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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2020 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 

ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021 (2021 Τ1) 
Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων 

ρουτίνας, δημοσιοποίησε αναθεωρημένα στοιχεία εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, 

διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και το 2021 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. 

 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) 

o Άλλων μη χρηματοοικονομικών εταιρειών και νοικοκυριών (λόγω καλύτερης 

κάλυψης και αναθεωρημένων δεδομένων που λήφθηκαν από τις μονάδες 

αναφοράς). 

 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. 

 Αναθεωρημένα στοιχεία χρηματοοικονομικού λογαριασμού κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης 

οντοτήτων μέσω πληροφόρησης από αντισυμβαλλομένους εταίρους και διεθνών βάσεων 

δεδομένων (π.χ. ADIMA) 

 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 των τρεχουσών συναλλαγών 

για το 2017 και 2018 άλλαξαν ελαφρώς (βελτίωση για το 2017 και επιδείνωση για το 2018), ενώ τα 

ελλείμματα για το 2019, 2020 και 2021 Τ1 βελτιώθηκαν. Η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση 

επιδεινώθηκε ως αποτέλεσμα των αναθεωρήσεων του 2017, 2018 και 2020, ενώ το 2019 και το 2021 

https://www.centralbank.cy/images/media/redirectfile/External%20Statistics/External%20Statistics/Definition_of_SPEs__GR.pdf
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Τ1 κατέγραψε βελτίωση. Το εξωτερικό χρέος αναθεωρήθηκε προς τα πάνω για όλες τις υπό εξέταση 

περιόδους, σε αντίθεση με το καθαρό εξωτερικό χρέος που αναθεωρήθηκε προς τα κάτω (με εξαίρεση 

το 2017). 

 

 
 

 

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 και στην καθαρή διεθνή επενδυτική θέση προσομοίαζαν με τις αντίστοιχες 

αναθεωρήσεις των στοιχείων στα οποία οι SPEs κατατάσσονται ως κάτοικοι. Το εξωτερικό χρέος 

επιδεινώθηκε για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020, ενώ καταγράφηκε μικρή βελτίωση το 2021 Τ1. 

Τέλος, το καθαρό εξωτερικό χρέος αναθεωρήθηκε προς τα πάνω το 2017, 2018 και το 2019, ενώ 

αναθεώρηση προς τα κάτω καταγράφηκε το 2020 και το 2021 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

2017 -1.069,1 -1.024,4 -333,1 -288,4

2018 -842,1 -857,7 -647,8 -663,4

2019 -1.406,0 -1.308,4 -1.510,0 -1.334,8

2020 -2.476,4 -2.177,2 -2.384,5 -2.092,5

2021 Τ1 -922,0 -804,9 -706,0 -624,4

Διεθνής επενδυτική θέση

2017 -26.789,5 -27.560,1 -9.260,7 -10.037,7

2018 -26.953,8 -27.142,9 -9.226,8 -9.422,3

2019 -27.252,4 -26.715,8 -8.980,0 -8.454,0

2020 -29.446,0 -29.447,0 -10.837,4 -10.839,5

2021 Τ1 -30.145,1 -29.240,0 -11.208,6 -10.304,7

Εξωτερικό χρέος

2017 207.312,0 207.463,4 59.908,4 61.513,8

2018 192.932,9 193,281,0 56.657,3 57.864,3

2019 189.212,0 194.036,1 60.572,6 62.306,1

2020 189.307,3 190.427,0 59.769,4 61.395,8

2021 Τ1 192.088,2 192.487,7 62.132,7 61.866,9

Καθαρό εξωτερικό χρέος

2017 96.059,8 96.373,1 203,5 1.219,1

2018 84.208,5 78.700,8 -1.820,3 -1.180,9

2019 80.210,0 68.551,7 -998,7 -895,0

2020 76.886,2 65.463,9 -869,8 -946,2

2021 Τ1 77.712,8 64.830,7 -450,3 -2.146,7

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 2021(2021 Τ2)  

 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα ύψους €648,6 εκατ. το 2021 Τ2, σε 

σύγκριση με έλλειμμα €139,0 εκατ., το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020  (βλ. Πίνακα 2). Η χειροτέρευση 

του συγκεκριμένου ελλείμματος αποτελεί απόρροια των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο αγαθών (από -

€586,7 εκατ. σε -€1.108,3 εκατ.) και στο πρωτογενές εισόδημα (από -€236,4 εκατ. σε -€366,5 εκατ.). 

Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από το πλεόνασμα των υπηρεσιών (από 

€789,9 εκατ. σε €918,5 εκατ.) και από τη μείωση του ελλείμματος στο  δευτερογενές εισόδημα (από 

-€105,9 εκατ. σε -€92,4 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 αυξήθηκε το 2021 Τ2, συνεπεία της σημαντικής αύξησης των εισαγωγών (αύξηση τόσο 

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

σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών)) και της μείωσης των εξαγωγών (η οποία συνδέεται με την 

αύξηση των εξαγωγών των γενικών εμπορευμάτων ενώ οι εξαγωγές του κινητού εξοπλισμού 

μειώθηκαν).  

 

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

ταξιδιών και σε με μικρότερο βαθμό των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών  

τηλεπικοινωνίας, πληροφορικής και πληροφόρησης. Τα παραπάνω αντισταθμίστηκαν εν μέρει 

από την επιδείνωση των μεταφορών και των λοιπών επιχειρηματικών υπηρεσιών.  

 

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

κύριο λόγο, με την πορεία του εισοδήματος από άμεσες επενδύσεις (που συσχετίζεται θετικά με 

την πορεία του λογαριασμού υπηρεσιών) και, σε μικρότερο βαθμό, του εισοδήματος από 

επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Τα πιο πάνω περιορίστηκαν εν μέρει από τη βελτίωση του 

εισοδήματος από λοιπές επενδύσεις και του λοιπού πρωτογενούς εισοδήματος.  

 

Πίνακας 2. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

(€ εκατ.)

Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 8.383,1 8.522,1 -139,0 7.748,9 8.397,5 -648,6 -366,5%

Αγαθά 840,8 1.427,5 -586,7 765,1 1.873,3 -1.108,3 -88,9%
Υπηρεσίες 3.127,7 2.337,8 789,9 3.731,3 2.812,8 918,5 16,3%

εκ των οποίων:

Μεταφορές 738,3 412,5 325,9 773,1 481,6 291,5 -10,5%
Ταξίδια 59,0 81,3 -22,4 282,2 169,2 113,0 605,1%
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 1.310,2 850,1 460,2 1.381,4 884,8 496,6 7,9%
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης 631,7 564,2 67,5 893,4 817,7 75,7 12,0%

Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 182,7 269,1 -86,4 172,8 299,5 -126,7 -46,7%

Πρωτογενές εισόδημα 4.284,6 4.521,0 -236,4 3.120,1 3.486,6 -366,5 -55,0%

Εξαρτημένη εργασία 18,5 25,1 -6,6 15,2 19,6 -4,3 34,6%
Άμεσες επενδύσεις 3.931,8 4.001,2 -69,4 2.780,4 3.038,9 -258,5 -272,3%
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 127,8 246,0 -118,1 106,8 243,2 -136,3 -15,4%
Λοιπές επενδύσεις 202,0 224,9 -23,0 162,6 160,3 2,3 110,0%
Συναλλαγματικά διαθέσιμα 0,6 0,6 0,5 0,5 -22,1%
Λοιπό πρωτογενές εισόδημα 3,9 23,7 -19,8 54,5 24,6 29,9 250,8%

Δευτερογενές εισόδημα 130,0 235,9 -105,9 132,4 224,8 -92,4 12,7%

T2 2020 T2 2021
%ΔΥπόλοιπο*
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 Δευτερογενές εισόδημα - Η μικρή συρρίκνωση του ελλείμματος στο δευτερογενές εισόδημα 

σχετίζεται κυρίως με την αύξηση των πληρωμών των λοιπών τομέων. 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 
Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) της Κύπρου παρουσίασε καθαρή θέση παθητικού στα €29.809,9  

εκατ. στο τέλος του 2021 Τ2, έναντι €29.240,0 εκατ. το  2021 Τ1 (βλ. Γράφημα 1 και Πίνακας 3).  

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

και σε λιγότερο βαθμό οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου και οι λοιπές επενδύσεις. Οι εν λόγω μειώσεις 

αντισταθμίστηκαν, σε πολύ μικρό βαθμό, από τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών παραγώγων και 

των συναλλαγματικών διαθέσιμων.  

 

 
 

Παράλληλα, η μικρή χειροτέρευση της καθαρής ΔΕΘ το 2021 Τ2 προκλήθηκε από αρνητικές 

μεταβολές των καθαρών συναλλαγών και των συναλλαγματικών ανατιμήσεων, οι οποίες 

αντισταθμίστηκαν, σε μεγάλο βαθμό, από τις θετικές καθαρές τιμές και από τις καθαρές λοιπές 

μεταβολές όγκου (βλ. Πίνακα 3). 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ  
Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε ελαφρώς στα €193.271,5 εκατ. το 2021 Τ2, έναντι 

€192.487,7 εκατ. το 2021 Τ2. Τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα παρουσίασαν 

οριακή αύξηση σε €127.925,5 εκατ. το 2021 Τ2, από €127.657,0 εκατ. το 2021 Τ1. Το καθαρό 

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

μέσα) αυξήθηκε κατά €515,3 εκατ., σε €65.346,0 εκατ. το 2021 Τ2 (βλ. Γράφημα 2).  

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά: 

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

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

σημειώνονται στους «λοιπούς τομείς» και στον ενδοεταιρικό δανεισμό.  

 

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

ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα οφείλεται στην αύξηση των χρεωστικών μέσων που κατέχονται 

κυρίως από την Κεντρική Τράπεζα, και σε λιγότερο βαθμό  από τους λοιπούς τομείς και τη Γενική 

Κυβέρνηση. Η μείωση των χρεωστικών μέσων που κατέχουν τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά 

Ιδρύματα (εκτός από την Κεντρική Τράπεζα) και ο ενδοεταιρικός δανεισμός μετρίασαν, σε μεγάλο 

βαθμό, την προαναφερθείσα αύξηση.  

Πίνακας 3. Διεθνής επενδυτική θέση 

(€ εκατ.) T1 2021

Υπόλοιπα Συναλλαγές

Μεταβολές 

συναλλαγ-

ματικών 

ισοτιμιών

Αλλαγές 

τιμών

Λοιπές 

μεταβολές 

όγκου

Υπόλοιπα

Καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση -29.240,0 -1.155,6 -702,9 442,3 846,4 -29.809,9

Άμεσες επενδύσεις 10.019,4 -769,1 -548,4 136,2 671,9 9.509,9

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου -8.661,1 -339,1 143,7 290,0 -152,3 -8.718,7

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 1.016,1 13,5 0,0 -3,8 0,0 1.025,9

Λοιπές επενδύσεις -32.575,4 -56,2 -295,0 0,0 326,6 -32.600,0

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 961,1 -4,7 -3,2 19,9 0,0 973,1

Ενεργητικό 512.219,5 619,1 -1.951,2 1.021,1 1.017,4 512.926,0

Άμεσες επενδύσεις 423.106,7 -129,8 -1.527,7 310,4 770,8 422.530,4

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 24.214,6 245,3 -0,1 681,2 -8,3 25.132,6

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 2.286,8 41,8 0,0 9,5 0,0 2.338,1

Λοιπές επενδύσεις 61.650,3 466,5 -420,1 0,0 255,0 61.951,7

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 961,1 -4,7 -3,2 19,9 0,0 973,1

Παθητικό 541.459,5 1.774,7 -1.248,2 578,8 171,1 542.735,8

Άμεσες επενδύσεις 413.087,3 639,3 -979,3 174,3 98,8 413.020,5

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 32.875,7 584,4 -143,9 391,2 143,9 33.851,4

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 1.270,7 28,3 0,0 13,3 0,0 1.312,3

Λοιπές επενδύσεις 94.225,8 522,7 -125,0 0,0 -71,7 94.551,7

 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

T2 2021
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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 2021 Τ2, η Κύπρος κατέγραψε διμερή  πλεονάσματα έναντι της Γερμανίας 

(€41,5 εκατ., από €45,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020) και του Ηνωμένου Βασιλείου (€30,3 

εκατ., από €142,3 εκατ.). Από την άλλη πλευρά, διμερή ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών καταγράφηκαν – μεταξύ άλλων-  έναντι της Ελλάδας (-€496,6 εκατομμύρια ευρώ, από -

€275,9 εκατομμύρια ευρώ) και της Ρωσίας (-€457,9 εκατομμύρια ευρώ, από -€142,3 εκατομμύρια 

ευρώ). Όσον αφορά τα στοιχεία έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου), το 

2021 Τ2 καταγράφηκε πλεόνασμα €95,2 εκατ. (από πλεόνασμα €270,0 εκατ. το 2020 Τ2) και 

πλεόνασμα €50,7 εκατ.  έναντι της Ευρωζώνης το ίδιο τρίμηνο (από  πλεόνασμα €447,7 εκατ. το 2020 

Τ2). 
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Γενική κυβέρνηση Κεντρική Τράπεζα

ΝΧΙ (πλην της Κεντρικής Τράπεζας) Λοιποί τομείς

Ενδοεταιρικός δανεισμός Καθαρό εξωτερικό χρέος (δεξιός άξονας)

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Συντομογραφίες: Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος (ΑΕΧ), Εξωτερικά Στοιχεία Ενεργητικού σε Χρεωστικά Μέσα 
(ΕΣΕΧΜ), Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ)

Γράφημα 2. Εξωτερικό χρέος κατά θεσμικό τομέα

(€ εκατ.)
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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 €140.851,2 εκατ. και οι υποχρεώσεις στα €112.585,9 εκατ. (καθαρή θέση της τάξης των 

€28.265,3 εκατ.)  Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου), τα αποθέματα 

απαιτήσεων έφτασαν στα €101.363,7 εκατ. και οι υποχρεώσεις στα €146.449,9 εκατ. (καθαρή θέση 

της τάξης των -€45.086,2 εκατ.). 

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

υψηλότερη καθαρή θέση στα €33.713,1 εκατ., ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός του Ηνωμένου 

Βασιλείου) παρουσίασε αρνητική καθαρή θέση της τάξης των -€63.153,9 εκατ.. 

 

 

                                                           

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 16% των συνολικών υποχρεώσεων του 2021 Τ2 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 

μετριασμένη επιδείνωση το 2021 Τ2, καταγράφοντας έλλειμμα €645,5 εκατ., σε σύγκριση με 

έλλειμμα €409,6 εκατ., το 2020 Τ2 (βλ. Γράφημα 5).  

 

 

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

θέση παθητικού στα €10.664,1 εκατ. στο τέλος του 2021 Τ2, έναντι €10.304,7 εκατ. στο τέλος του 

2021 Τ1 (βλ. Γράφημα 6). 

 

https://www.centralbank.cy/images/media/redirectfile/External%20Statistics/External%20Statistics/Definition_of_SPEs__GR.pdf
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Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος, προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, ανήλθε στα 

€62.630,2 εκατ. το 2021 Τ2, έναντι €61.866,9 εκατ. το 2021 Τ1, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το 

καθαρό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε -€1.786,2 εκατ. (αύξηση της τάξης των €360,5 εκατ.), έναντι -

€2.146,7 εκατ., το 2021 Τ1 (βλ. Γράφημα 7). 
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Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Γράφημα 6. Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση με τις SPEs να κατατάσσονται ως κάτοικοι 
και ως μη κάτοικοι 


