕΠ που
έγινε το Νοέμβριο από τη ΣΥΚ.

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

2008 2009πρ 2010πρ 2011πρ
ΑΕΠ

Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2009 3,6 -1,3 0,3 1,8
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 3,7 0,4 0,7 -

Ιδιωτική κατανάλωση
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2009 8,5 -4,6 -0,5 0,6
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 7,0 -0,9 0,0 -

Δημόσια κατανάλωση
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2009 6,2 6,7 6,1 1,0
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 8,7 3,5 0,6 -

Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2009 8,8 -8,5 0,5 1,9
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 9,8 0,3 0,6 -

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσίων
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2009 -1,8 -13,1 4,4 5,9
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 1,1 -14,4 2,6 -

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσίων
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2009 7,7 -18,5 7,2 3,6
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 9,9 -14,8 2,1 -

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

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

2008 2009πρ 2010πρ 2011πρ
Συνολικές δαπάνες για αποδοχές
και εργοδοτικές εισφορές ανά
απασχολούμενο μισθωτό

Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2009 4,2 2,4 2,2 2,4
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 4,1 4,1 3,2 -

Μοναδιαίο εργατικό κόστος
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2009 3,3 2,6 1,9 1,9
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 3,2 3,5 2,9 -

Παραγωγικότητα
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2009 0,8 -0,2 0,3 0,5
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 0,9 0,6 0,3 -

Συνολική απασχόληση
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2009 2,8 -1,1 0,0 1,3
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 2,8 -0,2 0,4 -

Ποσοστό ανεργίας (% του ΟΕΠ) 
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2009 3,7 5,9 7,0 6,6
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 3,7 5,0 4,8 -

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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Η προβλεπόμενη πορεία άρχισε να
προδιαγράφεται με βάση τα ήδη υπάρχοντα
στοιχεία που επιβεβαιώνουν την περαιτέρω
συρρίκνωση στην κυπριακή οικονομία. Συγκε -
κριμένα, με βάση τους δείκτες εμπιστοσύνης του
Οκτωβρίου του 2009, το ΑΕΠ αναμένεται να
συνεχίσει να επιβραδύνεται και το τέταρτο τρίμηνο
του 2009, ενώ την ίδια εικόνα σκιαγραφούν και
πρόσφατα στοιχεία όπως, μεταξύ άλλων, οι
εγγραφές αυτοκινήτων, οι πωλήσεις τσιμέντου, η
χρήση πιστωτικών καρτών και ο εγχώριος
δανεισμός. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να
καταγράψει μείωση της τάξης του 4,6% το 2009,
λόγω των αρνητικών διεθνών εξελίξεων, της
μειωμένης εμπιστοσύνης των καταναλωτών καθώς
και της αυξημένης ανεργίας. Σημειώνεται ότι η
μείωση της κατανάλωσης θα ήταν ακόμη
μεγαλύτερη εάν δεν λαμβάνονταν υπόψη οι
δημόσιες δαπάνες και κοινωνικές παροχές. Οι
ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου
αναμένονται να καταγράψουν μείωση της τάξης του
8,5% του 2009, ενώ συγκρατημένη ανάκαμψη
αναμένεται το 2010, της τάξης του 0,5% κυρίως
λόγω της επιβράδυνσης που αναμένεται να
καταγραφεί στην κατασκευαστική βιομηχανία. Το
2011 αναμένεται περαιτέρω ανάκαμψη, που είναι,
όμως εξαρτώμενη από την ανάκαμψη των
εμπορικών μας εταίρων. 

Σε ό,τι αφορά τις συνολικές εξαγωγές
προϊόντων και υπηρεσιών, αναμένεται να
καταγραφεί σημαντική μείωση το 2009. Ως
επακόλουθο της παγκόσμιας κρίσης, η πορεία του
τουρισμού, των χρηματοπιστωτικών αλλά και των
άλλων λοιπών υπηρεσιών αναμένεται να
επηρεαστεί αρνητικά, με τους πιο πάνω τομείς να
καταγράφουν μείωση ή σημαντική επιβράδυνση
στο ρυθμό μεγέθυνσής τους. Παράλληλη πορεία
αναμένεται να καταγραφεί στις εισαγωγές
προϊόντων και υπηρεσιών. Προς το τέλος του 2010
προβλέπεται ανάκαμψη στην παγκόσμια οικο -
νομία με θετικές επιπτώσεις τόσο στις εξαγωγές
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(ετήσια μεταβολή, %)

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

Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.46 Κατανοµή των πιθανοτήτων
διακύµανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισµού
εξ. της ενέργειας
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.

10. Ο καθορισμός των διαστημάτων εμπιστοσύνης για ετερόκλινη κατα-
νομή, έγινε με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξαν η Τράπεζα της
Αγγλίας και η Τράπεζα της Σουηδίας.

όσο και στις εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών.
Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να έχει θετικό
αντίκτυπο στην ιδιωτική κατανάλωση και στις
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου.

Αξιολόγηση κινδύνων όσον αφορά τις
μακροοικονομικές προβλέψεις

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό (Πίνακας Α.12,
σελ. 64) καθώς και για το ΑΕΠ (Πίνακας Α.14, σελ.
66) θεωρούνται ως οι επικρατέστερες με βάση τις
προαναφερόμενες υποθέσεις εργασίας. Εντούτοις,
λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει στην εξέλιξη
της πορείας των μεταβλητών για τις οποίες
γίνονται οι βασικές υποθέσεις, η τελική έκβαση των
δεσπόζουσων προβλέψεων, δηλαδή των προβλέ -
ψεων με βάση το κεντρικό σενάριο, είναι αμφίβολη.

Οι πιθανότητες διακύμανσης των προβλέψεων
του ΑΕΠ, του ΕνΔΤΚ και του ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης
της ενέργειας γύρω από τις δεσπόζουσες τιμές
σκιαγραφόνται στα Διαγράμματα Α.44, Α.45 και
Α.46, αντίστοιχα. Οι τρεις ζώνες που διαφαίνονται
στα διαγράμματα αυτά, με τις πιθανότητες τους να
καθορίζονται στο 50%, 70% και 90%, δείχνουν η
κάθε μια την ψηλότερη και τη χαμηλότερη πιθανή
τιμή για το συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης.
Η κατανομή των πιθανοτήτων στα τρία διαγράμ -
ματα, βασισμένη τόσο σε στατιστική μεθοδολογία
όσο και σε υποκειμενική τεχνοκρατική αξιολό -
γηση, είναι είτε συμμετρική είτε ασύμμετρη γύρω
από τις δεσπόζουσες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, η
ασύμμετρη κατανομή χωρίζεται σε δύο άνισα
μέρη, πάνω και κάτω από τη δεσπόζουσα τιμή10.
Παράλληλα, οι διακυμάνσεις αυξάνονται όσο
μακραίνει η χρονική περίοδος των προβλέψεων,
λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην εγχώρια
οικονομία, οι παρούσες προβλέψεις θεωρούνται
αβέβαιες δεδομένου του κινδύνου για μεγαλύτερη
οικονομική υποτονικότητα και, συνεπώς, εντο νό -
τερη αρνητική επίδραση στην εγχώρια ζήτηση. Οι
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κίνδυνοι αυτοί υποδηλούν ότι οι ενδεχόμενες
παρεκκλίσεις από τις δεσπόζουσες προβλέψεις
είναι προς τα κάτω. Σε αντίθεση, οι πιθανότητες για
μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και
μεγαλύτερη ανάκαμψη στη διεθνή οικονομία
περικλείουν κινδύνους για ενδεχόμενες παρεκ -
κλίσεις προς τα πάνω.

Αναλυτικότερα, οι κίνδυνοι για το ρυθμό
μεγέθυνσης του ΑΕΠ εστιάζονται στην αβεβαιό -
τητα που επικρατεί για την έκταση και ένταση της
εγχώριας οικονομικής ύφεσης. Πιο συγκεκριμένα,
οι κίνδυνοι εστιάζονται στη μελλοντική πορεία της
εγχώριας ζήτησης, των συνθηκών δανεισμού, της
επένδυσης, του τουριστικού και κατασκευαστικού
τομέα, καθώς και του ποσοστού ανεργίας.
Επιπρόσθετα, η δημοσιονομική επιτήρηση κάτω
από την οποία η Κύπρος αναμένεται να ενταχθεί
ενδεχόμενα να έχει κατασταλτικές συνέπειες στη
δημόσια κατανάλωση, στην ιδιωτική κατανάλωση
και στις επενδύσεις και ως εκ τούτου στο ΑΕΠ.
Ταυτόχρονα, η πιθανότητα πιο γρήγορης ανά -
καμψης της παγκόσμιας οικονομίας ενδέχεται
να επιφέρει μεγαλύτερη αύξηση στο ρυθμό
μεγέθυνσης του ΑΕΠ μέσω, κυρίως, της αύξησης
των εξαγωγών υπηρεσιών.

Με βάση τα πιο πάνω, οι κίνδυνοι για το ρυθμό
μεγέθυνσης του ΑΕΠ την περίοδο 2009-2010
διαφαίνονται να είναι συμμετρικοί αφού ενδε -
χόμενες παρεκκλίσεις προς τα κάτω ή προς τα πάνω
διατηρούν την ίδια στατιστική πιθανότητα. Για το
2011, η δεσπόζουσα πρόβλεψη θεωρείται αισιόδοξη
με τους κινδύνους για το ρυθμό μεγέθυνσης του
ΑΕΠ να είναι προς τα κάτω και ενδεχομένως να
συμβάλλουν σε χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε
σχέση με το κεντρικό σενάριο.

Όσον αφορά τον ΕνΔΤΚ και τον ΕνΔΤΚ
εξαιρουμένης της ενέργειας, ενδεχόμενη εγχώρια
οικονομική ύφεση μεγαλύτερης έκτασης και
έντασης από αυτή που θεωρήθηκε για τις
κεντρικές προβλέψεις θα είναι περαιτέρω κατα -
σταλτική για τον πληθωρισμό λόγω, κυρίως, της
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μεγαλύτερης αρνητικής επίδρασής της στον τομέα
των υπηρεσιών και βιομηχανικών προϊόντων
εξαιρουμένης της ενέργειας. Πιθανή αύξηση της
ανεργίας και μείωση των μισθών ενδέχεται να
έχουν επίσης κατασταλτική επίδραση στον
πληθω ρισμό. Σε αντιδιαστολή,  μεγαλύτερες
πληθω ριστικές πιέσεις θεωρούνται πιθανές λόγω
του ενδεχομένου περαιτέρω αυξήσεων στις τιμές
του πετρελαίου, των αγροτικών προϊόντων και των
υπηρεσιών από τη μια, και του ενδεχομένου
μεγαλύτερου ρυθμού πιστωτικής επέκτασης λόγω
χαμηλότερων επιτοκίων από την άλλη. Οι κίνδυνοι
αυτοί υποδηλούν ότι ενδεχόμενες παρεκκλίσεις
προς τα πάνω όσον αφορά τη δεσπόζουσα
πρόβλεψη του ΕνΔΤΚ και του ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης
της ενέργειας έχουν μεγαλύτερη στατιστική πιθα -
νότητα να πραγματοποιηθούν παρά τις
ενδεχό μενες παρεκκλίσεις προς τα κάτω.

Εστιάζοντας στη διαφορά των δύο
Διαγραμμάτων Α.45 και Α.46 (σελ.68), διαφαίνεται
ότι η διακύμανση των διαστημάτων εμπιστοσύνης
του ΕνΔΤΚ σε πιο ψηλά ποσοστά σε σύγκριση με αυτά
του ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας το 2010
οφείλεται, κυρίως, στις σημαντικές διακυμάνσεις που
καταγράφουν οι τιμές της ενέργειας. Οι δεσπόζουσες
προβλέψεις για τον ΕνΔΤΚ εξαιρου μένης της
ενέργειας είναι σαφώς πιο χαμηλές και με λιγότερες
διακυμάνσεις, με αποτέλεσμα τα διαστήματα
εμπιστοσύνης του εν λόγω δείκτη να κυμαίνονται σε
πιο χαμηλά ποσοστά από αυτά του ΕνΔΤΚ. 

Σύγκριση των προβλέψεων της ΚΤΚ με τις
προβλέψεις άλλων διεθνών οργανισμών

Οι προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ για το ΑΕΠ και τον
ΕνΔΤΚ της κυπριακής οικονομίας το φθινόπωρο
του 2009 όσον αφορά τα έτη 2009 και 2010, έχουν
αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω σε
σύγκριση με τις προβλέψεις που έγιναν την άνοιξη
του 2009, σχεδόν στα επίπεδα που κυμαίνονται και
οι προβλέψεις της ΚΤΚ. 
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Οι αναθεωρήσεις για την πορεία της κυπριακής
οικονομίας ακολουθούν αντίθετη τάση από αυτές
για τη ζώνη του ευρώ αντικατοπτρίζοντας το
γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία επηρεάστηκε
από την παγκόσμια κρίση με χρονική υστέρηση. Οι
διαφορές που παρατηρούνται στις προβλέψεις
των διεθνών οργανισμών οφείλονται, κυρίως, στα
διαφορετικά δεδομένα που ίσχυαν κατά την
περίοδο ετοιμασίας τους (Πίνακας Α.15).
Συγκεκριμένα, για το 2009 η πρόβλεψη της ΚΤΚ για
τον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ είναι
χαμηλότερη από εκείνη των δύο διεθνών
οργανισμών, αφού ήταν η μόνη πρόβλεψη που
ετοιμάστηκε μετά την ανακοίνωση της ΣΥΚ του
πολύ αρνητικού ρυθμού του ΑΕΠ για το τρίτο
τρίμηνο του 2009. Το 2010 αναμένεται ανάκαμψη
της κυπριακής οικονομίας με την πρόβλεψη της
ΚΤΚ να είναι ελαφρώς ψηλότερη από εκείνη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σαφώς μικρότερη από
εκείνη του ΔΝΤ, ενώ για το 2011 η πρόβλεψη της
ΚΤΚ είναι πιο αισιόδοξη από εκείνη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τον
πληθωρισμό, το 2009 η ΚΤΚ προβλέπει μικρότερη
αύξηση στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΕνΔΤΚ από ότι
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ ενώ, το 2010 η
ΚΤΚ προβλέπει ψηλότερο ρυθμό από το ΔΝΤ αλλά
μικρότερο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2011,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ελαφρώς
ψηλότερο  πληθωρισμό από ότι η ΚΤΚ. 

Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι οι προβλέψεις της ΚΤΚ
συνάδουν με αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
ενίοτε μικρές αποκλίσεις ενώ το ΔΝΤ φαίνεται
σημαντικά πιο αισιόδοξο για την πορεία της εγχώριας
οικονομίας τόσο για το 2010 όσο και για το 2011.

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

ΑΕΠ ΕνΔΤΚ
2009πρ 2010πρ 2011πρ 2009πρ 2010πρ 2011πρ

Eυρωπαϊκή Φθινόπωρο 2009 -0,7 0,1 1,3 0,8 3,1 2,5
Επιτροπή Άνοιξη 2009 0,3 0,7 - 1,1 2,0 -

ΔΝΤ Φθινόπωρο 2009 -0,5 0,8 2,7 0,4 1,2 2,2
Άνοιξη 2009 0,3 2,1 - 0,9 2,4 -

ΚΤΚ Δεκέμβρης 2009 -1,3 0,3 1,8 0,2 2,6 2,3
Ιούνιος 2009 0,4 0,7 - 1,0 3,0 -

Πηγές:  ΚΤΚ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΔΝΤ.





ΕνΟΤΗΤα B

Συνθήκες χρηματοοικονομικής
Σταθερότητας
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1. ΝΧΙ (πιστωτικά ιδρύματα, αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσί-
μων, κεντρικές τράπεζες και λοιπά ιδρύματα) και λοιποί ενδιάμεσοι
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (ασφαλιστικοί οργανισμοί, επαγ-
γελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία, επικουρικοί χρηματοοικονομι-
κοί οργανισμοί και φορείς, συλλογικά επενδυτικά σχέδια
διαπραγματευτές αξιόγραφων και παραγώγων και χρηματοοικο-
νομικοί οργανισμοί που παρέχουν χορηγήσεις).

2. Αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
3. Συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών.
4. Financial Stability Review, ΕΚΤ, Ιούνιος 2009.

Εισαγωγή

Ως "χρηματοοικονομική σταθερότητα" μπορεί
να οριστεί μια κατάσταση πραγμάτων στην
οποία το χρηματοοικονομικό σύστημα μιας
χώρας – που αποτελείται από τους ενδιάμεσους
χρηματο οικονομικούς οργανισμούς1, τις χρημα-
το οικονο μικές αγορές2 και τις υποδομές των
χρηματοοικονομικών αγορών3 – είναι σε θέση να
αντεπεξέρχεται τις οποιεσδήποτε αναταραχές
και την οποιαδήποτε μη ομαλή διόρθωση των
χρηματοοικονομικών ανισορροπιών, μετριάζον-
τας, με τον τρόπο αυτό, την πιθανότητα δημι-
ουργίας μιας σοβαρής αστάθειας στη διαδικασία
χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης που θα
μπορούσε να εξασθενίσει, σε σημαντικό βαθμό,
τη διοχέτευση των αποταμιεύσεων σε κερδοφό-
ρες ευκαιρίες επένδυσης4.

Σ’ αυτή την έκδοση του Οικονομικού Δελτίου
αναλύονται οι δυνητικοί κίνδυνοι για τη
σταθερότητα του εγχώριου χρηματοοικονομικού
συστήματος που πηγάζουν από το
μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό
περιβάλλον, με έμφαση στους τομείς των
νοικοκυριών, των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων και των ακινήτων. Όσον αφορά το
χρηματοοικονομικό σύστημα, περιγράφονται
συνοπτικά οι κυριότερες εξελίξεις στις
χρηματοοικονομικές αγορές καθώς και οι πιο
σημαντικές διαρθρωτικές εξελίξεις στον
τραπεζικό τομέα. Η παρούσα έκδοση
περιλαμβάνει, επίσης, μια ανάλυση της
χρηματοοικονομικής κατάστασης των τραπεζών
καθώς και μια αξιολόγηση των πιο σημαντικών
δυνητικών κινδύνων που αντιμετωπίζει ο
τραπεζικός τομέας, ο οποίος αποτελεί το
μεγαλύτερο συνιστόν στοιχείο του ευρύτερου
χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου. 
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1. Εγχώριο Μακροοικονομικό-
χρηματοοικονομικό Περιβάλλον

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

1.1 Μακροοικονομικές συνθήκες

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

1.2 Τομέας των νοικοκυριών

1.2.1 Δανειακές υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια προς τα εγχώρια
νοικοκυριά 

Τα τραπεζικά δάνεια προς τα εγχώρια νοικοκυριά5

αυξήθηκαν κατά 9,5%6 κατά την περίοδο
Σεπτεμβρίου 2008-Σεπτεμβρίου 2009. Όσον
αφορά τις τρεις υποκατηγορίες των δανείων προς
τα νοικοκυριά, τα στεγαστικά, τα καταναλωτικά
δάνεια και ταλοιπά δάνεια7 παρουσίασαν άνοδο

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

6. Το Σεπτέμβριο του 2009, μια σημαντική αλλαγή επήλθε αναφορικά με
τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ετήσιων εκατοστιαίων με-
ταβολών με βάση εκείνη που ακολουθείται από την ΕΚΤ. Επίσης, μετά
τη συμπλήρωση του εκτεταμένου ποιοτικού ελέγχου των στατιστικών
στοιχείων, ο οποίος διεξήχθη με πρωτοβουλία της ΚΤΚ σε συνεργασία
με τα ΝΧΙ κατά την περίοδο 2008-2009, οι περισσότερες αναγκαίες διορ-
θώσεις/αναταξινομήσεις έγιναν με μήνα αναφοράς το Σεπτέμβριο 2009.

7. Τα "λοιπά δάνεια" περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δάνεια των ΝΧΙ
προς ιδιώτες, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα “στεγα-
στικά” και τα “καταναλωτικά” δάνεια, όπως δάνεια για ιατρική περί-
θαλψη, εκπαίδευση και ενοποίηση δανείων καθώς και δάνεια προς
εργοδότες (περιλαμβανομένων των αυτοεργοδοτούμενων) και μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν νοικοκυριά. 
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11,2%, 9,9% και 7,0% αντίστοιχα κατά την πιο
πάνω περίοδο (Διάγραμμα Β.1). Ωστόσο, ο
ετήσιος ρυθμός αύξησης των συνολικών
τραπεζικών δανείων προς τα εγχώρια νοικοκυριά
συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική
επιβράδυνση. Η συρρίκνωση της πιστωτικής
επέκτασης προς τα νοικοκυριά οφείλεται στη
πτώση του ρυθμού μεγέθυνσης των στεγαστικών
και καταναλωτικών δανείων, γεγονός που
αντικατοπτρίζει τη σημαντική υποχώρηση της
δραστηριότητας στον τομέα των οικιστικών
ακινήτων και τη γενικότερη επιδείνωση των
εγχώριων μακροοικονομικών συνθηκών. Αφενός,
η εξασθένηση των προσδοκιών των νοικοκυριών
συνεπάγεται μείωση της ροπής προς κατανάλωση
και προς επένδυση σε κατοικίες, με αποτέλεσμα
να περιορίζεται η ζήτηση δανείων από τα
νοικοκυριά, και αφετέρου η εφαρμογή
αυστηρότερων κριτηρίων για τη χορήγηση
πιστώσεων προς τα νοικοκυριά εκ μέρους των
τραπεζών έχει περιορίσει την παραχώρηση
δανείων.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009, το μερίδιο των
δανείων προς τα εγχώρια νοικοκυριά επί των
συνολικών δανείων σε κατοίκους Κύπρου
(εξαιρουμένων των δανείων προς ΝΧΙ) αυξήθηκε
στο 44,6%, σε σύγκριση με 44,0% στο τέλος
Μαρτίου 2009 και 43,4% στο τέλος Σεπτεμβρίου
2008. Τα στεγαστικά, καταναλωτικά και λοιπά
δάνεια των νοικοκυριών στο τέλος Σεπτεμβρίου
2009 αντιπροσώπευαν το 49,4%, 23,2% και 27,3%
αντίστοιχα των συνολικών δανείων προς τα
νοικοκυριά, σε σύγκριση με 44,7%, 22,6% και
32,7% στο τέλος Μαρτίου 2009 και 44,4%, 22,3%
και 33,3% αντίστοιχα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008
(Διάγραμμα Β.2). Συνεπώς, τα στεγαστικά δάνεια
εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο
μέρος των δανείων προς τον τομέα των
νοικοκυριών.

Το ποσοστό των δανείων προς τα νοικοκυριά
σε ξένο νόμισμα επί του συνόλου των δανείων
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1 Τραπεζικά δάνεια προς εγχώρια
νοικοκυριά
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Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.2 Aνάλυση τραπεζικών δανείων προς
εγχώρια νοικοκυριά
(%) 

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

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις8 προς
ιδιώτες9 ως ποσοστό επί των συνολικών
χορηγήσεων προς ιδιώτες στο τέλος Σεπτεμβρίου
2009 μειώθηκαν στο 4,3%, σε σύγκριση με 4,4%
στο τέλος Μαρτίου 2009 αλλά αυξήθηκαν σε
σύγκριση με 4,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008
(Διάγραμμα Β.4). Ο λόγος των προβλέψεων προς
τις συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις
προς ιδιώτες (δείκτης κάλυψης) παρουσίασε
μείωση στο 72,0% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009
από 86,6% στο τέλος Μαρτίου 2009 και 94,7% στο
τέλος Σεπτεμβρίου 2008, κυρίως λόγω της
αύξησης του συνολικού ποσού των μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. 

Χρέος των νοικοκυριών

Το χρέος των νοικοκυριών10 ως ποσοστό του ΑΕΠ

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

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

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

Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.4 Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις προς
ιδιώτες και προβλέψεις
(μηνιαία στοιχεία, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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επεκτάθηκε στο 124,8% στο τέλος Ιουνίου 2009 από
120,7% στο τέλος Δεκεμβρίου 2008 (σε σύγκριση με
118,1% στο τέλος Ιουνίου 2008). Το Διάγραμμα Β.5
παρουσιάζει το χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό
του ΑΕΠ για τα έτη 2005 έως 2009.

Συνθήκες χρηματοδότησης

Τα επιτόκια11 νέων στεγαστικών και
καταναλωτικών δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην
Κύπρο προς τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ
παρουσίασαν μείωση από 6,82% και 7,92% το
Μάρτιο 2009 στο 5,51% και 7,19% τον Οκτώβριο
2009 αντίστοιχα (Διάγραμμα Β.6). Συγκριτικά, τα
επιτόκια νέων στεγαστικών και καταναλωτικών
δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ
προς τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ
ανέρχονταν στο 2,78% και 7,43% τον Οκτώβριο
2009, αντίστοιχα. 

1.2.2 χρηματοοικονομική κατάσταση12

Καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού

Ο λόγος των καθαρών χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού (καθαρή αξία) των
νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε στο
114,8% στο τέλος Ιουνίου 2009 από 111,2% στο
τέλος Δεκεμβρίου 2008 αλλά παρουσίασε
μείωση σε σύγκριση με 118,1% στο τέλος
Ιουνίου 2008. Στο Διάγραμμα Β.7
παρουσιάζονται τα καθαρά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού των νοικοκυριών προς το
ΑΕΠ για τα έτη 2005 έως 2009. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού
των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 8,9% κατά την
περίοδο Ιουνίου 2008-Ιουνίου 2009, γεγονός που
αποδίδεται, κυρίως, στην άνοδο των τραπεζικών
δανείων που χορηγήθηκαν προς τα νοικοκυριά,
τα οποία αντιπροσώπευαν το 95,9% των

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

12. Με βάση στοιχεία από τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς
λογαριασμούς (προκαταρκτικά).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.6 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των
νχΙ στην Κύπρο προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)
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συνολικών χρηματοοικονομικών στοιχείων
παθητικού των νοικοκυριών στο τέλος Ιουνίου
2009. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Β.8, ο λόγος
των χρηματοοικονομικών στοιχείων παθητικού
προς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
ανήλθε στο 52,1% στο τέλος Ιουνίου 2009 (το ίδιο
ποσοστό με το τέλος Δεκεμβρίου 2008 αλλά
ψηλότερο σε σύγκριση με το 50% στο τέλος
Ιουνίου 2008).

Στο τέλος Ιουνίου 2009, τα μετρητά και οι
καταθέσεις αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο
ποσοστό των χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού, ενώ τα δάνεια αποτελούσαν το
κυριότερο μέρος των χρηματοοικονομικών
στοιχείων παθητικού. Στο Διάγραμμα Β.9
παρουσιάζεται η δομή των χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των
νοικοκυριών στο τέλος Ιουνίου 2009.

Πτωχεύσεις φυσικών προσώπων

Οι πτωχεύσεις φυσικών προσώπων
παρουσιάζουν συνεχή ανοδική πορεία από το
2003, γεγονός το οποίο, ενδεχομένως, να
υποδηλοί ότι η χρηματοοικονομική κατάσταση
των νοικοκυριών διαχρονικά δυσχεραίνεται. Το
2008 καταγράφηκαν συνολικά 1.083 πτωχεύσεις
φυσικών προσώπων, ενώ κατά τους πρώτους
δέκα μήνες του 2009 έχουν καταγραφεί 950
πτωχεύσεις φυσικών προσώπων, γεγονόs που
υποστηρίζει την πρόβλεψη ότι ο συνολικός
αριθμός για το τρέχον έτος, ενδεχομένως, να είναι
τελικά μεγαλύτερος από εκείνο του 2008. Το
Διάγραμμα Β.10 παρουσιάζει τον αριθμό των
πτωχεύσεων φυσικών προσώπων για τα έτη 1993
έως 2009.

Φυσικά πρόσωπα που έχουν εκδώσει
ακάλυπτες επιταγές

Κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του 2009, ο
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συνολικός αριθμός των φυσικών προσώπων που
έχουν εκδώσει ακάλυπτες επιταγές και έχουν
καταγραφεί στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών
που διατηρεί η ΚΤΚ σημείωσε μεγάλη άνοδο σε
779, σε σύγκριση με 492 και 508 κατά τις
αντίστοιχες περιόδους του 2008 και 2007
(Διάγραμμα Β.11). Επιπλέον, κατά την περίοδο
Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2009, ο συνολικός
αριθμός των φυσικών προσώπων που ελέγχουν
νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν εκδώσει
ακάλυπτες επιταγές και έχουν καταγραφεί στο
Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών αυξήθηκε, επίσης,
σημαντικά σε 463, σε σύγκριση με 257 και 211
κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2008 και 2007.

Δείκτες εμπιστοσύνης από έρευνες
οικονομικής συγκυρίας

Μετά τη δημοσίευση του Οικονομικού Δελτίου
του Ιουνίου 2009, με βάση τους δείκτες
εμπιστοσύνης της Κύπρου, όπως αυτοί
καταρτίζονται μηνιαίως από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στα πλαίσια σχετικών ερευνών
οικονομικής συγκυρίας που διεξάγονται σε κάθε
κράτος-μέλος της ΕΕ, φαίνεται ότι ο σύνθετος
Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ)13 μειώθηκε
σημαντικά τον Αύγουστο 2009 και έκτοτε
παρουσίασε διακυμάνσεις με μικρή βελτίωση το
Νοέμβριο 2009 (Διάγραμμα Β.12). Όσον αφορά
τις προσδοκίες των νοικοκυριών, ο επιμέρους
δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης έχει
παρουσιάσει διακυμάνσεις γύρω από χαμηλά
επίπεδα από τον Ιούνιο 2009.

Επιπλέον, τα στοιχεία που προκύπτουν από μια
περαιτέρω ανάλυση της κατηγορίας των
καταναλωτών υποδηλούν ότι οι προσδοκίες των
νοικοκυριών στην Κύπρο για τη
χρηματοοικονομική κατάστασή τους κατά τους
επόμενους δώδεκα μήνες παραμένουν σε
αρνητικά επίπεδα ενώ όσον αφορά την
απασχόληση καταγράφεται επιδείνωση των

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

     

βιομηχανία υπηρεσίες καταναλωτές
λιανικό εμπόριο κατασκευές ΔΟΣ (ESI) (δεξιά κλίμακα)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.12 'Ερευνες οικονομικής συγκυρίας:
δείκτες εμπιστοσύνης(1)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(1) Στοιχεία διορθωμένα απο εποχιακές διακυμάνσεις.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.13 Προσδοκίες για τη χρηματοοικονομική
κατάσταση των νοικοκυριών και την απασχόληση(1), ( 2)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(1) Στοιχεία διορθωμένα απο εποχιακές διακυμάνσεις.
(2) Η χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και το επίπεδο ανεργείας
αποτελούν συνιστώσες του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

προσδοκιών των νοικοκυριών (Διάγραμμα Β.13).

1.2.3 Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα
νοικοκυριά

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

Γενικά, οι κίνδυνοι για τη χρηματοοικονομική
σταθερότητα που πηγάζουν από τις συνθήκες
στον τομέα των νοικοκυριών κρίνονται μεν ως
ελεγχόμενοι αλλά έχουν αυξηθεί κατά τους
τελευταίους έξι μήνες. Παρόλον ότι το συνολικό
βάρος που επωμίζονται τα νοικοκυριά για την
εξυπηρέτηση των δανείων τους έχει
σταθεροποιηθεί λόγω της μείωσης του ετήσιου
ρυθμού αύξησης των τραπεζικών δανείων προς
τα νοικοκυριά και της σχετικά μικρής πτώσης των
επιτοκίων νέου δανεισμού, μια περαιτέρω
επιδείνωση των εγχώριων μακροοικονομικών
συνθηκών, ιδιαίτερα όσον αφορά την αγορά
εργασίας, ενδεχομένως, να εκθέσει το διαθέσιμο
εισόδημα των νοικοκυριών σε μεγαλύτερους
κινδύνους και να επηρεάσει αρνητικά την
ικανότητά τους να αποπληρώνουν τα δάνειά τους.

Κίνδυνος επιτοκίου

Από τον Ιούνιο 2009, η ΕΚΤ έχει διατηρήσει τα
βασικά επιτόκια σε πολύ χαμηλά επίπεδα με τη
συσσωρευτική πτώση από τον Ιούλιο 2008 να
ανέρχεται στις 325 μονάδες βάσης (Διάγραμμα
Α.9, σελ. 26). Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Β.6
(σελ. 78), τα επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των
ΝΧΙ στην Κύπρο προς τα νοικοκυριά της ζώνης
του ευρώ έχουν ακολουθήσει μια ελαφρά
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καθοδική πορεία από την άνοιξη του 2009, αλλά
εξακολουθούν να βρίσκονται σε ψηλότερα
επίπεδα από τα αντίστοιχα επιτόκια των ΝΧΙ στη
ζώνη του ευρώ. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στον
έντονο ανταγωνισμό για προσέλκυση
καταθέσεων από τις τράπεζες στην εγχώρια
αγορά, ο οποίες συνέχισαν να προσφέρουν
αυξημένα επιτόκια για νέες καταθέσεις. Ως
αποτέλεσμα, οι τράπεζες εξακολουθούν να
μετακυλούν σε κάποιο βαθμό το αυξημένο
κόστος χρηματοδότησής τους στους δανει -
ζόμενους. Μια ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση των
επιτοκίων δανεισμού, σε συνδυασμό με τη
συνεχιζόμενη επιβράδυνση στους ρυθμούς
αύξησης των τραπεζικών δανείων προς τα
νοικοκυριά, θα μπορούσαν να συμβάλουν στη
μείωση του συνολικού κόστους εξυπηρέτησης
των δανείων των νοικοκυριών.

Όσον αφορά τα ενυπόθηκα στεγαστικά
δάνεια14 προς τα εγχώρια νοικοκυριά, η επίδραση
του εκάστοτε ύψους των επιτοκίων στο κόστος
εξυπηρέτησης των εν λόγω δανείων εξαρτάται
από τις πρόνοιες και τις προϋποθέσεις των
σχετικών συμβολαίων για ενυπόθηκο δανεισμό.
Στην περίπτωση που ο ενυπόθηκος δανεισμός
περιλαμβάνει πρόνοια για κυμαινόμενο επιτόκιο,
ο επιτοκιακός κίνδυνος επιβαρύνει πλήρως τα
νοικοκυριά. Η τάση να αναλαμβάνει ο
δανειζόμενος σχεδόν πλήρως τον επιτοκιακό
κίνδυνο στις δανειακές συμβάσεις των
νοικοκυριών δεν φαίνεται να έχει ανατραπεί.
Συγκεκριμένα, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009, τα
ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο
επιτόκιο αποτελούσαν το 97,9% των συνολικών
ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, έναντι 97,6%
στο τέλος Μαρτίου 2009 και 97,8% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2008 (Διάγραμμα Β.14). Ως εκ
τούτου, δεδομένης της μεγάλης πλειονότητας των
ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων που

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

ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο

ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.14 ανάλυση ενυπόθηκων στεγαστικών
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Πηγή: ΚΤΚ.
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περιλαμβάνουν πρόνοια για κυμαινόμενο
επιτόκιο, συνάγεται ότι τα νοικοκυριά
παραμένουν ευάλωτα σε δυσμενείς
κλυδωνισμούς που ενδέχεται να προκύψουν
λόγω μιας αύξησης των επιτοκίων. 

Προκειμένου να υπάρξει μια πληρέστερη
αξιολόγηση του κινδύνου επιτοκίου, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι δεν έχουν όλα τα νοικοκυριά
δανειακές υποχρεώσεις, ενώ τα χαρακτηριστικά
των δανειοληπτών διαδραματίζουν κάποιο ρόλο
στον καθορισμό της δυνατότητας αποπληρωμής
των χορηγήσεων. Συγκεκριμένα, οι κίνδυνοι που
επηρεάζουν τα πιο ευάλωτα τμήματα του
πληθυσμού δεν μπορούν να προσδιοριστούν
επακριβώς από την ανάλυση των
συγκεντρωτικών στοιχείων. Από αυτή τη σκοπιά,
τα νοικοκυριά με δανειακές υποχρεώσεις που
βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο της
εισοδηματικής τάξης τείνουν να αντιμετωπίζουν
τον υψηλότερο κίνδυνο.

Κίνδυνοι από μεταβολές στα εισοδήματα των
νοικοκυριών

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

Συνεπεία της πρόσφατης παγκόσμιας
χρηματοοικονομικής κρίσης, η εγχώρια
οικονομική δραστηριότητα έχει παρουσιάσει
μείωση, ιδιαίτερα το τρίτο τρίμηνο του 2009, ενώ
σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της ΚΤΚ
που αναλύονται στην Ενότητα Α’ του Οικονομικού
Δελτίου, αναμένεται μόνο οριακή αύξηση του
ΑΕΠ της τάξης του 0,3% κατά το 2010. Ως
αποτέλεσμα, το ποσοστό εγγεγραμμένης
ανεργίας τους πρώτους δέκα μήνες του 2009
αυξήθηκε κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση
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με την αντίστοιχη περίοδο του 2008, φθάνοντας
το 4,1% (Διάγραμμα Α.40, σελ. 55). Το ποσοστό
εγγεγραμμένης ανεργίας αναμένεται να
μεγεθυνθεί περαιτέρω το 2010, ιδιαίτερα σε
εκείνους τους τομείς οι οποίοι είναι περισσότερο
εκτεθειμένοι στις επιπτώσεις της οικονομικής
ύφεσης που αντιμετωπίζει η Κύπρος το 2009,
δηλαδή τον τομέα των ακινήτων και τον
τουριστικό τομέα. Αυτό υποδηλοί ότι οι κίνδυνοι
που σχετίζονται με το διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριών αναμένεται να είναι αυξημένοι.

Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι οι
εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις έχουν μειωθεί
σημαντικά τους πρώτους δέκα μήνες του 2009, σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008,
κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών των βασικών
εμπορευμάτων, ιδιαίτερα της τιμής του αργού
πετρελαίου (Διάγραμμα Α.4, σελ. 23) καθώς και
της επιβράδυνσης στην εξωτερική και εσωτερική
ζήτηση. Το πιο πάνω έχει αποβεί υποβοηθητικό
για τη διατήρηση του διαθέσιμου εισοδήματος
των νοικοκυριών. 

Στο άμεσο μέλλον, ο ρυθμός αύξησης της
απασχόλησης αναμένεται να συνεχίσει να
επιβραδύνεται, γεγονός που λογικά θα οδηγήσει
σε περαιτέρω αύξηση της ανεργίας. Παράλληλα,
το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών δεν
αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά, γεγονός που
αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τους κινδύνους
που σχετίζονται με το διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριών.

Κίνδυνοι από μεταβολές στις τιμές των
οικιστικών ακινήτων

Η υιοθέτηση αυστηρότερων κριτηρίων στις
πιστοδοτήσεις εκ μέρους των τραπεζών, ως
αποτέλεσμα της συρρίκνωσης της εγχώριας
οικονομικής δραστηριότητας και του δυσμενούς
εξωτερικού λειτουργικού περιβάλλοντος, έχει
συνεισφέρει στη μείωση του ρυθμού αύξησης
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των στεγαστικών δανείων, με αποτέλεσμα την
κάμψη της ζήτησης για οικιστικά ακίνητα.
Παράλληλα, την ίδια περίοδο, η κατασκευαστική
δραστηριότητα παρουσίασε σημαντική
επιβράδυνση. Τα πιο πάνω έχουν οδηγήσει σε μια
μικρή πτώση των τιμών των οικιστικών ακινήτων
το 2009. 

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

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

1.3 Τομέας των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων

1.3.1 Δανειακές υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια προς τις εγχώριες μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

Κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2008-
Σεπτεμβρίου 2009 τα τραπεζικά δάνεια προς τις
εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις15

αυξήθηκαν κατά 7,1% (Διάγραμμα Β.15).

15. Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που τα
ΝΧΙ υποβάλλουν στην ΚΤΚ. Τα δάνεια των ΝΧΙ προς τους μη χρημα-
τοοικονομικούς οργανισμούς και τις μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο (γνωστών ως
“brass plates”) περιλαμβάνονται, από τον Ιούλιο του 2008, στα
δάνεια των ΝΧΙ προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.15 Τραπεζικά δάνεια προς εγχώριες
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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Εντούτοις, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των
συνολικών τραπεζικών δανείων προς τις εγχώριες
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις συνεχίζει να
παρουσιάζει έντονα σημάδια επιβράδυνσης. Η
συρρίκνωση της πιστωτικής επέκτασης προς τις
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις κατά τους
τελευταίους μήνες αντανακλά το γενικότερο
υποτονικό κλίμα στην κυπριακή οικονομία.
Αφενός, η εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων
για τη χορήγηση πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις
από τις τράπεζες έχει περιορίσει την προσφορά
δανείων και αφετέρου η εξασθένηση των
προσδοκιών των εταιρειών συνεπάγεται μείωση
της διάθεσης για ανάληψη επιχειρηματικών
κινδύνων και υποχώρηση των επιχειρηματικών
επενδύσεων, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η
ζήτηση δανείων από τις επιχειρήσεις.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009, το ποσοστό των
τραπεζικών δανείων προς τις μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις στο σύνολο των
δανείων σε κατοίκους Κύπρου (εξαιρουμένων των
δανείων προς ΝΧΙ) μειώθηκε στο 48,3%, από
48,5% στο τέλος Μαρτίου 2009 ενώ αυξήθηκε σε
σύγκριση με 47,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008.

Το ποσοστό των δανείων προς τις μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις σε ξένο νόμισμα
επί των συνολικών δανείων προς τις μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, παρουσίασε
μείωση στο 18,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009, σε
σύγκριση με 19,4% στο τέλος Μαρτίου 2009 και
21,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008. Όσον αφορά
την κατανομή κατά νόμισμα, στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2009, το μερίδιο των δανείων σε
ελβετικό φράγκο στο σύνολο των δανείων προς μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις σε ξένο νόμισμα
ανερχόταν στο 38,9%, σε δολάριο ΗΠΑ στο 40,2%,
σε ιαπωνικό γεν στο 4,8% και σε στερλίνα σε 0,4%
σε σύγκριση με 38,9%, 27,3%, 4,8% και 0,3%
αντίστοιχα στο τέλος Μαρτίου 2009 και 34,5%,
54,5%, 10,5% και 0,3% αντίστοιχα στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2008 (Διάγραμμα Β.16). 

Σεπτέμβριος 2009 Σεπτέμβριος  2008
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.16 ανάλυση τραπεζικών δανείων προς
εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις σε ξένο
νόμισμα
(%)

Πηγή: ΚΤΚ.
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Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων
προς τις συνολικές χορηγήσεις σε μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις μειώθηκε στο
6,9% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009 από 7,1% στο
τέλος Μαρτίου 2009 αλλά αυξήθηκε σε σύγκριση
με 6,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008 (Διάγραμμα
Β.17). Ο λόγος των προβλέψεων προς τις μη
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις των μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων (δείκτης
κάλυψης) διαμορφώθηκε στο 53,6% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2009, σε σύγκριση με 54,9% στο
τέλος Μαρτίου 2009 και 60,9% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2008.

Χρέος των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων16

Ο λόγος του χρέους των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων προς το ΑΕΠ αυξήθηκε στο 191,6%
στο τέλος Ιουνίου 2009, σε σύγκριση με 185,5%
στο τέλος Δεκεμβρίου 2008 και 155,3% στο τέλος
Ιουνίου 2008. Το Διάγραμμα Β.18 παρουσιάζει το
λόγο του χρέους των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων προς το ΑΕΠ για τα έτη 2005 έως
2009.

Συνθήκες χρηματοδότησης

Τα επιτόκια17 νέων δανείων18 σε ευρώ των ΝΧΙ
στην Κύπρο προς τις μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ ύψους έως και
€1 εκ. μειώθηκαν από 7,55% το Μάρτιο 2009 σε
6,26% τον Οκτώβριο 2009 (Διάγραμμα B.19).
Συγκριτικά, τα επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ
των ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ προς τις μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης του
ευρώ ύψους έως και €1 εκ. ανήλθαν στο 3,33%
τον Οκτώβριο 2009.

Παράλληλα, τα επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ

16. Περιλαμβάνει καθαρά δάνεια και μακροπρόθεσμους χρεωστικούς
τίτλους των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. 

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

18. Εξαιρουμένων των λογαριασμών παρατραβήγματος.
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μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και προβλέψεις
(μηνιαία στοιχεία, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.19 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των
νχΙ στην Κύπρο προς τις μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.21 χρηματοοικονομικά στοιχεία
παθητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων
(% επί των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού)

Πηγή: ΚΤΚ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.22 ανάλυση χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των
μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων
(στο τέλος Ιουνίου 2009, %)

Πηγή: ΚΤΚ.

των ΝΧΙ στην Κύπρο προς τις μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης του
ευρώ ύψους άνω του €1 εκ. σημείωσαν πτώση
από 7,17% το Μάρτιο 2009 σε 4,69% τον
Οκτώβριο 2009. Συγκριτικά, τα επιτόκια νέων
δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ
προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της
ζώνης του ευρώ ύψους άνω του €1 εκ. ανήλθαν
στο 2,14% το Οκτώβριο 2009.

1.3.2 χρηματοοικονομική κατάσταση19

Καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Β.20, ο λόγος των
καθαρών χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού (καθαρή αξία) των μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων προς το ΑΕΠ
διαμορφώθηκε στο -188,7% στο τέλος Ιουνίου
2009 (από -186,9% στο τέλος Δεκεμβρίου 2008
και -178,5% στο τέλος Ιουνίου 2008).

Ο λόγος των χρηματοοικονομικών στοιχείων
παθητικού προς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχει-
ρήσεων μειώθηκε στο 176,4% στο τέλος Ιουνίου
2009, σε σύγκριση με 180,4% στο τέλος Δεκεμ-
βρίου 2008 και 188,7% στο τέλος Ιουνίου 2008,
γεγονός που οφείλεται στον μεγαλύτερο συγκρι-
τικά ρυθμό αύξησης των χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού έναντι του ρυθμού μεγέ-
θυνσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων
παθητικού (Διάγραμμα Β.21).

Στο τέλος Ιουνίου 2009, τα μετρητά και οι κατα-
θέσεις αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο ποσοστό
των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού,
ενώ τα δάνεια αποτελούσαν το κυριότερο μέρος
των χρηματοοικονομικών στοιχείων παθητικού.
Στο Διάγραμμα Β.22 παρουσιάζεται η ανάλυση
των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού του τομέα των μη χρηματοοικονο-

19. Με βάση στοιχεία από τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς
λογαριασμούς (προκαταρκτικά).

Δεκ.
2006
Μάρτ. Ιούν. Σεπτ. Δεκ.

2007
Μάρτ. Ιούν. Μάρτ. Ιούν.Σεπτ. Δεκ.

2008 2009
Μάρτ. Ιούν. Σεπτ. Δεκ.

-200

-190

-180

-170

-160

-150

-140

-130

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.20 Καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων ως ποσοστό του αΕΠ
(%)
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αρχείο Πληροφοριών
(μηνιαία στοιχεία)

Πηγή: ΚΤΚ.

μικών επιχειρήσεων στο τέλος Ιουνίου 2009.

Εκκαθαρίσεις εταιρειών

Οι εκκαθαρίσεις εταιρειών ανήλθαν στις 135 το
2008, σε σύγκριση με 141 το 2007 (Διάγραμμα
Β.23). Κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2009,
144 εταιρείες είχαν εισέλθει σε διαδικασία
εκκαθάρισης, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο
συνολικός αριθμός για το τρέχον έτος θα είναι
τελικά μεγαλύτερος από εκείνο του 2008.

Οι εγγραφές νέων εταιρειών το 2008 ανήλθαν
στις 24.453, έναντι 29.016 το 2007. (Διάγραμμα
Β.24, σελ. 89). Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 2009, είχαν εγγραφεί 12.584 νέες
εταιρείες, γεγονόs που υποστηρίζει την πρόβλεψη
ότι ο συνολικός αριθμός για το τρέχον έτος θα
είναι τελικά σαφώς μικρότερος από εκείνο του
2008 και, ενδεχομένως, υποδηλοί τη μειωμένη
δραστηριότητα των νομικών και λογιστικών
οίκων λόγω της πρόσφατης παγκόσμιας
χρηματοοικονομικής κρίσης.

Νομικά πρόσωπα που έχουν εκδώσει
ακάλυπτες επιταγές

Κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του 2009, ο
συνολικός αριθμός των νομικών προσώπων που
έχουν εκδώσει ακάλυπτες επιταγές και έχουν
καταγραφεί στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών
αυξήθηκε σημαντικά σε 402, σε σύγκριση με 219
και 176 κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2008
και 2007 (Διάγραμμα Β.25).

Δείκτες εμπιστοσύνης από έρευνες
οικονομικής συγκυρίας

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Β.12 (σελ. 80),
μετά τη δημοσίευση του Οικονομικού Δελτίου
του Ιουνίου 2009, ο επιμέρους δείκτης
εμπιστοσύνης βιομηχανίας γενικά παρουσίασε



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ90

διακυμάνσεις γύρω από χαμηλά επίπεδα.
Αντίθετα, ο δείκτης εμπιστοσύνης κατασκευών
επιδεινώθηκε σημαντικά, σημειώνοντας, όμως,
μικρή βελτίωση το Νοέμβριο 2009. Επιπλέον,
ο δείκτης εμπιστοσύνης υπηρεσιών παρέμεινε
υποτονικός από τον Ιούνιο 2009, ενώ ο δείκτης
εμπιστοσύνης λιανικού εμπορίου συνέχισε να
βρίσκεται σε αρνητικά επίπεδα κατά την ίδια
περίοδο.

1.3.3 Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι μη-
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

Όσον αφορά το εξωτερικό λειτουργικό
περιβάλλον, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις
υπάρχουν σε επίπεδο χωρών, οι
μακροοικονομικές συνθήκες στη ζώνη του ευρώ
έχουν γενικά βελτιωθεί τους τελευταίους μήνες.
Σύμφωνα με τα εποχιακά διορθωμένα στοιχεία
που δημοσίευσε στις 13 Νοεμβρίου 2009 η
Eurostat, το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε
κατά 0,4% το τρίτο τρίμηνο του 2009 ενώ τα
προηγούμενα τρίμηνα κατέγραφε πτώση. Η
βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη ζώνη
του ευρώ αποτυπώνεται και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν στις
3 Νοεμβρίου 2009, σύμφωνα με τις οποίες το
ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί
κατά 0,7% το 2010, σε αντίθεση με την ελαφρά
μείωση που προβλεπόταν προηγουμένως.
Παρόλα ταύτα, η αβεβαιότητα παραμένει σε
ψηλά επίπεδα καθώς ορισμένοι παράγοντες που
υποστηρίζουν την ανάκαμψη της οικονομίας
στη ζώνη του ευρώ ενδέχεται να είναι
προσωρινής φύσεως. 

Όσον αφορά την Κύπρο, η χειροτέρευση της
οικονομίας αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στις
μειώσεις που κατέγραψε το πραγματικό ΑΕΠ το
πρώτο, δεύτερο και ιδιαίτερα το τρίτο τρίμηνο
του 2009. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα νέα
στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική
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Υπηρεσία στις 13 Νοεμβρίου 2009, το εποχιακά
διορθωμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,4% το τρίτο
τρίμηνο του 2009 σε σχέση με το δεύτερο
τρίμηνο. Επίσης, αναθεωρήθηκε σημαντικά
προς τα κάτω και ο ρυθμός ανάπτυξης του
πρώτου εξαμήνου του έτους. Η δύσκολη
κατάσταση που διανύει τη στιγμή αυτή η
κυπριακή οικονομία αντικατοπτρίζεται, εν
μέρει, και στις πρόσφατες προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκαν
στις 3 Νοεμβρίου 2009. Σύμφωνα με αυτές τις
προβλέψεις, ο πραγματικός ρυθμός
μεγέθυνσης του ΑΕΠ στη χώρα μας
προβλέπεται να μειωθεί κατά 0,7% το 2009 και
να παραμείνει ουσιαστικά στάσιμος το 2010 σε
σύγκριση με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που
αναμένονταν στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής την άνοιξη. Σημειώνεται ότι, οι
προβλέψεις αυτές προηγήθηκαν και έτσι δεν
έλαβαν υπόψη την επιδείνωση που
παρουσιάζεται στα τελευταία στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας. Επομένως, η
οικονομική ύφεση που αντιμετωπίζει η Κύπρος
το 2009 είναι, ενδεχομένως, εντονότερη από ότι
αποτυπώνεται στις προβλέψεις αυτές και αυτό
αποτυπώνεται και στις νέες προβλέψεις της
Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με τις οποίες,
όπως αναλύονται στην Ενότητα Α’ του
Οικονομικού Δελτίου, το πραγματικό ΑΕΠ το
2009 προβλέπεται να καταγράψει μείωση 1,3%,
ενώ το 2010 αναμένεται οριακή μόνο αύξηση
της τάξης του 0,3%.

Γενικά, το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις αναμένεται να
παραμείνει δύσκολο τουλάχιστον κατά τους
επόμενους μήνες. Στην περίπτωση που το
δυσμενές εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον
επιδεινωθεί περαιτέρω, τα έσοδα και η κερδοφορία
των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων
αναμένεται να επηρεαστούν γενικά αρνητικά.
Επίσης, λόγω του υψηλότερου κόστους δανεισμού
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που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Κύπρο, σε
σύγκριση με άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, και
της περιορισμένης δυνατότητας άντλησης
κεφαλαίων από άλλες πηγές, ενδέχεται να
προκύψουν αρνητικές επιπτώσεις στην
κερδοφορία τους. Ταυτόχρονα, το χρέος των μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων παραμένει σε
υψηλά επίπεδα, καθιστώντας τον εταιρικό τομέα
λιγότερο ικανό να αντεπεξέρχεται σε ενδεχόμενους
περαιτέρω κλυδωνισμούς. Στο άμεσο μέλλον, η
μειωμένη κερδοφορία, το ψηλό επίπεδο δανειακών
υποχρεώσεων και η εξάρτηση των εταιρειών από
τη τραπεζική χρηματοδότηση αναμένεται να
παραμείνουν οι κύριες αδυναμίες του τομέα των μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.

Κίνδυνοι για τα έσοδα των μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων

Μετά τη δημοσίευση του Οικονομικού Δελτίου
του Ιουνίου 2009, το περιβάλλον στο οποίο
λειτουργούν οι μη χρηματοοικονομικές επιχει-
ρήσεις επιδεινώθηκε περαιτέρω. Η μείωση της
εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, σε
συνάρτηση με το δύσκολο εξωτερικό λειτουρ-
γικό περιβάλλον, ενισχύουν την αβεβαιότητα των
μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων αναφο-
ρικά με την πορεία των εσόδων και της κερδο-
φορίας τους, με ορατό τον κίνδυνο να εμποδιστεί
η δυνατότητα των εταιρειών για εσωτερική
αναχρηματοδότηση και να αναγκαστούν να
διατηρήσουν σε ψηλά επίπεδα τους δείκτες
δανειακών υποχρεώσεών τους ή να τους αυξή-
σουν περαιτέρω. Οι εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται στους τομείς των κατασκευών και του
τουρισμού κρίνονται ως ιδιαίτερα ευάλωτες,
δεδομένων των προβλέψεων της ΚΤΚ για οριακή
μόνο μεγέθυνση του ΑΕΠ το 2010. Τα μειωμένα
τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα για το 2009
που έχουν ήδη ανακοινωθεί από διάφορες εται-
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ρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επιβεβαιώνουν την εκτί-
μηση ότι οι κίνδυνοι για την εταιρική κερδοφο-
ρία έχουν αυξηθεί. Σύμφωνα με τα πιο
πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, πολλές από της
εισηγμένες εταιρείες παρουσίασαν μείωση της
κερδοφορίας τους ή ζημιές κατά τους πρώτους
εννέα μήνες του 2009. 

Κίνδυνοι για τις μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις με δανειακές υποχρεώσεις

Παρόλον ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του
τραπεζικού δανεισμού προς τις μη χρηματοοικο-
νομικές επιχειρήσεις έχει επιβραδυνθεί τους
τελευταίους μήνες, το εταιρικό χρέος παρέμεινε
σε υψηλά επίπεδα, καθιστώντας τις επιχειρήσεις
ευάλωτες σε ενδεχόμενους περαιτέρω δυσμενείς
κλυδωνισμούς. 

Οι συνθήκες χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων από τις τράπεζες παραμένουν
δύσκολες. Ως αποτέλεσμα του δυσμενούς
εγχώριου μακροοικονομικού περιβάλλοντος στο
οποίο λειτουργούν πλέον οι τράπεζες, έχουν γίνει
αυστηρότεροι οι όροι πιστοδότησης των
επιχειρήσεων από τις τράπεζες. Στην παρούσα
συγκυρία, μια περαιτέρω σύσφιξη των πιστωτικών
διευκολύνσεων ενδέχεται να προκαλέσει
προβλήματα στη φερεγγυότητα των εταιρειών και
να οδηγήσει σε αύξηση της πιθανότητας αθέτησης
των υποχρεώσεών τους. Παράλληλα, το κόστος
δανεισμού των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων από τις τράπεζες παραμένει σε
υψηλότερα επίπεδα, σε σύγκριση με άλλες χώρες
της ζώνης του ευρώ, γεγονός που αναμένεται να
έχει αρνητική επίδραση στην κερδοφορία τους.
Γενικά, οι συνθήκες χρηματοδότησης του τομέα
των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων δεν
αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά το 2010.
1.4 Τομέας των ακινήτων
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1.4.1 Κυριότερες εξελίξεις στον τομέα των
ακινήτων

Δραστηριότητα στον εγχώριο τομέα των
ακινήτων

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία,
κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2009, η
δραστηριότητα στον εγχώριο τομέα των
ακίνητων φαίνεται να παραμένει υποτονική, παρά
τις κάποιες ενδείξεις για βελτίωση ορισμένων
δεικτών. Παράλληλα, το αγοραστικό ενδιαφέρον
για οικιστικά ακίνητα τόσο από Κυπρίους όσο και
από αλλοδαπούς έχει μειωθεί.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Σεπτεμβρίου 2009, ο αριθμός των εγκεκριμένων
οικοδομικών αδειών κατέγραψε άνοδο 3,5%, σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008
(Διάγραμμα Α.33, σελ. 43). Κατά την ίδια περίοδο
του 2009, η συνολική αξία των εγκεκριμένων
οικοδομικών αδειών αυξήθηκε κατά 5% ενώ το
συνολικό εμβαδόν μειώθηκε κατά 7,6%.
Ταυτόχρονα, ο αριθμός των νέων οικιστικών
μονάδων υποχώρησε κατά 8,8%, σε σύγκριση με
την ίδια περίοδο του 2008.

Επιπλέον, κατά τους πρώτους δέκα μήνες του
2009, ο συνολικός όγκος πωλήσεων τσιμέντου
στην εγχώρια αγορά παρουσίασε πτώση 26,2%,
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008,
γεγονός που αντικατοπτρίζει τη σημαντική
επιβράδυνση που έχει παρατηρηθεί στην
οικοδομική δραστηριότητα. Στο Διάγραμμα Α.34,
(σελ. 45) φαίνονται οι πωλήσεις τσιμέντου στην
εγχώρια αγορά.

Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Νοεμβρίου 2009, ο συνολικός αριθμός των νέων
μεταβιβάσεων (πωλήσεων) ακίνητης περιουσίας
μειώθηκε κατά 41,1%, σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2008. Παράλληλα, κατά
τους πρώτους έντεκα μήνες του 2009, το συνολικό
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.28 νέες μεταβιβάσεις (πωλήσεις) ακίνη-
της περιουσίας και νέα πωλητήρια έγγραφα ακίνητης
περιουσίας με αγοραστές αλλοδαπούς

Πηγή: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

αποδεχθέν ποσό για νέες μεταβιβάσεις
(πωλήσεις) παρουσίασε πτώση 56,3%, σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2008
(Διάγραμμα Β.26). Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Νοεμβρίου 2009, ο αριθμός των νέων
πωλητήριων εγγράφων ακίνητης περιουσίας που
έχουν κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας κατέγραψε μείωση 47,3%, σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008
(Διάγραμμα Β.27). 

Όσον αφορά το αγοραστικό ενδιαφέρον για
οικιστικά ακίνητα από αλλοδαπούς, κατά τους
πρώτους έντεκα μήνες του 2009, ο συνολικός
αριθμός των νέων μεταβιβάσεων (πωλήσεων)
ακίνητης περιουσίας σε αλλοδαπούς μειώθηκε
κατά 52,6%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο
του 2008. Παράλληλα, κατά την περίοδο
Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2009, ο αριθμός των
νέων πωλητήριων εγγράφων ακίνητης
περιουσίας με αγοραστές αλλοδαπούς που
έχουν κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας κατέγραψε αισθητή πτώση 74,4%,
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2008 (Διάγραμμα Β.28).

Με βάση με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα
στοιχεία, κατά το 2008, ο δείκτης παραγωγής στις
κατασκευές κατέγραψε ετήσια μέση αύξηση 2,3%,
σε σύγκριση με το 2007. Παράλληλα, όσον αφορά
τους επιμέρους δείκτες, κατά το 2008, τα κτήρια
και τα έργα πολιτικού μηχανικού σημείωσαν
ετήσια μέση άνοδο 2,4% και 2% αντίστοιχα.
Επιπλέον, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Β.29,
σελ. 96, ο δείκτης τιμών παραγωγού στις
κατασκευές για το δεύτερο τρίμηνο του 2009
ανήλθε στις 116,2 μονάδες, καταγράφοντας
πτώση 3,8%, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο
του 2008. 

Ο δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών
ανήλθε τις 117,57 μονάδες τον Οκτώβριο 2009,
καταγράφοντας μείωση 5,8% έναντι του ίδιου
μήνα του 2008 (Διάγραμμα Β.30). Κατά την
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περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2009, ο πιο πάνω
δείκτης σημείωσε πτώση 3,7%, σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Τιμές των ακινήτων

Οι τιμές των οικιστικών ακινήτων, όπως φαίνεται
από τη πορεία του Δείκτη Τιμών Οικιστικών
Ακινήτων20, προβλέπεται να παρουσιάσουν μέση
ετήσια μείωση 8% το 2009, σε σύγκριση με άνοδο
13% το 2008 (Διάγραμμα B.31). Η προβλεπόμενη
πτώση στις τιμές των οικιστικών ακινήτων
συμβαδίζει με τη σημαντική εξασθένηση της
κατασκευαστικής δραστηριότητας που
παρατηρείται το 2009.

1.4.2 χρηματοδότηση του τομέα των
ακινήτων από τις τράπεζες

Τραπεζικά δάνεια προς τον εγχώριο
ευρύτερο τομέα των ακινήτων

Τα τραπεζικά δάνεια προς τον εγχώριο ευρύτερο
τομέα των ακινήτων21 παρουσίασαν άνοδο 9,7%
κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2008-Σεπτεμβρίου
2009 και συνιστούσαν το 21,6% των συνολικών
τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου
(εξαιρουμένων των δανείων προς ΝΧΙ) στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2009, σε σύγκριση με 22,9% στο τέλος
Μαρτίου 2009 και 20,9% στο τέλος Σεπτεμβρίου
2008 (Πίνακας Γ.21, σελ.121). Ωστόσο, ο ετήσιος
ρυθμός αύξησης των τραπεζικών δανείων προς τον
εγχώριο ευρύτερο τομέα των ακινήτων έχει
περιοριστεί σημαντικά το 2009.

Όσον αφορά τις τρεις συνιστώσες
υποκατηγορίες του πιο πάνω τομέα, τα τραπεζικά
δάνεια προς τον κατασκευαστικό τομέα
αυξήθηκαν κατά 2,1% κατά την περίοδο
Σεπτεμβρίου 2008-Σεπτεμβρίου 2009 και
αντιπροσώπευαν το 8,4% του συνόλου των
τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου

20. Στη βάση της μεθοδολογίας καταρτισμού του δείκτη που αναλύ-
θηκε στο Οικονομικό Δελτίο του Ιουνίου 2009, σελ. 53-54.

21. Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που τα
ΝΧΙ υποβάλλουν στην ΚΤΚ, εξαιρουμένων των στεγαστικών
δανείων προς τα νοικοκυριά.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.31 Δείκτης τιμών οικιστικών ακινήτων(1)

(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Η ετήσια μεταβολή για το 2009 αφορά πρόβλεψη.
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(εξαιρουμένων των δανείων προς ΝΧΙ), σε
σύγκριση με 8,9% στο τέλος Μαρτίου 2009 και
8,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008. Παράλληλα, τα
τραπεζικά δάνεια προς τον τομέα διαχείρισης
ακίνητης περιουσίας κατέγραψαν σημαντική
άνοδο 14,6% κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου
2008-Σεπτεμβρίου 2009 και αποτελούσαν το
12,8% του συνόλου των τραπεζικών δανείων προς
κατοίκους Κύπρου (εξαιρουμένων των δανείων
προς ΝΧΙ), σε σύγκριση με 13,6% στο τέλος
Μαρτίου 2009 και 11,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου
2008. Επιπλέον, τα τραπεζικά δάνεια προς τη
μεταποιητική βιομηχανία που αφορούν
κατασκευές επεκτάθηκαν κατά 37,6% κατά την
περίοδο Σεπτεμβρίου 2008-Σεπτεμβρίου 2009
και αντιπροσώπευαν το 0,4% του συνόλου των
τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου
(εξαιρουμένων των δανείων προς ΝΧΙ) στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2009, διατηρώντας το ίδιο ποσοστό
όπως και στο τέλος Μαρτίου 2009 ενώ αυξήθηκαν
σε σύγκριση με το 0,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου
2008. Η ανάλυση των τραπεζικών δανείων προς
τον εγχώριο ευρύτερο τομέα των ακινήτων
παρουσιάζεται στο Διάγραμμα B.32. Σημειώνεται
ότι, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των
τραπεζικών δανείων προς τις τρεις συνιστώσες
υποκατηγορίες του εγχώριου ευρύτερου τομέα
των ακινήτων έχει σημειώσει αισθητή
επιβράδυνση το 2009.

Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις

Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων
του εγχώριου ευρύτερου τομέα των ακινήτων
προς τις συνολικές χορηγήσεις στον εγχώριο
ευρύτερο τομέα των ακινήτων αυξήθηκε στο 4%
στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2009 (από 3,6% στο
τέλος Μαρτίου 2009 και 2,4% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2008) (Διάγραμμα Β.33). Ο λόγος
των προβλέψεων προς τις μη εξυπηρετούμενες
χορηγήσεις του εγχώριου ευρύτερου τομέα των
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ακινήτων παρουσίασε άνοδο στο 37,1% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2009, σε σύγκριση με 32,6% στο
τέλος Μαρτίου 2009 ενώ μειώθηκε σε σύγκριση
με 52,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008.

2. Εγχώριο χρηματοοικονομικό σύστημα

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται συνοπτικά οι
κυριότερες εξελίξεις στις εγχώριες χρηματοοικο-
νομικές αγορές καθώς και οι πιο σημαντικές διαρ-
θρωτικές εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα.
Επιπρόσθετα, αναλύεται η χρηματοοικονομική
κατάσταση των τραπεζών και αξιολογούνται οι
δυνητικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το τραπε-
ζικό σύστημα. Τέλος, γίνεται αναφορά στα αποτε-
λέσματα των ασκήσεων προσομοιώσεων
ακραίων καταστάσεων για τον τραπεζικό τομέα
που έχουν διεξαχθεί από την ΚΤΚ κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2009.

2.1 χρηματοοικονομικές αγορές

2.1.1 Κυριότερες εξελίξεις στην αγορά
χρήματος

Μετά τη δημοσίευση του Οικονομικού Δελτίου
του Ιουνίου 2009, οι πιέσεις στην αγορά χρήματος
της ζώνης του ευρώ συνέχισαν να αμβλύνονται.
Από τον Μάϊο 2009, η ρευστότητα στην αγορά
χρήματος της ζώνης του ευρώ έχει παρουσιάσει
βελτίωση, κυρίως λόγω των μέτρων που έχουν
ληφθεί από την ΕΚΤ. Οι συνθήκες ικανοποιητικής
ρευστότητας και η συνεχιζόμενη μείωση του
κινδύνου του αντισυμβαλλομένου έχουν
διευκολύνει τη σμίκρυνση της διαφοράς
αποδόσεων στην αγορά χρήματος. Η διαφορά
του επιτοκίου EURIBOR τριών μηνών σε σχέση με
το αντίστοιχης διάρκειας προϊόν Overnight Index
Swap (OIS)22 (Διάγραμμα A.12, σελ. 28)
κατέγραψε αισθητή πτώση από τα μέσα Μαίου
2009, με αποτέλεσμα η διαφορά αυτή να

22. Προϊόντα όπου το επιτόκιο EONIA ανταλλάσσεται με άλλο
σταθερό επιτόκιο συγκεκριμένης διάρκειας. Χρησιμοποιούνται ως
προϊόντα κάλυψης κινδύνων ή κερδοσκοπικών κινήσεων στο
διατραπεζικό επιτόκιο διάρκειας μιας νύχτας ή στα βασικά επιτό-
κια κεντρικών τραπεζών.
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συρρικνωθεί στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν
από τη χρεοκοπία της Lehman Brothers. Ωστόσο,
παρά τις όλο και αυξανόμενες ενδείξεις βελτίωσης
των συνθηκών στην αγορά χρήματος της ζώνης
του ευρώ, ορισμένες εστίες κινδύνου
παραμένουν. Πρώτο, κάποιες τράπεζες φαίνεται
να παραμένουν ακόμη εξαρτημένες από το
Ευρωσύστημα για την αναχρηματοδότησή τους,
για την οποία αναγκάστηκαν να πληρώσουν
σημαντικό τίμημα πάνω από το επιτόκιο EONIA,
παρά την υπερβάλλουσα ρευστότητα που υπήρχε
στο τραπεζικό σύστημα. Δεύτερο, αναφορικά με
τη μείωση της διαφοράς αποδόσεων, ιδιαίτερα
όσον αφορά συναλλαγές με μικρότερη
ληκτότητα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το
γεγονός ότι η εξέλιξη αυτή επηρεάστηκε σε
μεγάλο βαθμό από τα μέτρα που πάρθηκαν σε
επίπεδο Ευρωσυστήματος. Επίσης, ορισμένοι
άλλοι δείκτες συνέχισαν να υποδηλούν
παρατεταμένες πιέσεις στην αγορά χρήματος.
Παρόλα ταύτα, στην απουσία περαιτέρω
απρόβλεπτων διαταραχών, οι συνθήκες στην
αγορά χρήματος της ζώνης του ευρώ αναμένεται
να συνεχίσουν να βελτιώνονται κατά την επόμενη
περίοδο.

Τα επιτόκια στο τμήμα της διατραπεζικής
αγοράς που αφορά πράξεις χωρίς εξασφάλιση
συνέχισαν να μειώνονται το Σεπτέμβριο και
Οκτώβριο 2009, αν και με πιο αργούς ρυθμούς σε
σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες,
αντανακλώντας τις ομαλότερες συνθήκες στην
αγορά χρήματος. Παράλληλα, τα επιτόκια στο
τμήμα της αγοράς χρήματος που αφορά πράξεις
με εξασφάλιση αυξήθηκαν σε μικρό βαθμό το
Σεπτέμβριο 2009. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά
μεταξύ των επιτοκίων στα δύο τμήματα της
αγοράς χρήματος μειώθηκε ελαφρώς κατά την
πιο πάνω περίοδο.

Στην Κύπρο, τα μηνιαία μέσα ανώτατα και
κατώτατα επιτόκια23 στη διατραπεζική αγορά
έχουν σημειώσει άνοδο, ενώ η μηνιαία μέση

23. Αντιπροσωπεύει το κόστος βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης σε
ευρώ (με διάρκεια μέχρι 7 ημέρες) για τράπεζες στην Κύπρο που
δανείζονται από άλλες εγχώριες ή ξένες τράπεζες. 
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24. Με διάρκεια μέχρι 7 ημέρες.
25. Ομόλογα σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από την Κυπριακή κυβέρ-

νηση με βάση το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθε-
σμων Ομολογιακών Δανείων (Euro Medium Term Note (EMTN)
Programme) το οποίο που τέθηκε σε εφαρμογή το 1997. 
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διαφορά μεταξύ των ανώτατων και κατώτατων
επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά24 έχει, επίσης,
διευρυνθεί (Διάγραμμα Β.34).

Το Διάγραμμα Β.35 παρουσιάζει τις
διακυμάνσεις του ημερήσιου μέσου σταθμισμένου
όρου των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά , σε
σύγκριση με το διατραπεζικό επιτόκιο ΕΟΝΙΑ και
το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς των πράξεων
κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ από τον
Ιανουάριο του 2008.

2.1.2 Κυριότερες εξελίξεις στις
κεφαλαιαγορές

Αγορά κυβερνητικών χρεογράφων

Μετά τον Ιούνιο 2009, η δραστηριότητα
αναφορικά με την έκδοση αξιογράφων από τη
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
εγχώρια αγορά με σκοπό την κάλυψη των
χρηματοδοτικών αναγκών της ήταν
περιορισμένη, ενώ η κυβέρνηση δεν προχώρησε
σε νέο δανεισμό μέσω των διεθνών
κεφαλαιαγορών.

Συγκεκριμένα, διεξήχθη μόνο μια
δημοπρασία στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 για την
πώληση από την ΚΤΚ, εκ μέρους της
κυβέρνησης, Γραμματίων του Δημοσίου
διάρκειας 82 ημερών συνολικού ύψους €1,4 δις
με επιτόκιο 0,753%. Λήφθηκαν προσφορές
συνολικού ύψους €1,54 δις, ενώ έγιναν
αποδεκτές προσφορές συνολικού ποσού €1,4 δις.

Σημειώνεται ότι η ρευστότητα στη
δευτερογενή αγορά κυβερνητικών χρεογράφων,
δηλαδή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
παραμένει εξαιρετικά χαμηλή.

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Β.36, οι διαφο-
ρές αποδόσεων των τριών κυπριακών κρατικών
ομολόγων25, τα οποία διαπραγματεύονται στις
διεθνείς αγορές, έναντι των αντίστοιχων γερμα-
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26. Εξαιρουμένης της Αγοράς Επενδυτικών Εταιρειών.

νικών ομολόγων έχουν σμικρυνθεί από τον
Ιούνιο 2009. 

Χρηματιστηριακή αγορά

Οι τιμές των μετοχικών τίτλων στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου συνέχισαν γενικά
την ανοδική πορεία τους από τον Ιούνιο του
2009, αντανακλώντας τις εξελίξεις στις
περισσότερες διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές,
με τους τίτλους του τραπεζικού τομέα να
εξακολουθούν να προσελκύουν το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον των επενδυτών. Συγκεκριμένα, ο
Γενικός Δείκτης (Κύριας και Παράλληλης Αγοράς)
σημείωσε αύξηση 35,6% κατά την περίοδο
Ιουνίου 2009-Οκτωβρίου 2009, φθάνοντας τις
1.884,20 μονάδες (Διάγραμμα Β.37). Παράλληλα,
ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε άνοδο
34,7% κατά την ίδια περίοδο και διαμορφώθηκε
στις 640,91 μονάδες (έναντι 475,8 μονάδες στο
τέλος Ιουνίου 2009).

Κατά την περίοδο Ιουνίου 2009-Οκτωβρίου
2009, η χρηματιστηριακή αξία της αγοράς26

αυξήθηκε κατά 26,14%, φθάνοντας τα €8,30 δις
στο τέλος Οκτωβρίου 2009. Συνολικά, οι τρεις
μεγαλύτερες τράπεζες που είναι εισηγμένες στο
ΧΑΚ αντιπροσώπευαν το 73,2% της
χρηματιστηριακής αξίας της αγοράς στο τέλος
Οκτωβρίου 2009, σε σύγκριση με 66,3% στο τέλος
Ιουνίου 2009. Ο λόγος της χρηματιστηριακής
αξίας της αγοράς προς το ΑΕΠ αυξήθηκε στο
39,1% στο τέλος Ιουνίου 2009 από 33,8% στο
τέλος Δεκεμβρίου 2008.

Η άνοδος των τιμών των μετοχικών τίτλων
στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά
συμβαδίζει με την αύξηση των χρηματιστηριακών
αξιών στις διεθνείς αγορές κατά την υπό
ανασκόπηση περίοδο, η ανοδική πορεία των
οποίων υποστηρίχθηκε από τις ανακοινώσεις
θετικών εξελίξεων στο μέτωπο της οικονομίας       

   

      
   

      
   

          
      

600
1.000
1.400
1.800
2.200
2.600
3.000
3.400
3.800
4.200
4.600
5.000
5.400
5.800

2006 2007 2008 2009

2
Ιαν.

6
Ιαν.

12
Απρ.

16
Απρ.

21
Ιούλ.

20
Ιούλ.

25
Ιούλ.

28
Σεπτ.

29
Οκτ.

2
Οκτ.

2
Φεβρ.

17
Μαίου

25
Αυγ.

3
Δεκ.

12
Μαρτ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.37 Γενικός δείκτης (κύριας και παράλλη-
λης αγοράς) χρηματιστηρίου αξιών Κύπρου
(ημερήσια στοιχεία, 3 Σεπτεμβρίου 2004=100)

Πηγή: XAK.



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ102

καθώς και τις αναθεωρημένες προς τα πάνω
προβλέψεις για τη κερδοφορία των εταιρειών, εν
μέσω ενός κλίματος επανάκτησης της διάθεσης
για ανάληψη κινδύνου, χαμηλών επιτοκίων και
συνθηκών πλεονάζουσας ρευστότητας. Παρόλα
ταύτα, προς το τέλος Οκτωβρίου 2009, η
αποκόμιση κερδών καθώς και η συνεχιζόμενη
αβεβαιότητα στην αγορά αναφορικά με τις
μελλοντικές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής,
ιδιαίτερα σε σχέση με την έξοδο από τα μη
συμβατικά μέτρα πολιτικής που έχουν παρθεί από
τις αρχές, επηρέασαν αρνητικά τις τιμές των
μετοχικών τίτλων στις χρηματιστηριακές αγορές
της ζώνης του ευρώ και των ΗΠΑ. Υπό το φως των
πιο πάνω, η βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα που
επικρατεί στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές,
όπως αυτή καταδεικνύεται από τη πορεία της
τεκμαρτής μεταβλητότητας27, μειώθηκε μετά τον
Ιούνιο 2009 αλλά αυξήθηκε ελαφρώς προς το
τέλος Οκτωβρίου 2009.

2.2 Τραπεζικός τομέας

Οι τράπεζες στην Κύπρο διαδραματίζουν το
σημαντικότερο ρόλο στη χρηματοοικονομική
διαμεσολάβηση, αντιπροσωπεύοντας το 80,1%28

των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του
χρηματοοικονομικού συστήματος29 στο τέλος
Ιουνίου 2009. Επιπλέον, ο λόγος των συνολικών
ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού του
τραπεζικού τομέα επί του ΑΕΠ ανήλθε στο 874,6%
στο τέλος Ιουνίου 2009. Υπό το φως των πιο πάνω,
η αξιολόγηση της σταθερότητας του τραπεζικού
τομέα και της ικανότητας του να απορροφά τους
ενδεχόμενους κλυδωνισμούς κρίνεται ως
ιδιαίτερα σημαντική για σκοπούς ανάλυσης της
χρηματοοικονομικής σταθερότητας γενικότερα.

27. Option-implied volatility. Αναμενόμενη τυπική απόκλιση των
ποσοστιαίων αλλαγών στις τιμές των μετοχικών τίτλων για περίοδο
τριών μηνών, όπως αυτή αντανακλάται στις τιμές των δικαιωμά-
των προαίρεσης επί χρηματιστηριακών δεικτών. 

28. Με βάση στοιχεία από τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς
λογαριασμούς (προκαταρκτικά). 

29. ΝΧΙ, λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, ασφαλι-
στικοί οργανισμοί, επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία και
επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς.
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2.2.1 Κυριότερες διαρθρωτικές εξελίξεις στον
τραπεζικό τομέα

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται μια
συνοπτική επισκόπηση των πιο σημαντικών
διαρθρωτικών εξελίξεων στον τραπεζικό τομέα
της Κύπρου που πραγματοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια του 2009. 

Δομή της εγχώριας τραπεζικής αγοράς

Όπως φαίνεται στον Πίνακα B.1, σήμερα
λειτουργούν στην Κύπρο 41 τράπεζες. Από αυτές,
8 είναι εγχώριες τράπεζες και 33 ξένες τράπεζες
(εκ των οποίων 9 είναι θυγατρικές και 24 είναι
υποκαταστήματα ξένων τραπεζών). Στο κυπριακό
τραπεζικό σύστημα κυριαρχεί η παρουσία των
εγχώριων τραπεζών, οι οποίες αντιπροσώπευαν
στο τέλος Ιουνίου 2009 το 63,2% των συνολικών
ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού του
τραπεζικού τομέα.

Κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2009, δεν
παραχωρήθηκαν άδειες για λειτουργία νέων
τραπεζών στην εγχώρια αγορά. Ταυτόχρονα, δεν
υπήρξαν συγχωνεύσεις ή εξαγορές τραπεζών
στην εγχώρια αγορά κατά την περίοδο
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2009.

Η ενοποίηση στο συνεργατικό πιστωτικό
τομέα συνεχίστηκε και το 2009, με τον αριθμό των
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων να
υποχωρεί στα 113 στο τέλος Οκτωβρίου 2009, σε
σύγκριση με 119 στο τέλος Δεκεμβρίου 2008.
Αναμένεται ότι η ενοποίηση των συνεργατικών
πιστωτικών ιδρυμάτων θα συνεχιστεί και κατά τη
διάρκεια του 2010, πλην, όμως, με μειωμένους
ρυθμούς.
Διεθνής παρουσία των κυπριακών

ΠIΝΑΚΑΣ Β.1 Δομή του τραπεζικού τομέα (1)

(στο τέλος Νοεμβρίου 2009)

Αριθμός τραπεζών
Εγχώριες τράπεζες 8
Ξένες τράπεζες 33

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

Σύνολο 41
Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Εξαιρουμένων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ104

ΠΛαΙΣΙΟ Β.1 Επανασχεδιασμός του Πλαι-
σίου Εποπτείας του χρηματοοικονομικού
Συστήματος σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Οι παρούσες πρωτοβουλίες σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση του
πλαισίου εποπτείας του χρηματο οικονομι-
κού συστήματος βασίζονται σε δύο πυλώ-
νες: την μικροπροληπτική και την
μακροπροληπτική εποπτεία. Ένας από τους
κύριους στόχους της εποπτείας του χρημα-
τοοικονομικού τομέα είναι η αποτροπή
χρηματοοικονομικών κρίσεων ή η μείωση
των επιπτώσεών τους. Η μικροπροληπτική
εποπτεία στοχεύει στον περιορισμό των
προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπί-
σουν τα μεμο νωμένα τραπεζικά ιδρύματα
μέσω της παρακολούθησης και ανάλυσης
πληρο φοριών που αφορούν το κάθε ίδρυμα
ξεχωριστά με σκοπό την αξιολόγηση,
μεταξύ άλλων, των κινδύνων που αντιμετω-
πίζουν οι τράπεζες, των συστημάτων και της
διοίκησής τους καθώς και της συμμόρφω-
σής τους με τους κανονισμούς. Από την άλλη
πλευρά, η μακροπροληπτική εποπτεία
εστιάζεται στους κινδύνους για τη σταθερό-
τητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
οι οποίοι πηγάζουν από τη δραστηριότητα
των χρηματο οικονομικών ιδρυμάτων
συλλογικά, τις αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των
μεμονωμένων ενδιάμεσων χρηματοοικονο-
μικών οργα νισμών και αγορών καθώς,
επίσης, το μακροοικονομικό περιβάλλον. Η
μακροπροληπτική εποπτεία αποσκοπεί στον
εντοπισμό, την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων και
ευπαθειών που συνιστούν απειλή για το

σύνολο του χρηματοοικονομικού συστήμα-
τος. Οι δυο συνιστώσες της εποπτείας του
χρηματοοικονομικού τομέα είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες, τόσο επί της ουσίας όσο και
από λειτουργικής άποψης, ενώ και οι δύο
συνεισφέρουν στη διασφάλιση της χρημα-
τοοικονομικής σταθερότητας.

Σε μικροπροληπτικό επίπεδο, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή αποφάσισε τον Ιούνιο 2009,
με βάση τις εισηγήσεις της Ομάδας de
Larosière, τη σύσταση του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας
(ΕΣΧΕ)1, το οποίο θα αποτελείται από τρεις
νέες Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές2 για τους
τομείς των τραπεζών, των αγορών και κινη-
τών αξιών και των ασφαλίσεων και επαγγελ-
ματικών συντάξεων. Αυτές θα
αντικαταστήσουν τις τρεις υφιστάμενες
επιτροπές3 για την εποπτεία του χρηματοοι-
κονομικού τομέα της ΕΕ. Οι νομοθετικές
προτάσεις που υιοθετήθηκαν από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο 2009 σχετικά
με τη σύσταση των τριών νέων αρχών
στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθμιση της
εποπτείας σε εθνικό επίπεδο, την ενδυνά-
μωση της παρακολούθησης της λειτουργίας
των χρηματοοικονομικών ομίλων που
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό
επίπεδο και τη συνεργασία μεταξύ των εθνι-
κών εποπτικών αρχών μέσω της σύστασης
εποπτικών κολλεγίων και της δημιουργίας
ενός ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου που θα
ισχύει για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα που λειτουργούν στην Ενιαία Αγορά,
με σκοπό την προώθηση της εποπτικής
εναρμόνισης και τη διασφάλιση ενιαίας
εφαρμογής των κανονισμών.

1. European System of Financial Supervisors (ESFS).
2. European Banking Authority (EBA), European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) και European Securities and

Markets Authority (ESMA).
3. Committee of European Banking Supervisors (CEBS), Committee of European Securities Regulators (CESR) και Committee of

European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS).



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009    ■

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ 105

Τον Ιούνιο 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο αποφάσισε, επίσης, να αναθέσει τη
μακροπροληπτική εποπτεία σε ευρωπαϊκό
επίπεδο σε ένα νέο σώμα, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ)4, με
στόχο να δοθεί περισσότερη έμφαση στην
αξιολόγηση του συστημικού κινδύνου στα
πλαίσια της εποπτείας του χρηματοοικονο-
μικού συστήματος της ΕΕ. Όπως και στην
περίπτωση του ΕΣΧΕ, οι νομοθετικές προτά-
σεις για τη μακροπροληπτική παρακολού-
θηση του χρηματοοικονομικού συστήματος
και τη σύσταση του ΕΣΣΚ υιοθετήθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο
2009. Η κύρια δραστηριότητα του ΕΣΣΚ θα
είναι ο εντοπισμός, η παρακολούθηση και η
αξιολόγηση ενδεχόμενων απειλών  για τη
χρηματοοικονομική σταθερότητα και, όπου
κρίνεται αναγκαίο, η έκδοση συγκεκριμένων
προειδοποιήσεων και συστάσεων για
ανάληψη δράσης προς αντιμετώπιση των
κινδύνων που έχουν εντοπιστεί καθώς και
της παρακολούθησης της εφαρμογής τους
στην πράξη. Η λειτουργία ενός ενιαίου
σώματος για την τακτική παρακολούθηση
και αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμε-
τωπίζει το χρηματοοικονομικό σύστημα ως
σύνολο, θα υποβοηθήσει να αποφευχθούν
λάθη παρόμοια με εκείνα που έγιναν κατά τη
διάρκεια της πρόσφατης παγκόσμιας χρημα-
τοοικονομικής κρίσης, όπου τόσο η μικρο-
προληπτική εποπτεία και ρύθμιση
επικεντρώθηκαν σε υπερβολικό βαθμό στα
μεμονωμένα ιδρύματα και και τις μεμονω-
μένες αγορές. Επιπλέον, με την παρακολού-
θηση των κινδύνων που πηγάζουν από τις
μακροοικονομικές συνθήκες και τάσεις,
καθώς και από τις εσωτερικές εξελίξεις στο

χρηματοοικονομικό σύστημα, το ΕΣΣΚ θα
είναι σε θέση να εντοπίζει απειλές για τη
χρηματοοικονομική σταθερότητα που
πηγάζουν τόσο από ενδογενείς όσο και από
εξωγενείς παράγοντες. Η ΕΚΤ θα παρέχει
υποστήριξη προς το ΕΣΣΚ σε θέματα ανάλυ-
σης, διοίκησης και γραμματείας και θα βασί-
ζεται, επίσης, στην τεχνική βοήθεια που θα
προσφέρεται από τις εθνικές κεντρικές
τράπεζες και εποπτικές αρχές. Σε διεθνές
επίπεδο, το ΕΣΣΚ αναμένεται να συνεργάζε-
ται στενά με το  Συμβούλιο Χρηματοοικονο-
μικής Σταθερότητας5, το Διεθνές
Νομι σματικό Ταμείο και άλλους οργανι-
σμούς όσον αφορά θέματα μακροπροληπτι-
κής εποπτείας. 

4. European Systemic Risk Board (ESRB).
5. Financial Stability Board (FSB).
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τραπεζικών ομίλων

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, στη
διάρκεια των οποίων οι τρεις μεγαλύτεροι
εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι, δηλαδή η Τράπεζα
Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, η Marfin Popular
Bank Public Co. Ltd και η Ελληνική Τράπεζα
Δημόσια Εταιρεία Λτδ, είχαν προχωρήσει σε
σημαντική γεωγραφική διασπορά τους στο
εξωτερικό, καμμιά περαιτέρω επέκταση των πιο
πάνω ομίλων σε ξένες αγορές μέσω
συγχωνεύσεων ή εξαγορών και κανένα άνοιγμα
παραρτήματος ή θυγατρικής εταιρείας τους σε
νέες χώρες δεν πραγματοποιήθηκε κατά τους
πρώτους δέκα μήνες του 2009.

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο του
τραπεζικού τομέα

Όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο του
τραπεζικού τομέα, η πιο σημαντική εξέλιξη κατά
τους πρώτους έντεκα μήνες του 2009 ήταν η
τροποποίηση του περί Τραπεζικών Εργασιών
Νόμου σύμφωνα με τον Τροποποιητικό Νόμο
100(Ι) του 2009, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τον Ιούλιο
2009. Οι κυριότερες αλλαγές που επήλθαν στον
Νόμο ήταν οι ακόλουθες:
(α) Οι πρόνοιες της Οδηγίας 2007/44/ΕΚ της ΕΕ,

στο βαθμό που σχετίζονται με τις
συγχωνεύσεις και εξαγορές των τραπεζών,
ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο της
Κύπρου.

(β) Τα ανώτατα όρια των επενδύσεων των τραπε-
ζών στο μετοχικό κεφάλαιο οποιασδήποτε
εταιρείας, όπως προνοούνται στον Νόμο,
αυξήθηκαν ούτως ώστε να φθάσουν στο
ανώτατο όριο που επιτρέπεται με βάση την
Οδηγία 2006/48/ΕΚ της ΕΕ.

(γ) Οι πρόνοιες αναφορικά με την υποβολή
στην ΚΤΚ από τις τράπεζες πληροφοριών σε
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σχέση με τους πραγματικούς μετόχους, οι
οποίοι κατέχουν τουλάχιστον το 5% του
μετοχικού κεφαλαίου της κάθε τράπεζας,
τροποποιήθηκαν.

(δ) Τα ανώτατα όρια των ανοιγμάτων κάθε
τράπεζας σε κάθε σύμβουλο ξεχωριστά καθώς
και σε όλους τους συμβούλους της κάθε
τράπεζας συνολικά θα μειωθούν, με ισχύ από
τις 24 Ιουλίου 2010, από 5% στο 2% και από
40% στο 20%, αντίστοιχα.
Επίσης, η ΚΤΚ έχει εκδώσει δύο οδηγίες προς

τις τράπεζες κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Νοεμβρίου 2009. Σε χρονολογική σειρά, η Οδηγία
προς τις τράπεζες για το "Πλαίσιο Αρχών
Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της
Οργανωτικής Δομής, Εσωτερικής Διακυβέρνησης
και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των
Τραπεζών" (Τροποποιητική) του 2009
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας τον Οκτώβριο 2009. Σκοπός της πιο
πάνω τροποποιητικής οδηγίας είναι η
ενδυνάμωση του όλου πλαισίου της οργανωτικής
δομής και εσωτερικής διακυβέρνησης των
τραπεζών και η αναβάθμιση των τριών βασικών
αρμοδιοτήτων των συστημάτων εσωτερικού
ελέγχου των τραπεζών, δηλαδή του Εσωτερικού
Ελέγχου, της Διαχείρισης Κινδύνων και της
Συμμόρφωσης.

Επιπρόσθετα, το Νοέμβριο 2009, εκδόθηκε η
αναθεωρημένη Οδηγία προς τις τράπεζες για την
"Επικοινωνία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
με τους Εγκεκριμένους Λογιστές των Τραπεζών",
η οποία σκοπό έχει τον καθορισμό του
περιγράμματος των διευθετήσεων για τις
τριμερείς συναντήσεις μεταξύ της ΚΤΚ, των
τραπεζών και των εγκεκριμένων ελεγκτών τους,
τον καθορισμό των συνθηκών κάτω από τις
οποίες η ΚΤΚ πιθανόν να καλεί τους
εγκεκριμένους ελεγκτές των τραπεζών σε
διμερείς συναντήσεις, και τη περιγραφή των
περιπτώσεων κάτω από τις οποίες οι εγκεκριμένοι
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ελεγκτές υποχρεούνται να ενημερώνουν την ΚΤΚ
σύμφωνα με το άρθρο 28(3Α) του Νόμου.

Τέλος, σειρά τροποποιήσεων στους
Κανονισμούς που διέπουν το Σχέδιο Προστασίας
Καταθέσεων δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας τον Ιούλιο 2009 με
σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας
και της αποδοτικότητας του Σχεδίου. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, την
αύξηση του ποσού κάλυψης ανά καταθέτη και
ανά τράπεζα από €20.000 σε €100.000, την
κάλυψη των καταθέσεων που είναι εκφρασμένα
σε όλα τα νομίσματα, τη μείωση του χρόνου
καταβολής της αποζημίωσης σύμφωνα με την
σχετική Οδηγία της ΕΕ, την αύξηση του ελάχιστου
ποσού αρχικής εισφοράς και του μέγιστου
ποσοστού εισφοράς στο Ταμείο από τις τράπεζες,
την αύξηση του βασικού κεφαλαίου του Ταμείου
και την κατάργηση του μέγιστου ποσού που
δύναται να δανείζεται το Ταμείο. Οι πιο πάνω
τροποποιήσεις έχουν καταστήσει το Σχέδιο
εφάμιλλο άλλων Σχεδίων της ΕΕ και ιδιαίτερα του
ελλαδικού, γεγονός που κρίνεται ως ιδιαίτερα
σημαντικό ενόψει της διασύνδεσης μεταξύ του
κυπριακού και ελλαδικού τραπεζικού συστήματος
μέσω της παράλληλης διασυνοριακής παρουσίας
κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα και ελλαδικών
τραπεζών στην Κύπρο.

2.2.2 χρηματοοικονομική κατάσταση

Η πιο κάτω ανάλυση της χρηματοοικονομικής
κατάστασης των τραπεζών κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2009 βασίζεται, εκτός όπου
διαφορετικά αναφέρεται, στα συγκεντρωτικά
διασυνοριακά και διατομεακά ενοποιημένα
στοιχεία (εξαιρουμένων των ασφαλιστικών
εταιρειών)30, τα οποία καλύπτουν το σύνολο του
τραπεζικού συστήματος31. Τα στοιχεία που
αφορούν το έτος 2008 και εφεξής στηρίζονται σε
ένα νέο πλαίσιο υποβολής στοιχείων από τις

30. Cross-border and cross-sector consolidated data (excluding insur-
ance companies).

31. Περιλαμβάνει όλες τις εγχώριες και ξένες τράπεζες που λειτουρ-
γούν στην Κύπρο, εξαιρουμένων των συνεργατικών πιστωτικών
ιδρυμάτων.
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32. Financial Reporting Framework (FINREP).
33. Guidelines on Common Reporting (COREP).
34. Committee of European Banking Supervisors (CEBS).
35. Return on equity (ROE).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.39 Δείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφα-
λαίων (ROE) και αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA)
(%)

Πηγή: KTK.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.38 Συνολικά λειτουργικά κέρδη και κα-
θαρά κέρδη μετά από φόρους και μη συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
(€ εκατομμύρια)

Πηγή: KTK.

τράπεζες προς την ΚΤΚ, το οποίο εφαρμόστηκε
εντός του 2009, με βάση το "Πλαίσιο
Χρηματοοικονομικών Αναφορών Προς τις
Εποπτικές Αρχές"32 και τις Κατευθυντήριες Γραμμές
για το "Κοινό Πλαίσιο Πληροφόρησης"33 που
εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αρχών
Τραπεζικής Εποπτείας34. Ως αποτέλεσμα, ένας
αριθμός δεικτών για τον τραπεζικό τομέα οι οποίοι
καταρτίζονταν μέχρι τώρα έχουν αναθεωρηθεί ή
δεν είναι πλέον διαθέσιμοι, ενώ έχουν υιοθετηθεί
ορισμένοι νέοι δείκτες. Λόγω της πιο πάνω
εξέλιξης, στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται μια
σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων των
τραπεζών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 και
εκείνων που καταγράφηκαν κατά την αντίστοιχη
περίοδο του 2008 ή για ολόκληρο το έτος 2008,
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων. Ο
Πίνακας Γ.22, (σελ. 158) παρουσιάζει αριθμό
βασικών συγκεντρωτικών δεικτών του τραπεζικού
τομέα της Κύπρου. 

Έσοδα και κερδοφορία

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, παρά τις
αρνητικές εξελίξεις που καταγράφηκαν στην
κυπριακή οικονομία και του δυσμενούς
εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο
δραστηριοποιούνταν οι τράπεζες, τα συνολικά
λειτουργικά κέρδη του τραπεζικού συστήματος
αυξήθηκαν κατά 7,5%, σε σύγκριση με την ίδια
περίοδο του 2008 (Διάγραμμα B.38). Αντιθέτως,
τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και μη
συνεχιζόμενες δραστηριότητες σημείωσαν
μείωση 12,3%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο
του 2008. 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα B.39, κατά τους
πρώτους έξι μήνες του 2009, ο ετησιοποιημένος
δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων35 (μετά
από φόρους) περιορίστηκε στο 13,4% (από 15,2%
το 2008), ενώ ο ετησιοποιημένος δείκτης
αποδοτικότητας ενεργητικού36 (μετά από φόρους)
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36. Return on assets (ROA).

μειώθηκε στο 0,7% (από 1% το 2008).
Κατά το πρώτο ήμισυ του 2009, τα συνολικά

λειτουργικά έσοδα του τραπεζικού τομέα
σημείωσαν άνοδο 12,8%, σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2008 (Διάγραμμα B.40).
Οι τράπεζες συνεχίζουν να αντλούν το
μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους από τα
καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία διαχρονικά
συνιστούν μια σταθερότερη πηγή εσόδων σε
σύγκριση με τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα
και προμήθειες ή τα κέρδη από την εμπορία
χρηματοοικονομικών προϊόντων και
συναλλάγματος που είναι πιο ευάλωτα σε
απότομες διακυμάνσεις στις τιμές και τους όγκους
διαπραγμάτευσης στις διεθνείς χρηματο -
οικονομικές αγορές. Συγκεκριμένα, τα καθαρά
έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 8,9% το
πρώτο εξάμηνο του 2009, έναντι της ίδιας
περιόδου του 2008, και αντιπροσώπευαν το
67,6% των συνολικών λειτουργικών εσόδων, σε
σύγκριση με 70% την αντίστοιχη περίοδο του
2008. Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από μη
τοκοφόρες εργασίες σημείωσαν σημαντική
άνοδο 21,8% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Ιουνίου 2009, γεγονός που αποδίδεται, κυρίως,
στην αύξηση των κερδών από την εμπορία
χρηματοοικονομικών προϊόντων και
αντιπροσώπευαν το 32,4% των συνολικών
εσόδων από μη τοκοφόρες εργασίες, έναντι 30%
το πρώτο εξάμηνο του 2008. Όσον αφορά τα δυο
κύρια συνιστώντα στοιχεία των εσόδων από μη
τοκοφόρες εργασίες, τα κέρδη από την εμπορία
χρηματοοικονομικών προϊόντων και
συναλλάγματος αυξήθηκαν κατά 11% κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2009, αντιπροσωπεύοντας το
13,3% των συνολικών λειτουργικών εσόδων (από
6,5% την ίδια περίοδο του 2008), ενώ τα καθαρά
έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες
παρουσίασαν πτώση 14,5%, με τη συνεισφορά
τους στα συνολικά λειτουργικά έσοδα να
μειώνεται στο 16,6% (έναντι 20,3% την αντίστοιχη
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.40 Συνολικά λειτουργικά έσοδα, καθαρά
έσοδα από τόκους και καθαρά έσοδα από μη τοκοφό-
ρες εργασίες
(€ εκατομμύρια)

Πηγή: KTK.
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περίοδο του 2008). 
Ως αποτέλεσμα της διατήρησης του

ανταγωνισμού στην κυπριακή και ελλαδική
τραπεζική αγορά σε ψηλά επίπεδα και του
αυξημένου κόστους χρηματοδότησης των
τραπεζών, που οφείλεται, κυρίως, στα ψηλά
επιτόκια που προσφέρονται σε καταθέσεις, το
καθαρό επιτοκιακό περιθώριο περιορίστηκε στο
1,74% κατά το πρώτο ήμισυ του 2009, σε
σύγκριση με 1,83% το 2008 (Διάγραμμα B.41).

Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες του
τραπεζικού συστήματος σημείωσαν άνοδο 19% το
πρώτο εξάμηνο 2009, σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2008 (Διάγραμμα B.42). Οι
δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν αισθητά κατά
21,7% το πρώτο εξάμηνο του 2009 και
αποτελούσαν το 63% των συνολικών λειτουργικών
εξόδων, σε σύγκριση με 61,7% κατά την αντίστοιχη
περίοδο του 2008. O μεγαλύτερος ρυθμός
επέκτασης των λειτουργικών δαπανών σε σχέση με
το ρυθμό αύξησης των λειτουργικών εσόδων,
συνέβαλαν στη μικρή επιδείνωση του δείκτη
αποτελεσματικότητας37 (λειτουργικά έξοδα προς
λειτουργικά έσοδα) από 45,8% την περίοδο
Ιανουαρίου-Ιουνίου 2008 στο 48,4% το πρώτο
εξάμηνο του 2009 (Διάγραμμα B.43), γεγονός που
υποδηλοί χειροτέρευση, σε μικρότερο βαθμό, της
λειτουργικής αποτελεσμα τικό τητας των τραπεζών
κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο. 

Οι προβλέψεις των τραπεζών για απομείωση
στοιχείων ενεργητικού κατά το πρώτο ήμισυ του
2009 αντιπροσώπευαν το 0,42% των συνολικών
στοιχείων ενεργητικού (από 0,20% το πρώτο
εξάμηνο του 2008).

Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου

Όσον αφορά τους δείκτες ποιότητας του
δανειακού χαρτοφυλακίου, ο λόγος των μη
εξυπηρετούμενων και επισφαλών δανείων και
χρεωστικών τίτλων προς τα συνολικά δάνεια και

37. Cost-to-income ration
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.42 Συνολικά λειτουργικά έξοδα και δα-
πάνες προσωπικού
(€ εκατομμύρια)

Πηγή: ΚΤΚ.
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χρεωστικούς τίτλους έφθασε στο 3,2% στο
τέλος Ιουνίου 2009, παραμένοντας αμετάβλητος
σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2008
(Διάγραμμα B.44), γεγονός που αντανακλά την
ικανοποιητική ποιότητα του δανειακού
χαρτοφυλακίου των τραπεζών κατά την υπό
ανασκόπηση περίοδο. Ωστόσο, θα πρέπει να
αναφερθεί ότι οι δείκτες των μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων είναι κατά
κανόνα προκυκλικοί παρουσιάζοντας πτωτική
τάση σε περιόδους μεγάλης πιστωτικής
επέκτασης, ενώ το πραγματικό μέγεθος του
πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών τελικά
διαφαίνεται με κάποια χρονική καθυστέρηση.
Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων
και επισφαλών δανείων και χρεωστικών τίτλων
από προβλέψεις μειώθηκε σημαντικά στο 59,7%
στο τέλος Ιουνίου 2009, έναντι 67,7% στο τέλος
Δεκεμβρίου 2008.

Κεφαλαιακή επάρκεια

Τα κεφαλαιακά αποθέματα του τραπεζικού
συστήματος της Κύπρου που απαιτούνται για
αντιμετώπιση απρόβλεπτων ζημιών επεκτάθηκαν
στο 4,4% στο τέλος Ιουνίου 2009, σε σύγκριση με 3%
στο τέλος Δεκεμβρίου 2008, κυρίως, λόγω της
αύξησης της κερδοφορίας καθώς και της παράλληλης
μείωσης στα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού του
τραπεζικού χαρτοφυλακίου. Ταυτόχρονα, ο δείκτης
συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας38 για το τραπεζικό
σύστημα παρουσίασε άνοδο στο 12,4% στο τέλος
Ιουνίου 2009, από 11% στο τέλος Δεκεμβρίου 2008.
Ως εκ τούτου, η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών
παραμένει ικανοποιητική ενώ ο δείκτης συνολικής
κεφαλαιακής επάρκειας για το τραπεζικό σύστημα
συνεχίζει να είναι αρκετά ψηλότερος έναντι του
ελάχιστου απαιτούμενου ορίου του 8% που ισχύει σε
επίπεδο μεμονωμένων τραπεζών (Διάγραμμα B.45).
Ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων39 των τραπεζών
ανήλθε σε 9,6% στο τέλος Ιουνίου 2009, από 8,3% στο

38. Overall solvency ratio.
39. Tier 1 capital ratio.
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τέλος Δεκεμβρίου 2008.

Ρευστότητα

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, αριθμός
δεικτών κατέδειξαν μείωση της πλεονάζουσας
ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα. Καταρχήν,
σε μη ενοποιημένη βάση40, τα συνολικά δάνεια και
χορηγήσεις σε πελάτες κατοίκους Κύπρου ως
ποσοστό των καταθέσεων (λόγος δανείων προς
καταθέσεις41) αυξήθηκαν στο 110,9% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2009 (έναντι 107,3% στο τέλος
Μαρτίου 2009 και 102,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου
200842) (Διάγραμμα B.46). Επίσης, όπως
παρουσιάζεται στο Διάγραμμα B.47, το άνοιγμα
χρηματοδότησης πελατών43 των τραπεζών, το
οποίο αντιπροσωπεύει το ποσοστό των δανείων
προς πελάτες κατοίκους Κύπρου που δεν
καλύπτονται από καταθέσεις πελατών, έφτασε το
9,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009, σε σύγκριση
με 7,2% στο τέλος Μαρτίου 2009 και 2,5% στο
τέλος Σεπτεμβρίου 2008. Οι πιο πάνω εξελίξεις
αντανακλούν τη μείωση του ρυθμού μεγέθυνσης
των καταθέσεων.

Ταυτόχρονα, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα
B.48, ο δείκτης εξάρτησης από τη διατραπεζική
αγορά44 αυξήθηκε στο 31,7% στο τέλος Ιουνίου
2009, σε σύγκριση με 26,1% στο τέλος
Δεκεμβρίου 2008. Επιπλέον, ο δείκτης
σταθερότητας χρηματοδοτικής βάσης45 μειώθηκε
στο 60,5% στο τέλος Ιουνίου 2009 από 67,5% στο
τέλος Δεκεμβρίου 2008.

Επίσης, ο δείκτης μετρητών και περιουσιακών
στοιχείων προς εμπορία μειώθηκε στο 6,4% στο
τέλος Ιουνίου 2009, σε σύγκριση με 7,8% στο
τέλος Δεκεμβρίου 2008 (Διάγραμμα B.49).

40. Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που τα
ΝΧΙ υποβάλλουν στην ΚΤΚ.

41. Loan-to-deposit ratio.
42. Ως αποτέλεσμα της αλλαγής του ορισμού του “κατοίκου Κύπρου“

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

43. Customer funding gap.
44. Interbank market dependency ratio. 
45. Funding base stability ratio.
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Αντιθέτως, ο δείκτης μετρητών και περιουσιακών
στοιχείων προς εμπορία και διαθέσιμα προς
πώληση ανήλθε στο 17,1% στο τέλος Ιουνίου
2009 από 16% στο τέλος Δεκεμβρίου 2008.

Δομή ισολογισμού

Όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού του
ενοποιημένου ισολογισμού του τραπεζικού
συστήματος, τα δάνεια και οι χορηγήσεις σε
πελάτες αντιπροσώπευαν το 72,5% των
συνολικών ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού
των τραπεζών στο τέλος Ιουνίου 2009, έναντι
74,6% στο τέλος Δεκεμβρίου 2008 (Διάγραμμα
B.50). Επίσης, στο τέλος Ιουνίου 2009, οι
χρεωστικοί τίτλοι αποτελούσαν το 17,6% των
συνολικών ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού,
σε σύγκριση με 13,4% στο Δεκεμβρίου 2008. Από
πλευράς των στοιχείων παθητικού46 του
ενοποιημένου ισολογισμού του τραπεζικού
τομέα, οι υποχρεώσεις σε πελάτες (καταθέσεις)
αντιπροσώπευαν το 53,1% των συνολικών
ενοποιημένων στοιχείων παθητικού των
τραπεζών, έναντι 61,4% στο τέλος Δεκεμβρίου
2008. Παράλληλα, στο τέλος Ιουνίου 2009, οι
υποχρεώσεις σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα
αποτελούσαν το 33,5% των συνολικών
ενοποιημένων στοιχείων παθητικού, σε σύγκριση
με 27,8% στο Δεκεμβρίου 2008.

Από την ανάλυση των τραπεζικών δανείων σε
κατοίκους Κύπρου κατά οικονομική
δραστηριότητα, σε μη ενοποιημένη βάση47

(Διάγραμμα B.51 και Πίνακας Γ.21, σελ. 157),
προκύπτει ότι στους περισσότερους κλάδους
παρατηρήθηκε αύξηση της συνολικής
χρηματοδότησης αλλά με μειωμένους ρυθμούς
σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους. Όπως
σημειώνεται στο κεφάλαιο 1.4.2, τα τραπεζικά
δάνεια προς τον ευρύτερο τομέα των ακινήτων
παρουσίασαν άνοδο 9,7% κατά την περίοδο
Σεπτεμβρίου 2008-Σεπτεμβρίου 2009 και

46. Δεν περιλαμβάνουν το κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, τα συνολικά στοι-
χεία ενεργητικού του ενοποιημένου ισολογισμού του τραπεζικού
συστήματος δεν ισούνται με τα συνολικά στοιχεία παθητικού.

47. Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που τα
ΝΧΙ υποβάλλουν στην ΚΤΚ.
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αντιπροσώπευαν το 21,6% των συνολικών
τραπεζικών δανείων (εξαιρουμένων των δανείων
σε ΝΧΙ) στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009, σε σύγκριση
με 22,9% στο τέλος Μαρτίου 2009 και 20,9% στο
τέλος Σεπτεμβρίου 2008. Τα τραπεζικά δάνεια
προς τον τομέα του χονδρικού και λιανικού
εμπορίου αυξήθηκαν κατά 2,2% κατά την περίοδο
Σεπτεμβρίου 2008-Σεπτεμβρίου 2009 και
αποτελούσαν το 9% των συνολικών δανείων στο
τέλος Σεπτεμβρίου 2009, ποσοστό που ήταν
ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με 9,4% στα τέλη
Μαρτίου 2009 και Σεπτεμβρίου 2008. Τα
τραπεζικά δάνεια προς τον τομέα των
ξενοδοχείων και εστιατορίων μεγεθύνθηκαν κατά
4,9% κατά τους δώδεκα μήνες μέχρι τον
Σεπτέμβριο 2009, αντιπροσωπεύοντας το 4,4%
των συνολικών δανείων, σε σύγκριση με 4,6% στο
τέλος Μαρτίου 2009 και 4,5% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2008. Επιπλέον, σημαντική μείωση
26,7% παρατηρήθηκε στην κατηγορία των
δανείων προς τους ενδιάμεσους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (εξαιρου -
μένων των δανείων προς ΝΧΙ) κατά την περίοδο
Σεπτεμβρίου 2008- Σεπτεμβρίου 2009, τα οποία
αποτελούσαν το 4,6% των συνολικών δανείων,
έναντι 5,3% στο τέλος Μαρτίου 2009 και 6,6% στο
τέλος Σεπτεμβρίου 2008.

Από τις συνολικές καταθέσεις σε τράπεζες που
λειτουργούν στην Κύπρο, σε μη ενοποιημένη
βάση48, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009, ποσοστό
76,5% ήταν σε ευρώ και 23,5% σε ξένο νόμισμα,
σε σύγκριση με 66,5% και 33,5% αντίστοιχα στο
τέλος Σεπτεμβρίου 2008 (Διάγραμμα B.52). Όσον
αφορά την κατανομή των καταθέσεων κατά
γεωγραφική προέλευση, στο τέλος Σεπτεμβρίου
2009, το 86,3% των καταθέσεων σε ευρώ
προήρχετο από κατοίκους Κύπρου, 6,6% από
καταθέτες άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ, ενώ
7,1% από κατοίκους τρίτων χωρών, σε σύγκριση
με 84,2%, 2% και 13,8% αντίστοιχα στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2008 (Διάγραμμα B.53). Επιπλέον,

48. Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που τα
ΝΧΙ υποβάλλουν στην ΚΤΚ. Περιλαμβάνει καταθέσεις από κάτοι-
κους και μη κάτοικους Κύπρου.

ευρώ λοιπά νομίσματα

2008
Σεπτέμβριος

2009
Σεπτέμβριος

  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.52 ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων
κατά νόμισμα
(%)

Πηγή: ΚΤΚ.



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ116

στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009, 74,9% των
καταθέσεων σε ξένο συνάλλαγμα ήταν σε
δολάρια ΗΠΑ, 20% σε λίρες Αγγλίας, 0,4% σε
ελβετικά φράγκα και 0,2% σε ιαπωνικά γεν έναντι
72,8%, 17,6%, 0,4% και 0,4% αντίστοιχα στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2008 (Διάγραμμα B.54).

Εκτός ισολογισμού στοιχεία

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα B.55, οι
χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και οι λοιπές
ανειλημμένες υποχρεώσεις μειώθηκαν στο 2,1%
των συνολικών στοιχείων ενεργητικού στο τέλος
Ιουνίου 2009, σε σύγκριση με 2,6% στο τέλος
Δεκεμβρίου 2008. Επίσης, οι ανειλημμένες
υποχρεώσεις παροχής διευκολύνσεων
παρουσίασαν πτώση στο 1,2% των συνολικών
στοιχείων ενεργητικού στο τέλος Ιουνίου 2009
έναντι 1,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2008. Τα πιο
πάνω καταδεικνύουν ότι τα εκτός ισολογισμού
στοιχεία δεν είναι σημαντικά σε μέγεθος. 

2.2.3 Κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο
τραπεζικός τομέας

Στο κεφάλαιο αυτό του Οικονομικού Δελτίου
αξιολογούνται οι κυριότεροι δυνητικοί κίνδυνοι
στους οποίους είναι εκτεθειμένες οι τράπεζες.
Σημειώνεται ότι οι βασικοί δυνητικοί κίνδυνοι που
επισημαίνονται δεν αναμένεται, κατ’ ανάγκη, να
υλοποιηθούν, αλλά θα πρέπει να θεωρηθούν ως
παράγοντες που, ενδεχομένως, έχουν τη
δυνατότητα να επηρεάσουν αρνητικά τις
τράπεζες. 

Οι άμεσες επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς
χρηματοοικονομικής κρίσης στον τραπεζικό
τομέα της Κύπρου παραμένουν περιορισμένες
καθώς οι κυπριακές τράπεζες δεν ήταν
εκτεθειμένες σε επενδυτικά προϊόντα που
συνδέονται με τα ενυπόθηκα δάνεια υψηλού
κινδύνου στις ΗΠΑ ή σε άλλα τοξικά
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χρηματοοικονομικά προϊόντα η αποτίμηση των
οποίων έχει επηρεαστεί δυσμενώς από την
αβεβαιότητα που επικράτησε στις αγορές
διεθνώς. Αντίθετα, οι επιμέρους αρνητικές
επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία συνεχίζουν
να γίνονται εντονότερες όπως, για παράδειγμα,
καταγράφονται στους τομείς του τουρισμού και
των κατασκευών.

Στο εγγύς μέλλον, οι τράπεζες έχουν να
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που πηγάζουν από
τις υφιστάμενες δυσμενείς εγχώριες
μακροοικονομικές συνθήκες και ένα διεθνές
λειτουργικό περιβάλλον όπου, παρά τις σαφείς
ενδείξεις ότι η συρρίκνωση της οικονομικής
δραστηριότητας έχει ξεπεραστεί ή πλησιάζει στο
τέλος της τόσο στις αναδυόμενες όσο και στις
πλείστες αναπτυγμένες οικονομίες, η
αβεβαιότητα παραμένει σε ψηλά επίπεδα και οι
προκλήσεις για το μέλλον είναι δεδομένες. Υπό το
φως των αρνητικών εξελίξεων στην κυπριακή
οικονομία και των ανησυχιών για την αύξηση της
ανεργίας και την κατάσταση των
δημοσιονομικών, αναμένεται ότι οι τράπεζες θα
έχουν να αντιμετωπίσουν μια περίοδο κατά την
οποία οι συνθήκες της εγχώριας αγοράς θα είναι
λιγότερο ευνοϊκές για την αύξηση των εσόδων
τους ενώ οι δυνητικοί κίνδυνοι συνδέονται όλο
και περισσότερο με τη πτωτική πορεία στην οποία
βρίσκεται ο πιστωτικός κύκλος. Παράλληλα, παρά
τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη ζώνη
του ευρώ, η αβέβαιη κατάσταση στα οικονομικά
δρώμενα εξακολουθεί να υφίσταται.

Κίνδυνοι για τα έσοδα και την κερδοφορία

Η συσσώρευση κερδών είναι σημαντική για την
ενίσχυση της ικανότητας του τραπεζικού τομέα να
αντεπεξέρχεται σε ενδεχόμενες αρνητικές
εξελίξεις δημιουργώντας κεφαλαιακά αποθέματα
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών ζημιών.
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Γενικά, οι τράπεζες στην Κύπρο, των οποίων τα
επιχειρηματικά μοντέλα εστιάζονται στον
παραδοσιακό ρόλο της χρηματοοικονομικής
διαμεσολάβησης και που αποκομίζουν το
μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους από
τοκοφόρες εργασίες, αντιμετώπισαν
ικανοποιητικά τις επιπτώσεις της διεθνούς
χρηματιστηριακής κρίσης κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2009 και παρέμειναν επικερδείς.

Παρά τα ελαφρώς βελτιωμένα αποτελέσματα
των τραπεζών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009,
η πιθανότητα περαιτέρω επιδείνωσης των
εγχώριων μακροοικονομικών συνθηκών καθώς
και η αβεβαιότητα όσον αφορά την ανάκαμψη της
παγκόσμιας οικονομίας, ενδέχεται να οδηγήσουν
σε μειωμένα έσοδα για τις τράπεζες, ενώ
αυξάνονται οι προκλήσεις για τις προοπτικές
αποκόμισης εσόδων από τις κύριες τραπεζικές
δραστηριότητες κατά την επόμενη περίοδο.
Δεδομένου του μη ευνοϊκού περιβάλλοντος στο
οποίο οι τράπεζες πλέον λειτουργούν,
βραχυπρόθεσμα αναμένονται χαμηλότερα κέρδη
και μειωμένη οργανική μεγέθυνση της
κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών.

Εξετάζοντας τις κύριες πηγές εσόδων των
τραπεζών, η μείωση του νέου δανεισμού στην
εγχώρια αγορά και στις ξένες αγορές όπου οι
εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι δραστηριοποιούνται,
καθώς και η πίεση στα επιτοκιακά περιθώρια
αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τα καθαρά
έσοδα από τόκους. Η πολιτική υιοθέτησης
αυστηρότερων κριτηρίων στις πιστοδοτήσεις από
τις τράπεζες που εφαρμόζεται ως αποτέλεσμα του
μη ευνοϊκού λειτουργικού περιβάλλοντος, σε
συνάρτηση με την κάμψη στη ζήτηση για
δανεισμό τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τις
μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, πιθανόν να
οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση του όγκου των
χορηγήσεων με ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις
στα έσοδα των τραπεζών. Οι προοπτικές για
αποκόμιση κερδών από μη τοκοφόρες εργασίες
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παραμένουν, επίσης, αβέβαιες καθώς οι συνθήκες
αναφορικά με την εμπορία χρηματοοικονομικών
προϊόντων και την αποτίμηση των
χρηματοοικονομικών προϊόντων στην τιμή
αγοράς παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα. 

Επίσης, εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό των
δανείων φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο, μια
ενδεχόμενη πτώση των δανειστικών επιτοκίων
αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να
αποπληρώνουν τα δάνειά τους και, κατά
συνέπεια, να συμβάλει στη διατήρηση της
ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των
τραπεζών σε ικανοποιητικά επίπεδα, γεγονός που
θα συνεισφέρει στη βελτίωση της κερδοφορίας.

Επιπλέον, παρόλον ότι το κόστος
χρηματοδότησης μέσω της διατραπεζικής αγοράς
έχει μειωθεί σημαντικά, η άντληση πόρων μέσω
της κύριας πηγής χρηματοδότησης των τραπεζών
στην Κύπρο, δηλαδή τις καταθέσεις, παραμένει σε
ψηλά επίπεδα. Ο έντονος ανταγωνισμός για
προσέλκυση καταθέσεων (κυρίως προθεσμίας)
στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα έχει ωθήσει τις
τράπεζες να διατηρήσουν τα προσφερόμενα
επιτόκια για νέες καταθέσεις σε αισθητά
ψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επιτόκια
στη ζώνη του ευρώ. Συγκεκριμένα, τα επιτόκια49

νέων καταθέσεων σε ευρώ σε ΝΧΙ στην Κύπρο
από νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις μειώθηκε από 4,66% και 2,91% τον
Μάρτη 2009, αντίστοιχα σε 4,15% και 2,86% τον
Οκτώβριο 2009, αντίστοιχα (Διάγραμμα B.56).
Συγκριτικά, τα επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ
σε ΝΧΙ από νοικοκυριά και μη
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις στη ζώνη του
ευρώ ανέρχονταν στο 1,68% και 0,66% τον
Οκτώβριο 2009, αντίστοιχα. 

Το αυξημένο κόστος άντλησης πόρων
εξάσκησε πίεση στα επιτοκιακά περιθώρια των
τραπεζών κατά το πρώτο ήμισυ του 2009. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα οι τράπεζες να συνεχίσουν να

49. Με συμφωνημένη διάρκεια μέχρι 1 έτος.
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μετακυλούν το αυξημένο κόστος στους νέους και
υφιστάμενους δανειζόμενους ως αντιστάθμισμα
στα μειωμένα εισοδήματα που έχουν προκύψει. 

Σημειώνεται ότι η αρνητική προοπτική για την
αύξηση των εσόδων των τραπεζών
βραχυπρόθεσμα καταγράφεται σε συνάρτηση με
την ισχυρή βελτίωση που παρατηρήθηκε στην
κερδοφορία των πλείστων τραπεζών τα τελευταία
χρόνια. Ωστόσο, δεδομένων των δυσμενών
εγχώριων μακροοικονομικών συνθηκών στις
οποίες οι τράπεζες λειτουργούν καθώς και του μη
ευνοϊκού εξωτερικού περιβάλλοντος, μια
ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση του ρυθμού
μεγέθυνσης της κερδοφορίας των τραπεζών,
αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα
κεφαλαιακά αποθέματα του τραπεζικού
συστήματος. Ενέργειες από πλευράς των
τραπεζών για τον περιορισμό ενός τέτοιου
κινδύνου θα μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να
περιλάβουν την υιοθέτηση μια πιο συνετής
μερισματικής πολιτικής.

Πιστωτικός κίνδυνος

Οι τραπεζικές πιστώσεις προς τον ιδιωτικό
τομέα50 αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 1,6% την
περίοδο Σεπτεμβρίου 2008-Σεπτεμβρίου 2009
και έφθασαν στο 258,5% του ΑΕΠ στο τέλος
Ιουνίου 2009, έναντι 250,2% στο τέλος
Δεκεμβρίου 2008 και 226,2% στο τέλος Ιουνίου
2008 (Διάγραμμα B.57). Σημειώνεται ότι ο
πιστωτικός κίνδυνος παραμένει ο πιο σημαντικός
κίνδυνος στο οποίο είναι εκτεθειμένες οι
τράπεζες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το
μέρος του κεφαλαίου των τραπεζών που
κατανεμήθηκε για τον πιστωτικό κίνδυνο
διαμορφώθηκε στο 89,9% των συνολικών
κεφαλαιακών απαιτήσεων του τραπεζικού
συστήματος στο τέλος Ιουνίου 2009, σε σύγκριση
με 90,1% στο τέλος Δεκεμβρίου 2008.

Μετά τη δημοσίευση του Οικονομικού Δελτίου

50. Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που τα
ΝΧΙ υποβάλλουν στην ΚΤΚ.  Περιλαμβάνει δάνεια σε κάτοικους
Κύπρου και επενδύσεις σε χρεόγραφα και λοιπούς χρεωστικούς
τίτλους που εκδόθηκαν από κάτοικους Κύπρου.  
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του Ιουνίου 2009, οι μακροοικονομικές συνθήκες
στην Κύπρο έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω,
ιδιαίτερα κατά το τρίτο τρίμηνο του 2009. Όσον
αφορά το εξωτερικό λειτουργικό περιβάλλον,
παρά τα σαφή σημάδια βελτίωσης, οι προοπτικές
της οικονομίας της ζώνης του ευρώ παραμένουν
αβέβαιες. Ωστόσο, η ζήτηση τόσο σε παγκόσμιο
επίπεδο όσο και στη ζώνη του ευρώ αναμένεται
να ανακάμψει σε κάποιο βαθμό κατά τη διάρκεια
του 2010, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει
θετικά την ποιότητα του δανειακού
χαρτοφυλακίου των εγχώριων τραπεζικών ομίλων
στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται.

Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που
πηγάζει από τον δανεισμό προς τα νοικοκυριά, οι
προοπτικές επηρεάζονται αρνητικά από τη
μείωση της εγχώριας οικονομικής
δραστηριότητας, την αύξηση της ανεργίας, την
εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων
χρηματοδότησης από τις τράπεζες και τη πτώση
των τιμών των οικιστικών ακινήτων. Οι πιο πάνω
εξελίξεις πιθανό να έχουν αρνητική επίδραση
στην ικανότητα των νοικοκυριών να εξυπηρετούν
τα δάνεια τους και ενδέχεται να οδηγήσουν σε
αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και
των καθυστερήσεων.

Το ήδη μη ευνοϊκό λειτουργικό περιβάλλον
που αντιμετώπιζαν οι μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009
έχει επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω των αρνητικών
εξελίξεων όσον αφορά τις μακροοικονομικές
προοπτικές στην Κύπρο. Η οποιαδήποτε πιθανή
σημαντική μείωση της ικανότητας των
επιχειρήσεων να εξυπηρετούν τα δάνεια τους
ενδέχεται να οδηγήσει σε μελλοντικά
προβλήματα στη ποιότητα του δανειακού
χαρτοφυλακίου των τραπεζών και σε
συνεπακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις στα
οικονομικά αποτελέσματα τους. Μια σημαντική
αδυναμία του ισολογισμού των μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων είναι το
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γεγονός ότι γενικά οι εταιρείες εισήλθαν στο
περιβάλλον επιδείνωσης της εγχώριας
οικονομικής δραστηριότητας με αυξημένες
δανειακές υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να
υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν πιέσεις
όσον αφορά την αναχρηματοδότησή τους
μεσοπρόθεσμα. Το επίπεδο των δανειακών
υποχρεώσεων των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων ακολούθησε σταδιακή ανοδική
πορεία τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης της
χρηματοδότησης εν μέσω ενός ευνοϊκού
μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Παρόλα
ταύτα, κάτω από τις σημερινές μακροοικονομικές
συνθήκες και δεδομένων των κινδύνων για
περαιτέρω επιδείνωσή τους, ο εν λόγω τομέας
παρουσιάζεται ευάλωτος σε ενδεχόμενους
κλυδωνισμούς αναφορικά με τις εισροές ρευστών
ή το κόστος εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών
τους καθώς και σε πιθανά προβλήματα σε σχέση
με την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων
δανείων και του βραχυπρόθεσμου χρέους τους.

Παράλληλα, παρά το ότι, βραχυπρόθεσμα, δεν
αναμένεται μια σημαντική και απότομη
περαιτέρω μείωση στις τιμές των οικιστικών
ακινήτων, η οποιαδήποτε διόρθωση πιθανό να
έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καθαρή αξία των
νοικοκυριών, η οποία, εφόσον συνδυαστεί με
δυσμενείς εξελίξεις στα διαθέσιμα εισοδήματα και
την αγορά εργασίας, θα μπορούσε να έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα
εξυπηρέτησης των δανείων τους, με κίνδυνο να
δημιουργηθούν προβλήματα στην ποιότητα του
δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών.
Σημειώνεται ότι τα στεγαστικά δάνεια αποτελούν
το μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών δανείων
προς τα νοικοκυριά. Επιπρόσθετα, η οποιαδήποτε
μείωση στις τιμές των ακινήτων, γενικότερα, θα
μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην αξία
των εξασφαλίσεων, αποδυναμώνοντας με αυτό
τον τρόπο την ευχέρεια των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων να δανείζονται από τις τράπεζες και,
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δεδομένης της σημασίας που αποδίδεται στην
ακίνητη περιουσία από τις τράπεζες ως μέσο
εξασφάλισης, θα μπορούσε να αυξήσει τον
κίνδυνο εμπράγματης εξασφάλισης. 

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου

Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματο -
οικονομικής αναταραχής, ο κίνδυνος
αντι συμβαλλομένου είχε εξελιχθεί σε ένα από
τους κύριους λόγους για την απροθυμία των
τραπεζών να δανείζονται μεταξύ τους και την
κατακράτηση της ρευστότητας λόγω της
αβεβαιότητας όσον αφορά τα χρηματοδοτικά
ανοίγματα των αντισυμβαλλομένων και την
αδυναμία εκτίμησης των σχετικών στοιχείων
ενεργητικού. Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου
είναι, επίσης, σημαντικός για τις τράπεζες στην
Κύπρο δεδομένων των χρηματοδοτικών
ανοιγμάτων σε άλλα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα υπό τη μορφή καταθέσεων στη
διατραπεζική αγορά καθώς και επενδύσεων σε
χρεόγραφα και λοιπούς χρεωστικούς τίτλους. Στο
τέλος Σεπτεμβρίου 2009, τα συνολικά
χρηματοδοτικά ανοίγματα των τραπεζών σε
τράπεζες της ζώνης του ευρώ και άλλες χώρες
(τράπεζες της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ και
τράπεζες εκτός της ΕΕ) ανήλθαν στα €10,2 δις και
€11,9 δις αντίστοιχα. Ωστόσο, τα έκτακτα μέτρα
που έχουν παρθεί από κυβερνήσεις και
νομισματικές αρχές για στήριξη του τραπεζικού
τομέα στις διάφορες χώρες έχουν βοηθήσει στην
άμβλυνση των πιέσεων στις αγορές και στον
μετριασμό των ανησυχιών που συνδέονται με τον
κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.

Κίνδυνος αγοράς

Η παγκόσμια χρηματοοικονομική αναταραχή είχε
σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στα κέρδη που
προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
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ορισμένων τραπεζών στη ζώνη του ευρώ και τον
υπόλοιπο κόσμο. Οι ζημιές από την αποτίμηση
των χρηματοοικονομικών προϊόντων στη δίκαιη
αξία επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία των
τραπεζών. Αντίθετα, οι κίνδυνοι που σχετίζονται
με την αγορά δεν είχαν σημαντική επίδραση στο
συνολικό προφίλ κινδύνου των κυπριακών
τραπεζών. Το γεγονός ότι οι κυπριακές τράπεζες
δεν είναι εκτεθειμένες σε σύνθετα επενδυτικά
προϊόντα, δηλαδή προϊόντα με σύνθετες
χρηματορροές, οι οποίες συνδέονται με άλλα
χρεόγραφα, με δείκτες τιμών (π.χ. μετοχών,
ομολόγων και εμπορευμάτων) ή με παράγωγα,
συνέβαλε ώστε να διατηρηθεί ο κίνδυνος αγοράς
σε χαμηλό επίπεδο, παρά τις δυσμενείς εξελίξεις
στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα. Στο
τέλος Ιουνίου 2009, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις
έναντι του κινδύνου αγοράς ήταν περιορισμένες
και ανήλθαν στο 1,3% των συνολικών
κεφαλαιακών απαιτήσεων για το τραπεζικό
σύστημα, σε σύγκριση με 1,1% στο τέλος
Δεκεμβρίου 2008.

Ο κίνδυνος επιτοκίου στον οποίο είναι
εκτεθειμένες οι τράπεζες σχετίζεται κυρίως με τις
εξελίξεις στην καμπύλη απόδοσης. Αυτό έχει
επιπτώσεις στα έσοδα που προέρχονται από το
τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και τα ομόλογα
σταθερού εισοδήματος που κρατούνται στο
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2009, τα στοιχεία ενεργητικού
σταθερού εισοδήματος που κατείχαν οι τράπεζες,
σε μη ενοποιημένη βάση51, τα οποία είχαν εκδοθεί
από κυβερνήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
αποτελούσαν το 9,8% και 6,6% αντίστοιχα των
συνολικών στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού
τομέα έναντι 4,9% και 7,3% στο τέλος του ίδιου
μήνα του 2008. Τα εταιρικά χρεόγραφα,
εξαιρουμένων των χρεογράφων που εκδόθηκαν
από άλλες τράπεζες, ως ποσοστό επί των
συνολικών στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού

51. Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που τα
ΝΧΙ υποβάλλουν στην ΚΤΚ.
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52. Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που τα
ΝΧΙ υποβάλλουν στην ΚΤΚ. 

53. Originate and distribute.
54. Asset-backed securities (ABSs).

τομέα αυξήθηκαν στο 12% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2009 από 6,5% στο τέλος του
αντίστοιχου μήνα του 2008. Σημειώνεται ότι οι
τράπεζες καλύπτουν την ανοικτή τους θέση σε
στοιχεία ενεργητικού σταθερού επιτοκίου
χρησιμοποιώντας χρηματοπιστωτικά παράγωγα
επιτοκίου. Ως εκ τούτου, η έκθεση των τραπεζών
σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους
παραμένει περιορισμένη. 

Αναφορικά με τον κίνδυνο από μεταβολές στις
τιμές των μετοχικών τίτλων, το ποσοστό των
επενδύσεων των τραπεζών σε μετοχές
(εξαιρουμένων των μετοχών σε θυγατρικές και
συνδεδεμένες εταιρείες) επί των συνολικών
στοιχείων ενεργητικού, σε μη ενοποιημένη βάση52,
μειώθηκε στο 0,3% στο τέλος Ιουνίου 2009 από
0,5% στο τέλος Ιουνίου 2008. Συνεπώς, οι κίνδυνοι
που σχετίζονται με τις μεταβολές στις τιμές των
μετοχικών τίτλων είναι, επίσης, περιορισμένοι.

Η άμεση έκθεση των τραπεζών στον
συναλλαγματικό κίνδυνο δεν είναι ούτε αυτή
σημαντική, ενώ οι σχετικοί κίνδυνοι
αντισταθμίζονται ικανοποιητικά. Η συνολική
ανοικτή συναλλαγματική θέση των τραπεζών ως
ποσοστό επί της κεφαλαιακής τους βάσης
παραμένει χαμηλή.

Κίνδυνος άντλησης ρευστότητας

Οι καταθέσεις πελατών παραμένουν η κύρια πηγή
χρηματοδότησης των τραπεζών. Οι τράπεζες
στην Κύπρο δεν βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη
διατραπεζική αγορά και δεν έχουν υιοθετήσει το
τραπεζικό μοντέλο "δημιουργίας και διανομής
δανείων"53, σύμφωνα με το οποίο μια τράπεζα
παρέχει δάνεια, μετά επανατοποθετεί τις ροές
ρευστών που προέρχονται από αυτά τα δάνεια σε
χρεόγραφα εξασφαλισμένα με στοιχεία
ενεργητικού54, συχνά μέσω των λεγόμενων
"οντοτήτων ειδικού τύπου"55 και εν συνεχεία
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διαθέτει τα εν λόγω χρεόγραφα σε επενδυτές. Ο
πιο πάνω τρόπος χρηματοδότησης εμπεριέχει
μεγαλύτερο κίνδυνο άντλησης ρευστότητας σε
σύγκριση με τις παραδοσιακές καταθέσεις
πελατών δεδομένης της μεγάλης ευκολίας με την
οποία μπορούν οι πόροι αυτοί να αποσυρθούν.
Υπό το φως των πιο πάνω, οι τράπεζες στην
Κύπρο συνέχισαν να εστιάζουν τη στρατηγική
τους στην προσέλκυση νέων ή τη διατήρηση των
υφιστάμενων καταθέσεων, με σκοπό τη μείωση
του ανοίγματος χρηματοδότησης πελατών.

Όσον αφορά τις εναλλακτικές πηγές
χρηματοδότησης, έχουν παρατηρηθεί σαφή
σημάδια βελτίωσης στην αγορά χρήματος της
ζώνης του ευρώ, όπως καταδεικνύεται από τη
σημαντική μείωση της διαφοράς μεταξύ των
επιτοκίων EURIBOR και των προϊόντων Overnight
Index Swaps (OIS). Οι πιο πάνω θετικές εξελίξεις
αντανακλώνται στους ψηλότερους όγκους
συναλλαγών στη διατραπεζική αγορά και στον
περιορισμό της χρήσης της διευκόλυνσης
καταθέσεων της ΕΚΤ από τις τράπεζες. Παρόλα
ταύτα, πρέπει να σημειωθεί ότι οι κυπριακές
τράπεζες δεν κάνουν εκτεταμένη χρήση της
διατραπεζικής αγοράς.

Ο έντονος ανταγωνισμός στον εγχώριο
τραπεζικό τομέα έχει ωθήσει τις τράπεζες, στη
προσπάθεια για ενίσχυση της καταθετικής τους
βάσης, ιδίως των προθεσμιακών καταθέσεων, να
διατηρήσουν τα ψηλά επιτόκια που προσφέρουν
στις καταθέσεις, με αποτέλεσμα το κόστος
χρηματοδότησής τους να παραμείνει αυξημένο.

Επίσης, η έκδοση μακροπρόθεσμων
χρεογράφων και άλλων χρεωστικών τίτλων, παρά
την ομαλοποίηση των συνθηκών που επικρατούν
στις χρηματοοικονομικές αγορές και της
επανάκτησης της διάθεσης των επενδυτών για
ανάληψη κινδύνων, αναμένεται να συνεχίσει να
προσφέρεται λιγότερο σαν επιλογή.
Συγκεκριμένα, οι οποιεσδήποτε νέες εκδόσεις
χρεογράφων αναμένεται να πραγματοποιούνται

55. Special purpose entities (SPEs) ή special purpose vehicles (SPVs).
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με υψηλότερα περιθώρια και με πιο
βραχυπρόθεσμη διάρκεια, γεγονός το οποίο θα
συμβάλει στη διατήρηση του αυξημένου κόστους
χρηματοδότησης των τραπεζών.

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

Παράλληλα, δεδομένης της αστάθειας της
αγοράς και των απότομων διακυμάνσεων στις
τιμές των τραπεζικών μετοχικών τίτλων, η
πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για σκοπούς
άντλησης πόρων από τις τράπεζες ενδέχεται να
παραμείνει δύσκολη στο άμεσο μέλλον. 

Παρόλα ταύτα, η έκδοση ειδικών
κυβερνητικών τίτλων για περίοδο μέχρι και τρία
χρόνια56 συνολικού ύψους μέχρι €3 δις και η
κατανομή τους στα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό
τη συμβολή τους στη χρηματοδότηση, στην
εγχώρια αγορά, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και των νοικοκυριών για σκοπούς αγοράς
κατοικίας, αναμένεται να αποτελέσει μια καλή
εναλλακτική πηγή άντλησης ρευστότητας για τις
τράπεζες στο άμεσο μέλλον. Τα εν λόγω ειδικά
ομόλογα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
τις τράπεζες, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, ως
εξασφάλιση για άντληση φθηνότερης
ρευστότητας μέσω των πράξεων ανοικτής αγοράς
της ΕΚΤ.

Επίσης, η λήξη των καταθέσεων με ιδιαίτερα
ψηλά επιτόκια στις οποίες είχαν δεσμευτεί οι
τράπεζες, εφόσον δεν επαναληφθούν, αναμένεται
ότι θα συμβάλει στη μείωση του κόστους
αναχρηματοδότησής τους.

Σημειώνεται ότι οι αυστηροί, αλλά απλοί
κανονισμοί προληπτικής εποπτείας αναφορικά με
τη ρευστότητα των τραπεζών, οι οποίοι έχουν
εφαρμοστεί από την ΚΤΚ εδώ και πολλά χρόνια,
καθώς και οι συνετές πρακτικές διαχείρισης του
κινδύνου ρευστότητας από τις ίδιες τις τράπεζες,

56. Με βάση τις πρόνοιες του "Νόμου που Ρυθμίζει την Έκδοση Ειδι-
κών Κυβερνητικών Τίτλων προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα και για τη
Χρήση τους ως Εξασφάλιση για Σκοπούς Ενίσχυσης της Ρευστό-
τητας της Οικονομίας" του 2009.
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έχουν συμβάλει στην προστασία του εγχώριου
τραπεζικού συστήματος από τα σοβαρά
προβλήματα ρευστότητας που παρατηρήθηκαν
στους τραπεζικούς τομείς πολλών άλλων χωρών
κατά τη διάρκεια της πρόσφατης χρηματο-
οικονομικής κρίσης. Η αποτελεσματικότητα των
προληπτικών απαιτήσεων αναφορικά με τη
ρευστότητα των τραπεζών στην Κύπρο έχει
αναγνωρισθεί κατά την πρόσφατη αξιολόγηση
της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού
συστήματος της χώρας από το ΔΝΤ, με βάση το
“Πρόγραμμα Αξιολόγησης του Χρηματο-
οικονομικού Τομέα”57, τα αποτελέσματα της
οποίας δημοσιεύθηκαν σε σχετική έκθεση το
Νοέμβριο 2009.

Λειτουργικός κίνδυνος

Λόγω της εφαρμογής του Οδηγίας της ΚΤΚ για τον
υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και
των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων58, οι
τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο
υποχρεούνται, από το πρώτο εξάμηνο του 2008,
να υπολογίζουν κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι
και του λειτουργικού κινδύνου59. Η μεθοδολογική
προσέγγιση που επιλέγεται από τα πιστωτικά
ιδρύματα θα πρέπει, σύμφωνα με την πιο πάνω
οδηγία, να είναι ανάλογη με την πολυπλοκότητα
και το μέγεθος των κινδύνων που αυτά
αναλαμβάνουν και να καλύπτει όλους τους
επιχειρηματικούς τομείς σε επίπεδο τόσο
τράπεζας όσο και ομίλου.

Στο τέλος Ιουνίου 2009, οι κεφαλαιακές
απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου
διαμορφώθηκαν στο 8,7% των συνολικών
κεφαλαιακών απαιτήσεων για το τραπεζικό
σύστημα, σε σύγκριση με 8,8% στο τέλος
Δεκεμβρίου 2008. 
Κίνδυνος από τη διεθνή παρουσία των

57. Financial Sector Assessment program (FSAP).
58. Capital Requirements Directive (CRD).
59. Ο κίνδυνος ζημιών οφειλόμενων στην ανεπάρκεια ή την αποτυχία

εσωτερικών διαδικασιών, ατόμων και συστημάτων ή σε εξωτερικά
γεγονότα και περιλαμβάνει το νομικό κίνδυνο.
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κυπριακών τραπεζικών ομίλων

Τα τελευταία χρόνια, ο έντονος ανταγωνισμός και
ο κορεσμός στην εγχώρια τραπεζική αγορά έχουν
ωθήσει τις τρεις μεγαλύτερες εγχώριες τράπεζες,
δηλαδή την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία
Λτδ, τη Marfin Popular Bank Public Co. Ltd και την
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, να
επεκταθούν σε αγορές του εξωτερικού μέσω
συγχωνεύσεων και εξαγορών ή/και οργανικής
ανάπτυξης. Οι τράπεζες έχουν επεκτείνει το
δίκτυο υποκαταστημάτων τους στην Ελλάδα ενώ,
πρόσφατα, έχουν δώσει αυξημένη βαρύτητα στην
επέκτασή τους στις χώρες της νοτιο-ανατολικής
Ευρώπης καθώς και στη Ρωσία και Ουκρανία,
ούτως ώστε να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες
ανάπτυξης που προσφέρονται στις νέες αυτές
αναδυόμενες αγορές και, παράλληλα, να
επεκτείνουν περαιτέρω τις επιχειρησιακές σχέσεις
τους με τους υφιστάμενους πελάτες τους, οι
οποίοι μέχρι τώρα εξυπηρετούνταν από την
Κύπρο μέσω των μονάδων διεθνών επιχειρήσεων
των τραπεζών.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009, οι διεθνείς
εργασίες της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας
Εταιρίας Λτδ, Marfin Popular Bank Public Co. Ltd
και Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ
αντιπροσώπευαν το 45%, 63% και 24% αντίστοιχα
του συνολικού μεγέθους του ενοποιημένου
ισολογισμού των πιο πάνω τραπεζικών ομίλων.
Επίσης, στο τέλος Δεκεμβρίου 2008, οι
χορηγήσεις σε πελάτες (εκτός των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) των τριών
ομίλων στην Ελλάδα έφθασαν το 38%, 53% και
22% του συνόλου αντίστοιχα. Επιπλέον, στο τέλος
Δεκεμβρίου 2008, οι χορηγήσεις σε πελάτες
(εκτός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) της
Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ και της
Marfin Popular Bank Public Co. Ltd σε χώρες της
νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, τη Ρωσία και την
Ουκρανία έφθασαν το 8% και 5% του συνόλου
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ΠΛαΙΣΙΟ Β.2 αξιολόγηση της
ικανότητας του τραπεζικού τομέα να
απορροφά τους ενδεχόμενους
κλυδωνισμούς με βάση τα
αποτελέσματα ασκήσεων
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009, η ΚΤΚ
διεξήγαγε μια ανάλυση ευαισθησίας1, σύμ-
φωνα με την "εκ των άνω προς τα κάτω" προ-
σέγγιση2, με σκοπό την αξιολόγηση της ικα-
νότητας του τραπεζικού συστήματος να
αντεπεξέρχεται σε ένα αριθμό υποθετικών
ακραίων διαταραχών, με βάση στοιχεία που
αφορούσαν το τέλος Ιουνίου 2009. Έχει εξε-
ταστεί ένας αριθμός πιθανών διαταραχών
που αφορούν μεταβολές σε μεμονωμένους
παράγοντες κινδύνου, δηλαδή τον πιστω-
τικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς (κίνδυνος
επιτοκίου, κίνδυνος συναλλάγματος και κίν-
δυνος από μεταβολές στις τιμές των μετοχι-
κών τίτλων) και τον κίνδυνο ρευστότητας.
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της εν
λόγω άσκησης προσομοίωσης ακραίων κα-
ταστάσεων3 έχουν καταδείξει ότι η ικανό-
τητα του κυπριακού τραπεζικού συστήμα-
τος να απορροφά τους ενδεχόμενους
κλυδωνισμούς παραμένει ισχυρή.

Επιπλέον, η ΚΤΚ διεξήγαγε μια πιο εκτε-
ταμένη άσκηση προσομοίωσης ακραίων κα-
ταστάσεων4, σύμφωνα με την "εκ των κάτω
προς τα άνω"5 προσέγγιση, στην οποία έλα-
βαν μέρος τέσσερις συστημικά σημαντικές
τράπεζες, με βάση στοιχεία που αφορούσαν
το τέλος Ιουνίου 2009. Σκοπός της πιο πάνω
άσκησης ήταν η αξιολόγηση της ανθεκτικό-

τητας του τραπεζικού συστήματος της Κύ-
πρου σε ένα αριθμό υποθετικών διαταρα-
χών που αφορούσαν μεταβολές σε μεμονω-
μένους παράγοντες κινδύνου, δηλαδή τον
κίνδυνο επιτοκίου, τον κίνδυνο συναλλάγ-
ματος, τον κίνδυνο από μεταβολές στις τιμές
στοιχείων ενεργητικού (κίνδυνος από μετα-
βολές στις τιμές μετοχικών τίτλων και κίνδυ-
νος από μεταβολές στις τιμές των ακινήτων),
τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο κα-
θαρού επιτοκιακού περιθωρίου. Για τον κίν-
δυνο ρευστότητας, εφαρμόστηκαν διάφορα
σενάρια, τα οποία αφορούσαν συνδυασμούς
διαταραχών. Εξετάστηκαν, επίσης, διάφορα
σενάρια που αφορούσαν συνδυασμούς δια-
ταραχών για όλους τους παράγοντες κινδύ-
νου. Από τις τέσσερις τράπεζες που συμμε-
τείχαν στην άσκηση ζητήθηκε να
αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των διαταρα-
χών στα χαρτοφυλάκιά τους, σε ενοποιημένη
βάση, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει καμμιά
άλλη πηγή εισοδήματος ή πιθανότητα άντ-
λησης νέου κεφαλαίου που θα αντιστάθμιζε
τον αντίκτυπο των υποθετικών κλυδωνι-
σμών. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω άσκηση
προσομοίωσης επαναλαμβάνεται από την
κάθε τράπεζα ξεχωριστά ανά εξάμηνο και
τα αποτελέσματα υποβάλλονται προς την
Υπηρεσία Διασφάλισης Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας της ΚΤΚ. 

Συνολικά, τα συγκεντρωτικά αποτελέ-
σματα της πιο πάνω άσκησης προσομοίωσης
υποδηλούν ότι οι τέσσερις τράπεζες που έλα-
βαν μέρος παραμένουν ανθεκτικές σε πιθα-
νούς κλυδωνισμούς και, συνεπώς, το τραπε-
ζικό σύστημα της Κύπρου μπορεί να

1. Sensitivity analysis.
2. Top-down approach.
3. Stress test. 
4. Η άσκηση διεξήχθη για πρώτη φορά στα πλαίσια της αξιολόγησης του χρηματοοικονομικού τομέα της Κύπρου από το ΔΝΤ,
σύμφωνα με το "Financial Sector Assessment Program (FSAP)", που διεξήχθη το 2008, ενώ επαναλαμβάνεται σε τακτική βάση στα
πλαίσια των διμερών “Article IV consultations” μεταξύ του ΔΝΤ και των αρμόδιων αρχών της Κύπρου. 
5. Βottom-up approach.
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αντεπεξέλθει στις ακραίες διαταραχές που
εξετάστηκαν. Συγκεκριμένα, τα αποτελέ-
σματα της άσκησης προσομοίωσης κατέδει-
ξαν ότι μεταξύ των διαταραχών που εφαρ-
μόσθηκαν, ο πιστωτικός κίνδυνος είχε την
μεγαλύτερη επίδραση στην κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών.  Γενικά, οι εν λόγω
διαταραχές επηρέασαν ανεπαίσθητα την κε-
φαλαιακή επάρκεια των τραπεζών εκτός
όταν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξά-
νονται κατά 100% και ο δείκτης LGD6 (ζημιά
ως ποσοστό του χρηματοδοτικού ανοίγμα-
τος κατά τον χρόνο αθέτησης) υπερβαίνει
το 70%, περίπτωση κατά την οποία ο δεί-
κτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας των
τραπεζών μειώνεται κάτω από το εποπτικό
ελάχιστο του 8%. Οι διαταραχές οι οποίες
εξετάστηκαν και αφορούσαν τους υπόλοι-
πους παράγοντες κινδύνου επηρέασαν ανε-
παίσθητα την κεφαλαιακή επάρκεια των τρα-
πεζών. 

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας,
διεξήχθηκαν τέσσερις συνδυασμοί ακραίων
διαταραχών (σενάρια). Η άσκηση προσομοί-
ωσης αξιολόγησε την ανθεκτικότητα των
τραπεζών στην περίπτωση σημαντικής από-
συρσης των καταθέσεων, κάτω από συνθή-
κες αδυναμίας προσφυγής στην κεντρική
τράπεζα για δανεισμό ή τη διατραπεζική
αγορά χωρίς εξασφαλίσεις. Για το σκοπό
αυτό, εξετάστηκε η επίδραση των τεσσάρων
σεναρίων σε δύο δείκτες ρευστότητας για
χρονικό διάστημα 5 και 30 ημερών. Γενικά, τα
αποτέλεσμα κατέδειξαν ότι όλες οι τράπε-
ζες συνεχίζουν να διατηρούν ικανοποιητική
ρευστότητα λόγω, κυρίως, της πλατιάς βάσης
καταθέσεων που διαθέτουν και του κανονι-
σμού της ΚΤΚ που αφορά την τοποθέτηση σε
ρευστά στοιχεία ενεργητικού του μεγαλύτε-

ρου μέρους των καταθέσεών τους σε συ-
νάλλαγμα. Συνεπώς, οι τράπεζες στην Κύ-
προ είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε εν-
δεχόμενους κλυδωνισμούς που αφορούν τη
ρευστότητα προτού, ενδεχομένως, χρει-
ασθούν έκτακτη υποστήριξη από την ΚΤΚ.

Τέλος, διεξήχθηκαν διάφορα σενάρια, τα
οποία αφορούσαν διάφορους συνδυασμούς
ακραίων διαταραχών. Λόγω του γεγονότος ότι
οι διάφορες μεμονωμένες διαταραχές, ενδε-
χομένως, να μην προσφέρουν την πλέον ολο-
κληρωμένη εικόνα των πιθανών επιπτώσεων
σε ένα περιβάλλον επιδείνωσης των μακροοι-
κονομικών συνθηκών, τα εν λόγω σενάρια χρη-
σιμοποιήθηκαν για να αξιολογηθούν οι επι-
πτώσεις ενός συνδυασμού διαταραχών στην
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Κάτω
από ένα ακραίο αρνητικό σενάριο, το οποίο
συνδύαζε: (α) αύξηση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων κατά 100%, (β) πτώση των τιμών
των ακίνητων κατά 30%, (γ) αύξηση στα επι-
τόκια κατά 200 μονάδες βάσης, (δ) ανατίμηση
του ευρώ έναντι όλων των λοιπών νομισμάτων
κατά 30% και (ε) πτώση των τιμών των μετοχι-
κών τίτλων κατά 50%, υπολογίσθηκε ότι σε πε-
ρίπτωση που όλες οι πιο πάνω διαταραχές
πραγματοποιηθούν ταυτοχρόνως, ο δείκτης
συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας θα μειωνό-
ταν στο 6,6% και οι τράπεζες θα χρειάζονταν
να αντλήσουν κεφάλαια ίσα με περίπου 7,3%
του ΑΕΠ για να μπορούν όλες να ικανοποιούν
τον ελάχιστο εποπτικό δείκτη συνολικής κε-
φαλαιακής επάρκειας του 8%.

Σημειώνεται ότι, γενικά, σε σύγκριση με την
προηγούμενη άσκηση προσομοίωσης που βα-
σιζόταν σε στοιχεία που αφορούσαν το τέλος
Δεκεμβρίου 2008, η ικανότητα των τραπεζών
να απορροφούν τους ενδεχόμενους κλυδωνι-
σμούς έχει βελτιωθεί σε κάποιο βαθμό.

6. Loss given default.



αντίστοιχα.
Η επέκταση τους εγχώριων τραπεζών στο

εξωτερικό, παρόλον ότι προσφέρει σημαντικά
οφέλη όπως είναι η διασπορά του φάσματος
εργασιών και η συνεπακόλουθη μείωση των
κινδύνων που θα προκαλούσαν ενδεχόμενοι
κλυδωνισμοί στην εγχώρια αγορά, εντούτοις,
εμπερικλείει τον κίνδυνο χώρας.

Οι κίνδυνοι για τη χρηματοοικονομική
σταθερότητα που πηγάζουν από τα
χρηματοδοτικά ανοίγματα των εγχώριων
τραπεζών στις αναδυόμενες αγορές της νότιο-
ανατολικής Ευρώπης, τη Ρωσία και την Ουκρανία
έχουν περιοριστεί κάπως, κυρίως λόγω της
επανάκτησης της εμπιστοσύνης των επενδυτών
στις αγορές αυτές, η οποία έχει συμβάλει στη
άμβλυνση των δυσκολιών άντλησης ρευστότητας
σε κάποιο βαθμό. Παρόλον ότι οι περισσότερες
από αυτές τις χώρες δεν βρέθηκαν στο επίκεντρο
της χρηματοοικονομικής κρίσης, η μεγάλη
εξάρτησή τους από την εξωτερική ζήτηση καθώς
και το περιορισμένο πεδίο ελιγμών σε επίπεδο
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, είχαν
ως αποτέλεσμα τη μεγέθυνση των κινδύνων που
έχουν να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες που
δραστηριοποιούνται σε αρκετές από τις εν λόγω
χώρες. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να υλοποιηθούν
στην περίπτωση επιδείνωσης των
μακροοικονομικών συνθηκών, οι οποίοι ενδέχεται
να οδηγήσουν στην αύξηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων των νοικοκυριών και
των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Λόγω
του γεγονότος ότι οι προοπτικές για οικονομική
ανάπτυξη στις υπό αναφορά χώρες
εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από
αβεβαιότητα, οι κίνδυνοι που πηγάζουν από τα
χρηματοδοτικά ανοίγματα των τραπεζών στις εν
λόγω χώρες παραμένουν αυξημένοι. 

Συνοπτικά, στο εγγύς μέλλον, οι κυριότεροι
κίνδυνοι που έχουν να αντιμετωπίσουν οι
τράπεζες αναφορικά με τα χρηματοδοτικά
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ανοίγματά τους στις χώρες της νοτιο-ανατολικής
Ευρώπης, στη Ρωσία και την Ουκρανία, πηγάζουν
από: (i) την επιδείνωση της ποιότητας του
δανειακού χαρτοφυλακίου στην περίπτωση
μεγαλύτερης από της αναμενόμενης επιδείνωσης
των μακροοικονομικών συνθηκών, σε συνάρτηση
με μια ενδεχόμενη περαιτέρω διόρθωση των
τιμών των ακινήτων, (ii) τις πρακτικές δανεισμού
σε ξένο νόμισμα, δεδομένων των διαφορών στα
επιτόκια και πιθανών αρνητικών εξελίξεων στην
αγορά συναλλάγματος, ιδιαίτερα στις χώρες με
κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες και (iii)
τη συγκέντρωση του δανειακού χαρτοφυλακίου
και τη μη ικανοποιητική διασπορά ανάμεσα στους
διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας,
στα διάφορα νομίσματα και στις διάφορες
γεωγραφικές οντότητες. Παρόλα ταύτα, πρέπει να
σημειωθεί ότι ως ποσοστό των συνολικών
ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού του
ισολογισμού, οι τράπεζες στην Κύπρο δεν έχουν
σημαντικά ανοίγματα προς τις εν λόγω χώρες. 

Επιπλέον, η αυξημένη εξάρτηση των τριών
εγχώριων τραπεζικών ομίλων στην ελλαδική
αγορά τις καθιστά ευάλωτες στην παρούσα φάση
επιβράδυνσης της ελληνικής οικονομίας. Μετά τις
πρόσφατες αρνητικές επισημάνσεις του οίκου
Standard and Poor’s που έθεσε τη χώρα σε
αρνητικό ορίζοντα, ο οίκος Fitch προχώρησε σε
υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της
χώρας στο ΒΒΒ+ από Α- διατηρώντας αρνητικές
τις προοπτικές, ενώ αφήνει ανοιχτό το
ενδεχόμενο περαιτέρω υποβάθμισης. Η
βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση IDR υποβαθμίστηκε
σε F2 από F1. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η
υποβάθμιση αντανακλά τις ανησυχίες για τη
μεσοπρόθεσμη προοπτική των δημοσιονομικών
στην Ελλάδα και την αβεβαιότητα για τις
προοπτικές για μια ισόρροπη και βιώσιμη
οικονομική ανάκαμψη. Εφόσον οι προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας παραμένουν ανησυχητικές,
οι τράπεζες που δραστηριο ποιούνται στην εν
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λόγω χώρα ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με
μια αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και
των προβλέψεων με συνεπακόλουθες αρνητικές
επιπτώσεις στην κερδοφορία τους. 

2.2.4 Συνολική αξιολόγηση και προοπτικές

Το πρώτο εξάμηνο του 2009, κατά το οποίο υπάρ-
χουν τα τελευταία διαθέσιμα συγκεντρωτικά στοι-
χεία για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου, οι
τράπεζες είχαν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές
εξελίξεις που καταγράφηκαν στην κυπριακή οικο-
νομία καθώς και ένα δυσμενές εξωτερικό λειτουρ-
γικό περιβάλλον που χαρακτηριζόταν από
αβεβαιότητα λόγω των αρνητικών συνεπειών της
πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοοικονομικής
κρίσης, η οποία, όμως, είχε περιορισμένες άμεσες
επιπτώσεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Κατά
την υπό ανασκόπηση περίοδο, παρά τη σημαν-
τική επιβράδυνση στο ρυθμό μεγέθυνσης της
κερδοφορίας των τραπεζών, αυτές παρέμειναν
επικερδείς. Παράλληλα, το υψηλό κόστος χρημα-
τοδότησης των τραπεζών έχει εξασκήσει πίεση
στα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια. Οι δείκτες
ρευστότητας καταδεικνύουν μείωση της πλεονά-
ζουσας ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα
κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2009. Αντίθετα,
τα κεφαλαιακά αποθέματα του τραπεζικού
συστήματος της Κύπρου που απαιτούνται για
αντιμετώπιση απρόβλεπτων ζημιών έχουν αυξη-
θεί ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρ-
κειας των τραπεζών παραμένει σε ικανοποιητικά
επίπεδα, σαφώς ψηλότερα έναντι του ελάχιστου
απαιτούμενου ορίου του 8% που ισχύει σε
επίπεδο μεμονωμένων τραπεζών. Επιπρόσθετα, η
ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των
τραπεζών δεν φαίνεται να παρουσιάζει επιδεί-
νωση επί του παρόντος, παρόλον ότι το ποσοστό
κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων και επισφα-
λών δανείων και χρεωστικών τίτλων από προβλέ-
ψεις μειώθηκε σημαντικά κατά την υπό
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ανασκόπηση περίοδο.
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Οδηγίας της

ΚΤΚ για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών
απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών
ανοιγμάτων60 από το 2008 έχει βοηθήσει στην
καλύτερη ευθυγράμμιση των εποπτικών
κεφαλαιακών απαιτήσεων με τους κινδύνους που
αναλαμβάνουν οι τράπεζες και έχει ενισχύσει τις
πρακτικές διαχείρισης των κινδύνων που
ακολουθούνται.

Πλην, όμως, στο άμεσο μέλλον, οι τράπεζες
αντιμετωπίζουν αριθμό δυνητικών κινδύνων.
Καταρχήν, η μείωση της εγχώριας οικονομικής
δραστηριότητας, σε συνάρτηση με το ασθενές
εξωτερικό μακροοικονομικό περιβάλλον, λογικά
οδηγούν τις τράπεζες στην υιοθέτηση αυστηρό-
τερων κριτηρίων στις πιστοδοτήσεις και στην
εξασθένηση της ζήτησης για νέο δανεισμό από τα
νοικοκυριά και τις μη χρηματοοικονομικές επιχει-
ρήσεις με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της
πιστωτικής επέκτασης. Οι εξελίξεις αυτές αναμέ-
νεται να επηρεάσουν τα έσοδα των τραπεζών και,
συνεπώς, την κερδοφορία τους. Επιπρόσθετα, ο
πιστωτικός κίνδυνος από το δανεισμό προς τα
νοικοκυριά και τις μη χρηματοοικονομικές επιχει-
ρήσεις έχει αυξηθεί, ενώ μια ενδεχόμενη περαι-
τέρω αποδυνάμωση της ικανότητας
εξυπηρέτησης των δανείων τους εμπεριέχει τον
κίνδυνο να δημιουργηθούν προβλήματα στην
ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των
τραπεζών μελλοντικά. Λόγω των μείωσης των
εντάσεων στις διεθνείς χρηματοοικονομικές
αγορές και των έκτακτων μέτρων στήριξης του
τραπεζικού τομέα πολλών χωρών από τις κυβερ-
νήσεις και νομισματικές αρχές και σε επίπεδο της
ζώνης τους ευρώ από την ΕΚΤ, ο κίνδυνος αντι-
συμβαλλομένου επί του παρόντος έχει περιορι-
στεί σημαντικά. Παράλληλα, ο κίνδυνος αγοράς
που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εγχώριες τράπε-
ζες εξακολουθεί να είναι περιορισμένος. Αντίθετα,
ο κίνδυνος άντλησης ρευστότητας από τις τράπε-

60. Capital Requirements Directive (CRD).
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ζες παραμένει σημαντικός λόγω του συνεχιζόμε-
νου αυξημένου κόστους αναχρηματοδότησής
τους που οφείλεται, κυρίως, στη διατήρηση των
καταθετικών επιτοκίων σε ψηλά επίπεδα λόγω του
έντονου ανταγωνισμού στην κυπριακή και ελλη-
νική αγορά. Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν αρκετές
προκλήσεις στη προσπάθεια τους για εξασφάλιση
μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης χρηματο-
δότησης. Παρόλα ταύτα, με την αναμενόμενη
έκδοση ειδικών κυβερνητικών τίτλων για περίοδο
μέχρι και τρία χρόνια συνολικού ύψους μέχρι €3
δις, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από τις εγχώριες τράπεζες για σκοπούς άντλησης
φθηνότερης ρευστότητας από την ΕΚΤ, ο πιο
πάνω κίνδυνος περιορίζεται, τουλάχιστον για το
εγγύς μέλλον. Ο κίνδυνος που πηγάζει από τη
παρουσία των τριών μεγαλύτερων εγχώριων
τραπεζικών ομίλων στο εξωτερικό έχει, επίσης,
μεγεθυνθεί λόγω της επιδείνωσης των μακροοι-
κονομικών συνθηκών σε ορισμένες από τις χώρες,
ιδιαίτερα στην Ελλάδα, στις οποίες δραστηριο-
ποιούνται οι εν λόγω όμιλοι.

Συμπερασματικά, οι τράπεζες στην Κύπρο
παραμένουν υγιείς και εύρωστες και βρίσκονται
σε καλή θέση να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά
τις ενδεχόμενες δυσκολίες που μπορεί να
προκύψουν στην πορεία. Ωστόσο, οι κίνδυνοι και
οι προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται
αντιμέτωπος ο τραπεζικός τομέας θα μπορούσαν
να δυσχεράνουν την προσπάθεια των τραπεζών
να διατηρήσουν τα σημερινά επίπεδα
κερδοφορίας τους στο άμεσο μέλλον. 







ΕνΟΤΗΤα Γ

Στατιστικό Παράρτημα
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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 παρέ-
χονται 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 Γ.1 παρουσιάζει τις διμερείς συναλ-
λαγματικές ισοτιμίες επιλεγμένων νομισμάτων ως
προς το ευρώ.  Η πηγή των στοιχείων είναι το
Statistical Data Warehouse (SDW) της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας.

Οι Πίνακες Γ.2-Γ.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 παρου-
σιάζουν τόσο τον εθνικό ΔΤΚ όσο και τον εναρμο-
νισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ). Οι δύο
δείκτες, άνκαι έχουν προσομοιάζουσες διακυμάν-
σεις, χαρακτηρίζονται από δύο σημαντικές διαφο-
ρές.  Η πρώτη αφορά τις δαπάνες από ευαγή
ιδρύματα (πχ.  γηροκομεία, θρησκευτικές οργανώ-
σεις κλπ) και ξένους τουρίστες που συμπεριλαμ-
βάνονται 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 συμπε-
ριλαμβάνεται στον εθνικό ΔΤΚ.

Πιο συγκεκριμένα, οι Πίνακες Γ.2 και Γ.3 παρου-
σιάζουν την ποσοστιαία μεταβολή στο ΔΚΤ κατά
οικονομική κατηγορία, και την αντίστοιχη σταθμι-
σμένη επίδραση της κάθε κατηγορίας στη συνολική
μεταβολή του ΔΤΚ.  Οι Πίνακες Γ.4 και Γ.5 παρου-
σιάζουν την ποσοστιαία μεταβολή στο ΔΚΤ ανά

κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, και την αντί-
στοιχη σταθμισμένη επίδραση της κάθε κατηγο-
ρίας στη συνολική μεταβολή του ΔΤΚ.  Οι Πίνακες
Γ.6 και Γ.7 παρουσιάζουν την ποσοστιαία μεταβολή
στο ΔΤΚ στις τιμές των υπηρεσιών και την αντί-
στοιχη σταθμισμένη επίδραση της κάθε κατηγο-
ρίας στη μεταβολή των τιμών των υπηρεσιών.

Ο Πίνακας Γ.8 παρουσιάζει το ισοζύγιο πληρω-
μών της Κύπρου, στο οποίο καταγράφονται οι
συναλλαγές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων. Το
ισοζύγιο πληρωμών χωρίζεται στο ισοζύγιο τρεχου-
σών συναλλαγών και στο λογαριασμό κίνησης κεφα-
λαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών τα
οποία, λόγω της διπλής λογιστικής εγγραφής, πρέπει
να ισούνται.  Ο Πίνακας Γ.9 παρουσιάζει το εμπορικό
ισοζύγιο της Κύπρου που αφορά συναλλαγές σε
αγαθά μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων Κύπρου.  Οι
Πίνακες Γ.10 και Γ.11 παρουσιάζουν τις άμεσες επεν-
δύσεις μη κατοίκων στην Κύπρο και τις άμεσες επεν-
δύσεις κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό, αντίστοιχα.
Ο Πίνακας Γ.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 Γ.8, Γ.10
- Γ.12 συλλέγονται και καταρτίζονται από την Υπηρε-
σία Ισοζυγίου Πληρωμών του Τμήματος Στατιστικής
της ΚΤΚ με βάση τη μεθοδολογία του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου ("BPM5").  Ο Πίνακας Γ.9 καταρτί-
ζεται και δημοσιεύεται από την ΣΥΚ.

Ο Πίνακας Γ.13 παρουσιάζει τις αφίξεις τουρι-
στών καθώς και τα έσοδα από τον τουρισμό όπως
αυτά δημοσιεύονται από τη ΣΥΚ με βάση τα αποτε-
λέσματα σχετικής Έρευνας Ταξιδιωτών που διεξά-
γεται κάθε μήνα.

Ο Πίνακας Γ.14 παρουσιάζει το ΑΕΠ κατά κατη-
γορία δαπανών σε σταθερές τιμές αγοράς του
2000 με τη μεθοδολογία της αλυσιδωτής σύνδε-
σης, ενώ ο Πίνακας Γ.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 μεθοδολο-
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γία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εθνικών Λογα-
ριασμών (ESA 95).  Προκαταρκτικά υπολογίζονται
με βάση αριθμό δεικτών, ενώ τα τελικά στοιχεία
βασίζονται στα αποτελέσματα διάφορων οικονο-
μικών ερευνών.

Ο Πίνακας Γ.16 παρουσιάζει το δείκτη κύκλου
εργασιών λιανικού εμπορίου σύμφωνα με τη νέα
στατιστική ταξινόμηση οικονομικών δραστηριο-
τήτων NACE Αναθ. 2 της ΕΕ, όπως δημοσιεύεται
από τη ΣΥΚ με έτος βάσης το 2005.

Ο Πίνακας Γ.17 παρουσιάζει δείκτες κατα-
σκευών 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 Γ.18 παρουσιάζει το δείκτη βιομη-
χανικής παραγωγής ο οποίος εκφράζει τη μηνιαία
μεταβολή του όγκου της παραγωγής στους
κλάδους των μεταλλείων και λατομείων, μεταποι-
ητικών βιομηχανιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος, παροχής νερού και ανάκτησης υλικών, δηλαδή
στους τομείς Β, Γ, Δ και Ε της στατιστικής ταξινό-
μησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ.
2 της ΕΕ. Ο δείκτης αυτός δημοσιεύεται από τη ΣΥΚ
με έτος βάσης το 2005. 

Ο Πίνακας Γ.19 παρουσιάζει κύριους δείκτες
της αγοράς εργασίας με βάση την Έρευνα Εργατι-
κού 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.

Ο Πίνακας Γ.20 παρουσιάζει το συνολικό και
καθαρό δημόσιο χρέος, όπως καταρτίζεται από το
Υπουργείο Οικονομικών. Ο πίνακας παρουσιάζει
την ανάλυση του δημοσίου χρέους σε εσωτερικό
και εξωτερικό χρέος, καθώς επίσης και την
ανάλυση μεταξύ μακροπρόθεσμου και βραχυπρό-
θεσμου χρέους.

Ο Πίνακας Γ.21 παρουσιάζει την κατανομή των
τραπεζικών δανείων κατά οικονομική δραστηριό-

τητα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του
συστήματος NACE Αναθ. Ι.Ι. της ΕΕ.  Τα στοιχεία
αφορούν δάνεια προς κατοίκους Κύπρου συμπερι-
λαμβανομένων και των εταιρειών χωρίς φυσική
παρουσία στην Κύπρο.  Τα στοιχεία συλλέγονται
από την ΚΤΚ.

Ο Πίνακας Γ.22 παρουσιάζει βασικούς συγκεν-
τρωτικούς δείκτες του τραπεζικού τομέα.  Τα στοι-
χεία, πηγή των οποίων είναι η ΚΤΚ, είναι
ενοποιημένα διασυνοριακά και διατομεακά.
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Πίνακας Γ.1 Συναλλαγματικές ισοτιμίες επιλεγμένων νομισμάτων έναντι του ευρώ

GBP/EUR JPY/EUR USD/EUR
Μέσος όρος Ιανουαρίου 0,9182 119,7329 1,3239
Μέσος όρος Φεβρουαρίου 0,8869 118,3005 1,2785
Μέσος όρος Μαρτίου 0,9197 127,6532 1,3050
Μέσος όρος Απριλίου 0,8976 130,2460 1,3190
Μέσος όρος Μαΐου 0,8844 131,8460 1,3650
Μέσος όρος Ioυνίου 0,8567 135,3918 1,4016
Μέσος όρος Ioυλίου 0,8609 133,0939 1,4088
Μέσος όρος Αυγούστου 0,8627 135,3143 1,4268
Μέσος όρος Σεπτεμβρίου 0,8913 133,1441 1,4562
Μέσος όρος Οκτωβρίου 0,9156 133,9141 1,4816
Μέσος όρος Νοεμβρίου (μεχρι 13 Νοεμ.) 0,8975 134,0820 1,4870
Μέσος όρος Ιαν. - Νοεμβρίου (μεχρι 13 Νοεμ.) 0,8901 130,25 1,3867
Τιμή στις 02/01/2009 0,9610 126,6400 1,3866
Τιμή στις 13/11/2009 0,8913 133,5100 1,4868

(1 Ιαν.) (26 Οκτ.) (23 Οκτ.)
Ψηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία ως προς το ευρώ 0,961 138,09 1,502

(5 Αυγ.) (23 Ιαν.) (4 Μαρ.)
Χαμηλότερη συναλλαγματική ισοτιμία ως προς το ευρώ 0,8426 113,65 1,256
% ανατίμησης (+)/υποτίμησης (-) του νομίσματος ως προς το ευρώ μεταξύ 02/01/2009 και 13/11/2009 7,3 -5,4 -7,2

Πηγή: SDW, ΕΚΤ.

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

Στάθμιση
2005=100 2005=100

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

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2,49 2,38 4,70 5,24 -1,23 -0,80 5,06 0,14 0,05 100,00 100,00

Α ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4,35 3,94 7,36 10,65 -4,08 -3,69 7,32 1,39 0,85 28,60 28,98
Α.1 Γεωργικά 6,51 7,83 10,71 20,30 -10,12 -8,36 10,57 4,49 3,12 6,92 6,93
Α.2 Βιομηχανικά 2,47 3,02 3,64 3,77 1,93 1,46 3,34 2,89 2,67 19,24 19,29
Α.3 Ηλεκτρισμός 13,10 -0,33 23,16 31,29 -20,26 -19,27 24,51 -15,13 -15,61 2,44 2,76

Β ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 8,09 2,81 10,54 7,36 -16,53 -13,57 15,98 -21,54 -20,78 6,44 6,63

Γ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ -1,14 -1,92 -0,35 -0,44 -1,19 -0,55 -0,42 -0,48 -0,49 25,31 24,62
Γ1 Μηχανοκίνητα οχήματα -1,38 -8,50 -1,29 -1,20 -4,51 -4,72 -1,29 -2,81 -3,01 6,15 5,41
Γ2 Άλλα εισαγόμενα -1,07 -0,08 -0,11 -0,25 -0,34 0,48 -0,19 0,12 0,15 19,16 19,21

Δ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2,57 3,58 4,48 4,08 3,97 3,65 4,58 3,72 3,71 39,65 39,77

Eναρμονισμένος ΔΤΚ 2,2 2,2 4,4 4,8 -1,2 -1,0 4,8 0,1 0,0

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

Στάθμιση
2005=100 2005=100

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

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2,49 2,38 4,70 5,24 -1,23 -0,80 5,06 0,14 0,05 100,00 100,00
Α ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1,25 1,16 2,21 3,19 -1,28 -1,16 2,19 0,34 0,26 28,60 28,98
Α.1 Γεωργικά 0,45 0,56 0,81 1,48 -0,87 -0,70 0,81 0,33 0,25 6,92 6,93
Α.2 Βιομηχανικά 0,47 0,58 0,71 0,74 0,36 0,28 0,64 0,58 0,55 19,24 19,29
Α.3 Ηλεκτρισμός 0,32 -0,01 0,69 0,97 -0,78 -0,74 0,72 -0,52 -0,54 2,44 2,76

Β ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 0,52 0,20 0,74 0,52 -1,27 -0,97 1,11 -1,21 -1,50 6,44 6,63

Γ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ -0,29 -0,46 -0,08 -0,10 -0,25 -0,12 -0,10 -0,10 -0,11 25,31 24,62
Γ1 Μηχανοκίνητα οχήματα -0,08 -0,44 -0,06 -0,05 -0,19 -0,20 -0,06 -0,12 -0,13 6,15 5,41
Γ2 Άλλα εισαγόμενα -0,20 -0,01 -0,02 -0,05 -0,06 0,08 -0,04 0,02 0,03 19,16 19,21

Δ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1,02 1,43 1,80 1,64 1,58 1,45 1,85 1,14 1,44 39,65 39,77

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

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

Οκτ. Σεπτ. Οκτ. Ιαν. - Οκτ. Ιαν. - Σεπτ. Ιαν. - Οκτ. 
2006 2007 2008 2008/07 2009/08 2009/08 2008/07 2009/08 2009/08

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2,49 2,38 4,67 5,24 -1,23 -0,80 5,06 0,14 0,05
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 4,80 5,56 7,59 12,09 -2,87 -3,00 7,32 4,92 4,08
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 0,49 1,34 0,23 0,65 4,00 3,77 0,11 3,09 3,16
Ένδυση και υπόδηση -0,32 0,29 -1,32 -3,12 -5,78 -2,28 -1,13 -4,90 -4,62
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 4,90 2,07 7,01 9,34 -3,92 -3,77 7,55 -2,82 -2,92
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προϊόντα καθαρισμού 0,13 0,27 2,15 2,25 2,13 2,12 2,00 1,34 1,42
Υγεία 1,31 6,22 4,93 3,72 7,27 7,29 5,23 6,15 6,27
Μεταφορές 2,87 -0,48 4,47 2,52 -7,44 -5,68 6,54 -8,83 -8,53
Επικοινωνίες -1,83 1,30 0,16 0,22 0,01 0,01 0,20 0,00 0,01
Αναψυχή και πολιτισμός -0,33 0,59 3,65 3,31 2,14 2,02 3,72 2,05 2,05
Εκπαίδευση 4,68 4,88 5,05 5,20 7,30 5,07 5,02 5,36 5,33
Εστιατόρια και ξενοδοχεία 2,18 4,20 7,65 7,11 5,11 4,67 7,76 5,96 5,83
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 2,23 2,48 2,50 1,92 3,33 3,17 2,54 2,95 2,98

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

Πηγή: ΣYK.

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

Σεπτ. Οκτ. Οκτ Ιαν.- Σεπτ. Ιαν.- Οκτ.  Ιαν. - Απρ. 
2009/08 2008/07 2009/08 2009/08 2008/07 2009/08

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ -1,23 5,24 -0,80 0,14 5,06 0,05
Ενοίκια 2,89 2,84 2,89 2,98 2,58 2,97
Συντήρηση και επισκευή κατοικιών 1,23 3,33 0,57 1,10 2,79 1,04
Μεταφορές 0,10 2,09 1,26 1,45 2,04 1,43
Επικοινωνίες 0,06 0,31 0,06 0,05 0,34 0,04
Ασφάλειες 4,00 -0,85 4,00 2,83 -0,20 2,94
Υπηρεσίες απο κρατικούς φορείς 2,22 2,05 1,07 2,11 1,66 2,00
Εκπαίδευση 7,30 5,20 5,07 5,36 5,02 5,33
Ιατρική περίθαλψη 9,57 5,15 9,62 8,16 7,21 8,30
Εστιατόρια και καφενεία 5,55 6,99 5,25 6,04 7,87 5,96
Προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες 3,39 5,48 2,82 2,89 6,79 2,88
Σύνολο Υπηρεσιών 3,97 4,08 3,65 3,72 4,58 3,71

Πηγή: ΣYK.

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

Πηγή: ΣYK.

Οκτ. Σεπτ. Οκτ. Ιαν.- Οκτ. Ιαν.- Σεπτ. Ιαν.- Οκτ.
2006 2007 2008 2008/07 2009/08 2009/08 2008/07 2009/08 2009/08

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2,49 2,38 4,67 5,24 -1,23 -0,80 5,06 0,14 0,05
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 0,82 0,98 1,36 2,20 -0,56 -0,58 1,33 0,91 0,75
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 0,01 0,03 0,00 0,01 0,08 0,08 0,00 0,06 0,06
Ένδυση και υπόδηση -0,03 0,03 -0,11 -0,28 -0,43 -0,19 -0,09 -0,37 -0,35
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 0,76 0,34 1,13 1,55 -0,68 -0,65 1,22 -0,47 -0,48
Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προϊόντα καθαρισμού 0,01 0,02 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,08 0,09
Υγεία 0,06 0,31 0,25 0,19 0,37 0,37 0,26 0,31 0,32
Μεταφορές 0,45 -0,07 0,65 0,38 -1,12 -0,82 0,96 -1,32 -1,26
Επικοινωνίες -0,07 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Αναψυχή και πολιτισμός -0,02 0,04 0,22 0,20 0,13 0,12 0,22 0,12 0,12
Εκπαίδευση 0,13 0,14 0,15 0,16 0,22 0,15 0,15 0,16 0,16
Εστιατόρια και ξενοδοχεία 0,16 0,31 0,57 0,55 0,41 0,37 0,58 0,46 0,45
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 0,15 0,17 0,17 0,13 0,22 0,21 0,17 0,20 0,20

Σεπτ. Οκτ. Οκτ. Ιαν.- Σεπτ. Ιαν.- Οκτ..  Ιαν. - Οκτ. 
2009/08 2008/07 2009/08 2009/08 2008/07 2009/08

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ -1,23 5,24 -0,80 0,14 5,06 0,05
Ενοίκια 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20
Συντήρηση και επισκευή κατοικιών 0,03 0,07 0,01 0,02 0,07 0,02
Μεταφορές 0,00 0,05 0,03 0,04 0,06 0,04
Επικοινωνίες 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
Ασφάλειες 0,07 -0,01 0,07 0,05 0,00 0,05
Υπηρεσίες απο κρατικούς φορείς 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03
Εκπαίδευση 0,22 0,16 0,15 0,14 0,13 0,16
Ιατρική περίθαλψη 0,36 0,19 0,36 0,23 0,30 0,31
Εστιατόρια και καφενεία 0,42 0,52 0,39 0,34 0,64 0,43
Προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες 0,27 0,43 0,22 0,23 0,59 0,23
Σύνολο Υπηρεσιών 1,58 1,64 1,45 1,14 2,05 1,44
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Πίνακας Γ.8Α Ισοζύγιο πληρωμών
(€ εκατομμύρια)

2007 2008 (προκ.)
Καθαρό Καθαρό

Πίστωση Χρέωση Ποσό Πίστωση Χρέωση Ποσό
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 10.502,8 12.367,7 -1.865,0 10.828,8 13.875,9 -3.047,0

ΑΓΑΘΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 9.901,5 11.759,5 -1.858,0 10.169,3 13.180,1 -3.010,8

ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.487,1 8.526,8 -1.039,6 7.585,8 9.612,4 -2.026,6

ΑΓΑΘΑ 1.083,2 5.793,6 -4.710,4 1.149,2 6.695,6 -5.546,3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.403,9 2.733,2 3.670,7 6.436,6 2.916,8 3.519,8
Μεταφορές 1.543,4 881,8 661,5 1.770,9 1.106,2 664,7
Ταξιδιωτικό 1.954,6 1.070,7 884,0 1.861,1 1.052,6 808,5
Επικοινωνίες 85,9 103,3 -17,4 76,0 100,7 -24,6
Κατασκευαστικές υπηρεσίες 148,1 21,0 127,1 103,6 15,0 88,6
Ασφάλειες 85,0 61,2 23,8 122,8 45,4 77,4
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 528,5 116,1 412,5 745,2 148,9 596,3
Μηχανοργάνωση και πληροφόρηση 198,9 27,9 171,0 144,6 19,5 125,0
Πνευματικά δικαιώματα 15,5 39,3 -23,8 8,2 31,9 -23,7
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 1.425,1 259,1 1.166,0 1.395,6 268,2 1.127,4
Προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 56,3 59,7 -3,3 35,7 51,0 -15,3
Υπηρεσίες δημοσίου π.δ.κ.α. 362,6 93,2 269,4 173,0 77,4 95,6
Υπηρεσίες που δεν έχουν κατανεμηθεί 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2.414,4 3.232,7 -818,3 2.583,5 3.567,7 -984,2
Εισοδήματα από εργασία 31,6 162,9 -131,3 59,7 260,9 -201,2
Εισοδήματα από επενδύσεις 2.382,8 3.069,8 -687,0 2.523,9 3.306,8 -782,9
Εισοδήματα από άμεσες επενδύσεις 603,1 1.689,5 -1.086,4 530,5 1.649,5 -1.119,0
Εισοδήματα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου 627,5 633,5 -5,9 881,2 741,2 140,0
Εισοδήματα από λοιπές επενδύσεις 1.152,2 746,8 405,3 1.112,1 916,1 196,1

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 601,3 608,2 -7,0 659,5 695,8 -36,3
Γενική κυβέρνηση 176,0 199,7 -23,6 131,5 208,3 -76,8
Λοιποί τομείς 425,2 408,6 16,7 528,1 487,5 40,6

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1.907,0 2.957,4
Κίνηση κεφαλαίων 63,5 57,8 5,7 54,4 45,4 9,0

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές 1.901,3 2.948,4
Άμεσες επενδύσεις 720,2 311,9

Κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό -906,3 -889,6
Μη κατοίκων στην Κύπρο 1.626,4 1.201,5

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

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 101,4 -186,9
Λοιπές επενδύσεις 1.182,2 15.334,3

Απαιτήσεις -10.110,1 -7.469,9
Υποχρεώσεις 11.292,3 22.804,1

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 220,2 268,7
ΚΑΘΑΡΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ -42,1 89,7

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

2008 (1ο εξάμηνο) (προκ.) 2009 (1ο εξάμηνο) (προκ.)
Καθαρό Καθαρό

Πίστωση Χρέωση Ποσό Πίστωση Χρέωση Ποσό
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 4.796,4 6.113,2 -1.316,8 4.488,4 5.228,7 -740,3

ΑΓΑΘΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 4.488,8 5.761,3 -1.272,5 4.251,8 4.905,7 -654,0

ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.433,5 4.651,8 -1.218,3 3.090,4 3.719,0 -628,6

ΑΓΑΘΑ 590,7 3.277,5 -2.686,9 490,0 2.551,9 -2.061,9

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.842,9 1.374,3 1.468,6 2.600,4 1.167,1 1.433,3
Μεταφορές 859,5 561,9 297,6 757,5 475,2 282,3
Ταξιδιωτικό 718,0 420,6 297,4 594,4 389,6 204,7
Επικοινωνίες 47,8 57,2 -9,3 38,2 44,1 -5,9
Κατασκευαστικές υπηρεσίες 64,6 6,2 58,5 26,8 4,5 22,3
Ασφάλειες 43,1 25,4 17,7 42,2 21,8 20,5
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 278,2 78,6 199,6 324,8 68,7 256,1
Μηχανοργάνωση και πληροφόρηση 74,7 9,5 65,3 40,1 8,4 31,7
Πνευματικά δικαιώματα 4,1 7,3 -3,2 4,0 7,9 -3,8
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 658,3 134,6 523,8 714,3 101,1 613,2
Προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 23,9 30,9 -6,9 11,7 17,1 -5,4
Υπηρεσίες δημοσίου π.δ.κ.α. 70,5 42,2 28,2 46,4 28,8 17,6
Υπηρεσίες που δεν έχουν κατανεμηθεί 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 1.055,2 1.109,5 -54,2 1.161,3 1.186,7 -25,4
Εισοδήματα από εργασία 33,6 117,5 -84,0 36,2 86,6 -50,5
Εισοδήματα από επενδύσεις 1.021,7 991,9 29,7 1.125,2 1.100,1 25,1
Εισοδήματα από άμεσες επενδύσεις 129,1 275,8 -146,7 167,0 352,9 -185,9
Εισοδήματα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου 331,0 285,3 45,6 396,0 288,7 107,2
Εισοδήματα από λοιπές επενδύσεις 561,5 430,8 130,8 562,2 458,4 103,8

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 307,6 351,9 -44,3 236,7 322,9 -86,3
Γενική κυβέρνηση 72,2 110,4 -38,3 67,7 112,9 -45,1
Λοιποί τομείς 235,5 241,5 -6,0 168,9 210,1 -41,1

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1.296,5 708,7
Κίνηση κεφαλαίων 35,0 23,2 11,8 40,4 27,5 12,9

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές 1.284,8 695,8
Άμεσες επενδύσεις -238,7 235,4

Κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό -603,5 -104,4
Μη κατοίκων στην Κύπρο 364,8 339,8

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου -1.821,3 -7.262,7
Απαιτήσεις -1.635,3 -10.678,5
Υποχρεώσεις -186,0 3.415,9

Χρηματοοικονομικά παράγωγα -60,1 45,2
Λοιπές επενδύσεις 3.052,7 7.602,2

Απαιτήσεις 1.338,4 -6.884,1
Υποχρεώσεις 1.714,2 14.486,3

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 352,3 75,7
ΚΑΘΑΡΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ 20,2 31,6

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

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

Εισαγωγές 6.353,4 7.366,7 15,9 4.962,7 3.707,5 -25,3
Καταναλωτικά αγαθά 1.834,5 2.047,5 11,6 1.316,1 1.263,2 -4,0
Ενδιάμεσα αγαθά 1.848,9 2.129,9 15,2 1.435,5 1.022,8 -28,8
Κεφαλαιουχικά αγαθά 571,5 664,6 16,3 444,3 407,9 -8,2
Μεταφορικός εξοπλισμός και ανταλλακτικά 1.013,7 1.047,8 3,4 718,2 363,1 -49,4
Καύσιμα και λιπαντικά 1.071,2 1.450,0 35,4 1.041,0 643,7 -38,2

Εξαγωγές 1.082,7 1.190,4 9,9 807,1 634,0 -21,4
Έλλειμμα ισοζυγίου 5.270,7 6.176,3 17,2 4.155,6 3.073,5 -26,0

Πηγή: ΣΥΚ.

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

Καθαρή Ροή Κεφαλαίων
Κωδικός
NACE Οικονομική δραστηριότητα 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008**
595 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ -0,3 0,3 * 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0
1495 ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 0,1 4,1 8,9 2,8 2,1 2,1 4,7 50,3 19,9 0,4 2,1 -12,7
3995 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 7,5 -5,2 6,0 14,3 5,6 37,8 -9,2 53,2 30,4 79,6 15,4 4,2
4195 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
4500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3,2 3,7 * 6,6 -6,3 13,6 29,8 58,9 68,3 47,9 52,2 38,6
5295 ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 125,1 130,2 132,4 210,7 256,1 217,8 101,1 277,3 177,2 262,5 371,3 415,9
5500 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 1,3 -0,6 0,4 2,3 21,3 8,3 1,9 * * 5,7 10,6 9,0
6495 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0,7 2,4 7,2 9,6 -0,2 44,6 119,1 * * -21,6 55,6 152,0
6895 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 184,5 42,0 394,5 431,8 444,3 173,6 140,0 122,1 0,8 279,8 316,5 1.315,2
7395 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 140,0 108,6 172,6 218,3 278,9 523,3 338,1 205,8 356,0 485,2 801,6 817,9
9995 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 17,9 20,1 30,9 12,6 35,8 67,8 40,0 75,8 269,6 322,4 1,1 -0,9
9996 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 24,4 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0
9999 ΣΥΝΟΛΟ 479,9 305,6 754,3 909,1 1.037,8 1.103,6 789,8 873,0 940,5 1.461,9 1.626,4 2.741,1

Καθαρή Ροή Κεφαλαίων
Γεωγραφική / οικονομική ζώνη 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008**
E1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 397,2 252,5 637,0 771,4 873,3 955,1 667,5 764,5 909,4 861,0 1.553,1 2.357,3
D2 ΕΕ-15 195,4 * 209,1 392,9 414,0 418,1 511,7 477,4 501,3 443,1 945,0 923,8
D3 EE-25 231,6 223,2 219,1 458,4 455,2 444,1 588,4 604,3 534,0 492,2 972,1 992,1
E4 ΑΦΡΙΚΗ 15,3 19,0 19,1 16,2 20,8 25,3 25,9 * * * -0,9 59,3
E7 ΑΜΕΡΙΚΗ 33,1 * 75,2 82,6 82,3 * 30,3 * -9,4 192,4 5,0 187,8
F2 ΑΣΙΑ 34,7 31,1 24,7 39,7 63,0 86,6 * 14,8 34,2 413,3 69,2 138,3
F7 ΩΚΕΑΝΙΑ -0,4 * -1,7 -0,8 -1,7 * * -1,2 * * 0,0 -1,5
Ζ8 ΕΚΤΟΣ ΕΕ-15 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0
A1 ΣΥΝΟΛΟ 479,9 305,6 754,3 909,1 1.037,8 1.103,6 789,8 873,0 940,5 1.461,9 1.626,4 2.741,1

Πηγή: ΚΤΚ.
* Για λόγους εξασφάλισης της εμπιστευτικότητας των στοιχείων, ποσά τα οποία προκύπτουν από μικρό αριθμό προσώπων / εταιρειών δεν παρουσιάζονται ξεχωριστά αλλά συμπεριλαμβάνονται στα ευρύτερα σύνολα. 
** To 2008 τα στοιχεία συμπεριλαμβάνουν και τα brass plates (οργανισμός ή επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχει συσταθεί ή εγγραφεί στην Κύπρο χωρίς όμως να διατηρεί φυσική παρουσία στην Κύπρο).
Για την μετατροπή των λιρών Κύπρου σε ευρώ χρησιμοποιήθηκε η αμετάκλητη ισοτιμία €1 = £0,585274.
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Πίνακας Γ.11 Άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό
(€ εκατομμύρια)

Καθαρή Ροή Κεφαλαίων
Κωδικός
NACE Οικονομική Δραστηριότητα 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008**
595 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 0,0 * * -2,6 * -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1495 ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
3995 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 0,6 -2,6 -3,8 -7,1 -7,1 -4,6 -15,5 -58,9 -39,5 41,3 -2,1 -0,1
4195 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ * 0,0 0,0 * * -1,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,5
4500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -1,0 -1,2 -1,2 -4,2 * -69,5 -75,0 * -196,8 * -49,4 -99,5
5295 ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -1,8 -0,6 -2,7 -9,1 -7,9 -5,3 -32,6 -37,3 176,9 -30,2 -22,9 -15,5
5500 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ * * -2,3 -18,2 -62,9 -16,3 -88,1 * * * -22,4 -18,4
6495 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0,0 -8,7 -39,6 -22,2 -13,5 -21,3 -18,4 -12,0 3,8 -10,0 -54,5 -13,0
6895 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ -18,8 -47,5 -116,2 -98,4 -160,9 -112,1 -94,6 -122,4 42,5 -430,9 -348,1 -2.232,7
7395 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -4,3 -1,5 -2,5 -18,1 -12,7 -299,6 -132,4 -137,4 -415,8 -180,3 -406,8 -277,5
9995 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ * * * * -3,9 -0,8 -10,7 -0,7 * 114,2 -0,1 -1,1
9996 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 -39,5 -8,9 0,0 0,0 0,0 0,0
9999 ΣΥΝΟΛΟ -24,5 -62,6 -169,4 -183,0 -274,3 -540,6 -506,8 -555,4 -442,4 -707,2 -906,3 -2.657,4

Καθαρή Ροή Κεφαλαίων
Γεωγραφική / οικονομική ζώνη 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008**
E1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ -20,6 -44,6 -115,0 -139,2 -234,8 -441,4 -412,0 -475,6 -301,9 -375,8 -842,1 -1.781,5
D2 ΕΕ-15 -19,8 -36,2 -104,4 -114,4 -221,9 -188,0 -319,4 -319,7 -127,1 -68,8 -494,5 72,0
D3 ΕΕ-25 -20,0 -36,0 -104,6 -116,1 -223,6 -429,0 -339,0 -359,2 -138,7 -34,7 -516,3 -8,9
E4 ΑΦΡΙΚΗ * -0,6 -30,0 -7,6 * -26,4 -35,4 * * -213,4 -0,8 -77,8
E7 ΑΜΕΡΙΚΗ -1,1 * * -2,4 * * -16,9 -6,5 * * -5,4 -563,0
F2 ΑΣΙΑ -1,2 -16,0 -21,4 -0,6 -3,9 * -41,1 * * * -51,8 -193,8
F7 ΩΚΕΑΝΙΑ * * * -33,2 -32,9 -3,4 -1,4 -11,2 -4,8 -8,6 -5,8 -41,1
Ζ8 ΕΚΤΟΣ ΕΕ-15 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΝΕΜΗΘΕΙ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,1
A1 ΣΥΝΟΛΟ -24,5 -62,6 -169,4 -183,0 -274,3 -540,6 -506,8 -555,4 -442,4 -707,2 -906,3 -2.657,4

Πηγή: ΚΤΚ.
* Για λόγους εξασφάλισης της εμπιστευτικότητας των στοιχείων, ποσά τα οποία προκύπτουν από μικρό αριθμό προσώπων / εταιρειών δεν παρουσιάζονται ξεχωριστά αλλά συμπεριλαμβάνονται στα ευρύτερα σύνολα. 
** To 2008 τα στοιχεία συμπεριλαμβάνουν και τα brass plates (οργανισμός ή επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχει συσταθεί ή εγγραφεί στην Κύπρο χωρίς όμως να διατηρεί  φυσική παρουσία στην Κύπρο). 
Για την μετατροπή των λιρών Κύπρου σε ευρώ χρησιμοποιήθηκε η αμετάκλητη ισοτιμία €1 = £0,585274.
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Πίνακας Γ.12 Ετήσια διεθνής επενδυτική θέση: 2008 (προκαταρκτικά) συμπεριλαμβανομένων των brass plates
(€ εκατομμύρια)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 1.640,5

-6.025,5
ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.111,4

Στο εξωτερικό 6.743,0
Συμμετοχές και επανεπενδυθέντα κέρδη 1.689,4

ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) 5.053,6
Μη ΝΧΙ (Λοιποί τομείς) 2.368,4

Λοιπά κεφάλαια 65,2
ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) 2.303,3
Μη ΝΧΙ (Λοιποί τομείς) 15.136,9

Στην Κύπρο 11.614,9
Συμμετοχές και επανεπενδυθέντα κέρδη 2.825,9

ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) 8.789,0
Μη ΝΧΙ (Λοιποί τομείς) 3.522,0

Λοιπά κεφάλαια 274,9
ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) 3.247,1
Μη ΝΧΙ (Λοιποί τομείς) 26.291,2 7.967,0 18.324,2

1.052,5 872,1
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Μετοχικοί τίτλοι
Νομισματικές αρχές 2,0 615,0
Γενική Κυβέρνηση 1.050,5 257,1
ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) 25.238,7 7.094,9
Λοιποί τομείς 24.834,0 5.726,9

Χρεόγραφα 2.455,4
Ομόλογα και γραμμάτια 1.050,0

Νομισματικές αρχές 21.902,4 4.676,9
Γενική Κυβέρνηση 476,2
ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) 404,7 1.368,0
Λοιποί τομείς

Μέσα χρηματαγοράς 480,0
Νομισματικές αρχές 342,0 813,0
Γενική Κυβέρνηση 62,8 75,0
ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) 503,7 875,8 -372,1
Λοιποί τομείς

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 498,6 872,9 -374,3
Νομισματικές αρχές 5,1 2,9 -867,8
Γενική Κυβέρνηση 44.215,3 55.218,6 -11.003,3
ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) 104,1 467,3
Λοιποί τομείς 104,1 467,3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 98,0 835,0
Νομισματικές αρχές 90,0

Δάνεια/Νόμισμα και καταθέσεις 835,0
Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις 8,0

Γενική Κυβέρνηση 38.265,5 52.000,3
Εμπορικές πιστώσεις 38.265,5 52.000,3
Δάνεια/Νόμισμα και καταθέσεις
Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις 5.747,7 1.916,0

ΝΧΙ (πλην της Kεντρικής Tράπεζας) 112,7 760,0
Δάνεια/Νόμισμα και καταθέσεις 5.635,0 1.156,0
Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

Λοιποί τομείς 717,3
Εμπορικές πιστώσεις 94,5 613,6
Δάνεια/Νόμισμα και καταθέσεις 4.864,2 987,9
Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.261,0

Πηγή: ΚΤΚ.
ΝΧΙ: Νομισματικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
** Tα στοιχεία για το  2008 περιλαμβάνουν και τα brass plates (οργανισμός ή επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχει συσταθεί ή εγγραφεί στην Κύπρο χωρίς όμως να διατηρεί φυσική παρουσία στην Κύπρο). 
Για την μετατροπή των λιρών Κύπρου σε ευρώ χρησιμοποιήθηκε η αμετάκλητη ισοτιμία €1 = £0,585274.



■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ150

Πίνακας Γ.13 αφίξεις τουριστών  και έσοδα από τουρισμό

Αφίξεις τουριστών Έσοδα από τουρισμό
Αριθμός ποσοστιαία μεταβολή ποσοστιαία μεταβολή

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

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

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

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

2008 Ιανουάριος 50.658 -2,3 -2,3 35,3 4,9 4,9
Φεβρουάριος 70.140 11,2 5,1 40,6 5,5 5,2
Μάρτιος 108.164 3,7 4,4 67,3 -1,7 1,8
Απρίλιος 182.091 -3,8 0,6 107,8 -12,8 -5,0
Μάιος 271.599 -0,5 0,1 191,3 -6,5 -5,7
Ιούνιος 307.237 8,8 2,7 229,6 10,7 -0,7
Ιούλιος 342.554 -2,8 1,2 272,9 -5,0 -2,0
Αύγουστος 328.100 -3,7 0,2 278,0 -9,1 -3,7
Σεπτέμβριος 305.348 -3,2 -0,3 247,4 -5,9 -4,1
Οκτώβριος 267.866 -2,6 -0,6 198,6 -3,7 -4,0
Νοέμβριος 97.900 3,3 -0,5 72,4 6,8 -3,6
Δεκέμβριος 72.127 -2,2 -0,5 51,6 0,5 -3,5

2009 Ιανουάριος 47.066 -7,1 -7,1 31,2 -11,6 -11,6
Φεβρουάριος 56.626 -19,3 -14,2 36,3 -10,7 -11,1
Μάρτιος 90.434 -16,4 -15,2 57,4 -14,7 -12,8
Απρίλιος 181.395 -0,4 -8,6 107,4 -0,3 -7,5
Μάιος 246.546 -9,2 -8,9 158,1 -17,4 -11,7
Ιούνιος 260.931 -15,1 -10,8 175,4 -23,6 -15,8
Ιούλιος 304.126 -11,2 -10,9 232,5 -14,8 -15,5
Αύγουστος 291.583 -11,1 -11,0 234,8 -15,5 -15,5
Σεπτέμβριος 276.178 -9,6 -10,7 200,2 -19,1 -16,1
Οκτώβριος 230.431 -14,0 -11,1 n/a n/a n/a

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

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

Έτος / Q προϊόν κατανάλωση κατανάλωση επενδύσεις υπηρεσιών υπηρεσιών
1995 Q1 1.912,0 231,3 1.448,0 504,7 705,7 977,7

Q2 2.153,7 259,2 1.220,4 639,3 1.097,9 1.063,1
Q3 2.095,2 266,8 1.151,1 425,0 1.300,6 1.048,3
Q4 2.034,6 422,6 1.388,3 190,3 1.080,1 1.046,7

1996 Q1 1.980,5 251,9 1.437,6 571,7 793,5 1.074,1
Q2 2.171,1 299,1 1.281,0 596,5 1.136,2 1.141,6
Q3 2.122,5 321,7 1.211,5 377,2 1.304,6 1.092,5
Q4 2.072,9 482,2 1.459,9 198,5 1.096,4 1.164,2

1997 Q1 2.017,2 298,8 1.473,9 457,0 805,0 1.017,4
Q2 2.158,6 339,6 1.321,8 552,2 1.143,6 1.198,5
Q3 2.217,5 349,5 1.205,0 414,5 1.431,4 1.182,8
Q4 2.149,7 487,1 1.505,4 169,5 1.103,3 1.115,6

1998 Q1 2.089,5 349,9 1.601,6 382,0 852,2 1.096,2
Q2 2.300,3 340,7 1.366,6 540,3 1.185,3 1.132,6
Q3 2.333,4 372,6 1.255,5 472,1 1.425,9 1.192,7
Q4 2.250,8 470,9 1.607,4 282,6 1.091,3 1.201,3

1999 Q1 2.181,2 368,0 1.666,1 338,3 849,6 1.040,8
Q2 2.414,1 381,6 1.409,3 580,8 1.265,1 1.222,6
Q3 2.438,1 385,7 1.280,2 374,4 1.607,2 1.209,4
Q4 2.375,3 532,6 1.645,4 269,6 1.223,0 1.295,3

2000 Q1 2.306,8 336,7 1.763,6 405,6 981,7 1.180,8
Q2 2.551,8 344,7 1.506,9 691,9 1.417,2 1.408,9
Q3 2.552,1 387,4 1.377,2 398,0 1.748,0 1.358,5
Q4 2.472,5 514,4 1.757,7 315,7 1.324,2 1.439,6

2001 Q1 2.383,5 368,7 1.877,0 389,5 1.038,0 1.289,7
Q2 2.655,6 397,6 1.542,1 654,4 1.569,8 1.508,2
Q3 2.677,9 424,8 1.428,0 478,8 1.851,3 1.505,0
Q4 2.560,1 563,3 1.838,2 176,9 1.345,7 1.363,9

2002 Q1 2.442,4 411,6 1.820,2 545,5 955,8 1.290,8
Q2 2.698,4 429,8 1.593,6 659,4 1.485,6 1.470,0
Q3 2.713,0 457,2 1.531,1 420,4 1.744,0 1.439,7
Q4 2.639,6 576,9 1.818,5 319,8 1.341,9 1.417,5

2003 Q1 2.485,5 433,3 1.789,1 648,9 876,0 1.261,7
Q2 2.747,5 442,1 1.673,4 679,8 1.315,0 1.362,7
Q3 2.760,0 453,0 1.572,9 369,7 1.823,5 1.459,1
Q4 2.699,8 660,5 1.873,3 172,5 1.473,2 1.479,7

2004 Q1 2.588,4 403,5 1.877,6 551,7 1.137,9 1.382,3
Q2 2.869,3 448,2 1.742,3 704,6 1.500,7 1.526,5
Q3 2.870,0 456,7 1.725,7 445,5 1.774,5 1.532,3
Q4 2.814,7 570,4 1.999,6 545,9 1.354,5 1.655,7

2005 Q1 2.698,8 405,0 1.975,2 637,1 1.162,2 1.480,7
Q2 2.968,6 447,8 1.835,5 580,5 1.578,0 1.473,2
Q3 2.984,1 414,8 1.762,4 499,9 1.889,8 1.582,8
Q4 2.930,8 674,6 2.067,1 531,3 1.406,8 1.748,9

2006 Q1 2.805,8 454,9 2.049,3 626,3 1.275,9 1.600,7
Q2 3.102,0 500,7 1.904,9 686,6 1.671,0 1.661,2
Q3 3.100,7 478,1 1.863,8 415,9 2.036,8 1.693,9
Q4 3.053,9 652,1 2.167,2 694,2 1.287,1 1.746,6

2007 Q1 2.929,4 459,6 2.196,2 704,0 1.272,7 1.703,1
Q2 3.228,7 452,8 2.044,9 921,4 1.638,3 1.828,6
Q3 3.245,8 489,8 1.984,3 508,1 2.224,5 1.960,9
Q4 3.194,0 686,1 2.412,9 561,6 1.583,8 2.050,4

2008 Q1 3.055,3 452,7 2.383,7 900,1 1.265,6 1.946,8
Q2 3.351,7 470,3 2.234,7 972,8 1.689,2 2.015,3
Q3 3.357,4 600,7 2.220,3 723,7 2.096,4 2.283,6
Q4 3.283,3 676,5 2.484,7 475,8 1.518,4 1.872,2

2009 Q1 3.082,6 484,4 2.423,9 662,4 1.138,8 1.626,9
Q2 3.313,7 480,0 2.267,0 768,2 1.461,1 1.662,6

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

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

Έτος / Q προϊόν κατανάλωση κατανάλωση επενδύσεις υπηρεσιών υπηρεσιών
1995 Q1 1.627,7 188,4 1.223,5 454,4 601,7 840,4

Q2 1.889,9 212,0 1.106,0 556,7 935,0 919,8
Q3 1.829,3 218,0 1.055,5 355,8 1.107,7 907,6
Q4 1.803,4 347,4 1.238,2 200,0 931,8 914,0

1996 Q1 1.722,6 209,5 1.257,4 515,1 688,6 948,1
Q2 1.944,6 250,0 1.188,4 533,5 988,5 1.015,8
Q3 1.904,1 272,9 1.135,2 333,3 1.140,5 977,8
Q4 1.878,0 411,3 1.331,3 227,4 964,3 1.056,4

1997 Q1 1.793,3 263,3 1.318,7 429,3 716,9 934,9
Q2 1.978,6 300,4 1.244,9 514,8 1.027,2 1.108,6
Q3 2.037,0 314,0 1.153,0 371,4 1.298,9 1.100,3
Q4 2.001,6 437,7 1.401,6 196,9 1.005,2 1.039,9

1998 Q1 1.912,2 318,3 1.457,7 367,6 782,1 1.013,5
Q2 2.171,1 310,1 1.309,2 518,0 1.090,3 1.056,5
Q3 2.214,3 340,0 1.220,1 436,7 1.320,9 1.103,4
Q4 2.147,6 430,9 1.518,9 297,9 1.011,6 1.111,7

1999 Q1 2.055,5 344,6 1.545,9 343,3 791,1 969,5
Q2 2.327,0 359,7 1.369,8 558,9 1.193,7 1.155,1
Q3 2.360,3 363,1 1.266,6 356,0 1.529,6 1.155,0
Q4 2.319,8 507,1 1.604,2 285,2 1.175,6 1.252,3

2000 Q1 2.246,0 330,1 1.699,4 408,1 959,1 1.150,8
Q2 2.544,8 340,0 1.524,0 648,6 1.411,9 1.379,7
Q3 2.564,5 391,3 1.412,6 378,8 1.754,8 1.373,0
Q4 2.527,8 521,8 1.769,2 375,8 1.345,3 1.484,3

2001 Q1 2.409,8 384,3 1.851,7 407,1 1.062,8 1.296,1
Q2 2.770,7 413,5 1.600,3 671,8 1.614,8 1.529,6
Q3 2.779,6 439,6 1.496,5 472,2 1.898,4 1.527,1
Q4 2.667,9 581,4 1.894,1 195,5 1.374,2 1.377,4

2002 Q1 2.504,5 434,5 1.835,0 567,5 972,6 1.305,2
Q2 2.797,7 452,6 1.679,5 672,0 1.501,6 1.508,0
Q3 2.846,5 486,3 1.647,5 433,5 1.757,7 1.478,5
Q4 2.831,2 623,5 1.932,1 387,1 1.340,6 1.452,0

2003 Q1 2.681,2 493,8 1.896,7 716,0 871,8 1.297,1
Q2 3.027,7 511,6 1.840,1 749,9 1.309,9 1.383,7
Q3 3.044,4 533,9 1.739,1 414,1 1.840,6 1.483,4
Q4 3.008,1 783,2 2.062,5 166,4 1.501,4 1.505,4

2004 Q1 2.890,0 483,4 2.024,0 622,9 1.168,6 1.408,8
Q2 3.232,8 535,5 1.933,3 784,2 1.562,8 1.582,9
Q3 3.274,9 549,5 1.937,0 515,8 1.878,2 1.605,6
Q4 3.255,9 686,9 2.262,4 629,7 1.436,6 1.759,7

2005 Q1 3.101,5 507,1 2.193,9 737,2 1.241,4 1.578,1
Q2 3.422,5 559,7 2.092,8 673,9 1.699,4 1.603,3
Q3 3.472,7 522,2 2.026,3 615,5 2.042,5 1.733,7
Q4 3.465,4 838,1 2.385,9 655,4 1.521,6 1.935,5

2006 Q1 3.318,5 585,9 2.321,9 796,1 1.393,7 1.779,1
Q2 3.693,2 640,9 2.233,6 831,9 1.841,6 1.854,8
Q3 3.722,0 618,5 2.203,8 527,6 2.259,3 1.887,3
Q4 3.701,5 837,2 2.538,6 840,5 1.435,0 1.949,8

2007 Q1 3.562,6 607,8 2.540,1 897,7 1.422,7 1.905,7
Q2 3.964,2 601,9 2.450,7 1.146,7 1.845,4 2.080,5
Q3 4.046,3 652,2 2.409,0 696,5 2.531,4 2.242,7
Q4 4.023,5 902,7 2.943,1 742,3 1.812,3 2.376,9

2008 Q1 3.918,9 628,4 2.899,5 1.210,1 1.467,1 2.286,3
Q2 4.332,1 650,6 2.815,9 1.301,2 1.974,1 2.409,7
Q3 4.396,4 837,6 2.844,2 987,9 2.476,6 2.749,9
Q4 4.286,4 946,8 3.142,2 657,0 1.796,1 2.255,6

2009 Q1 3.955,1 713,9 2.989,3 779,7 1.356,1 1.884,0
Q2 4.277,4 709,5 2.891,7 936,4 1.675,7 1.935,8

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

% Μεταβολή
Μεταβολή κινητού προηγούμενου κινητού μέσου

Έτος / Μήνας Όγκος μέσου 6 μηνών έτους 6 μηνών
2006 Ιανουάριος 96,0 104,5 7,7 -10,2

Φεβρουάριος 88,4 102,5 5,5 -7,6
Μάρτιος 97,1 101,8 5,9 -4,7
Απρίλιος 101,7 102,2 1,4 -2,6
Μάιος 104,6 103,0 11,4 1,8
Ιούνιος 107,7 99,3 5,4 6,1
Ιούλιος 116,3 102,6 7,4 6,1
Αύγουστος 107,4 105,8 7,0 6,4
Σεπτέμβριος 109,1 107,8 7,9 6,7
Οκτώβριος 108,0 108,9 8,7 7,9
Νοέμβριος 106,7 109,2 6,8 7,2
Δεκέμβριος 139,7 114,5 7,5 7,5

2007 Ιανουάριος 100,7 111,9 4,9 7,2
Φεβρουάριος 95,1 109,9 7,6 7,3
Μάρτιος 108,4 109,8 11,6 7,8
Απρίλιος 106,9 109,6 5,1 7,3
Μάιος 111,8 110,4 6,9 7,3
Ιούνιος 118,4 106,9 9,9 7,7
Ιούλιος 124,9 110,9 7,4 8,1
Αύγουστος 118,3 114,8 10,1 8,5
Σεπτέμβριος 115,6 116,0 6,0 7,6
Οκτώβριος 117,5 117,8 8,8 8,2
Νοέμβριος 119,8 119,1 12,3 9,1
Δεκέμβριος 154,8 125,2 10,8 9,3

2008 Ιανουάριος 108,6 122,4 7,8 9,4
Φεβρουάριος 109,1 120,9 14,7 10,0
Μάρτιος 110,2 120,0 1,7 9,3
Απρίλιος 118,6 120,2 10,9 9,7
Μάιος 123,2 120,8 10,2 9,3
Ιούνιος 121,2 115,2 2,4 7,7
Ιούλιος 136,2 119,8 9,0 8,0
Αύγουστος 120,6 121,7 1,9 6,0
Σεπτέμβριος 124,5 124,1 7,7 7,0
Οκτώβριος 121,0 124,5 3,0 5,7
Νοέμβριος 113,2 122,8 -5,5 3,1
Δεκέμβριος 154,3 128,3 -0,3 2,5

2009 Ιανουάριος 112,7 124,4 3,8 1,6
Φεβρουάριος 106,7 122,1 -2,2 1,0
Μάρτιος 109,9 119,6 -0,3 -0,3
Απρίλιος 115,9 118,8 -2,3 -1,2
Μάιος 115,6 119,2 -6,2 -1,3
Ιούνιος 118,0 113,1 -2,6 -1,8
Ιούλιος ** 133,2 116,6 -2,2 -2,7
Αύγουστος* 118,6 118,5 -1,7 -2,6

Ποσοστϊαία μεταβολή ανα κατηγορία Αύγουστος * Αύγουστος  * Ιαν.-Αύγ.* Ιαν.-Αύγ.* 
2008/2007 2008/2007 2009/2008 2009/2008

Γενικός Δείκτης 1,9 -1,7 7,2 -1,8
Γενικός Δείκτης εκτός των καυσίμων αυτοκινήτων 0,6 0,7 6,6 -1,1
Τρόφιμα - ποτά - καπνός (σε μη ειδικευμένα καταστήματα) 7,4 0,7 8,2 0,0
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 17,7 -3,0 18,6 0,3
Τρόφιμα - ποτά - καπνός (σε ειδικευμένα καταστήματα) 6,7 -2,6 11,1 -9,8
Εδώδιμα προϊόντα 7,3 0,1 8,7 -1,7
Μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός των καυσίμων αυτοκινήτων) 1,0 -2,6 7,5 -2,6
Υφάσματα - ενδύματα - υποδήματα -2,7 7,3 6,5 4,4
Ηλεκτρικά είδη και έπιπλα -3,7 -3,7 4,0 -6,0
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών βιβλία και άλλα -5,3 -4,3 5,2 -6,7
Καύσιμα αυτοκινήτων σε ειδικευμένα καταστήματα -7,1 -2,3 1,9 1,9

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

Πωλήσεις Τσιμέντου (Όγκος) Εγκεκριμένες Άδειες Οικοδομής ('Ογκος)
% Μεταβολή % Μεταβολή

Σύνολο Προηγούμενο κινητός μέσος Εμβαδόν Προηγούμενο κινητός μέσος
Έτος / Μήνας (εκ.τόνοι) έτος 6 μηνών (τετρ.μετρ) έτος 6 μηνών
2006 Ιανουάριος 112.257 -7,20 0,40 280.754 4,75 12,25

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

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

2008 Ιανουάριος 156.587 18,12 9,90 249.822 -5,34 -2,89
Φεβρουάριος 173.499 32,81 13,66 299.159 -0,10 -2,31
Μάρτιος 175.963 0,96 13,04 295.942 -23,92 -8,92
Απρίλιος 164.519 19,91 13,30 296.211 -8,72 -9,74
Μάιος 179.007 11,23 13,00 293.231 -11,94 -8,77
Ιούνιος 172.650 4,36 13,45 312.757 2,84 -8,72
Ιούλιος 200.922 14,82 13,04 329.337 -3,06 -8,20
Αύγουστος 69.945 -11,42 7,98 188.451 -1,85 -8,84
Σεπτέμβριος 168.055 13,25 10,30 339.160 17,55 -1,28
Οκτώβριος 178.855 1,21 7,07 374.647 17,78 3,50
Νοέμβριος 164.606 -7,09 3,62 382.457 38,68 12,14
Δεκέμβριος 135.678 1,90 3,22 327.935 15,18 14,31

2009 Ιανουάριος 120.871 -22,81 -3,79 278.876 11,63 17,57
Φεβρουάριος 122.367 -29,47 -7,78 273.892 -8,45 15,20
Μάρτιος 123.823 -29,63 -14,79 255.578 -13,64 9,86
Απρίλιος 117.392 -28,65 -20,00 234.397 -20,87 3,03
Μάιος 132.204 -26,15 -23,44 254.844 -13,09 -5,44
Ιούνιος 137.449 -20,39 -26,23 359.744 15,02 -5,14
Ιούλιος 151.742 -24,48 -26,40 295.814 -10,18 -8,35
Αύγουστος 48.329 -30,90 -26,18 176.594 -6,29 -7,55
Σεπτέμβριος 126.657 -24,63 -25,27 n/a n/a n/a
Οκτώβριος 128.881 -27,94 -25,19 n/a n/a n/a

Πηγή: ΣΥΚ.
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Πίνακας Γ.18 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής - τομέας μεταποίησης

Δείκτης % Μεταβολή
Προηγούμενο Κινητός μέσος Συσσωρευμένη

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

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

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

2008 Ιανουάριος 97,00 97,10 7,18 5,22 7,29
Φεβρουάριος 100,70 98,85 11,27 7,19 9,23
Μάρτιος 106,40 101,37 -0,28 6,84 5,70
Απρίλιος 108,20 103,08 12,71 7,92 7,45
Μάιος 118,50 106,16 5,24 7,08 6,95
Ιούνιος 116,80 107,93 2,82 6,18 6,18
Ιούλιος 127,60 110,74 6,78 6,15 6,28
Αύγουστος 71,10 105,79 -4,56 4,13 5,27
Σεπτέμβριος 114,60 106,77 5,91 5,19 5,35
Οκτώβριος 114,20 107,51 2,15 3,53 5,00
Νοέμβριος 110,30 107,76 -2,22 2,22 4,28
Δεκέμβριος 110,90 108,03 0,64 1,84 3,96

2009 Ιανουάριος 87,50 87,60 -9,79 -0,96 -9,78
Φεβρουάριος 91,30 89,40 -9,33 -1,86 -9,56
Μάρτιος 94,40 91,07 -11,28 -4,74 -10,16
Απρίλιος 93,00 91,55 -14,05 -7,54 -11,18
Μάιος 100,80 93,40 -14,94 -9,84 -12,02
Ιούνιος 104,30 95,22 -10,70 -11,78 -11,78
Ιούλιος 112,80 97,73 -11,60 -12,03 -11,75
Αύγουστος 63,30 93,43 -10,97 -12,33 -11,69

Ποσοστϊαία μεταβολή ανά κατηγορία Αύγουστος Αύγουστος Ιαν.-Αύγ. Ιαν.-Αύγ.
2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008

Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού -6,0 -3,4 2,8 -4,7
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών -21,6 -28,1 -14,8 -18,3
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό εκτός από έπιπλα 5,7 -7,2 10,2 -6,0
Κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις 11,4 -31,4 8,1 -18,6
Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων
και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων -2,8 0,9 7,4 1,7
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες 10,9 -27,2 15,6 -18,9
Κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων -14,4 -26,4 7,8 -25,0
Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων -2,5 -10,4 1,9 -14,0
Κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 28,0 -27,0 26,5 -9,0
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 34,5 -21,7 3,2 -15,6
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιοπύ εξοπλισμού μεταφορών 6,8 -13,2 8,3 -8,2
Κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού -11,1 -17,2 8,4 -17,8

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

2008 2009
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Εργατικό δυναμικό 397.937 396.476 396.049 399.036 394.996 403.780
Απασχόληση 379.790 384.028 381.903 385.686 376.807 382.899

Κατά τύπο απασχόλησης:
Πλήρης απασχόληση 350.076 354.295 353.119 355.173 345.388 350.613
Μερική απασχόληση 29.714 29.733 28.783 30.513 31.420 32.287

Κατά κλάδο απασχόλησης:
Γεωργία 15.871 16.081 16.662 16.182 14.805 14.719
Βιομηχανία 86.206 86.933 89.639 90.144 86.660 82.963
Υπηρεσίες 277.714 281.014 275.602 279.360 276.342 285.217
Υπάλληλοι 304.067 307.878 304.046 309.961 301.420 306.243

Άνεργοι 18.146 12.448 14.146 13.351 18.189 20.881
Ανεργία κατά διάρκεια:

Κάτω από 12 μήνες 15.514 10.975 12.227 11.478 15.916 19.067
12 μήνες και πάνω 2.632 1.473 1.919 1.872 2.274 1.814

Ποσοστό απασχόλησης (%) 61,4 62,1 61,8 62,0 60,6 61,1
Άνδρες 70,2 71,0 71,3 70,7 68,7 69,2
Γυναίκες 53,2 53,8 53,0 53,8 53,0 53,4

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

Ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό (%) 64,3 64,2 64,1 64,2 63,6 64,4
Άνδρες 73,3 72,8 73,5 72,8 71,7 72,8
Γυναίκες 56,0 56,0 55,4 56,0 55,8 56,4

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

2006 2007 2008 2009
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

A. Εσωτερικό xρέος 12.780,94 12.816,82 12.876,08 13.153,97 13.032,27 12.993,33 12.944,89 12.905,66 12.508,01 12.434,67 12.595,06 14.191,93
Μακροπρόθεσμο xρέος 6.757,48 6.751,52 6.757,38 6.951,27 7.075,94 6.997,94 6.928,11 6.723,41 6.280,79 6.020,29 5.992,60 5.964,87
Βραχυπρόθεσμο xρέος 6.023,45 6.065,30 6.028,70 6.202,69 5.956,34 5.995,40 6.016,78 6.182,25 6.227,21 6.414,38 6.602,46 8.227,06

B. Εξωτερικό xρέος 2.006,80 2.003,83 2.049,18 2.040,57 2.043,35 2.040,59 2.132,33 2.131,90 2.117,67 2.209,10 2.354,17 1.992,07
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
ΚΤ προς το ΔΝΤ 8,15 8,15 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μακροπρόθεσμα δάνεια 625,62 622,65 656,75 656,30 659,07 656,32 732,33 731,90 717,67 714,95 827,74 827,29
Μεσοπρόθεμα (γραμμάτια του
δημοσίου στο εξωτερικό) 1.373,03 1.373,03 1.384,27 1.384,27 1.384,27 1.384,27 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00
Βραχυπρόθεσμα (γραμμάτια
του δημοσίου στο εξωτερικό) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444,15 476,43 114,79

Γ. Σύνολο δημόσιου χρέους 14.787,74 14.820,65 14.835,26 15.194,54 15.075,62 15.033,92 15.077,45 15.037,56 14.625,68 14.643,77 14.949,23 16.184,01

Δ. Καθαρό δημόσιο χρέος (εξαιρ. 
του ενδοκυβερνητικού και των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
της ΚΤΚ προς το ΔΝΤ) 9.482,54 9.436,11 9.330,93 9.634,41 9.443,47 9.239,15 9.261,52 8.854,49 8.397,65 8.228,57 8.345,95 9.356,12

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών.

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

Υπόλοιπο δανείων
% επί του συνόλου % Μεταβολή

Σεπτ. 2008 Μαρ. 2009 Σεπτ. 2009 Σεπτ. 2008-Σεπτ. 2009
A Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκομία 0,77 0,84 0,78 7,71
B Αλιεία 0,04 0,04 0,02 -36,83
C Ορυχεία και λατομεία 0,33 0,33 1,91 508,37
D Μεταποιητική βιομηχανία 3,63 3,67 3,51 2,47

από την οποία: δραστηριότητες που αφορούν κατασκευές (20.1 έως 20.3 και 26.3 έως 26.7) 0,33 0,41 0,43 37,63
E Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού 0,09 0,10 0,35 305,43
F Κατασκευές 8,76 8,91 8,43 2,09
G Χονδρικό και λιανικό εμπόριο; επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων,

μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 9,35 9,35 9,00 2,16
H Ξενοδοχεία και εστιατόρια 4,46 4,58 4,42 4,92
I Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 1,94 2,19 2,31 25,91
J Ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (εξαιρουμένων δανείων σε ΝΧΙ) 6,63 5,30 4,58 -26,65
K Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση και επιχειρηματικές δραστηριότητες 17,80 17,99 17,01 1,36

από την οποία: δραστηριότητες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (70) 11,79 13,62 12,75 14,61
L Δημόσια διοίκηση και άμυνα; υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2,54 2,46 2,45 2,10
M Εκπαίδευση 0,38 0,39 0,31 -12,16
N Υγεία και κοινωνική μέριμνα 0,56 0,56 0,49 -6,86
O Λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου ή κοινωνικού και ατομικού χαρακτήρα 3,37 3,37 2,87 -9,57
P Ιδιώτες 39,36 39,92 41,54 11,93
Q Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο 100,00 100,00 100,00 6,04

Πηγή: ΚΤΚ.
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Πίνακας Γ.22α Βασικοί συγκεντρωτικοί δείκτες του τραπεζικού τομέα(1) 

(ενοποιημένα διασυνοριακά και διατομεακά στοιχεία)

Δεκ-08 Ιούν-09
1. Αποτελεσματικότητα (%) 1.1 Δείκτης αποτελεσματικότητας (λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά έσοδα) 48,72 48,36
2. Έξοδα 2.1 Δαπάνες προσωπικού 0,85 0,74

(% επί των συνολικών στοιχείων ενεργητικού) 2.2 Λοιπά διοικητικά έξοδα 0,46 0,35
2.3 Αποσβέσεις 0,09 0,08
2.4 Συνολικά λειτουργικά έξοδα 1,41 1,18

3. Έξοδα  3.1 Δαπάνες προσωπικού 60,58 63,04
(% επί των συνολικών λειτουργικών εξόδων) 3.2 Λοιπά διοικητικά έξοδα 32,91 29,86

3.3 Αποσβέσεις 6,51 7,10
4. Έσοδα 4.1 Καθαρά έσοδα από τόκους 2,01 1,65

(% επί των συνολικών στοιχείων ενεργητικού) 4.2 Καθαρά έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες 0,88 0,79
4.3 Έσοδα από μερίσματα 0,03 0,01
4.4 Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 0,59 0,40
4.5 Κέρδη (ζημιές) από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 0,19 0,32
4.6 Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημιές) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, εκτός

εκείνων που αποτιμώνται στη δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση 0,02 0,15
4.7 Καθαρά κέρδη (ζημιές) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για εμπορία 0,03 0,03
4.8 Καθαρά κέρδη (ζημιές) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις

που αποτιμώνται στη δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων 0,05 0,00
4.9 Λοιπά καθαρά λειτουργικά έσοδα 0,08 0,05
4.10 Συνολικά λειτουργικά έσοδα 2,89 2,44

5. Έσοδα 5.1 Καθαρά έσοδα από τόκους 69,56 67,56
(% επί των συνολικών λειτουργικών εσόδων) 5.2 Καθαρά έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες 30,44 32,44

5.3 Έσοδα από μερίσματα 0,95 0,45
5.4 Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 20,27 16,55
5.5 Κέρδη (ζημιές) από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 6,45 13,26
5.6 Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημιές) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, εκτός

εκείνων που αποτιμώνται στη δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση 0,82 6,21
5.7 Καθαρά κέρδη (ζημιές) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για εμπορία 1,14 1,27
5.8 Καθαρά κέρδη (ζημιές) από χρηματοποικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

που αποτιμώνται στη δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων 1,77 0,10
5.9 Λοιπά καθαρά λειτουργικά έσοδα 2,63 2,18

6. Κερδοφορία (%) 6.1 Λειτουργικά κέρδη προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 1,48 1,26
6.2 Προβλέψεις προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 0,00 0,02
6.3 Απομειώσεις προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 0,32 0,42
6.4 Απομειώσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτιμώνται στη δίκαιη αξία μέσω του 

λογαριασμού αποτελεσμάτων προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 0,32 0,42
6.5 Συνολικά κέρδη (ζημιές) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 1,16 0,83
6.6 Συνολικά κέρδη (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από φόρους προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού 1,01 0,37
6.7 Συνολικά κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες προς συνολικά στοιχεία

ενεργητικού (ROA) 1,01 0,74
6.8 Συνολικά κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες προς συνολικά ίδια κεφάλαια (ROE) 15,22 13,39
6.9 Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 1,83 1,74

7. Στοιχεία ενεργητικού 7.1 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία 1,11 0,36
(% επί των συνολικών στοιχείων ενεργητικού) 7.2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στη δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων 0,68 0,66

7.3 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 8,13 10,65
7.4 Δάνεια και εισπρακτέα (περιλαμβανομένων χρηματοδοτικών μισθώσεων) 76,28 74,32
7.5 Επενδύσεις που κρατούνται μέχρι τη λήξη 2,43 4,54
7.6 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - λογιστική αντιστάθμισης 0,03 0,03
7.7 Πάγια και άυλα στοιχεία ενεργητικού 2,41 2,05
7.8 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες, θυγατρικές και κοινοπραξίες 0,25 0,25
7.9 Συνολικά δάνεια και χορηγήσεις 74,59 72,50
7.10 Χρεωστικοί τίτλοι 13,38 17,55
7.11 Συνολικές επενδύσεις σε μετοχές και λοιπές συμμετοχές 0,66 0,60

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Περιλαμβάνει όλες τις εγχώριες και ξένες τράπεζες που λειτουργούν στην Κύπρο, εξαιρουμένων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.
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Πίνακας Γ.22β Βασικοί συγκεντρωτικοί δείκτες του τραπεζικού τομέα(1) 

(ενοποιημένα διασυνοριακά και διατομεακά στοιχεία)

Δεκ-08 Ιούν-09
8. Υποχρεώσεις 8.1 Καταθέσεις από κεντρικές τράπεζες 4,22 7,61

(% επί των συνολικών στοιχείων ενεργητικού) 8.2 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις προς εμπορία 1,15 0,87
8.3 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στη δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων 13,53 2,32
8.4 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος 73,08 81,82
8.5 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταφερθέντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00
8.6 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - λογιστική αντιστάθμισης 0,20 0,24
8.7 Προβλέψεις 0,46 0,42
8.8 Υποχρεώσεις σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα 26,12 31,71
8.9 Υποχρεώσεις σε πελάτες άλλους από χρηματοοικονομικά ιδρύματα (καταθέσεις) 57,81 50,19
8.10 Συνολικοί χρεωστικοί τίτλοι (περιλαμβανομένων αξιογράφων) 1,67 1,08

9. Δομή ιδίων κεφαλαίων (%) 9.1 Εκδοθέν κεφάλαιο προς συνολικά ίδια κεφάλαια 23,88 22,36
9.2 Αποθεματικά επανεκτίμησης και λοιπά αποθεματικά από μεταβολές στη δίκαιη αξία προς συνολικά ίδια κεφάλαια -6,85 -4,12
9.3 Αποθεματικά (περιλαμβανομένων αδιανέμητων κερδών) προς συνολικά ίδια κεφάλαια 21,77 29,82
9.4 Κέρδη τρέχοντος έτους προς συνολικά ίδια κεφάλαια 14,46 6,32
9.5 Δικαιώματα μειοψηφίας προς συνολικά ίδια κεφάλαια 1,95 2,10
9.6 Πάγια ίδια κεφάλαια προς συνολικά πάγια στοιχεία ενεργητικού 4,36 4,09

10. Εκτός ισολογισμού στοιχεία 10.1 Ανειλημμένες υποχρεώσεις παροχής διευκολύνσεων 1,54 1,17
(% επί των συνολικών στοιχείων ενεργητικού) 10.2 Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και λοιπές ανειλημμένες υποχρεώσεις 2,61 2,05

10.3 Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και λοιπά πιστωτικά παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που εξασφαλίστηκαν 0,73 0,55
11. Ρευστότητα 11.1 Μετρητά και περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία 7,83 6,41

(% επί των συνολικών στοιχείων ενεργητικού) 11.2 Μετρητά και περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία και διαθέσιμα προς πώληση 15,97 17,06
11.3 Εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά 26,12 31,71
11.4 Δείκτης σταθερότητας χρηματοδοτικής βάσης (υποχρεώσεις σε πελάτες προς συνολικές υποχρεώσεις σε πελάτες

και χρηματοοικονομικα ιδρύματα και χρεωστικούς τίτλους) 67,54 60,48
12. Ποιότητα στοιχείων ενεργητικού και προβλέψεις (%) 12.1 Συνολικά (μεικτά) μη εξυπηρετούμενα και επισφαλή δάνεια (δάνεια και χρεωστικοί τίτλοι) προς

συνολικά δάνεια και χορηγήσεις και χρεωστικούς τίτλους 3,20 3,16
12.2 Συνολικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις προς συνολικά (μεικτά) μη εξυπηρετούμενα και επισφαλή

δάνεια και χορηγήσεις 67,65 59,74
13. Κεφαλαιακή Επάρκεια (%) 13.1 Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 10,99 12,41

13.2 Δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 8,33 9,62
13.3 Κεφαλαιακά αποθέματα 2,99 4,41

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Περιλαμβάνει όλες τις εγχώριες και ξένες τράπεζες που λειτουργούν στην Κύπρο, εξαιρουμένων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.
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