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ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα ύψους €928,1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο (Τ1) 

του 2020, σε σύγκριση με έλλειμμα €639,4 εκατ., το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019  (βλ. Πίνακα 1). Η 

αύξηση του συγκεκριμένου ελλείμματος αποτελεί απόρροια των μεγαλύτερων ελλειμμάτων στο 

ισοζύγιο αγαθών (από -€901,7 εκατ. σε -€1.200,9 εκατ.), στο δευτερογενές εισόδημα (από -€50,7 

εκατ. σε -€101,6 εκατ.) και του χαμηλότερου πλεονάσματος των υπηρεσιών (από €507,4 εκατ. σε 

€445,2 εκατ.). Οι δυσμενείς, αυτές,  εξελίξεις αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από τη μείωση του 

ελλείμματος στο  πρωτογενές εισόδημα (από -€194,3 εκατ. σε -€70,8 εκατ.).  

 

 
 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά: 

 

 Αγαθά - οι εισαγωγές παρέμειναν συστηματικά ψηλότερες από τις εξαγωγές. Το εμπορικό 

έλλειμμα διευρύνθηκε κατά το Τ1 2020, συνεπεία της αισθητής μείωσης των εξαγωγών, η οποία 

συνδέεται, κυρίως με αλλαγές στην οικονομική ιδιοκτησία του κινητού εξοπλισμού (δηλαδή 

πλοίων, σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών).  

 

 Υπηρεσίες - Η μείωση του πλεονάσματος στις υπηρεσίες προέκυψε από τη μείωση των καθαρών 

εισπράξεων των μεταφορών, ταξιδιών, λοιπών επιχειρηματικών υπηρεσιών καθώς και των 

υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, υπολογιστών και πληροφοριών. Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις 

αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από την αύξηση του πλεονάσματος των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών. 

 

Πίνακας 1. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

(€ εκατ.)

Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 6.129,9 6.769,3 -639,4 6.057,3 6.985,4 -928,1 -45,2%

Αγαθά 998,7 1.900,3 -901,7 813,6 2.014,5 -1.200,9 -33,2%
Υπηρεσίες 2.411,9 1.904,5 507,4 2.485,9 2.040,7 445,2 -12,3%

εκ των οποίων:

Μεταφορές 723,5 415,2 308,3 675,5 407,2 268,3 -13,0%
Ταξίδια 226,5 288,0 -61,5 136,3 265,9 -129,5 -110,6%
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 682,4 339,5 342,9 897,8 467,8 429,9 25,4%

Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 73,6 169,3 -95,7 62,2 164,2 -101,9 -6,5%

Πρωτογενές εισόδημα 2.548,0 2.742,3 -194,3 2.639,1 2.709,9 -70,8 63,6%

Εξαρτημένη εργασία 11,2 12,8 -1,7 11,0 11,8 -0,8 50,5%
Άμεσες επενδύσεις 2.090,5 2.052,9 37,7 2.112,1 2.103,0 9,0 -76,0%
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 144,0 175,6 -31,6 261,9 135,1 126,8 500,8%
Λοιπές επενδύσεις 247,9 492,9 -244,9 198,9 452,0 -253,1 -3,3%
Λοιπό πρωτογενές εισόδημα 53,8 8,2 45,7 54,5 7,9 46,6 2,0%

Δευτερογενές εισόδημα 171,4 222,1 -50,7 118,7 220,3 -101,6 -100,3%

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

*%ΔΥπόλοιπο ορίζεται ως η % μεταβολή στο Υπόλοιπο του T1 2020 έναντι του αντίστοιχου Υπολοίπου του 2019.

Τ1 2019 Τ1 2020
%ΔΥπόλοιπο*
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 Πρωτογενές εισόδημα - Η συρρίκνωση του ελλείμματος στο πρωτογενές εισόδημα συνδέεται 

αποκλειστικά με την πορεία του εισοδήματος από επενδύσεις χαρτοφυλακίου (από καθαρό 

υπόλοιπο πληρωτέο -€31,6 εκατ., σε καθαρό υπόλοιπο εισπρακτέο €126,8 εκατ.). Όσον αφορά τα 

εισοδήματα από άμεσες επενδύσεις και λοιπές επενδύσεις, αυτά σημείωσαν επιδείνωση 

περιορίζοντας έτσι την εν λόγω αύξηση.  

 

 Δευτερογενές εισόδημα - Η διεύρυνση του ελλείμματος στο δευτερογενές εισόδημα σχετίζεται 

κυρίως με τη μείωση των εισερχόμενων κονδυλίων από τα ταμεία της ΕΕ και, σε μικρότερο βαθμό, 

με τη μείωση των εσόδων των λοιπών τομέων. 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 
Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) της Κύπρου παρουσίασε καθαρή θέση παθητικού στα €25.342,1 

εκατ. στο τέλος του Τ1 2020, έναντι €25.459,5 εκατ. το  τελευταίο τρίμηνο (Τ4) του 2019 (βλ. Γράφημα 

1 και Πίνακας 2).  

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

(€2.124,7 εκατ., από -€2.043,0 εκατ.) και, σε μικρότερο βαθμό, σε αυξήσεις στα χρηματοοικονομικά 

παράγωγα, στις "λοιπές" επενδύσεις και στα συναλλαγματικά διαθέσιμα. Οι εν λόγω αυξήσεις 

αντισταθμίστηκαν, σε μεγάλο βαθμό, από την επιδείνωση των επενδύσεων χαρτοφυλακίου (€2.713,5 

εκατ., από €8.055,5 εκατ.).  

 

 

 

Παράλληλα, η μικρή αύξηση της καθαρής ΔΕΘ το T1 2020 οφειλόταν σε θετικές μεταβολές των 

καθαρών τιμών, οι οποίες αντισταθμίστηκαν, σε μεγάλο βαθμό, από τις αρνητικές καθαρές 

συναλλαγές και συναλλαγματικές ανατιμήσεις και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, από καθαρές λοιπές 

μεταβολές (βλ. Πίνακα 2). 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ  
Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε ελαφρώς στα €205.690,5 εκατ. το T1 2020, έναντι 

€205.302,8 εκατ.  το T4 2019, με τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα να 

παρουσιάζουν οριακή αύξηση από €119.652,5 εκατ. το T4 2019, σε €121.401,1 εκατ. το T1 2020. Το 

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

χρεωστικά μέσα) μειώθηκε κατά €1.360,9 εκατ., σε €84.289,5 εκατ. το T1 2020 (βλ. Γράφημα 2).  

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά: 

 Ακαθάριστο εξωτερικό χρέος - Η μικρή βελτίωση που παρατηρήθηκε στο ακαθάριστο εξωτερικό 

χρέος οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη αύξηση του χρέους των "λοιπών" τομέων.  Η αύξηση αυτή 

αντισταθμίστηκε, εν μέρει, από τη μείωση των υπόλοιπων τομέων, δηλαδή, του χρέους της 

Γενικής Κυβέρνησης, της Κεντρικής Τράπεζας, των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων 

(εκτός από την Κεντρική Τράπεζα)  και του ενδοεταιρικού δανεισμού.  

 

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

ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση των χρεωστικών μέσων 

που κατέχονται από τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (εκτός από την Κεντρική 

Τράπεζα) και, σε μικρότερο βαθμό, από τη Γενική Κυβέρνηση και τους "λοιπούς" τομείς. Οι 

μειώσεις των χρεωστικών μέσων που κατέχουν η Κεντρική Τράπεζα και ο ενδοεταιρικός 

δανεισμός, αφετέρου, μετρίασαν σε μεγάλο βαθμό την προαναφερθείσα αύξηση. 

 

 

Πίνακας 2. Διεθνής επενδυτική θέση 

(€ εκατ.) Τ4 2019

Υπόλοιπα Συναλλαγές

Συναλλα-

γματικές 

ισοτιμίες

Αλλαγές 

τιμών

Λοιπές 

μεταβολές 

όγκου

Υπόλοιπα

Καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση -25.459,5 -590,6 -325,3 1.039,8 -6,4 -25.342,1

Άμεσες επενδύσεις -2.043,0 1.371,0 489,0 2.193,4 114,3 2.124,7

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 8.055,5 -1.719,4 -841,2 -1.191,0 -1.590,3 2.713,5

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 319,1 233,0 0,0 -15,1 0,0 537,1

Λοιπές επενδύσεις -32.711,3 -504,4 23,0 0,0 1.468,6 -31.724,1

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 920,2 29,1 3,9 52,5 1,0 1.006,6

Ενεργητικό 501.073,8 1.777,3 459,9 -599,3 87,8 502.799,4

Άμεσες επενδύσεις 416.661,8 1.692,6 987,7 1.394,8 145,4 420.882,4

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 26.387,6 -566,5 -813,7 -2.082,8 -1.567,8 21.356,8

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 1.230,9 733,5 0,0 36,1 0,0 2.000,5

Λοιπές επενδύσεις 55.873,3 -111,4 282,0 0,0 1.509,1 57.553,1

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 920,2 29,1 3,9 52,5 1,0 1.006,6

Παθητικό 526.533,3 2.367,9 785,2 -1.639,1 94,2 528.141,5

Άμεσες επενδύσεις 418.704,8 321,6 498,7 -798,6 31,1 418.757,6

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 18.332,1 1.152,9 27,5 -891,7 22,5 18.643,3

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 911,8 500,4 0,0 51,2 0,0 1.463,4

Λοιπές επενδύσεις 88.584,6 393,0 259,0 0,0 40,5 89.277,1

 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Τ1 2020
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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 

μικρή βελτίωση  το T1 2020, καταγράφοντας έλλειμμα €769,9 εκατ., σε σύγκριση με έλλειμμα €798,4 

εκατ., το T1 2019 (βλ. Γράφημα 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.centralbank.cy/images/media/pdf_el/Definition_of_SPEs__GR.pdf


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY 
ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 

 5 

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

θέση παθητικού στα €7.650,3 εκατ. στο τέλος του T1 2020, έναντι €8.000,5 εκατ. στο τέλος του T4 

2019 (βλ. Γράφημα 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

€57.474,3 εκατ. το T1 2020, έναντι €57.759,7 εκατ. το T4 2019, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το 

καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε σημαντικά σε -€1.975,6 εκατ. (μείωση κατά €2.257,6 εκατ.), έναντι 

€282,0 εκατ., το T4 2019 (βλ.  Γράφημα 5). 

 

 

 


