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ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020 (2020 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 και το 2020 Τ1. 

 

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

 

 Επικαιροποιημένων πληροφοριών για 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. 

 Ενσωμάτωσης αγορών μέσω διαδικτύου, οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως από 

νοικοκυριά στον τομέα των υπηρεσιών (π.χ. λήψεις μουσικής και ταινιών). 

 Ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων των εξαμηνιαίων και ετήσιων ερευνών της ΚΤΚ (π.χ. 

έρευνες πλοιοδιαχείρισης και πλοιοκτησίας). 

 Αναθεώρησης των εισαγωγών FISIM (υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης που 

μετρούνται έμμεσα), που αποδίδονται στα αναθεωρημένα δεδομένα των: 

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

επικαιροποιημένης πληροφόρησης που περιλαμβάνεται στις οικονομικές τους 

καταστάσεις) 

o Πλοιοκτητριών εταιρειών (όπως αντλούνται από την σχετική ετήσια έρευνα) 

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). 

 Υιοθέτησης νέας διοικητικής πηγής πληροφοριών για την αγορά ακινήτων μεταξύ κατοίκων 

και μη κατοίκων, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η δυναμική που καταγράφηκε τα 

τελευταία χρόνια στην κυπριακή αγορά ακινήτων. 

 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. 

 Αναθεωρημένων υποχρεώσεων των νοικοκυριών στο εξωτερικό, λόγω της ενσωμάτωσης 

δεδομένων από τις στατιστικές της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ), όπως αυτά 

δηλώνονται από τις αντισυμβαλλόμενες χώρες. 
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 Αναθεωρημένων στοιχείων απολαβών των εργαζομένων, κυρίως για να ληφθεί υπόψη η 

αύξηση στον αριθμό ξένων φοιτητών που εργάζονται στην Κύπρο. 

 

Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων αναθεωρήσεων, τα στοιχεία του εξωτερικού χρέους και του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για το 2018, το 2019 και το 2020 Τ1 σημείωσαν βελτίωση, ενώ η 

καθαρή διεθνής επενδυτική θέση και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών για το 2017, 

επιδεινώθηκαν. 

 

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

κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους), τόσο η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση, όσον και το 

εξωτερικό χρέος, επιδεινώθηκαν συνεπεία των αναθεωρήσεων, σε αντίθεση με το έλλειμμα των 

τρεχουσών συναλλαγών το 2017,το 2018 και το 2020 Τ1, που επηρεάστηκε θετικά. Αντίθετα, το 

έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναθεωρήθηκε από €1.438,2 εκατ. το Μάρτιο του 

2020, σε €1.510,0 εκατ. το 2019. 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020 (2020 Τ2) 

 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα ύψους €182,0 εκατ. το 2020 Τ2, σε 

σύγκριση με έλλειμμα €307,9 εκατ., το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019  (βλ. Πίνακα 2). Η μείωση του 

συγκεκριμένου ελλείμματος αποτελεί απόρροια των μικρότερων ελλειμμάτων στο ισοζύγιο αγαθών 

(από -€1.282,2 εκατ. σε -€655,5 εκατ.) και στο πρωτογενές εισόδημα (από -€275,9 εκατ. σε -€145,4 

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

υπηρεσιών (από €1.324,6 εκατ. σε €727,5 εκατ.) και από τη μείωση του ελλείμματος στο  

δευτερογενές εισόδημα (από -€74,4 εκατ. σε -€108,6 εκατ.). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξελίξεις κατά 

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 -1.021,7 -1.069,1 -385,0 -333,1

2018 -931,2 -842,1 -715,9 -647,8

2019 -1.473,5 -1.406,0 -1.438,2 -1.510,0

2020 T1 -928,1 -709,9 -769,9 -568,9

 Διεθνής επενδυτική θέση 

2017 -25.359,5 -26.789,5 -8.747,4 -9.260,7

2018 -25.631,1 -26.953,8 -8.350,1 -9.226,8

2019 -25.459,5 -27.252,4 -8.000,5 -8.980,0

2020 T1 -25.342,1 -26.735,4 -7.650,3 -8.684,6

Εξωτερικό χρέος 

2017 215.318,8 207.312,0 58.880,6 59.908,4

2018 209.455,2 192.932,9 54.809,5 56.657,3

2019 205.302,8 189.212,0 57.759,7 60.572,6

2020 T1 205.690,5 188.841,8 57.474,3 59.526,8

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Στοιχεία με τις SPEs να 

κατατάσσονται ως κάτοικοι 

Στοιχεία με τις SPEs να 

κατατάσσονται ως μη 

κάτοικοι 

(€ εκατ.)
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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 Τ2, συνεπεία της μείωσης των εισαγωγών (απόρροια των 

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

αναψυχής και αεροσκαφών)) και της αύξησης των εξαγωγών (η οποία συνδέεται, κυρίως με 

αλλαγές στην οικονομική ιδιοκτησία του κινητού εξοπλισμού).  

 

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

καθαρών εισπράξεων του ταξιδιωτικού, των λοιπών επιχειρηματικών υπηρεσιών καθώς και των 

υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης. Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις 

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

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

 

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

κατά κύριο λόγο, με την πορεία του εισοδήματος από άμεσες επενδύσεις και, σε μικρότερο 

βαθμό, του εισοδήματος από επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Οι εν λόγω εξελίξεις περιορίστηκαν 

από την επιδείνωση που κατέγραψε το εισόδημα από λοιπές επενδύσεις.  

 

 Δευτερογενές εισόδημα - Η διεύρυνση του ελλείμματος στο δευτερογενές εισόδημα σχετίζεται 

κυρίως με την αύξηση των εξερχόμενων  κονδυλίων προς τα ταμεία της ΕΕ και της αύξησης των 

πληρωμών των λοιπών τομέων. 

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 
Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) της Κύπρου παρουσίασε καθαρή θέση παθητικού στα €27.015,4  

εκατ. στο τέλος του 2020 Τ2, έναντι €26.735,4 εκατ. το  2020 Τ1 (βλ. Γράφημα 1 και Πίνακας 3).  

Πίνακας 2. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

(€ εκατ.)

Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 7.377,2 7.685,1 -307,9 6.123,1 6.305,1 -182,0 40,9%

Αγαθά 650,2 1.932,4 -1.282,2 757,3 1.412,8 -655,5 48,9%
Υπηρεσίες 3.325,3 2.000,7 1.324,6 2.553,7 1.826,2 727,5 -45,1%

εκ των οποίων:

Μεταφορές 804,4 512,8 291,6 683,5 369,1 314,4 7,8%
Ταξίδια 867,5 343,3 524,1 55,5 69,7 -14,3 -102,7%
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 797,6 464,3 333,3 992,2 591,9 400,2 20,1%

Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 80,6 150,3 -69,8 107,4 185,6 -78,2 -12,1%

Πρωτογενές εισόδημα 3.269,7 3.545,6 -275,9 2.689,8 2.835,2 -145,4 47,3%

Εξαρτημένη εργασία 18,8 26,5 -7,7 18,9 29,6 -10,7 -38,7%
Άμεσες επενδύσεις 2.876,8 2.834,6 42,2 2.347,4 2.155,4 192,1 355,1%
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 139,1 216,5 -77,4 132,1 186,5 -54,4 29,8%
Λοιπές επενδύσεις 229,3 445,1 -215,8 186,1 440,6 -254,5 -17,9%
Λοιπό πρωτογενές εισόδημα 5,2 22,9 -17,8 4,6 23,2 -18,5 2,0%

Δευτερογενές εισόδημα 132,0 206,4 -74,4 122,2 230,8 -108,6 -100,3%

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

*%ΔΥπόλοιπο ορίζεται ως η % μεταβολή στο Υπόλοιπο του 2020 Τ2 έναντι του αντίστοιχου Υπολοίπου του 2019 Τ2.

2019 Τ2 2020 Τ2
%ΔΥπόλοιπο*
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Η μικρή αυτή χειροτέρευση οφείλεται κυρίως στις μειώσεις που παρουσίασαν οι άμεσες επενδύσεις 

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

τη βελτίωση των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, των "λοιπών" επενδύσεων και των συναλλαγματικών 

διαθέσιμων.  

 

 

Παράλληλα, η μικρή χειροτέρευση της καθαρής ΔΕΘ το 2020 Τ2 προκλήθηκε από αρνητικές 

μεταβολές των καθαρών συναλλαγών, των συναλλαγματικών ανατιμήσεων και των καθαρών τιμών, 

οι οποίες αντισταθμίστηκαν, σε μεγάλο βαθμό, από τις θετικές καθαρές λοιπές μεταβολές όγκου (βλ. 

Πίνακα 3). 

 

Πίνακας 3. Διεθνής επενδυτική θέση 

(€ εκατ.) 2020 Τ1

Υπόλοιπα Συναλλαγές

Συναλλα-

γματικές 

ισοτιμίες

Αλλαγές 

τιμών

Λοιπές 

μεταβολές 

όγκου

Υπόλοιπα

Καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση -26.735,4 -492,8 -166,2 -130,6 509,6 -27.015,4

Άμεσες επενδύσεις 11.644,0 259,9 -337,9 -930,3 287,0 10.922,6

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου -6.027,5 -855,9 229,4 739,7 -51,0 -5.965,3

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 1.600,3 -258,1 0,0 -0,8 0,0 1.341,4

Λοιπές επενδύσεις -34.958,8 369,0 -51,7 0,1 273,6 -34.367,8

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 1.006,6 -7,7 -6,0 60,8 0,0 1.053,7

Ενεργητικό 501.754,2 596,8 -1.844,4 1.391,7 885,4 502.783,8

Άμεσες επενδύσεις 417.673,1 319,6 -1.541,5 155,1 901,2 417.507,5

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 21.131,8 1.151,9 124,8 1.167,8 -26,0 23.550,3

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 3.363,0 -528,2 0,0 8,0 0,0 2.842,8

Λοιπές επενδύσεις 58.579,6 -338,7 -421,7 0,1 10,2 57.829,5

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 1.006,6 -7,7 -6,0 60,8 0,0 1.053,7

Παθητικό 528.489,6 1.089,6 -1.678,2 1.522,4 375,8 529.799,2

Άμεσες επενδύσεις 406.029,2 59,7 -1.203,6 1.085,4 614,3 406.584,9

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 27.159,3 2.007,7 -104,6 428,1 25,0 29.515,5

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 1.762,7 -270,1 0,0 8,8 0,0 1.501,4

Λοιπές επενδύσεις 93.538,5 -707,7 -370,0 0,0 -263,5 92.197,3

 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

2020 Τ2
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ  
Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε ελαφρώς στα €189.395,9 εκατ. το 2020 Τ2, έναντι 

€188.841,8 εκατ. το 2020 Τ1, με τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα να 

παρουσιάζουν οριακή αύξηση από €110.411,7 εκατ. το 2020 Τ1, σε €110.539,4 εκατ. το 2020 Τ2. Το 

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

χρεωστικά μέσα) αυξήθηκε κατά €426,4 εκατ., σε €78.856,5 εκατ. το 2020 Τ2 (βλ. Γράφημα 2).  

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά: 

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

χρέος οφείλεται στην αύξηση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης και, σε μικρότερο βαθμό, του 

ενδοεταιρικού δανεισμού. Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε, εν μέρει, από τη μείωση των 

υπόλοιπων τομέων, δηλαδή, του χρέους της Κεντρικής Τράπεζας, των Νομισματικών 

Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (εκτός από την Κεντρική Τράπεζα)  και των "λοιπών" τομέων.  

 

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

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

από τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (εκτός από την Κεντρική Τράπεζα), από 

"λοιπούς" τομείς και τον ενδοεταιρικό δανεισμό. Οι μειώσεις των χρεωστικών μέσων που 

κατέχουν η Γενική Κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα μετρίασαν, σε μεγάλο βαθμό, την 

προαναφερθείσα αύξηση.  

 

 

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 Τ2, η Κύπρος κατέγραψε τα μεγαλύτερα διμερή της πλεονάσματα 

έναντι της Ρωσίας (€282,6 εκατ., από €312,3 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019), του Ηνωμένου 

Βασιλείου (€109,6 εκατ., από €396,7 εκατ.) και της Γερμανίας (€28,0 εκατ., από €7,5 εκατ.). Το 

μεγαλύτερο διμερές έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καταγράφηκε έναντι της  
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Ελλάδας (- €278,2 εκατομμύρια ευρώ, από - €431,9 εκατομμύρια ευρώ). Όσον αφορά τα στοιχεία  

έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου), το 2020 Τ2 καταγράφηκε έλλειμμα 

-€59,7 εκατ. (από έλλειμμα -€431,9 εκατ. το 2019 Τ2), ενώ το ίδιο τρίμηνο αμελητέο ήταν το 

πλεόνασμα που καταγράφηκε έναντι της Ευρωζώνης, €9,0 εκατ.(από -€345,2 εκατ. το 2019 Τ2).  

 

 

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 €152.192,4 εκατ. και οι υποχρεώσεις στα €118.953,0 εκατ. (καθαρή θέση της τάξης των 

€34.239,4 εκατ.)  Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου), τα αποθέματα 

απαιτήσεων έφτασαν στα €84.298,1 εκατ. και οι υποχρεώσεις στα €134.996,6 εκατ. (καθαρή θέση της 

τάξης των €-50.698,5 εκατ.). 

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

υψηλότερη καθαρή θέση στα €41.662,6 εκατ., ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός του Ηνωμένου 

Βασιλείου) παρουσίασε αρνητική καθαρή θέση της τάξης των €66.840,9 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 11% των 
συνολικών απαιτήσεων και 15% των συνολικών υποχρεώσεων του 2020 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 

σημαντική επιδείνωση  το 2020 Τ2, καταγράφοντας έλλειμμα €450,7 εκατ., σε σύγκριση με έλλειμμα 

€196,4 εκατ., το 2019 Τ2 (βλ. Γράφημα 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.centralbank.cy/images/media/pdf_el/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 €8.989,5 εκατ. στο τέλος του 2020 Τ2, έναντι €8.684,6 εκατ. στο τέλος του 2020 

Τ1 (βλ. Γράφημα 6). 

 

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

€60.204,1 εκατ. το 2020 Τ2, έναντι €59.526,8 εκατ. το 2020 Τ1, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το 

καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε σημαντικά σε -€2.635,5 εκατ. (μείωση της τάξης των €1.009,4 

εκατ.), έναντι -€3.645,0 εκατ., το 2020 Τ1 (βλ.  Γράφημα 7). 

 

 

 

 


