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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022 (2022 Τ1) 

 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα ύψους €1.061,8 εκατ. το 2022 Τ1, σε 

σύγκριση με έλλειμμα €865,9 εκατ., το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 (βλ. Πίνακα 1). Η αύξηση του 

ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αποτελεί απόρροια κυρίως της αύξησης του 

ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών (από -€1.254,8 εκατ. σε -€1.441,4 εκατ.), του δευτερογενούς 

εισοδήματος (από -€99,1 εκατ. σε -€112,5 εκατ.), καθώς και της μείωσης του πλεονάσματος στο 

ισοζύγιο των υπηρεσιών (από €957,9 εκατ. σε €796,0 εκατ.). Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις 

αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από το μειωμένο έλλειμμα στο ισοζύγιο του πρωτογενούς εισοδήματος 

(από -€470,0 εκατ. σε -€303,9 εκατ.). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξελίξεις κατά την υπό εξέταση 

περίοδο, επηρεάστηκαν από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και την επακόλουθη ρευστή κατάσταση 

που δημιουργήθηκε. 

 

 
 

                                                           

1 Η ποιότητα των Εξωτερικών Στατιστικών για το πρώτο τρίμηνο του 2022, έχει επηρεαστεί από: 

 Την παρατεταμένη αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και τις επακόλουθες 
κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, οι οποίες επηρέασαν αρνητικά το ποσοστό ανταπόκρισης των διαφόρων 
ερευνών που χρησιμοποιούνται ως πηγή για τις εξωτερικές στατιστικές, και 

 Τη σημαντική έλλειψη προσωπικού που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία αρμόδια για τον καταρτισμό των εν λόγω 
στατιστικών, γεγονός που θα αρχίσει να επιλύεται σταδιακά στο άμεσο μέλλον με  νέες προσλήψεις. 

Πίνακας 1. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

(€ εκατ.)

Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 6.662,1 7.528,0 -865,9 7.822,7 8.884,6 -1.061,8 -22,6%

Αγαθά 577,1 1.831,9 -1.254,8 878,5 2.319,9 -1.441,4 -14,9%
Υπηρεσίες 3.207,1 2.249,2 957,9 3.913,2 3.117,3 796,0 -16,9%

εκ των οποίων:

Μεταφορές 740,7 399,3 341,3 755,1 487,8 267,3 -21,7%
Ταξίδια 47,4 104,0 -56,6 165,1 271,8 -106,7 -88,4%
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 1.361,5 856,0 505,6 1.406,3 916,4 489,9 -3,1%
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης 650,6 379,1 271,5 1.091,6 890,8 200,8 -26,1%

Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 165,1 305,4 -140,3 228,3 397,1 -168,8 -20,3%

Πρωτογενές εισόδημα 2.726,3 3.196,2 -470,0 2.916,9 3.220,8 -303,9 35,3%

Εξαρτημένη εργασία 13,1 19,6 -6,5 10,9 16,7 -5,7 11,8%
Άμεσες επενδύσεις 2.419,7 2.812,8 -393,1 2.514,3 2.748,4 -234,1 40,4%
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 85,6 217,3 -131,7 178,3 236,5 -58,2 55,8%
Λοιπές επενδύσεις 152,7 140,0 12,7 157,7 208,4 -50,7 -500,1%
Συναλλαγματικά διαθέσιμα 0,5 0,5 0,5 0,5 6,6%
Λοιπό πρωτογενές εισόδημα 54,7 6,5 48,2 55,2 10,8 44,3 -8,0%

Δευτερογενές εισόδημα 151,6 250,7 -99,1 114,1 226,6 -112,5 -13,5%

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
*%ΔΥπόλοιπο ορίζεται ως η % μεταβολή στο Υπόλοιπο του T1 2022 έναντι του αντίστοιχου Υπολοίπου του T1 2021.

T1 2021 T1 2022
%ΔΥπόλοιπο*
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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 2022 Τ1, συνεπεία της αύξησης των εισαγωγών που υπερέβαινε 

την αντίστοιχη αύξηση των εξαγωγών. Η αύξηση των εξαγωγών συνδέεται με την αύξηση των 

γενικών εμπορευμάτων και του κινητού εξοπλισμού (δηλαδή πλοίων, σκαφών αναψυχής και 

αεροσκαφών), καθώς και τις θετικές εξελίξεις στις καθαρές εξαγωγές αγαθών στο πλαίσιο 

διεθνών τριγωνικών συναλλαγών. Από την άλλη, οι εισαγωγές αγαθών επηρεάστηκαν εξ’ 

ολοκλήρου από την αύξηση των γενικών εμπορευμάτων, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την εκτίναξη 

των τιμών της ενέργειας. 

 

 Υπηρεσίες - Η μείωση του πλεονάσματος στις υπηρεσίες σχετίζεται κυρίως με την μείωση των 

καθαρών εισπράξεων των μεταφορών, των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και 

πληροφόρησης και του ταξιδιωτικού. Επιπρόσθετα, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι 

λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες επηρέασαν, σε μικρότερο βαθμό, τη μείωση του 

πλεονάσματος.  

 

 Πρωτογενές εισόδημα - Η μείωση του ελλείμματος στο πρωτογενές εισόδημα οφείλεται σχεδόν 

εξ’ ολοκλήρου στην αύξηση του εισοδήματος από άμεσες επενδύσεις και του εισοδήματος από 

επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Το έλλειμμα του εισοδήματος από εξαρτημένη εργασία επίσης 

παρουσίασε βελτίωση, ωστόσο, σε μικρότερο βαθμό. Η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε από το 

έλλειμμα που δημιουργήθηκε στο εισόδημα από “λοιπές” επενδύσεις και τη μείωση του 

πλεονάσματος από την κατηγορία λοιπό πρωτογενές εισόδημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι θετικές 

εξελίξεις στα καθαρά έσοδα από άμεσες επενδύσεις συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις 

δυσμενείς εξελίξεις στο πλεόνασμα των υπηρεσιών. 

 

 Δευτερογενές εισόδημα - Η αύξηση του ελλείμματος στο δευτερογενές εισόδημα σχετίζεται 

αποκλειστικά με τη μείωση των εισπράξεων των λοιπών τομέων, ενώ η καθαρή ροή κεφαλαίων 

με την ΕΕ, αντιστάθμισε εν μέρει την προαναφερθείσα μείωση. 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 
Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) της Κύπρου κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €28.008,9  

εκατ. στο τέλος του 2022 Τ1, έναντι €28.786,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο (βλ. Γράφημα 1 και 

Πίνακας 2).  

Η μικρή αυτή βελτίωση οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις που παρουσίασαν οι καθαρές άμεσες 

επενδύσεις, οι “λοιπές” επενδύσεις και σε λιγότερο βαθμό τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και τα 

συναλλαγματικά διαθέσιμα. Οι εν λόγω αυξήσεις περιορίστηκαν εν μέρει από την επιδείνωση των 

καθαρών επενδύσεων χαρτοφυλακίου.   
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Παράλληλα, η μικρή βελτίωση της καθαρής ΔΕΘ το 2022 Τ1 προκλήθηκε από τις θετικές καθαρές 

λοιπές μεταβολές όγκου, οι οποίες αντισταθμίστηκαν από τις αρνητικές καθαρές συναλλαγές, τις 

καθαρές αναπροσαρμογές λόγω συναλλαγματικών ισοτιμιών και άλλων μεταβολών στις τιμές. (βλ. 

Πίνακα 2).  
 

  
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ  
Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος μειώθηκε στα €189.246,7 εκατ. το 2022 Τ1, έναντι €192.714,8 εκατ. 

το 2021 Τ4, με τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα να παρουσιάζουν μείωση στα 

€132.654,5 εκατ. από €133.889,4 εκατ. το 2021 Τ4. Συνεπώς, το καθαρό εξωτερικό χρέος (ακαθάριστο 

εξωτερικό χρέος μείον εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα) μειώθηκε κατά €2.233,2 

εκατ., σε €56.592,2 εκατ. το 2022 Τ1 (βλ. Γράφημα 2).  

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά: 

Πίνακας 2. Διεθνής Επενδυτική Θέση 

(€ εκατ.) T4 2021

Θέσεις Συναλλαγές

Αναπροσαρμογές 

λόγω μεταβολών 

στις 

συναλλαγματικές 

ισοτιμίες

Αναπροσαρμογές 

λόγω άλλων 

μεταβολών στις 

τιμές

Λοιπές 

αναπροσαρμογές 

στον όγκο

Θέσεις

Καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση -28.786,8 -480,6 -157,3 -1.034,1 2.449,6 -28.008,9

Άμεσες επενδύσεις 6.055,7 -1.194,3 721,6 -603,0 1.567,9 6.548,3

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου -6.684,1 -1.720,2 -1.085,9 -524,7 369,5 -9.645,5

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 1.059,7 70,0 0,0 40,0 42,3 1.212,0

Λοιπές επενδύσεις -30.642,1 2.357,0 199,7 0,0 469,9 -27.615,5

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 1.423,9 7,0 7,3 53,6 0,0 1.491,9

Ενεργητικό 468.095,0 -7.775,6 235,6 -1.842,1 3.453,7 462.166,6

Άμεσες επενδύσεις 372.385,3 -4.899,6 788,4 -170,1 2.500,3 370.604,3

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 27.411,9 -1.342,8 -891,8 -1.780,2 307,4 23.704,5

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 2.531,8 -304,4 0,0 54,6 44,9 2.326,8

Λοιπές επενδύσεις 64.342,1 -1.235,9 331,8 0,0 601,0 64.039,1

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 1.423,9 7,0 7,3 53,6 0,0 1.491,9

Παθητικό 496.881,8 -7.295,0 392,9 -807,9 1.004,1 490.175,5

Άμεσες επενδύσεις 366.329,6 -3.705,3 66,8 432,9 932,4 364.056,0

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 34.096,0 377,5 194,1 -1.255,4 -62,0 33.350,0

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 1.472,1 -374,4 0,0 14,6 2,6 1.114,8

Λοιπές επενδύσεις 94.984,2 -3.592,8 132,1 0,0 131,1 91.654,6

 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

T1 2022
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 Ακαθάριστο εξωτερικό χρέος - Η βελτίωση που παρατηρήθηκε στο ακαθάριστο εξωτερικό χρέος 

οφείλεται στη μείωση των χρεωστικών μέσων που κατέχονται από όλους τους τομείς (εκτός από 

τον ενδοεταιρικό δανεισμό), με την μείωση που καταγράφηκε για την Κεντρική Τράπεζα και τους 

"λοιπούς" τομείς να υπερισχύει.  

 

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

ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα οφείλεται στην μείωση που καταγράφηκε για τα “Νομισματικά 

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (πλην της Κεντρικής Τράπεζας)” και τους "λοιπούς" τομείς.  

 

 

 

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 2022 Τ1, η Κύπρος κατέγραψε το μεγαλύτερο διμερές της πλεόνασμα 

έναντι της Γερμανίας (€121,8 εκατ., από €40,3 εκατ. το προηγούμενο έτος) και του Ηνωμένου 

Βασιλείου (€78,2 εκατ., από -€8,3 εκατ. το 2021 Τ1). Το μεγαλύτερο διμερές έλλειμμα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών καταγράφηκε έναντι της Ελλάδας (-€541,2 εκατ., από  -€344,9 εκατ. το 2021 

Τ1) και της Ρωσίας (-€142,3 εκατ., από -€710,0 εκατ.). Αναφορικά με τα διμερή στοιχεία έναντι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου), σημειώθηκε έλλειμα -€84,3 εκατ. το 2022 Τ1 

(από πλεόνασμα €881,1 εκατ. το 2021 Τ1). Ομοίως, έλλειμμα -€56,2 εκατ. καταγράφηκε και έναντι 

της Ευρωζώνης για το ίδιο τρίμηνο (από πλεόνασμα €947,6 εκατ. το 2021 Τ1).  
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Γεωγραφική ανάλυση της Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης2  

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

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

έναντι της Ρωσίας έφτασαν στα €134.455,4  εκατ. και οι υποχρεώσεις στα €104.935,5 εκατ. (καθαρή 

θέση της τάξης των €29.519,9 εκατ.). Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός του Ηνωμένου 

Βασιλείου), τα αποθέματα απαιτήσεων έφτασαν στα €106.519,4 εκατ. και οι υποχρεώσεις στα 

€141.975,8 εκατ. (καθαρή θέση της τάξης των -€35.456,4 εκατ.). 

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

υψηλότερη καθαρή θέση στα €36.216,7 εκατ., ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός του Ηνωμένου 

Βασιλείου) παρουσίασε αρνητική καθαρή θέση της τάξης των -€56.417,8 εκατ.. 

 

 

                                                           

2 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 2022 Τ1 δεν μπορούσε να κατανεμηθεί 
γεωγραφικά σε κάποια χώρα. 
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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 

σχετική επιδείνωση  το 2022 Τ1, καταγράφοντας έλλειμμα €1.018,8 εκατ., σε σύγκριση με έλλειμμα 

€682,7 εκατ., το 2021 Τ1 (βλ. Γράφημα 5), κυρίως λόγω των εξελίξεων στα αγαθά και ειδικότερα στην 

άνοδο των τιμών του πετρελαίου.  

 

 

 

Η διεθνής επενδυτική θέση, προσαρμοσμένη ως προς την επίδραση των  SPEs, κατέγραψε καθαρή 

θέση παθητικού στα -€8.999,2 εκατ. στο τέλος του 2022 Τ1, έναντι -€10.150,0 εκατ. στο τέλος του 

προηγούμενου τριμήνου (βλ. Γράφημα 6). 

https://www.centralbank.cy/images/media/redirectfile/External%20Statistics/External%20Statistics/Definition_of_SPEs__GR.pdf


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY 
ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 

 7 

 

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

€64.658,8 εκατ. το 2022 Τ1, έναντι €68.271,0 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο αντίστοιχος 

δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε σε -€5.793,5 εκατ. (μείωσης της τάξης των €2.063,4 

εκατ.), έναντι -€3.730,0 εκατ., το 2021 Τ4 (βλ.  Γράφημα 7). 

 

 


