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ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα ύψους €1.695,8 εκατ. το 2021, σε σύγκριση 

με έλλειμμα €2.177,2 εκατ., το 2020  (βλ. Πίνακα 1). Η μείωση του εν λόγω ελλείμματος αποτελεί 

απόρροια κυρίως του βελτιωμένου πλεονάσματος των υπηρεσιών (από €3.605,5 εκατ. σε €4.542,7 

εκατ.) και του μειωμένου ελλείμματος του δευτερογενούς εισοδήματος (από -€350,2 εκατ. σε -€213,0 

εκατ.). Οι εν λόγω εξελίξεις αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από τα αυξημένα ελλείματα στο ισοζύγιο 

αγαθών (από -€4.151,2 εκατ. σε -€4.292,5 εκατ.) και στο πρωτογενές εισόδημα (από -€1.281,3 εκατ. 

σε -€1.733,0 εκατ.). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξελίξεις κατά την υπό εξέταση περίοδο, ιδιαίτερα στον 

τομέα των υπηρεσιών, καθορίστηκαν, σε μεγάλο βαθμό, από την πανδημία COVID-19. 

 

 
 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις μεταβολές στις κυριότερες κατηγορίες του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών δίδονται πιο κάτω: 

 

 Αγαθά - Οι εισαγωγές παρέμειναν συστηματικά ψηλότερες από τις εξαγωγές. Το εμπορικό 

έλλειμμα διευρύνθηκε κατά το 2021, καθώς η αύξηση στις εισαγωγές (οδηγούμενα από τα γενικά 

εμπορεύματα) υπερκάλυψε τις θετικές εξελίξεις στις εξαγωγές (σχετιζόμενες με αύξηση στις 

εξαγωγές γενικών εμπορευμάτων, κινητού εξοπλισμού και τριγωνικού εμπορίου).  

 

Πίνακας 1. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

(€ εκατ.)

Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 32.705,1 34.882,2 -2.177,2 31.222,1 32.917,9 -1.695,8 22,1%

Αγαθά 2.966,8 7.118,0 -4.151,2 3.586,9 7.879,3 -4.292,5 -3,4%
Υπηρεσίες 13.415,4 9.809,8 3.605,5 15.397,9 10.855,2 4.542,7 26,0%

εκ των οποίων:

Μεταφορές 2.987,7 1.718,5 1.269,2 3.117,7 1.887,9 1.229,8 -3,1%
Ταξίδια 602,1 614,1 -12,0 1.701,5 831,0 870,5 7362,6%
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 5.151,5 3.381,2 1.770,3 5.471,0 3.493,5 1.977,4 11,7%
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης 3.042,9 2.259,5 783,4 3.293,0 2.604,6 688,5 -12,1%

Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 788,2 1.153,7 -365,5 820,1 1.262,1 -442,1 -21,0%

Πρωτογενές εισόδημα 15.800,9 17.082,2 -1.281,3 11.508,4 13.241,4 -1.733,0 -35,3%

Εξαρτημένη εργασία 73,2 104,3 -31,1 66,9 102,5 -35,6 -14,8%
Άμεσες επενδύσεις 14.287,4 15.088,2 -800,8 10.157,5 11.447,6 -1.290,1 -61,1%
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 578,6 960,6 -382,0 571,2 906,9 -335,6 12,1%
Λοιπές επενδύσεις 795,7 879,7 -84,0 636,3 731,5 -95,1 -13,2%
Συναλλαγματικά διαθέσιμα 2,3 2,3 1,9 1,9 -17,6%
Λοιπό πρωτογενές εισόδημα 63,8 49,5 14,3 74,5 53,0 21,6 50,8%

Δευτερογενές εισόδημα 521,9 872,1 -350,2 728,9 941,8 -213,0 39,2%

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
*%ΔΥπόλοιπο ορίζεται ως η % μεταβολή στο Υπόλοιπο του 2021 έναντι του αντίστοιχου Υπολοίπου του 2020.

2020 2021
%ΔΥπόλοιπο*
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 Υπηρεσίες - Η βελτίωση του πλεονάσματος στις υπηρεσίες οφείλεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου στην 

αύξηση των καθαρών εισπράξεων του ταξιδιωτικού και σε λιγότερο βαθμό στις 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Αυτές οι εξελίξεις αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από τη μείωση του 

πλεονάσματος των μεταφορών και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίων, πληροφορικής και 

πληροφόρησης καθώς και την αύξηση του ελλείμματος των λοιπών επιχειρηματικών υπηρεσιών. 

 

 Πρωτογενές εισόδημα - Η διεύρυνση του ελλείμματος στο πρωτογενές εισόδημα συνδέεται, κατά 

κύριο λόγο, με τις αρνητικές εξελίξεις στο εισόδημα από άμεσες επενδύσεις. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι οι δυσμενείς εξελίξεις στο εισόδημα από άμεσες επενδύσεις σχετίζονται θετικά με την πορεία 

του πλεονάσματος των υπηρεσιών. 

 

 Δευτερογενές εισόδημα - Η συρρίκνωση του ελλείμματος στο δευτερογενές εισόδημα σχετίζεται 

κυρίως με τη αύξηση των εισπράξεων του λοιπού τομέα και με την αύξηση των κεφαλαίων που 

απορροφήθηκαν από τα ταμεία της ΕΕ. Αυτό αντισταθμίστηκε από την αύξηση των σχετικών 

πληρωμών του λοιπού τομέα και της κυβέρνησης. 

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 
Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) της Κύπρου παρουσίασε καθαρή θέση παθητικού στα €28.786,8  

εκατ. το 2021, έναντι €29.447,0 εκατ. το  2020 (βλ. Γράφημα 1 και Πίνακας 2).  

Αυτή η μικρή βελτίωση οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις που παρουσίασαν όλες οι επιμέρους 

κατηγορίες της ΔΕΘ (κυρίως οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου και οι "λοιπές" επενδύσεις) πλην των 

άμεσων επενδύσεων οι οποίες μειώθηκαν και, συνεπώς, μετρίασαν τις προαναφερθείσες αυξήσεις.  

 
 

Παράλληλα, η μικρή βελτίωση της καθαρής ΔΕΘ το 2021 προκλήθηκε από τις καθαρές προσαρμογές 

λόγω μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, των καθαρών προσαρμογών λόγω άλλων 

μεταβολών στις τιμές και των καθαρών αναπροσαρμογών όγκου, οι οποίες αντισταθμίστηκαν από τις 

αρνητικές καθαρές συναλλαγές (βλ. Πίνακα 2). 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ  
Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στα €192.714,8 εκατ. το 2021, έναντι €190.427,0 εκατ. το 

2020.  Τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα παρουσίασαν αύξηση στα €133.889,4 

εκατ. από €124.963,0  εκατ. το 2020. Συνεπώς, το καθαρό εξωτερικό χρέος (ακαθάριστο εξωτερικό 

χρέος μείον εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα) μειώθηκε κατά €6.638,6 εκατ., σε 

€58.825,4 εκατ. το 2021 (βλ. Γράφημα 2).  

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά: 

 Ακαθάριστο εξωτερικό χρέος - Η αύξηση που παρατηρήθηκε στο ακαθάριστο εξωτερικό χρέος 

οφείλεται στην αύξηση του χρέους σε όλες τις κατηγορίες, με τις πιο εμφανείς αυξήσεις να 

σημειώνονται στα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (εκτός από την Κεντρική Τράπεζα), 

πλην του ενδοεταιρικού δανεισμού που κατέγραψε μείωση και μετρίασε τις προαναφερόμενες 

αυξήσεις.  

 

 Εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα – Η αύξηση των εξωτερικών στοιχείων 

ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα οφείλεται στις αυξήσεις που κατέγραψαν όλες οι κατηγορίες και 

κυρίως η Κεντρική Τράπεζα, οι «Λοιποί Τομείς» και ο ενδοεταιρικός δανεισμός. 

Πίνακας 2. Διεθνής Επενδυτική Θέση 
(€ εκατ.) 2020

Θέσεις Συναλλαγές

Αναπροσαρμογές 

λόγω μεταβολών 

στις 

συναλλαγματικές 

ισοτιμίες

Αναπροσαρμογές 

λόγω άλλων 

μεταβολών στις 

τιμές

Λοιπές 

αναπροσαρμογές 

στον όγκο

Θέσεις

Καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση -29.447,0 -1.115,6 314,4 36,5 1.425,3 -28.786,8

Άμεσες επενδύσεις 10.499,1 -2.226,1 -228,0 -983,2 -1.005,7 6.055,7

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου -8.408,1 -646,6 309,9 960,1 1.100,7 -6.684,1

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 958,4 59,8 0,1 33,0 8,4 1.059,7

Λοιπές επενδύσεις -33.506,8 1.341,0 202,8 -0,1 1.321,0 -30.642,1

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 1.010,3 356,3 29,7 26,8 0,8 1.423,9

Ενεργητικό 502.270,5 -40.115,2 6.101,1 1.560,0 -1.721,4 468.095,0

Άμεσες επενδύσεις 416.977,8 C 4.354,6 537,4 C 372.385,3

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 22.812,1 2.628,6 786,0 917,5 267,7 27.411,9

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 2.249,3 C 0,1 78,4 C 2.531,8

Λοιπές επενδύσεις 59.221,0 4.094,6 930,8 -0,1 95,8 64.342,1

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 1.010,3 356,3 29,7 26,8 0,8 1.423,9

Παθητικό 531.717,5 -38.999,6 5.786,7 1.523,4 -3.146,7 496.881,8

Άμεσες επενδύσεις 406.478,7 C 4.582,6 1.520,6 C 366.329,6

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 31.220,2 3.275,2 476,1 -42,5 -833,0 34.096,0

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 1.290,9 C 0,0 45,4 C 1.472,1

Λοιπές επενδύσεις 92.727,7 2.753,6 728,0 0,0 -1.225,2 94.984,2

 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

2021
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

Γεωγραφική ανάλυση του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών 
Στοιχεία για τους γεωγραφικούς εταίρους του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου (βλ. 

Γράφημα 3) δείχνουν ότι το 2021, η Κύπρος κατέγραψε τα μεγαλύτερα διμερή της πλεονάσματα 

έναντι της Γερμανίας (€229,3 εκατ., από €146,0 εκατ. το 2020) και του Ηνωμένου Βασιλείου (€503,8  

εκατ., από €731,5 εκατ. το 2020).  Το μεγαλύτερο διμερές έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών, το 2021, καταγράφηκε έναντι της Ρωσίας (-€1.034,2 εκατ., από €467,3 εκατ. το 2020) 

και της Ελλάδας (-€1.773,5 εκατ., από -€1.084,7 εκατ. το 2020). Αναφορικά με τα διμερή στοιχεία 

έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου), σημειώθηκε πλεόνασμα €1.537,4 

εκατ. το 2021 (από πλεόνασμα €2.721,7 εκατ. το 2020). Επίσης πλεόνασμα καταγράφηκε για το 2021 

και έναντι της Ευρωζώνης στα €1.424,9 εκατ. (από πλεόνασμα €3.357,4 εκατ. το 2020).  
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Γεωγραφική ανάλυση της Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης1  

Όπως διαφαίνεται από το Γράφημα 4, η Ρωσία κατέγραψε τις υψηλότερες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις έναντι της Κύπρου, το 2021. Ειδικότερα, τα αποθέματα των περιουσιακών στοιχείων της 

Κύπρου έναντι της Ρωσίας έφτασαν στα €138.856,4 εκατ. και οι υποχρεώσεις στα €112.532,9 εκατ. 

(καθαρή θέση της τάξης των €26.323,5 εκατ.). Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός του 

Ηνωμένου Βασιλείου), τα αποθέματα απαιτήσεων έφτασαν στα €104.986,0 εκατ. και οι υποχρεώσεις 

στα €142.137,7 εκατ. (καθαρή θέση της τάξης των -€37.151,7 εκατ.). 

Αναφορικά με τις άμεσες επενδύσεις, την κυριότερη κατηγορία της ΔΕΘ, η Ρωσία κατέγραψε την 

υψηλότερη καθαρή θέση στα €32.173,6 εκατ., ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός του Ηνωμένου 

Βασιλείου) παρουσίασε αρνητική καθαρή θέση της τάξης των €56.831,7 εκατ.. 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (SPEs) 

 
Για σκοπούς πιο αντικειμενικής παρουσίασης των εξωτερικών στατιστικών, τα κυριότερα μεγέθη 

παρουσιάζονται προσαρμοσμένα και ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), 

κατατάσσοντας δηλαδή τις SPEs ως μη κάτοικους. 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, παρουσίασε 

μικρή βελτίωση το 2021, καταγράφοντας έλλειμμα €2.014,3 εκατ., σε σύγκριση με έλλειμμα €2.092,4 

εκατ., το 2020 (βλ. Γράφημα 5).  

 

                                                           

1 Ορισμένες κατηγορίες της ΔΕΘ (κυρίως οι υποχρεώσεις επενδύσεων χαρτοφυλακίου) δεν μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν σε συγκεκριμένη αντισυμβαλλόμενη χώρα. Ειδικότερα, ένα ποσοστό της τάξης του 13% των 
συνολικών απαιτήσεων και 18% των συνολικών υποχρεώσεων του 2020 δεν μπορούσε να κατανεμηθεί 
γεωγραφικά σε κάποια χώρα. 

https://www.centralbank.cy/images/media/redirectfile/External%20Statistics/External%20Statistics/Definition_of_SPEs__GR.pdf
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Η διεθνής επενδυτική θέση, προσαρμοσμένη ως προς την επίδραση των  SPEs, κατέγραψε καθαρή 

θέση παθητικού στα €10.150,0 εκατ. το 2021, έναντι €10.839,5 εκατ. το 2020 (βλ. Γράφημα 6). 

 

 

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος, προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, ανήλθε στα 

€68.271,0 εκατ. το 2021, έναντι €61.395,8 εκατ. το 2020, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό 

εξωτερικό χρέος αυξήθηκε σε -€3.730,1 εκατ. (αύξηση της τάξης των €2.783,9 εκατ.), έναντι -€946,2 

εκατ., το 2020 (βλ. Γράφημα 7). 
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