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ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα ύψους €2.476,4 εκατ. το 2020, σε σύγκριση 

με έλλειμμα €1.406,0 εκατ., το 2019  (βλ. Πίνακα 1). Η σημαντική αύξηση του συγκεκριμένου 

ελλείμματος αποτελεί απόρροια κυρίως του χαμηλότερου πλεονάσματος των υπηρεσιών (από 

€4.396,6 εκατ. σε €2.881,2 εκατ.) και σε πολύ μικρότερο βαθμό του διευρυμένου ελλείμματος του 

δευτερογενούς εισοδήματος (από -€269,6 εκατ. σε -€303,0 εκατ.). Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις 

αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από τα μειωμένα ελλείματα στο ισοζύγιο αγαθών (από -€4.634,4 εκατ. 

σε -€4.177,1 εκατ.) και στο πρωτογενές εισόδημα (από -€898,7 εκατ. σε -€877,5 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 συρρικνώθηκε κατά το 2020, συνεπεία της μείωσης των εισαγωγών (μείωση των 

Πίνακας 1. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

(€ εκατ.)

Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 30.070,4 31.476,4 -1.406,0 30.535,0 33.011,4 -2.476,4 -76,1%

Αγαθά 3.106,2 7.740,7 -4.634,4 2.964,0 7.141,1 -4.177,1 9,9%
Υπηρεσίες 12.912,4 8.515,8 4.396,6 11.135,2 8.254,0 2.881,2 -34,5%

εκ των οποίων:

Μεταφορές 3.249,2 2.099,9 1.149,3 2.794,0 1.548,2 1.245,8 8,4%
Ταξίδια 2.906,7 1.426,4 1.480,3 576,4 769,5 -193,2 -113,0%
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 3.260,2 1.857,4 1.402,8 3.930,5 2.312,3 1.618,2 15,4%

Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 378,3 747,8 -369,5 491,3 920,4 -429,0 -16,1%

Πρωτογενές εισόδημα 13.485,6 14.384,3 -898,7 15.873,0 16.750,4 -877,5 2,4%

Εξαρτημένη εργασία 81,1 113,9 -32,8 69,3 107,8 -38,4 -17,0%
Άμεσες επενδύσεις 11.539,6 11.564,7 -25,2 14.335,2 14.167,6 167,6 766,2%
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 833,8 823,3 10,5 641,0 722,2 -81,1 -874,6%
Λοιπές επενδύσεις 961,3 1.832,0 -870,8 749,2 1.698,4 -949,3 -9,0%
Συναλλαγματικά διαθέσιμα 2,4 0,0 2,4 2,3 0,0 2,3 -5,9%
Λοιπό πρωτογενές εισόδημα 67,5 50,3 17,2 75,9 54,5 21,4 24,5%

Δευτερογενές εισόδημα 566,1 835,7 -269,6 562,8 865,8 -303,0 -12,4%

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
*%ΔΥπόλοιπο ορίζεται ως η % μεταβολή στο Υπόλοιπο του 2020 έναντι του αντίστοιχου Υπολοίπου του 2019.

2019 2020
%ΔΥπόλοιπο*
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γενικών εμπορευμάτων παρά την οριακή αύξηση των εισαγωγών κινητού εξοπλισμού (δηλαδή 

πλοίων, σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών)) και της μείωσης των εξαγωγών (η οποία συνδέεται 

με μείωση στις εξαγωγές κινητού εξοπλισμού και με οριακή μείωση στα γενικά εμπορεύματα).  

 

 Υπηρεσίες - Η σημαντική μείωση του πλεονάσματος στις υπηρεσίες οφείλεται σχεδόν εξ’ 

ολοκλήρου στη μείωση των καθαρών εισπράξεων του ταξιδιωτικού. Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις 

αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από την αύξηση του πλεονάσματος των μεταφορών και των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

 

 Πρωτογενές εισόδημα - Η μικρή συρρίκνωση του ελλείμματος στο πρωτογενές εισόδημα 

συνδέεται, κατά κύριο λόγο, με τη βελτίωση του εισοδήματος από άμεσες επενδύσεις. Αυτό 

αντισταθμίστηκε, σχεδόν εξ’ ολοκλήρου, από τις αρνητικές εξελίξεις στις επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου και στις “λοιπές” επενδύσεις. 

 

 Δευτερογενές εισόδημα - Η διεύρυνση του ελλείμματος στο δευτερογενές εισόδημα σχετίζεται 

κυρίως με τη αύξηση της συνεισφοράς στα ταμεία της ΕΕ και της μείωσης των κεφαλαίων που 

λήφθηκαν από την ΕΕ. Αυτό αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εισπράξεων  του λοιπού τομέα. 

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 
Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) της Κύπρου παρουσίασε καθαρή θέση παθητικού στα €29.446,0  

εκατ. το 2020, έναντι €27.252,4 εκατ. το  2019 (βλ. Γράφημα 1 και Πίνακας 2).  

Η χειροτέρευση αυτή οφείλεται κυρίως στις μειώσεις που παρουσίασαν οι επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου και σε μικρότερο βαθμό τα χρηματοοικονομικά παράγωγα. Οι εν λόγω μειώσεις 

αντισταθμίστηκαν από τη βελτίωση των άμεσων επενδύσεων, των "λοιπών" επενδύσεων και των 

συναλλαγματικών διαθέσιμων.  

 
 

Παράλληλα, η χειροτέρευση της καθαρής ΔΕΘ το 2020 προκλήθηκε από αρνητικές μεταβολές των 

καθαρών συναλλαγών, των συναλλαγματικών ανατιμήσεων και των καθαρών τιμών, οι οποίες 

αντισταθμίστηκαν από τις θετικές καθαρές λοιπές μεταβολές όγκου (βλ. Πίνακα 2). 
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Γράφημα 1. Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση 

(€ εκατ.)

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ  
Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε ελαφρώς στα €189.307,3 εκατ. το 2020, έναντι €189.212,0 

εκατ. το 2019, με τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα να παρουσιάζουν αύξηση 

στα €112.421,0 εκατ. από €109.001,9  εκατ. το 2019. Συνεπώς, το καθαρό εξωτερικό χρέος 

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

κατά €3.323,8 εκατ., σε €76.886,2 εκατ. το 2020 (βλ. Γράφημα 2).  

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά: 

 Ακαθάριστο εξωτερικό χρέος - Η μικρή χειροτέρευση που παρατηρήθηκε στο ακαθάριστο 

εξωτερικό χρέος οφείλεται στην αύξηση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία 

αντισταθμίστηκε, εν μέρει, από τις μειώσεις των υπόλοιπων κατηγοριών.  

 

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

ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ενδοεταιρικού δανεισμού, και 

σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση των χρεωστικών μέσων των «λοιπών» τομέων και των 

Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρύματα (εκτός από την Κεντρική Τράπεζα). Αυτά 

μετριάστηκαν  από τις μειώσεις που καταγράφηκαν στα χρεωστικά μέσα που κατέχονται από την 

Κεντρική Τράπεζα και τη Γενική Κυβέρνηση. 

 

Πίνακας 2. Διεθνής επενδυτική θέση 

(€ εκατ.) 2019

Υπόλοιπα Συναλλαγές

Συναλλα-

γματικές 

ισοτιμίες

Αλλαγές 

τιμών

Λοιπές 

μεταβολές 

όγκου

Υπόλοιπα

Καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση -27.252,4 -2.173,0 -1.355,1 -777,5 2.112,0 -29.446,0

Άμεσες επενδύσεις 8.200,9 -2.020,1 185,8 38,7 2.882,2 9.287,5

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου -2.224,5 -2.917,2 -1.109,4 -879,5 -52,3 -7.182,9

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 1.311,2 -232,8 0,0 -24,5 3,7 1.057,7

Λοιπές επενδύσεις -35.460,3 2.963,7 -399,3 0,2 -723,0 -33.618,6

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 920,2 33,4 -32,2 87,6 1,3 1.010,3

Ενεργητικό 501.070,4 2.245,8 -10.466,6 1.458,9 6.338,1 500.646,7

Άμεσες επενδύσεις 415.499,9 724,1 -7.502,1 1.454,9 6.601,8 416.778,6

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 24.611,1 1.173,4 -1.732,5 -127,5 242,3 24.166,8

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 2.522,3 -206,8 0,0 43,8 3,7 2.363,0

Λοιπές επενδύσεις 57.516,9 521,6 -1.199,8 0,2 -510,9 56.327,9

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 920,2 33,4 -32,2 87,6 1,3 1.010,3

Παθητικό 528.322,8 4.418,8 -9.111,5 2.236,4 4.226,2 530.092,7

Άμεσες επενδύσεις 407.298,9 2.744,2 -7.687,8 1.416,2 3.719,6 407.491,1

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 26.835,6 4.090,7 -623,1 752,0 294,6 31.349,7

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 1.211,0 26,0 0,0 68,3 0,0 1.305,3

Λοιπές επενδύσεις 92.977,2 -2.442,1 -800,5 0,0 212,0 89.946,6

 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

2020
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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 2020, η Κύπρος κατέγραψε τα μεγαλύτερα διμερή της πλεονάσματα 

έναντι της Ρωσίας (€2.394,2 εκατ., από €2.309,9 εκατ. το 2019), του Ηνωμένου Βασιλείου (€314,8  

εκατ., από €1.272,9 εκατ. το 2019) και της Γερμανίας (€154.5 εκατ., από €85,9 εκατ. το 2019). Το 

μεγαλύτερο διμερές έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το 2020, καταγράφηκε έναντι 

της Ελλάδας (-€1.296,7 εκατ., από -€1.674,8 εκατ. το 2019). Αναφορικά με τα διμερή στοιχεία έναντι 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου), σημειώθηκε έλλειμμα €978,9 εκατ. το 

2020 (από έλλειμμα €1.211,2 εκατ. το 2019) ενώ επίσης έλλειμμα καταγράφηκε και έναντι της 

Ευρωζώνης στα €653,1 εκατ. (από έλλειμμα €1.322,4 εκατ. το 2019).  
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Ενδοεταιρικός δανεισμός Καθαρό εξωτερικό χρέος

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

υποχρεώσεις έναντι της Κύπρου, το 2020. Ειδικότερα, τα αποθέματα των περιουσιακών στοιχείων της 

Κύπρου έναντι της Ρωσίας έφτασαν στα €154.274,6 εκατ. και οι υποχρεώσεις στα €116.658,8 εκατ. 

(καθαρή θέση της τάξης των €37.615,9 εκατ.).  Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός του 

Ηνωμένου Βασιλείου), τα αποθέματα απαιτήσεων έφτασαν στα €87.698,4 εκατ. και οι υποχρεώσεις 

στα €135.519,2 εκατ. (καθαρή θέση της τάξης των -€47.820,9 εκατ.). 

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

υψηλότερη καθαρή θέση στα €45.411,6 εκατ., ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός του Ηνωμένου 

Βασιλείου) παρουσίασε αρνητική καθαρή θέση της τάξης των €63.496,1 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 

σημαντική επιδείνωση  το 2020, καταγράφοντας έλλειμμα €2.384,5 εκατ., σε σύγκριση με έλλειμμα 

€1.510,0 εκατ., το 2019 (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 €10.837,4 εκατ. το 2020, έναντι €8.980,0 εκατ. το 2019 (βλ. Γράφημα 6). 

 

 

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

€59.769,4 εκατ. το 2020, έναντι €60.572,6 εκατ. το 2019, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό 

εξωτερικό χρέος αυξήθηκε σε -€868,8 εκατ. (αύξηση της τάξης των €128,9 εκατ.), έναντι -€998,7 εκατ., 

το 2019 (βλ.  Γράφημα 7). 
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