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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

      

 

Πλήρης άρση περιοριστικών μέτρων σε διακίνηση κεφαλαίων 
 

Την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων εκτός Κύπρου 

ανακοίνωσε, στις 3 Απριλίου τ.έ., ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,                        

κ. Ν. Αναστασιάδης. Υπενθυμίζεται ότι τα εν λόγω μέτρα είχαν ληφθεί στα μέσα 

Μαρτίου 2013, κατά την κρίση της διάσωσης με ίδια μέσα των κυπριακών τραπεζών 

και αίρονταν, έκτοτε, σταδιακά. 

 

Εξαγγελία μέτρων από Πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας για την 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα και 

την τόνωση της κυπριακής οικονομίας 

 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοίνωσε σειρά μέτρων για την τόνωση 

της κυπριακής οικονομίας που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

-Έργα ανάπτυξης μέσω του κρατικού προϋπολογισμού: Περιλαμβάνει την άμεση 

προκήρυξη αναπτυξιακών έργων, συνολικού ύψους 200 εκ. ευρώ, στους τομείς του 

περιβάλλοντος, της πολεοδομίας και των οδικών υποδομών και την ένταξη στον 

κρατικό προϋπολογισμό πρόσθετων ώριμων έργων, ύψους 80 εκ. ευρώ, για την 

αναβάθμιση νοσοκομείων, την ανέγερση κέντρων υγείας και εκπαιδευτηρίων και την 

ενίσχυση των τουριστικών υποδομών.    

-Προγράμματα Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων: Αφορά στη δημιουργία νέων 

κτιριακών εγκαταστάσεων και μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, έργα με συνολικό ύψος δαπάνης 162 εκ. ευρώ. 

-Μέτρα απασχόλησης ανέργων: Πρόκειται για την προκήρυξη εννέα προγραμμάτων, 

ύψους 58 εκ. ευρώ, για την επιδότηση απασχόλησης, την απόκτηση εργασιακής 

πείρας και την κατάρτιση ανέργων. 

-Επέκταση περιόδου πολεοδομικών κινήτρων: Με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου επεκτείνεται η ισχύς των πολεοδομικών κινήτρων που είχαν παραχωρηθεί 

τον Απρίλιο του 2013.  

 

Συνάντηση  Προέδρου ΕΚΤ με Πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας (Λευκωσία, 

04.03.2015) 
 

Πραγματοποιήθηκε, στις 4 Μαρτίου τ.έ., στη Λευκωσία η προγραμματισθείσα 

συνάντηση του Προέδρου της ΕΚΤ, κ. Μ. Ντράγκι με τον Πρόεδρο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, κ. Ν. Αναστασιάδη, με κύριο θέμα συζήτησης την πορεία του 

κυπριακού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. 

Ο κ. Αναστασιάδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα 

εγκρίνει την εφαρμογή του νόμου για τις εκποιήσεις, σε συνδυασμό με την ψήφιση 

του πλαισίου αφερεγγυότητας, ανοίγοντας το δρόμο για τη θετική αξιολόγηση του 

κυπριακού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, έως τα μέσα Απριλίου τ.έ. και 

για τη συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE, Quantitative 

Easing) της ΕΚΤ. Επανέλαβε, δε, το κυπριακό αίτημα για μετατροπή του ELA 

(έκτακτης ρευστότητας) ύψους 7,4 δισ. ευρώ της Τράπεζας Κύπρου σε 

μακροπρόθεσμο δανεισμό.       

 



 3 

Ο κ. Ντράγκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εξέτασης του κυπριακού αιτήματος από 

το Δ.Σ. της ΕΚΤ και επεσήμανε τη δυνητική συμβολή του προγράμματος ποσοτικής 

χαλάρωσης στην κυπριακή οικονομία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα ξεπεραστεί το 

εμπόδιο του νόμου για τις εκποιήσεις. Σημείωσε, δε, ότι η Κύπρος βρίσκεται σε 

τροχιά εξόδου από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος νωρίτερα από την 

αρχικώς ορισθείσα προθεσμία του 2016 και αναγνώρισε τη θετική πορεία του 

κυπριακού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.  

 

Εκτιμήσεις ΔΝΤ για κυπριακή οικονομία 

 

Επιδείνωση των κυπριακών δημοσιονομικών στοιχείων το 2015 αναμένει το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, εκτιμώντας ότι η Κύπρος θα έχει πλεόνασμα από το 2016. Σε 

έκθεση υπό τον τίτλο «Fiscal Monitor», εκτιμά ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της 

Κύπρου θα αυξηθεί φέτος στο 1,1% του ΑΕΠ από μόλις 0,1%, ενώ για το 2016 

αναμένει δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,2% του ΑΕΠ. Πλεόνασμα αναμένεται και το 

2017 και το 2018 φθάνοντας το 0,3% του ΑΕΠ και 1,2% αντίστοιχα.  

Το ΔΝΤ αναμένει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα από 2,9% του ΑΕΠ το 2014 θα 

μειωθεί στο 1,4% το 2015 ενώ θα αυξηθεί στο 2,6% το 2016. Όσον αφορά στο 

δημόσιο χρέος, εκτιμά ότι θα υποχωρήσει στο 105,7% του ΑΕΠ φέτος από 107,1% το 

2014 και θα αυξηθεί στο 111% του ΑΕΠ το 2016. Από το 2017, αναμένεται να 

ακολουθήσει καθοδική πορεία και μέχρι το 2020 θα περιοριστεί στο 91,4%.  

Το ΔΝΤ προβλέπει, τέλος, αύξηση του ΑΕΠ της Κύπρου κατά 0,2% το 2015 και 1,4% 

το 2016 από ύφεση 2,3% το 2014. 

 

Αύξηση δημοσίου χρέους Κύπρου 

 

Στα €18.626 εκ. ανήλθε το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης το τέταρτο τρίμηνο του 

2014, παρουσιάζοντας αύξηση €360 εκ. σε σύγκριση με €18.266 εκ. το τρίτο τρίμηνο 

του ιδίου έτους, σύμφωνα με το κυπριακό Γραφείο διαχείρισης δημοσίου χρέους 

(ΓΔΔΧ). Το 32% του χρέους κατανέμεται στο εσωτερικό και το 68% είναι χρέος 

εξωτερικού. 

 

Υψηλό ποσοστό κρατικών εγγυήσεων 

 

Ένα από τα ψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ έχει η Κύπρος όσον αφορά τις κρατικές 

εγγυήσεις, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό των κρατικών εγγυήσεων 

επί του ΑΕΠ ανήλθε στο 15,85%. Υψηλότερο είναι το ποσοστό στην Αυστρία 

(35,01%), Ιρλανδία (32,14%), Φινλανδία (24,08%), Ισπανία (18,41%), Γερμανία 

(18,22%), Σλοβενία (17,82%) και Μάλτα (15,88%), ενώ στην Ελλάδα περιορίζεται 

στο 3,67%. 

 

Βελτίωση δημοσιονομικού ισοζυγίου 

 

Πλεόνασμα €68 εκ. σημείωσε το δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2014 έναντι ελλείμματος 

€844 εκ. το 2013. Σύμφωνα με το κυπριακό Υπουργείο Οικονομικών, το 

δημοσιονομικό ισοζύγιο παρουσίασε βελτίωση €911,6 εκ. εκ. το περασμένο έτος λόγω 

της αύξησης των εσόδων και της μείωσης των δαπανών.  

 

 

 

http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=221702
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6616449/2-10022015-AP-EN.pdf/d75df6fe-100b-4ae7-a09e-00400edb183a
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Υποχώρηση αποδόσεων κυπριακών ομολόγων 

 

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2010 υποχώρησαν το Μάρτιο οι 

αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων εν μέσω προσδοκιών ότι η Κύπρος θα 

συμμετάσχει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ αλλά και της 

προοπτικής να εγκριθεί από την Ολομέλεια της βουλής η εφαρμογή του νόμου για τις 

εκποιήσεις. Συγκεκριμένα, οι αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων υποχώρησαν στο 

4,1%.  

 

Διατήρηση αποπληθωρισμού 

 

Με ταχύτερο ρυθμό μειώθηκαν οι τιμές στην Κύπρο τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον 

προηγούμενο μήνα. Οι τιμές καταγράφουν μείωση για 20ο συνεχή μήνα από τον 

Ιούλιο του 2013. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε 

το Φεβρουάριο στο -1,41% από -1,31% τον Ιανουάριο του 2015 και -2,58% τον 

Φεβρουάριο του 2014. Η μεγαλύτερη μείωση στις τιμές καταγράφεται στον τομέα 

στέγασης, ύδρευσης, ηλεκτρισμού και υγραερίου και στον τομέα των μεταφορών. 

Στον τομέα στέγασης, ύδρευσης, ηλεκτρισμού και υγραερίου σημειώθηκε μείωση 

7,16% έναντι μείωσης 4,38% τον προηγούμενο μήνα. Οι τιμές στον τομέα των 

μεταφορών μειώθηκαν κατά 6,40% σε σχέση με μείωση 8,03% τον προηγούμενο 

μήνα. Οι τιμές των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν κατά 2,52% 

έναντι αύξησης 2,87% τον Ιανουάριο. Μείωση 0,48% παρουσίασαν οι τιμές στον 

τομέα επίπλωσης, οικιακού εξοπλισμού και προϊόντων καθαρισμού έναντι μείωσης 

0,51% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, άνοδο 2,66% κατέγραψαν οι τιμές 

αλκοολούχων ποτών και καπνού έναντι αύξησης 3,79% τον προηγούμενο μήνα. 

Αύξηση 2,96% σημείωσαν και οι τιμές του κλάδου ένδυσης και υπόδησης σε σχέση 

με αύξηση 1,70% τον Ιανουάριο. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 ο 

δείκτης σημείωσε μείωση -1,36% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 

 

Περιορισμένη μείωση ανεργίας 

 

Περιορισμένη μείωση παρουσίασε η ανεργία στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 2015. 

Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε τον Ιανουάριο του 2015 στο 

16,1% από 16,4% τον Δεκέμβριο του 2014. Το ποσοστό είναι το τέταρτο υψηλότερο 

στην ΕΕ μετά την Ελλάδα, την Ισπανία και την Κροατία.  

 

Αποτελέσματα ερευνητικής γεώτρησης ‘ENI-KOGAS’ σε δυνητικό κοίτασμα 

«Αμαθούσα» κυπριακής ΑΟΖ  

 

Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα και της δεύτερης ερευνητικής γεώτρησης της 

ιταλοκορεατικής κοινοπραξίας ‘ENI-KOGAS’ στο βυθοτεμάχιο 9 της κυπριακής 

ΑΟΖ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο δυνητικό κοίτασμα «Αμαθούσα», καθώς δεν 

εντοπίστηκε εκμεταλλεύσιμη συγκέντρωση υδρογονανθράκων. Σε αντίθεση, ωστόσο, 

με την πρώτη γεώτρηση στο δυνητικό κοίτασμα «Ονασαγόρας», από τις έρευνες στο 

«Αμαθούσα» προέκυψαν γεωλογικά δεδομένα που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη 

κοιτάσματος ή κοιτασμάτων στην ευρύτερη περιοχή.   

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6664116/3-02032015-AP-EN.pdf/28d48055-3894-492d-a952-005097600ee0
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Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης Κύπρου – Αιγύπτου για συνεργασία 

στους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου: ανάπτυξη και εκμετάλλευση 

κοιτάσματος «Αφροδίτη» 

 

Υπεγράφη, στις 16 Φεβρουαρίου τ.έ., στο Κάιρο, Μνημόνιο Συναντίληψης Κύπρου  - 

Ισραήλ για διμερή συνεργασία στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.  

Το εν λόγω Μνημόνιο προβλέπει τη διευκόλυνση της συνεργασίας των δύο χωρών 

για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του κοιτάσματος «Αφροδίτη», στο βυθοτεμάχιο 

12 της κυπριακής ΑΟΖ. Εξουσιοδοτεί, δε, την Αιγυπτιακή Εταιρεία Φυσικού Αερίου 

και την Εταιρεία Υδρογονανθράκων  Κύπρου να εξετάσουν, από κοινού, τεχνικές 

λύσεις για τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω αγωγού από το προαναφερθέν 

κοίτασμα στην Αίγυπτο. Επιδιωκόμενος στόχος είναι οι δύο πλευρές να καταλήξουν 

σε συμφωνία εντός έξι μηνών.  

 

Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου 

(ΕΥΚ) -  Αιγυπτιακής Εταιρείας Φυσικού Αερίου (Egyptian Natural Gas 

Holding Company – EGAS) – Ανάπτυξη κοιτάσματος Αφροδίτη 

 

Η ΕΥΚ υπέγραψε, στις 14 Μαρτίου τ.έ., Μνημόνιο Συναντίληψης με την EGAS για 

την τεχνική μελέτη εξαγωγής και πώλησης του κυπριακού αερίου προς την Αίγυπτο. 

Βάσει του υπογραφέντος Μνημονίου, ΕΥΚ και EGAS αναλαμβάνουν να εξετάσουν 

από κοινού τις τεχνικές λύσεις για τη μεταφορά φυσικού αερίου, μέσω απευθείας 

θαλάσσιου αγωγού, από το κοίτασμα «Αφροδίτη» του βυθοτεμαχίου 12 της 

κυπριακής ΑΟΖ στην Αίγυπτο, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές στην 

τελευταία. Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου προβλέπεται η συνεργασία με τις 

εταιρείες που αναπτύσσουν υπεράκτιες δραστηριότητες υδρογονανθράκων 

(upstream) στην κυπριακή ΑΟΖ, καθώς και με αυτές που δραστηριοποιούνται στις 

αιγυπτιακές υποδομές υγροποίησης φυσικού αερίου (σε Damietta και Idku).    

 

Ανάπτυξη κοιτάσματος «Αφροδίτη»: συνάντηση Αντιπροέδρου ‘Noble Energy’ 

με Πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας και δηλώσεις Υπουργού Ενέργειας για 

εμπορευσιμότητα και σχέδιο ανάπτυξης 

 

Ο Αντιπρόεδρος της ‘Noble Energy’ για την Ανατολική Μεσόγειο, K. Elliot, 

συναντήθηκε, στις 17 Μαρτίου τ.έ., με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με 

θέμα την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στο βυθοτεμάχιο 12 της κυπριακής 

ΑΟΖ. Ο Αντιπρόεδρος της ‘Noble Energy’ γνωστοποίησε στον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας την πρόθεση της εταιρείας να ανακηρύξει το κοίτασμα εμπορεύσιμο και 

να καταθέσει σχέδιο ανάπτυξης εντός των επόμενων εβδομάδων. Ως προς την 

εμπορική αξιοποίηση του κοιτάσματος, η κυπριακή κυβέρνηση επιδιώκει έναν 

συνδυασμό εξαγωγών προς Αίγυπτο και προμήθειας της κυπριακής αγοράς.                            

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προσέλκυση αγοραστών, θα περιλαμβάνει, 

κατά τον Κ/ Υπουργό Ενέργειας, το πιθανότερο, τόσο απευθείας επαφές, όσο και 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Παράταση ερευνητικού προγράμματος ‘Total’ σε κυπριακή ΑΟΖ  

 

Σε συμφωνία ετήσιας παράτασης του ερευνητικού προγράμματος στο βυθοτεμάχιο 11 

της κυπριακής ΑΟΖ κατέληξαν κυπριακή κυβέρνηση και ‘Total’. Βάσει της 

συμφωνηθείσας παράτασης του σχετικού συμβολαίου, ο γαλλικός όμιλος πρόκειται 
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να προβεί σε περαιτέρω γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες, έως τις 16 Φεβρουαρίου 

2016. Υπό το φως των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τις νέες έρευνες, θα 

ληφθεί η τελική απόφαση για το ενδεχόμενο γεώτρησης. 

 

Ηλεκτρική διασύνδεση ‘EuroAsia Interconnector’: Διεξαγωγή διαγωνισμών 

περιβαλλοντικής, βυθομετρικής και τεχνικής/τεχνολογικής μελέτης 
 

Στη διεξαγωγή των ακολούθων διαγωνισμών για το σχεδιασμό της ηλεκτρικής 

διασύνδεσης ‘EuroAsia Interconnector’ προέβη η ‘ΔΕΗ-Quantum Energy Ltd’ - 

φορέας υλοποίησης του έργου:     

-Περιβαλλοντικές μελέτες, με αντικείμενο την αξιολόγηση του πιθανού αντίκτυπου 

του έργου στο περιβάλλον και την επισήμανση πιθανών παραγόντων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε σημείο σύνδεσης του ‘EuroAsia 

Interconnector’ σε Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρο. 

-Βυθομετρική μελέτη, με αντικείμενο τη διεξαγωγή κατάλληλης βυθομετρικής 

μελέτης (reconnaissance survey), ώστε να προσδιοριστεί με λεπτομέρεια η όδευση 

του υποβρύχιου καλωδίου στον πυθμένα της θαλάσσιας περιοχής, στην οποία θα 

ποντισθεί. 

-Τεχνική/ τεχνολογική μελέτη, με αντικείμενο τη διεξαγωγή εις βάθος ανάλυσης των 

σχεδίων διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης και τον καθορισμό του 

αποδοτικότερου σχεδίου, βάσει των αναλύσεων κόστους - οφέλους και των 

ολοκληρωμένων προκαταρκτικών μελετών. 

Η ακολουθούμενη διαδικασία περιλαμβάνει το στάδιο της προεπιλογής, κατά το 

οποίο θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και προεπιλογή των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής και το στάδιο της ανάθεσης, κατά το οποίο θα 

καταθέσουν προσφορές οι προεπιλεγέντες φορείς και θα διεξαχθούν σχετικές 

διαπραγματεύσεις. Σημειώνεται ότι οι συμβάσεις για τη διεξαγωγή των 

προαναφερθεισών μελετών χρηματοδοτούνται κατά 50% από το πρόγραμμα 

‘Connecting Europe Facility - CEF’. 

 

Χρηματοδότηση κυπριακού τερματικού αποθήκευσης στρατηγικών αποθεμάτων 

πετρελαιοειδών από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)   
 

Χρηματοδότηση ύψους 30 εκ. ευρώ για την κατασκευή τερματικού αποθήκευσης 

στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών, στο Βασιλικό, εξετάζει η ΕΤΕπ.                       

Το συνολικό κόστος του εν λόγω έργου, για τη χρηματοδότηση του οποίου εκκρεμεί 

η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 

40 εκ. ευρώ. Το σχεδιαζόμενο τερματικό, δυναμικότητας 210.000 τόνων, αναμένεται 

να φιλοξενήσει μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών 90 ημερών που 

διατηρεί (βάσει νομοθεσίας ΕΕ) ο Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων 

Πετρελαιοειδών στο εξωτερικό. 

 

Υπογραφή φορολογικής συμφωνίας με Μπαχρέιν 

 

Υπεγράφη στις 9 Μαρτίου σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας για φόρους 

επί του εισοδήματος μεταξύ Κύπρου και Μπαχρέιν. 
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Μείωση εργατικού κόστους 

 

Τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ κατέγραψε το τέταρτο τρίμηνο του 2014 το 

εργατικό κόστος στην Κύπρο. Μειώθηκε κατά 2,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 

του 2013. Το τρίτο τρίμηνο του 2014 η μείωση ήταν 3%. Το εργατικό κόστος 

αποτελείται από τους μισθούς και τα ημερομίσθια, καθώς και το κόστος που αφορά 

κυρίως συνεισφορές των εργοδοτών στα διάφορα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Οι 

μισθοί μειώθηκαν κατά 3,3% ενώ οι συνεισφορές αυξήθηκαν κατά 4,1%. 

 

Μείωση εμπορικού ελλείμματος Ιαν. 2015 

 

Μειωμένο κατά €200 εκ. είναι το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου τον 

Ιανουάριο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Το έλλειμμα μειώθηκε στα 

€100 εκ. σε σχέση με έλλειμμα €300 εκ. τον Ιανουάριο του 2014. Οι εξαγωγές της 

Κύπρου αυξήθηκαν κατά 134% στα €300 εκ. ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 11% 

στα €300 εκ.. 

 

Μείωση τιμών παραγωγού 

 

Μείωση κατέγραψαν τον Ιανουάριο του 2015 οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων 

στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, οι τιμές των 

βιομηχανικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 1,9% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2014. 

Τον Δεκέμβριο του 2014 μειώθηκαν κατά 1%. 

 

Μελέτη Πανεπιστημίου Κύπρου για παραγωγικότητα 

 

Μία από τις χαμηλότερες θέσεις στην κατάταξη των χωρών με βάση την 

παραγωγικότητα κατέχει η Κύπρος σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Οικονομικών 

Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η μελέτη χρησιμοποιεί πολυμερείς συγκρίσεις 

για να εκτιμήσει διαφορές στο επίπεδο παραγωγικότητας ανάμεσα στις ευρωπαϊκές 

χώρες την περίοδο 2000-2012. Η Κύπρος κατέχει μία από τις χαμηλότερες θέσεις 

στην κατάταξη των χωρών με βάση την παραγωγικότητα, παρόλο που η 

παραγωγικότητα της διαχρονικά αυξάνεται. Η αύξηση της παραγωγικότητας στην 

Κύπρο την περίοδο 2000-2012 ανήλθε στο 2,3%. 

 

Περιορισμένη αύξηση βιομηχανικής παραγωγής 

 

Μικρή αύξηση παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2014 η βιομηχανική παραγωγή στην 

Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, αυξήθηκε κατά 0,2% σε 

σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013. Τον Νοέμβριο του 2014 η βιομηχανική παραγωγή 

είχε καταγράψει μείωση 1,8%. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος – Κύπρου στον τομέα των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων: συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την παρουσίαση θεσμικού 

πλαισίου και πληροφοριακών συστημάτων κρατικών ενισχύσεων (Αθήνα, 2-3 

Μαρτίου 2015) 

 

Υλοποιώντας τις προβλεπόμενες δράσεις από το Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας - 

Κύπρου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις - ΜΜΕ (Λευκωσία, 28.11.2014), οι 

αρμόδιες ελλαδικές και κυπριακές Αρχές είχαν, στις 2-3 Μαρτίου τ.έ., συνάντηση 

εργασίας στην Αθήνα, με αντικείμενο την παρουσίαση του ελλαδικού 

πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων.  

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε (α) να δοθεί στις αρμόδιες κυπριακές Αρχές 

πρόσβαση στο ελλαδικό πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου 

να αξιολογήσουν σε ποιο βαθμό δύναται να ικανοποιήσει τις κυπριακές ανάγκες και 

(β) να εξετασθεί σε θεσμικό και νομικό επίπεδο η δυνατότητα παραχώρησής του στην 

Κυπριακή Δημοκρατία. Ως ενδιάμεσο βήμα, η πρώτη εφαρμογή Κυπριακού Σχεδίου 

Χορηγιών θα πραγματοποιηθεί πιλοτικά στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας το ελλαδικό 

πληροφοριακό σύστημα. 

 

Διεθνής εμπορική έκθεση Κύπρου ‘EXPO CYPRUS 2015’ (Λευκωσία,                      

13-17.05.2015) 
 

Η ‘EXPO CYPRUS 2015’, η οποία διοργανώνεται από το Κυπριακό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τελεί υπό την αιγίδα του κυπριακού Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προγραμματίζεται να λάβει χώρα 

στις εγκαταστάσεις της Κρατικής Έκθεσης, στη Λευκωσία, στις 13-17 Μαΐου τ.έ.. Τη 

διαχείριση της έκθεσης έχει αναλάβει η ιδιωτική εταιρεία ‘ΙΜΗ’.  

Η νέα διεθνής εμπορική έκθεση Κύπρου είναι χωρισμένη σε πολύ-θεματικές ενότητες 

που αφορούν στον οικιακό εξοπλισμό, στο αυτοκίνητο, στις διακοπές, σε τρόφιμα και 

ποτά, σε μόδα/ καλλυντικά, hobbies και τέχνη/ χειροποίητες δημιουργίες  και 

απευθύνεται, κυρίως, στο ευρύ κοινό, αλλά και στις επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι, 

κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα λειτουργήσει ειδικό ωράριο για επιχειρηματικές 

συναντήσεις ‘B2B’ με Κύπριους επιχειρηματίες που θα προσκληθούν από τους 

διοργανωτές.            

 

Ελληνική νομοθεσία περί «προνομιακών φορολογικών καθεστώτων»: 

αντιδράσεις κυπριακού επιχειρηματικού κόσμου 

 

Η προσφάτως ψηφισθείσα ελληνική νομοθεσία περί μη εκπιπτόμενων δαπανών για 

ελληνικές επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με χώρες που έχουν προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς (Ν. 4321/2015, Αρ. 21) έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία 

του κυπριακού επιχειρηματικού κόσμου και φορέων της χώρας.  

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) έχει ζητήσει την 

εξαίρεση των κρατών μελών ΕΕ από την εν λόγω νομοθεσία και την εφαρμογή 

μηχανισμού διάκρισης των πραγματικών από τις εικονικές/ ύποπτες συναλλαγές. 
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Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης Κυπριακών Αερογραμμών 

 

Σε συνέχεια της απόφασης (από 9.1.2015) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία η 

Κυπριακή Δημοκρατία καλείται να ανακτήσει από τις Κυπριακές Αερογραμμές (ΚΑ) 

τις ασυμβίβαστες με το κεκτημένο της ΕΕ ενισχύσεις που έχουν δοθεί στον κυπριακό 

αερομεταφορέα (υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 65 εκ. ευρώ μη συμ/νου του 

επιτοκίου), η κυπριακή Αρχή Αδειών Αεροπορικών Μεταφορών προέβη σε 

ανάκληση της ισχύουσας άδειας εκμετάλλευσης των ΚΑ, λόγω της αδυναμίας της 

εταιρείας να αντεπεξέλθει στις  οικονομικές της υποχρεώσεις.  

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της Ευρ. Επιτροπής, οι ΚΑ δεν είχαν καμία 

πραγματική προοπτική να καταστούν βιώσιμες χωρίς συνεχιζόμενη κρατική 

ενίσχυση, ενώ, κατά τον Κύπριο Υπουργό Οικονομικών, Χ. Γεωργιάδη, η 

προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτή, υπό το βάρος της αναμενόμενης απόφασης περί 

παράνομων ενισχύσεων, δεν είχε πιθανότητες επιτυχίας. 

 

Εξελίξεις σε κυπριακή αγορά αερομεταφορών – απορρόφηση μεριδίου αγοράς 

Κυπριακών Αερογραμμών 

 

Η ‘Aegean Airlines’ ανακοίνωσε τη σημαντική ενίσχυση του πτητικού της 

προγράμματος, του στόλου της και της διαθέσιμης χωρητικότητας στην κυπριακή 

αγορά. Συνολικά, οι προορισμοί που θα συνδέονται, απευθείας, με την Κύπρο 

ανέρχονται σε δεκατέσσερις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδος, Μύκονος, 

Σαντορίνη, Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη, Μιλάνο, Μόναχο, Τελ Αβίβ, Βηρυτός και 

Κίεβο), τα αεροσκάφη που θα εξυπηρετούν δρομολόγια από και προς Κύπρο θα 

αυξηθούν από ένα σε τέσσερα (τύπου Airbus 320) και η διαθέσιμη χωρητικότητα 

υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τις 1,5 εκ. θέσεις. Η αεροπορική εταιρεία, η οποία, 

σήμερα, ελέγχει το 6,5% της κυπριακής αγοράς αερομεταφορών, σχεδιάζει την 

περαιτέρω επέκταση του πτητικού της προγράμματος, μέσα από την αύξηση των 

προορισμών σε εικοσιπέντε, σε βάθος εξαετίας.    

Η χαμηλού κόστους ‘Blue Air’ ανακοίνωσε τη δημιουργία επιχειρησιακής βάσης 

στην Κύπρο και την ενίσχυση του υφιστάμενου πτητικού της προγράμματος 

(Λάρνακα - Βουκουρέστι) με δύο νέους προορισμούς: Αθήνα (επτά πτήσεις 

εβδομαδιαίως) και Θεσσαλονίκη (τρεις πτήσεις εβδομαδιαίως). Η ρουμανικών 

συμφερόντων αεροπορική εταιρεία σχεδιάζει την αύξηση συχνοτήτων στα 

προαναφερθέντα δρομολόγια και την επέκταση του δικτύου των απευθείας 

συνδέσεων με την Κύπρο. 

Ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση τμήματος του μεριδίου αγοράς των ΚΑ επιδεικνύει και 

η χαμηλού κόστους ‘Ryanair’, η οποία σχεδιάζει να επεκτείνει το δίκτυο της, μέσω 

απευθείας συνδέσεων της Κύπρου με γειτονικές χώρες, όπως το Ισραήλ.  

 

Εικόνα κυπριακού λιανεμπορίου 

 

Σημαντικές αλλαγές στο κυπριακό λιανικό εμπόριο αναμένουν φορείς της αγοράς.  

Ο τζίρος στον κλάδο παρουσίασε το 2014 αύξηση για πρώτη φορά από το 2010, με 

τους καταναλωτές ωστόσο να παραμένουν συντηρητικοί λόγω της οικονομικής 

κρίσης. Σύμφωνα με στοιχεία της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης όγκου 

κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου υπολογίζεται προκαταρτικά ότι κατέγραψε 

ετήσια άνοδο 2% την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2014 σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2013. Οι τομείς με τη μεγαλύτερη άνοδο ήταν τα ηλεκτρικά 

είδη και έπιπλα και ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών με άνοδο 12,4% και 
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7,7% αντίστοιχα. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση της τάξης του 27,6% σημείωσε ο 

κλάδος του λιανικού εμπορίου μη ειδικευμένων καταστημάτων 

 

Κατασκευή μαρίνας Αγ. Νάπας – προσέλκυση Αιγύπτιου επενδυτή      
 

Την ανάληψη επένδυσης ύψους 220 εκ. ευρώ από τον Αιγύπτιο επενδυτή Naguib 

Sawiris για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής μαρίνας στην Αγία Νάπα 

ανακοίνωσε, στις 27 Ιανουαρίου τ.έ., ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού, Γ. Λακκοτρύπης. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές 

επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, η οποία, πέραν της μαρίνας, θα 

περιλαμβάνει και την κατασκευή διαμερισμάτων, επαύλεων και ξενοδοχείου 

πολυτελείας. Αναμένεται, δε, ότι θα συμβάλει στη δημιουργία 800 νέων θέσεων 

εργασίας, στην κατασκευαστική φάση και 200, κατά τη λειτουργία μαρίνας και 

τουριστικών μονάδων.  

Σύμφωνα με τον Αιγύπτιο επενδυτή, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, το έργο σχεδιάζεται να έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τριών 

ετών. 

 

Μείωση στο κόστος κατασκευών 

 

Οι τιμές κατασκευαστικών υλικών τον Φεβρουάριο του 2015 σημείωσαν πτώση 

1,59% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σύμφωνα με την κυπριακή 

Στατιστική Υπηρεσία πτώση σημειώθηκε σε όλα τα υλικά εκτός των προϊόντων από 

ξύλο, μονωτικών, χημικών και πλαστικών. Οι τιμές μεταλλικών προϊόντων 

κατέγραψαν μείωση 3,21% σε σχέση με τον περσινό Φεβρουάριο, ενώ οι τιμές 

ορυκτών μειώθηκαν κατά 3,05%. 

 

Άνοδος στις αφίξεις τουριστών 

 

Οι τουριστικές αφίξεις σημείωσαν, το Φεβρουάριο τ.έ., τη μεγαλύτερη αύξηση των 

τελευταίων 42 μηνών. Σύμφωνα με στοιχεία της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι 

αφίξεις τουριστών τον Φεβρουάριο 2015 έφτασαν στις 50.709 σε σύγκριση με 45.227 

το Φεβρουάριο 2014 σημειώνοντας αύξηση 12,1%. Αναλυτικότερα, σημειώθηκε 

αύξηση 7,2% στις αφίξεις τουριστών από τη σημαντικότερη τουριστική αγορά για την 

Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας σε 17.329 το Φεβρουάριο του 2015 από 

16.172 το Φεβρουάριο του 2014. Αύξηση 20,1% κατέγραψαν και οι αφίξεις από την 

Ελλάδα από 6.254 σε 7.510. Αντίθετα μείωση 10,4% σημειώθηκε στις αφίξεις 

τουριστών από τη Ρωσία καθώς έπεσαν στις 3.659 το Φεβρουάριο του 2015 σε 

σύγκριση με 4.084 το Φεβρουάριο του 2014. 

 

Οικονομικά στοιχεία ‘Eurobank Cyprus’ 

 

Στα €38,6 εκ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Cyprus το 2014. Οι 

καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 34% σε σχέση με το τέλος του 2013. 

Η πλεονάζουσα ρευστότητα υπερέβη τα €2 δισ. με τον δείκτη δανείων προς 

καταθέσεις, εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με δέσμευση 

καταθέσεων, να διατηρείται στο πολύ χαμηλό επίπεδο του 28%.  

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CADratio) διαμορφώθηκε σε πέραν του 20%.  

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL ratio),με βάση τους νέους 

κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ), υπολογίστηκε στο 7,2%, 
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ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο του μέσου όρου του κυπριακού τραπεζικού 

συστήματος. 

 

Ανακοίνωση μείωσης επιτοκίων από Κεντρική Τράπεζα 

 

Περί τα €100 εκ. αναμένεται να εισρεύσουν στην κυπριακή οικονομία με την 

απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας να μειώσει τα καταθετικά επιτόκια κατά 1% και 

την απόφαση των μεγάλων τραπεζών να μεταφέρουν το όφελος σε μερίδα των 

δανειοληπτών. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε μείωση 1% στα 

επιτόκια, που θα καλύψει 180 χιλ. λογαριασμούς 94 χιλ. πελατών με συνολικό ετήσιο 

όφελος για τους δανειζόμενους ύψους €57,4 εκ. 

 

Περιορισμός έκθεσης Τράπεζας Κύπρου σε μεγάλο δάνεια 

 

Τις προσπάθειες της προκειμένου να καταλήξει σε ρυθμίσεις με μεγάλους χρεώστες 

εντείνει η Τράπεζα Κύπρου, η οποία κατάφερε να περιορίσει την έκθεση της σε 

μεγάλα δάνεια από €5,8 δισ. το 2013 σε €5 δισ. στο τέλος του 2014. Σύμφωνα με τα 

οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα, το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τη 

συνολική έκθεση της τράπεζας στους μεγάλους χρεώστες σε συλλογική βάση. 

Περιλαμβάνει περίπου 30 οφειλέτες με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι 

κυπριακές οντότητες. 

 

Ολοκλήρωση εξαγοράς Εμπορικής Τράπεζας από η Alpha Bank Cyprus 
 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Alpha Bank Cyprus, την 1 Μαρτίου 2015 

ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% των μετοχών, που αποτελούν το εκδοθέν 

μετοχικό κεφάλαιο της Emporiki Bank Cyprus Ltd, από την Alpha Bank Cyprus. 

 

Μείωση τιμών φαρμάκων σε κυπριακή αγορά 

 

Μειώνεται κατά 8,5% από τις 29 Ιουνίου η χονδρική τιμή των φαρμάκων στην 

κυπριακή αγορά. 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΑΝ. – ΔΕΚ. 2014) 

 

Ο όγκος του διμερούς εμπορίου σημείωσε, το 2014, αύξηση της τάξης του 

2,8% σε σχέση με το 2013. Συγκεκριμένα, αυξήθηκε από 1,39 δισ. ευρώ σε 1,43 δισ. 

ευρώ. Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κύπρο ανήλθαν σε 1,21 δισ. ευρώ, 

καταγράφοντας άνοδο κατά 7,8%. Μείωση της τάξης του 18% σημείωσαν οι 

κυπριακές εξαγωγές προς την Ελλάδα ανερχόμενες σε 219,6 εκ. ευρώ. Ως εκ των 

ανωτέρω, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αυξήθηκε κατά 15,9%.  

 

Στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς την Κύπρο, το 2014, κυριαρχούν 

οι ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: πετρελαιοειδή (€372,14 εκ. από €300,85 εκ. το 

2013), ηλεκτρικές συσκευές (€78,65 εκ. από €86,59 εκ. το 2013), φαρμακευτικά 

προϊόντα (€65,32 εκ. από €68,67 εκ. το 2013) και μηχανολογικός εξοπλισμός (€44,86 

εκ. από €46,69 εκ. το 2013). Στις ελληνικές εισαγωγές από την Κύπρο τα κυριότερα 

προϊόντα είναι: οργανικά χημικά (€52,48 εκ. από €86,04 εκ. το 2013), ηλεκτρικές 

συσκευές (€50,46 εκ. από €36,26 εκ. το 2013), φαρμακευτικά προϊόντα (€24,8 εκ. 

από €34,83 εκ. το 2013) και προϊόντα σιδήρου και χάλυβα (κυρίως απορρίμματα 

σιδήρου) (€16,77 εκ. από €23,30 εκ. το 2013).        

 

Εμπορικό ισοζύγιο Κύπρου - Ελλάδος  

€ 2014 2013 Μεταβολή %  

Εξαγωγές σε Ελλάδα 

(f.o.b.) 
219.637.036 267.891.155 -18,01 

Εισαγωγές από Ελλάδα 

(c.i.f.) 
1.207.369.580 1.120.462.723 7,76 

Ισοζύγιο -987.732.544 -852.571.568 15,85 

Όγκος Εμπορίου 1.427.006.616 1.388.353.878 2,78 

  Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής Δημοκρατίας – επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Λευκωσίας 

 

 

Η ανοδική πορεία των διμερών εμπορικών συναλλαγών ακολουθεί τη 

γενικότερη τάση  του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου, αν και με σαφώς υψηλότερο 

ποσοστό. Αναλυτικότερα, ο συνολικός όγκος εξωτερικού εμπορίου της χώρας 

αυξήθηκε, το 2014, κατά 2,1% (σε σχέση με το 2013), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν 

κατά 6,3%. Αντιθέτως, αισθητή μείωση της τάξης του 10,4% σημείωσαν οι 

κυπριακές εξαγωγές. Ως αποτέλεσμα των εν λόγω εξελίξεων, το έλλειμμα στο 

εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου αυξήθηκε κατά 14,6%.   
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Εξωτερικό Εμπόριο Κύπρου  
 

€ 000  2014 2013 Μεταβολή % 

Εξαγωγές (c.i.f.) 1.441,5 1.609,3 -10,43 

Εισαγωγές (f.o.b.) 5.133,4 4.830,4 6,27 

Ισοζύγιο 3.691,90 3.221,10 14,62 

Όγκος Εμπορίου 6.574,90 6.439,70 2,10 

  Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής Δημοκρατίας – επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Λευκωσίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


