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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2021 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 

ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022 (2022 Τ1) 
Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων 

ρουτίνας, δημοσιοποίησε αναθεωρημένα στοιχεία εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, 

διεθνή επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για τα έτη 2019, 2020, 2021 και το 2022 Τ1. 

 

Η αναθεώρηση των εν λόγω στατιστικών κρίθηκε απαραίτητη συνεπεία των ακόλουθων: 

 

 Επικαιροποιημένων πληροφοριών των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), που συλλέγηκαν 

από οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες με σημαντική χρονική υστέρηση. 

 Ενσωμάτωσης νέων ή επιπρόσθετων πληροφοριών στη διαδικασία καταρτισμού, καθώς και 

προσαρμογών των πληροφοριών που προκύπτουν από μεθοδολογικές, εννοιολογικές και 

ταξινομητικές αλλαγές, σε μια προσπάθεια μείωσης / διόρθωσης των σφαλμάτων και των 

παραλείψεων. 

 Συμπερίληψη των στοιχείων/προσαρμογών απόρροια της επίλυσης τεσσάρων οριζόντιων 

επιφυλάξεων, ήτοι: 

o Περιθώρια στη διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

o Επανεπενδυθέντα κέρδη από άμεσες ξένες επενδύσεις. 

o Παγκοσμιοποίηση. 

o Καταγραφή του ημερήσιου επιδόματος. 

 Αναθεώρησης των εισαγωγών FISIM (υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης που 

μετρούνται έμμεσα), που αποδίδονται στα αναθεωρημένα δεδομένα των: 

o Εξωτερικού ποσοστού αναφοράς. 

o Χρηματοοικονομικών SPEs (αφορούν κυρίως δάνεια (αποθέματα) και τόκους, λόγω 

επικαιροποιημένης πληροφόρησης που περιλαμβάνεται στις οικονομικές τους 

καταστάσεις). 

o Εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (όπως αντλούνται από τις οικονομικές 

τους καταστάσεις). 

 Ενσωμάτωσης / προσαρμογής πληροφόρησης των νέων οντοτήτων που εντοπίστηκαν κατά 

τη συνεχιζόμενη διαδικασία ευθυγράμμισης των δειγμάτων αναφοράς της ΚΤΚ με τα 

αντίστοιχα της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. 

 Υιοθέτηση των αποτελεσμάτων των ερευνών που διεξάγονται από την Στατιστική Υπηρεσία 

Κύπρου (π.χ. δαπάνες Κυπρίων που ταξιδεύουν στο εξωτερικό). 

 

 

Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων αναθεωρήσεων, τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών για το 2019, 2020 και 2021 άλλαξαν ελαφρώς (βελτίωση για το 2019 και 2021 και 

επιδείνωση για το 2020), ενώ το έλλειμμα για το 2022 Τ1 βελτιώθηκε σημαντικά οδηγούμενο, κατά 

κύριο λόγο, από τις εξελίξεις στο λογαριασμό υπηρεσίες. Η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση 

https://www.centralbank.cy/images/media/redirectfile/External%20Statistics/External%20Statistics/Definition_of_SPEs__GR.pdf
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επιδεινώθηκε ως αποτέλεσμα των αναθεωρήσεων του 2019 και 2020, ενώ το 2021 και το 2022 Τ1 

κατέγραψε βελτίωση. Το μεικτό και καθαρό εξωτερικό χρέος αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω για όλες 

τις υπό εξέταση περιόδους. 

 

 
 

 

Όσον αφορά στα στοιχεία που έχουν προσαρμοστεί ως προς την επίδραση των SPEs (δηλαδή 

κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους), οι αναθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών είχαν ως αποτέλεσμα τα ελλείμματα για το 2019, 2020 και  2021 να υποστούν 

μικρές αλλαγές, εν αντιθέσει με το αντίστοιχο έλλειμμα του 2022 T1, το οποίο και αναθεωρήθηκε 

σημαντικά προς τα κάτω. Σε σχέση με την καθαρή διεθνή επενδυτική θέση και το εξωτερικό χρέος, 

αυτά επιδεινώθηκαν για όλες τις υπό εξέταση περιόδους. Τέλος, το καθαρό εξωτερικό χρέος 

αναθεωρήθηκε προς τα πάνω το 2019, 2020 και 2021, ενώ αναθεώρηση προς τα κάτω κατέγραψε το 

2022 Τ1. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1. Κύριες αναθεωρήσεις των Εξωτερικών Στατιστικών

Στοιχεία πριν 

από την 

αναθεώρηση

Αναθεωρημένα 

στοιχεία

Στοιχεία πριν 

από την 

αναθεώρηση

Αναθεωρημένα 

στοιχεία

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

2019 -1.308,3 -1.287,8 -1.334,8 -1.401,7

2020 -2.177,2 -2.201,6 -2.092,4 -2.065,8

2021 -1.695,8 -1.638,2 -2.014,3 -1.946,5

2022Τ1 -1.061,8 -809,9 -1.018,8 -783,5

Διεθνής επενδυτική θέση

2019 -26.715,8 -26.742,7 -8.454,0 -9.560,0

2020 -29.447,0 -29.457,2 -10.839,5 -11.862,7

2021 -28.786,8 -28.282,4 -10.150,0 -10.759,2

2022Τ1 -28.008,9 -27.490,5 -8.999,2 -9.884,9

Εξωτερικό χρέος

2019 194.036,1 191.037,1 62.306,1 63.150,0

2020 190.427,0 175.542,8 61.395,8 62.498,9

2021 192.714,8 168.002,7 68.271,0 69.108,3

2022Τ1 189.246,7 161.529,1 64.658,8 65.206,2

Καθαρό εξωτερικό χρέος

2019 68.551,7 67.533,3 -895,0 -799,2

2020 65.463,9 55.866,6 -946,2 109,4

2021 58.825,4 37.130,6 -3.730,1 -3.111,3

2022Τ1 56.592,2 34.105,1 -5.793,5 -5.932,1

Στοιχεία με τις SPEs να 

κατατάσσονται ως κάτοικοι

Στοιχεία με τις SPEs να 

κατατάσσονται ως μη 

κάτοικοι

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

(€ εκατ.)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (2022 Τ2)  

 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα ύψους €1.037,5 εκατ. το 2022 Τ2, σε 

σύγκριση με έλλειμμα €445,3 εκατ., το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021  (βλ. Πίνακα 2). Η χειροτέρευση 

του συγκεκριμένου ελλείμματος αποτελεί απόρροια των ελλειμμάτων του ισοζυγίου αγαθών (από -

€1.098,4 εκατ. σε -€1.922,6 εκατ.) και του πρωτογενούς εισοδήματος (από -€346,9 εκατ. σε -€448,3 

εκατ.). Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από το πλεόνασμα των υπηρεσιών 

(από €1.103,7 εκατ. σε €1.377,1 εκατ.) και από τη μείωση του ελλείμματος στο δευτερογενές 

εισόδημα (από -€103,6 εκατ. σε -€43,7 εκατ.). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξελίξεις για το 2021 Τ2, 

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 αυξήθηκε το 2022 Τ2, συνεπεία της σημαντικής αύξησης των εισαγωγών (αύξηση τόσο 

των γενικών εμπορευμάτων όσο και των εισαγωγών κινητού εξοπλισμού (δηλαδή πλοίων, 

σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών)). Οι θετικές εξελίξεις στις εξαγωγές τόσο των γενικών 

εμπορευμάτων όσο και του τριγωνικού εμπορίου δεν ήταν επαρκείς για να αντισταθμίσουν την 

επιδείνωση λόγω της επέκτασης των εισαγωγών.  

 

 Υπηρεσίες - Η αύξηση του πλεονάσματος στις υπηρεσίες προέκυψε κυρίως από την αύξηση των 

ταξιδιών και των υπηρεσιών  τηλεπικοινωνίας, πληροφορικής και πληροφόρησης. Τα παραπάνω 

αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την επιδείνωση των μεταφορών (που συσχετίζεται θετικά με τις 

εξελίξεις στις εισαγωγές αγαθών εκτός κινητού εξοπλισμού) και των λοιπών επιχειρηματικών 

υπηρεσιών. 

 

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

σχεδόν αποκλειστικά, με την πορεία του εισοδήματος από άμεσες επενδύσεις (που συσχετίζεται 

αρνητικά με την πορεία του λογαριασμού υπηρεσιών). 

Πίνακας 1. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

(€ εκατ.)

Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 10.549,0 10.994,3 -445,3 10.282,1 11.319,7 -1.037,5 -133,0%

Αγαθά 837,7 1.936,2 -1.098,4 1.008,0 2.930,5 -1.922,6 -75,0%
Υπηρεσίες 4.164,6 3.060,9 1.103,7 5.077,3 3.700,2 1.377,1 24,8%

εκ των οποίων:

Μεταφορές 828,5 478,8 349,7 851,6 597,9 253,6 -27,5%
Ταξίδια 295,3 133,4 161,9 756,3 304,1 452,1 179,3%
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 1.331,0 787,2 543,7 1.450,3 938,4 511,9 -5,8%
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης 1.047,3 909,6 137,6 1.358,8 1.023,8 335,0 143,4%

Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 355,8 516,8 -161,0 326,1 606,3 -280,2 -74,0%

Πρωτογενές εισόδημα 5.393,9 5.740,8 -346,9 4.019,1 4.467,4 -448,3 -29,2%

Εξαρτημένη εργασία 15,4 19,2 -3,9 12,3 15,4 -3,1 19,2%
Άμεσες επενδύσεις 5.117,8 5.354,3 -236,4 3.754,3 4.086,1 -331,8 -40,3%
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 107,4 224,1 -116,7 91,4 210,0 -118,6 -1,6%
Λοιπές επενδύσεις 147,7 118,0 29,7 151,8 127,0 24,8 -16,5%
Συναλλαγματικά διαθέσιμα 0,5 0,5 0,5 0,5 16,2%
Λοιπό πρωτογενές εισόδημα 5,2 25,3 -20,1 8,8 29,0 -20,2 -0,6%

Δευτερογενές εισόδημα 152,8 256,4 -103,6 177,8 221,5 -43,7 57,8%

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
*%ΔΥπόλοιπο ορίζεται ως η % μεταβολή στο Υπόλοιπο του T2 2022 έναντι του αντίστοιχου Υπολοίπου του T2 2021.

T2 2021 T2 2022
%ΔΥπόλοιπο*
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 Δευτερογενές εισόδημα - Η συρρίκνωση του ελλείμματος στο δευτερογενές εισόδημα σχετίζεται 

με τις μειώσεις των καθαρών πληρωμών τόσο της γενικής κυβέρνησης όσο και των λοιπών 

τομέων. 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 
Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) της Κύπρου παρουσίασε καθαρή θέση παθητικού στα €27.642,0  

εκατ. στο τέλος του 2022 Τ2, έναντι €27.490,5 εκατ. το  προηγούμενο (βλ. Γράφημα 1 και Πίνακας 3).  

Η μικρή αυτή χειροτέρευση οφείλεται κυρίως στις μειώσεις που παρουσίασαν οι λοιπές επενδύσεις 

και σε λιγότερο βαθμό τα χρηματοοικονομικά παράγωγα. Οι εν λόγω μειώσεις αντισταθμίστηκαν, σε 

πολύ μικρό βαθμό, από τη βελτίωση στις άμεσες επενδύσεις, στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και των 

συναλλαγματικών διαθέσιμων.  

 

 
 

Παράλληλα, η μικρή χειροτέρευση της καθαρής ΔΕΘ το 2022 Τ2 προκλήθηκε από αρνητικές 

μεταβολές των καθαρών συναλλαγών και των προσαρμογών λόγω μεταβολών στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, οι οποίες αντισταθμίστηκαν, σε μεγάλο βαθμό, από τις θετικές αναπροσαρμογές λόγω 

άλλων μεταβολών στις τιμές και στις λοιπές προσαρμογές στον όγκο (βλ. Πίνακα 3). 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 
Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε ελαφρώς στα €162.924,4 εκατ. το 2022 Τ2, έναντι 

€161.529,1 εκατ. το 2022 Τ1. Τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα παρουσίασαν 

μείωση σε €127.207,7 εκατ. το 2022 Τ2, από €127.424,1 εκατ. το 2022 Τ1. Συνεπώς, το καθαρό 

εξωτερικό χρέος (ακαθάριστο εξωτερικό χρέος μείον εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά 

μέσα) αυξήθηκε κατά €1.611,6 εκατ., σε €35.716,7 εκατ. το 2022 Τ2 (βλ. Γράφημα 2).  

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά: 

 Ακαθάριστο εξωτερικό χρέος – Η αύξηση του ακαθάριστου εξωτερικού χρέους οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στην αύξηση του χρέους σε όλους τους τομείς, με τις πιο εμφανείς αυξήσεις να 

σημειώνονται στον ενδοεταιρικό δανεισμό, εκτός από μείωση που σημειώθηκε στη Γενική 

Κυβέρνηση, η οποία αντιστάθμισε τις εν λόγω αυξήσεις.  

 

 Εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα - Η μικρή μείωση των εξωτερικών στοιχείων 

ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα οφείλεται στη μείωση των χρεωστικών μέσων που κατέχονται 

κυρίως από την Κεντρική Τράπεζα, και, σε λιγότερο βαθμό, από τον ενδοεταιρικό δανεισμό. Η 

αύξηση των χρεωστικών μέσων που κατέχουν τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

(εκτός από την Κεντρική Τράπεζα), οι Λοιποί Τομείς και η Γενική Κυβέρνηση, από την άλλη, 

μετρίασαν την προαναφερθείσα αύξηση.  

Πίνακας 3. Διεθνής Επενδυτική Θέση 

(€ εκατ.) T1 2022

Θέσεις Συναλλαγές

Αναπροσαρμογές 

λόγω μεταβολών 

στις 

συναλλαγματικές 

ισοτιμίες

Αναπροσαρμογές 

λόγω άλλων 

μεταβολών στις 

τιμές

Λοιπές 

αναπροσαρμογές 

στον όγκο

Θέσεις

Καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση -27.490,5 -858,9 -650,5 415,3 942,5 -27.642,0

Άμεσες επενδύσεις -9.095,3 -258,0 -1.122,6 -431,7 2.030,1 -8.877,4

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου -9.513,6 1.024,6 -132,8 801,0 -1.118,1 -8.939,0

Χρηματοοικονομικά παράγωγα -124,2 -234,2 0,0 47,8 -8,4 -318,9

Λοιπές επενδύσεις -10.249,3 -1.390,3 578,0 0,0 38,7 -11.022,8

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 1.491,9 -1,0 26,9 -1,7 0,1 1.516,2

Ενεργητικό 462.046,3 -2.935,0 112,4 2.964,5 -683,4 461.504,8

Άμεσες επενδύσεις 372.611,9 -999,3 -1.357,7 3.442,3 466,7 374.163,9

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 23.704,5 191,5 437,3 -538,9 -1.132,6 22.661,8

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 874,0 -301,7 0,0 62,8 4,7 639,8

Λοιπές επενδύσεις 63.364,0 -1.824,4 1.005,8 0,0 -22,3 62.523,1

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 1.491,9 -1,0 26,9 -1,7 0,1 1.516,2

Παθητικό 489.536,7 -2.076,1 762,8 2.549,2 -1.625,9 489.146,7

Άμεσες επενδύσεις 381.707,1 -741,3 -235,1 3.874,0 -1.563,4 383.041,3

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 33.218,1 -833,1 570,1 -1.339,8 -14,5 31.600,8

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 998,2 -67,6 0,0 15,0 13,1 958,7

Λοιπές επενδύσεις 73.613,3 -434,1 427,9 0,0 -61,1 73.545,9

 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

T2 2022
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

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

Γράφημα 3) δείχνουν ότι το 2022 Τ2, η Κύπρος κατέγραψε διμερή  πλεονάσματα έναντι της Γερμανίας 

(€140,2 εκατ., από €256,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021) και του Ηνωμένου Βασιλείου (€221,9 

εκατ., από -€61,5 εκατ.). Από την άλλη πλευρά, διμερή ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών καταγράφηκαν – μεταξύ άλλων-  έναντι της Ελλάδας (-€775,9 εκατομμύρια ευρώ, από -

€465,8 εκατομμύρια ευρώ) και της Ρωσίας (-€748,4 εκατομμύρια ευρώ, από -€1.775,7 εκατομμύρια 

ευρώ). Όσον αφορά τα διμερή στοιχεία έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2022 Τ2 καταγράφηκε 

έλλειμμα €507,9 εκατ. (από πλεόνασμα €118,2 εκατ. το 2021 Τ2) και έλλειμμα €785,8 εκατ. έναντι της 

Ευρωζώνης το ίδιο τρίμηνο (από έλλειμμα €55,1 εκατ. το 2021 Τ2). 
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Γεωγραφική ανάλυση της Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης1  

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 4, η Ρωσία κατέγραψε τις υψηλότερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

έναντι της Κύπρου. Ειδικότερα, τα αποθέματα των περιουσιακών στοιχείων της Κύπρου με τη Ρωσία 

έφτασαν στα €130.068,8 εκατ. και οι υποχρεώσεις στα €127.024,2 εκατ. (καθαρή θέση της τάξης των 

€3.044,6 εκατ.). Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αποθέματα απαιτήσεων έφτασαν στα 

€96.974,5 εκατ. και οι υποχρεώσεις στα €148.790,9 εκατ. (καθαρή θέση της τάξης των -€51.816,4 

εκατ.). 

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

θέση στα €8.356,9 εκατ., ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε αρνητική καθαρή θέση της τάξης των 

-€72.298,9 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 

μετριασμένη επιδείνωση το 2022 Τ2, καταγράφοντας έλλειμμα €713,5 εκατ., σε σύγκριση με 

έλλειμμα €474,0 εκατ., το 2021 Τ2 (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 15% 
τόσο των συνολικών απαιτήσεων όσο και των συνολικών υποχρεώσεων του 2022 Τ2 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 €9.649,6 εκατ. στο τέλος του 2022 Τ2, έναντι €9.884,9 εκατ. στο τέλος του 2022 

Τ1 (βλ. Γράφημα 6). 

 

 

 

 

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

€62.653,1 εκατ. το 2022 Τ2, έναντι €65.206,2 εκατ. το 2022 Τ1, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το 

καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €2.594,0 εκατ. στα -€8.526,1 εκατ. (βλ. Γράφημα 7). 
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