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Περίληψη
Η αύξηση της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και το
2017 με ελαφρώς ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς που καταγράφηκαν το 2016. Το 2017, το ΑΕΠ (σε
σταθερές τιμές) προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,1%. Το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του έτους, το
πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 3,5% και 3,1% αντίστοιχα (συγκριτικά με τα αντίστοιχα
τρίμηνα του 2016). Κατά το δεύτερο μισό του έτους, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ προβλέπεται σε 3,0%.
Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην προβλεπόμενη άνοδο του ΑΕΠ είναι οι ακόλουθοι:
 Ικανοποιητικοί ρυθμοί αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης στην Κύπρο το 2016
και περαιτέρω βελτίωση εγχώριων προπορευόμενων δεικτών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017,
συμπεριλαμβανομένων και των δεικτών οικονομικής εμπιστοσύνης.
 Λιγότερο δυσμενείς χρηματοπιστωτικές συνθήκες στην Κύπρο, καθώς συνεχίζεται η ομαλοποίηση της
κατάστασης στον εγχώριο τραπεζικό τομέα (π.χ. αύξηση των καταθέσεων, συνέχιση της απομόχλευσης)
και τα δανειστικά επιτόκια μειώνονται.
 Άλλοι εγχώριοι παράγοντες όπως η θετική δημοσιονομική επίδοση και οι μειώσεις στο γενικό επίπεδο
τιμών που καταγράφηκαν σε προηγούμενα τρίμηνα.
 Ευνοϊκό εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην
ευρωζώνη και την ΕΕ, μεγαλύτερη από την αναμενόμενη άνοδο του ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για έξοδο της χώρας από την ΕΕ, απάμβλυνση της ύφεσης στη Ρωσία
και ενδυνάμωση της οικονομικής εμπιστοσύνης στην ΕΕ και την ευρωζώνη.
 Άλλοι εξωτερικοί παράγοντες όπως τα χαμηλά επίπεδα ευρωπαϊκών επιτοκίων και η βελτιωμένη επίδοση
των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών τα τελευταία τρίμηνα.
Κίνδυνοι για χαμηλότερη από την προβλεπόμενη ανάπτυξη παρατίθενται πιο κάτω:
 Σε συνθήκες ψηλής ανεργίας και υποτονικών τιμών ακινήτων, τα ψηλά επίπεδα ιδιωτικού χρέους και μη
εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζουν να εμπεριέχουν κινδύνους για την οικονομία, παρά την πρόοδο που
σημειώνεται με την απομόχλευση και τις αναδιαρθρώσεις δανείων. Αναποτελεσματική εφαρμογή των
διαθέσιμων νομικών εργαλείων αυξάνει τους κινδύνους που προέρχονται από το τραπεζικό σύστημα.
 Το ψηλό ποσοστό δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ καθιστά την Κύπρο ευάλωτη σε αρνητικές εξελίξεις. Το πάγωμα
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, κυρίως ενόψει εκλογών,
μπορεί να υπονομεύσουν τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και της ανάπτυξης.
 Χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης από τους αναμενόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο και περαιτέρω υποτίμηση
της στερλίνας έναντι του ευρώ, ως αποτέλεσμα αβεβαιότητας σχετικά με τη διαδικασία εξόδου της χώρας
από την ΕΕ, ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.
Παράγοντες για καλύτερες οικονομικές προοπτικές από τις προβλεπόμενες σχετίζονται με την ανάκαμψη της
ρωσικής οικονομίας καθώς και με νέα δημόσια έργα και ιδιωτικές επενδυτικές αποφάσεις που σχετίζονται με
τους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, της ναυτιλίας και των κτηματομεσιτικών. Η γεωπολιτική κατάσταση
στην Ανατολική Μεσόγειο σχετίζεται με κινδύνους αλλά και με ευκαιρίες για την κυπριακή οικονομία που
επιδρούν στη δραστηριότητα κυρίως μέσω των τουριστικών ροών.
Το 2017, ο πληθωρισμός με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή προβλέπεται να ανέλθει στο 1,7% καθώς η
οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να αυξάνεται και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και μη ενεργειακών
αγαθών ανακάμπτουν. Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του 2017 αντικατοπτρίζει, επίσης, επιδράσεις που
οφείλονται στο σχετικά χαμηλό γενικό επίπεδο τιμών που καταγράφηκε το 2016.
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