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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (2022 Τ3)  

 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα ύψους €435,7 εκατ. το 2022 Τ3, σε 

σύγκριση με έλλειμμα €132,8 εκατ., το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021  (βλ. Πίνακα 1). Η χειροτέρευση 

του συγκεκριμένου ελλείμματος αποτελεί απόρροια της αύξησης του εμπορικού ελλείμματος (από     

-€1.053,7 εκατ. σε -€1.563,6 εκατ.) και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, του δευτερογενούς εισοδήματος 

(από €9,4 εκατ. σε -€68,1 εκατ.). Αυτές οι εξελίξεις αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από το αυξημένο 

πλεόνασμα στις υπηρεσίες (από €1,502,6 εκατ. σε €1.713,7 εκατ.) και στη μείωση του ελλείμματος 

στο πρωτογενές εισόδημα (από -€591,0 εκατ. σε -€517,8 εκατ.). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξελίξεις 

κατά το 2021 Τ3 επηρεάστηκαν 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 Τ3, συνεπεία της μεγαλύτερης αύξησης των εισαγωγών σε σχέση με 

τις εξαγωγές αγαθών. Η αύξηση στις εισαγωγές οφείλεται εξολοκλήρου στις εξελίξεις των γενικών 

εμπορευμάτων οδηγούμενες, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, από τον παρατεταμένο πόλεμο 

μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας και τη συνεπακόλουθη αύξηση των τιμών ενέργειας. Οι εισαγωγές 

Πίνακας 1. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

(€ εκατ.)

Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 11.564,3 11.697,1 -132,8 10.735,6 11.171,3 -435,7 -228,1%

Αγαθά 897,0 1.950,7 -1.053,7 1.035,0 2.598,6 -1.563,6 -48,4%
Υπηρεσίες 4.596,5 3.093,9 1.502,6 5.447,6 3.734,0 1.713,7 14,1%

εκ των οποίων:

Μεταφορές 876,9 555,3 321,6 918,1 707,5 210,5 -34,5%
Ταξίδια 860,2 261,0 599,3 1.207,1 410,4 796,7 32,9%
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 1.300,1 790,6 509,5 1.272,3 799,0 473,3 -7,1%
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης 943,6 743,9 199,7 1.402,0 1.088,7 313,3 56,9%

Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 337,7 532,3 -194,6 320,7 506,8 -186,0 4,4%

Πρωτογενές εισόδημα 5.833,2 6.424,2 -591,0 4.071,4 4.589,2 -517,8 12,4%

Εξαρτημένη εργασία 19,8 32,3 -12,5 20,1 28,0 -7,8 37,2%
Άμεσες επενδύσεις 5.465,6 6.032,4 -566,8 3.734,1 4.151,6 -417,5 26,3%
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 191,6 227,7 -36,1 136,0 229,0 -93,0 -157,6%
Λοιπές επενδύσεις 148,7 121,2 27,5 175,3 164,9 10,4 -62,2%
Συναλλαγματικά διαθέσιμα 0,5 0,5 0,6 0,6 19,2%
Λοιπό πρωτογενές εισόδημα 7,0 10,6 -3,6 5,2 15,7 -10,5 -188,0%

Δευτερογενές εισόδημα 237,7 228,2 9,4 181,6 249,7 -68,1 -823,1%

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
*%ΔΥπόλοιπο ορίζεται ως η % μεταβολή στο Υπόλοιπο του T3 2022 έναντι του αντίστοιχου Υπολοίπου του T3 2021.

T3 2021 T3 2022
%ΔΥπόλοιπο*
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κινητού εξοπλισμού (δηλαδή πλοίων, σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών) κατέγραψαν οριακή 

μείωση. Η αύξηση στην πλευρά των εξαγωγών προήλθε από αύξηση τόσο του κινητού εξοπλισμού  

όσο και των γενικών εμπορευμάτων. Σχετικά με το τελευταίο, η καταγραμμένη αύξηση 

υπερτερούσε σε μεγάλο βαθμό. Τέλος, οι καθαρές εξαγωγές τριγωνικού εμπορίου κατέγραψαν 

μείωση της τάξης του 8,4%.  

 

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

ταξιδιών και σε με μικρότερο βαθμό των υπηρεσιών  τηλεπικοινωνίας, πληροφορικής και 

πληροφόρησης, των λοιπών επιχειρηματικών υπηρεσιών και των προσωπικών, πολιτιστικών και 

ψυχαγωγικών υπηρεσιών. Οι μεταφορές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, από την άλλη, 

κατέγραψαν μειώσεις.  

 

 Πρωτογενές εισόδημα - Η συρρίκνωση του ελλείμματος στο πρωτογενές εισόδημα συνδέεται με 

τις εξελίξεις στο εισόδημα από άμεσες επενδύσεις ενώ τα εισοδήματα από επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου, λοιπές επενδύσεις καθώς και το λοιπό πρωτογενές εισόδημα μετρίασαν την 

προαναφερόμενη θετική εξέλιξη.  

 

 Δευτερογενές εισόδημα - Η αύξηση του ελλείμματος στο δευτερογενές εισόδημα σχετίζεται 

κυρίως με την αύξηση της καθαρής συνεισφοράς της Κύπρου στα ταμεία της ΕΕ. Επιπρόσθετα, οι 

καθαρές πληρωμές του λοιπού τομέα κατέγραψαν αύξηση κατά την υπό εξέταση περίοδο.  

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 
Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) της Κύπρου παρουσίασε καθαρή θέση παθητικού στα €28.063,5  

εκατ. στο τέλος του 2022 Τ3, έναντι €27.642,0 εκατ. το  2022 Τ2 (βλ. Γράφημα 1 και Πίνακας 2).  

Η μικρή αυτή χειροτέρευση οφείλεται κυρίως στη μείωση που κατέγραψαν οι άμεσες επενδύσεις και 

σε μικρότερο βαθμό τα χρηματοοικονομικά παράγωγα. Από την άλλη, οι αυξήσεις στις επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου, στις λοιπές επενδύσεις και τα συναλλαγματικά διαθέσιμα, μετρίασαν τις 

προαναφερθείσες μειώσεις.  

 

 
 

Παράλληλα, η μικρή χειροτέρευση της καθαρής ΔΕΘ το 2022 Τ3 προκλήθηκε, κατά κύριο λόγο, από 

τις αρνητικές καθαρές αναπροσαρμογές όγκου, οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τις θετικές 

καθαρές συναλλαγές (βλ. Πίνακα 2). 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ  
Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε σημαντικά στα €181.011,0 εκατ. το 2022 Τ3, έναντι 

€162.924,4 εκατ. το 2022 Τ2. Τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα παρουσίασαν 

αύξηση σε €150.365,3 εκατ. το 2022 Τ3, από €127.207,7 εκατ. το 2022 Τ2. Το καθαρό εξωτερικό χρέος 

(ακαθάριστο εξωτερικό χρέος μείον εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα) μειώθηκε 

κατά €5.071,0 εκατ., σε €30.645,7 εκατ. το 2022 Τ3 (βλ. Γράφημα 2).  

 

 

 

 

 

Πίνακας 2. Διεθνής Επενδυτική Θέση 

(€ εκατ.) T2 2022

Θέσεις Συναλλαγές

Αναπροσαρμογές 

λόγω μεταβολών 

στις 

συναλλαγματικές 

ισοτιμίες

Αναπροσαρμογές 

λόγω άλλων 

μεταβολών στις 

τιμές

Λοιπές 

αναπροσαρμογές 

στον όγκο

Θέσεις

Καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση -27.642,0 540,8 -61,2 -20,3 -880,8 -28.063,5

Άμεσες επενδύσεις -8.877,4 -3.727,3 -141,9 392,9 -3.216,0 -15.569,8

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου -8.939,0 2.643,9 -4,6 -443,0 1.477,0 -5.265,7

Χρηματοοικονομικά παράγωγα -318,9 -65,7 0,0 46,9 14,7 -323,1

Λοιπές επενδύσεις -11.022,8 1.625,0 58,0 0,1 843,9 -8.495,8

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 1.516,2 64,9 27,3 -17,2 -0,4 1.590,9

Ενεργητικό 461.504,8 23.696,7 78,7 -1.037,6 13.301,3 497.543,9

Άμεσες επενδύσεις 374.163,9 19.749,1 -764,1 -147,9 10.854,8 403.855,8

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 22.661,8 2.502,9 522,7 -944,5 1.376,6 26.119,4

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 639,8 -89,0 0,0 71,9 -5,5 617,2

Λοιπές επενδύσεις 62.523,1 1.468,7 292,8 0,1 1.075,8 65.360,6

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 1.516,2 64,9 27,3 -17,2 -0,4 1.590,9

Παθητικό 489.146,7 23.155,9 139,9 -1.017,3 14.182,2 525.607,4

Άμεσες επενδύσεις 383.041,3 23.476,4 -622,2 -540,8 14.070,8 419.425,6

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 31.600,8 -141,0 527,3 -501,5 -100,4 31.385,1

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 958,7 -23,2 0,0 25,1 -20,2 940,4

Λοιπές επενδύσεις 73.545,9 -156,3 234,8 0,0 231,9 73.856,4

 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

T3 2022
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Πιο αναλυτικά, όσον αφορά: 

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

αύξηση του χρέους όλων των θεσμικών τομέων της οικονομίας, πλην της Γενικής Κυβέρνησης. 

Μεγάλες αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης και στην κατηγορία του ενδοεταιρικού δανεισμού.  

 

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

ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα οφείλεται στις αυξήσεις που κατέγραψαν όλοι οι τομείς και 

κυρίως η Κεντρική Τράπεζα και οι «Λοιποί τομείς». 

 

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 Τ3, η Κύπρος κατέγραψε διμερή  πλεονάσματα έναντι της Γερμανίας 

(€176,5 εκατ., από -€435,3 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021) και του Ηνωμένου Βασιλείου 

(€434,1 εκατ., από €197,8 εκατ.). Από την άλλη πλευρά, διμερή ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών καταγράφηκαν έναντι της Ελλάδας (-€657,5 εκατομμύρια ευρώ, από -€385,3 εκατ.) και 

της Ρωσίας (-€865,9 εκατομμύρια ευρώ, από -€490,9 εκατ.). Όσον αφορά τα στοιχεία έναντι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2022 Τ3 καταγράφηκε έλλειμα -€586,1 εκατ. (από έλλειμα -€617,2 εκατ. το 

2021 Τ3) και έλλειμα -€826,5 εκατ.  έναντι της Ευρωζώνης το ίδιο τρίμηνο (από έλλειμμα €881,1 εκατ. 

το 2021 Τ3). 

 

 

 

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 τα €131.043,5 εκατ. και οι υποχρεώσεις τα €126.483,9 εκατ. (καθαρή θέση της τάξης των 

                                                           

1Ορισμένες κατηγορίες της ΔΕΘ (κυρίως οι υποχρεώσεις επενδύσεων χαρτοφυλακίου) δεν μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε συγκεκριμένη αντισυμβαλλόμενη χώρα. Ειδικότερα, ένα ποσοστό της τάξης του 16% των 
συνολικών απαιτήσεων και 18% των συνολικών υποχρεώσεων του 2021 Τ3 δεν μπορούσε να κατανεμηθεί 
γεωγραφικά σε κάποια χώρα. 
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€4.559,6 εκατ.)  Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αποθέματα απαιτήσεων έφτασαν τα 

€121.223,7 εκατ. και οι υποχρεώσεις τα €159.028,4 εκατ. (καθαρή θέση της τάξης των -€37.804,7 

εκατ.). 

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

υψηλότερη καθαρή θέση στα €8.881,3 εκατ., ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε αρνητική καθαρή 

θέση της τάξης των -€62.452,0 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 εν λόγω οντότητες ως μη κάτοικους. 

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

σημαντική επιδείνωση το 2022 Τ3, καταγράφοντας έλλειμμα €583,1 εκατ., σε σύγκριση με έλλειμμα 

€216,2 εκατ., το 2021 Τ3 (βλ. Γράφημα 5).  

 

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 €10.164,1 εκατ. στο τέλος του 2022 Τ3, έναντι €9.649,6 εκατ. στο τέλος του 

προηγούμενου τριμήνου (βλ. Γράφημα 6). 

 

 

 

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

€62.725,5 εκατ. το 2022 Τ3, έναντι €62.653,1 εκατ. το 2022 Τ2, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το 

καθαρό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στα -€9.392,1 εκατ. (αύξηση της τάξης των €866,0 εκατ.), έναντι      

-€8.526,1 εκατ., το 2022 Τ2 (βλ. Γράφημα 7). 
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