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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

      
 
Πέµπτη αξιολόγηση εφαρµογής προγράµµατος προσαρµογής κυπριακής 
οικονοµίας: Επίτευξη συµφωνίας για την επικαιροποίηση του µνηµονίου – 
νοµοσχέδιο για εκποιήσεις 
 
Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, στις 25 Ιουλίου, οι διαπραγµατεύσεις κυπριακής 
κυβέρνησης - τρόικας για την επικαιροποίηση του µνηµονίου, µε τις δύο πλευρές να 
καταλήγουν σε συµφωνία για το νοµοθετικό πλαίσιο των εκποιήσεων ενυπόθηκων 
περιουσιών που συνδέεται µε το κρίσιµο για την κυπριακή οικονοµία ζήτηµα των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων. Βάσει της επιτευχθείσας συµφωνίας, το σχετικό 
νοµοσχέδιο θα προβλέπει ότι, εφόσον δανειολήπτης και τράπεζα δεν συµφωνήσουν 
στην αξία του ενυπόθηκου ακινήτου, θα υπάρξει δεσµευτική εκτίµηση από τρίτο. 
Μετά την πάροδο του πρώτου τριµήνου, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνονται 
πλειστηριασµοί στο 80% της εκτιµώµενης αξίας του ακινήτου, η τιµή θα υποχωρεί 
στο 50% της αρχικώς εκτιµώµενης αξίας. Εφόσον δεν επιτευχθεί η πώληση του 
ακινήτου εντός ενός έτους, θα υπάρξει επανεκτίµηση της αξίας του, ενώ θα µπορεί να 
παρέµβει και η τράπεζα αγοράζοντάς το. Η εν λόγω νοµοθεσία συνοδεύεται από το 
αποκαλούµενο «περίγραµµα για την αφερεγγυότητα νοµικών και φυσικών 
προσώπων», το οποίο περιλαµβάνει ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία της 
κύριας κατοικίας των δανειοληπτών ανάλογα µε τις οικονοµικές τους ανάγκες.  
 
Αύξηση δηµοσίου χρέους 
 
Τη µεγαλύτερη ετήσια αύξηση στην ΕΕ παρουσίασε το δηµόσιο χρέος της Κύπρου το 
πρώτο τρίµηνο του 2014, σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 
Υπηρεσίας. Σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2013, το δηµόσιο χρέος της Κύπρου 
αυξήθηκε κατά 24,6 ποσοστιαίες µονάδες, φθάνοντας το 112,2% του ΑΕΠ από 
87,6% το πρώτο τρίµηνο του 2013. Το τέταρτο τρίµηνο του 2013, το δηµόσιο χρέος 
της Κύπρου ανήλθε στο 111,7%.  
 
Μείωση κατά κεφαλήν ΑΕΠ Κύπρου 
 
Μείωση παρουσίασε το 2013 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Κύπρο, σύµφωνα µε 
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσία. Συγκεκριµένα, ανήλθε το 2013 στο 
86% του µέσου κοινοτικού όρου έναντι 91% το 2012. Η πραγµατική ιδιωτική 
κατανάλωση εκφρασµένη σε µονάδες αγοραστικής δύναµης, ανήλθε στην Κύπρο στο 
92% το 2013 από το 94% το 2012. 
 
Περιορισµένη µείωση ποσοστού ανεργίας 
 
Στο ίδιο επίπεδο µε τον προηγούµενο µήνα διατηρήθηκε τον Ιούνιο το ποσοστό 
ανεργίας στην Κύπρο, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Ωστόσο, 
µειώθηκε στο 15,2% από 16,2% τον Ιούνιο 2013.   
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Έκδοση οµολόγου 750 εκ. ευρώ από Κύπρο 
 
Σε hedge funds και ξένα ταµεία του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ευρώπης κατέληξε 
κατά κύριο λόγο το οµόλογο των €750 εκ. που εξέδωσε στις 19.06.2014 η 
Κύπρος. Το ονοµαστικό επιτόκιο καθορίστηκε στο 4,750%, ενώ η απόδοση 
διαµορφώθηκε στο 4,850%. 
 
Αύξηση µη εξυπηρετούµενων δανείων 
 
Μη εξυπηρετούµενα δάνεια ύψους €466,3 εκ. προστέθηκαν τον Απρίλιο στους 
ισολογισµούς των τραπεζών. Σύµφωνα µε την Κεντρική Τράπεζα τον Απρίλιο του 
2014 τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνταν για πέραν των 90 ηµερών αναρριχήθηκαν 
στα €27,4 δισ. από €27 δισ. που ήταν πριν ένα µήνα.  
 
Προβληµατισµός για µη εξυπηρετούµενα δάνεια από Ευρωπαϊκό Μηχανισµό 
Σταθερότητας  
 
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας αξιολογεί ως θετική την πορεία της 
κυπριακής οικονοµίας εκφράζοντας όµως προβληµατισµό για τους κινδύνους που 
υπάρχουν µε σηµαντικότερο όλων το υψηλό ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων 
δανείων.  
 
Έκδοση κεφαλαίου από Τράπεζα Κύπρου 
 
Σε έκδοση κεφαλαίου €1 δισ. στα 24 σεντς ανά µετοχή προέβη η Τράπεζα Κύπρου. 
Η έκδοση σηµατοδοτεί την αύξηση των βασικών της κεφαλαίων στο 15,1% και 
σηµαντικές αλλαγές στη µετοχική σύνθεση. Συγκεκριµένα, συµµετείχαν µεταξύ 
άλλων η WL Ross και η EBRD. Η WL Ross συνέβαλε στην προσέλκυση κεφαλαίων 
κοντά στα €400 εκ. και ανακοίνωσε την ενεργή συµµετοχή στην αναζωογόνηση της 
Τράπεζας.  
 
Εκτίµηση ‘Moody’s’ για έκδοση κεφαλαίου από Τράπεζα Κύπρου 
 
Θετική από πιστωτικής πλευράς κρίνει την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης 
αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, ο οίκος αξιολόγησης ‘Moody’s’, 
εκτιµώντας ότι η τράπεζα θα χρειαστεί να προχωρήσει σε πρόσθετες προβλέψεις για 
το 2014.  
 
Προσφυγή κατά «Τράπεζας Κύπρου» και «Λαϊκής Τράπεζας» για ‘bail-in’ 
 
Τον Ιούλιο του 2014, οµάδα Ελλήνων καταθετών και οµολογιούχων της «Λαϊκής 
Τράπεζας» και της «Τράπεζας Κύπρου» (περί τα 100 νοµικά και φυσικά πρόσωπα) 
προσέφυγε κατά της κυπριακής κυβέρνησης για ζηµιές  που υπέστη από τη διάσωση 
των τραπεζών µε ίδια µέσα (‘bail-in’). Την οµαδική προσφυγή έχουν αναλάβει τα 
δικηγορικά γραφεία ‘Grant & Eisenhofer’, ‘Kessler Topaz Meltzer & Check’, ‘Kyros 
Law’ και ‘Volterra Fietta’. 
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Προσφυγή «Λαϊκής Τράπεζας» κατά ελληνικού Δηµοσίου 
 
Προσφυγή στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο Επενδυτικών Διαφορών (International 
Centre For Settlement of Investment Disputes - ICSID) κατά του ελληνικού 
δηµοσίου, αξιώνοντας αποζηµιώσεις, κατέθεσε η υπό κρατική εκκαθάριση «Λαϊκή 
Τράπεζα». 
 
Εκτιµήσεις Ernst & Young για κυπριακή οικονοµία  
 
Το κυπριακό ΑΕΠ αναµένεται να παρουσιάσει πτώση µε ρυθµό 4,3% κατά το 2014 
και η ανάπτυξη δεν αναµένεται να επανέλθει πριν από το 2016 σύµφωνα µε την Ernst 
& Young.  
 
Μείωση εξάρτησης από ELA 
 
Νέα µείωση παρουσίασε το Μάιο η ρευστοτική εξάρτηση της Τράπεζας Κύπρου από 
επίσηµες πηγές, σύµφωνα µε τον τελευταίο ισολογισµό της κυπριακής Κεντρικής 
Τράπεζας. Η µείωση προκύπτει παρά τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισµών στην 
εγχώρια διακίνηση χρηµάτων και ενισχύει τις εκτιµήσεις για σταδιακή οµαλοποίηση 
των συνθηκών στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Σύµφωνα µε τα τελευταία 
στοιχεία που δηµοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα, η ρευστοτική στήριξη του 
συστήµατος από τις κεντρικές τράπεζες µειώθηκε τον Μάιο στα €10,6 δισ. από €10,8 
δισ. τον Απρίλιο.  

 
Μείωση επιτοκίων 
 
Μικρή µείωση παρουσίασαν το Μάιο τα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια στην 
Κύπρο, σύµφωνα µε στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  
Συγκεκριµένα, τα επιτόκια για νέες καταθέσεις στην Κύπρο µειώθηκαν τον πέµπτο 
µήνα του έτους στο 2,49% από 2,67% τον Απρίλιο και 2,50% το Μάιο του 2013.  
 
Υπό εξυγίανση το υποκατάστηµα της ‘FBME’ στην Κύπρο 
 
Μετά τις κατηγορίες που διατύπωσε το Υπουργείο Οικονοµικών των ΗΠΑ για ανοχή 
της τράπεζας ‘FBME’ σε συναλλαγές που περιείχαν υψηλό ρίσκο για ξέπλυµα 
χρήµατος, η Κεντρική Τράπεζα έθεσε το υποκατάστηµα της ‘FBME’ στην Κύπρο 
υπό καθεστώς εξυγίανσης. 
 
Αύξηση εσόδων από φόρους 
 
Το µεγαλύτερο ποσοστό αύξησης την τελευταία δεκαετία είχαν οι φόροι στην Κύπρο 
σε σύγκριση µε την υπόλοιπη Ευρώπη, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία. Παρά την αύξηση, τα επίπεδα φορολογίας στην Κύπρο παραµένουν 
χαµηλότερα απ’ ό,τι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Τα δηµόσια έσοδα από 
φόρους ως προς το ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά 4,6 % του ΑΕΠ το 2012, φθάνοντας το 
35,3% από 30,9%το 2002. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη αύξηση στην ΕΕ. 
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Μείωση µισθολογικών απολαβών 
 
Στα επίπεδα του 2010 επέστρεψαν οι µισθοί των εργαζοµένων, σύµφωνα µε την 
Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία, ενώ οι πιέσεις αναµένεται να διατηρηθούν και το 
υπόλοιπο του έτους. Οι µέσες ακαθάριστες µηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 
το πρώτο τρίµηνο του 2014 εκτιµούνται στα €1.850 (άνδρες €2.006 και γυναίκες 
€1.670). 
 
Συρρίκνωση κυπριακού δηµόσιου τοµέα 
 
Συρρίκνωση 9% παρουσιάζει ο αριθµός όσων εργοδοτούνται από την κεντρική 
κυβέρνηση την τελευταία τριετία, σύµφωνα µε στοιχεία της Κυπριακής Στατιστικής 
Υπηρεσίας. Το σύνολο των κυβερνητικών υπαλλήλων µειώθηκε τον Απρίλιο του 
2014 στους 47.865 από 52.464 τον ίδιο µήνα του 2011. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 
 
 
Βελτίωση κλίµατος σε αγορά 
 
Σταδιακή βελτίωση φαίνεται να σηµειώνει η εικόνα της κυπριακής αγοράς τους 
τελευταίους µήνες µε την κατανάλωση να αυξάνεται. Σύµφωνα µε στοιχεία της 
Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, σηµαντική αύξηση σηµείωσε τον Απρίλιο ο 
δείκτης όγκου λιανικού εµπορίου καταγράφοντας άνοδο 6,9% έναντι συρρίκνωσης 
που σηµείωνε για 24 συνεχείς µήνες µέχρι το φετινό Φεβρουάριο.  
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2014 ο δείκτης προκαταρκτικά υπολογίζεται 
ότι σηµείωσε αύξηση 2,4% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2013.  
 
Ανακοίνωση Τράπεζας Κύπρου για µερική αποδέσµευση γραµµατίων 
 
Τη µερική αποδέσµευση των δωδεκάµηνων γραµµατίων που έληγαν στις 31/7 
αποφάσισε το ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου. Το ένα τρίτο των γραµµατίων θα 
αποδεσµευθεί αµέσως και τα άλλα δύο τρίτα τον Οκτώβριο 2014 και τον Ιανουάριο 
2015.  
 
Περαιτέρω µείωση οικοδοµικής δραστηριότητας 
 
Συνεχίζει να συρρικνώνεται µε ταχείς ρυθµούς η δραστηριότητα στον κλάδο των 
οικοδοµών. Σύµφωνα µε στοιχεία της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, το εµβαδόν 
των αδειοδοτηθέντων έργων το πρώτο τρίµηνο του έτους σηµείωσε πτώση 42,2% 
πέφτοντας στα 202,1 χιλ. τετραγωνικά µέτρα από 362,1 χιλ. την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο.  
 
Μείωση τιµών ακινήτων  
 
Στα επίπεδα του 2006 επέστρεψαν οι τιµές ακινήτων σύµφωνα µε στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας, που δείχνουν ότι οι τιµές µειώθηκαν το πρώτο τρίµηνο του 
2014 για δέκατο έκτο συνεχές τρίµηνο. Συγκεκριµένα, το πρώτο τρίµηνο του 2014 ο 
δείκτης τιµών κατοικιών κατέγραψε τριµηνιαία µείωση 2,7% έναντι µείωσης 2,6% το 
τέταρτο τρίµηνο του 2013. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ‘Leaf Research’, οι τιµές 
ενδέχεται να µειωθούν περαιτέρω κατά 10% µε 15%, χωρίς όµως να διαφαίνεται στον 
ορίζοντα ουσιαστική ανάκαµψη της δραστηριότητας στον οικοδοµικό κλάδο.  
 
Νέα µείωση σε πωλήσεις τσιµέντου 
 
Νέα µείωση κατέγραψαν το Μάιο οι πωλήσεις τσιµέντου στην κυπριακή αγορά, 
προµηνύοντας περαιτέρω συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι πωλήσεις τσιµέντου στην 
εγχώρια αγορά µειώθηκαν το Μάιο του 2014 κατά 8,1% στις 38,8 χιλ. τόνους από 
42,2 χιλ. τόνους το Μάιο του 2013.  
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Αύξηση κόστους κατασκευών 
 
Αύξηση σηµείωσε τον Ιούνιο το κόστος κατασκευών σε σχέση µε τον αντίστοιχο 
µήνα του 2013. Συγκεκριµένα, οι τιµές κατασκευαστικών υλικών τον Ιούνιο του 2014 
σηµείωσαν άνοδο 0,88% σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2013.  
 
Μνηµόνιο Συναντίληψης Κυπριακής Δηµοκρατίας – ‘ENI-KOGAS’ 
 
Υπεγράφη στις 30/7 στη Λευκωσία, Μνηµόνιο Συναντίληψης της Κυπριακής 
Δηµοκρατίας µε την κοινοπραξία ‘ENI-KOGAS’, η οποία δραστηριοποιείται 
ερευνητικά στα βυθοτεµάχια 2, 3 και 9 της κυπριακής ΑΟΖ. Βάσει του Μνηµονίου, 
οι δύο πλευρές συµφωνούν να διερευνήσουν από κοινού τους τρόπους αξιοποίησης 
των δυνητικών αποθεµάτων φυσικού αερίου, δίδοντας προτεραιότητα στο χερσαίο 
τερµατικό υγροποίησης φυσικού αερίου. 
 
Σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας Κύπρου - Ελβετίας 
 
Σύµβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας αναφορικά µε φόρους πάνω στο 
εισόδηµα και στο κεφάλαιο, καθώς επίσης και σχετικό πρωτόκολλο, υπεγράφη στις 
25/7 µεταξύ Κυπριακής Δηµοκρατίας και Ελβετικής Συνοµοσπονδίας.  
 
Μη δεσµευτικές προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Κυπριακές 
Αερογραµµές 
 
20 εταιρείες υπέβαλαν µη δεσµευτικές προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
αγορά των Κυπριακών Αερογραµµών ή στοιχείων του ενεργητικού της, σύµφωνα µε 
τον Κύπριο Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων. Μεταξύ των εταιρειών 
περιλαµβάνεται και η ‘Aegean Airlines’.  
 
Κλείσιµο Αρχής Κρατικών Εκθέσεων 
 
Ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο νόµος για την παύση λειτουργίας της 
κυπριακής Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.  
 
Υπό καθεστώς διαχείρισης η Παγκύπρια Εταιρεία Αρτοποιών 
 
Υπό καθεστώς διαχείρισης ετέθη η Παγκύπρια Εταιρεία Αρτοποιών στις 18 Ιουλίου 
τ.έ.. Σε δηλώσεις του στον κυπριακό Τύπο (StockWatch), ο διαχειριστής της 
εταιρείας αναφέρει ότι η εταιρεία αντιµετώπιζε οικονοµικά προβλήµατα εδώ και 
καιρό που κορυφώθηκαν µετά την επιβολή του bail-in τον Μάρτιο 2013.  
 
Προσδοκίες Οµίλου Σιακόλα για 2015 
 
Ανάκαµψη της οικονοµίας αναµένει το 2015 ο όµιλος Σιακόλας, που προωθεί ήδη 
επενδύσεις στα εµπορικά του ακίνητα και στην ανάπτυξη του έργου ‘Cyprus Limni 
Resorts & Golfcourses Plc’. Με τις επεκτάσεις έργων και τη δηµιουργία νέων 
αναπτύξεων προβλέπεται η δηµιουργία πέραν των 1500 θέσεων εργασίας. 
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Γραφεία ‘Bank Zenit’ στην Κύπρο 
 
Έγκριση στη ρωσική ‘Bank Zenit (Open Joint Stock Company)’ για εγκατάσταση 
γραφείου αντιπροσωπείας στην Κύπρο, χορήγησε στις 4 Ιουλίου 2014 η Κεντρική 
Τράπεζα.   
 
Κατοχύρωση χαλουµιού ως προϊόντος ΠΟΠ 
 
Το Υπουργικό Συµβούλιο της Κυπριακής Δηµοκρατίας αποφάσισε την κατάθεση του 
φακέλου για κατοχύρωση του χαλουµιού ως προϊόντος Προστατευόµενης Ονοµασίας 
Προέλευσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Κέρδη για τσιµεντοποιείο Βασιλικού 
 
Κέρδη έναντι ζηµιών το 2013 ανακοίνωσε για το πρώτο εξάµηνο του έτους το 
Τσιµεντοποιείο Βασιλικού. Τα κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα €3,3 εκ. έναντι 
ζηµιών €7,4 χιλ. το εξάµηνο του 2014.  
 
Μείωση ταξιδιών Κυπρίων προς εξωτερικό 
 
Σηµαντική µείωση για δεύτερο συνεχή µήνα παρουσίασαν τα ταξίδια Κυπρίων τον 
Ιούνιο, σύµφωνα µε στοιχεία της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριµένα, 
τα ταξίδια Κυπρίων στο εξωτερικό σηµείωσαν πτώση 12,4%, καθώς υποχώρησαν 
στις 100.713 σε σύγκριση µε 114.982 τον Ιούνιο 2013. To Μάιο τα ταξίδια 
µειώθηκαν κατά 15,8% καταγράφοντας τη µεγαλύτερη µείωση των τελευταίων 
δεκατριών µηνών.  
 
Τιµές ηλεκτρονικών ειδών 
 
Τα ακριβότερα ηλεκτρονικά προϊόντα ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πληρώνουν οι Κύπριοι καταναλωτές, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε η 
Eurostat για τα συγκριτικά επίπεδα τιµών διαφόρων κατηγοριών. 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΑΝ. – ΑΠΡ. 2014) 

 

Μετά από µία παρατεταµένη περίοδο µείωσης, ο όγκος του διµερούς 
εµπορίου σηµείωσε, το πρώτο τετράµηνο 2014, αύξηση της τάξης του 9% σε σχέση 
µε το αντίστοιχο τετράµηνο 2013. Συγκεκριµένα, αυξήθηκε από 425 εκ. ευρώ σε 455 
εκ. ευρώ. Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κύπρο (το πρώτο τετράµηνο 2014) 
ανήλθαν σε 363 εκ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 8,9% έναντι του 
αντίστοιχου τετραµήνου 2013. Περιορισµένη µείωση της τάξης του 0,1% σηµείωσαν 
οι κυπριακές εξαγωγές προς την Ελλάδα ανερχόµενες σε 92 εκ. ευρώ. Ως εκ των 
ανωτέρω, το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο αυξήθηκε κατά 12,4%.  

Στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς την Κύπρο, κατά το πρώτο 
δίµηνο του 2014, κυριαρχούν οι ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: πετρελαιοειδή 
(€103,5 εκ. από €92 εκ. το πρώτο τετράµηνο 2013), φαρµακευτικά προϊόντα (€23,9 
εκ. από €26,6 εκ. το πρώτο τετράµηνο 2013), ηλεκτρικές συσκευές (€21 εκ. από 
€24,5 εκ. το πρώτο τετράµηνο 2013), και µηχανολογικός εξοπλισµός (€14,1 εκ. από 
€13,9 εκ. το πρώτο τετράµηνο 2013). Στις ελληνικές εισαγωγές από την Κύπρο τα 
κυριότερα προϊόντα είναι: οργανικά χηµικά (€22,3 εκ. από €26,2 εκ. το πρώτο 
τετράµηνο 2013), ηλεκτρικές συσκευές (€21,3 εκ. από €9,5 εκ. το πρώτο τετράµηνο 
2013), φαρµακευτικά προϊόντα (€15,6 εκ. από €14,2 εκ. το πρώτο τετράµηνο 2013) 
και προϊόντα σιδήρου και χάλυβα (κυρίως απορρίµµατα σιδήρου) (€6 εκ. από €8 εκ. 
το πρώτο τετράµηνο 2013).        

 

Εµπορικό ισοζύγιο Κύπρου - Ελλάδος  

€ Ιαν. – Απρ. 2014 Ιαν. – Απρ. 2013 Μεταβολή %  

Εξαγωγές σε Ελλάδα 
(f.o.b.) 92.062.908 92.192.589 -0,14 

Εισαγωγές από Ελλάδα 
(c.i.f.) 363.026.747 333.260.064 8,93 

Ισοζύγιο -270.963.839 -241.067.475 12,40 

Όγκος Εµπορίου 455.089.655 425.452.653 8,97 
  Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής Δηµοκρατίας – επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Λευκωσίας 

 
 

Η ανοδική πορεία των διµερών εµπορικών συναλλαγών έρχεται σε αντίθεση 
µε τη γενικότερη πορεία του εξωτερικού εµπορίου της Κύπρου. Αναλυτικότερα, ο 
συνολικός όγκος εξωτερικού εµπορίου της χώρας µειώθηκε, το πρώτο τετράµηνο του 
2014, κατά 13,1% (σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2013), ενώ οι εισαγωγές 
περιορίσθηκαν κατά 19,8%. Αύξηση της τάξης του 14,7% σηµείωσαν οι κυπριακές 
εξαγωγές. Ως αποτέλεσµα των εν λόγω εξελίξεων, το έλλειµµα στο εµπορικό 
ισοζύγιο της Κύπρου περιορίσθηκε κατά 13,1%.   
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Εξωτερικό Εµπόριο Κύπρου  
 

€ 000  Ιαν. – Απρ. 2014 Ιαν. – Απρ. 2013 Μεταβολή % 

Εξαγωγές (c.i.f.) 533,3 464,8 14,74 

Εισαγωγές (f.o.b.) 1.535,3 1.915,1 -19,83 

Ισοζύγιο -1.002,00 -1.450,30 -30,91 

Όγκος Εµπορίου 2.068,60 2.379,90 -13,08 

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

 


