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ΟΣΣΙ:         Ονομαστική Σταθμισμένη 

Συναλλαγματική Ισοτιμία 
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Εξαγωγών Χωρων 
ΠΣΣΙ:        Πραγματική Σταθμισμένη 
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(διατραπεζικό προσφερόμενο 
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Εισαγωγή Διοικητή 

Το 2022 σημαδεύτηκε από πρωτοφανείς 
προκλήσεις. Η οικονομική αισιοδοξία που 
ακολούθησε το τέλος της οξείας φάσης της 
πανδημίας ανατράπηκε δυστυχώς με την 
έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος 
προκάλεσε νέες, χωρίς προηγούμενο αρνη-
τικές επιδράσεις στον πληθωρισμό και στην 
οικονομική δραστηριότητα διεθνώς.  Κατά το 
2023, οι  κύριες προκλήσεις οι οποίες αναμέ-
νεται να συνεχιστούν, απορρέουν κυρίως από 
τις οικονομικές συνέπειες του παρατεταμένου 
πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος θα εξακο-
λουθεί να επηρεάζει τις εξελίξεις στην αγορά 
ενέργειας αλλά και τις αλυσίδες παραγωγής 
και εμπορίου.  

Η Κυπριακή οικονομία κατά το 2022 
παρουσίασε σημαντική ανθεκτικότητα λόγω 
γερών θεμελιωδών οικονομικών δεδομένων 
που υποβοήθησαν σημαντικά στην αντιμετώ-
πιση των προαναφερθέντων αρνητικών 
γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων. 
Ενδεικτικά, το ΑΕΠ κατέγραψε σημαντική 
μεγέθυνση 6% κατά το πρώτο ενιάμηνο του 
2022. Αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερη από την 
αναμενόμενη δραστηριότητα στην τουρι-
στική βιομηχανία, στη μη-εξάρτηση της 
Κυπριακής οικονομίας από το ρωσικό φυσικό 
αέριο, καθώς και στην πολύ περιορισμένη 
έκθεση του κυπριακού τραπεζικού τομέα στη 
ρωσική οικονομία. Παράλληλα, την εν λόγω 
ανάπτυξη υποβοήθησε σημαντικά ο νέος 
δανεισμός προς τον μη χρηματοοικονομικό 
ιδιωτικό τομέα, και οι άμεσες ξένες επενδύσεις 
λόγω της καθόδου μεγάλου αριθμού ξένων 
εταιριών στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την 
Προσέλκυση Εταιρειών για Δραστηριοποίηση 
ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους 
στην Κύπρο («international headquartering»). 
Συγκεκριμένα ο τομέας της ενημέρωσης και 

επικοινωνίας στον οποίο δραστηριοποιούνται 
η πλειοψηφία των εταιριών αυτών είχε σχεδόν 
διπλάσια συνεισφορά στο ΑΕΠ, δηλαδή 1,3 
ποσοστιαίες μονάδες κατά τους πρώτους 
εννέα μήνες του 2022 σε σύγκριση με συνει-
σφορά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες για ολόκληρο 
το 2021.   Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέ-
ψεις της ΚΤΚ Δεκεμβρίου 2022, η πορεία 
ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το 2023 
αναμένεται να καταγράψει θετικό πρόσημο 
(2,5%) λόγω της χειροτέρευσης στο εξωτερικό 
περιβάλλον που αντικατοπτρίζει την παρατε-
ταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, 
καθώς και της αναμενόμενης κατά το 2023 
βραδείας διόρθωσης των πληθωριστικών 
πιέσεων που πλήττουν νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις, ενώ θετικά αναμένεται ότι θα συνει-
σφέρουν επενδύσεις και διαρθρωτικά 
μεταρρυθμιστικά έργα στο πλαίσιο του Σχε -
δίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

Ο πληθωρισμός στην Κύπρο κατά το 2022 
επηρεαζόμενος από τις γεωπολιτικές εξελί-
ξεις, και όπως καταγράφεται από τον Εναρ-
μονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(ΕνΔΤΚ), αν και κυμάνθηκε σε πολύ ψηλά 
επίπεδα παρέμεινε σε μονοψήφιο ρυθμό 
μεγέθυνσης, φθάνοντας, κατά μέσο όρο, στο 
8,2% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτω-
βρίου 2022 σε σύγκριση με 1,8% την αντί-
στοιχη περίοδο του 2021, διαγράφοντας 
όμως πορεία επιβράδυνσης τους τελευ-
ταίους μήνες.  Αναπόφευκτα, οι μεγάλες 
αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας στην Κύπρο 
επέφεραν σημαντικές έμμεσες ανοδικές 
επιδράσεις και στις υπόλοιπες κατηγορίες 
του ΕνΔΤΚ, όπως στις τιμές των τροφίμων, 
των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένων 
της ενέργειας και των υπηρεσιών. Θα πρέπει 
επίσης να επισημανθεί ότι η επανεκκίνηση 
της οικονομίας με την άρση των περιορι-
στικών μέτρων της πανδημίας, οδήγησε σε 
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αύξηση της ζήτησης, ειδικά στον τομέα των 
υπηρεσιών, γεγονός που επίσης συνέβαλε 
στην άνοδο του πληθωρισμού. Τις πληθωρι-
στικές πιέσεις ενίσχυσε και η ετήσια αποδυ-
νάμωση κατά περίπου 11% του ευρώ έναντι 
του δολαρίου Αμερικής κατά το 2022 η οποία 
εν μέρει μετακυλήθηκε στις τιμές κατανα-
λωτή. Με βάση τις εξελίξεις αυτές, σύμφωνα 
με τις τελευταίες προβλέψεις της ΚΤΚ, ο εγχώ-
ριος πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί το 
2022 στο 8,1% σε σύγκριση με 2,3% το 2021. 
Το 2023, ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να επιβραδυνθεί 
στο 3,3%  σε σύγκριση με το 2022.  

Η ενεργειακή κρίση και η συνεχιζόμενη 
εξαιρετικά ψηλή αβεβαιότητα παραμένουν 
σημαντικοί κίνδυνοι για το 2023, επηρεά-
ζοντας τόσο τον πληθωρισμό όσο και το 
εξωτερικό και εγχώριο οικονομικό περι-
βάλλον της Κυπριακής οικονομίας. Μεγάλη 
πρόκληση για τον ενεργειακό πληθωρισμό 
είναι η αναπλήρωση των αποθεμάτων 
φυσικού αερίου για τον χειμώνα του 2023, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση που η  Κίνα εντείνει 
τον ανταγωνισμό για αύξηση των εισαγωγών 
υγροποιημένου φυσικού αερίου.  

Κάτω από τις προκλήσεις αυτές, οι υπεύ-
θυνοι χάραξης πολιτικής καλούνται να επιτε-
λέσουν ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Ήδη σε 
ανταπόκριση στον εξαιρετικά ψηλό πληθω-
ρισμό και στη βάση των αναθεωρημένων 
προς τα πάνω προοπτικών για τον πληθω-
ρισμό, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφασίστηκε 
σειρά από αυξήσεις των βασικών επιτοκίων τα 
οποία αναμένεται να αυξηθούν περισσότερο 
προκειμένου να διαμορφωθούν σε επίπεδα 
για να διασφαλιστεί η έγκαιρη επαναφορά του 
πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας 
του 2%.  Για να επιτευχθεί ο στόχος της σταθε-
ροποίησης των τιμών, ο συντονισμός μεταξύ 
της νομισματικής και δημοσιονομικής πολι-

τικής κρίνεται αναγκαίος. Τα μέτρα δημοσιο-
νομικής στήριξης θα πρέπει να είναι προσω-
ρινά, στοχευμένα προς τα ευάλωτα 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις και προσαρμο-
σμένα προς τη διατήρηση κινήτρων για λιγό-
τερη κατανάλωση ενέργειας. Αντίθετα, 
οποιαδήποτε οριζόντια δημοσιονομικά μέτρα 
πιθανόν να επιτείνουν τις πληθωριστικές 
πιέσεις, κάτι που θα δυσχέραινε την επίτευξη 
του στόχου της σταθεροποίησης των τιμών 
από την πλευρά της νομισματικής πολιτικής.  

Επιπρόσθετα, και σε συνάρτηση με την 
υιοθέτηση στοχευμένων  δημοσιονομικών 
μέτρων, απαραίτητη παραμένει η προσπάθεια 
υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, 
καθώς αποτελούν τους βασικούς πυλώνες 
πολιτικής για ενίσχυση της πλευράς της 
προσφοράς της οικονομίας και τη βελτίωση 
του πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούν οι 
επιχειρήσεις και οι καταναλωτές. Απτά παρα-
δείγματα περιλαμβάνουν την υιοθέτηση της 
οδηγίας της ΕΕ για τις υπηρεσίες (EU Services 
Directive) και των ενεργών εθνικών πολιτικών 
για ενίσχυση της αγοράς εργασίας και μείωση 
της ανεργίας. Επιπλέον, οι πολιτικές για 
στήριξη της ψηφιακής και πράσινης μετά-
βασης, για τις οποίες υπάρχει  χρηματοδότηση 
από την ΕΕ στα πλαίσια των επενδύσεων του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνο-
λικού ύψους €1,2 δισ., είναι σημαντικές στην 
προσπάθεια διαμόρφωσης ενός υποστηρι-
κτικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Κατ’ 
επέκταση, με την εφαρμογή  τέτοιων μέτρων 
που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περι-
βάλλον, προάγεται η καλύτερη κατανομή των 
πόρων στην οικονομία, ενισχύεται ο ανταγω-
νισμός και η παραγωγικότητα της αγοράς, 
επιτυγχάνοντας σταθερή και βιώσιμη ανά -
πτυξη. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη ενός αποτελε-
σματικού πλαισίου αφερεγγυότητας, σε 
συνάρ τηση με μεταρρύθμιση του δικαστικού 
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συστήματος, για την ενεργό διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων διασφαλίζει την 
αντιμετώπιση αυξημένων κινδύνων που σχετί-
ζονται με υψηλά επίπεδα ιδιωτικού χρέους. 
Τέλος, και στο πλαίσιο μετριασμού των 
επιπτώσεων από την άνοδο των δανειστικών 
επιτοκίων, σημειώνεται η σημαντική συνει-
σφορά του εποπτικού εργαλείου της ΚΤΚ για 
τον δείκτη χρέους προς εισόδημα (debt 
service-to-net income ratio), το οποίο 
στοχεύει στην προστασία του δανειολήπτη 
διασφαλίζοντας ότι διαθέτει επαρκές διαθέ-
σιμο εισόδημα πριν την λήψη του δανείου.         

Ο τραπεζικός τομέας έκτισε τα τελευταία 
χρόνια ανθεκτικότητα με την οποία κλήθηκε 
να αντιμετωπίσει, πρώτα την υγειονομική 
κρίση και ακολούθως τις γεωπολιτικές εξελί-
ξεις. Τα πιστωτικά ιδρύματα συνεχίζουν να 
διαθέτουν επαρκή εποπτικά κεφάλαια ώστε 
να μπορούν να απορροφήσουν δυνητικές 
μελλοντικές μη αναμενόμενες ζημιές, με το 
δείκτη κοινών μετοχών κατηγορίας 1 να ανέρ-
χεται τον Σεπτέμβριο του 2022 στο 18,0% σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό δείκτη 
ύψους 15,0%. Παράλληλα, ο Κυπριακός 
τραπεζικός τομέας διαθέτει  ισχυρά αποθέ-
ματα ρευστότητας, με τον Δείκτη Κάλυψης 
Ρευστότητας, να ανέρχεται τον Νοέμβριο του 
2022 στο 320%, υπερβαίνοντας σημαντικά 
την ελάχιστη εποπτική απαίτηση του 100%. 
Είναι επίσης σημαντικά ψηλότερος από τον 
αντίστοιχο Ευρωπαϊκό δείκτη που ανέρχεται 
στο 162,5%.  

Όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
στον τραπεζικό τομέα, αυτά έχουν μειωθεί 
κατά 90,5%, από €28,4 δισ. τον Δεκέμβριο του 
2014 σε €2,7 δισ. τον Οκτώβριο του 2022, 
κυρίως λόγω των ενεργειών που έχουν αναλη-
φθεί από τις μεγαλύτερες τράπεζες. Παρ’ όλ’ 
αυτά, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορη-
γήσεων (ΜΕΧ) κατά την 31 Οκτωβρίου 2022 

ανήλθε στο 10,5% και παραμένει σημαντικά 
ψηλότερος από το 1,8%, τον μέσο δείκτη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ο κίνδυνος 
επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού 
των τραπεζών είναι υπαρκτός καθώς η ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία έχει επηρεάσει 
διάφορες πτυχές της οικονομικής αλυσίδας. 
Επομένως είναι σημαντικό όπως εντατικοποι-
ηθούν οι ενέργειες μείωσης των ΜΕΧ των 
μικρότερων τραπεζών επιδεικνύοντας αντί-
στοιχη πρόοδο με αυτή των μεγαλύτερων 
τραπεζών, οι οποίες πρέπει να συνεχίσουν τη 
θετική πορεία που καταγράφουν στον τομέα 
αυτό, ενώ παράλληλα να εφαρμόζουν συνετές 
πρακτικές και στενή παρακολούθηση των 
χαρτοφυλακίων τους έτσι ώστε να εντοπί-
ζονται έγκαιρα δανειολήπτες που αντιμετωπί-
ζουν οικονομικές δυσκολίες και να παρέχονται 
βιώσιμες ανα διαρ θρώσεις χωρίς καθυστερή-
σεις με απώτερο στόχο την αποτροπή νέων 
αθετήσεων. 

Φυσικά, να σημειώσουμε ότι, τουλάχιστον 
στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, βαίνοντας 
στο νέο επιτοκιακό περιβάλλον, οι τράπεζες 
αναμένεται να καταγράψουν αυξανόμενα 
κέρδη, τα οποία θα πρέπει να τύχουν σωστού 
και φρόνιμου χειρισμού. Με την θέσπιση 
ολοκληρωμένων πολιτικών και διαδικασιών, 
οι τράπεζες θα πρέπει να παρακολουθούν 
στενά τα χαρτοφυλάκια τους και να αναγνω-
ρίσουν έγκαιρα προβλέψεις για να διασφαλι-
στούν τα αποθέματα κεφαλαίων τους σε 
περίπτωση όπου επιδεινωθεί η ποιότητα των 
χαρτοφυλακίων τους. Επιπρόσθετα, αποφά-
σεις που αφορούν τη διανομή μερισμάτων θα 
πρέπει να ληφθούν με φειδώ στη βάση ενός 
σωστά εμπεριστατωμένου κεφαλαιακού 
πλάνου το οποίο θα λαμβάνει επαρκώς 
υπόψιν το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον. 

Εξίσου σημαντική είναι και η σταθερότητα 
του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, η οποία 
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επηρεάζει τις τράπεζες, το κόστος μελλον-
τικού νέου δανεισμού καθώς και τις επενδύ-
σεις αξίας δισεκατομμυρίων στη χώρα. 
Παράλληλα, η διασφάλιση της ύπαρξης ενός 
ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης των μη 
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων είναι απαραί-
τητο για την προώθηση της έγκαιρης παρέμ-
βασης και συνεργασίας των δανειοληπτών με 
τα πιστωτικά ιδρύματα. Στόχος, όπως πλει-
στάκις έχω αναφέρει, πρέπει να είναι η 
έγκαιρη εξεύρεση της κατάλληλης και 
βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσης. Αδιαμφι-
σβήτητα, οι βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης 
προσφέρουν τη δυνατότητα τόσο στις επιχει-
ρήσεις όσο και στα νοικοκυριά να ανταποκρί-
νονται στις υποχρεώσεις τους. Με αυτό το 
τρόπο δεν επιβαρύνονται οι ισολογισμοί των 
τραπεζών με νέες αθετήσεις, ενώ συνεχίζεται 
απρόσκοπτα η ομαλή λειτουργία των επιχει-
ρήσεων, περιορίζοντας τις πτωχεύσεις και κατ’ 
επέκταση συμβάλλοντας στην εύρυθμη 
λειτουργία της οικονομίας. 

Εν κατακλείδι, παρόλες τις αρνητικές γεω -
πολιτικές εξελίξεις, η Κύπρος κατάφερε να 
καταγράψει ψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης του 
ΑΕΠ κατά το 2022, ενώ οι προοπτικές ανά -

πτυξης για τα επόμενα έτη παραμένουν θε -
τικές. Σημαντική όμως προϋπόθεση αποτελεί, 
πέραν της διατήρησης της δημοσιονομικής 
ευρωστίας της χώρας, ο συνεχής εκσυγχρονι-
σμός και η προσαρμοστικότητα του οικονο-
μικού και τραπεζικού μας μοντέλου στις 
εξελίξεις της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας 
οικονομίας. Προς την κατεύθυνση αυτή,  το 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας απο -
τελεί ιστορική ευκαιρία για την Κύπρο.  Η 
επιτυχής εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων που προβλέπονται από το Σχέδιο 
αυτό, ιδιαίτερα σε σχέση με τη πράσινη 
ανάπτυξη και το ψηφιακό μετασχηματισμό θα 
αποτελέσουν το κλειδί για αύξηση της παρα-
γωγικότητας και τη δημιουργία μιας περισσό-
τερο βιώσιμης και πιο ανθεκτικής κυπριακής 
οικονομίας. 

Κωνσταντίνος Ηροδότου 
Διοικητής 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
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• Με στόχο την έγκαιρη επαναφορά του πα-
ρατεταμένου υπερβολικά ψηλού πληθωρι-
σμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%,  η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά το δεύ-
τερο εξάμηνο του 2022 αύξησε τα βασικά 
επιτόκια της συνολικά κατά 250 μονάδες βά-
σης1.  

• Στις υπόλοιπες ανεπτυγμένες οικονομίες, με 
εξαίρεση την Ιαπωνία, συνεχίστηκαν οι αυ-
ξήσεις επιτοκίων, με στόχο τη μείωση του 
πληθωρισμού. 

• Η ενεργειακή κρίση, η υψηλή αβεβαιότητα, 
η εξασθένηση της παγκόσμιας οικονομικής 
δραστηριότητας και οι αυστηρότερες συν-
θήκες χρηματοδότησης, είχαν αρνητική επί-
δραση στις προβλέψεις για διεθνή οικονο-
μική ανάπτυξη το 2023. 

 
Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και 
τις επακόλουθες οικονομικές κυρώσεις προς 
την Ρωσία, οι τιμές των βασικών αγαθών, ιδιαί-
τερα του πετρελαίου και των τροφίμων, αυξή-
θηκαν σημαντικά. Ως αποτέλεσμα της 
μεγάλης αύξησης στις τιμές των βασικών 
προϊόντων, οι κεντρικές τράπεζες ανά τον 
κόσμο προχώρησαν σε αυξήσεις επιτοκίων. 

Μέχρι την τελευταία ημερομηνία ενημέ-
ρωσης των στοιχείων, η Ομοσπονδιακή 
Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) είχε 
αυξήσει τα βασικά της επιτόκια στο 4,25%-
4,50%, σε σχέση με το 0,00-0,25% που ήταν 
στην αρχή του 2022. Παρομοίως, η Τράπεζα 
της Αγγλίας αύξησε τα επιτόκια της στο 3,5% 
σε σχέση με 0,25% τον Ιανουάριο του 2022, 
ενώ η ΕΚΤ αύξησε όλα τα βασικά της 
επιτόκια, με το επιτόκιο διευκόλυνσης 
αποδοχής καταθέσεων να ανέρχεται πλέον 
στο 2,0%, από -0,5% στην αρχή του έτους. Τη 
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1. Περιλαμβάνεται και η αύξηση των τριών βασικών επιτοκίων 
της ΕΚΤ, της Τράπεζας της Αγγλίας και της Ομοσπονδιακής 
Τράπεζας των ΗΠΑ, κατά 50 μονάδες βάσης έκαστη. Οι 
αποφάσεις λήφθηκαν στις 15 Δεκέμβριου για τις πρώτες δύο  
και στις 14 Δεκεμβρίου για την τελευταία, εκτός δηλαδή της 
τελευταίας ενημέρωσης των στοιχείων του παρόντος Οικο-
νομικού Δελτίου.
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μόνη εξαίρεση αποτελεί η Κεντρική Τράπεζα 
της Ιαπωνίας η οποία διατήρησε τα επιτόκια 
της σταθερά. 

Λόγω της σημαντικής αύξησης των επιτο-
κίων στις ΗΠΑ, η οικονομική ανάπτυξη το 
2022 αναμένεται χαμηλότερη, με τις πιο 
πρόσφατες προβλέψεις διεθνών οργανι-
σμών2 να καταδεικνύουν αύξηση του ΑΕΠ 
κατά 1,7% σε σχέση με τις προβλέψεις 3,3% 
του Ιουνίου (Διάγραμμα Α.1). Σε αντίθεση, 
καθώς η αύξηση επιτοκίων ήταν ηπιότερη 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη ζώνη του 
ευρώ, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2022 αναμέ-
νεται να διατηρηθεί σε πιο ψηλά επίπεδα 
(3,9% και 3,2% αντίστοιχα).  Η κατάσταση 
αυτή αντιστρέφεται το 2023 με τους διεθνείς 
οργανισμούς να προβλέπουν μεγαλύτερη 
ανάπτυξη στις ΗΠΑ σε σχέση με τις 
υπόλοιπες οικονομίες. Γενικότερα, η οικονο-
μική ανάπτυξη το 2023 αναμένεται χαμηλό-
τερη σε σχέση με τις προηγούμενες 
προβλέψεις κατά σχεδόν 2 ποσοστιαίες 
μονάδες στη ζώνη του ευρώ, περίπου 1,4% 
στις ΗΠΑ, και 1,7% στο ΗΒ, όπου και αναμέ-
νεται να καταγραφεί ύφεση. 

Οι πληθωριστικές τάσεις συνεχίζουν να 
υφίστανται στη ζώνη του ευρώ, το ΗΒ και την 
Ιαπωνία. Στις ΗΠΑ, μετά τις επιθετικές αυξή-
σεις επιτοκίων ο πληθωρισμός φαίνεται να 
καταγράφει μείωση αλλά συνεχίζει να 
κινείται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Με την 
αναμενόμενη μείωση στις τιμές του πετρε-
λαίου και άλλων βασικών αγαθών από το 
τέλος του 2022 και μετέπειτα, σε συνδυασμό 
με την επίλυση των διαταραχών στην 
εφοδιαστική αλυσίδα του παγκόσμιου εμπο-
ρίου και τη μείωση των ναύλων, ο πληθωρι-
σμός αναμένεται να είναι σημαντικά 
χαμηλότερος το 2023, αν και αυξημένος σε 

2. Οι προβλέψεις για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό για εκάστη 
οικονομία υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πιο 
πρόσφατων προβλέψεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(European Economic Forecast, Autumn 2022) και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, October 
2022). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.1 ΑΕΠ σε επιλεγμένες χώρες 
(ετήσια μεταβολή %, εποχικά διορθωμένη %)

Πηγή: Eurostat. 
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο 
πρόσφατων προβλέψεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ.
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σχέση με τις προβλέψεις του Ιουνίου. Πιο 
συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πιο 
πρόσφατες προβλέψεις διεθνών οργανι-
σμών1, το 2023 ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ 
αναμένεται να κατέλθει στο 3,5% από 8% 
φέτος, ενώ στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να 
μειωθεί στο 5,9% σε σχέση με 8,4% το 2022. 
(Διάγραμμα Α.2). Στο ΗΒ και στην Ιαπωνία, ο 
πληθωρισμός το 2023 αναμένεται να διατη-
ρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2022. 

Όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες προσδο-
κίες της αγοράς για τον πληθωρισμό στη ζώνη 
του ευρώ, ο δείκτης “5Υ5Υ ILS rate" (επιτόκιο 
Inflation-Linked Swaps (ILS) μετά από πέντε 
έτη με ορίζοντα πέντε ετών), ο οποίος χρησι-
μοποιείται ως σημείο αναφοράς για βασιζόμε-
νους στις αγορές δείκτες αντιστάθμισης έναντι 
του πληθωρισμού, διαμορφώθηκε στο 2,32% 
στις 24 Νοεμβρίου του 2022 (τελευταία ημερο-
μηνία ενημέρωσης των στατιστικών στοι-
χείων), περίπου στα ίδια επίπεδα με τον Μάιο 
του 2022 (Διάγραμμα Α.3). Η σταθεροποίηση 
των προσδοκιών καταδεικνύει ότι οι πληθωρι-
στικές πιέσεις δεν αναμένεται να διατηρηθούν 
πέραν του στόχου της ΕΚΤ σε μεσοπρόθεσμο 
ορίζοντα και είναι χαρακτηριστικές της 
αύξησης της εμπιστοσύνης των αγορών στις 
αλλαγές στη νομισματική πολιτική.  

Όπως αναμενόταν, στη βάση των αυξή-
σεων στα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αλλά και 
της συνεχιζόμενης αύξησης στον πληθω-
ρισμό, οι αποδόσεις των δεκαετών κρατικών 
ομολόγων των χωρών-μελών της ζώνης του 
ευρώ συνέχισαν την αύξηση τους (Διάγραμμα 
Α.4). Χαρακτηριστικά, η απόδοση των γερμα-
νικών δεκαετών κρατικών ομολόγων αυξή-
θηκε από το 1,03% στις 18 Μαΐου 2022 στο 
1,85% στις 24 Νοεμβρίου 2022. Αυξήσεις 
έχουν παρατηρηθεί και στις άλλες χώρες του 
ευρώ, σε διαφορετικό βαθμό, στη βάση και 
των μακροοικονομικών τους εξελίξεων. Το 
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Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ συνεχίζει τη 
στενή παρακολούθηση των τεκταινόμενων 
στην παγκόσμια και στην εγχώρια οικονομία 
για τη διατήρηση της νομισματικής ευελιξίας 
και τη μείωση του πληθωρισμού στη ζώνη του 
ευρώ στον στόχο του 2%.  
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• Μεγένθυση στο ΑΕΠ κατά 6% το πρώτο εν-
νιάμηνο του 2022, παρά την συνεχιζόμενη 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

• Ο εγχώριος πληθωρισμός κατά το πρώτο δε-
κάμηνο του 2022 κατέγραψε σημαντική 
άνοδο φθάνοντας στο 8,2%, κυρίως λόγω 
της ενεργειακής κρίσης και της συνεπακό-
λουθης πρωτοφανούς αύξησής στις τιμές 
των βασικών παραγώγων (ή προϊόντων)  
ενέργειας αλλά και από τις συνεχιζόμενες 
διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού που 
σχετίζονται με την πανδημία. 

• Επιτάχυνση στις αυξήσεις των τιμών κατοι-
κιών κατά 6,3% καταγράφηκε το τρίτο τρί-
μηνο του 2022, κυρίως λόγω του αυξημένου 
κατασκευαστικού κόστους αλλά και της αυ-
ξημένης ζήτησης. 

• Η αγορά εργασίας παρουσιάζει ανθεκτικό-
τητα παρά την συνεχιζόμενη εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία. 

• Οι οικονομικές συνέπειες της εισβολής ανα-
μένεται να επηρεάσουν κυρίως τον τομέα 
του τουρισμού, αν και οι Ευρωπαϊκές αγορές 
φαίνεται να αναπληρώνουν σε μεγάλο 
βαθμό τις απώλειες Ρώσων τουριστών. Σε 
μικρότερο βαθμό φαίνεται να επηρεάζονται 
οι εξαγωγές άλλων υπηρεσιών, καθώς συ-
νεχίζεται η προσέλκυση ξένων εταιρειών 
υψηλής τεχνολογίας για δημιουργία βάσης 
εργασίας (headquartering). 

• Παρατηρήθηκε επιβράδυνση στον ετήσιο 
ρυθμό αύξησης των συνολικών καταθέσεων 
από τον Μάρτιο του 2022, ως αποτέλεσμα 
της εθελούσιας σταδιακής παύσης των τρα-
πεζικών εργασιών της RCB Bank και την 
πλήρη αποπληρωμή των καταθετών της. 

• Η πιστωτική επέκταση προς τον εγχώριο ιδιω-
τικό τομέα παρέμεινε εύρωστη το πρώτο εξά-
μηνο του 2022, με σημάδια επιβράδυνσης 
από τον Ιούλιο 2022 αντανακλώντας κυρίως 
την αυστηρότερη δανειακή πολιτική των τρα-
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πεζών που στοχεύει σε βιώσιμο νέο δανεισμό. 
• Καταγράφονται αυξήσεις στα εγχώρια δα-

νειστικά επιτόκια από τις αρχές του 2022, 
και με μεγαλύτερη έκταση το δεύτερο εξά-
μηνο, αντικατοπτρίζοντας τις αυστηρότερες 
συνθήκες χρηματοδότησης και την ομαλο-
ποίηση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.  

• Καταγράφηκε μείωση του δημόσιου χρέους 
ως ποσοστό του ΑΕΠ τον Σεπτέμβριο του 
2022 σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά επί-
πεδα, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάκαμψης 
της οικονομίας και σε μικρότερο βαθμό λόγω 
μείωσης στο ταμειακό απόθεμα του κράτους. 

• Καταγράφηκε δημοσιονομικό πλεόνασμα 
της τάξης του 2,2% του ΑΕΠ για το πρώτο 
ενιάμηνο του 2022, αντανακλώντας τη συ-
νεχιζόμενη βελτίωση στην οικονομική δρα-
στηριότητα και στην αγορά εργασίας. 

 
1. Οικονομική Δραστηριότητα 
 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ΣΥΚ, 
τα οποία ήταν διαθέσιμα κατά την τελευταία 
ημερομηνία ενημέρωσης των στατιστικών στοι-
χείων του παρόντος Οικονομικού Δελτίου, το 
τρίτο τρίμηνο του 2022, καταγράφηκε άνοδος 
του ΑΕΠ κατά 5,5% με συνεχιζόμενη ετήσια μεγέ-
θυνση από το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Αυτό 
οφείλεται στη θετική πορεία των τομέων των 
ξενοδοχείων και εστιατορίων, μεταφορών, 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, εμπορίου, καθώς 
και των τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας. 
Σημειώνεται ότι από τα στοιχεία των Εθνικών 
Λογαριασμών μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2022 
διαφαίνεται ότι οι επιπτώσεις της εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία είναι διαχειρίσιμες, αν και 
στο σύντομο μέλλον ενδεχόμενα να γίνουν πιο 
αισθητές σε μερικούς τομείς. Κατά το πρώτο 
εννιάμηνο του 2022, ο ρυθμός οικονομικής 
ανάπτυξης ανήλθε στο 6%, σε σύγκριση με 6,6% 
την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 
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Σε ό,τι αφορά την ανάλυση των διαθέσιμων 
αναλυτικών στοιχείων σύμφωνα με την ημερο-
μηνία αναφοράς του παρόντος Οικονομικού 
Δελτίου που καλύπτουν το πρώτο μισό του 
2022 (Πίνακας Α.1), καταγράφηκε σημαντική 
ανάκαμψη του ΑΕΠ κατά 6,3%, συνεπεία 
κυρίως της ανόδου της ιδιωτική κατανάλωσης 
και των αποθεμάτων (inventories). Πιο αναλυ-
τικά, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 
7,4% αποτέλεσμα της σταδιακής αποκατά-
στασης του επιπέδου του διαθέσιμου εισοδή-
ματος και της καταναλωτικής συμπεριφοράς 
μετά από μια μακρά περίοδο συγκράτησης και 
περιορισμών κατά την πανδημία. Η αύξηση 
των αποθεμάτων αποτελεί ευρωπαϊκό φαινό-
μενο και σχετίζεται με την διαταραχή στην 
εφοδιαστική αλυσίδα και στις αυξήσεις των 
τιμών των αγαθών και των πετρελαιοειδών. Οι 
επενδύσεις κατέγραψαν αύξηση κατά 9,4%, 
εντούτοις διορθωμένες ως προς την επίδραση 
των Οντοτήτων Ειδικού Σκοπού (ΟΕΣ), παρου-
σιάζουν μικρή αύξηση λόγω της μείωσης που 
καταγράφεται στις κατοικίες, και παρά τη συνε-
χιζόμενη ολοκλήρωση σημαντικών κατα-
σκευαστικών έργων από τον ιδιωτικό τομέα. Η 
δημόσια κατανάλωση κατέγραψε οριακή 
άνοδο 0,7% κυρίως λόγω επίδραση βάσης, που 
σχετίζεται με αυξημένες δαπάνες για αγορά 
υπηρεσιών υγείας από το ΓεΣΥ κατά την αντί-
στοιχη περίοδο του 2021 (βλ. Εγχώριες Δημο-
σιονομικές Εξελίξεις). Η άνοδος στις συνολικές 
εξαγωγές κατά 19,9% η οποία δεν διαφοροποι-
είται ουσιαστικά όταν τα στοιχεία διορθωθούν 
ως προς την επίδραση των ΟΕΣ, προήλθε από 
την μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφό-
ρησης και την σημαντική ανάκαμψη του τουρι-
σμού, που έφτασε στο 83% του επίπεδου του 
2019, το πρώτο μισό του 2022 (βλ. Ισοζύγιο 
Πληρωμών). Ταυτόχρονα, η αύξηση στις συνο-
λικές εισαγωγές κατά 25,5%, η οποία είναι 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.1 ΑΕΠ κατά κατηγορία δαπανών 

(πραγματικοί όροι, ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.

 
                                                                        2018        2019         2020          2021     2021 H1       2022 H1 
ΑΕΠ                                                                      5,6              5,5             -4,4                6,6                  5,7                    6,3 
Ιδιωτική κατανάλωση                                 5,1              3,9             -6,8                4,5                  4,9                    7,4 
Δημόσια κατανάλωση                                 3,6           11,9            11,6                6,6                  9,7                    0,7 
Ακαθάριστες επενδύσεις  
πάγιου κεφαλαίου                                       -4,9              6,9               4,5              -4,2               26,8                    9,4 
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών         7,2              8,7               2,2             13,6                  4,1                 19,9 
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών        4,3              9,5               3,2                9,0                  5,3                 25,5 
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παρόμοια όταν τα στοιχεία διορθωθούν ως 
προς την επίδραση των ΟΕΣ, αντικατοπτρίζει 
την άνοδο στις εισαγωγές υπηρεσιών και σε 
μεγαλύτερο βαθμό, την αύξηση των εισα-
γωγών αγαθών, τα οποία προορίζονται για 
ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις.  

Από τομεακής πλευράς, η ανάκαμψη του 
ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο του 2022 (Πίνακας 
Α.2), προέρχεται από την αυξημένη δραστη-
ριότητα που παρατηρήθηκε σε όλους τους 
οικονομικούς τομείς, εκτός των κατασκευών 
(-0,2 ποσοστιαίες μονάδες), επηρεαζόμενες 
μεταξύ άλλων παραγόντων και από την 
συμπίεση της ζήτησης συνεπεία των σημαν-
τικών αυξήσεων του κατασκευαστικού 
κόστους. Οι τομείς με τη μεγαλύτερη συνει-
σφορά στο ΑΕΠ είναι εκείνοι του εμπορίου, 
των μεταφορών, των ξενοδοχείων και εστια-
τορίων με 3 ποσοστιαίες μονάδες, προερχό-
μενη από την συνεχιζόμενη ανάκαμψη που 
καταγράφουν οι τομείς μετά την περίοδο της 
πανδημίας και των lockdowns. Μικρότερη 
συνεισφορά είχαν οι τομείς της ενημέρωσης 
και επικοινωνίας (1,4 ποσοστιαίες μονάδες) 
καθώς και η κατηγορία των χρηματοοικονο-
μικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων 
(0,6 ποσοστιαίων μονάδων), υποστηριζό-
μενες από την εισροή ξένων εταιρειών (head-
quartering) που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της τεχνολογίας. Η κατηγορία των 
επαγγελματικών υπηρεσιών, της μεταποί-
ησης καθώς και των τεχνών, διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας, συνείσφεραν 0,4 ποσοστιαίες 
μονάδες, έκαστος.  

Πιο πρόσφατοι διαθέσιμοι ποιοτικοί 
δείκτες (soft data) για το τέταρτο τρίμηνο του 
2022, καταδεικνύουν επιβραδυνόμενο 
ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Η πορεία του 
ΑΕΠ ακολουθεί τις εξελίξεις στον Δείκτη 
Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) (Διάγραμμα 
Α.5) καθώς και τους επιμέρους δείκτες 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.2 ΑΕΠ κατά οικονομική δραστηριότητα 
(σταθμισμένη επίδραση στη συνολική ετήσια μεταβολή, ποσοστιαίες 
μονάδες)

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

 
                                                                                       2018      2019      2020      2021   2021 H1  2022 H1 
ΑΕΠ (%)                                                                            5,6            5,5          -4,4           6,6                5,7               6,3 
Κατασκευές                                                                     0,9            0,8          -0,4           0,5                0,9              -0,2 
Εμπόριο, μεταφορές, ξενοδοχεία  
και εστιατόρια                                                                2,3            0,9          -6,8           2,5                0,4               3,0 
Ενημέρωσης και επικοινωνίας                                0,5            1,2           1,2           0,7                0,7               1,4 
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές  
δραστηριότητες                                                           -1,4          -0,2           2,4           1,1                1,5               0,6 
Επαγγελματικές, επιστημονικές και  
διοικητικές δραστηριότητες                                    1,2            0,8          -0,3           0,5                0,6               0,4 
Λοιποί τομείς(1)                                                               2,2            2,0          -0,5           1,3                1,5               1,1 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.5 Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ και 
Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας

Πηγές: ΣΥΚ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Σημείωση: Τα στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο αφορούν την περίοδο Οκτώβριου 
και Νοεμβρίου.
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(Πίνακας Α.3), οι οποίοι παρέχουν πρώιμα 
σημάδια της επίδρασης της εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία στο ρυθμό οικονο-
μικής ανάπτυξης. Διαφαίνεται ότι μέχρι τώρα, 
η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει ανθεκτι-
κότητα, και αναμένεται οι επιπτώσεις της 
εισβολής να διαφανούν εντονότερα το 
πρώτο εξάμηνο του 2023. Συγκεκριμένα, ο 
μέσος όρος του ΔΟΣ κατά τη διμηνία Οκτω-
βρίου-Νοεμβρίου 2022 ανήλθε στο 100,6 
ελαφρά αυξημένος σε σχέση με 99,1 το τρίτο 
τρίμηνο του 2022 και μειωμένος σε σχέση με 
107 το τέταρτο τρίμηνο του 2021 (Πίνακας 
Α.3). Σύμφωνα με τους επιμέρους δείκτες 
(Πίνακας Α.3) για την διμηνία Οκτωβρίου-
Νοεμβρίου 2022 σε σχέση με το τρίτο 
τρίμηνο του 2022, παρουσιάζεται βελτίωση 
στο επιχειρηματικό κλίμα των υπηρεσιών και 
του λιανικού εμπορίου. Παρά την βελτίωση 
που καταγράφει ο ΔΟΣ, η ΚΤΚ υιοθέτησε μια 
συγκρατημένη πρόβλεψη για το 2022 στις 
προβλέψεις Δεκεμβρίου 2022 (βλ. Μακροοι-
κονομικές προβλέψεις). 
 
2. Τιμές (Πληθωρισμός, τιμές ακινήτων, 
κόστος εργασίας) 
 
Πληθωρισμός 
 
Ο εγχώριος πληθωρισμός, με βάση τον Εναρ-
μονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), 
ανήλθε στο 8,6% τον Οκτώβριο του 2022 σε 
σύγκριση με 4,4% τον αντίστοιχο μήνα του 
2021. Για την περίοδο Ιανουάριος-Οκτώβριος 
του 2022, ο πληθωρισμός κατέγραψε, κατά 
μέσο όρο, σημαντική αύξηση στο 8,2% σε 
σύγκριση με 1,8% την αντίστοιχη περίοδο του 
2021 (Διάγραμμα Α.6α και Πίνακας Α.4, σελ. 
23). Σε γενικές γραμμές, η μεγάλη άνοδος του 
εγχώριου πληθωρισμού κατά το πρώτο δεκά-
μηνο του 2022 οφείλεται κυρίως, όπως και στη 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.3 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας: 
δείκτες εμπιστοσύνης 
(για επιμέρους δείκτες:διαφορά μεταξύ ποσοστού θετικών και ποσοστού 
αρνητικών απαντήσεων, μέσος όρος περιόδου)

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

 
                                                                     2021          2021        2022        2022          2022                    2022 
                                                                           Q3               Q4              Q1              Q2               Q3      Οκτ.-Νοέμ. 
ΔΟΣ                                                              103,7          107,0        104,6           97,9             99,1                    100,6 
Βιομηχανία                                                   -9,9              -3,1            -2,2         -11,0             -6,4                        -8,4 
Υπηρεσίες                                                    25,4             33,9           25,4           11,9               9,7                       13,1 
Καταναλωτές                                            -19,9           -20,3         -23,6         -34,5           -33,0                     -31,5 
Λιανικό εμπόριο                                         -6,3              -3,0            -4,2         -11,1           -12,1                        -7,5 
Κατασκευές                                               -16,5           -14,1      -17,5             -19,5           -17,6                     -18,5 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.6α Πληθωρισμός στην Κύπρο 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: Eurostat.
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ζώνη του ευρώ, σε εξωγενείς παράγοντες που 
σχετίζονται πρωτίστως με τις πρωτοφανείς 
αρνητικές επιδράσεις από τη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία, ειδικά στις τιμές της ενέργειας 
αλλά και των τροφίμων (Πίνακας Α.4). Περαι-
τέρω, κατά το πρώτο δεκάμηνο του έτους, 
σημαντική ετήσια αύξηση καταγράφουν και οι 
υπόλοιπες κατηγορίες του ΕνΔΤΚ  (Πίνακας 
Α.4), ως αποτέλεσμα κυρίως των συνεχιζό-
μενων διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού 
λόγω των συνεχιζόμενων αρνητικών συνε-
πειών της πανδημίας εν μέσω της ανάκαμψης 
στη ζήτηση καθώς επίσης και των σημαντικών 
δευτερογενών επιπτώσεων από τις μεγάλες 
αυξήσεις στις τιμές  της ενέργειας λόγω της 
εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σημει-
ώνεται επίσης το γεγονός ότι η αποδυνάμωση 
του ευρώ έναντι του δολαρίου Αμερικής κατά 
την υπό ανασκόπηση περίοδο σε σχέση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο συνείσφερε 
επιπρόσθετα στις πληθωριστικές πιέσεις. 

Όπως προαναφέρθηκε, η πρωτοφανής, 
κατά μέσο όρο, αύξηση στις τιμές ενέργειας 
κατά το πρώτο δεκάμηνο του έτους οφείλεται, 
κατά κύριο λόγο στις εξελίξεις που σχετίζονται 
με την εισβολή. Αναλυτικότερα, οι εν λόγω 
εξελίξεις έχουν οδηγήσει στην εκτόξευση της 
τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου 
στις διεθνείς αγορές κατά τη διάρκεια της υπό 
ανασκόπηση περιόδου, αύξηση η οποία έχει 
μετακυλήσει και στις εγχώριες τιμές του 
ηλεκτρικού ρεύματος, των κύριων καυσίμων 
καθώς επίσης και του υγραερίου. Ενδεικτικά, 
οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες αποτελούν 
τον κύριο παράγοντα της ανόδου του εγχώ-
ριου συνολικού πληθωρισμού (Πίνακας Α.4) 
είχαν συμβολή κατά, μέσο όρο, 43% στον 
ΕνΔΤΚ κατά την περίοδο Ιανουάριος-Οκτώ-
βριος του 2022 (Διάγραμμα Α.6β).   

Σημαντική ανοδική συνεισφορά στον ΕνΔΤΚ 
κατά την περίοδο Ιανουάριος-Οκτώβριος του 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.6β ΕνΔΤΚ και οι συνεισφορές των 
συνιστωσών του 
(ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές: συνεισφορές σε ποσοστιαίες μονάδες)

Πηγές: Eurostat και υπολογισμοί της ΚΤΚ.

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

Πηγή: Eurostat. 
(1) Σύμφωνα με τη στάθμιση για το έτος 2022.

 
                                                                                               Ιαν.-Οκτ.      Ιαν.-Οκτ.        Οκτ.     Σεπτ.        Οκτ. 
                                                               Στάθμιση(1)               2021               2022       2021      2022      2022  
ΕνΔΤΚ                                                            1000,00                     1,8                    8,2            4,4           9,0           8,6 
Συνολικές τιμές τροφίμων,  
εκ των οποίων:                                            209,75                   -0,2                    7,1            1,1           7,3           9,9 
(i) Τιμές των Μη-Επεξεργασμένων  
τροφίμων                                                         47,89                     0,3                 10,1            3,4           1,4         10,3 
(ii) Τιμές των Επεξεργασμένων  
τροφίμων                                                       161,86                   -0,4                    6,1            0,4           9,1           9,7 
Τιμές της Ενέργειας                                      97,05                  11,3                 34,7          27,1         34,3         25,6 
Τιμές των Υπηρεσιών                               448,37                     1,1                    5,3            2,8           7,1           6,3 
Τιμές των Βιομηχανικών  
προϊόντων εξαιρ. της ενέργειας           244,83                     1,3                    4,1            2,2           4,3           5,1 
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας                    902,95                     0,7                    5,4            2,2           6,3           6,8 
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας και  
των τροφίμων                                              693,20                     1,0                    5,0            2,5           6,2           5,9 
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2022, είχαν και οι τιμές των τροφίμων (επεξερ-
γασμένων και μη επεξεργασμένων). Η συγκεκρι-
μένη εξέλιξη σχετίζεται κυρίως με τις αυξήσεις 
στο κόστος παραγωγής τους λόγω παραγόντων 
που σχετίζονται επίσης με την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία (π.χ. αύξηση στις τιμές 
της ενέργειας, των λιπασμάτων, του σιταριού και 
των προϊόντων λαδιού).  

Πέραν των προαναφερθέντων εξελίξεων 
στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, η 
ραγδαία άνοδος του πληθωρισμού τόσο στην 
Κύπρο όσο και στην υπόλοιπη ζώνη του ευρώ 
κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο συνεχίζει 
να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις διαταραχές 
και στις ελλείψεις που συνεχίζουν να παρατη-
ρούνται στις αλυσίδες εφοδιασμού στο διεθνές 
εμπόριο και τις σημαντικές αυξήσεις στο 
κόστος μεταφορών και εμπορευμάτων ανά το 
παγκόσμιο (αν και τους πρόσφατους μήνες 
άρχισαν να ομαλοποιούνται), ως απότοκο των 
επιπτώσεων της πανδημίας που εντάθηκαν 
σημαντικά από τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία αλλά και τα πρόσφατα περιοριστικά 
μέτρα υπό τη μορφή “lockdowns” στην Κίνα. 
Αυτές οι εξελίξεις συνεχίζουν να δημιουργούν 
προβλήματα στην πλευρά της προσφοράς. Την 
ίδια στιγμή, η σημαντική ανάκαμψη στη 
ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη 
ανισορροπία μεταξύ της ζήτησης και της 
προσφοράς. Ως εκ τούτου, καταγράφηκαν κατά 
το πρώτο δεκάμηνο του έτους σημαντικές, 
κατά μέσο όρο, ανοδικές πιέσεις σε διάφορες 
βασικές υποκατηγορίες του πληθωρισμού των 
βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της 
ενέργειας, όπως για παράδειγμα στις τιμές των 
αυτοκινήτων, ειδών επίπλωσης και ηλεκτρικών 
προϊόντων οικιακού εξοπλισμού.  

Σημαντική ετήσια αύξηση κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2022 
κατέγραψαν επίσης και οι τιμές των υπηρε-
σιών. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη 
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σθεναρή ανάκαμψη της ζήτησης για ταξίδια 
και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον 
τουρισμό όπως για παράδειγμα των εστιατο-
ρίων και των καφετεριών, καθώς και των κατα-
λυμάτων, ως συνέπεια των σημαντικών 
χαλαρώσεων των περιοριστικών μέτρων για 
την πανδημία ανά τον κόσμο. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι, οι τιμές των “αεροπορικών μετα-
φορών επιβατών”, οι οποίες χαρακτηρίζονται 
από μεγάλη μεταβλητότητα, σημείωσαν 
σημαντική, κατά μέσο όρο, ετήσια άνοδο κατά 
το πρώτο δεκάμηνο του έτους. Αυτή η εξέλιξη 
φαίνεται να σχετίζεται από τη μία με την 
ανάκαμψη της ζήτησης για αεροπορικά 
ταξίδια και από την άλλη με τη μέχρι στιγμής 
“σχετικά περιορισμένη” προσφορά ταξιδιών 
από και προς την Κύπρο, καθώς και με τις 
αυξημένες τιμές των καυσίμων. Σημειώνεται 
επίσης ότι οι σημαντικές αυξήσεις στις τιμές 
της ενέργειας και των τροφίμων προκάλεσαν 
επίσης σημαντικές έμμεσες επιδράσεις στις 
προαναφερθείσες κύριες υποκατηγορίες των 
τιμών των υπηρεσιών.  

Σχετικά με το δομικό πληθωρισμό (πληθω-
ρισμός εξαιρουμένων των τιμών της ενέργειας 
και των τροφίμων), αυτός συνέχισε να κυμαί-
νεται σε υψηλά επίπεδα, φθάνοντας στο 5,9% 
τον Οκτώβριο του 2022 σε σύγκριση με 2,5% 
τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Όσον αφορά 
το πρώτο δεκάμηνο του έτους, ο δομικός 
πληθωρισμός, κατέγραψε, κατά μέσο όρο, 
ετήσια αύξηση στο 5,0% σε σύγκριση με 1,0% 
την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (Διάγραμμα 
Α.6α, σελ. 22 και Πίνακας Α.4, σελ. 23) υπό το 
φως των προαναφερθέντων εξελίξεων στις 
τιμές των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρου-
μένης της ενέργειας και των υπηρεσιών. 

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι, παρά τη 
μεγάλη αβεβαιότητα και μεταβλητότητα που 
περιβάλει τις εξελίξεις στον εγχώριο πληθω-
ρισμό λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην 
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Ουκρανία, την περίοδο Αύγουστος-Οκτώβριος 
του 2022 ο εγχώριος ΕνΔΤΚ, αν και συνεχίζει να 
παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, παρουσιάζει 
μια επιβραδυντική τάση (Πίνακας Α.4 και 
Διάγραμμα Α.6β, σελ. 23), κάτι το οποίο δεν 
ισχύει για τη ζώνη του ευρώ. Το γεγονός αυτό 
οφείλεται κυρίως στις εξελίξεις στις εγχώριες 
τιμές της ενέργειας λόγω της πτώσης της τιμής 
του πετρελαίου Brent σε συνδυασμό με την 
επίδραση των στοχευμένων κυβερνητικών 
μέτρων ανακούφισης που έχουν ληφθεί λόγω 
της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
 
Κατασκευαστικός τομέας και τιμές 
ακινήτων 
 
Ο κατασκευαστικός τομέας στην Κύπρο κατά 
το 2022 σημείωσε κάμψη. Σύμφωνα με στοι-
χεία των εθνικών λογαριασμών, οι επενδύσεις 
σε κατοικίες (σε πραγματικούς όρους) κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €774,6 
εκατ. σε σύγκριση με €826,8 εκατ. την αντί-
στοιχη περυσινή περίοδο. Επιπλέον, ο δείκτης 
κατασκευαστικής δραστηριότητας που δημο-
σιεύεται από την ΣΥΚ κατέγραψε ετήσια 
μείωση 6,5% κατά το πρώτο μισό του 2022, 
καταδεικνύοντας την μείωση στην κατασκευα-
στική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τις Έρευνες 
Οικονομικής Συγκυρίας (ΕΟΣ) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ο Δείκτης προσδοκιών εργοδό-
τησης στον κατασκευαστικό τομέα για τους 
επόμενους τρεις μήνες κατέγραψε πρώτη 
φορά θετικό πρόσημο τον Νοέμβριου του 
2022 μετά από εννέα μήνες αρνητικών κατα-
γραφών, επιβεβαιώνοντας έτσι τη μειωμένη 
δραστηριότητα που υπήρξε στο πρόσφατο 
παρελθόν, αφήνοντας όμως ταυτόχρονα 
ελπίδα για ανάκαμψη της δραστηριότητας. 

Όσον αφορά τη ζήτηση, αυτή στηρίζεται 
κυρίως στην εγχώρια αγορά, αλλά παρατη-
ρείται σταδιακή ενίσχυση των συναλλαγών 
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από ξένους (Διάγραμμα Α.7). Σύμφωνα με τα 
στοιχεία πωλητήριων εγγράφων του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), οι 
αγοραπωλησίες ακινήτων σε Παγκύπρια βάση 
παρουσίασαν ετήσια αύξηση 36,2% κατά τους 
πρώτους δέκα μήνες του 2022. Η αύξηση αυτή 
αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 18,0% και 71,3% 
στις πωλήσεις σε εγχώριους και ξένους αγορα-
στές, αντίστοιχα (Πίνακας Α.5), με τους εγχώ-
ριους αγοραστές να συνεχίζουν να αποτελούν 
το μεγαλύτερο μέρος των αγοραστών. 

Σύμφωνα με τη δημοσίευση Νομισματικών 
και Χρηματοοικονομικών Στατιστικών της 
ΚΤΚ, τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας το 
τρίτο τρίμηνο του 2022 μειώθηκαν κατά 
12,3% και 6,7% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση, 
αντίστοιχα (€238,8 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 
2022 σε σχέση με €273,0 εκ. το τρίτο τρίμηνο 
του 2021 και €256,1 εκ. το δεύτερο τρίμηνο 
του 2022). Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες στατι-
στικές, το επιτόκιο οικιστικών δανείων κατά το 
τρίτο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε στο 2,72% 
από 2,19% το τρίτο τρίμηνο του 2021. Σημει-
ώνεται ότι τα κριτήρια χρηματοδότησης παρέ-
μειναν στα ίδια αυστηρά επίπεδα σε σχέση με 
το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Η μείωση των 
νέων δανείων για αγορά κατοικίας που παρα-
τηρήθηκε το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 
2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο, ενδεχομένως να αντανακλά τη λήξη 
της κρατικής επιδότησης επιτοκίου για στεγα-
στικά δάνεια καθώς και τη σταδιακή αύξηση 
των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Οι πιο πάνω εξελί-
ξεις αναμένεται σε κάποιο βαθμό να επηρεά-
σουν αρνητικά τη ζήτηση για κατοικίες από 
ντόπιους. Σύμφωνα με τις Έρευνες Οικονο-
μικής Συγκυρίας (ΕΟΣ) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ο Δείκτης προσδοκιών εργοδό-
τησης στον κατασκευαστικό τομέα για τους 
επόμενους τρεις μήνες κατέγραψε πρώτη 
φορά θετικό πρόσημο τον Νοέμβριου του 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.5 Αγορά ακινήτων 

 (ετήσια μεταβολή, %, εκτός εάν σημειωνεται διαφορετικά)

Πηγές: ΣΥΚ, ΤΚΧ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
(1) Ο αριθμός πωλητηρίων εγγράφων σε Κύπριους προκύπτει από υπολογισμούς ΚΤΚ.

 
                                                                                    Ιαν.- Οκτ .        Ιαν.-Οκτ.          Οκτ.         Σεπτ.        Οκτ.  
                                                                                               2021                 2022         2021          2022       2022  
Πωλητήρια έγγραφα (σύνολο)                                     21,6                    36,2          -14,4             26,6         28,5 
Πωλητήρια έγγραφα (ντόπιοι)(1)                                 29,4                    18,0          -22,4                4,5          22,7 
Πωλητήρια έγγραφα (αλλοδαποί)                                9,0                    71,3               0,8             64,0         37,1 
Δείκτης εμπιστοσύνης στον  
κατασκευαστικό τομέα (μέσος όρος  
του δείκτη) - Κύπρος                                                      -18,8                  -18,6          -12,9           -15,6        -22,1 
Δείκτης εμπιστοσύνης στον  
κατασκευαστικό τομέα (μέσος όρος  
του δείκτη) - Ευρωζώνη                                                 32,1                    84,9            68,9             90,2         86,5 
Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών                  9,6                    18,3            16,9             16,2         14,3 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.7 Αριθμός πωλητήριων εγγράφων

Πηγή: 
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.Από το 2018 Q1 έχει αλλάξει ο ορισμός του αλ-
λοδαπού, ως εκ τούτου τα στοιχεία είναι μη συγκρίσιμα με προηγούμενες περιόδους. 
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2022 μετά από εννέα μήνες αρνητικών κατα-
γραφών, υποδηλώνοντας την θετική πορεία 
που αναμένεται να ακολουθήσει ο κατα-
σκευαστικός τομέας. Εντούτοις, ο Δείκτης 
εμπιστοσύνης στον κατασκευαστικό τομέα 
παραμένει σε σχετικά σταθερά και αρνητικά 
επίπεδα τους τελευταίους έντεκα μήνες του 
τρέχοντος έτους (Πίνακας Α.5, σελ. 27).  

Σημαντικό ρόλο στη διακύμανση των 
τιμών, διαδραματίζει και η αύξηση στις τιμές 
των κατασκευαστικών υλικών. Ο δείκτης 
τιμών κατασκευαστικών υλικών, ο οποίος 
δημοσιεύεται από την ΣΥΚ, καταγράφει τα 
τελευταία τρίμηνα αυξήσεις (Διάγραμμα Α.8), 
αν και φαίνεται να σταθεροποιείται το τρίτο 
τρίμηνο του 2022, ενδεχομένως ακολου-
θώντας με σχετική υστέρηση την διεθνή τάση 
για μειώσεις στις τιμές των βασικών κατα-
σκευαστικών υλικών. Ενδεικτικά, σύμφωνα με 
τα προαναφερθέντα στοιχεία της ΣΥΚ, οι τιμές 
των μετάλλων έχουν σημειώσει τριμηνιαία 
μείωση 2,9% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, 
αν και σε ετήσια βάση συνεχίζουν να καταγρά-
φουν επιβραδυνόμενη αύξηση.  

Οι τιμές κατοικιών στην Κύπρο κατά το 
2022 κατέγραψαν επιταχυνόμενη αύξηση 
(Διάγραμμα Α.9). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
διαθέσιμα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Κατοι-
κιών (ΔΤΚ) της ΚΤΚ κατά τα τρία πρώτα 
τρίμηνα του 2022 οι τιμές κατοικιών κατέ-
γραψαν κατά μέσο όρο ετήσια αύξηση 4,7% 
(σε σύγκριση με 0,8% την αντίστοιχη περυ-
σινή), αντανακλώντας ετήσια αύξηση 7,3% 
στις τιμές διαμερισμάτων και 3,4% στις τιμές 
οικιών για την ίδια περίοδο. Η επιτάχυνση των 
αυξήσεων στις τιμές κατοικιών οφείλεται 
κυρίως στο αυξημένο κατασκευαστικό 
κόστος3, και κατά δεύτερο λόγο στην 
προώθηση επενδύσεων και κινήτρων για 
headquartering εταιρειών υψηλής τεχνολο-

3. Περισσότερη ανάλυση είναι διαθέσιμη στο Δελτίο του 
Δείκτη Τιμών Κατοικιών για το δεύτερο τρίμηνο του 2022 
(Πλαίσιο), διαθέσιμο στο: https://www.centralbank.cy/el/ 
publications/residential-property-price-indices 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.8 Δείκτης Τιμών Κατoικιών (ΔΤΚ), 
Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών και 
προσδοκίες τιμών ακινήτων για τους επόμενους 
τρεις μήνες

Πηγές: ΚΤΚ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Σημείωση: Τα στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο αφορούν την περίοδο Οκτώβριου και 
Νοεμβρίου.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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γίας. Οι τιμές εμπορικών ακινήτων, κινούμενες 
σε παράλληλη πορεία με τις τιμές κατοικιών, 
κατέγραψαν επίσης ετήσιες αυξήσεις τα 
πρώτα δύο τρίμηνα του 2022. Σύμφωνα με 
στοιχεία του δείκτη τιμών ακινήτων της εται-
ρείας RICS (Royal Institute of Chartered 
Surveyors) Cyprus, οι τιμές καταστημάτων, 
αποθηκών και γραφείων σημείωσαν ετήσια 
αύξηση το πρώτο μισό του 2022 κατά 1,8%, 
2,3% και 2,1%, αντίστοιχα. Η εν λόγω πορεία 
επιβεβαιώνεται και από μη-δημοσιευμένους 
δείκτες τιμών εμπορικών ακινήτων της ΚΤΚ, η 
οποία φαίνεται να συνεχίζεται και το τρίτο 
τρίμηνο του 2022.  

Παρά την επιταχυνόμενη αύξηση των 
τιμών κατοικιών στην Κύπρο τα τελευταία 
τρίμηνα, οι συνολικές αυξήσεις κυμαίνονται 
σε σημαντικά πιο χαμηλά επίπεδα σε 
σύγκριση με την Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα, οι 
τιμές κατοικιών στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν 
συνολικά από το πρώτο τρίμηνο του 2020 
(όταν και άρχισε η αναταραχή στην εφοδια-
στική αλυσίδα που οδήγησε σε γενικές αυξή-
σεις των τιμών) μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο 
του 2022 κατά 19,3%, σε σύγκριση με 5,9% 
στην Κύπρο κατά την ίδια περίοδο. Παράλ-
ληλα, o δείκτης προσδοκιών των τιμών 
ακινήτων για τους επόμενους τρεις μήνες, που 
δημοσιεύεται στις Έρευνες Οικονομικής 
Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σταμά-
τησε την αυξητική του πορεία, αν και ακόμη 
παραμένει σε ψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, ο 
δείκτης ανήλθε κατά μέσο όρο στο 86,9 το 
τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με 87,1 το 
δεύτερο τρίμηνο του 2022 , (Πίνακας Α.5, σελ. 
27) και συνέχισε σε παρόμοια επίπεδα τον 
Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2022 
(Διάγραμμα Α.8, σελ. 28), καταδεικνύοντας 
έτσι τις προσδοκίες της αγοράς ότι οι επιταχυ-
νόμενες αυξήσεις στις τιμές ακινήτων δεν θα 
συνεχίσουν και στο μέλλον.  
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Εν κατακλείδι, ο τομέας των ακινήτων 
καταγράφει επιταχυνόμενη αύξηση στις τιμές 
κατοικιών ως απόρροια της αύξησης του 
κατασκευαστικού κόστους, αλλά και της 
μείωσης της κατασκευαστικής δραστηριό-
τητας. Η αναμενόμενη περαιτέρω στένωση 
στην αγορά πιστώσεων, και η διάβρωση των 
εισοδημάτων λόγω του πληθωρισμού αναμέ-
νεται να λειτουργήσει ανασταλτικά προς τη 
ζήτηση ακινήτων, ενώ ενδεχόμενη σταθερο-
ποίηση, ή και μείωση, στις τιμές κατασκευα-
στικών υλικών αναμένεται να συμβάλει στην 
ομαλοποίηση του ρυθμού αύξησης των τιμών 
ακινήτων. Υποστηρικτικά αναμένεται να 
λειτουργήσει το γεγονός ότι τα ακίνητα 
θεωρούνται ως ασφαλές καταφύγιο σε περιό-
δους υψηλών πληθωριστικών προσδοκιών. 
Υποστήριξη στη ζήτηση ακινήτων προσφέρει 
επιπλέον η προσέλκυση ξένων επαγγελμα-
τιών και των οικογενειών τους στην Κύπρο 
στα πλαίσια του international headquartering. 

 
Κόστος Εργασίας 
 
Το κόστος εργασίας (δαπάνη ανά μισθωτό) το 
2022 συνεχιζει να καταγράφει ανάκαμψη. Η 
άνοδος στο κόστος εργασίας κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2022 αποτελεί συνέπεια κυρίως 
της ανόδου στις ώρες εργασίας ανά απασχο-
λούμενο (2,6%), και σε μικρότερο βαθμό στην 
αύξηση του εργατικού κόστους ανά ώρα 
εργασίας (2,1%).  

Αναλυτικότερα, η ονομαστική δαπάνη ανά 
μισθωτό κατέγραψε αύξηση 4,8% το πρώτο 
εξάμηνο του 2022 σε συνέχεια αύξησης 3% το 
αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο (Διάγραμμα 
Α.10). Η δαπάνη του δημοσίου τομέα κατέ-
γραψε άνοδο 2%, ενώ μεγαλύτερη αύξηση της 
τάξης του 5,7% καταγράφηκε στον ιδιωτικό 
τομέα. Η δαπάνη ανά μισθωτό στο δημόσιο 
τομέα, είναι κυρίως αποτέλεσμα της συνεχιζό-
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κατά τομέα απασχόλησης 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: SDW (EKT), ΣΥΚ, ΚΤΚ.  
Σημείωση: Η τομεακή ανάλυση προκύπτει από υπολογισμούς ΚΤΚ.
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μενης σταδιακής κατάργησης των μειώσεων 
επί των απολαβών και των συντάξεων που 
είχαν υιοθετηθεί κατά τα έτη της κρίσης. Στον 
ιδιωτικό τομέα, η προαναφερθείσα άνοδος 
οφείλεται κυρίως, στις αυξήσεις μισθών στους 
τομείς του εμπορίου, των μεταφορών, των 
ξενοδοχείων και εστιατορίων και, σε μικρό-
τερο βαθμό στους τομείς των επαγγελματικών 
και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.  

Η πραγματική δαπάνη ανά μισθωτό4 το 
πρώτο εξάμηνο κατέγραψε εντονότερη 
μείωση κατά 5,9%, μετά από πτώση 3,4% το 
αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, επηρεαζόμενη 
από τις σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις οι 
οποίες περιόρισαν την αγοραστική δύναμη 
των νοικοκυριών (Διάγραμμα Α.11).  

Σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα, η 
οποία υπολογίζεται ως η μεταβολή στο 
πραγματικό ΑΕΠ ανά απασχολούμενο, ο 
σχετικός δείκτης κατέγραψε αύξηση 4,3% 
την υπό αναφορά περίοδο σε σχέση με 
αύξηση 4,8% το πρώτο εξάμηνο του 2021. Η 
αύξηση στον εν λόγω δείκτη το πρώτο 
εξάμηνο του 2022 οφείλεται στην συνεχιζό-
μενη και σταθερή αύξηση του ΑΕΠ η οποία 
υπερβαίνει εκείνη της απασχόλησης (Διά -
γραμμα Α.11). Η σημαντική μεγέθυνση του 
ΑΕΠ οφείλεται στη επαναλειτουργία της 
οικονομίας σε σύγκριση με τον αρνητικό 
αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα 
κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο λόγω 
των lockdown.  

Η ανάκαμψη τόσο στη δαπάνη ανά 
μισθωτό όσο και στην παραγωγικότητα, μετα-
φράζεται σε μικρή άνοδο στο μοναδιαίο εργα-
τικό κόστος κατά 0,5% (Διάγραμμα Α.12α), ο 
οποίος είναι ένας σημαντικός δείκτης ανταγω-
νιστικότητας έναντι ανταγωνιστριών οικονο-
μιών. Παρά την αύξηση που έχει πρόσφατα 
παρατηρηθεί, οι σημαντικές σωρευτικές 
μειώσεις στους μισθούς από το 2013, καθώς 

4. Σημειώνεται ότι ο αποπληθωριστής που χρησιμοποιείται 
είναι αυτός της ιδιωτικής κατανάλωσης και όχι αυτός του 
ΔΤΚ.

1

2

Εισαγω
γή

Διεθνές Π
εριβάλλον: 

μακροοικονομικές και 
χρηματοοικονομικές εξελίξεις

Enter/ 
Exit

Full 
Screen

3

Εγχώ
ριο  

Π
εριβάλλον

4

Μ
ακροοικονομικές  

Π
ροβλέψ

εις  για την  
Κυπριακή Ο

ικονομία

-12
-10

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12 παραγωγικότητα πραγματική δαπάνη ανά μισθωτό

2018
Q1 Q2 Q3 Q4

2019
Q1 Q2 Q3 Q4

2020
Q1 Q2 Q3 Q4

2021
Q1 Q2 Q3

2022
Q1 Q2Q4

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.11 Παραγωγικότητα και πραγματική 
δαπάνη ανά μισθωτό  
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ.

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10
Κύπρος ζώνη του ευρώ

2018
Q1 Q2 Q3 Q4

2019
Q1 Q2 Q3 Q4

2020
Q1 Q2 Q3 Q4

2021
Q1 Q2 Q3

2022
Q1 Q2Q4

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.12α Μοναδιαίο εργατικό κόστος: 
Κύπρος και ζώνη του ευρώ 
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: SDW (ΕΚΤ).



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

32Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

και μετά την κρίση υποβοηθούν μακροπρό-
θεσμα στη διατήρηση της ανταγωνιστικό-
τητας της κυπριακής οικονομίας. Ειδικότερα, 
ο δείκτης κατέγραψε σωρευτική μείωση 
13,2% την περίοδο 2013-2016 και, παρά τις 
ετήσιες αυξήσεις που καταγράφονται από 
τότε, συνεχίζει να βρίσκεται σε χαμηλότερα 
επίπεδα έναντι της ζώνης του ευρώ από το 
2013 (περίπου 21 ποσοστιαίες μονάδες το 
πρώτο μισό του 2022) (Διάγραμμα Α.12β). 
 
3. Αγορά Εργασίας 
 
Οι εξελίξεις σε σχεση με την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία δεν έχουν προς το παρόν επηρε-
άσει ουσιωδώς την αγορά εργασίας στην Κύπρο. 
Μάλιστα η συνεχιζόμενη εισροή ξένων εται-
ρειών για δραστηριοποίηση ‘η/και επέκταση 
των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο (interna-
tional headquartering), είναι συνυφασμένη με 
την εισροή ξένου εργατικού δυναμικού. Η ανθε-
κτικότητα που παρατηρήθηκε τα τελευταία 
χρόνια στην αγορά εργασίας μετά το ξέσπασμα 
της πανδημίας διασφαλίστηκε από την υιοθέ-
τηση οικονομικών μέτρων από το κράτος, 
συμβάλλοντας στη συγκράτηση τόσο της 
επιδείνωσης της ανεργίας όσο και της συρρί-
κνωσης της απασχόλησης κατά την περίοδο της 
πανδημίας. Σημειώνεται ότι τα μέτρα από το 
τέλος του 2021 άρθηκαν λόγω σημαντικής 
βελτίωσης στο οικονομικό περιβάλλον. 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στατι-
στικά στοιχεία για την αγορά εργασίας κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2022, η απασχόληση κατέ-
γραψε σταδιακή ανάκαμψη η οποία ανήλθε 
στο 1,9% σε σχέση με 0,9% την αντίστοιχη 
περίοδο του 2021 (Διάγραμμα Α.13). Η αύξηση 
στην απασχόληση προήλθε κυρίως από τους 
τομείς του Εμπορίου, της Παροχής καταλύ-
ματος, των Κατασκευών, Επαγγελματικών 
Υπηρεσιών και της Ενημέρωσης και Επικοινω-

1

2

Εισαγω
γή

Διεθνές Π
εριβάλλον: 

μακροοικονομικές και 
χρηματοοικονομικές εξελίξεις

Enter/ 
Exit

Full 
Screen

3

Εγχώ
ριο  

Π
εριβάλλον

4

Μ
ακροοικονομικές  

Π
ροβλέψ

εις  για την  
Κυπριακή Ο

ικονομία

85

90

95

100

105

110

115

120
Κύπρος ζώνη του ευρώ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.12β Μοναδιαίο εργατικό κόστος: 
Κύπρος και ζώνη του ευρώ 
(δείκτης, έτος βάσης 2010=100)

Πηγή: SDW (ΕΚΤ).

6

7

8

9

10

11

12

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6 απασχόληση (ετήσια μεταβολή,%)

ανεργία (ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού, δεξιά κλίμακα) 

2018
Q1 Q2 Q3 Q4

2019
Q1 Q2 Q3 Q4

2020
Q1 Q2 Q3 Q4

2021
Q1 Q2 Q3

2022
Q1 Q2Q4

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.13 Ανεργία και απασχόληση

Πηγή: ΣΥΚ (ΕΕΔ).



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

33Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

νίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τις 
Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας, οι προσδο-
κίες για απασχόληση προσωπικού τους επόμε-
νους τρείς μήνες δεν έχουν επηρεαστεί 
σημαντικά, παρά την εισβολή στην Ουκρανία.  

Οι ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο 
σημείωσαν ετήσια άνοδο 2,6% το πρώτο 
εξάμηνο του 2022 σε σχέση με 3,4% το αντί-
στοιχο περυσινό. Σημειώνεται ότι καταγρά-
φηκε σημαντική ετήσια άνοδος στις ώρες 
εργασίας ανά απασχολούμενο από το δεύτερο 
τρίμηνο του 2021 (10,2%), σε συνάρτηση με τη 
σημαντική ανάκαμψη στο ρυθμό μεγέθυνσης 
του ΑΕΠ, με συνεχιζόμενη θετική πορεία, κατα-
δεικνύοντας έτσι την περιορισμένη πιθανό-
τητα μεταγενέστερων επιδράσεων με χρονική 
υστέρηση (hysteresis effects).  

Οι αρνητικές επιπτώσεις της εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία στα στοιχεία της ανερ-
γίας για το πρώτο εξάμηνο του έτους είναι 
συγκρατημένες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), η 
ανεργία ανήλθε στο 6,7% το πρώτο εξάμηνο 
του 2022 σε σύγκριση με 8,5% την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο (Διάγραμμα Α.13, σελ. 32).  

Σε σχέση με εξελίξεις στην ανεργία κατά 
ηλικιακή ομάδα (Διάγραμμα Α.15α), η ηλικιακή 
ομάδα των 25-34 ετών, έχει την πιο μεγάλη 
συνεισφορά με 2,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 
συνολικό ποσοστό ανεργίας του 6,7% για το 
πρώτο εξάμηνο του 2022. Μικρότερη συνει-
σφορά στο συνολικό ποσοστό ανεργίας προέρ-
χεται από τους νέους ηλικίας 15-24 ετών με 1,4 
ποσοστιαίες μονάδες. Το ποσοστό ανεργίας 
στους νέους ηλικίας 15-24 ετών μειώθηκε στο 
17,7% την υπό εξέταση περίοδο του 2022 έναντι 
ποσοστού 18,2% την αντίστοιχη περυσινή.  

Πρόσφατα στοιχεία της ΣΥΚ για την εγγε-
γραμμένη ανεργία κατέδειξαν συνεχιζόμενη 
πτωτική πορεία, η οποία είναι ευδιάκριτη από 
τον Ιούνιο του 2021 (Διάγραμμα Α.14) μέχρι 
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και τον Αύγουστο του 2022, με τα πιο 
πρόσφατα στοιχεία για τον Οκτώβριο του 
τρέχοντος έτους να καταγράφουν μικρή 
ετήσια αύξηση κατά 1,9% (από 10.974 σε 
11.183 άτομα). Πέραν της σημαντικής 
επίδρασης από την ανάκαμψη του ΑΕΠ, 
πρέπει να σημειωθεί ότι οι σημαντικές 
μειώσεις που καταγράφηκαν στα στοιχεία της 
εγγεγραμμένης ανεργίας από τον Ιούνιο του 
2021 και εντεύθεν ήταν αναμενόμενες λόγω 
και του τερματισμού των αυτόματων ανανεώ-
σεων των εγγεγραμμένων ανέργων και νέων 
εγγραφών ανέργων χωρίς φυσική παρουσία. 
Το προηγούμενο σύστημα είχε εισαχθεί από 
τον Μάρτιο του 2020 με στόχο την αποφυγή 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού.  

Σημαντική παράμετρος στην ανάλυση των 
εξελίξεων στην αγορά εργασίας αποτελεί η 
συνεχιζόμενη πτώση στην μακροχρόνια εγγε-
γραμμένη ανεργία, όπου κατάγραψε πτώση 
κατά 1.026 άτομα τον Οκτώβριο του 2022 σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. 
Παράλληλα, σύμφωνα με τα συγκριτικά πιο 
αντιπροσωπευτικά της κατάστασης στην αγορά 
εργασίας στοιχεία της ΕΕΔ, το ποσοστό ανεργίας 
με διάρκεια έξι μήνες και άνω παρουσίασε 
μείωση το δεύτερο τρίμηνο του 2022 
φθάνοντας στο 3,5% σε σύγκριση με 5% το αντί-
στοιχο περυσινό τρίμηνο (Διάγραμμα Α.15β). 
Τα στοιχεία αυτά είναι ενθαρρυντικά αφού 
υποδηλώνουν ότι οι μακροχρόνιοι άνεργοι 
σταδιακά επανεντάσσονται στην απασχόληση.  

Σε σχέση με το θέμα ενδεχόμενης γενικευ-
μένης στενότητας στην αγορά εργασίας, αυτό 
δεν φαίνεται να υφίσταται αφού, σύμφωνα με 
στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 
(ΕΕΔ), συνεχίζεται η εισροή ξένου εργατικού 
δυναμικού, κάτι το οποίο δύναται να καλύψει 
τις ανάγκες προσωπικού των επιχειρήσεων. 
Επιπρόσθετα, η έρευνα κατέδειξε την μεγάλη 
αύξηση των κενών θέσεων εργασίας κατά 
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Πηγή: ΣΥΚ (ΕΕΔ).
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σχεδόν 5.000 άτομα το πρώτο εξάμηνο του 
2022. Αυτό αντανακλά εν μέρει την ισχυρή 
οικονομική ανάκαμψη και τη συνεχιζόμενη 
ανθεκτικότητα στην αγορά εργασίας, όπου οι 
μακροχρόνιοι άνεργοι δύναται να απορροφη-
θούν σταδιακά στο εργατικό δυναμικό, δεδο-
μένης και της ενισχυμένης ικανότητας των 
Υπηρεσιών Δημόσιας Απασχόλησης για τοπο-
θέτηση ανέργων σε κενές θέσεις εργασίας. Σε 
ό,τι αφορά τη συσχέτιση ανάμεσα στα στοι-
χεία των κενών θέσεων εργασίας και της ανερ-
γίας, διαφαίνεται κάποια αναντιστοιχία 
(mismatch) στη ζήτηση και τη διάθεση δεξιο-
τήτων στην αγορά εργασίας. Αυτό φαίνεται να 
σχετίζεται με πρόσφατες έρευνες της 
Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, οι 
οποίες καταδεικνύουν κάποια σχετική στενό-
τητα στην αγορά εργασίας, η οποία ωστόσο 
εστιάζεται σε συγκεκριμένους τομείς και 
επαγγέλματα (εστίαση, προσωπικό καθαριό-
τητας και γενικότερα ανειδίκευτο προσωπικό).  
 
4. Ισοζύγιο Πληρωμών5 
 
Tο έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλ-
λαγών (ΙΤΣ) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, 
ανήλθε στα €1.847,4 εκατ. (-14,4% του ΑΕΠ) σε 
σύγκριση με έλλειμμα €1.287,5 εκατ. (-11,3% 
του ΑΕΠ) το πρώτο εξάμηνο του 2021 
(Πίνακας Α.6 και Διάγραμμα Α.16). Σε γενικές 
γραμμές, οι εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρωμών 
οφείλονται τόσο σε προσωρινούς όσο και 
διαρθρωτικούς παράγοντες. Προσωρινοί 
παράγοντες περιλαμβάνουν την επίδραση των 
σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων στις 
εισαγωγές αγαθών καθώς και στο διαθέσιμο 
εισόδημα τουριστών. Διαρθρωτικοί παρά-
γοντες περιλαμβάνουν την εισροή τόσο ξένων 

5. Τα στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών επηρεάζονται 
σημαντικά από την ταξινόμηση των οντοτήτων ειδικού 
σκοπού (ΟΕΣ) ως κατοίκους Κύπρου και ιδιαίτερα από αυτές 
που θεωρούνται οικονομικοί ιδιοκτήτες κινητού εξοπλισμού 
μεταφοράς (κυρίως πλοία). Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές 
των ΟΕΣ δεν επηρεάζουν, αλλά ούτε και επηρεάζονται 
ουσιωδώς από τον κύκλο της εγχώριας οικονομίας. 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.6 Ισοζύγιο Πληρωμών (κύριες κατηγορίες) 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

 
 

2021H1 2022H1 Μεταβολή 
(€ εκατ.) (€ εκατ.) (€ εκατ.) 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -1.287,5 -1.847,4 -559,9 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διορθωμένο  
ως προς την επίδραση των ΟΕΣ -1.127,8 -1.497,1 -369,3 
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών -258,1 -838,7 -580,6 
Ισοζύγιο αγαθών -2.349,4 -3.333,6 -984,2 

Εξαγωγές αγαθών 1.418,0 1.903,0 485,0 
εκ των οποίων:  
εξαγωγές αγαθών των ΟΕΣ 329,6 356,9 27,3 
Εισαγωγές αγαθών 3.767,4 5.236,6 1.469,2 
εκ των οποίων: 0,0 
εισαγωγές αγαθών των ΟΕΣ 681,3 895,2 213,9 

Ισοζύγιο υπηρεσιών 2.091,3 2.494,8 403,6 
Εξαγωγές υπηρεσιών 7.739,2 9.474,9 1.735,7 
Εισαγωγές υπηρεσιών 5.647,9 6.980,1 1.332,2 

Πρωτογενές εισόδημα (καθαρό) -810,0 -853,0 -43,0 
Δευτερογενές εισόδημα (καθαρό) -219,4 -155,7 63,7 
 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
(ως % του ΑΕΠ) -11,3 -14,4  
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διορθωμένο  
ως προς την επίδραση των ΟΕΣ (ως % του ΑΕΠ) -9,9 -11,7 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.16 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 
(ΙΤΣ) 
(€ εκατ.)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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εταιρειών στα πλαίσια του international head-
quartering όσο και εταιρειών εμπορίου οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στην εγχώρια 
αγορά. Αναλυτικότερα, η επιδείνωση του 
ελλείμματος προέρχεται κυρίως από το 
ισοζύγιο αγαθών, συνεπεία των σημαντικών 
πληθωριστικών πιέσεων και σε μικρότερο 
βαθμό από το λογαριασμό του πρω το γενούς 
εισοδήματος. Η παράλληλη αύξηση του πλεο-
νάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, παρά τις 
επιπτώσεις της εισβολής και τη συγκρατημένη 
εξωτερική ζήτηση, αντιστάθμισε μερικώς το 
αποτέλεσμα. Το έλλειμμα του ΙΤΣ διορθωμένο 
ως προς την επίδραση των ΟΕΣ, κατέγραψε 
επίσης επιδείνωση και ανήλθε στα €1.497,1 
εκατ. (-11,7% του ΑΕΠ), σε σχέση με €1.127,8 
εκατ. (-9,9% του ΑΕΠ) το 2021 (Πίνακας Α.6 και 
Διάγραμμα Α.16, σελ. 35). Η ολική άρση των 
περιοριστικών μέτρων διακίνησης που είχαν 
εφαρμοστεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορο-
νοϊού, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στις 
πιο πάνω εξελίξεις του πρώτου εξαμήνου του 
2022. Οι επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας 
στην Ουκρανία και οι μετέπειτα κυρώσεις που 
επιβλήθηκαν στη Ρωσία επηρέασαν σε μικρό-
τερο βαθμό το ΙΤΣ το πρώτο εξάμηνο του 2022, 
ενώ σχετικά σημαντικότερη επίπτωση αναμέ-
νεται το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και μετά. 

Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου 
αγαθών επιδεινώθηκε και ανήλθε στα €3.333,6 
εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σύγκριση 
με €2.349,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους, λόγω της μεγαλύτερης 
αύξησης που κατέγραψαν οι εισαγωγές σε 
σχέση με τις εξαγωγές αγαθών. Η εισβολή στην 
Ουκρανία και οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας 
προκάλεσαν αύξηση στις τιμές πρώτων υλών 
(π.χ. πετρέλαιο και σιτηρά). Σε συνδυασμό με 
την ανελαστικότητα ζήτησης ορισμένων 
προϊόντων (π.χ. ζωοτροφές), παρατηρήθηκε 
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αύξηση στις εισαγωγές αγαθών, πρωτίστως για 
εγχώρια κατανάλωση. Τη μεγαλύτερη αύξηση 
στις εισαγωγές αγαθών κατέγραψαν οι κατη-
γορίες καυσίμων, ενδιάμεσων και καταναλω-
τικών αγαθών. 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών 
ανήλθε στα €2.494,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 
του 2022, σε σύγκριση με €2.091,3 εκ. την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της μεγα-
λύτερης αύξησης που κατέγραψαν οι 
εξαγωγές έναντι των εισαγωγών υπηρεσιών 
(Πίνακας Α.7).  

Οι εξαγωγές υπηρεσιών και ειδκότερα του 
τουρισμού, αποτελούν ένα σημαντικό μ γεθος 
για σκοπούς ανάλυσης της Κυ πριακής οικο-
νομίας, αφού η Κύπρος αποτελεί τουριστικό 
και επιχειρηματικό κέντρο και η οικονομία 
της στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην 
προσφορά υπηρεσιών. Οι καθαρές εξαγωγές 
υπηρεσιών στον τομέα τηλεπικοινωνιών, 
πληροφορικής και πληροφόρησης παρου-
σίασαν αύξηση €292,2 εκ., λόγω της συνεχούς 
προσέλκυσης ξένων εταιρειών για δραστη-
ριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριο-
τήτων τους στην Κύπρο (international 
headquartering). 

Ο ταξιδιωτικός τομέας ανέκαμψε σημαν-
τικά μετά το μεγάλο πλήγμα που δέχθηκε την 
περίοδο 2020-2021, εξαιτίας της πανδημίας 
του κορονοϊού και των περιορισμών που 
επιβλήθηκαν στη διακίνηση από και προς το 
εξωτερικό. Συγκεκριμένα, το πλεόνασμα του 
λογαριασμού ταξιδιών ανήλθε στα €415,0 εκ. 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, έναντι €92,2 
εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και 
€451,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 
Επομένως, διαφαίνεται ότι, η εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία και οι κυρώσεις που 
επιβλήθηκαν στη Ρωσία δεν έπληξαν ιδιαίτερα 
τον τουρισμό κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2022. Η απώλεια τουριστών από τη Ρωσία έχει 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.7 Ισοζύγιο Υπηρεσιών (κύριες κατηγορίες)  
(€ εκατ.)

Πηγή: ΚΤΚ.

 
 

2021H1 2022H1 Μεταβολή 
(€ εκατ.) (€ εκατ.) (€ εκατ.) 

Ισοζύγιο υπηρεσιών 2.091,3 2.494,8 403,6 
Εξαγωγές υπηρεσιών 7.739,2 9.474,9 1.735,7 
εκ των οποίων:  
Μεταφορές 1.632,6 1.667,0 34,3 
Ταξίδια 359,8 951,0 591,2 
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 2.616,5 2.830,3 213,9 
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής  
και πληροφόρησης 1.850,6 2.731,6 881,0 
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 694,6 665,6 -29,0 
Εισαγωγές υπηρεσιών 5.647,9 6.980,1 1.332,2 
εκ των οποίων:  
Μεταφορές 938,2 1.091,2 153,0 
Ταξίδια 267,6 536,0 268,4 
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 1.516,6 1.784,3 267,7 
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής  
και πληροφόρησης 1.398,6 1.987,5 588,9 
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 1.058,5 1.160,7 102,2 
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καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από Ευρωπαϊκές 
αγορές, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία. 
Αρνητικά αναμένεται να επηρεαστούν από την 
πορεία της εισβολής και τις συνέπειες στη 
διεθνή ζήτηση και άλλες υπηρεσίες, από το 
δεύτερο εξάμηνο του 2022 και μετά, όπως οι 
μεταφορές, οι χρηματοοικονομικές και άλλες 
επαγγελματικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες 
πληροφορικής. Αντισταθμιστικά όμως αναμέ-
νεται να λειτουργήσει η συνεχιζόμενη προσέλ-
κυση ξένων εταιρειών για δραστηριοποίηση 
ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους 
στην Κύπρο (international headquartering). 

Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2022 οι 
εξαγωγές υπηρεσιών κατέγραψαν ετήσια 
αύξηση 22,4% (€1.735,7 εκατ.), προερχόμενη 
από όλες τις κατηγορίες εκτός των λοιπών 
επιχειρηματικών υπηρεσιών (Πίνακας Α.7, σελ. 
37). Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη αύξηση 
προήλθε από την κατηγορία των τηλεπικοινω-
νιών, πληροφορικής και πληροφόρησης 
(€881,0 εκ.), λόγω της συνεχούς προσέλκυσης 
ξένων εταιρειών υψηλής εξειδίκευσης. Τα ταξι-
διωτικά έσοδα, τα οποία περιλαμβάνουν τα 
έσοδα από τον τουρισμό, παρουσίασαν 
αύξηση €591,2 εκατ. Οι εξελίξεις και τα πρό -
σφατα διαθέσιμα στοιχεία για τον τουρισμό 
περιγράφονται αναλυτικά στην επόμενη υπο-
ενότητα (βλ. Τουρισμός). Αύξηση κατέγραψαν 
επίσης οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
(€213,9 εκατ.), συνεπεία της επέκτασης του 
κύκλου εργασιών των επενδυτικών εταιρειών 
και οι μεταφορές (€34,3 εκατ.), ενώ οι λοιπές 
επιχειρηματικές υπηρεσίες κατέγραψαν μικρή 
μείωση (€29,0 εκατ.). 

Παράλληλα, οι εισαγωγές υπηρεσιών 
(Πίνακας Α.7, σελ. 37) αυξήθηκαν κατά 23,6% 
(€1.332,2 εκατ.), αποτέλεσμα αυξήσεων σε 
όλες τις κατηγορίες. Τη μεγαλύτερη αύξηση 
κατέγραψαν οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, 
πληροφορικής και πληροφόρησης (€588,9 
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εκατ.), η κατηγορία των ταξιδιών (€268,4 εκατ.), 
των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (€267,7 
εκατ.) και των μεταφορών (€153,0 εκατ.). 

Στο λογαριασμό του πρωτογενούς εισοδή-
ματος (το οποίο περιλαμβάνει κυρίως εισό-
δημα από εξαρτημένη εργασία και 
επενδύσεις) το έλλειμμα διευρύνθηκε κατά 
€43,0 εκατ. το πρώτο μισό του 2022 σε σχέση 
με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και 
ανήλθε στα €853 εκατ. Αυτό συνδέεται, κατά 
κύριο λόγο, με το εισόδημα από άμεσες επεν-
δύσεις και πιο συγκεκριμένα από τη μεγαλύ-
τερη μείωση του εισοδήματος των Κυπρίων 
επενδυτών από το εξωτερικό, σε σχέση με το 
αντίστοιχο εισόδημα των ξένων επενδυτών 
στη Κύπρο. Το τελευταίο σχετίζεται και με 
εκροές εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και 
εταιρειών εμπορίου. Αντίθετα, το έλλειμμα του 
δευτερογενούς εισοδήματος (το οποίο περι-
λαμβάνει κυρίως τρέχουσες μεταβιβάσεις) 
συρρικνώθηκε κατά €63,7 εκατ. και ανήλθε 
στα €155,7 εκατ., συνεπεία των αυξημένων 
κεφαλαίων που απορρόφησε η Κυβέρνηση 
από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Πίνακας Α.6, σελ. 35).  

Όσον αφορά το ισοζύγιο χρηματοοικονο-
μικών συναλλαγών, το πρώτο εξάμηνο του 
2022 καταγράφηκαν εισροές, κυρίως από τη 
μείωση των καθαρών περιουσιακών στοι-
χείων του ιδιωτικού τομέα. 

Η καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση (ΔΕΘ) 
έφθασε στα -€27,6 δισ. (-100,6% του ΑΕΠ) στο 
τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022, κυρίως 
λόγω της συμπερίληψης των στοιχείων της 
οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού 
μεταφοράς (κυρίως πλοία) των ΟΕΣ που είναι 
εγγεγραμμένες στην Κύπρο (Διάγραμμα Α.17). 
Οι εν λόγω εταιρείες διατηρούν μεγάλες 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, με την 
πλειοψηφία του ενεργητικού τους να αποτε-
λείται κυρίως από πλοία, τα οποία ωστόσο δεν 
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Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού 
της ΔΕΘ, καθώς δεν αντιπροσωπεύουν χρημα-
τοοικονομικά μέσα. Σημειώνεται ότι η χρημα-
τοδότηση αυτή δεν αποτελεί ουσιαστικό 
κίνδυνο για το κυπριακό χρηματοπιστωτικό 
σύστημα αφού γίνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου 
από μη εγχώριες πηγές. 

Η καθαρή ΔΕΘ διορθωμένη ως προς την 
επίδραση των ΟΕΣ, είναι βελτιωμένη κατά 
65,5 ποσοστιαίες μονάδες και ανέρχεται στα 
-€9,6 δισ. ή -35,1% του ΑΕΠ στο τέλος του 
πρώτου εξαμήνου του 2022, σε σύγκριση με 
-€10,8 δισ. (-44,8% του ΑΕΠ) στο τέλος του 
έτους 2021 (Διάγραμμα Α.17, σελ. 39). Η 
βελτίωση της καθαρής ΔΕΘ ως ποσοστό του 
ΑΕΠ επηρεάστηκε θετικά από την ανάκαμψη 
του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο του 2022. 
 
Τουρισμός 
 
Ο τουριστικός τομέας αποτελεί κύριο πυλώνα 
ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, ο 
οποίος ανακάμπτει με γοργούς ρυθμούς από 
το ισχυρότατο πλήγμα που υπέστη από την 
πανδημία και παρά την απώλεια της Ρωσικής 
τουριστικής αγοράς, της δεύτερης μεγαλύ-
τερης αγοράς της Κύπρου μετά τη Βρετανία, 
ένεκα των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη 
Ρωσία εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα διαθέ-
σιμα στοιχεία για το πρώτο δεκάμηνο του 
2022, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν στα 2,9 
εκατ. τουρίστες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 
73,9% (Πίνακας Α.8 και Διάγραμμα Α.18α). 
Αξιοσημείωτες αυξήσεις άρχισαν να καταγρά-
φονται από τους καλοκαιρινούς μήνες, που 
έχουν και την μεγαλύτερη βαρύτητα, με 
αποτέλεσμα οι αφίξεις τουριστών κατά το 
πρώτο δεκάμηνο του 2022 να ανέλθουν στο 
79,6% του επιπέδου των αντίστοιχων μηνών 
του 2019. Κύριες πηγές τουρισμού αποτέ-
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ΠIΝΑΚΑΣ A.8 Τουρισμός

 
                                                                    Αφίξεις τουριστών         Έσοδα από         Κατά κεφαλήν 
                                                                                   (χιλ.)                τουρισμό (€ εκατ. )     δαπάνη (€) 
2019                                                                         3.976,8                         2.683,0                        674,7 
2020                                                                             631,6                             392,0                         620,6 
2021                                                                         1.936,9                         1.513,6                         781,5 
ετήσια % μεταβολή                                                                                                                                         
2019-2020                                                                 -84,1                              -85,4                            -8,0 
2020-2021                                                                 206,7                             286,1                           25,9 
2021 Ιαν. - Αύγ.                                                        960,2                             777,0                         809,2 
2022 Ιαν. - Αύγ.                                                    2.127,2                         1.617,1                         760,2 
ετήσια % μεταβολή                                                121,5                             108,1                            -6,1 

Πηγή: ΣΥΚ. 
Σημείωση: Λόγω της πανδημίας COVID-19 η είσοδος στη Δημοκρατία απαγορεύθηκε για την περίοδο 
15/3-8/6/2020 και έκτοτε υπήρξε σταδιακή άρση των μέτρων.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.18α Αφίξεις τουριστών 
(αριθμός ατόμων, χιλιάδες)

Πηγή: ΣΥΚ. 
Σημείωση: Λόγω της πανδημίας COVID-19 η είσοδος στη Δημοκρατία απαγορεύθηκε για την περίοδο 15/3-
8/6/2020 και έκτοτε υπήρξε σταδιακή άρση των μέτρων.
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λεσαν οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο με 
1,1 εκατ. τουρίστες, ακολουθούμενο από το 
Ισραήλ με 241 χιλ. και τη Γερμανία με 172 χιλ. 
τουρίστες. Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση 
του τουριστικού ρεύματος από τη Γαλλία, την 
Πολωνία και τις Σκανδιναβικές χώρες. 

Τα έσοδα από τον τουρισμό το πρώτο οκτά-
μηνο του 2022 κατέγραψαν επίσης αύξηση και 
ανήλθαν στα €1.617 εκατ. σε σχέση με €777 
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 
(Πίνακας Α.8, σελ. 40 και Διάγραμμα Α.18β). 
Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε θετικά ο αυξη-
μένος αριθμός τουριστικών αφίξεων, ενώ αρνη-
τικά η μείωση κατά 6,1% στην κατά κεφαλήν 
δαπάνη, λόγω της μικρότερης διάρκειας παρα-
μονής τουριστών σε σχέση με το 2021. Σημει-
ώνεται ότι, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, 
περίοδο για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία, η κατά κεφαλήν ημερήσια δαπάνη 
αυξήθηκε κατά 15,1% και ανήλθε στα €87,08 σε 
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Στους παράγοντες που συνέβαλαν θετικά 
στην όλη προσπάθεια επανεκκίνησης της 
τουριστικής βιομηχανίας, περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, τα Σχέδια Κινήτρων για αερο-
πορικές εταιρείες που αφορούν την ανάπτυξη 
αεροπορικής συνδεσιμότητας και νέων 
δρομολογίων, τα κρατικά μέτρα στήριξης 
εγχώριου τουρισμού και η επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου. Σημαντικές εξελίξεις 
αποτελούν επίσης οι ανακαινίσεις ξενοδο-
χείων και η δημιουργία νέων υποδομών, όπως 
η ανέγερση πολυτελών ξενοδοχειακών μο -
νάδων, μαρίνων και του καζίνου-θερέτρου. 
Περαιτέρω, στους στόχους της Εθνικής Στρα-
τηγικής Τουρισμού 2030, συγκαταλέγεται και 
η προώθηση της υπαίθρου, των ορεινών και 
ακριτικών /απομακρυσμένων περιοχών (π.χ. 
Χριστουγεννιάτικα χωριά).  

Παρά την αβεβαιότητα σε σχέση με τη 
διάρκεια και έκβαση της εισβολής της Ρωσίας 
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Πηγή: ΣΥΚ. 
Σημείωση: Λόγω της πανδημίας COVID-19 η είσοδος στη Δημοκρατία απαγορεύθηκε για την περίοδο 15/3-
8/6/2020 και έκτοτε υπήρξε σταδιακή άρση των μέτρων.
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στην Ουκρανία και τις σχετικές κυρώσεις, η 
ισχυρή δυναμική του τουριστικού προϊόντος 
της Κύπρου αναμένεται να συνεχιστεί και το 
2023 και να επιστρέψει στα επίπεδα ρεκόρ του 
2019, στις αρχές του 2024 (βλ. Μακροοικονο-
μικές Προβλέψεις). 
  
Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία 
 
Στο Διάγραμμα Α.19 φαίνεται ο δείκτης της 
σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας 
(ΣΣΙ) του ευρώ στην Κύπρο, σε ονομαστικούς 
(ΟΣΣΙ) και πραγματικούς (ΠΣΣΙ) όρους όπως 
υπολογίζονται από το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ). Στο εν λόγω διάγραμμα διαφαί-
νεται ότι και οι δύο δείκτες καταγράφουν 
αποδυνάμωση από τον Ιανουάριο μέχρι τον 
Οκτώβρη του 2022. Σημειώνεται ότι ο δείκτης 
ΠΣΣΙ κατέγραψε άνοδο τους πρώτους επτά 
μήνες του έτους, αλλά στη συνέχεια ακολού-
θησε ισχυρότερη μείωση. Γενικότερα, η 
πορεία του δείκτη ΠΣΣΙ, καθώς και η διεύ-
ρυνση της ψαλίδας μεταξύ των δεικτών ΟΣΣΙ 
και ΠΣΣΙ, επηρεάστηκε κυρίως από την πορεία 
του ευρώ σε σχέση με άλλα νομίσματα, καθώς 
και από τις εγχώριες εξελίξεις, συγκεκριμένα 
από τον χαμηλότερο πληθωρισμό που κατα-
γράφηκε στην Κύπρο σε σύγκριση με τους 
εμπορικούς της εταίρους.  

Ο δείκτης ΠΣΣΙ, ο πληθωρισμός, καθώς και 
το μοναδιαίο εργατικό κόστος που αναλύθηκε 
στην προηγούμενη ενότητα, αποτελούν 
μεγέθη που αντανακλούν σε σημαντικό 
βαθμό την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής 
οικονομίας. Για παράδειγμα, χαμηλότερο 
μοναδιαίο εργατικό κόστος (βλ. εργατικό 
κόστος, σελ. 30) και χαμηλότερη ΠΣΣΙ στην 
Κύπρο σε σύγκριση με ανταγωνίστριες χώρες 
υποδηλώνουν ότι οι εγχώριες εξαγωγές 
τείνουν να είναι περισσότερο ελκυστικές ως 
προς την τιμή. Ο πληθωρισμός σχετίζεται, 
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Πηγή: ΔΝΤ.
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μεταξύ άλλων παραγόντων, και με τα δύο 
προαναφερθέντα μεγέθη και ως εκ τούτου 
αντανακλά επίσης το βαθμό ανταγωνιστικό-
τητας της κυπριακής οικονομίας. 
 
5. Συνθήκες χρηματοδότησης και 
πιστωτικές εξελίξεις6,7 
 
Ο εγχώριος χρηματοπιστωτικός τομέας 
επιδεικνύει μέχρι στιγμής σημαντικές αντοχές 
στις γεωπολιτικές εντάσεις σε μια περίοδο 
γενικευμένης αβεβαιότητας, εν μέσω της 
εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης και των 
πληθωριστικών πιέσεων. Η πορεία εξυγίανσης 
των τελευταίων χρόνων, καθώς επίσης η υγιής 
και σταθερή θέση στην οποία βρισκόταν ήδη 
ο τραπεζικός τομέας με την έναρξη της 
εισβολής, έχουν συμβάλει στον περιορισμό 
των αρνητικών επιπτώσεων που διαμορφώ-
θηκαν εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην 
Ουκρανία. 

Όσον αφορά τις καταθέσεις, η ανοδική 
πορεία που παρατηρήθηκε το 2021 κατά τη 
διάρκεια της οξείας φάσης της πανδημίας, 
συνεχίστηκε τους πρώτους μήνες του 2022, 
ωστόσο η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
διαμόρφωσε νέες συνθήκες. Συγκεκριμένα, 
από τον Μάρτιο του 2022, παρατηρήθηκε 
επιβράδυνση στον ετήσιο ρυθμό μεταβολής 
των συνολικών καταθέσεων, απότοκο της 
εθελούσιας σταδιακής παύσης των τραπε-
ζικών εργασιών της RCB Bank και της πλήρους 
αποπληρωμής των καταθετών της. Σημει-
ώνεται ότι η RCB bank ήταν η μόνη τράπεζα 
στην Κύπρο η οποία επηρεάστηκε άμεσα από 
την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις 
κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Ρωσία. 

6. Για αναλυτική επεξήγηση της μεθοδολογίας και τεχνικής 
ανάλυσης των καταθέσεων και πιστωτικής επέκτασης βλέπε 
τις Τεχνικές Σημειώσεις στη σελ. 71. 

7. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που αναλύονται στην παρούσα 
ενότητα του Οικονομικού Δελτίου και αναφέρονται σε κατοί-
κους Κύπρου εξαιρούν τις Οντότητες Ειδικού Σκοπού (ΟΕΣ) 
οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία των μη κατοίκων. 
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Παρόλα αυτά, οι δραστικές και συντονι-
σμένες ενέργειες της ΚΤΚ και της ΕΚΤ έχουν 
προστατέψει τους καταθέτες, ολόκληρο το 
τραπεζικό σύστημα και κατ’ επέκταση τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας. 

Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης 
των καταθέσεων του εγχώριου ιδιωτικού τομέα 
έφθασε στο 2,7% τον Σεπτέμβριο του 2022 σε 
σχέση με 5,8% στο τέλος του 2021 και 4,9% τον 
Σεπτέμβριο του 2021, με τις επιμέρους κατηγο-
ρίες να παρουσιάζουν μεικτή εικόνα. Η ετήσια 
μεταβολή καταθέσεων των εγχώριων μη-
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων υποχώ-
ρησε στο 4,6% τον Σεπτέμβριο του 2022 από 
9,9% τον Δεκέμβριο του 2021 και 7,2% τον 
Σεπτέμβριο του 2021. Η εν λόγω επιβράδυνση 
είναι αποτέλεσμα των εκροών που σημει-
ώθηκαν λόγω των προαναφερθέντων εξελί-
ξεων με την RCB Bank αλλά και λόγω 
επίδρασης βάσης. Από την άλλη, οι καταθέσεις 
των εγχώριων νοικοκυριών συνέχισαν να αυξά-
νονται με την ίδια δυναμική, γεγονός το οποίο 
συνδέεται τόσο με την ισχυρή ανάπτυξη της 
κυπριακής οικονομίας, όσο και με τη συνεχή 
βελτίωση της απασχόλησης, τα οποία συνέ-
βαλαν στην αποταμιευτική ικανότητα των 
νοικοκυριών. Συγκε κριμένα, η ετήσια μεταβολή 
των καταθέσεων των εγχώριων νοικοκυριών 
διαμορφώθηκε στο 3,9% τον Σεπτέμβριο του 
2022 σε σύγκριση με 4,0% τον Δεκέμβριο του 
2021 και 3,7% τον Σεπτέμβριο του 2021 αντί-
στοιχα. (Διάγραμμα Α.20). Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι μηνιαίες ροές στις καταθέσεις από τις 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ήταν σημαν-
τικές κατά την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 
2022, παρόλο που οι πληθωριστικές πιέσεις, 
ιδιαίτερα οι αυξήσεις του κόστους των 
τροφίμων και της ενέργειας επιβαρύνουν τα 
ταμειακά αποθέματα των επιχειρήσεων και το 
πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυ-
ριών. Η πρόσφατη αύξηση αυτών των καταθέ-
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Πηγή: ΚΤΚ.
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σεων πιθανώς να αντανακλά κίνητρα αποταμί-
ευσης για λόγους προνοίας, λόγω της επιδεί-
νωσης των προοπτικών της οικονομίας και της 
αυξημένης αβεβαιότητας. 

Την ίδια στιγμή, οι καταθέσεις των μη 
κατοίκων Κύπρου8 οι οποίες εκ φύσεως τους 
παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα, επα -
νήλθαν σε αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής, 
όπως παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια 
πριν από την οξεία φάση της πανδημίας. 
Συγκεκριμένα, έφθασαν στο -6,3% τον 
Σεπτέμβριο του 2022 σε σύγκριση με 4,9% τον 
Δεκέμβριο του 2021 και 0,8% τον Σεπτέμβριο 
του 2021, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τις 
αρνητικές επιδράσεις από την σταδιακή απεμ-
πλοκή των τραπεζικών εργασιών της RCB 
Bank (Διάγραμμα Α.21). Ωστόσο σημειώνεται 
ότι, η απευθείας έκθεση του εγχώριου χρημα-
τοπιστωτικού τομέα στη Ρωσία και την 
Ουκρανία βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα 
τόσο σε επίπεδο καταθέσεων όσο και δανείων, 
απομακρύνοντας τον κίνδυνο που σχετίζεται 
με τις ρωσικές επιχειρήσεις. 

Όσον αφορά τις πιστωτικές εξελίξεις, η 
ισχυρή ρευστότητα του τραπεζικού τομέα 
επέτρεψε στις τράπεζες να συνεχίσουν να 
χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία 
παρά την αυστηρότερη δανειακή τους πολι-
τική που στοχεύει στη βιωσιμότητα του νέου 
δανεισμού. Αναλυτικότερα, ο νέος δανεισμός 
προς τον μη χρηματοοικονομικό ιδιωτικό 
τομέα9, ο οποίος ανέκαμψε το 2021 υποστηρι-
ζόμενος από το κυβερνητικό σχέδιο επιδό-
τησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά και 
στεγαστικά δάνεια, συνέχισε να καταγράφει 
αύξηση και το πρώτο εξάμηνο του 2022 παρά 
τη λήξη του εν λόγω σχεδίου (Δεκέμβριος 
2021). Από τον Ιούλιο του 2022 η δυναμική 
αυτή έχει μετριαστεί αντανακλώντας την αυξη-
μένη αβεβαιότητα στο γεωπολιτικό και οικο-
νομικό περιβάλλον, τα ακόμη πιο αυστηρά 

8. Συμπεριλαμβανομένων των ΟΕΣ. 
9. Νέα συμβόλαια δανείων σε ευρώ σε μη χρηματοοικονομικές 

επιχειρήσεις και νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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κριτήρια χορήγησης δανείων των τραπεζών, 
τα υψηλότερα επιτόκια και την αρνητική 
επίδραση του πληθωρισμού στο πραγματικό 
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και στο 
περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. 

Παρά ταύτα, συνολικά ο νέος δανεισμός 
προς τον μη χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα 
τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 ήταν αυξη-
μένος σε σύγκριση με τους πρώτους εννέα 
μήνες του 2021 και έφθασε σχεδόν τα επίπεδα 
της αντίστοιχης περιόδου του 2019, πριν 
δηλαδή την πανδημία του κορωνοϊού και της 
τρέχουσας συνδυασμένης γεωπολιτικής και 
ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα, έφθασε στα 
€2,4 δισ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, 
σε σύγκριση με €2,1 δισ. και €2,5 δισ. την ίδια 
περίοδο του 2021 και 2019, αντίστοιχα 
(Διάγραμμα Α.22). Ειδικότερα, τα νέα στεγα-
στικά δάνεια τους πρώτους εννέα μήνες του 
2022 ανήλθαν στα €932 εκατ., ξεπερνώντας τα 
αντίστοιχα επίπεδα του 2019 και σημειώνοντας 
ένα ιστορικό υψηλό από τότε που είναι διαθέ-
σιμα τα στοιχεία (τέλος του 2014). Η εξέλιξη 
αυτή ενδεχομένως να αντικατοπτρίζει εν μέρει 
το σημαντικά αυξημένο κατασκευαστικό 
κόστος. Παράλληλα, ο νέος δανεισμός προς τις 
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις έφθασε 
στα €1,3 δισ. κατά τους πρώτους εννέα μήνες 
του 2022 σε σύγκριση με €1,1 δισ. την ίδια 
περίοδο του 2021. Ο νέος δανεισμός προς τις 
μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις για δάνεια 
μέχρι του €1 εκατ. το πρώτο εννιάμηνο του 
2022 έχει ξεπεράσει τα επίπεδα της ίδιας 
περιόδου του 2019 και ενδεχόμενα να αφορά 
αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες για κεφά-
λαια κίνησης καθώς η άνοδος του ενεργειακού 
κόστους και των πρώτων υλών αλλά και οι 
διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας αυξά-
νουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. 
Αντίθετα, η αυξημένη αβεβαιότητα λόγω των 
διαδοχικών κρίσεων και η αυξητική τάση των 
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της ζώνης του ευρώ(1) 
(εκατ. € )

Πηγή: KTK. 
1. Ο νέος δανεισμός αφορά τις νέες συμβάσεις δανείων κατά την υπό αναφορά περίοδο.
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επιτοκίων φαίνεται να περιορίζει το νέο 
δανεισμό από επιχειρήσεις για μεγάλα επενδυ-
τικά έργα. Αναλυτικότερα, ο νέος δανεισμός 
προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις για 
νέα δάνεια πέραν του €1 εκατ. το πρώτο εννιά-
μηνο του 2022 παρέμεινε κάτω από το επίπεδο 
της αντίστοιχης προ-πανδημίας περιόδου του 
2019, παρόλο που ήταν αυξημένος σε σύγκριση 
με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, 
έφθασε τα €0,9 δισ. τους πρώτους εννέα μήνες 
του 2022 σε σύγκριση με €0,7 δισ. και €1,2 δισ. 
την ίδια περίοδο του 2021 και 2019, αντίστοιχα. 

Η αύξηση στον νέο δανεισμό στήριξε τον 
ετήσιο ρυθμό μεταβολής των καθαρών 
δανείων10 προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα11 
το πρώτο εξάμηνο του 2022 ο οποίος παρέ-
μεινε σε γενικές γραμμές στα αυξημένα θετικά 
επίπεδα που καταγράφονται από τον Δεκέμ-
βριο του 2020. Ο μετριασμός στον νέο 
δανεισμό που παρατηρήθηκε από τον Ιούλιο 
του 2022 σε συνδυασμό με κάποιες συγκεκρι-
μένες πρόωρες αποπληρωμές δανείων, 
πιθανόν λόγω των αυξημένων επιτοκίων, 
συγκράτησε τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των 
δανείων το τρίτο τρίμηνο του 2022. 

Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής των καθαρών δανείων του εν λόγω 
τομέα παρουσίασε επιβράδυνση από τον 
Ιούλιο 2022 φθάνοντας στο 1,5% τον Σεπτέμ-
βριο του 2022, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιούνιο 
του 2022 και 3,3% τον Δεκέμβριο του 2021. 
Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
των καθαρών δανείων των εγχώριων μη 
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων διαμορ-
φώθηκε στο 1,9% τον Σεπτέμβριο του 2022, 
ενώ των εγχώριων νοικοκυριών ανήλθε στο 
3,0% (Διάγραμμα Α.23). Από τις κατηγορίες 
των δανείων προς νοικοκυριά, τα στεγαστικά 
δάνεια συνέχισαν με την ίδια δυναμική χωρίς 

10. Τα καθαρά δάνεια ισούνται με τον νέο δανεισμό συν την 
κεφαλαιοποίηση τόκων μείον τις αποπληρωμές. 

11. Ο εγχώριος ιδιωτικός τομέας αναφέρεται σε μη ΝΧΙ κατοί-
κους Κύπρου, εξαιρουμένων των ΟΕΣ και του τομέα της 
γενικής κυβέρνησης.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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ιδιαίτερα σημάδια επιβράδυνσης καταγρά-
φοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 5,6% τον 
Σεπτέμβριο του 2022. Από την άλλη, τόσο τα 
καταναλωτικά όσο και τα λοιπά δάνεια των 
νοικοκυριών καταγράφουν αρνητικούς 
ετήσιους ρυθμούς μεγέθυνσης. Όπως διαπι-
στώνεται και από τα αποτελέσματα της 
πρόσφατης Έρευνας Τραπεζικών Χορηγή-
σεων (βλέπε πιο κάτω), το αυξανόμενο 
επίπεδο των επιτοκίων, η περαιτέρω επιδεί-
νωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και 
η άνοδος των τιμών που έχει περιορίσει το 
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, έχει 
μειώσει τη ζήτηση των εν λόγω δανείων. 
Συγκεκριμένα, τα καταναλωτικά δάνεια κατέ-
γραψαν τον Σεπτέμβριο του 2022 ετήσια 
μείωση της τάξης του -0,4%. Αντίστοιχα, ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής στα λοιπά δάνεια 
προς νοικοκυριά, ο οποίος παραμένει αρνη-
τικός από το Μάιο του 2021, έφθασε στο -
7,1%, τον Σεπτέμβριο του 2022 (Πίνακας Α.9).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας 
Τραπεζικών Χορηγήσεων12 διανύουμε περίο -
δο με συνδυασμένη μειωμένη προσφορά και 
μειωμένη ζήτηση δανείων. Υπό το βάρος της 
αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας και των 
υψηλότερων επιτοκίων, οι τράπεζες αυστηρο-
ποιούν τη δανειακή τους πολιτική παρά την 
καθαρή μείωση στη ζήτηση, στοχεύοντας 
στην αποτροπή νέων μη-εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της τελευταίας Έρευνας Τραπεζικών 
Χορηγήσεων (Οκτώβριος 2022) (Πίνακας 
Α.10), τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς 
επιχειρήσεις έγιναν ακόμη πιο αυστηρά το 
τρίτο τρίμηνο του 2022. Σύμφωνα με την 
Έρευνα, στη θέσπιση αυστηρότερων κριτη-
ρίων χορήγησης επιχειρηματικών δανείων 
συνέβαλε η εκτίμηση των τραπεζών για αυξη-

12. Λεπτομερής ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας για 
την Κύπρο είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (https:// 
www.centralbank.cy/el/publications/surveys/bank-lending-
survey) της KTK 
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Πίνακας A.6 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε 
ΝΧΙ στην Κύπρο από  κατοίκους της ζώνης του ευρώ 
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

ΠIΝΑΚΑΣ A.10  Σύνοψη αποτελεσμάτων για την  
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων (ΕΤΧ) 
(δείκτης διάχυσης, %)

 
                                                                                                                                                           Κύπρος 
Σύνοψη αποτελεσμάτων                                                                                2022Q3              2022Q4 
ΕΤΧ, Οκτώβριος 2022                                                                                                                 (προσδοκίες) 
Κριτήρια χορήγησης δανείων 
    Επιχειρήσεις                                                                                                        Αυστηρότερα    Αυστηρότερα 
Νοικοκυριά 
      -  Στεγαστικά Δάνεια                                                                                      Αυστηρότερα    Αυστηρότερα 
      -  Καταναλωτικά                                                                                                     Αυστηρότερα    Αυστηρότερα 
          και λοιπά Δάνεια 
Ζήτηση δανείων 
Επιχειρήσεις                                                                                                                  Μείωση               Μείωση 
Νοικοκυριά 
      -  Στεγαστικά Δάνεια                                                                                            Μείωση               Μείωση 
      -  Καταναλωτικά                                                                                                    Μείωση               Μείωση 
          και λοιπά Δάνεια 

Πηγή: ΚΤΚ.

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

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

 
                                                             Υπόλοιπα                            Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 

                                                               ως % του       2021        2021       2021       2022       2022      2022 
                                                             συνόλου(3)       Ιούν.       Σεπτ.        Δεκ.    Μάρτ.       Ιούν.     Σεπτ. 
Εγχώρια νοικοκυριά                         100,0                    3,9             3,7            3,3            3,3            3,3           3,0 
1. Καταναλωτικά δάνεια                   11,7                    2,5             2,0            1,0            0,5            0,5         -0,4 
2. Στεγαστικά δάνεια                          75,2                    5,3             5,2            5,0            5,5            5,7           5,6 
3. Λοιπά δάνεια                                     13,1                  -0,3           -1,1          -2,3          -4,1          -5,3         -7,1 
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μένο κίνδυνο σε σχέση με την κατάσταση και 
προοπτικές της οικονομίας, τη φερεγγυότητα 
των δανειοληπτών και τις ζητούμενες εξασφα-
λίσεις καθώς και η μειωμένη ανοχή τους στον 
κίνδυνο. Αντίστοιχα, τα κριτήρια χορήγησης 
δανείων για όλες τις κατηγορίες δανείων προς 
νοικοκυριά επίσης έγιναν αυστηρότερα το 
τρίτο τρίμηνο του 2022. Στο παρόν αβέβαιο 
περιβάλλον, οι τράπεζες υπέδειξαν, όπως και 
το προηγούμενο τρίμηνο, την αυξημένη αντί-
ληψη κινδύνου όσον αφορά τη γενική οικονο-
μική κατάσταση, τις προοπτικές για την αγορά 
κατοικίας και τη φερεγγυότητα των δανειολη-
πτών ως τον κύριο παράγοντα που συνέτεινε 
στην αυστηροποίηση των κριτηρίων χορή-
γησης δανείων προς νοικοκυριά. 

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών 
για το τέταρτο τρίμηνο του 2022, τα κριτήρια 
χορήγησης δανείων στην Κύπρο αναμένεται 
να γίνουν αυστηρότερα για όλες τις κατηγο-
ρίες δανείων προς νοικοκυριά και, σε μεγαλύ-
τερο βαθμό για τα δάνεια προς επιχειρήσεις.  

Παράλληλα, σύμφωνα με την Έρευνα, η 
καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο από 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά, κατά το τρίτο 
τρίμηνο του 2022, συνέχισε να καταγράφει 
μείωση. Η καθαρή μείωση της ζήτησης επιχει-
ρηματικών δανείων αποδίδεται κυρίως στη 
μειωμένη ζήτηση για χρηματοδότηση πάγιων 
επενδύσεων, στις μειωμένες ανάγκες χρημα-
τοδότησης συγχωνεύσεων, εξαγορών ή 
αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων και στο 
επίπεδο των επιτοκίων. Το αβέβαιο περι-
βάλλον, όπως σημειώθηκε και πιο πάνω, 
φαίνεται να ωθεί τις επιχειρήσεις σε αναβολή 
των επενδυτικών τους σχεδίων. Επιπρόσθετα 
αναφέρθηκε μείωση και στη ζήτηση για 
αναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών δανείων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλη την καθαρή 
μείωση της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων 
τα τελευταία δύο τρίμηνα, η ζήτηση δανείων 

1

2

Εισαγω
γή

Διεθνές Π
εριβάλλον: 

μακροοικονομικές και 
χρηματοοικονομικές εξελίξεις

Enter/ 
Exit

Full 
Screen

3

Εγχώ
ριο  

Π
εριβάλλον

4

Μ
ακροοικονομικές  

Π
ροβλέψ

εις  για την  
Κυπριακή Ο

ικονομία



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

50Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

για αποθέματα και κεφάλαια κίνησης συνε-
χίζει να αυξάνεται πιθανώς αντανακλώντας, 
όπως προαναφέρθηκε, τις αυξημένες ανάγκες 
ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω του 
αυξημένου κόστους της ενέργειας και των 
πρώτων υλών καθώς και των διαταραχών στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες. Όσον αφορά τα 
νοικοκυριά, μείωση συνέχισε να καταγράφει η 
ζήτηση τόσο για στεγαστικά όσο και για κατα-
ναλωτικά και λοιπά δάνεια. Η μείωση στη 
ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αποδίδεται από 
τις συμμετέχουσες στην έρευνα τράπεζες, 
στην αυξητική τάση των επιτοκίων, στην 
επιδείνωση της εμπιστοσύνης των κατανα-
λωτών και, σε λιγότερο βαθμό, στις λιγότερο 
ευνοϊκές εκτιμώμενες προοπτικές της αγοράς 
κατοικίας. Αντίστοιχα, η μείωση της ζήτησης 
για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια επίσης 
αποδίδεται κυρίως στη μείωση της εμπιστο-
σύνης των καταναλωτών και στο επίπεδο των 
επιτοκίων καθώς και στη μείωση στις δαπάνες 
για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών.  

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών 
για το τέταρτο τρίμηνο του 2022, η καθαρή 
ζήτηση δανείων στην Κύπρο τόσο από επιχει-
ρήσεις όσο και από νοικοκυριά για όλες τις 
κατηγορίες δανείων αναμένεται να μειωθεί 
περαιτέρω.  

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού 
χαρτοφυλακίου των τραπεζών, παρά τις 
διαδοχικές κρίσεις της πανδημίας και της 
εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 
υπόλοιπο των ΜΕΧ13 μέσα στο 2022 συνέχισε 
με μειωμένους ρυθμούς την καθοδική του 
πορεία, μετά τη σημαντική μείωση που κατα-
γράφηκε τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω 
πωλήσεων/μεταφορών δανειακών χαρτοφυ-
λακίων σε Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων και 
λόγω διαγραφών δανείων. Σημειώνεται ότι τα 
δάνεια που μεταφέρονται σε εταιρείες 
εξαγοράς πιστώσεων εξακολουθούν να 

13. Όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην 
Κύπρο (εγχώριες εργασίες μόνο).
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βαραίνουν την οικονομία μέσω του υψηλού 
ιδιωτικού χρέους (δες πιο κάτω). Συγκεκρι-
μένα, τον Αύγουστο του 2022 (τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία) το υπόλοιπο των ΜΕΧ 
στον τραπεζικό τομέα διαμορφώθηκε στα 
€2,8 δισ. (10,9% των συνολικών δανείων) σε 
σύγκριση με €3,0 δισ. (11,0% των συνολικών 
δανείων) στο τέλος του 2021 και €5,1 δισ. 
(17,7% των συνολικών δανείων) στο τέλος του 
2020. Οι εξελίξεις μέχρι σήμερα δεν έχουν 
προκαλέσει σημαντικές νέες εισροές ΜΕΧ. 
Ωστόσο, μετά την πανδημία παρατηρείται 
αύξηση στο ποσοστό των δανείων που χαρα-
κτηρίζεται ότι παρουσιάζει αυξημένο πιστω-
τικό κίνδυνο (στάδιο 2 δάνεια). Οι εξελίξεις 
στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και 
στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων θα 
καθορίσουν την ευχέρεια της ομαλής εξυπη-
ρέτησης των δανειακών τους οφειλών στο 
προσεχές μέλλον. Ως εκ τούτου, στη βάση και 
των σχετικών παραινέσεων της ΚΤΚ, η περαι-
τέρω στενή παρακολούθηση και οι προλη-
πτικές αναδιαρθρώσεις από τις τράπεζες είναι 
ουσιαστικής σημασίας. 

Όσον αφορά τις συνολικές υποχρεώσεις 
του εγχώριου μη χρηματοοικονομικού ιδιω-
τικού τομέα14, ο λόγος του χρέους του τομέα 
ως προς το ΑΕΠ εξακολουθεί να παραμένει 
υψηλός παρά την καθοδική του πορεία. Η 
πώληση δανείων σε Εταιρείες Εξαγοράς 
Πιστώσεων συνέβαλε μεν στη διόρθωση των 
ισολογισμών των τραπεζών αλλά αυτά τα 
δάνεια εξακολουθούν να παραμένουν μέρος 
του ιδιωτικού χρέους15. Η διευθέτηση του 
χρέους που κατέχουν οι Εταιρείες Εξαγοράς 
Πιστώσεων θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην 
περαιτέρω αποκλιμάκωση του ιδιωτικού 

14. Ο εγχώριος μη χρηματοοικονομικός ιδιωτικός τομέας αποτε-
λείται από τις εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 
(συμπεριλαμβανομένων των Οντοτήτων Ειδικού Σκοπού 
(ΟΕΣ)) και τα εγχώρια νοικοκυριά. 

15. Όλα τα δάνεια καταγράφονται σε ονομαστικές αξίες 
(μέγιστη νομική υποχρέωση των δανειοληπτών) ανεξαρ-
τήτως αν είναι ή όχι εξυπηρετούμενα και αν έχουν εξαγορα-
στεί με έκπτωση. 
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χρέους και στη μείωσή του στα θεμιτά όρια 
που καθορίζονται με βάση τη διαδικασία 
μακροοικονομικών ανισορροπιών της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Αναλυτικότερα, το χρέος 
του εγχώριου μη χρηματοοικονομικού ιδιω-
τικού τομέα ως προς το ΑΕΠ συνεχίζει την 
καθοδική πορεία που ακολουθεί από τις αρχές 
του 2015 (Διάγραμμα Α.24) κυρίως λόγω της 
αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ (παρονομα-
στής) και των διαγραφών δανείων. Η καθοδική 
πορεία του δείκτη είχε προσωρινά ανατραπεί 
το 2020 λόγω της μείωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας από την πανδημία. Συγκεκρι-
μένα, το ιδιωτικό χρέος ως προς το ΑΕΠ από 
την κορύφωση του στο τέλος Μαρτίου 2015 
μειώθηκε συνολικά κατά 116 μονάδες βάσης 
(-33%), φθάνοντας στο 236,5% στο τέλος 
Ιουνίου 2022 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) 
σε σύγκριση με 248,5% στο τέλος του 2021 και 
352,5% στο τέλος Μαρτίου 2015.  

Εν μέσω της συνεχής εξομάλυνσης της 
νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, το περι-
βάλλον εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων που 
είχε διατηρηθεί στην Κύπρο την τελευταία 
πενταετία έχει παρέλθει. Από τις αρχές του 
2022, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις στα 
επιτόκια δανεισμού αντικατοπτρίζοντας την 
αντίληψη αυξημένου πιστωτικού ρίσκου, την 
αυστηροποίηση των κριτηρίων χορήγησης 
δανείων όπως προκύπτει από την Έρευνα 
Τραπεζικών Χορηγήσεων, καθώς επίσης και 
τις πρόσφατες αυξήσεις των βασικών επιτο-
κίων της ΕΚΤ, εν μέσω των γεωπολιτικών εξελί-
ξεων, της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης 
και των πληθωριστικών πιέσεων.  

Η ομαλοποίηση της νομισματικής πολι-
τικής της ΕΚΤ, με τη διαμόρφωση ενός περι-
βάλλοντος υψηλότερων επιτοκίων ενισχύει 
την κερδοφορία των τραπεζών από τα υψηλό-
τερα καθαρά έσοδα τόκων, καθώς ένα πολύ 
μεγάλο μέρος των νέων δανείων στην Κύπρο 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.24 Χρέος του μη χρηματοοικονομικού ιδιω-
τικού τομέα(1) 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Πηγές: ΚΤΚ ΣΥΚ 
(1) Ο μη χρηματοοικονομικός ιδιωτικός τομέας αποτελείται από τις μη χρηματοοικο-
νομικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

53Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο. Στον αντίποδα, 
είναι σαφές ότι το αυξημένο κόστος χρηματο-
δότησης επηρεάζει δυσμενώς τους προϋπο-
λογισμούς των νοικοκυριών, κυρίως των 
χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων και 
το περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, 
ασκώντας πιέσεις στην ικανότητα εξυπηρέ-
τησης του ιδιωτικού χρέους.  

Επιγραμματικά, το μέσο επιτόκιο νέων 
δανείων σε ευρώ από τα Νομισματικά και 
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) στην Κύπρο, 
με αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 
χρόνο, τόσο προς τα νοικοκυριά όσο και προς 
τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της 
ζώνης του ευρώ, κατέγραψαν ανοδική πορεία 
κατά το πρώτο ενιάμηνο του 2022. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται ότι το μέσο επιτόκιο για νέα δάνεια 
προς νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο του 2022 
ανήλθε στο 3,06% για στεγαστικά δάνεια, στο 
3,59% για καταναλωτικά δάνεια και στο 3,03% 
για λοιπά δάνεια, καταγράφοντας αύξηση 85, 69 
και 62 μονάδες βάσης αντίστοιχα από την αρχή 
του χρόνου. Σημειώνεται ότι και στις τρείς κατη-
γορίες καταγράφονται επιτόκια τα οποία 
θεωρούνται από τα υψηλότερα των τελευταίων 
ετών. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 τα εν λόγω 
επιτόκια βρίσκονταν στο 2,21%, 2,90%, 2,41%, 
αντίστοιχα (Διάγραμμα Α.25).  

Παρόμοια εικόνα, παρουσίασαν και τα 
δάνεια προς τις μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ ύψους μέχρι 
€1 εκατ. αλλά και στα δάνεια ύψους πάνω από 
€1 εκατ., τα οποία στο τέλος Σεπτεμβρίου του 
2022 ανήλθαν στο 4,13% και 3,69% αντί-
στοιχα, σε σύγκριση με 3,25% και 2,84% τον 
Δεκέμβριο του 2021 (Διάγραμμα Α.26). 

Την περίοδο Δεκεμβρίου 2021-Σεπτεμ-
βρίου 2022, η ψαλίδα μεταξύ των εγχώριων 
δανειστικών επιτοκίων και των αντίστοιχων 
επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ για τα στεγα-
στικά δάνεια μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης, 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.26 Eπιτόκια νέων δανείων σε ευρώ 
(μέχρι €1 εκ.) των ΝΧΙ προς μη-χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ (1) 
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές: SDW(ΕΚΤ), ΚTΚ. 
(1) Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.25 Επιτόκια νέων στεγαστικών δανείων σε 
ευρώ των ΝΧΙ προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ(1) 
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές : SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ. 
(1) Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.
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ενώ για τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρή-
σεις για δάνεια ύψους μέχρι €1 εκατ. αυξήθηκε 
κατά 10 μονάδες βάσης, φθάνοντας στις 80 
και 163 μονάδες βάσης, αντίστοιχα.  

Σε σχέση με τα καταθετικά επιτόκια, αυτά 
παρέμειναν σχετικά σταθερά και κοντά στα 
ιστορικά χαμηλά τους επίπεδα κατά τη διάρ-
κεια της υπό αναφορά περιόδου. Στη μέχρι 
στιγμής διατήρηση χαμηλών καταθετικών 
επιτοκίων στην Κύπρο, συνέβαλε η υψηλή 
πλεονάζουσα ρευστότητα που διαθέτουν τα 
εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα και κατά συνέ-
πεια το μειωμένο ενδιαφέρον τους για 
προσέλκυση νέων καταθέσεων. Σημειώνεται 
ότι, ο Δείκτης Κάλυψης ρευστότητας του 
κυπριακού τραπεζικού συστήματος είναι ιδιαί-
τερα ψηλός, από τους υψηλότερους στην ΕΕ. 

Το εγχώριο μέσο επιτόκιο16 νέων καταθέ-
σεων για νοικοκυριά αυξήθηκε ελαφρώς στο 
0,11% τον Σεπτέμβριο του 2022 από 0,06% 
τον Δεκέμβριο του 2021 και Σεπτέμβριο του 
2021 αντίστοιχα (Διάγραμμα Α.27). Το μέσο 
επιτόκιο17 νέων καταθέσεων για μη-χρηματο-
οικονομικές επιχειρήσεις έφθασε στο -0,09%, 
τον Σεπτέμβριο του 2022 από 0,02% και 
0,11% τον Δεκέμβριο και Σεπτέμβριο του 
2021 αντίστοιχα (Διάγραμμα Α.28). Η μείωση 
που παρατηρήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 
αποδίδεται στην μεθοδολογία υπολογισμού 
των μέσων σταθμικών επιτοκίων για το 
σύνολο του τραπεζικού συστήματος. Σημει-
ώνεται ότι, η αλλαγή νομισματικής πολιτικής 
είχε ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του αρνη-
τικού επιτοκίου που υποχρεούνται να πληρώ-
νουν οι εγχώριες τράπεζες για τις καταθέσεις 
που διατηρούν στην ΕΚΤ λόγω της πλεονά-
ζουσας ρευστότητας που διαθέτουν. Στο 
εγγύς μέλλον, οι διαδοχικές αυξήσεις της ΕΚΤ 
αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στις 
αποδόσεις καταθέσεων, καθώς σταδιακά η 
άνοδος του επιτοκιακού περιβάλλοντος θα 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.28 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ 
των ΝΧΙ προς μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 
της ζώνης του ευρώ(1) 
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές : SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ. 
(1) Προθεσμίας έως 1 έτους.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.27 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ 
των ΝΧΙ προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ(1) 
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές : SDW (ΕΚΤ), ΚTΚ. 
(1) Προθεσμίας έως 1 έτους.

16. Μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων προθεσμίας μέχρι 1 χρόνο. 
17. Μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων προθεσμίας μέχρι 1 χρόνο.
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μετακυλήσει σε κάποιο βαθμό και στους κατα-
θετικούς λογαριασμούς.  

Συνοψίζοντας, οι τράπεζες στην Κύπρο 
διατηρούν τα περιθώρια κέρδους στις εργα-
σίες τους τόσο με τις μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις όσο και με τα νοικοκυριά, με την 
εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής να 
έχει θετική επίδραση στο επιτοκιακό τους 
εισόδημα. Εντούτοις, η αύξηση του κόστους 
χρηματοδότησης ενδέχεται μεσοπρόθεσμα 
να επιδεινώσει την χρηματοοικονομική κατά-
σταση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων 
με επακόλουθες επιδράσεις στην ποιότητα 
των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπε -
ζών. Ωστόσο, η σταθερότητα του τραπεζικού 
τομέα υποστηρίζεται από την ισχυρή κεφα-
λαιοποίηση των τραπεζών, η οποία παρέχει 
ασφάλεια έναντι κάποιας αποδυνάμωσης της 
ποιότητας του ενεργητικού. Παράλληλα, η 
ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της κυπριακής 
οικονομίας έχει συντελέσει στον περιορισμό 
των αρνητικών εξελίξεων. Παρ όλα αυτά οι 
σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 
εγχώριος χρηματοοικονομικός τομέας δεν 
αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού, ενώ η 
ανάγκη μείωσης του ιδιωτικού χρέους γίνεται 
ακόμα πιο επιτακτική ούτως ώστε να μετρια-
στούν οι αρνητικές συνέπειες από μια επιπρό-
σθετη άνοδο των επιτοκίων.  
 
6. Δημοσιονομικές Εξελίξεις 
 
Η συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη έχει 
θετικό αντίκτυπο στους δημοσιονομικούς 
δείκτες, κάτι που αντικατοπτρίζεται στην 
αύξηση των εσόδων από φόρους και κοινω-
νικές εισφορές. Επιπλέον, οι πληθωριστικές 
πιέσεις φαίνεται να ενισχύουν το δημοσιονο-
μικό ισοζύγιο του τρέχοντος έτους έστω 
προσωρινά. Οι πλήρεις επιπτώσεις του 
πληθωρισμού στα δημόσια οικονομικά 
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αναμένεται να διαφανούν με χρονική υστέ-
ρηση, λόγω της, κυρίως εκ των υστέρων, τιμα-
ριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών και 
των συντάξεων του δημόσιου τομέα, του 
αυξανόμενου κόστους για αγορά αγαθών, 
υπηρεσιών και πρώτων υλών, και των 
έμμεσων επιπτώσεων μέσω της αρνητικής 
επίδρασης στην αγοραστική δύναμη των 
νοικοκυριών και στην οικονομική δραστηριό-
τητα. Εκτός από τα προαναφερθέντα, θετική 
επίπτωση στους δημοσιονομικούς δείκτες του 
2022 έχει και η λήξη του μεγαλύτερου μέρους 
των μέτρων στήριξης της οικονομίας λόγω της 
πανδημίας, που το 2021 ανήλθε περίπου στο 
2,9% του ΑΕΠ18. 

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και 
κυρίως η ενεργειακή κρίση με τη συνεπακό-
λουθη αύξηση στις χονδρικές τιμές ενέργειας 
υποχρέωσε την κυβέρνηση να λάβει επιπλέον 
μέτρα για την προστασία των καταναλωτών. 
Τα κρατικά μέτρα στήριξης των καταναλωτών 
και των επιχειρήσεων από τις δυσμενείς 
επιπτώσεις της αύξησης των τιμών αναμένεται 
να ανέλθουν σε περίπου 0,7% του ΑΕΠ το 
202219. Ωστόσο, δεν είναι ικανά να αντιστρέ-
ψουν τη θετική εικόνα των δημόσιων οικονο-
μικών για το τρέχον έτος. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΣΥΚ, το δημοσιο-
νομικό πλεόνασμα ανήλθε στο 2,2% του ΑΕΠ 
το πρώτο ενιάμηνο του 2022, σε σχέση με 
έλλειμμα 1,9% του ΑΕΠ το αντίστοιχο ενιά-

18. Τα δημοσιονομικά μέτρα για αντιμετώπιση των συνεπειών 
της πανδημίας το 2022 αφορούν κυρίως μέτρα στήριξης του 
τομέα της υγείας και αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 
0.4% του ΑΕΠ. 

19. Το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων στήριξης σχετίζεται με 
μειώσεις στους έμμεσους φόρους σε ηλεκτρισμό (μείωση 
ΦΠΑ) και καύσιμα (μείωση ειδικού φόρου), και επιδοτήσεις 
των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Το τελευταίο μέτρο 
προβλέπει κλιμακωτή επιδότηση των τιμολογίων ηλεκτρικής 
ενέργειας έτσι ώστε να διατηρηθεί, σε κάποιο βαθμό, το 
κίνητρο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. Όπως αναφέ-
ρεται και στο Οικονομικό Δελτίο Ιουνίου 2022, ο στόχος της 
στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τα κίνητρα μείωσης της 
χρήσης ορυκτών καυσίμων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.
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μηνο του 2021 (Διάγραμμα Α.29 και Πίνακας 
Α.11). Το πρωτογενές πλεόνασμα για την ίδια 
περίοδο ανήλθε στο 3,3% του ΑΕΠ, σε 
σύγκριση με έλλειμμα 0,4% του ΑΕΠ την αντί-
στοιχη περίοδο του 2021. 

Αναλυτικά, τα δημόσια έσοδα σημείωσαν 
αύξηση 16,7% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο, αντικατοπτρίζοντας τις 
σημαντικές αυξήσεις σε όλες τις κύριες κατη-
γορίες εσόδων. Τα έσοδα από φόρους επί της 
παραγωγής, τρέχοντες φόρους στο εισόδημα 
και κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά 
16,9%, 23,3% και 14,4%, αντίστοιχα, σε σχέση 
με το πρώτο ενιάμηνο του 2021 (Πίνακας 
Α.11). Η αύξηση στα έσοδα από φόρους επί 
της παραγωγής αντανακλά την ισχυρή 
ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, 
αλλά και την επίδραση της αύξησης των τιμών 
των αγαθών και υπηρεσιών, που για το τρέχον 
έτος δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει σημαν-
τικά τη συνολική ζήτηση. 

Η αύξηση στους τρέχοντες φόρους στο εισό-
δημα και στις κοινωνικές εισφορές αντανακλά τη 
βελτίωση στην αγορά εργασίας και την αύξηση 
στους ονομαστικούς μισθούς, αν και αυτή ήταν 
σε μικρότερο βαθμό από την αύξηση των τιμών 
των καταναλωτικών προϊόντων, με λιγότερο 
ευνοϊκές επιπτώσεις για αυτή την κατηγορία 
εσόδων σε σχέση με τους φόρους επί της παρα-
γωγής. Ωστόσο, λόγω του προοδευτικού φορο-
λογικού συστήματος, η επίδραση της αύξησης 
των μισθών στα έσοδα από φόρο εισοδήματος 
φαίνεται να είναι ισχυρότερη σε σχέση με την 
επίδραση της στα έσοδα από κοινωνικές 
εισφορές. Επίσης, παρατηρήθηκε σημαντική 
αύξηση στα έσοδα από εταιρικό φόρο, αντανα-
κλώντας τη θετική εικόνα στα λειτουργικά κέρδη 
των επιχειρήσεων. Επιπλέον, φαίνεται να υπάρ-
χουν διαρθρωτικοί παράγοντες που συνεχίζουν 
να βελτιώνουν τη φορολογική συμμόρφωση, 
όπως το Διάταγμα για την υποχρέωση αποδοχής 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.29 Δημοσιονομικό και πρωτογενές 
ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης  
(συσσωρευμένο σύνολο περιόδου από πρώτο τρίμηνο ως ποσοστό του ΑΕΠ) 

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

ΠIΝΑΚΑΣ A.11  Λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης  

Πηγές: ΣΥΚ, KTK.

 
                                                                                            Ιαν. - Σεπτ.           Ιαν. - Σεπτ. 
                                                                                                  2021                         2022                Μεταβολή 
                                                                                               (€ εκατ.)                 (€ εκατ.)                      % 
ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                                                                                            
Ενδιάμεση ανάλωση                                                           663,4                         803,7                       21,1 
Απολαβές προσωπικού                                                 2.087,8                       2185,9                         4,7 
Κοινωνικές παροχές                                                        2.733,2                       2971,9                         8,7 
Τόκοι πληρωτέοι                                                                  353,9                         321,4                        -9,2 
Επιδοτήσεις                                                                            543,3                            60,8                     -88,8 
Άλλα τρέχοντα έξοδα                                                         444,1                         451,3                         1,6 
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου            362,2                         438,4                       21,0 
Άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου                                        94,0                         139,5                       48,4 
Σύνολο δαπανών                                                      7.281,9                   7.372,9                        1,2 
Σύνολο δαπανών ως % του ΑΕΠ                             30,3                           26,8                                
 
ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                                                    
Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές               2.469,7                      2.885,9                       16,9 
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ        1.626,5                      2.005,3                       23,3 
Κοινωνικές εισφορές                                                      1.938,4                      2.218,1                       14,4 
Άλλα τρέχοντα έσοδα                                                        153,5                         160,7                         4,7 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                446,6                         466,1                         4,4 
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου εισπρακτέες                         97,5                         137,2                       40,7 
Εισόδημα περιουσίας                                                           96,2                            97,8                         1,7 
Σύνολο εσόδων                                                         6.828,4                   7.971,1                     16,7 
Σύνολο εσόδων ως % του ΑΕΠ                                28,4                           29,0                                
 
Πρωτογενές πλεόνασμα                                                   -99,6                          919,6 
Πρωτογενές πλεόνασμα ως % του ΑΕΠ                    -0,4                                3,3 
 
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-)                                     -453,5                          598,2 
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) ως % του ΑΕΠ         -1,9                                2,2 
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μέσων πληρωμής με κάρτα, η εφαρμογή του 
ΓεΣΥ και οι πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι. 

Οι δημόσιες δαπάνες παρουσίασαν 
αύξηση 1,2% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο, αντανακλώντας τη σημαν-
τική αύξηση στις κοινωνικές παροχές (8,7%) 
και σε μικρότερο βαθμό την αύξηση στην 
ενδιάμεση ανάλωση (21,1%), στις δημόσιες 
επενδύσεις (21%) και στις απολαβές προσω-
πικού (4,7%) που συνεχίζουν να επηρεάζονται 
από τη σταδιακή αποκατάσταση των μισθών 
στον δημόσιο τομέα. Αυτές οι αυξήσεις αντι-
σταθμίστηκαν από τη λήξη των μέτρων επιδό-
τησης μισθών και άμεσης επιδότησης 
επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων 
(Πίνακας Α.11, σελ. 57, επιδοτήσεις). 

Όσον αφορά το δημόσιο χρέος 
(Διάγραμμα Α.30), αυτό διαμορφώθηκε στο 
87,3% του ΑΕΠ τον Σεπτέμβριο του 2022, 
καταγράφοντας μείωση περίπου 16 ποσοστι-
αίων μονάδων σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 
του 2021. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ισχυρή 
ανάκαμψη της οικονομίας και σε μικρότερο 
βαθμό στη χρήση ταμειακού αποθέματος για 
την αποπληρωμή χρέους που έληγε. 

Ο δείκτης δημόσιου χρέους αναμένεται να 
μειωθεί σημαντικά τα επόμενα έτη, αντανα-
κλώντας εκτιμήσεις για συνέχιση της οικονο-
μικής ανάκαμψης και πρωτογενή πλεονά σματα. 
Σημειώνεται ότι οι οίκοι αξιολόγησης προεξο-
φλούν τη σημαντική μείωση στο δημόσιο χρέος 
και, ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε εκτροχιασμός 
αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην 
αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής.
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(Γ) Μακροοικονομικές Προβλέψεις  

για την Κυπριακή Οικονομία20

20. Οι προβλέψεις και οι υποθέσεις εργασίας λαμβάνουν υπόψιν τις οικονομικές εξελίξεις και διαθέσιμα στοιχεία μέχρι και τις 30 
Νοεμβρίου 2022.
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• Αναμένεται ισχυρή οικονομική μεγέθυνση 
5,8% το 2022, λόγω της συνεχιζόμενης εισ-
ροής ξένων εταιρειών καθώς και της ενίσχυ-
σης του τουρισμού. Από το 2023 μέχρι το 
2025 αναμένεται επιβράδυνση λόγω της νω-
ρίτερης από την αναμενόμενη οικονομικής 
ανάπτυξης αλλά και χειροτέρευσης του εξω-
τερικού περιβάλλοντος.  

• Η πορεία του ΑΕΠ τα έτη 2022-25 προέρχεται 
κυρίως από την ανάκαμψη της εγχώριας ζή-
τησης και, σε μικρότερο βαθμό, από τις κα-
θαρές εξαγωγές. 

• Μικρή επίπτωση απο την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία στην αγορά εργασίας, με συ-
νεχιζόμενη μείωση της ανεργίας τα επόμενα 
έτη, φθάνοντας στο 5,5% το 2025. 

• Σημαντική άνοδος του πληθωρισμού το 
2022, λόγω κυρίως των σημαντικών αυξή-
σεων στις τιμές της ενέργειας και στη διεύ-
ρυνση των πληθωριστικών πιέσεων και σε 
άλλες κατηγορίες, εν μέρει λόγω των συνεχι-
ζόμενων προβλημάτων στις αλυσίδες εφο-
διασμού. Μερική διόρθωση αναμένεται το 
2023, επηρεαζόμενη από τη σταδιακή μεί-
ωση στις τιμές του πετρελαίου και των τρο-
φίμων, ενώ το 2024 και το 2025 ο πληθωρι-
σμός αναμένεται να κυμανθεί κοντά στον 
στόχο του 2%.  

• Σε σχέση με το βασικό σενάριο, ελαφρώς 
προς τα κάτω κίνδυνοι για το ΑΕΠ και ελα-
φρώς προς τα πάνω για τον πληθωρισμό τα 
έτη 2023-25. 

 
Οι μακροοικονομικές προβλέψεις που παρου-
σιάζονται στο παρόν Οικονομικό Δελτίο καταρ-
τίστηκαν στο πλαίσιο των προβλέψεων του 
Ευρωσυστήματος με κοινές υποθέσεις εργα-
σίας. Παρά την συνεχιζόμενη εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία και την ενεργειακή 
κρίση, η πορεία ανάκαμψης της κυπριακής 
οικονομίας δεν έχει επηρεαστεί αρνητικά σε 
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μεγάλο βαθμό, μέχρι στιγμής. Εντούτοις, δεδο-
μένης της αναμενόμενης χειροτέρευσης στο 
εξωτερικό περιβάλλον και της βραδείας 
εξομάλυνσης των πληθωριστικών πιέσεων, 
προβλέπεται σημαντική επίπτωση στο ΑΕΠ το 
2023, με μικρή άνοδο τα έτη 2024-25. Σε σχέση 
με τις προβλέψεις Ιουνίου 2022, οι υποθέσεις 
εργασίας στις επικαιροποιημένες προβλέψεις 
διαφοροποιούνται μερικώς ως εξής:  

Πρώτον, τα προβλήματα στις αλυσίδες 
εφοδιασμού έχουν σχετικά μικρότερη διάρκεια 
σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. 
Συγκεκριμένα, αναμένεται πλήρης ομαλο-
ποίηση στο μέσο αντί στο τέλος του 2023.   

Δεύτερον, λαμβάνεται υπόψιν η προς τα 
κάτω αναθεώρηση των προοπτικών του εξωτε-
ρικού περιβάλλοντος, συνεπεία της συνεχιζό-
μενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και 
της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη.  

Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της ΚΤΚ 
για το ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω 
για το 2022 (3,1 ποσοστιαίες μονάδες), λόγω 
των καλύτερων από των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων στους τομείς του εμπορίου 
και του τουρισμού, και της συνεχιζόμενης 
εισροής ξένων εταιρειών, ιδιαίτερα στους 
τομείς της τεχνολογίας. Για τα έτη 2023-24, η 
προς τα κάτω αναθεώρηση ανέρχεται στις 1,1 
και 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα, λόγω 
της νωρίτερης από την αναμενόμενη οικονο-
μικής ανάπτυξης και της χειροτέρευσης του 
εξωτερικού περιβάλλοντος. Η προς τα κάτω 
αναθεώρηση το 2024 είναι σχετικά μικρή, εν 
όψει της σημαντικής στήριξης στην οικονο-
μική δραστηριότητα που αναμένεται από την 
απορρόφηση κονδυλίων του Ταμείου Ανά -
καμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) της ΕΕ.   

Αναφορικά με τον πληθωρισμό, οι επικαιρο-
ποιημένες προβλέψεις της ΚΤΚ για τον ΕνΔΤΚ 
καταγράφουν σημαντική αναθεώρηση προς τα 
πάνω για το 2022 και, σε μικρότερο βαθμό, το 
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2023 (1,1 και 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, αντί-
στοιχα), ενώ μικρή προς τα κάτω αναθεώρηση 
(0,2 ποσοστιαίες μονάδες) αναμένεται το 2024. 
Οι αναθεωρήσεις του 2022 οφείλονται κυρίως 
στις σημαντικές αυξήσεις στις τιμές της ενέρ-
γειας, καθώς και στη διεύρυνση των πληθωρι-
στικών πιέσεων στις κατηγορίες των τροφίμων, 
των υπηρεσιών και σε μικρότερο βαθμό των 
βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της 
ενέργειας. Αναμένεται ελαφρώς ταχύτερη από 
την αρχικά προβλεπόμενη εξομάλυνση των 
πληθωριστικών πιέσεων στο μέσο του 2023, 
στα πλαίσια βαθμιαίας διόρθωσης των 
προβλημάτων συμφόρησης στην εφοδιαστική 
αλυσίδα και στις αναμενόμενες μειώσεις των 
τιμών πετρελαίου. Η αναθεώρηση για το 2024 
οφείλεται στην προς τα κάτω αναθεώρηση των 
τιμών της ενέργειας.  
 
Οικονομική Δραστηριότητα 
 
Το ΑΕΠ αναμένεται να καταγράψει σημαντική 
μεγέθυνση το 2022 κατά 5,8% (Πίνακας Α.12), 
μετά από ισχυρή άνοδο 6,6% το 2021. Αυτό 
είναι αποτέλεσμα της καλύτερης από την 
αναμενόμενη πορείας των τομέων του εμπο-
ρίου και του τουρισμού, καθώς και της σημαν-
τικής εισροής ξένων εταιρειών στο νησί. Η 
προβλεπόμενη οικονομική μεγέθυνση στηρί-
ζεται στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης, ενώ 
αρνητική συνεισφορά αναμένεται από τις 
καθαρές εξαγωγές, αποτέλεσμα της ανόδου 
των εισαγωγών εν όψει και της ισχυρής πορείας 
της εγχώριας ζήτησης, παρά τη σημαντική 
ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας. 

Η εγχώρια ζήτηση καταγράφει ανθεκτικό-
τητα λόγω των προδιαγεγραμμένων επενδύ-
σεων, αλλά και της χρησιμοποίησης 
απο ταμιεύσεων. Πιο συγκεκριμένα, η σημαν-
τική άνοδος κατά 7,8% στην ιδιωτική κατανά-
λωση το 2022 οφείλεται στην σχετική 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.12  Προβλέψεις εθνικών λογαριασμών σε 
πραγματικούς όρους 
(ετήσια μεταβολή, %)

 
                                                                                             2021     2022πρ     2023πρ    2024πρ    2025πρ 
ΑΕΠ                                                                                           6,6                 5,8                 2,5                3,1                3,1  
Ιδιωτική κατανάλωση                                                       4,5                 7,8                 1,9                1,9                2,1  
Δημόσια κατανάλωση                                                      6,6                 3,7                 1,1                2,5                1,9  
Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου         -4,2                 6,9                 3,1                6,5                6,2  
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                            13,6              12,5                 3,5                3,0                2,8  
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών                             9,0              16,3                 2,9                2,8                2,5 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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ανθεκτικότητα που καταγράφεται στο κατα-
ναλωτικό αίσθημα μετά την χειροτέρευση που 
παρατηρήθηκε με το ξέσπασμα της εισβολής 
της Ρωσίας στην Ουκρανία, και παρά τη 
μεγάλη αύξηση των τιμών που οδηγεί σε 
μείωση του επιπέδου του πραγματικού διαθέ-
σιμου εισοδήματος (Πίνακας Α.12, σελ. 62). Η 
αξιοποίηση αποταμιεύσεων στηρίζει σημαν-
τικά την ιδιωτική κατανάλωση, όπως επίσης 
και τα δημοσιονομικά μέτρα ύψους 0,5% 
περίπου του ΑΕΠ για ελάφρυνση των κατανα-
λωτών από το κόστος της ενέργειας. Οι 
ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου 
αναμένεται να καταγράψουν ετήσια άνοδο 
6,9% το 2022, λόγω επίδρασης βάσης, με 
επιβράδυνση ωστόσο να παρατηρείται στο 
σχετικό ρυθμό μεγέθυνσης σε σχέση με το 
2021 όταν τα στοιχεία διορθωθούν ως προς 
την επίδραση των Οντοτήτων Ειδικού Σκοπού 
(ΟΕΣ). Αυτό οφείλεται στη συρρίκνωση των 
οικιστικών επενδύσεων, λόγω συμπίεσης της 
ζήτησης, συνεπεία της σημαντικής αύξησης 
στο κατασκευαστικό κόστος, η οποία αντι-
σταθμίστηκε από τη συνεχιζόμενη υλοποίηση 
μεγάλων και πολυετών υποδομών του ιδιω-
τικού τομέα (Πίνακας Α.12, σελ. 62). Η σχετική 
επιβράδυνση στη δημόσια κατανάλωση στο 
3,7% οφείλεται, κυρίως, σε επίδραση βάσης 
λόγω αυξημένων δαπανών για αγορά υπηρε-
σιών υγείας από το ΓεΣΥ το 2021.  

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμέ-
νεται να καταγράψουν άνοδο 12,5% το 2022 
(Πίνακας Α.12, σελ. 62), συνεπεία κυρίως της 
σημαντικής μεγέθυνσης στις εξαγωγές υπηρε-
σιών πληροφορικής (βλ. Ισοζύγιο Πληρωμών), 
οι οποίες μάλιστα υπερβαίνουν τα έσοδα από 
τον τουρισμό. Σημειώνεται η καλύτερη από 
την αναμενόμενη πορεία του τουρισμού σε 
σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου 2022, με την 
απώλεια των Ρώσων τουριστών να καλύπτεται, 
σε μεγάλο βαθμό, από αγορές όπως το 
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Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και Ευρωπαϊκές 
αγορές οι οποίες έχουν επιδείξει σημαντική 
δυναμική (βλ. Ισοζύγιο Πληρωμών). Η άνοδος 
στις εξαγωγές χρηματοοικονομικών και άλλων 
επαγγελματικών υπηρεσιών, συνεισφέρει 
επίσης στην άνοδο των συνολικών εξαγωγών. 
Η σημαντική άνοδος στις εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών κατά 16,3% (Πίνακας Α.12, σελ. 
62) αντικατοπτρίζει τόσο την πορεία του 
όγκου των εισαγωγών για πετρελαιοειδή και 
αγαθά για ιδιωτική κατανάλωση και επενδύ-
σεις, στα πλαίσια και συμπιεσμένης ζήτησης 
(pent-up demand), όσο και την άνοδο στον 
όγκο των εισαγωγών υπηρεσιών για παροχή 
σχετικών εξαγωγών. Η μεγέθυνση των εισα-
γωγών (όπως και των εξαγωγών) υπηρεσιών 
αντικατοπτρίζει τη σημαντική εισροή ξένων 
εταιρειών στο νησί όπως προαναφέρθηκε. 

Αναμένεται επιβράδυνση του ΑΕΠ στο 2,5% 
το 2023 και στο 3,1% ετησίως τα έτη 2024-25 
(Πίνακας Α.12, σελ. 62), προερχόμενη από την 
συνεχιζόμενη, εντούτοις επιβραδυνόμενη, 
ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης και από τις 
καθαρές εξαγωγές, ιδιαίτερα για το 2023. 
Προβλέπεται σημαντική επιβράδυνση στην 
ιδιωτική κατανάλωση γύρω στο 2% ετησίως 
την περίοδο 2023-25 (Πίνακας Α.12, σελ. 62), 
αποτέλεσμα επίδρασης βάσης και σε σταδιακή 
άνοδο του ποσοστού αποταμίευσης πάνω από 
το μέσο όρο που παρατηρήθηκε πριν από την 
υγειονομική κρίση. Αυτό αντικατοπτρίζει την 
ανάγκη αποπληρωμής δανείων και την πιθανή 
εισαγωγή μέτρων για βελτίωση των δημόσιων 
οικονομικών (Ricardian effects). Οι ακαθάρι-
στες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, μετά και 
την προβλεπόμενη επιβράδυνση στο 3,1% το 
2023 λόγω της επίδρασης του δυσμενούς 
εξωτερικού περιβάλλοντος, αναμένεται να 
καταγράψουν ισχυρή αύξηση 6,5% και 6,2% το 
2024 και 2025, αντίστοιχα, λόγω νέων έργων 
τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το ΤΑΑ, 
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της σταδιακής αποπεράτωσης μεγάλων και 
πολυετών υποδομών που είναι εν εξελίξει, 
καθώς και νέων υποδομών (Πίνακας Α.12, σελ. 
62). Τα έργα καλύπτουν τους τομείς της ενέρ-
γειας, του τουρισμού, των μεταφορών, το 
καζίνο-θέρετρο καθώς και την μαρίνα και το 
λιμάνι στην Λάρνακα. Περαιτέρω επιβρά-
δυνση αναμένεται στη δημόσια κατανάλωση 
το 2023 στο 1,1% λόγω επίδρασης βάσης στις 
δαπάνες για ενδιάμεση ανάλωση, η οποία αντι-
σταθμίζει, σε μεγάλο βαθμό, την άνοδο στις 
απολαβές προσωπικού κυρίως λόγω της 
επίπτωσης της αυτόματης τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής (ΑΤΑ). Αναμένεται περαι-
τέρω άνοδος κατά 2,5% και 1,9% τα έτη 2024 
και 2025, αντίστοιχα, κυρίως λόγω αυξήσεων 
σε μισθούς του δημόσιου τομέα. Σημειώνεται 
ότι η σταδιακή αποκατάσταση των μισθών στο 
δημόσιο θα ολοκληρωθεί το 2023 (βλ. Κόστος 
Εργασίας) ενώ περαιτέρω άνοδος στους 
συντελεστές εισφορών προς το Ταμείο Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων θα εφαρμοστεί το 2024. 

Οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να συνει-
σφέρουν θετικά στον ρυθμό οικονομικής 
ανάπτυξης τα επόμενα έτη, ειδικά το 2023. Οι 
εξαγωγές προβλέπεται να καταγράψουν 
αύξηση 3,5% το 2023, 3% το 2024 και 2,8% το 
2025 (Πίνακας Α.12, σελ. 62), με ιδιαίτερη 
συμβολή από τις υπηρεσίες πληροφορικής, 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς και 
του τουρισμού. Λόγω αβεβαιότητας σε σχέση 
με την πορεία της εισβολής της Ρωσίας στην 
Ουκρανία καθώς και της επίπτωσης των 
πληθωριστικών πιέσεων στο διαθέσιμο εισό-
δημα των κύριων τουριστικών αγορών, πλήρης 
ομαλοποίηση του τουριστικού τομέα τοποθε-
τείται το 2024, και παρά τα καλύτερα από τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα για το 2022. Η 
σχετική ανάκαμψη συνδέεται και με την αναμε-
νόμενη λειτουργία του καζίνου-θερέτρου21. Οι 

21. Η λειτουργία του καζίνο-θερέτρου τοποθετείται το δεύτερο 
τρίμηνο του 2023 και έχει περιληφθεί μόνο μερική επίδραση 
από τη λειτουργία του τα έτη 2023 και εντεύθεν, όπως και σε 
προηγούμενες προβλέψεις. 
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συνολικές εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν 
κατά 2,9% το 2023, 2,8% το 2024 και 2,5% το 
2025, σε συνάρτηση με την πορεία της εγχώ-
ριας ζήτησης (Πίνακας Α.12, σελ. 62). 
  
Αποδοχές, παραγωγικότητα και αγορά 
εργασίας 
 
Τα διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία καταδει-
κνύουν μικρή, έως τώρα, επίπτωση από την 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στην 
αγορά εργασίας, τα οποία συνάδουν με 
ποιοτικούς δείκτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σε σχέση με προσδοκίες εταιρειών για την 
απασχόληση. Η απασχόληση προβλέπεται να 
αυξηθεί κατά 1,9% το 2022, με επιβράδυνση 
στο 0,9% το 2023 σε συνάρτηση με την 
επιβράδυνση στο ΑΕΠ.  Τα έτη 2024-25 αναμέ-
νεται μεγέθυνση κατά 1,3% περίπου ετησίως 
(Πίνακας Α.13).  

Η ανεργία αναμένεται να καταγράψει 
μείωση το 2022 στο 6,7% του εργατικού δυνα-
μικού, από 7,5% το 2021. Προβλέπεται πτωτική 
πορεία τα επόμενα έτη, με την ανεργία να 
συγκλίνει ολοένα και πιο κοντά σε συνθήκες 
πλήρους απασχόλησης, φθάνοντας στο 5,5% 
το 2025. Η μικρή προς τα πάνω αναθεώρηση 
του ποσοστού ανεργίας για τα έτη 2023 και 
2024 σε σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου 2022 
συνάδει με την προς τα κάτω αναθεώρηση του 
ΑΕΠ, με συνεχιζόμενη ωστόσο ανάκαμψη.  

Άνοδος κατά 4,8% αναμένεται στην ονομα-
στική δαπάνη ανά μισθωτό το 2022, σε συνέ-
χεια αύξησης 3,8% το 2021 (Πίνακας Α.13). Το 
2023 αναμένεται σημαντική αύξηση κατά 
7,5%, ενώ το 2024 και το 2025 αναμένεται 
μεγέθυνση 4,7% και 4,4%, αντίστοιχα, αντικα-
τοπτρίζοντας την καταβολή υψηλότερης ΑΤΑ 
που βασίζεται στις τιμές του προηγούμενου 
έτους καθώς και των σχετικά μεγαλύτερων 
αυξήσεων που αναμένονται σε συλλογικές 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.13  Προβλέψεις που αφορούν την αγορά 
εργασίας 
(ετήσια μεταβολή, %, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά)

 
                                                                                               2021   2022πρ     2023πρ   2024πρ    2025πρ 
Δαπάνη (για αποδοχές και εργοδοτικές  
εισφορές) ανά μισθωτό                                                      3,8               4,8                 7,5               4,7               4,4  
Μοναδιαίο εργατικό κόστος                                           -1,4               1,0                 5,7               2,9               2,6  
Παραγωγικότητα                                                                  5,3               3,8                 1,7               1,8               1,8  
Συνολική απασχόληση                                                       1,3               1,9                 0,9               1,3               1,3  
Ποσοστό ανεργίας (% του εργατικού  
δυναμικού)                                                                              7,5               6,7                 6,5               5,9               5,5 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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συμβάσεις λόγω της πορείας των τιμών. Η 
συνεχιζόμενη διόρθωση στην αγορά εργα-
σίας, η οποία πλησιάζει σε συνθήκες πλήρους 
απασχόλησης το 2025, δεν οδηγεί σε μηχανι-
σμούς ανατροφοδότησης τιμών-μισθών 
(wage-price spiral), παρά την ενσωμάτωση 
υψηλότερων αυξήσεων σε μισθούς. 

Η παραγωγικότητα, μετά και τη σημαντική 
ανάκαμψη 5,3% που κατέγραψε το 2021 λόγω 
επίδρασης βάσης μετά και τις επιπτώσεις της 
πανδημίας, προβλέπεται να συνεχίσει την 
ανάκαμψή της, καταγράφοντας αύξηση 3,8% 
το 2022, ενώ μικρότερους ρυθμούς 
ανάκαμψης αναμένεται να καταγραφούν τα 
έτη 2023-25 κατά 1,8% περίπου ετησίως 
(Πίνακας Α.13, σελ. 66). 

Το μοναδιαίο εργατικό κόστος αναμένεται 
να καταγράψει περαιτέρω άνοδο τα έτη 2022-
25 κατά 12 περίπου ποσοστιαίες μονάδες 
σωρευτικά (Πίνακας Α.13, σελ. 66), κυρίως 
λόγω των αυξήσεων που αναμένονται στην 
ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό. Σχετικά 
παρόμοια σωρευτική άνοδο προβλέπεται να 
καταγράψει ο σχετικός δείκτης στην ευρω-
ζώνη. Εντούτοις, το μοναδιαίο εργατικό 
κόστος στην Κύπρο διατηρεί συγκριτικό 
πλεονέκτημα σε σχέση με την υπόλοιπη 
ευρωζώνη λόγω των μειώσεων στους 
μισθούς που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν, 
και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ανταγω-
νιστικότητας (βλ. Κόστος Εργασίας). 
 
Τιμές: εναρμονισμένος δείκτης τιμών 
καταναλωτή 
 
Ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να ανέλθει στο 8,1% το 
2022 σε σχέση με 2,3% το 2021 (Πίνακας 
Α.14), ως αποτέλεσμα κυρίως των κατακό-
ρυφων αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας 
αλλά και της διεύρυνσης των πληθωριστικών 
χπιέσεων στις κατηγορίες των υπηρεσιών, των 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.14  Προβλέψεις πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ) 
(ετήσια μεταβολή, %)

 
                                                                                               2021    2022πρ    2023πρ   2024πρ   2025πρ 
EνΔΤΚ                                                                                         2,3                8,1                3,3               1,7               1,8 
ΕνΔΤΚ εξαιρ. της ενέργειας και των τροφίμων             1,3                5,0                2,9               2,2               2,1 

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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τροφίμων και, σε μικρότερο βαθμό, των 
βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της 
ενέργειας λόγω και των συνεχιζόμενων 
προβλημάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού. 
Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός προβλέ-
πεται να ανέλθει στο 5% το 2022 σε σχέση με 
1,3% το 2021.  

Την περίοδο 2023-25 ο ΕνΔΤΚ αναμένεται 
να επιβραδυνθεί στο 3,3%, στο 1,7% και στο 
1,8%, αντίστοιχα, επηρεαζόμενος από τη 
σταδιακή διόρθωση στις τιμές της ενέργειας, 
σύμφωνα με τις υποθέσεις εργασίας για την 
τιμή του πετρελαίου και των τροφίμων. Ο 
δομικός πληθωρισμός προβλέπεται να 
ανέλθει στο 2,7%, στο 2,2% και στο 2,1% την 
περίοδο 2023-25, αντίστοιχα, στα πλαίσια και 
της βαθμιαίας εξομάλυνσης των πληθωρι-
στικών πιέσεων στις άλλες υποκατηγορίες 
του ΕνΔΤΚ λόγω και σταδιακής διόρθωσης 
των προβλημάτων στις αλυσίδες εφοδια-
σμού.  
 
Αξιολόγηση κινδύνων απόκλισης των 
μακροοικονομικών προβλέψεων από το 
βασικό σενάριο22 
 
Η προβλεπόμενη πορεία του ΑΕΠ, σύμφωνα 
με το βασικό σενάριο των μακροοικονομικών 
προβλέψεων, παρουσιάζεται στον Πίνακα 
Α.12 (σελ. 62), και εκείνη του ΕνΔΤΚ και του 
δομικού πληθωρισμού στον Πίνακα Α.14 
(σελ. 67). Οι πιθανότητες απόκλισης από το 
βασικό σενάριο των προβλέψεων για το ΑΕΠ 
και τον ΕνΔΤΚ σκιαγραφούνται στα Διαγράμ-
ματα Α.31 και Α.32, αντίστοιχα. Οι ενδεχό-
μενες αποκλίσεις όσον αφορά την πρόβλεψη 
του δομικού πληθωρισμού παρουσιάζονται 
στο Διάγραμμα Α.33. Σύνοψη της αξιολό-
γησης των σχετικών κινδύνων απόκλισης από 
το βασικό σενάριο παρουσιάζεται στον 
Πίνακα Α.15 (σελ. 69). 

22. Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τη μεθοδολογία 
της αξιολόγησης κινδύνων των μακροοικονομικών προβλέ-
ψεων, βλέπε Οικονομικό Δελτίο, Ιούνιος 2015, σελ. 67.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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Οι κίνδυνοι απόκλισης των προβλέψεων 
του ΑΕΠ από το βασικό σενάριο για τα έτη 
2023-25 αξιολογούνται συνολικά ως ελαφρώς 
προς τα κάτω. Καθοδικοί κίνδυνοι περιλαμβά-
νουν δυσμενέστερες από τις αναμενόμενες 
προοπτικές σε σχέση με το εξωτερικό περι-
βάλλον και μεγαλύτερες και/ή πιο επίμονες 
επιπτώσεις υστέρησης από αυξημένες τιμές 
ενέργειας. Σε εγχώριο επίπεδο, περιλαμβά-
νουν αυστηρότερες από τις προβλεπόμενες 
συνθήκες χρηματοδότησης, οι οποίες ενδέ-
χεται να επηρεάσουν την εγχώρια ζήτηση. 
Επίσης, συνδέονται με αρνητικό αντίκτυπο 
από ενδεχόμενη υλοποίηση μηχανισμών 
ανατροφοδότησης τιμών-μισθών (wage-price 
spiral), για τα έτη 2024-25 ειδικότερα. Καθο-
δικοί κίνδυνοι συνδέονται με χαμηλότερη από 
την αναμενόμενη επίπτωση από απορρό-
φηση διαθέσιμων κονδυλίων για επενδύσεις 
από το ΤΑΑ. Ανοδικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν 
υψηλότερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις 
στις εξαγωγές υπηρεσιών, λόγω της συνεχιζό-
μενης εισροής ξένων εταιρειών στο νησί, ιδιαί-
τερα στους τομείς της τεχνολογίας και των 
δραστηριοτήτων που άπτονται των χρηματο-
πιστωτικών υπηρεσιών (non-bank services). 

 Οι κίνδυνοι σε σχέση με τον πληθωρισμό 
(ΕνΔΤΚ) για τα έτη 2023-25 αξιολογούνται 
συνολικά ως ελαφρώς προς τα πάνω. 
Ανοδικοί κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από 
μεγαλύτερες και/ή πιο επίμονες επιπτώσεις 
υστέρησης από αυξημένες τιμές ενέργειας. 
Γενικότερα, ανοδικοί κίνδυνοι δύναται να 
προκύψουν από υψηλότερες από τις αναμε-
νόμενες πιέσεις από την πλευρά της ζήτησης. 
Για τα έτη 2024-25 ειδικότερα, η τυχόν 
ανατροφοδότηση τιμών-μισθών (wage-price 
spiral), καθώς και πιθανές υψηλότερες μακρο-
πρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό 
αποτελούν τον βασικότερο ανοδικό κίνδυνο. 
Καθοδικοί κίνδυνοι συνδέονται επίσης με 
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ΠIΝΑΚΑΣ A.15  Σύνοψη αξιολόγησης κινδύνων 
απόκλισης των μακροοικονομικών προβλέψεων 
από το βασικό σενάριο

 
                                                                                                                                                ΑΕΠ            Πληθωρισμός 
Κίνδυνος                                                                                                                 (2023-2025)     (2023-2025) 
Μικρότερη από την αναμενόμενη επίδραση από  
απορρόφηση κονδυλίων ευρωπαϊκού πακέτου στήριξης                                    -                             - 
Μεγαλύτερες και/ή πιο επίμονες επιπτώσεις υστέρησης 
 από αυξημένες τιμές ενέργειας                                                                                        -                            + 
Δυσμενέστερη από την αναμενόμενη επίδραση  
στις εγχώριες οικονομικές προοπτικές σε σχέση  
με τις εξωτερικές εξελίξεις                                                                                                  -                             - 
Μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις  
σε εξαγωγές υπηρεσιών παρά την συνεχιζόμενη εισβολή  
της Ρωσίας στην Ουκρανία                                                                                                 +                           + 
Ενδεχόμενη υλοποίησης μηχανισμού ανατροφοδότησης  
τιμών-μισθών (wage-price spiral)                                                                                   -                            + 
Αυστηρότερες από τις προβλεπόμενες  
συνθήκες χρηματοδότησης                                                                                                -                             - 
Συνολική αξιολόγηση                                                                                                    -                            + 

Πηγή: ΚΤΚ. 
Σημείωση:  τα ακόλουθα σύμβολα καλύπτουν το φάσμα των κινδύνων: ++, +, =, -, --.
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δυσμενέστερες από τις αναμενόμενες 
συνθήκες χρηματοδότησης, μέσω του αρνη-
τικού αντικτύπου στην εγχώρια ζήτηση. 
Τέλος, οι κίνδυνοι απόκλισης από το βασικό 
σενάριο για τον δομικό πληθωρισμό είναι 
επίσης ελαφρώς προς τα πάνω, όπως και για 
τον ΕνΔΤΚ.

1

2

Εισαγω
γή

Διεθνές Π
εριβάλλον: 

μακροοικονομικές και 
χρηματοοικονομικές εξελίξεις

Enter/ 
Exit

Full 
Screen

3

Εγχώ
ριο  

Π
εριβάλλον

4

Μ
ακροοικονομικές  

Π
ροβλέψ

εις  για την  
Κυπριακή Ο

ικονομία



■    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

71Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

1

2

Εισαγω
γή

Διεθνές Π
εριβάλλον: 

μακροοικονομικές και 
χρηματοοικονομικές εξελίξεις

Enter/ 
Exit

Full 
Screen

3

Εγχώ
ριο  

Π
εριβάλλον

4

Μ
ακροοικονομικές  

Π
ροβλέψ

εις  για την  
Κυπριακή Ο

ικονομία

Τεχνικές Σημειώσεις
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(Α) Εγχώρια Νομισματικά Μεγέθη 
 
Όλα τα νομισματικά μεγέθη αφορούν στοι-
χεία εξαιρουμένης της ΚΤΚ. 
 
Από την 1η Ιουλίου 2008, έχει τεθεί σε ισχύ η 
νέα «περί Ορισμού της Έννοιας του 
«κατοίκου Κύπρου» για Στατιστικούς Σκο -
πούς Οδηγία του 2008». Ως αποτέλεσμα, τα 
Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 
προχώρησαν σε ανακατάταξη μεγάλου 
αριθμού οργανισμών ή επιχειρήσεων πελα -
τών τους με περιορισμένη ή χωρίς φυσική 
παρουσία στην Κύπρο, γνωστών σήμερα ως 
«Οντότητες Ειδικού Σκοπού (Special Purpose 
Entities)», από τον τομέα των «μη κατοίκων» 
στον τομέα των «κατοίκων Κύπρου». Η 
επίδραση της εν λόγω ανακατάταξης εξαι-
ρείται από τις νομισματικές και χρηματοπι-
στωτικές στατιστικές σειρές στην παρούσα 
έκδοση, δηλαδή οι αναφορές σε εγχώρια 
στοιχεία ή κατοίκους Κύπρου είναι εξαιρου-
μένων των οργανισμών ή επιχειρήσεων με 
περιορισμένη ή χωρίς φυσική παρουσία στην 
Κύπρο. Για σκοπούς ομαλοποίησης και 
συγκρισιμότητας των χρονοσειρών τα νομι-
σματικά στοιχεία έχουν τύχει περαιτέρω 
επεξεργασίας από το Τμήμα Οικονομικής 
Ανάλυσης και Ερευνών της ΚΤΚ.  
 
Ο υπολογισμός των ετήσιων ποσοστιαίων 
μεταβολών γίνεται με βάση τη μεθοδολογία 
που ακολουθείται από την ΕΚΤ. Συγκεκρι-
μένα, ο ρυθμός μεταβολής των νομισματικών 
μεγεθών υπολογίζεται με βάση τις μηνιαίες 
μεταβολές προσαρμοσμένες ως προς τα 
ποσά που δεν είναι προϊόν συναλλαγών. 
Τέτοια ποσά είναι οι αναταξινομήσεις, άλλες 
αναπροσαρμογές, οι αναπροσαρμογές αξίας 
και οι συναλλαγματικές αναπροσαρμογές 
ώστε οι ποσοστιαίες μεταβολές να αντικατο-

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

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