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Tο παρόν δελτίο τύπου περιλαμβάνει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 4ου τριμήνου του 

2019 καθώς και αναθεωρήσεις στοιχείων για τα τρία πρώτα τρίμηνα του ιδίου έτους, οι οποίες 

προέκυψαν από τη συμπερίληψη, πρόσφατα διαθέσιμων, επιπρόσθετων πληροφοριών. 

Με εξαίρεση τα στοιχεία των άμεσων ξένων επενδύσεων για στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού, τόσο στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, όσον και στη διεθνή 

επενδυτική θέση, οι εν λόγω αναθεωρήσεις δεν επηρέασαν σημαντικά τα στοιχεία / τάσεις που 

είχαν δημοσιευθεί προηγουμένως. 

 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα ύψους €1.473,5 εκατ. το 2019, σε 

σύγκριση με έλλειμμα €931,2 εκατ., το 2018 (βλ. Πίνακα 1). Η αύξηση του συγκεκριμένου 

ελλείμματος αποτελεί απόρροια των μεγαλύτερων ελλειμμάτων στο  πρωτογενές εισόδημα (από 

€744,4 εκατ. σε €1.170,6 εκατ.) και στο  ισοζύγιο αγαθών (από €4,672,9 εκατ. σε €4.714,2εκατ.) 

και του χαμηλότερου πλεονάσματος των υπηρεσιών (από €4.839,1 εκατ. σε €4.683,4 εκατ.). Οι 

προαναφερόμενες δυσμενείς εξελίξεις αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από τη μείωση του 

ελλείμματος στο δευτερογενές εισόδημα (από €353,0 εκατ. σε € 272,1 εκατ.).  

 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

 

 Όσον αφορά τα αγαθά, οι εισαγωγές παρέμειναν συστηματικά ψηλότερες από τις εξαγωγές. 

Το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε το 2019, συνεπεία της αισθητής μείωσης των εξαγωγών, 

OFFSET('BOP '!$X$4;0;(COLUMN()-2)*4) Column2 Column3 Column4 Column6 Column7 Column8 Column9

( € εκατ.) 2018 2019

Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο Πίστωση Χρέωση Υπόλοιπο %ΔΥπόλοιπο*

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 35.845,5 36.776,6 -931,2 26.152,8 27.626,3 -1.473,5 -58,2%

Αγαθά 3.608,3 8.281,2 -4.672,9 3.032,9 7.747,2 -4.714,2 -0,9%

Υπηρεσίες 11.836,2 6.997,1 4.839,1 12.321,7 7.638,3 4.683,4 -3,2%

Μεταφορές 3.113,3 1.822,5 1.290,8 3.125,7 1.914,8 1.210,9 -6,2%

Ταξίδια 2.939,5 1.316,3 1.623,1 2.912,3 1.337,1 1.575,2 -3,0%

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 2.992,4 1.386,8 1.605,6 3.018,3 1.388,6 1.629,7 1,5%

Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 225,7 629,5 -403,8 279,0 592,4 -313,4 22,4%

Πρωτογενές εισόδημα 19.917,4 20.661,8 -744,4 10.241,8 11.412,5 -1.170,6 -57,3%

Εξαρτημένη εργασία 52,5 60,6 -8,1 56,9 65,9 -9,0 -11,4%

Άμεσες επενδύσεις 18.020,7 17.789,7 231,0 8.338,9 8.717,9 -379,0 -264,1%

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 688,4 726,4 -38,0 833,2 682,7 150,4 496,2%

Λοιπές επενδύσεις 1.083,0 2.042,5 -959,6 934,7 1.896,8 -962,1 -0,3%

Δευτερογενές εισόδημα 483,5 836,4 -353,0 556,4 828,4 -272,1 22,9%

Πίνακας 1 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

*% ΔΥπόλοιπο ορίζεται ως % μεταβολή του Υπολοίπου του 2019 στην αντίστοιχη μεταβολή του Υπολοίπου του 2018. 

 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
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η οποία συνδέεται, κυρίως, με τη μείωση των εξαγωγών κινητού εξοπλισμού (δηλαδή 

πλοίων, σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών).  

 

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

εισπράξεων όλων των κύριων κατηγοριών του εν λόγω λογαριασμού.  

 

 Η διεύρυνση του ελλείμματος στο πρωτογενές εισόδημα συνδέεται αποκλειστικά με την 

εξέλιξη του εισοδήματος από άμεσες επενδύσεις (από καθαρό υπόλοιπο εισπρακτέο €231,0 

εκατ., σε καθαρό υπόλοιπο πληρωτέο €379,0 εκατ.). 

 

 Τα εισοδήματα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημείωσαν βελτίωση, περιορίζοντας έτσι 

την προαναφερθείσα μείωση.  

 

 Η συρρίκνωση του ελλείμματος στο δευτερογενές εισόδημα σχετίζεται κυρίως με τη μείωση 

της συνεισφοράς της Κύπρου  στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019, σε σύγκριση με τα 

αντίστοιχα ποσά του 2018.  

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) της Κύπρου παρουσίασε καθαρή θέση παθητικού στα 

€25.459,5 εκατ., έναντι €25.631,1 εκατ. το 2018 (βλ. Διάγραμμα 1 και Πίνακα 2).  

Η μικρή αυτή βελτίωση, οφείλεται κυρίως στην αύξηση που παρουσίασαν οι επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου (€8.055,5 εκατ., από €2.237,9 εκατ.) και, σε μικρότερο βαθμό, σε αυξήσεις στις 

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

αντισταθμίστηκαν, σε μεγάλο βαθμό, από την επιδείνωση, κυρίως των άμεσων επενδύσεων (-

€2.043,0 εκατ., από €7.357,9 εκατ.) και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, των χρηματοοικονομικών 

παραγώγων.  

 

  

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
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Διάγραμμα 1
Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση

(€ εκατ. )
Άμεσες επενδύσεις Επενδύσεις χαρτοφυλακίου

Χρηματοοικονομικά παράγωγα Λοιπές επενδύσεις

Συναλλαγματικά διαθέσιμα Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση
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Παράλληλα, η μικρή αύξηση της καθαρής ΔΕΘ το 2019 οφειλόταν σε θετικές καθαρές 

συναλλαγματικές ανατιμήσεις και μεταβολές των καθαρών τιμών, οι οποίες αντισταθμίστηκαν, 

σε μεγάλο βαθμό, από τις αρνητικές καθαρές συναλλαγές και καθαρές λοιπές μεταβολές (βλ. 

Πίνακα 2). 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ  
Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος μειώθηκε στα €205.302,8 εκατ. το 2019 (935,6% του ΑΕΠ), έναντι 

€209.455,2 εκατ.  (990,9% του ΑΕΠ) το 2018, με τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά 

μέσα να παρουσιάζουν οριακή μείωση από €119.740,5 εκατ. το 2018, σε €119.652,5 εκατ.. Το 

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

χρεωστικά μέσα) μειώθηκε κατά €4.064,3 εκατ., σε €85.650,4 εκατ. το 2019 (βλ. Διάγραμμα 2).  

Πιο αναλυτικά: 

 Η βελτίωση που παρατηρήθηκε στο ακαθάριστο εξωτερικό χρέος οφείλεται, κατά κύριο 

λόγο, στη μείωση του χρέους των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (εκτός από 

την Κεντρική Τράπεζα) αλλά και στο χαμηλότερο χρέος των "λοιπών" τομέων. Οι 

συγκεκριμένες μειώσεις αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από τις αυξήσεις στο χρέος της Γενικής 

Κυβέρνησης, στο χρέος της Κεντρικής Τράπεζας και στον ενδοεταιρικό δανεισμό. 

 

 Η οριακή μείωση των εξωτερικών στοιχείων ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα οφείλεται, κατά 

κύριο λόγο, στη μείωση των χρεωστικών μέσων που κατέχονται από τους "λοιπούς" τομείς 

και, σε μικρότερο βαθμό, από τον ενδοεταιρικό δανεισμό. Οι αυξήσεις των χρεωστικών 

μέσων που κατέχουν η Γενική Κυβέρνηση, η Κεντρική Τράπεζα και τα Νομισματικά 

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (εκτός από την Κεντρική Τράπεζα), αφετέρου, μετρίασαν σε 

μεγάλο βαθμό την προαναφερθείσα μείωση. 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

( € εκατ.) 2018

Υπόλοιπα Συναλλαγές

Συναλλα-

γματικές 

ισοτιμίες

Αλλαγές 

τιμών

Λοιπές 

μεταβολές 

όγκου

Υπόλοιπα

Καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση -25.631,1 -970,1 1.853,4 888,0 -1.599,8 -25.459,5

Άμεσες επενδύσεις 7.357,9 -9.106,8 1.386,8 -237,4 -1.443,6 -2.043,0

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 2.237,9 4.066,9 776,8 1.048,6 -74,6 8.055,5

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 329,6 21,8 0,0 -30,1 -2,2 319,1

Λοιπές επενδύσεις -36.366,9 4.049,6 -315,6 0,5 -78,8 -32.711,3

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 810,4 -1,6 5,5 106,4 -0,6 920,2

Ενεργητικό 486.185,0 14.878,7 2.085,1 3.042,6 -5.117,7 501.073,8

Άμεσες επενδύσεις 406.724,8 12.067,6 1.322,4 1.250,8 -4.703,7 416.661,8

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 19.672,5 4.327,7 819,1 1.639,7 -71,4 26.387,6

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 1.660,8 -472,5 0,0 45,2 -2,6 1.230,9

Λοιπές επενδύσεις 57.316,5 -1.042,5 -61,9 0,5 -339,4 55.873,3

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 810,4 -1,6 5,5 106,4 -0,6 920,2

Παθητικό 511.816,1 15.848,8 231,7 2.154,6 -3.517,9 526.533,3

Άμεσες επενδύσεις 399.366,9 21.174,3 -64,4 1.488,1 -3.260,1 418.704,8

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 17.434,6 260,9 42,3 591,2 3,1 18.332,1

Χρηματοοικονομικά παράγωγα 1.331,2 -494,4 0,0 75,3 -0,3 911,8

Λοιπές επενδύσεις 93.683,4 -5.092,1 253,8 0,0 -260,6 88.584,6

2019

Πίνακας 2
Διεθνής επενδυτική θέση
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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), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους. 

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

κατέγραψε αξιοσημείωτη επιδείνωση το 2019, καταγράφοντας έλλειμμα €1.438,2 εκατ., σε 

σύγκριση με έλλειμμα €715,8 εκατ., το 2018 (βλ. Διάγραμμα 3).  
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Διάγραμμα 2
Εξωτερικό χρέος κατά θεσμικό τομέα

(€ εκατ.) Γενική Κυβέρνηση Κεντρική Τράπεζα

ΝΧΙ (πλην της Κεντρικής Τράπεζας) Λοιποί τομείς

Ενδοεταιρικός δανεισμός Καθαρό εξωτερικό χρέος

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

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
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Διάγραμμα 3
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών με τις SPEs να κατατάσσονται ως 
κάτοικοι και ως μη κάτοικοι 

(€ εκατ.)

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 €8.000,5 εκατ. στο τέλος του 2019, έναντι €8.350,1 εκατ., την 

αντίστοιχη περίοδο του 2018 (βλ. Διάγραμμα 4). 

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

€57.759,7 εκατ. στο τέλος του 2019, έναντι €54.809,5 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ ο 

αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε σε €282,0 εκατ. (αύξηση κατά 

1.742,4 εκατ. ευρώ), έναντι -€1.460,4 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2018 (βλ.  

Διάγραμμα 5). 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
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Διάγραμμα 4
Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση με τις SPEs να κατατάσσονται ως 
κάτοικοι και ως μη κάτοικοι 

(€ εκατ.)
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Διάγραμμα 5
Εξωτερικό χρέος με τις SPEs να κατατάσσονται ως κάτοικοι και ως μη 
κάτοικοι 

(€ εκατ.)

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 


