
 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ  
 
 
 
 
 

Περιεχόµενα 
 

 
                           
Οικονοµικές ειδήσεις………………………………………………….….…2 
 
  
 
Επιχειρηµατικές ειδήσεις……………………………………………….…..8 
 
 
 
Εµπορικό ισοζύγιο Κύπρου - Ελλάδος ...........................………………......12 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

 
 
 

Λευκωσία 
20 Μαρ. - 10 Ιουν. 2014 

 
 



 2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

 

Συρρίκνωση κυπριακής οικονοµίας 
 
Με µικρότερο ρυθµό συρρικνώθηκε η κυπριακή οικονοµία το πρώτο τρίµηνο του 
2014 σύµφωνα µε τα στοιχεία της κυπριακής στατιστικής υπηρεσίας. Η οικονοµία 
συρρικνώθηκε το πρώτο τρίµηνο του έτους κατά 4,1% σε ετήσια βάση έναντι 
συρρίκνωσης 5,0% το τέταρτο τρίµηνο του 2013.  
 
Εκτιµήσεις τρόικας για ύφεση 2014 – ανάπτυξη 2015 κυπριακής οικονοµίας 
 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της τρόικας, η ύφεση για το 2014 αναµένεται να είναι 
µικρότερη σε σχέση µε τις προγενέστερες εκτιµήσεις, µε τη συρρίκνωσή της να 
υπολογίζεται πλέον στο 4,2%, αντί για το 4,8% που είχε αρχικά προβλεφθεί. Ωστόσο, 
προβλέπεται επίσης πως η ανάκαµψη της οικονοµίας θα ανέλθει µόλις στο 0,4% το 
2015.  
 
Επιδείνωση ανεργίας 
 
Επιδεινώθηκαν το Μάρτιο οι συνθήκες στην αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε στοιχεία 
της Eurostat, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 17,4% καταγράφοντας τη µεγαλύτερη 
ετήσια αύξηση στην ΕΕ. Ο αριθµός των ανέργων έφθασε τις 78 χιλ. τον τρίτο µήνα 
του 2014 έναντι 75 χιλ. το Φεβρουάριο του 2014 και 65 χιλ. το Μάρτιο του 2013.  
 
Πτώση σε απασχόληση 
 
Στο 67,1% υποχώρησε το 2013 το ποσοστό απασχόλησης των ατόµων 20-64 ετών 
στην Κύπρο από 70,2% το 2012, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat.  
 
Εξέλιξη τιµών τον Απρίλιο 2014 
 
Επιβράδυνση παρουσίασε η µείωση τιµών τον Απρίλιο στην Κύπρο µετά από 8 µήνες 
συνεχούς επιτάχυνσης. Ο πληθωρισµός εξακολουθεί να παραµένει σε αρνητικό πεδίο 
διατηρώντας την τάση αποπληθωρισµού. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας τον Απρίλιο διαµορφώθηκε στο -1,6% από -2,3% το Μάρτιο 
του 2014 και -0,30% τον Απρίλιο του 2013. Ο αποπληθωρισµός οφείλεται κυρίως 
στη µείωση των τιµών στους τοµείς στέγασης, ύδρευσης, ηλεκτρισµού, υγραερίου, 
τροφίµων και µη αλκοολούχων ποτών.  
 
Κατάργηση περιοριστικών µέτρων σε εσωτερικές συναλλαγές 
 
Καταργούνται όλα τα περιοριστικά µέτρα στις εσωτερικές συναλλαγές και πληρωµές, 
µε βάση το 30ο διάταγµα επιβολής προσωρινών περιοριστικών µέτρων, που εκδόθηκε 
στις 30.5.2014.  
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Πλήρης άρση περιορισµών σε τραπεζικές συναλλαγές εντός της Κυπριακής 
Δηµοκρατίας – πρώτες ενδείξεις 
 
Μικρή κινητικότητα παρατηρήθηκε στις τράπεζες µετά την πλήρη άρση των 
περιορισµών στις συναλλαγές εντός Κύπρου και την ελευθερία των πελατών για 
άνοιγµα νέων λογαριασµών.  
 
Συµφωνία κυπριακή κυβέρνησης - EBRD 
 
Η κυπριακή κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
υπέγραψαν συµφωνία για τη χρηµατοδότηση, καθώς και τη λειτουργία και 
εγκαθίδρυση γραφείου της ΕBRD στην Κύπρο. Με βάση τη συµφωνία, το 
πρόγραµµα χρηµατοδότησης προς την Κύπρο θα έχει 5ετή διάρκεια και η ΕBRD θα 
διοχετεύσει για σκοπούς επενδύσεων στη χώρα από €500 έως €700 εκ..  
 
Διαχείριση – εξαγορά περιουσιακών στοιχείων Λαϊκής Τράπεζας από EBRD  
 
Τη σύµφωνη γνώµη της έδωσε η τρόικα στον Κύπριο Υπουργό Οικονοµικών για να 
προχωρήσει σε διαβούλευση µε την EBRD για τη διαχείριση του 18% που κατέχει η 
Λαϊκή Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου. Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες 
(stockwatch), η τρόικα πέραν από το ενδεχόµενο διαχείρισης του 18% από την 
EBRD, συναινεί και στην πιθανότητα η ίδια να εξαγοράσει όλο το ποσοστό των 
περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας. 
 
Θετικά σχόλια για πρόγραµµα προσαρµογής κυπριακής οικονοµίας από 
εκπρόσωπο ΔΝΤ 
 
Το πρόγραµµα προσαρµογής της κυπριακής οικονοµίας είναι σε καλό δρόµο και η 
εµπιστοσύνη προς την κυπριακή οικονοµία συνεχίζει να βελτιώνεται, τόνισε η 
επικεφαλής του ΔΝΤ στην αποστολή της Τρόικας στην Κύπρο, Ντέλια 
Βελκουλέσκου, σύµφωνα µε τον εδώ οικονοµικό τύπο (stockwatch), επισηµαίνοντας 
ότι οι επιδόσεις των δηµοσίων οικονοµικών παραµένουν καλύτερες από τις 
αναµενόµενες και οι στόχοι επετεύχθησαν άνετα στο πρώτο τρίµηνο του 2014. 
Έθεσε, δε, ως προτεραιότητα την αντιµετώπιση του υψηλού επιπέδου των Μη 
Εξυπηρετούµενων Δανείων (ΜΕΔ).  
 
Αύξηση δηµοσίου χρέους 
 
Τη µεγαλύτερη αύξηση του δηµοσίου χρέους κατέγραψε το 2013 η Κύπρος, σύµφωνα 
µε στοιχεία της Eurostat. Το δηµόσιο χρέος της Κύπρου αυξήθηκε το 2013 κατά 25,1 
ποσοστιαίες µονάδες στο 111,7% από 86,6% του ΑΕΠ το 2012. Σε απόλυτους 
αριθµούς το χρέος αυξήθηκε στα €18,4 δισ. από €15,4 δισ., εκ των οποίων το €0,9 
δισ. οφείλεται στην αύξηση του ελλείµµατος.  
 
Ιδιωτικό χρέος 
 
Μακράν τα µεγαλύτερα χρέη από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ευρωζώνης έχουν 
συσσωρεύσει κυπριακά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και σχετική επεξεργασία από την κυπριακή 
StockWatch, το ύψος του ιδιωτικού χρέους της Κύπρου είναι περίπου το τριπλάσιο 
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(288%) του ΑΕΠ της χώρας και ξεπερνά µε µεγάλη διαφορά το δεύτερο µεγαλύτερο 
ιδιωτικό χρέος εντός ΕΕ, αυτό του Λουξεµβούργου (185% του ΑΕΠ).  
 
Μείωση σε δηµοσιονοµικό έλλειµµα 
 
Μείωση παρουσίασε το 2013 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, καθώς ανήλθε στα €896,9 
εκ. ή 5,4% του ΑΕΠ. Το 2012 το έλλειµµα έφθασε το 6,4% του ΑΕΠ ή τα €1134,9 
εκ.. 
 

Μείωση σε αποδόσεις κυπριακών οµολόγων 
 
Κοντά στο 5% έχουν υποχωρήσει οι αποδόσεις των κυπριακών οµολόγων πέφτοντας 
στο χαµηλότερο επίπεδο από το Νοέµβριο του 2010.  
 
Βελτίωση σε οικονοµικό κλίµα 
 
Βελτίωση για δωδέκατο συνεχή µήνα παρουσίασε, τον Απρίλιο, το οικονοµικό κλίµα 
στην Κύπρο, καταγράφοντας τη µεγαλύτερη µηνιαία άνοδο µετά το Μάιο του 
2013. Σύµφωνα µε στοιχεία του Κέντρου Οικονοµικών Ερευνών του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου, το οικονοµικό κλίµα βελτιώθηκε κατά 4,9 µονάδες τον Απρίλιο του 2014 µε 
το Δείκτη Οικονοµικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να φθάνει τις 98,4 µονάδες από 93,5 
µονάδες το Μάρτιο.  
 
Εαρινές οικονοµικές προβλέψεις Ευρ. Επιτροπής για Κύπρο 
 
Η εξέλιξη των χρηµατοπιστωτικών συνθηκών και η κρίση µεταξύ Ρωσίας και 
Ουκρανίας αναµένεται να έχουν καθοριστικό ρόλο στη δυνατότητα της κυπριακής 
οικονοµίας να εξέλθει της ύφεσης το 2015, σύµφωνα µε τις εαρινές οικονοµικές 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 
Πρόβλεψη για επιστροφή της Κύπρου στις αγορές το 2016 
 
Το 2016 προβλέπει το ΔΝΤ την επιστροφή της Κύπρου στις αγορές.  
 
Μείωση ELA 
 
Μικρή µείωση παρουσίασε το Μάρτιο η ρευστοτική εξάρτηση της Τράπεζας Κύπρου 
από την Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύµφωνα µε τα 
τελευταία στοιχεία, η ρευστοτική στήριξη της Τράπεζας Κύπρου  µειώθηκε τον τρίτο 
µήνα του 2014 στα €10,9 δισ. από €11,2 δισ. που βρισκόταν τους προηγούµενους 
τρεις µήνες.  
 
Αναβάθµιση Κύπρου από Fitch 
 
Ο οίκος Fitch προέβη στις 25 Απριλίου 2014 σε αναβάθµιση της προοπτικής του 
µακροπρόθεσµου rating της Κύπρου σε ξένο συνάλλαγµα από αρνητική σε σταθερή.  
 
Αύξηση µη εξυπηρετούµενων δανείων 
 
Σηµαντική αύξηση παρουσιάζουν τα προβληµατικά δάνεια στο κυπριακό τραπεζικό 
σύστηµα. Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το Μάρτιο του 2014, τα 
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δάνεια που δεν εξυπηρετούνται για πέραν των 90 ηµερών ξεπέρασαν για πρώτη φορά 
το «φράγµα» του 50%.  
 
Μη εξυπηρετούµενα δάνεια (NPLs) 
 
Αναφερόµενος, κατά το «4ο ετήσιο οικονοµικό συνέδριο» (Λευκωσία, 15.05.2014), 
στο θέµα των ‘NPLs’, ο Δ/νων Σύµβουλος της Τράπεζας Κύπρου παρατήρησε ότι η 
εικόνα που παρουσιάζει στον συγκεκριµένο τοµέα το κυπριακό τραπεζικό σύστηµα, 
είναι, µακράν, η χειρότερη στην Ευρώπη. Υπογράµµισε ότι το κυριότερο πρόβληµα 
είναι το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει τη µη αποπληρωµή δανείων 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς ουσιαστικό κόστος για το δανειστή. Ως εκ 
τούτου, σύµφωνα µε τον ίδιο, το υψηλό ποσοστό δανείων που δεν αποπληρώνονται, 
εξηγείται από την απουσία επαρκούς ηθικού κινδύνου. Επί του ιδίου θέµατος, ο 
Δ/νων Σύµβουλος της Alpha Bank Cyprus παρατήρησε ότι ενδεχόµενη αλλαγή στον 
ορισµό των ‘NPLs’ δεν θα αποτελούσε τη λύση στο µείζον πρόβληµα που είναι η 
έλλειψη κεφαλαίων και δεν θα άλλαζε τους ισολογισµούς των τραπεζών, οι οποίοι 
βασίζονται σε λογιστικές αρχές που παραµένουν αµετάβλητες. 
 
Επείγον θέµα η µείωση µη εξυπηρετούµενων δανείων για Ευρ. Επιτροπή 
 
Πολύ επείγον χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος της Ευρ. Επιτροπής στην αποστολή της 
Τρόικας στην Κύπρο το θέµα της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων δανείων που 
έχουν συσσωρεύσει στους ισολογισµούς της οι κυπριακές τράπεζες. 
 
Αύξηση καταθετικών επιτοκίων 
 
Σηµαντική αύξηση σηµείωσαν τον Απρίλιο του 2014 τα καταθετικά επιτόκια στην 
Κύπρο. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα επιτόκια για 
νέες καταθέσεις στην Κύπρο διαµορφώθηκαν στο 2,67% από 2,45% το Μάρτιο του 
2014. 
 
Υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τέσσερις τράπεζες 
 
Υπό την άµεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τίθενται από τον 
Νοέµβριο η Τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική, ο Συνεργατισµός και η Russian 
Commercial Bank, τέσσερις τράπεζες που στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισµού έχουν κριθεί ως συστηµικές. 
 
Συνέχιση εκροής καταθέσεων από κυπριακό τραπεζικό σύστηµα 
 
Νέες εκροές καταθέσεων παρουσίασε το Μάρτιο το κυπριακό χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα, σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. Σύµφωνα µε τα 
υφιστάµενα, οι καταθέσεις µειώθηκαν κατά €224,5 εκ. το Μάρτιο έναντι µείωσης 
€502,1 εκ. το Φεβρουάριο, ήτοι στα €46,2 δισ. από €46,4 δισ. το δεύτερο µήνα του 
2014 και €63,7 δισ. τον περσινό Μάρτιο.  
 
Έκδοση εξαετούς οµολόγου 
 
Σε έκδοση εξαετούς οµολόγου για φυσικά πρόσωπα προέβη το κυπριακό Υπουργείο 
Οικονοµικών προσφέροντας δυνατότητα ρευστοποίησης εντός έξι µηνών και 
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επιτοκιακό µπόνους σε όσους το κρατήσουν µετά τη λήξη τους.  
 
Εξαργύρωση ασφαλιστικών συµβολαίων 
 
Η οικονοµική κρίση έχει οδηγήσει σε εξαργύρωση των ασφαλιστικών συµβολαίων, 
µε αποτέλεσµα τα επενδυτικά ταµεία που συνδέονται µε τα συµβόλαια, να 
παρουσιάζουν απώλεια του ενεργητικού τους. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, τα 
µεγάλα ασφαλιστικά ταµεία παρουσίασαν ετήσιες απώλειες €96 εκ. το Φεβρουάριο 
στο ενεργητικό τους. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του Συνδέσµου 
ασφαλιστικών εταιρειών, το ενεργητικό των µεγάλων ασφαλιστικών ταµείων 
κατέγραψε µείωση 11,8% στα €720,3 εκ. έναντι €816,4 εκ. το 2013.  
 
Συρρίκνωση εισαγωγών 
 
Τη δεύτερη µεγαλύτερη µείωση εισαγωγών µεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ κατέγραψε 
η Κύπρος το πρώτο δίµηνο του έτους, σύµφωνα µε την κυπριακή Στατιστική 
Υπηρεσία. Σύµφωνα µε τα υφιστάµενα στοιχεία, οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά 9% 
στα €700 εκ..  
 
Μείωση σε εισπράξεις άµεσων φόρων 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων, οι συνολικές 
εισπράξεις άµεσων φόρων κατέγραψαν την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014 
µείωση 8% ή €27,3 εκ. στα €305,3 εκ. από €332,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 
2013.  
 
 
Πρόβληµα επιβίωσης για το 5% των κυπριακών νοικοκυριών 
 
Πρόβληµα επιβίωσης δηλώνει ότι αντιµετωπίζει το 5% των νοικοκυριών σύµφωνα µε 
έρευνα της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.   
 
Ρωσικές επενδύσεις στην Κύπρο 
 
Σχολιάζοντας το ενδεχόµενο η Κύπρος να βρεθεί στη µαύρη λίστα της Ρωσίας ως 
επενδυτικός προορισµός, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισµού Προώθησης 
Επενδύσεων σηµείωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια όσον αφορά στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρειών ξένων συµφερόντων και επεσήµανε την ανάγκη η 
Κύπρος να αποτελέσει ποιοτικό προορισµό ρωσικών επενδύσεων. Σηµειώνεται ότι η 
ένταση στη σχέση ΕΕ – Ρωσίας προκάλεσε ανησυχία για ενδεχόµενες επιπτώσεις στις 
ρωσικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην Κύπρο.  
 
Εκτιµήσεις περιοδικού Economist για Κύπρο 
 
Η Κύπρος είναι η σαφώς η χαµένη από την οµάδα των 10 χωρών που εντάχθηκαν από 
κοινού στην ΕΕ το 2004, σύµφωνα µε δηµοσίευµα του Economist (1.5.2014), καθώς 
το βιοτικό επίπεδο των Κυπρίων µειώθηκε κατά 13% από το 2004.  
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Δαπάνες για κυπριακή εκπαίδευση  
 
Ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δαπανών για τον τοµέα της εκπαίδευσης επί του 
ΑΕΠ έχει η Κύπρος, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε η Eurostat. Συγκεκριµένα, 
εντός ΕΕ, τα υψηλότερα επίπεδα των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση 
εντοπίστηκαν το 2012 σε Δανία (7,9%), Σουηδία (6,8%) και Κύπρο (6,7%). Το ποσό 
της δαπάνης ανήλθε το 2012 στα €1,2 δισ..  
 
Εκδήλωση ‘IRENA’ 
 
Στις 29-30.5.2014 πραγµατοποιήθηκε στην Πάφο διηµερίδα του διεθνούς 
οργανισµού IRENA µε θέµα «Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
για τον νησιωτικό τουρισµό». Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας,                    
κ. Ν. Αναστασιάδης σηµείωσε, σε σύντοµο χαιρετισµό του, ότι Κύπρος έχει ήδη 
επιτύχει τους ενδιάµεσους στόχους για ενσωµάτωση ΑΠΕ και πρόκειται να προβεί 
σε νέο σχεδιασµό για περαιτέρω ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην οικονοµία 
της χώρας.  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 
 
Αύξηση εγγραφών αλλοδαπών εταιρειών 
 
Αύξηση για δεύτερο συνεχή µήνα κατέγραψαν τον Απρίλιο του 2014 οι αιτήσεις για 
εγγραφές εταιρειών στην Κύπρο. Φορείς της αγοράς κάνουν λόγο για συγκρατηµένο 
ενδιαφέρον ξένων επενδυτών επισηµαίνοντας τις προσπάθειες για προσέλκυση 
επενδύσεων και από άλλες χώρες πέραν της Ρωσίας. Η αύξηση στις εγγραφές 
αποδίδεται εν µέρει στις αποφάσεις του Eurogroup τον περσινό Μάρτιο και τους 
περιορισµούς στη διακίνηση κεφαλαίων που καθήλωσαν την περσινή δραστηριότητα 
του κλάδου και τη βάση σύγκρισης. Σύµφωνα µε στοιχεία του εφόρου εταιρειών και 
επίσηµου παραλήπτη, οι αιτήσεις για εγγραφές εταιρειών ανήλθαν στις 814 τον 
Απρίλιο του 2014 από 787 τον Απρίλιο του 2013 σηµειώνοντας αύξηση 3,4%.  
 
Χορήγηση κυπριακής υπηκοότητας σε µεγάλους επενδυτές 
 
Νέα κριτήρια χορήγησης κυπριακής υπηκοότητας εγκρίθηκαν από το κυπριακό 
Υπουργικό Συµβούλιο για επενδυτές που συµµετέχουν µε €2,5 εκ. και άνω σε 
συλλογικό σχέδιο επενδύσεων συνολικής αξίας τουλάχιστον €12,5 εκ. και µε €2 εκ. 
και άνω σε συλλογικό σχέδιο επενδύσεων συνολικής αξίας άνω των €12 εκ.. 
 
Συρρίκνωση αγοράς ηλεκτρικών ειδών 
 
Συρρίκνωση της τάξης του 50% σηµείωσε η κυπριακή αγορά ηλεκτρικών ειδών από 
το 2010 µέχρι και σήµερα. Η µεγαλύτερη πτώση σηµειώθηκε το 2013 και ανήλθε σε 
30%.  
 
Μείωση αεροπορικής κίνησης στην Κύπρο 
 
Μείωση της τάξης του 4% παρουσίασε το 2013 η αεροπορική κίνηση στην Κύπρο, 
σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Το σύνολο των 
ατόµων που ταξίδεψαν αεροπορικώς µειώθηκε στα 7 εκ. από 7,3 εκ. το 2012.  
 
Μείωση τιµών βιοµηχανικών προϊόντων 
 
Τη µεγαλύτερη µείωση στο σύνολο των χωρών της ΕΕ σηµείωσαν οι τιµές των 
βιοµηχανικών προϊόντων στην Κύπρο το Μάρτιο του 2014, σύµφωνα µε στοιχεία της 
Eurostat. Οι τιµές των βιοµηχανικών προϊόντων µειώθηκαν τον τρίτο µήνα του έτους 
κατά 5,6% σε σχέση µε το Μάρτιο του 2013.  
 
Μείωση βιοµηχανικής παραγωγής 
 
Μια από τις µεγαλύτερες µειώσεις στο σύνολο των χωρών της ΕΕ κατέγραψε τον 
Ιανουάριο του 2014 η βιοµηχανική παραγωγή στην Κύπρο, βάσει στοιχείων της 
Eurostat, καθώς µειώθηκε κατά 6,1% σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2013.  
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Επιδείνωση σε κατασκευαστικό τοµέα 
 
Συνεχή επιδείνωση παρουσιάζει ο κλάδος οικοδοµών µε την κατασκευαστική 
δραστηριότητα να συρρικνώνεται περαιτέρω. Σύµφωνα µε στοιχεία της κυπριακής 
στατιστικής υπηρεσίας, το εµβαδόν των αδειοδοτηθέντων έργων το πρώτο δίµηνο του 
έτους σηµείωσε πτώση 47,9% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
 
Αύξηση κόστους οικοδοµικών υλικών 
 
Αύξηση καταγράφουν οι τιµές των υλικών οικοδοµής. Όπως προκύπτει από στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Τιµών Κατασκευαστικών Υλικών, σηµείωσε 
το Φεβρουάριο του 2014 αύξηση 2,39% σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2013.  
Τη µεγαλύτερη αύξηση που ανήλθε στο 8,75% σηµείωσαν οι τιµές των ορυκτών και 
ακολούθησαν τα προϊόντα ορυκτών µε άνοδο 5,55%. Αύξηση 1,84% σηµείωσαν 
επίσης οι τιµές των προϊόντων από ξύλο, µονωτικά, χηµικά και πλαστικά.  
 
Μείωση σε πωλήσεις τσιµέντου 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι πωλήσεις τσιµέντου στην 
εγχώρια αγορά µειώθηκαν το Μάρτιο του 2014 κατά 20,1% στις 38,3 χιλ. τόνους από 
47,9 χιλ. τόνους το Μάρτιο του 2013.  
 
Πωλήσεις ακινήτων σε αλλοδαπούς 
 
Στο χαµηλότερο επίπεδο από το 2000 κινείται η ζήτηση ακινήτων από ξένους 
διαψεύδοντας τις προσδοκίες ανάκαµψης του κλάδου. Το 2013, οι πωλήσεις σε 
ξένους µειώθηκαν στα 1017 τεµάχια από 1476 το 2012. 
  
Πτώση σε τιµές ακινήτων 
 
Τη δεύτερη χειρότερη επίδοση µεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατέγραψαν το 2013 οι τιµές των οικιστικών ακινήτων στην Κύπρο, σύµφωνα µε 
στοιχεία που δηµοσίευσε η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία. Οι τιµές των ακινήτων 
στην Κύπρο µειώθηκαν το τέταρτο τρίµηνο του 2013 κατά 9,4% σε σχέση µε την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
 
Ενδεχόµενο ανατροπής ενεργειακού σχεδιασµού Κύπρου 
 
Για το ενδεχόµενο ανατροπής των σχεδίων της Κύπρου στον τοµέα της ενέργειας 
κάνει λόγο το πρακτορείο Reuters, λόγω των ενεργειακών συνεργασιών του Ισραήλ 
µε χώρες όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος. Σύµφωνα µε το πρακτορείο, τους 
τελευταίους µήνες το Ισραήλ έχει υπογράψει ενεργειακές συµφωνίες µε την Ιορδανία 
και την Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ υπό προϋποθέσεις θα µπορούσε να κατασκευαστεί 
αγωγός φυσικού αερίου µεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας το 2015.  
 
Τερµατισµός συνεργασίας Noble - Woodside 
 
Η ανακοίνωση της Noble Energy ότι τερµάτισε το µη δεσµευτικό µνηµόνιο 
συµφωνίας σχετικά µε την πώληση της συµµετοχής στις άδειες του Λεβιάθαν στη 
Woodside Petroleum έτυχε ευρύτατης κάλυψης από τα κυπριακά ΜΜΕ. 
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 Αύξηση σε τουριστικές αφίξεις τον Απρίλιο 2014 
 
Μεγάλη αύξηση κατέγραψαν τον Απρίλιο του 2014 οι τουριστικές αφίξεις, κυρίως, 
λόγω της πορείας της βρετανικής αγοράς. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία της 
κυπριακής Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 11,4% τον 
Απρίλιο 2014 φθάνοντας τις 180.998 σε σύγκριση µε 162.439 τον Απρίλιο 2013.  
 
Αύξηση σε χρήση πλαστικού χρήµατος 
 
Αύξηση σηµειώθηκε τον Απρίλιο στη χρήση των πιστωτικών καρτών στην εγχώρια 
αγορά, σύµφωνα µε στοιχεία της JCC. Η αξία των συναλλαγών των Κυπρίων µε 
πιστωτικές κάρτες στην εγχώρια αγορά αυξήθηκε κατά 12% στα €168,5 εκ. Το 
Μάρτιο η αύξηση είχε ανέλθει στο 18%. Ο αριθµός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 
23% στα 2,6 εκ..  
 
Αύξηση πτήσεων Etihad για Λάρνακα 
 
Ενίσχυση του πτητικού της προγράµµατος προς τη Λάρνακα ανακοίνωσε η Etihad 
Airways. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας, το βασικό δροµολόγιο από το 
Αµπού Ντάµπι προς Λάρνακα θα αυξηθεί σε πέντε φορές την εβδοµάδα από τρεις, 
ενώ κατά την καλοκαιρινή περίοδο µεταξύ 1ης Ιουλίου και 30ης Σεπτεµβρίου 2014, 
οι πτήσεις θα πραγµατοποιούνται καθηµερινά.  
 
Μείωση σε έσοδα από τουρισµό 
 
Περιορισµένη µείωση της τάξης του 0,5% παρουσίασαν τον Ιανουάριο 2014 τα 
έσοδα από τον τουρισµό στην Κύπρο.  
 
Αναµενόµενη αύξηση Ρώσων τουριστών 
 
750 χιλιάδες τουρίστες από τη Ρωσία αναµένεται να φτάσουν το 2014 στην Κύπρο σε 
σχέση µε 609 χιλ. το 2013, εκτιµά ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού.  
 
Αύξηση πωλήσεων ιδιωτικών αυτοκινήτων 
 
Τη µεγαλύτερη άνοδο τουλάχιστον από το 2008 παρουσίασαν οι εγγραφές οχηµάτων 
σαλούν το Μάρτιο 2014 λόγω της χαµηλής περσινής βάσης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εγγραφές ιδιωτικών αυτοκινήτων σαλούν 
ανήλθαν σε 1.357 το Μάρτιο του 2014, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 
60,2%.  
 
Κύκλος εργασιών κυπριακών εταιρειών 
 
Ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης ορισµένες από τις µεγαλύτερες κυπριακές 
εταιρείες σηµείωσαν σηµαντική µείωση στον κύκλο εργασιών τους. Ενδεικτικά, η 
µείωση για την CTC ήταν, το 2013, 11,2%, για την Α&P 20% και για την Frou Frou 
4,14%. Αντιθέτως, αύξηση 5% παρουσίασε η Leroy Merlin.  
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Κέρδη Eurobank Cyprus 
 
Κέρδη €15,5 εκ. ανακοίνωσε για το τρίµηνο του 2014 η Eurobank Cyprus. Οι 
καταθέσεις της ανήλθαν στα €2530 εκ. από €2471 εκ. το 2013 ενώ τα δάνεια ανήλθαν 
στα €1691 εκ. από €1743 εκ..  
 
Ζηµιές για Τράπεζα Κύπρου 
 
Ζηµιές ύψους 2.050 εκ. ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου για το 2013. 
 
Αύξηση ζηµιών για Alpha Bank Cyprus 
 
Ζηµιές €21,6 εκ. ανακοίνωσε για το τρίµηνο του 2014 η Alpha Bank Cyprus έναντι 
ζηµιών €14,4 εκ. πέρυσι.  
 
Παρουσίαση νέων προϊόντων από εταιρεία ‘APIVITA’ 

 
Στις 3.6.2014, πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία παρουσίαση των νέων προϊόντων 
της εταιρείας ‘APIVITA’ από τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας κ. Νίκο Κουτσιανά.  
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Προϊστάµενος του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών 
Υποθέσεων κ. Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄.  
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΑΝ. – ΦΕΒ. 2014) 

 

Μετά από µία παρατεταµένη περίοδο µείωσης, ο όγκος του διµερούς 
εµπορίου σηµείωσε, το πρώτο δίµηνο 2014, αύξηση της τάξης του 6% σε σχέση µε το 
αντίστοιχο δίµηνο 2013. Συγκεκριµένα, αυξήθηκε από 210 εκ. ευρώ σε 223 εκ. ευρώ. 
Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κύπρο (το πρώτο δίµηνο 2014) ανήλθαν σε 177,6 
εκ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 7,3% έναντι του αντίστοιχου διµήνου 
2013. Μικρότερη αύξηση της τάξης του 1% σηµείωσαν οι κυπριακές εξαγωγές προς 
την Ελλάδα ανερχόµενες σε 45,5 εκ. ευρώ. Ως εκ των ανωτέρω, το έλλειµµα στο 
εµπορικό ισοζύγιο αυξήθηκε κατά 9,6%.  

Στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς την Κύπρο, κατά το πρώτο 
δίµηνο του 2014, κυριαρχούν οι ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: πετρελαιοειδή 
(€56,3 εκ. από €43,8 εκ. το πρώτο δίµηνο 2013), ηλεκτρικές συσκευές (€10,8 εκ. από 
€12,3 εκ. το πρώτο δίµηνο 2013), φαρµακευτικά προϊόντα (€12 εκ. από €15,2 εκ. το 
πρώτο δίµηνο 2013) και µηχανολογικός εξοπλισµός (€6,9 εκ. από €7,4 εκ. το πρώτο 
δίµηνο 2013). Στις ελληνικές εισαγωγές από την Κύπρο τα κυριότερα προϊόντα είναι: 
οργανικά χηµικά (€12,4 εκ. από €12,3 εκ. το πρώτο δίµηνο 2013), ηλεκτρικές 
συσκευές (€7,5 εκ. από €4 εκ. το πρώτο δίµηνο 2013), φαρµακευτικά προϊόντα (€8,1 
εκ. από €8 εκ. το πρώτο δίµηνο 2013) και προϊόντα σιδήρου και χάλυβα (κυρίως 
απορρίµµατα σιδήρου) (€4,1 εκ. από €4,2 εκ. το πρώτο δίµηνο 2013).        

 

Εµπορικό ισοζύγιο Κύπρου - Ελλάδος  

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

Εξαγωγές σε Ελλάδα 
(f.o.b.) 45.464.639 45.013.455 1 

Εισαγωγές από Ελλάδα 
(c.i.f.) 177.569.515 165.543.553 7,3 

Ισοζύγιο -132.104.876 -120.530.098 9,6 

Όγκος Εµπορίου 223.034.154 210.557.008 5,9 
  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 δίµηνο του 
2014, κατά 8,1% (σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2013), ενώ οι εισαγωγές 
περιορίσθηκαν κατά 9,2%. Μείωση της τάξης του 4% σηµείωσαν και οι κυπριακές 
εξαγωγές. Ως αποτέλεσµα των εν λόγω εξελίξεων, το έλλειµµα στο εµπορικό 
ισοζύγιο της Κύπρου περιορίσθηκε κατά 11,3%.   
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Εξωτερικό Εµπόριο Κύπρου  
 

€ εκ.  Ιαν. – Φεβ. 2014 Ιαν. – Φεβ. 2013 Μεταβολή % 

Εξαγωγές (c.i.f.) 217 226 -4 

Εισαγωγές (f.o.b.) 729,1 803,2 -9,2 

Ισοζύγιο -512,1 -577,2 -11,3 

Όγκος Εµπορίου 946,1 1029,2 -8,1 

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

 


