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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

 

Μεγαλύτερη από την αναµενόµενη η ύφεση της κυπριακής οικονοµίας το 
δεύτερο τρίµηνο 2013 
 
Μεγαλύτερη από την αναµενόµενη είναι η ύφεση που κατέγραψε το δεύτερο τρίµηνο 
του 2013 η κυπριακή οικονοµία, σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία που 
ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, το δεύτερο τρίµηνο του 
2013 το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 5,8% σε σχέση µε το δεύτερο τρίµηνο του 2012, 
έναντι συρρίκνωσης 5,7% που ήταν η αρχική εκτίµηση. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη 
συρρίκνωση της οικονοµίας από τα µέσα της δεκαετίας του 1970. Παρά τη 
διαφοροποίηση η ύφεση παραµένει µικρότερη απ’ ό,τι αναµένει η τρόικα, που 
επιµένει ότι µέχρι το τέλος του έτους θα φθάσει το 8,7%.  
 
Ανακοίνωση αποτελεσµάτων επιβεβαιωτική γεώτρησης σε βυθοτεµάχιο 12 
κυπριακής ΑΟΖ 
 
H ‘Nοble Energy’ ανακοίνωσε ότι µε βάση την πρώτη επιβεβαιωτική γεώτρηση στο 
βυθοτεµάχιο 12 της κυπριακής ΑΟΖ εκτιµάται ότι οι ακαθάριστοι πόροι του τοµέα 
κυµαίνονται από 3,6 τρισεκατοµµύρια κυβικά πόδια έως 6 τρισεκατοµµύρια κυβικά 
πόδια µε µέσο όρο περίπου 5 τρισεκατοµµύρια κυβικά πόδια. Οι εκτιµήσεις αυτές 
είναι χαµηλότερες από τις αρχικές προσδοκίες. 
 
Μείωση πληθωρισµού 
 
Μειώθηκε, το Σεπτέµβριο, ο πληθωρισµός ενισχύοντας τις αποπληθωριστικές τάσεις 
που επικρατούν τους τελευταίους µήνες στην κυπριακή οικονοµία. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ο πληθωρισµός στην Κύπρο το Σεπτέµβριο 
διαµορφώθηκε στο -1,03% από -0,95% τον Αύγουστο του 2013 και 2,52% το 
Σεπτέµβριο του 2012.  

 
Βελτίωση οικονοµικού κλίµατος  

Βελτίωση, για πέµπτο συνεχόµενο µήνα, του Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος στην 
Κύπρο, καταγράφουν τα στοιχεία της έρευνας για την ευρωπαϊκή οικονοµία που 
δηµοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τις 80,5 µονάδες, τον Αύγουστο, 
αυξήθηκε στις 82,6 µονάδες. 

Βιώσιµο έως το 2060 το κυπριακό Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 
χώρας το πραγµατικό αποθεµατικό του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα 
αναµενόµενα έσοδα επαρκούν έως το 2060 για να καλύψουν τα αναµενόµενα έξοδα. 
Ως εκ τούτου δεν απαιτούνται πρόσθετα µέτρα.  
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Εκρηκτική αύξηση ποσοστού ανεργίας 
 
Την απότοµη επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας δείχνουν τα νέα 
στοιχεία της Eurostat για την Κύπρο, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για βελτίωση της 
κατάστασης. Η ανεργία στην Κύπρο αυξήθηκε µε τον ταχύτερο ρυθµό στην ΕΕ και 
ξεπέρασε τα επίπεδα της Πορτογαλίας. Συγκεκριµένα, τον Αύγουστο, έφθασε στο 
16,9% του ενεργού πληθυσµού και σε απόλυτους αριθµούς τα 76.000 άτοµα, έναντι 
16,4% ή 73.000 άνεργους, τον Ιούλιο. 
 
Εκταµίευση 1,5 δισ. ευρώ για Συνεργατισµό 
 
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας ανακοίνωσε την εκταµίευση 1,5 δισ. ευρώ 
προς την Κύπρο για την ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατικού τραπεζικού τοµέα. 
Το δάνειο θα αποπληρωθεί από την Κύπρο σε δύο ισόποσες δόσεις των 750 εκατ. 
ευρώ το 2029 και το 2030. 
 
Συγχωνεύσεις κυπριακών συνεργατικών πιστωτικών εταιρειών 
 
Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι από τις 17 µέχρι και τις 22 
Σεπτεµβρίου εγκρίθηκαν οι συγχωνεύσεις 35 Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών 
από τις Γενικές τους Συνελεύσεις. Σηµειώνεται ότι από την 1η Σεπτεµβρίου µέχρι και 
τις 22 Σεπτεµβρίου έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης των συγχωνεύσεών 
τους 51 εταιρείες και αποµένουν άλλες 41. 
 
Έκθεση αξιολόγησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα της 
κυπριακής βιοµηχανίας και το επιχειρηµατικό περιβάλλον. 
 
Σύµφωνα µε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κρίση στην Κύπρο κατέδειξε τους 
κινδύνους ενός οικονοµικού µοντέλου που βασίζεται µόνον στον χρηµατοπιστωτικό 
τοµέα. Το πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής θα έχει συνέπειες στις καθηµερινές 
επιχειρηµατικές συναλλαγές και θα µπορούσε να απειλήσει τη βιωσιµότητα πολλών 
επιχειρήσεων.  
 
Νέα πτώση σε αγορά ακινήτων 
 
Νέα πτώση κατέγραψαν οι πωλήσεις ακινήτων το Σεπτέµβριο µε τους φορείς της 
αγοράς να αναµένουν ότι η συρρίκνωση θα συνεχιστεί και τους επόµενους µήνες 
λόγω της έλλειψης ρευστότητας και της αβεβαιότητας για το µέλλον. Σύµφωνα µε 
στοιχεία που ανακοίνωσε η Υπηρεσία κτηµατολογίου της χώρας, τα πωλητήρια 
έγγραφα που έχουν κατατεθεί στο κτηµατολόγιο µειώθηκαν το Σεπτέµβριο του 2013 
στα 285 τεµάχια έναντι 442 το Σεπτέµβριο του 2012, καταγράφοντας ετήσια µείωση 
36%.  
 
Αποτελέσµατα εφαρµογής νέου τουριστικού ωραρίου καταστηµάτων 

 
Οκτακόσιες δέκα νέες προσλήψεις από επιχειρήσεις έγιναν µετά την εφαρµογή του 
νέου τουριστικού ωραρίου, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων της Κύπρου κα Ζέτα Αιµιλιανίδου, µιλώντας στην κοινοβουλευτική 
επιτροπή εργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εκτιµάται πως ο αριθµός των 
προσλήψεων είναι µεγαλύτερος αφού τα στοιχεία προέρχονται από τρεις µόνο 
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Συνδέσµους, µε την Υπουργό να σηµειώνει πως έγιναν προσλήψεις και από άλλες 
εταιρείες.  
 
Πτώση µετοχής ‘Noble Energy’ 
 
Η µετοχή της ‘Noble Energy’ κατέγραψε τη µεγαλύτερη πτώση ανάµεσα σε άλλες 
µετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας και 
διαπραγµατεύονται στον δείκτη S&P 500 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης 
(NYSE), στις 3 Σεπτεµβρίου, ηµέρα ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων της 
επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο βυθοτεµάχιο 12. Σύµφωνα µε την Wall Street Journal, 
η πτώση της µετοχής της εταιρείας αποδίδεται στα απογοητευτικά αποτελέσµατα από 
τις έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ. 
 
Αίτηση ίδρυσης νέας τράπεζας 
 
Υποβολή αίτησης για αδειοδότηση νέας τράπεζας στην Κύπρο εκ µέρους της 
‘Anchoria Holdings Limited’ υπεβλήθη στις 14/10 στο Διοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου Πανίκο Δηµητριάδη. Η νέα τράπεζα θα είναι ευρωπαϊκών 
συµφερόντων και στην περίπτωση που η αίτηση της εγκριθεί, θα έχει ως άξονά της 
τις δραστηριότητες στην κυπριακή οικονοµία, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της 
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
 
Ανακοίνωση λογαριασµών 2012 από Τράπεζα Κύπρου 
  
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ζηµιές €2,2 δισ. για το 2012. Η Τράπεζα προϊδεάζει 
στους λογαριασµούς της ότι «οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια και απαιτήσεις 
αναµένεται να παραµείνουν σε ψηλά επίπεδα καθώς περισσότεροι δανειολήπτες 
αναµένεται να αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους, ενώ οι αξίες των 
εξασφαλίσεων αναµένεται να µειωθούν ακόµη περισσότερο οδηγώντας σε αυξηµένα 
επίπεδα µη εξυπηρετούµενων δανείων και προβλέψεων για αποµείωση».  
 
Θέµα ανεξαρτησίας Κεντρικής Τράπεζας από Πρόεδρο ΕΚΤ 
 
Θέµα ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας Κύπρου έθεσε εκ νέου στις 13/10 ο 
Πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι. Οι δηλώσεις του ακολουθούν τη δηµόσια 
παρέµβαση του Προέδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας ότι θα ξεκινήσει δικαστική 
διαδικασία παύσης του Διοικητή λόγω ανεπάρκειας. Η κυπριακή κυβέρνηση 
απάντησε ότι οι ενέργειες της είναι συµβατές µε το σύνταγµα της Κύπρου και την 
νοµοθεσία της ΕΕ.  
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 



 5 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

Προκήρυξη διαγωνισµού για χώρους παλαιών αεροδροµίων Λάρνακος και 
Πάφου 
 
Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων προχώρησε στην προκήρυξη διεθνούς 
διαγωνισµού για την υποβολή προτάσεων για ανάπτυξη των χώρων των παλαιών 
αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου, τον 
διαγωνισµό έχουν προκηρύξει από κοινού το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
και η εταιρεία «Hermes Airports Ltd». Η αξιοποίηση των χώρων των παλαιών 
αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου µπορεί να έχει διάρκεια µέχρι και 99 χρόνια και ο 
επιτυχών ενδιαφερόµενος θα συµβληθεί µε την εταιρεία Hermes µέχρι το Μάιο του 
2031, που λήγει η Συµφωνία Παραχώρησης µεταξύ της Κυπριακής Δηµοκρατίας και 
της εταιρείας «Hermes Airports Ltd» για τη διαχείριση των αερολιµένων και µε την 
Κυπριακή Δηµοκρατία για την υπόλοιπη περίοδο. Οι προτάσεις θα πρέπει να 
υποβληθούν µέχρι τις 20 Δεκεµβρίου 2013 στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. 
 
Κλείσιµο µονάδας παραγωγής και αναδιάρθρωση εταιρείας ‘Andreou & 
Paraskevaides’ 
 
Οριστικά τέλος στην παραγωγή των αναψυκτικών Pepsi, 7up και Ήβη έβαλε η 
εταιρεία Andreou & Paraskevaides. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τερµατίζει την 
παραγωγή αναψυκτικών στη χώρα αλλά και ότι προχωρά σε αναδιοργάνωση των 
τµηµάτων πωλήσεων και διανοµής. 
 
Έρευνες για εντοπισµό πολύτιµων µετάλλων 
 
Σε βάθος έρευνες για εντοπισµό κοιτασµάτων πολύτιµων µετάλλων προχωρούν ξένες 
εταιρείες, ύστερα από κάποιες πρώτες ενδείξεις που εντόπισαν στο έδαφος της 
Κύπρου. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη ‘Wall Street Journal’, η εταιρεία ‘Northern 
Lion’ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της γεωφυσικής της έρευνας στην Κύπρο και την 
έναρξη ενός γεωτρητικού προγράµµατος. Το γεωτρητικό πρόγραµµα στα 1.500 µέτρα 
θα εξετάσει διάφορους υποψήφιους στόχους που προσδιορίστηκαν από τη γεωφυσική 
έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε εντός των αδειοδοτηµένων περιοχών στην Κυπριακή 
Δηµοκρατία.  
 
Απολογισµός Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου 
 
Κατά 10% αυξήθηκε ο αριθµός των επισκεπτών στη Διεθνή Έκθεση Κύπρου, 
ξεπερνώντας τις 55 χιλιάδες, σύµφωνα µε ανακοίνωση της Αρχής Κρατικών 
Εκθέσεων. Σύµφωνα µε την Αρχή, οι εκθέτες έµειναν απόλυτα ικανοποιηµένοι τόσο 
από πλευράς οργάνωσης, αλλά και ειδικότερα από τη µαζική παρουσία του κοινού. 
 
Έναρξη αδειοδότησης φωτοβολταϊκών πάρκων 
 
H Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ανακοίνωσε ότι άρχισε την παράδοση των 
αδειών κατασκευής των µεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων του µειοδοτικού 
διαγωνισµού συνολικής ισχύος 50MW. Όπως αναφέρεται, οι διαδικασίες υποβολής – 
ελέγχου – αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων υπήρξαν απλές και συνοπτικές.  
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Σηµαντική µείωση σε χρήση πιστωτικών καρτών 
 
Σηµαντική µείωση παρουσίασε το Σεπτέµβριο, στην Κύπρο, η χρήση πιστωτικών 
καρτών ενισχύοντας τις εκτιµήσεις για συρρίκνωση της καταναλωτικής 
δραστηριότητας. Σύµφωνα µε στοιχεία της JCC, η αξία των συναλλαγών των 
Κυπρίων µε πιστωτικές κάρτες στην εγχώρια αγορά, το Σεπτέµβριο του 2013, 
κατέγραψε ετήσια µείωση 7%, ανερχόµενη στα €168,8 εκ.  
 
Σχέδιο δηµιουργίας νέας εταιρείας – διαδόχου Κυπριακών Αερογραµµών 
 
Σύµφωνα µα τον έφορο κρατικών ενισχύσεων της Κυπριακής Δηµοκρατίας σε 
περίπτωση που οι Κυπριακές Αερογραµµές αναγκαστούν από την Επιτροπή να 
επιστρέψουν παράνοµες κρατικές ενισχύσεις, η σχεδιαζόµενη νέα εταιρεία (Cyprair) 
ενδέχεται να κληθεί να επιστρέψει στο κράτος το ύψος των παράνοµων κρατικών 
ενισχύσεων που έλαβαν οι ΚΑ, αφού ίσως κριθεί ότι αποτελεί συνέχεια του κρατικού 
αεροµεταφορέα.  
 
Ανησυχία για µαζική αποχώρηση επενδυτών 
 
Τον έντονο προβληµατισµό του για το µέλλον του τοµέα των ακινήτων, καθώς 
παρατηρείται µεγάλη τάση φυγής επενδυτών, εξέφρασε ο πρόεδρος του Κυπριακού 
Συνδέσµου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ) Γιώργος Στροβολίδης. Στην οµιλία του ο   
κ. Στροβολίδης είπε ότι µισό εκατοµµύριο κάτοχοι ακινήτων µπορεί να προβούν σε 
µαζική αποχώρηση, πωλώντας τις περιουσίες τους για να γλιτώσουν τις επιβαρύνσεις 
των φορολογιών, αλλά και λόγω της µείωσης των αξιών και των εσόδων τους.  
 
Αιτήσεις ξένων επενδυτών για ταχείες άδειες µετανάστευσης  
 
Οκτακόσιες τριάντα αιτήσεις για την παραχώρηση άδειας µετανάστευσης σε 
υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι και επενδυτές και σκοπεύουν να 
δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο για τόνωση της οικονοµίας, υπεβλήθησαν τους 
τελευταίους δεκαοκτώ µήνες. Μεταξύ των κριτηρίων για την παραχώρηση άδειας 
µετανάστευσης σε επενδυτές τρίτων χωρών είναι η αγορά κατοικίας αξίας €300 χιλ. 
τουλάχιστον και η κατάθεση καθορισµένου ποσού σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα της 
Κύπρου, το οποίο παραµένει δεσµευµένο για καθορισµένο χρονικό διάστηµα.  
 
Μείωση τιµών παραγωγού κατά 3% 
 
Μείωση για τέταρτο συνεχή µήνα σηµείωσαν τoν Αύγουστο οι τιµές των 
βιοµηχανικών προϊόντων στην Κύπρο, όπως προκύπτει από στοιχεία που ανακοίνωσε 
σήµερα η Eurostat. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, 
στην Κύπρο οι τιµές των βιοµηχανικών προϊόντων µειώθηκαν τον Αύγουστο του 
2013 κατά 2,7% σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2012. Τον Ιούλιο, οι τιµές µειώθηκαν 
κατά 2,2%.  
 
Έρευνα εταιρεία ‘RAI’ για αγορά επίπλων και  DIY 
 
Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρείας ‘RAI’, το 64% των Κυπρίων καταναλωτών έχουν 
σταµατήσει να αγοράζουν έπιπλα και το 25% είδη DIY. Οι καταναλωτές 
ενδιαφέρονται λιγότερο για την ποιότητα, ενώ ειδικότερα στον τοµέα του επίπλου  
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ποσοστό 45% δεν ενδιαφέρεται για τη µάρκα. Το αντίστοιχο ποσοστό στα είδη DIY 
είναι 38%.   
 
Χειµερινός τουρισµός 
 
Περίπου 150 χιλιάδες νέοι τουρίστες θα επισκεφθούν την Κύπρο τη φετινή χειµερινή 
περίοδο, σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Τάσου 
Μητσόπουλου. Αυτό επετεύχθη αξιοποιώντας ένα πρόγραµµα παροχής κινήτρων για 
τον χειµερινό τουρισµό.  
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΑΝ. – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013) 

 

Καθώς η δυσµενής οικονοµική συγκυρία για τις δύο χώρες συνεχίζεται και ιδιαίτερα 
στην Κύπρο η ύφεση εντείνεται µε ταχείς ρυθµούς, ο διµερής όγκος εµπορίου 
συνέχισε να κινείται πτωτικά και το πρώτο εξάµηνο 2013, καθώς από 751,3 εκ. ευρώ 
το πρώτο εξάµηνο 2012 περιορίσθηκε σε 642,5 εκ. ευρώ το ίδιο διάστηµα εντός του 
2013, σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 14,5%. Οι ελληνικές εξαγωγές προς την 
Κύπρο (το πρώτο εξάµηνο 2013) ανήλθαν σε 510,2 εκ. ευρώ σηµειώνοντας πτώση 
της τάξης του 13,7% έναντι του πρώτου εξαµήνου 2012. Μεγαλύτερης τάξης ήταν η 
πτώση που σηµείωσαν οι κυπριακές εξαγωγές προς την Ελλάδα (-17,2%), 
περιοριζόµενες σε 132,3 εκ. ευρώ. Ως εκ των ανωτέρω, το έλλειµµα στο εµπορικό 
ισοζύγιο µειώθηκε κατά 12,5%.  
Στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς την Κύπρο, κατά το πρώτο εξάµηνο του 
2013, κυριαρχούν οι ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: πετρελαιοειδή (€130,1 εκ. 
από €162,5 εκ. το πρώτο εξάµηνο 2012), οι ηλεκτρικές συσκευές (€41,4 εκ. από 
€36,3 εκ. το πρώτο εξάµηνο 2012), τα φαρµακευτικά προϊόντα (€35,8 εκ. από €32,4 
εκ. το πρώτο εξάµηνο 2012) και ο µηχανολογικός εξοπλισµός (€20 εκ. από €27,4 εκ. 
το πρώτο εξάµηνο 2012). Στις ελληνικές εισαγωγές από την Κύπρο τα κυριότερα 
προϊόντα είναι: τα οργανικά χηµικά (€42,4 εκ. από €57,6 εκ. το πρώτο εξάµηνο 
2012), τα φαρµακευτικά προϊόντα (€20,5 εκ. από €19,4 εκ. το πρώτο εξάµηνο 2012), 
οι ηλεκτρικές συσκευές (€14,7 εκ. από €16,7 εκ. το πρώτο εξάµηνο 2012) και τα 
προϊόντα σιδήρου και χάλυβα (κυρίως απορρίµµατα σιδήρου) (€11,9 εκ. από €20,7 
εκ. το πρώτο εξάµηνο 2012).        

 

Εµπορικό  ισοζύγιο  Κύπρου  - Ελλάδος   

€ Ιαν. - Ιούνιος 2013 Ιαν. - Ιούνιος 2012 Μεταβολή  

Εξαγωγές σε Ελλάδα 
(f.o.b.) 132.301.820 159.797.809 -17,2 

Εισαγωγές από Ελλάδα 
(c.i.f.) 510.218.918 591.549.785 -13,7 

Ισοζύγιο -377.917.098 -431.751.976 -12,5 

Όγκος Εµπορίου 642.520.738 751.347.594 -14,5 
  Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής Δηµοκρατίας – επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Λευκωσίας 

 
Η πτωτικό πορεία των διµερών εµπορικών συναλλαγών ακολουθεί τη γενικότερη 
πορεία του εξωτερικού εµπορίου της Κύπρου. Αναλυτικότερα, ο συνολικός όγκος 
εξωτερικού εµπορίου της χώρας µειώθηκε, το πρώτο εξάµηνο του 2013, κατά 14% 
(σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2012), ενώ οι εισαγωγές περιορίσθηκαν  
κατά 1/5 (ήτοι 20,1%). Αντίστροφη τάση σε σχέση µε το διµερές εµπόριο 
σηµειώνουν οι κυπριακές εξαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 10%. Ως αποτέλεσµα 
των εν λόγω εξελίξεων, το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο της Κύπρου 
περιορίσθηκε κατά 30,3%.   
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Εξωτερικό  Εµπόριο  Κύπρου   
 

εκ. € Α΄ εξάµηνο 2013 Α΄ εξάµηνο 2012 Μεταβολή  

Εξαγωγές (f.o.b.) 800,4 727,6 10% 

Εισαγωγές (c.i.f.) 2.297,6 2.876,1 -20,1% 

Ισοζύγιο -1.497,2 -2.148,5 -30,3% 

Όγκος Εµπορίου 3.098 3.603,7 -14% 

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

 


