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Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ  

Α - Η.  Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ   

H παγθφζκηα νηθνλνκία βξίζθεηαη απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 αληηκέησπε κε ηελ 
κεγαιχηεξε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ε νπνία θνξπθψζεθε ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2008 
θαη είρε δπζκελείο επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκίεο πνιιψλ ρσξψλ. Ζ πξνζπάζεηα 
αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο είλαη επίπνλε, καθξνπξφζεζκε θαη απαηηεί ην ζπληνληζκφ 
φισλ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2008 ειήθζεζαλ δηάθνξα 
κέηξα λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο απφ κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ θαη ζα 
κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ην 2009 είλαη θαηά θάπνην ηξφπν ην πξψην έηνο απνινγηζκνχ 
γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λνκηζκαηηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ 
εθαξκφζζεθαλ.  
 
χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Γ.Ν.Σ. ε παγθφζκηα νηθνλνκία ζπξξηθλψζεθε ην 2009 
θαηά 0,6%, κεηά απφ πνιιά έηε ζπλερνχο αλάπηπμεο κε ξπζκνχο πνπ θπκάλζεθαλ 
ζην δηάζηεκα 2006-2008 απφ 2,7-5,3%. Οη νηθνλνκίεο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ 
επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε θαη ζπξξηθλψζεθαλ θαηά 3,2%, ελψ νη 
αλαπηπζζφκελεο θαη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, πνπ είραλ εθηεζεί ζε ρακειφηεξν βαζκφ 
ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ζπλέρηζαλ ηελ αλάπηπμή ηνπο κε ξπζκφ 2,4% 
ζεκεηψλνληαο κηα ζεκαληηθή επηβξάδπλζε έλαληη πξνγελεζηέξσλ εηψλ.   
 
χκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο εθηηκήζεηο, πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο ζεκεηψζεθαλ ζηελ 
Κίλα (8,7%) θαη ζηελ Ηλδία (6,7%) θαη ζπλεπψο νη δχν απηέο ρψξεο ζπλερίδνπλ λα 
απμάλνπλ ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή ζθελή. Οη νηθνλνκίεο ησλ 
ρσξψλ ηνπ G7 ζπξξηθλψζεθαλ επίζεο θαηά ην 2009, κε ηελ Ηαπσλία λα θαηαγξάθεη ηηο 
κεγαιχηεξεο απψιεηεο (5,2%), θαη λα αθνινπζνχλ ε Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία (5,0%), ην 
Ζλ. Βαζίιεην (4,3%), ν Καλαδάο θαη νη Ζ.Π.Α. (2,4%) θαη ηέινο ε Γαιιία κε ηηο 
κηθξφηεξεο απψιεηεο (2,1%). Ζ νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο δνθηκάζηεθε ζθιεξά θαηά ην 
2009 θαη ζπξξηθλψζεθε θαηά 7,9%, ελψ ε Απζηξαιία θαη ε Βξαδηιία θαηάθεξαλ λα 
μεπεξάζνπλ ην 2009 κε νξηαθά ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο 0,1% θαη 0,8% 
αληίζηνηρα.  
 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κεηψζεθε δξαζηηθά θαη ν 
ξπζκφο αλάπηπμεο παξνπζίαζε πηψζε θαηά 4,2%. Ζ ρσξίο πξνεγνχκελν νηθνλνκηθή 
θξίζε απφ ηδξχζεσο ηεο Δ.Δ. επεξέαζε αξλεηηθά ην ζχλνιν ησλ θξαηψλ κειψλ, κε 
κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ Πνισλία πνπ ήηαλ ην κνλαδηθφ κέινο πνπ παξνπζίαζε  ζεηηθφ 
πξφζεκν ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο (1,7%). Οη νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ Βαιηηθήο γλψξηζαλ 
ηε κεγαιχηεξε ζπξξίθλσζε, Ληζνπαλία (-18,0%), Λεηνλία (-14,8%), Δζζνλία (-14,1%) 
θαη αθνινχζεζαλ ε Φηλιαλδία (-7,8%), ε ινβελία (-7,8%) θαη ε Ηξιαλδία (-2,3%) νη 
νπνίεο ζην πξνεγνχκελν έηνο είραλ ζεκεηψζεη εληππσζηαθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο 
πνπ θπκαίλνληαλ απφ 6-10%. ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ν ξπζκφο αλάπηπμεο 
ζεκείσζε πηψζε θαηά 4,1%, δειαδή ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα ηεο ΔΔ27 θαη ε πηψζε 
απηή ήηαλ ε κεγαιχηεξε πνπ θαηαγξάθεθε κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν ζηελ νκάδα 
ησλ ρσξψλ πνπ απαξηίδνπλ ζήκεξα ηελ δψλε ηνπ επξψ. Αξθεηέο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 
βξέζεθαλ ελψπηνλ ζνβαξφηαησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, κε απνηέιεζκα γηα 24 
απφ απηέο, εμαηξνχληαη ε νπεδία, ε Δζζνλία θαη ην Λνπμεκβνχξγν, λα έρεη 
ελεξγνπνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε δηαδηθαζία ηνπ ππεξβνιηθνχ 
ειιείκκαηνο. Σα κεγαιχηεξα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, σο πνζνζηά επί ηνπ ΑΔΠ, 
θαηεγξάθεζαλ ζηελ Ηξιαλδία (14,3%), Διιάδα (13,6%), Ζλσκέλν Βαζίιεην (11,5%), 
Ηζπαλία (11,2%) θαη Πνξηνγαιία (9,4%). Σν ρακειφηεξν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 
θαηέγξαςε ε νπεδία, ήηνη 0,5% επί ηνπ ΑΔΠ. 
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Καηά ην 2009 ην παγθφζκην εκπφξην κεηψζεθε θαηά 10,7% έλαληη ηνπ 2008 ιφγσ ηεο 
ρακειήο δήηεζεο δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ηεο πηψζεο ηεο βηνκεραληθήο 
παξαγσγήο. Ζ κέζε δηεζλήο ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζεκείσζε πηψζε θαηά 36,1% 
έλαληη ηνπ 2008 θαη απφ ηα 97 δνιιάξηα αλά βαξέιη, ππνρψξεζε ζηα 62 δνιιάξηα αλά 
βαξέιη, ελψ ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ζεκεηψζεθε κεγάιε πηψζε ηνπ 
πιεζσξηζκνχ πνπ, ζε εηήζηα βάζε, αλήιζε κφιηο ζην 0,1%.  
 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ν Δλαξκνληζκέλνο Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (ΔΓΣΚ) 
αλήιζε ζε 1,0%, έλαληη 3,7% ην 2008, αιιά ε αλεξγία απμήζεθε ζην 8,9% απφ 7,0% 
πνπ ήηαλ ζην 2008, ελψ επηδείλσζε παξνπζίαζε ην δεκφζην ρξένο ησλ πεξηζζνηέξσλ 
ρσξψλ. ηελ επξσδψλε ν Δ.Γ.Σ.Κ. ζεκείσζε πηψζε θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο 
έλαληη ηνπ 2008 θαη κεηψζεθε ζην 0,3%, ελψ ε αλεξγία απμήζεθε ζην 9,4% απφ ην 
7,5% πνπ ήηαλ ζην 2008. Σα πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ζεκεηψζεθαλ ζηελ 
Ηζπαλία (18,0%), ζηε Λεηνλία (17,1%), ζηελ Δζζνλία (13,8%), ζηε Ληζνπαλία (13,7%) 
θαη ζηε ινβαθία (12,0%).   
 
Σν δεκφζην ρξένο απνηειεί πξφβιεκα γηα αξθεηέο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ηεο επξσδψλεο 
εηδηθφηεξα, φπνπ ν κέζνο φξνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο αλήιζε θαηά ην 2009 ζην 73,6% 
ηνπ ΑΔΠ. Τςειφ δεκφζην ρξένο, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, θαηέγξαςαλ ε Ηηαιία (115,8), 
ε Διιάδα (115,1) θαη ην Βέιγην (96,7%).  
 
 

Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 
 
B - I. Γεληθή Δπηζθφπεζε 
 

Απφ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2009 έγηλε εκθαλέο φηη ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε ζα 
επεξέαδε θαη ηελ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ, παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ ππεξαηζηφδνμεο 
πξνβιέςεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, γηα ζεηηθφ πξφζεκν ζην ξπζκφ αλάπηπμεο 
ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Πξάγκαηη, ζην πξψην ηξίκελν ζεκεηψζεθε νξηαθά ζεηηθφο ξπζκφο 
αλάπηπμεο, αιιά ζηελ ζπλέρεηα έγηλε θαλεξφ φηη ε αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο Κππξηαθήο 
νηθνλνκίαο έιαβε ηέινο θαη ε νηθνλνκηθή χθεζε ήηαλ πξν ησλ ζπξψλ, αθνχ πιένλ δελ 
ππήξραλ άιιεο αληνρέο θαη ήηαλ απφιπηα θπζηθφ ε κηθξή νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ λα 
βξεζεί αληηκέησπε κε ηα ίδηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ πνιιέο άιιεο ρψξεο 
απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008.    
 
Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηέιεζε ηελ πξψηε γξακκή νηθνλνκηθήο ζσξάθηζεο ηεο 
ρψξαο. χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο 
παξακέλεη πγεηέο θαη νη θππξηαθέο θαη ειιεληθέο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηελ Κχπξν δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε επελδχζεηο ζε «ηνμηθά νκφινγα», ε 
δε ξεπζηφηεηά ηνπο δελ εγθπκνλεί θηλδχλνπο. εκεηψλεηαη δε, φηη ζην ηέινο ηνπ 2008 νη 
θαηαζέζεηο πνπ δηέζεηαλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ήζαλ νξηαθά κεγαιχηεξεο ησλ 
ρνξεγήζεσλ, αιιά έθηνηε ε θαηάζηαζε έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή βειηίσζε. Καηά ην 
2009 δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο ππνβαζκίζεηο ησλ Κππξηαθψλ ηξαπεδψλ απφ ηνπο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο, θάηη φκσο πνπ ζπλέβε αξθεηά αξγφηεξα ιφγσ, θπξίσο, ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο  ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιεληθή αγνξά. 

  
Με βάζε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, ε πνξεία ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο ήηαλ 
ηθαλνπνηεηηθή, αθνχ ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ζεκείσζε πηψζε θαηά 1,7% ζε 
ζρέζε κε ην 2008 θαη ήηαλ απφ ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ηφζν ζηελ Δ.Δ., φζν θαη ζηε 
δψλε ηνπ επξψ. Ζ ξεπζηφηεηα πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία δελ 
έδσζε πνιιά πεξηζψξηα γηα ζσζηέο πξνβιέςεηο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην 
νπνίν αλαγθάζηεθε πνιιέο θνξέο λα αλαζεσξήζεη πξνο ηα θάησ πξνεγνχκελεο 
εθηηκήζεηο ηνπ. Σα νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ Δπξψ θαη ε επί ζεηξά εηψλ αχμεζε 
ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ, είραλ δεκηνπξγήζεη έλα 
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ζεηηθφ θιίκα, ζπλνδεπφκελν απφ θαιή ςπρνινγία θαη επέδξαζαλ ζεηηθά ζηελ απνθπγή 
αθφκα δπζκελέζηεξσλ εμειίμεσλ. Ο ελαξκνληζκέλνο πιεζσξηζκφο κεηψζεθε δξαζηηθά 
ζην 0,2% απφ ην 4,4% ζην 2008 θαη ήηαλ θαηά 0,8% κηθξφηεξνο απφ απηφλ ηεο ΔΔ27 
θαη νξηαθά ρακειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηεο επξσδψλεο.  
 

                                               Π Η Ν Α Κ Α    Β - 1  

                            ΔΓΥΩΡΗΑ ΓΑΠΑΝΖ & ΔΘΝΗΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
                                                 (ηπέσοςζερ ηιμέρ) 

                                                                                                                  000 Δπξψ 

 

      2006      2007     2008*     2009* 

Η.   ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 11.980,2  13.310,8  15.073,2   15.014,2 

              Μεηαβολή  %          7,7         11,1         13,2                   - 0,4 

     Γημ. Καηανάλωζη   2.682,6    2.764,6    3.091,9     3.364,4 

              Μεηαβολή  %        10,5           3,1         11,8            8,8 

     Ηδιωη. Καηανάλωζη   9.297,6  10.546,2  11.981,3  11.649,8 

              Μεηαβολή  %          6,9         13,4         13,6         - 2,8 

ΗΗ.  ΔΠΔΝΓΤΔΗ   2.974,2    3.500,3    4.025,6    3.464,7 

              Μεηαβολή  %        13,0         17,7         15,0         13,9 

ΗΗΗ.  ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ        22,2         61,2       130,1     - 547,9 

              Μεηαβολή  %      - 56,0       175,7       112,6     - 521,1 

IV.  ΔΓΥ. ΕΖΣΖΖ   14.976,6  16.872,3  19.228,9  17.931,0 

              Μεηαβολή  %          8,5         12,7         14,0         - 6,7 

V.   ΔΞΑΓΩΓΔ **   6.929,6    7.612,5    7.720,4    6.669,9 

              Μεηαβολή  %          6,5           9,9           1,4        -13,6 

VI.  ΣΔΛΗΚΖ ΕΖΣΖΖ 21.906,2  24.484,8  26.949,3  24.600,9 

              Μεηαβολή  %          7,8         11,8         10,1         - 8,7 

VIΗ.  ΔΗΑΓΩΓΔ **   7.471,0    8.605,7    9.701,6    7.654,4 

              Μεηαβολή  %          9,1         15,2         12,7        - 21,1 

IIX. ΗΟΕΤΓΗΟ ΑΓΑΘ.  

 &   ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
   - 541,4     - 993,2  - 1.981,2   - 984,5 

IX. A.Δ.Π. 14.435,2  15.879,1   17.247,7  16.946,5 

              Μεηαβνιή %          7,2         10,0            8,6         - 1,7 

  X. Α.Δ.Π.   

(ζηαζεξέο ηηκέο 2005) 
14.017,5 14.736,7 15.269,9 15.004,1 

            Μεηαβνιή  %              4,1           5,1            3,6         - 1,7 
      Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ     
                (*)  Πξνζσξηλά ηνηρεία                                          
                (**) Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ                                                                                               

 
Καηά ην 2009 ε Κππξηαθή νηθνλνκία ζπξξηθλψζεθε θαη απηφ είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη 
γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974. Μέρξη ην 2008 ε αλάπηπμε ηεο 
Κππξηαθήο νηθνλνκίαο είρε βαζηζζεί ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, φπνπ ηα 
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ε πξνζέιθπζε Δηαηξεηψλ Γηεζλψλ Γξαζηεξηνηήησλ 
έδσζαλ ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ αλάπηπμε, κε απνηέιεζκα λα ζεκεησζνχλ, επί πέληε 
ζπλερή έηε, πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο πνπ θπκάλζεθαλ απφ 3,7-5,1%. Γπζηπρψο ε, 
ηφζν ζεκαληηθή γηα ηελ ρψξα, ηνπξηζηηθή βηνκεραλία δελ είρε νπζηαζηηθή ζπκβνιή 
ζηελ αλάπηπμε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο αθνχ ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο εμαθνινπζεί λα 
αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο. Δπί ζεηξά εηψλ δελ παξαηεξείηαη βειηίσζε ησλ κεγεζψλ ηνπ 
ηνπξηζκνχ. Ο αξηζκφο ησλ πεξηεγεηψλ παξακέλεη ζηάζηκνο, θνληά ζηα επίπεδα ηνπ 
2000, ελψ ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ, παξά ηηο θάπνηεο απμήζεηο πνπ ζεκείσζαλ 
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κέρξη ην 2008, θαηαπνληίζζεθαλ ζην 2009 ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο ηειεπηαίαο 
δεθαεηίαο θαη κεηψζεθαλ θαηά 16,7% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  
 
Ζ άλζεζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Κχπξν έιαβε ηέινο. Οη πσιήζεηο 
εμνρηθψλ θαηνηθηψλ ζε κε Κχπξηνπο πνιίηεο ζεκείσζε κεγάιε πηψζε, ε νπνία ζε 
νξηζκέλεο Δπαξρίεο φπσο π.ρ. ζηελ Πάθν έθζαζε ην 75% έλαληη ηνπ 2008. Μεγάινο 
αξηζκφο εμνρηθψλ θαηνηθηψλ αλακέλεη αγνξαζηέο πνπ παξά ηηο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ, 
έσο θαη 20%, παξακέλνπλ επηθπιαθηηθνί ιφγσ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ 
θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζην Ζλ. Βαζίιεην, απφ φπνπ πξνέξρεηαη ε ζπληξηπηηθή 
πιεηνλφηεηα ησλ αγνξαζηψλ εμνρηθψλ θαηνηθηψλ, έρεη θέξεη ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε 
νιφθιεξν ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. Οη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 
ξεπζηφηεηαο, ηα επελδπηηθά ηνπο ζρέδηα ηίζεληαη ζε αλακνλή θαη ε απαζρφιεζε είλαη 
ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, αθνχ νη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ηνπ ηνκέα απνηεινχλ ην 
15% ηνπ ζπλφινπ. Ζ πηψζε ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα είρε κεγάιεο επηπηψζεηο ζηνλ 
ξπζκφ αλάπηπμεο θαηά ην 2009, θαζψο ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ, φρη κφλνλ απμάλεη 
ηελ απαζρφιεζε θαη κέζσ απηήο ηα δηαζέζηκα εηζνδήκαηα θαη ην ΑΔΠ, αιιά δηαζέηεη 
θαη δηαθιαδηθέο ζρέζεηο κε ην εγρψξην παξαγσγηθφ ζχζηεκα, έηζη ψζηε ε αχμεζε ησλ 
θαηαζθεπψλ λα απμάλεη ηελ δήηεζε γηα κηα ζεηξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ε νπνία 
απεπζχλεηαη, θαηά κεγάιν ηκήκα, ζηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο. 
 
Ζ Κχπξνο έρεη κία ζχγρξνλε νηθνλνκία, βαζηζκέλε θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ 
ππεξεζηψλ, κε πνιιά θνηλά κε ηα δπηηθνεπξσπατθά θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ πνπ 
γεηηληάδνπλ ζηελ ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. Έρεη κηα ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη 
έλα δπλακηθφ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. Όκσο, ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε έθεξε ζηελ 
επηθάλεηα ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, ηα νπνία πξέπεη λα 
επηιπζνχλ ζχληνκα, δηφηη δηαθνξεηηθά ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα εηζέιζεη ε ρψξα ζε 
νηθνλνκηθέο πεξηπέηεηεο.  Γίρσο θακηά ακθηβνιία, ην ππ’ αξηζκφλ έλα πξφβιεκα ηεο 
Κππξηαθήο νηθνλνκίαο είλαη ε κεγάιε αχμεζε ησλ απαζρνινπκέλσλ, θαηά ηελ 
ηειεπηαία εηθνζαεηία, ζηνλ δεκφζην ηνκέα, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην θξαηηθφ 
κηζζνιφγην. 
 
Σα επηηφθηα, πνπ γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά, ήζαλ απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα δελ βνήζεζαλ, φζν ζα έπξεπε, ηελ αλάπηπμε, αθνχ 
ήζαλ απφ ηα πςειφηεξα ζηελ Δ.Δ., κε ηελ επζχλε λα απνδίδεηαη, θπξίσο, ζηηο 
ηξάπεδεο πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζε έλαλ νμχηαην αληαγσληζκφ. Ζ ζπληεξεηηθή πνιηηηθή 
πνπ αθνινχζεζαλ νη ηξάπεδεο επεξέαζε αξλεηηθά ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε, 
πεξηφξηζε ηελ αλάπηπμε θαη θαηά ζπλέπεηα δελ δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο γηα ηελ αχμεζε 
ηεο απαζρφιεζεο. 
 
Σν 2009 είλαη ην έηνο ηεο πιήξνπο πξνζαξκνγήο ησλ Κππξίσλ πνιηηψλ ζην επξψ,  
σζηφζν, παξά ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο, ζε ζχγθξηζε κε απηέο πνιιψλ 
άιισλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηε ζηαζεξή δηαδξνκή πξνο ηε δψλε ηνπ επξψ, ε 
Κππξηαθή νηθνλνκία εμαθνινχζεζε, ζχκθσλα κε ηηο εθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο, λα βξίζθεηαη ζε επαίζζεηε ηζνξξνπία ιφγσ ηνπ δεκνγξαθηθνχ 
πξνβιήκαηνο θαη ησλ επηβαξχλζεσλ πνπ επηθέξεη ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία ε 
ζπλερηδφκελε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, δηα ηεο θαηαβνιήο ησλ ζπληάμεσλ θαη ηεο 
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 
 
Καηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχγθιηζεο 2007-2010, ε ΔΔ επεζήκαλε φηη ε 
Κχπξνο βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ 6 θξαηψλ-κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη 
σο ρψξεο «πςεινχ θηλδχλνπ», θαζψο ζα βξίζθεηαη κέρξη ην 2050 ζηε ζέζε θαηά ηελ 
νπνία ζα ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην 11,5% ηνπ ΑΔΠ γηα πιεξσκή ζπληάμεσλ.  
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B - ΗΗ.  Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 
 
Ο πιεζπζκφο ηεο Κχπξνπ απνηειεί πνζνζηφ 0,18% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 
Δπξψπεο ησλ 27. Ζ Κχπξνο είλαη ε ηξίηε πην κηθξή ζε πιεζπζκφ ρψξα, κεηά ηελ 
Μάιηα θαη ην Λνπμεκβνχξγν.  
 
χκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε Γεκνγξαθηθή Έθζεζε ηνπ 2008, ν ζπλνιηθφο 
πιεζπζκφο, ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρεη ην θξάηνο, αλήιζε ζε 796,9  ρηιηάδεο θαη 
παξνπζίαζε  αχμεζε θαηά ηη ιηγφηεξν ηεο κηαο πνζνζηηαίαο κνλάδαο ζε ζρέζε κε ην 
2007, πνζνζηφ πνπ θηλήζεθε ρακειφηεξα απφ ηα ζπλήζε επίπεδα πνπ είλαη απφ ηα 
πςειφηεξα κεηαμχ ησλ 27 ρσξψλ ηεο ΔΔ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αχμεζε ηνπ 
πιεζπζκνχ νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζεηηθή θαζαξή κεηαλάζηεπζε, 
ε νπνία αλ θαη κεηψζεθε θαηά ην 2008, ελ ηνχηνηο παξέκεηλε ζεηηθή θαη αλήιζε ζε 
3.595 άηνκα. Ο αξηζκφο παιηλλνζηνχλησλ Κππξίσλ θαη μέλσλ πνπ έξρνληαη γηα 
εγθαηάζηαζε ή πξνζσξηλή απαζρφιεζε πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο, ήηαλ 14.095 θαηά ην 
2008, απφ 19.142 πνπ ήηαλ ην 2007. To πνζνζηφ γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ 
Κχπξν, δειαδή ην πνζνζηφ πέξαλ ησλ 65 εηψλ ζην ζχλνιν, απμήζεθε ζε 12,7% ην 
2008 απφ ην 12,5% πνπ ήηαλ ην 2007 θαη απνηειεί έλα απφ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 
γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ αλάκεζα ζηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ. Σν 1992 ην πνζνζηφ 
γήξαλζεο αλεξρφηαλ ζε 11,0%. Δπίζεο ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ θάησ ησλ 15 εηψλ 
έρεη κεησζεί ζε 17,1%, απφ 25,0% ην 1992, ελψ ην ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 45-
64 εηψλ θαηαιακβάλεη πιένλ πνζνζηφ 24,8% απφ 19,3% ην 1992, πξάγκα πνπ δείρλεη 
ηελ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηηο εξγάζηκεο ειηθίεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Κχπξνο 
θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε ζηελ Δ.Δ. ησλ 25 ζε θπζηθή αχμεζε πιεζπζκνχ κεηά ηελ 
Ηξιαλδία θαη ηελ πξψηε ζε εηήζηα γεληθή αχμεζε πιεζπζκνχ. Δπίζεο ε ειηθηαθή δνκή 
ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ζρεηηθά λεαξφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξψπεο. Σν πνζνζηφ 
ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 65 εηψλ είλαη απφ ηα ρακειφηεξα, ελψ ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ 
θάησ ησλ 15 εηψλ είλαη απφ ηα πςειφηεξα. 
 
Ζ ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, θαηά θχιν, δείρλεη ειαθξά απμεκέλν ην πνζνζηφ ησλ 
γπλαηθψλ (50,4%) έλαληη ησλ αλδξψλ (49,6%), γεγνλφο πνπ εμεγείηαη απφ ηε 
καθξνβηφηεηα ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, αθνχ ην πξνζδφθηκν δσήο γηα 
ηνπο άλδξεο ππνινγίδεηαη ζε 78,3 έηε, ελψ γηα ηηο γπλαίθεο ζε 81,9 έηε. Δδψ θαη ηξεηο 
ηνπιάρηζηνλ δεθαεηίεο, νη γελλήζεηο αγνξηψλ ππεξβαίλνπλ απηέο ησλ θνξηηζηψλ. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη απφ ηηο 9.205 γελλήζεηο ην 2008, 51,4% ήζαλ αγφξηα θαη ην 
49,6% θνξίηζηα. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ηνπ 2007 ήζαλ 52,1% θαη 47,9%. Οη γελλήζεηο 
είλαη νη πεξηζζφηεξεο πνπ ζεκεηψζεθαλ απφ ην 1997 θαη κεηά, ελψ ζε ζχγθξηζε κε ην 
2007 απμήζεθαλ θαηά 7,3%. Ζ βξεθηθή ζλεζηκφηεηα έρεη θζάζεη ζε ρακειά επίπεδα 
θαη ππνινγίδεηαη ζε 3,5 ζαλάηνπο βξεθψλ  αλά 1.000 γελλήζεηο, αιιά ε εθηίκεζε απηή 
είλαη ειαθξά κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο Γεκνγξαθηθήο Έθζεζεο ηνπ 2007. Σν 
ζπλνιηθφ πνζνζηφ γνληκφηεηαο ζεκείσζε κηθξή αχμεζε ζε 1,46 απφ ην 1,39 πνπ ήηαλ 
ην 2007 αιιά παξακέλεη πνιχ ρακειφηεξν απφ ην 2,46 πνπ ήηαλ ηελ πεξίνδν 1982-
1985. Απφ ην 1996 θαη εληεχζελ ην πνζνζηφ γνληκφηεηαο είλαη ρακειφηεξν απφ 2,10, 
ην νπνίν ζεσξείηαη σο βάζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλαπιήξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ. 
 
ηελ Κχπξν δνπλ θαη πνιινί αιινδαπνί, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηφλ  λα 
ππνινγηζζεί κε αθξίβεηα, δεδνκέλνπ φηη έλα ζεβαζηφ πνζνζηφ εμ απηψλ έρεη εηζέιζεη 
παξάλνκα ζηελ ρψξα θαη εθηηκάηαη φηη ζήκεξα απνηεινχλ ην 20% πεξίπνπ ηνπ 
ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Μέρξη ην 2003 ππήξρε ηζνξξνπία ζε φηη αθνξά ην θχιν ησλ 
αιινδαπψλ πνπ κεηαλαζηεχνπλ ζηελ Κχπξν, αιιά απηή ε ηζνξξνπία αλεηξάπε απφ 
ην 2004 θαη εληεχζελ, κε ηηο γπλαίθεο λα απνθηνχλ ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα έλαληη ησλ 
αλδξψλ, ην νπνίν αλήιζε θαηά ην 2008 ζε 55,4%. Δθ ησλ αιινδαπψλ πνπ δηακέλνπλ 
λφκηκα ζηελ Κχπξν, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη 
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θπξίσο απφ ηελ Ρνπκαλία, ηελ Διιάδα, ηελ Βνπιγαξία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ 
Πνισλία θαη ηελ ινβαθία. Δπίζεο ζεκαληηθφο αξηζκφο λνκίκσλ κεηαλαζηψλ 
πξνέξρεηαη απφ ηε ξη Λάλθα, ηε Ρσζία θαη ηηο Φηιηππίλεο. 
 
Σν ζχλνιν ησλ δηαβηνχλησλ αιινδαπψλ ζηελ Κχπξν, δελ είλαη δπλαηφλ λα 
θαηακεηξεζεί ιφγσ ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. Όκσο, απφ ηα ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, πξνθχπηεη φηη νη αζθαιηζκέλνη αιινδαπνί πνπ εξγάζηεθαλ 
ζηελ Κχπξν θαηά ην 2009 αλήιζαλ ζηνπο 107.036 έλαληη 96,109 ζην 2008 θαη 
ζπλεπψο απμήζεθαλ θαηά 11,4%. Δθ ηνπ ζπλφινπ ησλ αζθαιηζκέλσλ αιινδαπψλ ην 
45,6% πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ην ππφινηπν 54,4% απφ ηξίηεο ρψξεο. Οη 
θνηλνηηθνί αζθαιηζκέλνη απμήζεθαλ έλαληη ηνπ 2008 θαηά 14,0% θαη απηνί ησλ ηξίησλ 
ρσξψλ θαηά 9,2%.  
 
Οη πεξηζζφηεξνη αιινδαπνί εξγάζζεθαλ ζε εξγαζίεο πνπ, θπξίσο, δελ πξνηηκνχλ νη 
Κχπξηνη (Οηθηαθνί Βνεζνί: 22.428, Ξελνδνρεία/Δζηηαηφξηα: 18.001, Ληαληθφ/Υνλδξηθφ 
Δκπφξην: 15.079, Καηαζθεπέο: 14.146, Μεηαπνίεζε: 9.868 θιπ.). Έλαο ζεβαζηφο 
αξηζκφο αιινδαπψλ (9.484) εξγάζζεθε ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή 
άζθεζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.   
 
Έλαο αξηζκφο αιινδαπψλ πνπ ππεξβαίλεη ηα 7.000 άηνκα, εξγάζζεθε ζε εξγαζίεο 
πνπ  ζεσξνχληαη  αλαβαζκηζκέλεο, φπσο  ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πγεία, ζηελ 
θνηλσληθή κέξηκλα, ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ζηνπο ελδηάκεζνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο 
νξγαληζκνχο, θιπ. Δθ ησλ θνηλνηηθψλ αιινδαπψλ, ην 24,6% είλαη Ρνπκάλνη θαη 
αθνινπζνχλ νη Βνχιγαξνη κε 18,3%. Οη πξνεξρφκελνη απφ ηελ Διιάδα απνηεινχλ ην 
18,8%, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 
θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Κχπξνπ, φπνπ γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζρχεη ε 
επεηεξίδα, ην 20% πεξίπνπ ησλ εγγεγξακκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη Έιιελεο πνιίηεο.   

 

                                        Π Η Ν Α Κ Α    Β - 2 

                               ΤΝΟΛΗΚΟ   ΠΛΖΘΤΜΟ 

                              (Πεξηνρέο πνπ Διέγρεη ην Κξάηνο) 

                                            

                                                                                                                    (000) 

Έηνο 1992 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Κάηνηθνη 619,2 749,2 766,4 778,7 789,3 796,9 807,3 

        Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ                                                   (*) Δθηίκεζε 
  

 
Καηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2001 πξνέθπςε κηα ηάζε 
αζηηθνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ηάζε απηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ δεκνγξαθηθή 
Έθζεζε ηνπ 2008. Όκσο, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ 
παξνπζηάδεη κηα ειαθξά δηαρξνληθή επηβξάδπλζε, ε νπνία είλαη άξξεθηα ζπλδεκέλε 
κε ηελ θαιή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε 
ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, φπνπ πιένλ νη ππνδνκέο είλαη 
θαιέο, ηε κηθξή έθηαζε ηεο ρψξαο ε νπνία δηαζέηεη ζχγρξνλνπο απηνθηλεηφδξνκνπο, 
πξάγκα πνπ δηεπθνιχλεη ηελ δηαθίλεζε ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ηηο πςειέο ηηκέο πνπ 
θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά γεο ζηα αζηηθά θέληξα θαη ηδηαίηεξα ζηελ πξσηεχνπζα. 
ήκεξα ην 70,0% ησλ θαηνίθσλ δνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη ην ππφινηπν 30,0% ζε 
αγξνηηθέο, πνιιέο φκσο εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ ζρεδφλ ελνπνηεζεί κε ηα κεγάια αζηηθά 
θέληξα. Σν 1992 ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ήζαλ 67,% θαη 32,3%. Σελ κεγαιχηεξε 
πιεζπζκηαθή αχμεζε ζηελ παξειζνχζα πεληαεηία παξνπζίαζαλ νη επαξρίεο ηεο 
Πάθνπ θαη ηεο Λεκεζνχ κε πνζνζηά αχμεζεο 7,1% θαη 6,6% αληίζηνηρα. ε φ,ηη αθνξά 
ηα αζηηθά θέληξα, νη κεγαιχηεξεο απμήζεηο πιεζπζκνχ, θαηά ην ίδην δηάζηεκα, 
ζεκεηψζεθαλ ζηελ Πάθν (8,9%), ζηε Λάξλαθα (7,4%) θαη ζηε Λεκεζφ (7,3%).   
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                                                   Π Η Ν Α Κ Α    Β - 3 

                     ΠΛΖΘΤΜΟ  ΚΑΣΑ   ΠΟΛΖ   ΚΑΗ   ΔΠΑΡΥΗΑ   
 

                                                                                                                                                   

Δπσλπκία 
Πιεζπζκφο 2008 %Γ 1992/2008 

Πφιε Δπαξρία Πφιε Δπαξρία 

Λεςκωζία 234.200 313.400 28,3 24,7 

Λεμεζόρ 185.100 228.900 31,9 28,2 

Λάπνακα 82.700     133.300 32,1 28,8 

Πάθορ 55.900 77.000 66,9 42,3 

Αμμόσωζηορ 0 44.300 0,0 39,7 

χλνιν 557.900 796.900       33,2       28,7 

                        Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

 

B - ΗΗΗ.  Ννηθνθπξηά 

 
Σν κέζν κέγεζνο ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ Κχπξν κεηψζεθε απφ ηα 3,5 άηνκα αλά 
λνηθνθπξηφ ην 1985, ζηα 2,86 άηνκα ην 2008. Απηή ε ζηαζεξή ηάζε κείσζεο ηνπ κέζνπ 
κεγέζνπο ηνπ λνηθνθπξηνχ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γελλήζεσλ, παξά 
ηελ αχμεζε πνπ ζεκεηψζεθε ζην 2008, ζηελ ηάζε ησλ λέσλ κε ηελ ελειηθίσζή ηνπο λα 
δεκηνπξγνχλ αλεμάξηεηε εζηία δηαβίσζεο, ζηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο πνπ παληξεχνληαη 
νη λένη, αιιά θαη ζηε κεγάιε αχμεζε ησλ δηαδπγίσλ, ηα νπνία απφ 304 ην 1991 
απμήζεθαλ ζε 1.648 ζην 2007 θαη 1.639 ζην 2008 (αχμεζε 442% θαη 439% 
αληίζηνηρα), πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ κνλνγνληθψλ νηθνγελεηψλ. Σν 
γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ θαηαλνκή θαηά κέγεζνο, θαζψο ηε δεθαεηία 
1992 - 2002 παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ λνηθνθπξηψλ ελφο θαη 
δχν αηφκσλ, ελψ ηα πνζνζηά ησλ λνηθνθπξηψλ κε 3 ή πεξηζζφηεξα άηνκα κεηψλνληαη. 
Ζ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο Κχπξνπ θαη ην κέζν κέγεζνο λνηθνθπξηνχ, 
θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα  Β-4 πνπ αθνινπζεί. 
 

                                        Π Η Ν Α Κ Α    Β - 4 

                       ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ  & ΜΔΟ ΜΔΓΔΘΟ 

 

                                                                                                       ‘000                                                      

Έηνο 1992 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ννηθνθπξηά 190,5 233,0 238,8 247,7 256,6 263,3 270,3 276,6 

Μέγεζνο 3,23 3,05 3,04 3,01 2,97 2,94 2,90 2,86 

             Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1992 - 2008 ηα λνηθνθπξηά ησλ αζηηθψλ 
πεξηνρψλ απμήζεθαλ θαηά 52,5%, ελψ εθείλα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κφλνλ θαηά 
29,9%. Όζνλ αθνξά ηα αζηηθά θέληξα, ε κεγαιχηεξε αχμεζε λνηθνθπξηψλ 
παξαηεξήζεθε ζηελ πφιε ηεο Πάθνπ (89,2%), ελψ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ε 
κεγαιχηεξε αχμεζε ζεκεηψζεθε ζηελ επαξρία Ακκνρψζηνπ (60.9%). 
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B - IV. Σν Σξαπεδηθφ χζηεκα 

 
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ηδξχζεθε ην 1963 θαη απφ 1-1-2008 απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέινο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο πνπ απαξηίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 
Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ δψλε ηνπ επξψ. Με λφκν ηνπ θξάηνπο έρεη εμαζθαιηζζεί ε 
αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηεο νπνίαο πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη 
ε δηαζθάιηζε ελφο ζηαζεξνχ θαη αζθαινχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν 
λα ηπγράλεη δεκφζηαο εκπηζηνζχλεο θαη λα ελζαξξχλεη ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη 
αλάπηπμε. Οη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ 
πεξηιακβάλνπλ: 
 

 Σελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

 Σελ θαηνρή, δηαθχιαμε θαη δηαρείξηζε ησλ επηζήκσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 
απνζεκάησλ. 

 Σελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ. 

 Σελ πξνψζεζε, ξχζκηζε θαη επίβιεςε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ, εθθαζάξηζεο ή θαη δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ. 

 Σελ δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 
 
Ζ επνπηεία ζηα πλεξγαηηθά Σακηεπηήξηα θαη Δηαηξείεο αζθείηαη απφ ηελ Κεληξηθή 
πλεξγαηηθή Σξάπεδα θαη φρη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ, κε απνηέιεζκα λα 
ππάξρνπλ ζπλερείο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θνξέσλ. 
 
Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ είλαη πνιχ αλεπηπγκέλν, πξνζθέξεη πςεινχ 
επηπέδνπ ππεξεζίεο θαη απνηειείηαη απφ: 4 Κππξηαθέο ηξάπεδεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο 
ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ, 4 Κππξηαθέο ηξάπεδεο εηδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,  9 
ζπγαηξηθέο μέλσλ ηξαπεδψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 5 Διιεληθέο, 8 ππνθαηαζηήκαηα 
ηξαπεδψλ απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ., 17 ππνθαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ απφ ρψξεο εθηφο ηεο 
Δ.Δ. θαη 2 ηξάπεδεο πνπ εθπξνζσπνχληαη κε γξαθεία αληηπξνζσπείαο. 
 
Ωο είλαη θπζηθφ, νη ηνπηθέο ηξάπεδεο θπξηαξρνχλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ 
θαη θαηαιακβάλνπλ ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο ηφζν ζηηο θαηαζέζεηο φζν θαη ζηηο 
ρνξεγήζεηο.  Όκσο, ν νμχο αληαγσληζκφο πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ έθεξε ε 
παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, έρεη επηθέξεη αιιαγέο ζηα κεξίδηα ρνξεγήζεσλ 
θαη θαηαζέζεσλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη  ζηελ Κχπξν.  
 
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ Πηλάθσλ Β-5 & Β-6, θαησηέξσ, είλαη θαλεξή ε ππεξνρή ησλ 
εγρψξησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, αθνχ νη ηξεηο κεγαιχηεξεο Κππξηαθέο 
ηξάπεδεο καδί κε ηελ Κεληξηθή πλεξγαηηθή Σξάπεδα, θαηαιακβάλνπλ κεξίδηα αγνξάο 
χςνπο 75,62% ζηηο θαηαζέζεηο θαη  66,40% ζηηο ρνξεγήζεηο.  
 
Ζ επηδεηλνχκελε θαηάζηαζε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρακειή 
δήηεζε δαλείσλ, ηα πξνβιήκαηα ζηηο απνπιεξσκέο θαη ηελ δπζθνιία αληηκεηψπηζεο 
ηεο χθεζεο κφλν κε δεκνζηνλνκηθά κέηξα, έρεη δεκηνπξγήζεη θιίκα έληνλνπ 
αληαγσληζκνχ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαη έρεη επηθέξεη αλαθαηαηάμεηο ζηα 
κεξίδηα ησλ ηξαπεδψλ ηφζν ζηηο θαηαζέζεηο, φζν θαη ζηηο ρνξεγήζεηο. Τπφ απηέο ηηο 
ζπλζήθεο, νη ηξάπεδεο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πην δχζθνιε πεξίνδν ηεο 
ηειεπηαίαο  δεθαεηίαο, αθνχ ην θπξίσο δεηνχκελν είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο. 
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χκθσλα  κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ ζηηο 31-12-2009 ην ζχλνιν 
ησλ θαηαζέζεσλ αλήιζε ζε 58,16 δηο €, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 3,9% έλαληη ηνπ 2008, 
ελψ παξάιιεια νη ρνξεγήζεηο αλήιζαλ ζε 57,88 δηο € θαη ζεκείσζαλ αχμεζε 5,8%. Οη 
ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ππεξέβεζαλ ηηο ρνξεγήζεηο κφλνλ θαηά 0,28 δηο €, ελψ ζην 
ηέινο ηνπ 2008 ε δηαθνξά ήηαλ 1,98 δηο €.      
 

                                              Π Η Ν Α Κ Α    Β - 5 

                                  ΚΑΣΑΘΔΔΗ – ΜΔΡΗΓΗΑ ΑΓΟΡΑ 
 

 Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ  

(*)      Ζ πλεξγαηηθή Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ  απνηειείηαη   (**)  Τπνθαηάζηεκα Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

          απφ 428 πηζησηηθέο εηαηξείεο & ηακηεπηήξηα θαη 62 κε 

           πηζησηηθέο εηαηξείεο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα κεξίδηα αγνξάο, ε Σπάπεζα Κύππος θαη ε Marfin Λαϊκή  
θαηαιακβάλνπλ ηηο δχν πξψηεο ζέζεηο ζηηο θαηαζέζεηο, κε κεξίδηα 25,32% θαη 18,81% 
αληηζηνίρσο, ελψ ηελ ηξίηε ζέζε θαηέιαβε ε Δλληνική Σπάπεζα κε κεξίδην 9,52%. Ζ 
Κεληξηθή πλεξγαηηθή Σξάπεδα ζεκείσζε ζεακαηηθή αχμεζε ζην κεξίδηφ ηεο θαηά 
2,86%, ιφγσ πξνζθνξάο πςειφηεξσλ επηηνθίσλ. Οη δχν κεγάιεο ηξάπεδεο έραζαλ 
ζεκαληηθφ έδαθνο ζηηο θαηαζέζεηο, ελψ ειάρηζηεο απψιεηεο ππέζηεζαλ νη κηθξέο 
ηξάπεδεο, αθνχ ην κεξίδην ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο ζπξξηθλψζεθε κφλνλ θαηά 0,40%.  

Υξεκαηνπηζησηηθφ 

Ίδξπκα 

    31-12-2008 

          % 

    31-12-2009 

          % 

   Γ 08/09            

         %        

ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ 26,84       25,32     - 1,52 

MARFIN ΛΑΪΚΖ 20,39       18,81     - 1,58 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 9,41        9,52       0,11 

ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ  

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
19,11       21,97       2,86 

ALPHA BANK 6,06        5,58     - 0,48 

EUROBANK 1,63        2,71       1,08 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ 
1,12        1,16      0,04 

ΔΘΝΗΚΖ Α.Δ. 0,01        0,01      0,00 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 1,39        1,27    - 0,12 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 0,53        0,53      0,00 

SOCIETE GENERAL 0,43        0,40    - 0,03 

ΟΡΓ. ΥΡΖΜ. ΣΔΓΖ 1,68        1,70      0,02 

ΚΤΠΡ. ΣΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ 0,39        0,42      0,03 

USB BANK PLC 0,79        0,77    - 0,02 

ΑΛΛΔ       10,24        9,84    - 0,40 

ΤΝΟΛΟ   ≈ 100,00   ≈ 100,00  
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Δθ ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζέζεσλ, ηα 19,6 δηο € πεξίπνπ, ήηνη πνζνζηφ 33,7% 
απνηεινχλ θαηαζέζεηο μέλσλ πνιηηψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αθφκε 
εκπηζηνζχλε ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία θαη δελ έγηλε κεηαθνξά θαηαζέζεσλ ζε άιιεο 
ρψξεο. Απφ ην πνζφ απηφ ηα 17,4 δηο € είλαη θαηαζέζεηο πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, 
θπξίσο Ρψζσλ θαη Οπθξαλψλ θαη κφλνλ ηα 2,2 δηο € απνηεινχλ θαηαζέζεηο πνιηηψλ 
ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο. Οη ζπλνιηθέο 
θαηαζέζεηο πνιηηψλ ηεο Δ.Δ., ζηε ρξνληθή πεξίνδν Μαξηίνπ 2009 - Μαξηίνπ 2010, 
απμήζεθαλ απφ 1,1 δηο €, ζε 2,2 δηο €. Απφ ηα ζηνηρεία απηά γίλεηαη θαλεξφ φηη νη 
αλαθνξέο πεξί εθξνήο 10 θαη πιένλ δηο επξψ απφ ηελ Διιάδα πξνο ηελ Κχπξν είλαη 
εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο. Σξαπεδηθνί θχθινη εθηηκνχλ φηη, θαηά ην 2009, νη εηζξνέο 
θαηαζέζεσλ απφ ηελ Διιάδα αλήιζαλ ζε 0,5 δηο € πεξίπνπ. 
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                                ΥΟΡΖΓΖΔΗ: ΜΔΡΗΓΗΑ ΑΓΟΡΑ 

  

Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ  

(*)      Ζ πλεξγαηηθή Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ απνηειείηαη       (**)  Τπνθαηάζηεκα Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

          απφ 428 πηζησηηθέο  εηαηξείεο & ηακηεπηήξηα θαη 62 κε 

           πηζησηηθέο εηαηξείεο. 

Υξεκαηνπηζησηηθφ 

Ίδξπκα 

    31-12-2008 

           % 

  31-12-2009 

         % 

   Γ 08/09  

         % 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ        23,65      23,83        0,18 

MARFIN ΛΑΪΚΖ        15,70      16,14        0,45 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ         7,08       6,97      - 0,10   

ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ  ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ* 
18,80      19,46        0,66 

ALPHA BANK         8,48        7,79      - 0,69 

EUROBANK         2,27        5,07        2,80 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ 
        1,53        1,62        0,09 

ΔΘΝΗΚΖ Α.Δ. **        0,31        0,33        0,02 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ        0,66        1,00        0,34 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ        0,94        0,91      - 0,03 

SOCIETE GENERALE        0,46        0,49        0,03 

ΟΡΓ. ΥΡΖΜ. ΣΔΓΖ        1,91        2,02        0,11 

ΚΤΠΡ. ΣΡ. ΑΝΠΣΤΞΔΩ        0,46        0,45      - 0,01 

USB BANK PLC        0,65        0,62      - 0,03 

ΑΛΛΔ       17,11      13,29      - 3,82 

ΤΝΟΛΟ   ≈ 100,00   ≈ 100,00  
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ηηο ρνξεγήζεηο, έρνπκε ηελ ίδηα εηθφλα ζηηο δχν πξψηεο ζέζεηο, κε ηελ Σπάπεζα 
Κύππος θαη ηελ Marfin Λαϊκή λα θαηαιακβάλνπλ κεξίδηα 23,83% θαη 16,14% 
αληηζηνίρσο θαη ηελ ALPHA BANK λα αθνινπζεί ζηελ ηξίηε ζέζε, κε κεξίδην 7,79%. Οη 
δχν πξψηεο αλέθηεζαλ κηθξφ κέξνο ησλ απσιεηψλ πνπ είραλ ζην πξψην εμάκελν ηνπ 
έηνπο, ελψ ην κεξίδην ηεο ALPHA BANK ζπξξηθλψζεθε θαηά ηη πεξηζζφηεξν. Ζ 
πλεξγαηηθή Κεληξηθή Σξάπεδα, κεηά ηηο ζνβαξέο απψιεηεο πνπ ππέζηε θαηά ην 
πξψην ηξίκελν ηνπ 2009, ζηαζεξνπνίεζε ηελ ζέζε ηεο, ζεκεηψλνληαο κηθξή αχμεζε 
ζην ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ, θαηαιακβάλνληαο κεξίδην 19,46%. Οη κηθξέο ηξάπεδεο 
ππέζηεζαλ κεγάιεο απψιεηεο θαη ην κεξίδηφ ηνπο ζπξξηθλψζεθε θαηά 3,82 
πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη κεηψζεθε ζην 13,29%, ιφγσ ηεο ζπληεξεηηθήο πνιηηηθήο πνπ 
αθνινχζεζαλ εμ αηηίαο ηεο ππάξρνπζαο αβεβαηφηεηαο γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ εγρψξηα 
νηθνλνκία. 
 
Οη ζπγαηξηθέο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο Κππξηαθέο 
ηξάπεδεο, δειαδή έρνπλ ηελ εηαηξηθή κνξθή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο 
Κχπξνπ, έρνπλ αλνδηθή πνξεία, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δπλακηζκφ θαη δηαζέηνπλ έλα 
θαιφ δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζηελ Κππξηαθή αγνξά. Σα πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα 
δηαζέηεη ε ALPHA BANK (36) θαη αθνινπζνχλ: ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 
(22), ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ (15), ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (12) θαη ε EUROBANK  κε 
πέληε (5) ηξαπεδηθά θέληξα. Οη Διιεληθέο ηξάπεδεο θαηέιαβαλ, ζπλνιηθά, θαηά ην 2009 
κεξίδηα θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ 11,26% θαη 16,72% αληηζηνίρσο, ζεκεηψλνληαο 
αχμεζε θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο έλαληη ηνπ 2008. Μεηαμχ ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ, ε 
ALPHA BANK κε 12 ρξφληα παξνπζίαο ζηελ Κππξηαθή αγνξά, βξίζθεηαη ζηελ πξψηε 
ζέζε ηφζν ζηηο θαηαζέζεηο φζν θαη ζηηο ρνξεγήζεηο. Δμαηξνπκέλεο ηεο EUROBANK, 
φιεο νη Διιεληθέο ηξάπεδεο είραλ απψιεηεο ζηηο θαηαζέζεηο, ελψ ζηηο ρνξεγήζεηο 
απψιεηεο είραλ ε ALPHA BANK θαη ε Δμποπική Σπάπεζα. 
 
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε ηεο EUROBANK, ε νπνία 
δξαζηεξηνπνηείηαη, θπξίσο, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηδησηηθήο ηξαπεδηθήο (private 
banking) θαη κε παξνπζία κφιηο δχν εηψλ, δείρλεη φηη έρεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηελ εγρψξηα ηξαπεδηθή αγνξά. Ήδε, ζην ζχληνκν δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, 
θαηέρεη ηελ 5ε ζέζε ηφζν ζηηο θαηαζέζεηο φζν θαη ζηηο ρνξεγήζεηο κε κεξίδηα αγνξάο 
2,71% θαη 5,07% αληηζηνίρσο. 
 
Ζ κείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζην 
ρακειφηεξν επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ε αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνπκέλσλ 
δαλείσλ, ηα νπνία εθηηκάηαη φηη ην 2010 ζα αλέιζνπλ ζην 6-7%, πξνβιεκαηίδνπλ ηα 
ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, πνπ είλαη ππνρξεσκέλα λα επαλεμεηάζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο 
ηφζν ζην ζέκα ησλ επηηνθίσλ, φζν ζην δήηεκα ησλ δαλεηνιεπηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 
πξνβιήκαηα εμππεξέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο έλαληη ησλ ηξαπεδψλ.  
 

Οη Αθάιππηεο Δπηηαγέο απνηεινχλ ην λέν πξφβιεκα γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Κχπξνπ. Ζ 
δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε έρεη θέξεη ζε δχζθνιε ζέζε πνιιέο επηρεηξήζεηο, πνπ 
αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο, κε θπζηθή ζπλέπεηα ηελ έθξεμε ησλ 
αθάιππησλ επηηαγψλ ζηελ Κππξηαθή αγνξά θαηά ην 2009. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία 
ηνπ Κεληξηθνχ Αξρείνπ Πιεξνθνξηψλ (ΚΑΠ), ηελ επζχλε ηήξεζεο ηνπ νπνίνπ έρεη ε 
Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ, νη αθάιππηεο επηηαγέο αλήιζαλ ζε 4.517, έλαληη 3.014 
ην 2008, ζεκεηψζεθε δειαδή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αθάιππησλ επηηαγψλ χςνπο 
49,9%. Ζ αμία ησλ αθάιππησλ επηηαγψλ εθηνμεχζεθε ζην πνζφ ησλ 9,30 εθαηνκ. 
επξψ, έλαληη κφιηο 5,63 εθαηνκ. επξψ ην 2008, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 65,2%. Καηά 
ην 2007 ην χςνο ησλ αθάιππησλ επηηαγψλ είρε αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 6,0 εθαηνκ. 
επξψ. εκεηψλεηαη φηη ζην Κεληξηθφ Αξρείν Πιεξνθνξηψλ θαηαρσξνχληαη κφλν νη 
αθάιππηεο επηηαγέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 2.000 επξψ. 
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Καηά ην 2009 θαηαρσξήζεθαλ ζηνλ θχξην θαηάινγν ηνπ ΚΑΠ, 848 θπζηθά 
πξφζσπα, 441 λνκηθά πξφζσπα θαη 507 θπζηθά πξφζσπα πνπ ειέγρνπλ λνκηθά 
πξφζσπα, δειαδή ππήξμαλ, ζπλνιηθά 1.796 λέεο θαηαρσξήζεηο, πνπ απνηειεί ηνλ 
κεγαιχηεξν εηήζην αξηζκφ θαηαρσξήζεσλ απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ ζεζκνχ. 
  
Με ζηφρν ηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο έθδνζεο αθάιππησλ επηηαγψλ, ε Κεληξηθή 
Σξάπεδα Κχπξνπ, αλαθνίλσζε πξφζθαηα ηελ παξνρή κηαο λέαο ππεξεζίαο, ε νπνία 
δίλεη, ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ηε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ζηηο 
πιεξνθνξίεο ηνπ Κεληξηθνχ Αξρείνπ Πιεξνθνξηψλ. ηφρνο ηεο λέαο ππεξεζίαο είλαη 
λα ελεκεξψλεη ηνλ ελδηαθεξφκελν κέζσ δηαδηθηχνπ, ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ θαη 
άκεζσλ κελπκάησλ (SMS), θαηά πφζν έλα λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν είλαη 
θαηαρσξεκέλν ζην Κεληξηθφ Αξρείν Πιεξνθνξηψλ. Σν έξγν παξνρήο ηεο ππεξεζίαο 
απηήο αλέιαβε ε εηαηξεία First Cyprus Credit Bureau πνπ επειέγε απφ ηελ αξκφδηα 
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΚΑΠ. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή νδεγία ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο Κχπξνπ, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, φηαλ επηζηξέθνπλ κηα αθάιππηε 
επηηαγή, ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ απζεκεξφλ, κε ειεθηξνληθφ ή άιιν 
πξφζθνξν κέζν, ην ΚΑΠ.  
 
Ζ έθδνζε αθάιππηεο επηηαγήο αποηελεί ποινικό αδίκημα ζηελ Κχπξν, αιιά κία  
άιιε απφ ηηο ζνβαξφηεξεο επηπηψζεηο ηεο θαηαρψξεζεο ελφο εθδφηε αθάιππησλ 
επηηαγψλ ζην ΚΑΠ, είλαη ην πάγσκα φισλ ησλ ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 
θαηαρσξεκέλνπ πξνζψπνπ, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη φηη φζεο επηηαγέο 
παξνπζηαζζνχλ κεηά ηελ θαηαρψξεζε, επηζηξέθνληαη απιήξσηεο θαη ηα 
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα επηθνξηίδνληαη κε ηελ επζχλε λα δεηνχλ απφ ηα 
θαηαρσξεκέλα πξφζσπα, νη νπνίνη είλαη πειάηεο ηνπο, ηελ επηζηξνθή ησλ κε 
ρξεζηκνπνηεζέλησλ επηηαγψλ πνπ είλαη ζηελ θαηνρή ηνπο. 
 
Πέξαλ ησλ δπζθνιηψλ, ε Κχπξνο εμαθνινπζεί λα απνηειεί πφιν έιμεο γηα ηηο μέλεο 
ηξάπεδεο θαη πξφζθαηα δφζεθε ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηελ JSC LTB BANK, πνπ 
έρεη έδξα ζηελ Λεηνλία, ελψ ζηηο 27/04/10, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Υαξ. 
ηαπξάθεο αλαθνίλσζε φηη ε GazpromBank, ζπγαηξηθή ηνπ γλσζηνχ Ρσζηθνχ 
ελεξγεηαθνχ νκίινπ, ζα αξρίζεη ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Κχπξν. 
 
 

Β - V.  Υξεκαηηζηήξην Κχπξνπ 

 
Σν Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ (ΥΑΚ) δξαζηεξηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά σο 
λνκηθή νληφηεηα, κε ηελ κνξθή δεκφζηαο επηρείξεζεο, ζηηο 29/3/1996. Σν ΥΑΚ είλαη 
έλα ξπζκηδφκελν ρξεκαηηζηήξην, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο γηα 
εηαηξηθέο θαη δεκφζηεο αμίεο, φπσο κεηνρέο, νκφινγα θαη δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ 
(ΓΑΜ). χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΥΑΚ 
δηνξίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε, νη δε εηζεγκέλεο εηαηξείεο αλέξρνληαη ζηηο 126. Οη 
Κχπξηνη θαη μέλνη επελδπηέο ππνρξενχληαη λα πξνβαίλνπλ ζε αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ 
κφλνλ κέζσ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα. 
 
Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000, ε θπβέξλεζε δηεχξπλε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ 
επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ απφ πνιίηεο ηεο ΔΔ, κε απνηέιεζκα νη επελδπηέο πνπ είλαη 
πνιίηεο θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ λα έρνπλ  πιένλ ην δηθαίσκα λα  απνθηνχλ  κέρξη θαη  
ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Κππξηαθψλ εηαηξεηψλ, κε εμαίξεζε ηηο ηξάπεδεο, γηα 
ηηο νπνίεο ν λφκνο δελ επηηξέπεη ζε Κχπξην ή μέλν επελδπηή λα θαηέρεη, άκεζα ή 
έκκεζα, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο ηξάπεδαο ή 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ησλ κεηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ ςήθν, ρσξίο ηελ εθ ησλ 
πξνηέξσλ έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ. Δπίζεο, νη ηξάπεδεο 
ππνρξενχληαη λα δεηνχλ έγθξηζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα πξηλ ηε κεηαβίβαζε 
κεηνρψλ ζε κε Κχπξηνπο πνιίηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε, ην 
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κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ ζα πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή μέλσλ επελδπηψλ ζα ππεξβεί ην 
50% ηνπ ζπλφινπ.  
 
Απφ ηηο 30 Οθησβξίνπ 2006, ην ΥΑΚ ιεηηνπξγεί ζε θνηλή πιαηθφξκα κε ΥΑΑ, πξάγκα 
πνπ απνηεινχζε ηνλ ζεκαληηθφηεξν ζηφρν απφ πιεπξάο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ 
ΥΑΚ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο θνηλήο πιαηθφξκαο απέθεξε ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνπο 
επελδπηέο θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο αγνξάο γεληθφηεξα θαη απνηειεί βαζηθφ ππφβαζξν 
γηα ηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε θαη αλάπηπμε ηνπ ΥΑΚ. Σν λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο, 
αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη, απνθαζηζηηθά, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ΥΑΚ θαη ηελ 
επζπγξάκκηζή ηνπ κε ηηο αλεπηπγκέλεο αγνξέο, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε επθαηξηψλ γηα 
ζπλεξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 
Δπξψπεο θαη ηεο Μεζνγείνπ.    

 

 

B - VI. χλζεζε ηνπ ΑΔΠ - Γηάξζξσζε ηεο Οηθνλνκίαο 
 

Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. 
Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα ζπκκεηέρεη κε πνζνζηά πνπ πιεζηάδνπλ ην 80% ζηε 
δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ.  Γηα ην 2009, ε ζπκκεηνρή ησλ ηνκέσλ ζηε ζχλζεζε ηνπ ΑΔΠ 
είρε σο αθνινχζσο: Γεσξγία - Αιηεία - Οξπρεία 2,4%, Βηνκεραλία 18,3% θαη 
Τπεξεζίεο 79,3%.  
 

                                            Π Η Ν Α Κ Α    Β - 7 

                                           ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΑΔΠ 

                          

Σνκέαο    2005  

     % 

  2006  

    % 

  2007  

    % 

 2008    

    % 

 2009 

   % 

Πξσηνγελήο   3,2   2,8   2,5   2,5   2,4 

Γεπηεξνγελήο 19,1 18,6 18,5 19,0 18,3 

Σξηηνγελήο 77,7 78,6 79,0 78,5 79,3 
           Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 
 

 
Ο πξσηνγελήο ηνκέαο βξίζθεηαη, αθφκε, ζε κηα κεηαβαηηθή θάζε πνπ νθείιεηαη ζην 
λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγήζεθε σο απνηέιεζκα ηεο πιήξνπο έληαμεο 
ηεο Κχπξνπ ζηελ Δ.Δ. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζηε δηακφξθσζε ηνπ 
ΑΔΠ παξνπζηάδεη, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, κηα ζηαζεξά πησηηθή ηάζε θαη απφ ην 3,4% 
πνπ ήηαλ ην 2004, κεηψζεθε ζε 2,4% ην 2009 θαη θαηέγξαςε αξλεηηθφ ξπζκφ 
αλάπηπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 1,4%.   
 
Απφ ηελ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ λεζηνχ (925.100 εθηάξηα) πεξίπνπ 589.880 εθηάξηα 
ειέγρνληαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη απφ απηά ε γεσξγηθή γε απνηειεί ην 
24,0%, ηα δάζε ην 23,7%, νη άιιεο δαζνθαιπκκέλεο εθηάζεηο ην 30,3%, ε άγνλε θαη 
αθαιιηέξγεηε γε ην 9,6% θαη ε νηθηζηηθή γε ην ππφινηπν 12,4%. Καηά ηελ γεσξγηθή 
απνγξαθή ηνπ 2003 ε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο γεσξγηθήο γεο ήηαλ 141.700 εθηάξηα θαη 
έθηνηε ππνινγίδεηαη λα έρεη κεησζεί θαηά, ηνπιάρηζηνλ, 1,5%. Σέζζεξεηο  θαιιηέξγεηεο 
θαιχπηνπλ ην 77,5% ηεο αγξνηηθήο γεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζηηεξά θαιχπηνπλ ην 
43,4%, ηα θηελνηξνθηθά θπηά ην 15,5%, νη ακπειψλεο ην 11,0% θαη νη ειηέο καδί κε ηηο 
ραξνππηέο ην 7,6%. Ζ κείσζε ηεο γεσξγηθήο γεο έρεη επεξεάζεη, θπξίσο, ηηο 
θαιιηέξγεηεο ησλ ακπειηψλ θαη ησλ εζπεξηδνεηδψλ.  
 
Ο αξηζκφο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αλέξρεηαη ζηηο 45.000, κε θάζε 
εθκεηάιιεπζε λα απνηειείηαη θαηά κέζν φξν απφ 5 αγξνηεκάρηα ζπλνιηθήο έθηαζεο 35 
ζηξεκκάησλ. Σν κηθξφ κέγεζνο θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ αγξνηηθνχ θιήξνπ, 
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δπζρεξαίλνπλ ηελ νξζή θαη απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, 
ηδηαίηεξα ζηηο εκηνξεηλέο πεξηνρέο. Σα ζεκαληηθφηεξα γεσξγηθά πξντφληα πνπ παξάγεη 
ε Κππξηαθή γε είλαη: ζηηεξά, παηάηεο, ζηαθχιηα, εζπεξηδνεηδή, ιαραληθά θαη ειηέο.  
 
Όζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα βηνινγηθψλ πξντφλησλ, νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο 
αλέξρνληαη ζε 3.200 εθηάξηα θαη απνηεινχλ ην 2,4% ηνπ ζπλφινπ ηεο γεσξγηθήο γεο. 
Οη πην ζεκαληηθέο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο είλαη νη ειηέο (35%), ηα ζηηεξά (49) θαη ηα 
ακπέιηα (7%).        
                       
Ζ θηελνηξνθία αλ θαη είλαη αξθεηά αληαγσληζηηθή, ελ ηνχηνηο θαηά πεξηφδνπο 
αληηκεησπίδεη εμεηδηθεπκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θξνχζκαηα αθζψδνπο 
ππξεηνχ, ηελ πξνζβνιή κεγάινπ αξηζκνχ αηγνπξνβάησλ απφ ηελ ηξνκψδε λφζν θαη 
ηηο κνιπζκέλεο δσνηξνθέο, κε απνηέιεζκα ηελ αλίρλεπζε αθιαηνμηλψλ ζην αγειαδηλφ 
γάια. Ζ αλεπάξθεηα ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο δσνηξνθψλ θαη ε, θαηά ζπλέπεηα, 
κεγάιε εμάξηεζε απφ ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ απνηειεί έλα πξφζζεην πξφβιεκα 
γηα ηελ θηελνηξνθία ηεο Κχπξνπ, αθνχ επεξεάδεη, δπζκελψο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 
ηεο. Σέινο ε ελαξκφληζε κε ηα ηζρχνληα ζηελ Δ.Δ., δεκηνπξγεί λέεο ππνρξεψζεηο ζηηο 
κεγάιεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, θπξίσο ρνηξνζηάζηα θαη βνπζηάζηα, νη νπνίεο 
ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο βέιηηζηεο ηερληθέο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, θάηη 
πνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο επελδχζεηο θαη αλεβάδεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  
 
Καηά ην 2009 ιεηηνχξγεζαλ ζηελ Κχπξν 236 βνπζηάζηα ζηα νπνία έγηλε εθηξνθή 
55.000 βννεηδψλ, εθ ησλ νπνίσλ 24.000 γαιαθηνθφξσλ αγειάδσλ, πνπ παξήγαλ 
143.000 γάιαθηνο. Ζ κέζε ηηκή παξαγσγνχ γάιαθηνο αλήιζε ζε  € 50,97/100kg. Ζ 
παξαγσγή βνείνπ θξέαηνο αλήιζε ζε 4.100 ηφλνπο θαη νη ηηκέο παξαγσγνχ 
δηακνξθψζεθαλ ζε € 284/100kg γηα ην κνζραξίζην θαη € 157/100 γηα ην αγειαδηλφ. 
ηελ ρνηξνηξνθία ιεηηνχξγεζαλ 95 νξγαλσκέλα ρνηξνζηάζηα απφ ηα νπνία 
νδεγήζεθαλ πξνο ζθαγή 620.110 ρνίξνη (ζηνηρεία κέρξη 30-11-2009). Ο αξηζκφο 
αηγνπξνβάησλ αλήιζε ζε 451.000 θαη ν θιάδνο παξήγαγε 46.115 ηφλνπο γάιαθηνο θαη 
7.000 ηφλνπο θξέαηνο. Ζ κέζε ηηκή παξαγσγνχ πξφβεηνπ γάιαθηνο αλήιζε ζε 
€95/100kg θαη απηή ηνπ θαηζηθίζηνπ  ζε € 60/100kg θαη ε κέζε ηηκή, δσληαλνχ βάξνπο, 
ησλ ακλνεξηθίσλ ζε 4,23€/Kg. 
 
Ζ πηελνηξνθία δελ αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηά ην 2009, πέξαλ ηνπ 
αληαγσληζκνχ απφ ηηο κεγάιεο θαη ζχγρξνλεο πηελνηξνθηθέο κνλάδεο ηνπ Ηζξαήι, 
πνπ ιφγσ ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρεη ε  Δ.Δ. ζηελ ρψξα απηή, έρνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα λα αληαγσληζζνχλ ηηο αληίζηνηρεο Κππξηαθέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Καηά 
ην 2009, ιεηηνχξγεζαλ 102 πηελνηξνθεία απφ ηα νπνία παξήρζεζαλ 11,5 εθαηνκ. 
δσδεθάδεο απγψλ θαη 28.000 ηφλνη θξέαηνο πνπιεξηθψλ.  
 
Ζ Αιηεία έρεη πεξηνξηζκέλε ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ 
αιηεπηηθνχ πινχηνπ ησλ Κππξηαθψλ ζαιαζζψλ αιιά θαη ηεο θαηνρήο, απφ ηελ 
Σνπξθία, ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αιηεπηηθψλ πεδίσλ ηεο Νήζνπ. Καηά ην 2009 ε ζπλνιηθή 
παξαγσγή ηεο ζαιάζζηαο αιηείαο αλήιζε ζηνπο 1.900 ηφλνπο θαη ζεκείσζε κείσζε  
έλαληη ηνπ 2008 θαηά 4,9%, ε δε αμία ηεο αλήιζε ζε 11,8 εθαη. επξψ. Ζ παξαγσγή 
ςαξηψλ απφ ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο γίλεηαη απφ κηθξφ αξηζκφ κνλάδσλ πνπ απνηειείηαη 
απφ 7 ηρζπνηξνθεία πάρπλζεο ηζηπνχξαο θαη ιαπξαθηνχ, δχν ηρζπνηξνθεία πνπ 
αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ πάρπλζε εξπζξνχ ηφλνπ θαη 9 κηθξέο κνλάδεο πνπ 
αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή πέζηξνθαο. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή αλήιζε ζηνπο 
3.390 ηφλνπο (κείσζε θαηά 5,9% έλαληη ηνπ 2008) θαη ε αμία ηεο ζε 17,3 εθαη. επξψ. 
Σν 48,0% απηήο ηεο παξαγσγήο, εμήρζε θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη 
πξνήιζαλ έζνδα χςνπο 7,7 εθαη. επξψ, έλαληη 26,0 εθαηνκ. επξψ ην 2008. Ζ κείσζε 
απηή νθείιεηαη ζην φηη ην 2009 δελ ιεηηνχξγεζαλ κνλάδεο πάρπλζεο εξπζξνχ ηφλνπ, νη 
εμαγσγέο ηνπ νπνίνπ αληηπξνζψπεπαλ ην 45% ηνπ ζπλφινπ. 
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                                                     Π Η Ν Α Κ Α    Β - 8 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΚΤΡΗΟΣΔΡΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 

ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

(κεηξηθνί ηφλνη) 

ΠΡΟΗΟΝ 2006 2007 2008* 2009* 

1.  ηηάξη   7.518  10.712 2.472   8.150 

2.  Κξηζάξη     58.372  52.007 3.496 30.520 

3.  Παηάηεο    127.500    155.500   115.000 123.00 

4.  Καξφηα   1.795    1.879 1.899   1.920 

5.  Πνξηνθάιηα      46.742 4 2.113     37.847 38.540 

6.  Γθξέηπθξνπη 30.832  26.700     27.527 28.070 

7.  Λεκφληα 17.692  14.154     15.214 15.450 

8.  ηαθχιηα  39.980  33.892     32.381 23.940 

9.  Μήια 10.742   8.594 6.543   7.630 

    10.  Ρνδάθηλα    4.000   4.111 4.153   4.320 

    11. Καξπνχδηα 31.433 29.310     20.809 21.220 

 12. Πεπφληα 10.161 10.070 9.577   9.880 

 13. Αριάδηα   1.100   1.138 1.230   1.260 

 14. Ακχγδαια      660      668   432      490 

 15. Διηέο       23.400 13.705     15.373 14.840 

 16. Υαξνχπηα    5.650   3.839 6.519   6.730 

 17. Σνκάηεο  30.302 29.386     23.443 24.510 

 18. Αγγνπξάθηα  17.180 15.415     13.793 14.840 

 19. Μπαλάλεο    7.000   7.100 5.650   6.610 

Πεγή: Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο 

 

Οξηζκέλα απφ ηα παξαγφκελα αγξνηηθά πξντφληα εμάγνληαη πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., 
αιιά θαη πξνο ηξίηεο ρψξεο, θπξίσο γεηηνληθέο. Οη Κππξηαθέο παηάηεο, επξέσο 
γλσζηέο γηα ηελ αλψηεξε πνηφηεηά ηνπο θαη ηα εζπεξηδνεηδή είλαη βαζηθά εμαγψγηκα 
πξντφληα. Καηά ην 2009 νη εμαγσγέο παηαηψλ αλήιζαλ ζηνπο 80.000 ηφλνπο, εθ ησλ 
νπνίσλ ην 93,7 εμήρζε ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ην ππφινηπν πξνο ηξίηεο ρψξεο. Οη 
εμαγσγέο ησλ εζπεξηδνεηδψλ αλήιζαλ ζηνπο 45,5 ρηι. ηφλνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην 
75,8% θαηεπζχλζεθε πξνο ηηο αγνξέο ηεο Δ.Δ. θαη ην ππφινηπν πξνο ηξίηεο ρψξεο. 
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                                               Π Η Ν Α Κ Α    Β - 9 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΚΤΡΗΟΣΔΡΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 

ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

(κεηξηθνί ηφλνη) 

ΠΡΟΗΟΝ 2006 2007 2008* 2009* 

 1. Γάια       187.800  183.358 194.931 189.190 

 2. Κξέαο Βφεην      4.003      3.920     4.248     4.120 

 3. Κξέαο Υνηξηλφ     52.512    54.978    59.173   59.680 

 4. Κξέαο Πνπιεξηθψλ    26.943    28.799    28.727   28.098 

 5. Κξέαο Πξφβεην      2.989     3.094     3.335     3.110 

 6. Κξέαο Δξηθίνπ      4.196     4.013     3.874     3.740 

 7. Απγά, 000 δσδεθάδεο       9.087   10.996     1.410   11.490 

Πεγή: Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο 

 
Ζ δσηθή παξαγσγή δελ επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο ρψξαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ γίλνληαη 
εηζαγσγέο, φισλ ησλ εηδψλ θξεάησλ απφ δηάθνξεο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 
ηεο Διιάδαο, απφ ηελ νπνία γίλνληαη εηζαγσγέο πξφβεηνπ θξέαηνο. Σν κνλαδηθφ άμην 
ιφγνπ εμαγψγηκν πξντφλ ηεο δσηθήο παξαγσγήο είλαη ην ραιινχκη. Ζ κέζε εηήζηα 
παξαγσγή ραιινπκηνχ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, είλαη πεξί ηνπο 12.000 ηφλνπο, εθ 
ησλ νπνίσλ εμάγεηαη ην 55% πεξίπνπ θαη απνθέξεη έζνδα χςνπο 40 εθαηνκ. επξψ. Σν 
Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ έρεη θαηνρπξψζεη ην ραιινχκη σο 
εκπνξηθφ ζήκα (Trade Mark) ζην Ζλ. Βαζίιεην, ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά, ελψ 
εθθξεκεί ζηηο Βξπμέιιεο ν θάθεινο γηα εγγξαθή ηνπ ραιινπκηνχ σο πξντφληνο 
Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ).   
 

Ζ αμία ηεο παξαγσγήο απφ ηα νξπρεία θαη ηα ιαηνκεία κεηψζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ 
ηειεπηαία δεθαεηία θαη ππνινγίζζεθε ζηα 47,9 εθαηνκ. επξψ έλαληη 57,9 εθαηνκ. επξψ 
ζην 2008. Ζ κνλαδηθή κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηελ ρψξα 
είλαη ην κεηαιιείν ραιθνχ ηεο θνπξηψηηζζαο. Ζ ιαηνκηθή βηνκεραλία είλαη έληνλα 
δξαζηεξηνπνηεκέλε θαη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ 167 ιαηνκεία πνπ παξάγνπλ δηάθνξα 
πεηξψκαηα θαη βηνκεραληθά νξπθηά. 
 
Ο δεπηεξνγελήο παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ζπκκεηέρεη, θαηά ηελ 
ηειεπηαία πεληαεηία, ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ κε πνζνζηφ 18,3-19,3% θαη  ζε γεληθφ 
επίπεδν θαηέγξαςε ειαθξά κείσζε 1,3% έλαληη ηνπ 2008. Ο ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο  
παξνπζίαζε  κείσζε 11,3%  πνπ νθείιεηαη  θπξίσο ζηε κείσζε  ησλ εμαγσγψλ 
κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, αιιά θαη ζηε κεησκέλε 
εζσηεξηθή δήηεζε. Απφ ηνπο ππνηνκείο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα δηεζψζεζαλ απηφο 
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζεκείσζε κηθξή αχμεζε, αθνχ ε  θαηαλάισζε απμήζεθε 
θαηά 2,1% θαη εθείλνο ηεο παξαγσγήο ραιινπκηνχ (βηνκεραλία ηξνθίκσλ) πνπ 
ζεκείσζε αχμεζε 14.1% έλαληη ηνπ 2008. Αληίζεηα θαηαπνληίζζεθε ν ζεκαληηθφο 
ππνηνκέαο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο πνπ ζεκείσζε κείσζε 12,1% έλαληη ηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο.  
 
Ο ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ πνπ είρε ήδε εηζέιζεη ζε πεξίνδν χθεζεο απφ ην ηειεπηαίν 
ηεηξάκελν ηνπ 2008 ππέζηε ζεκαληηθέο απψιεηεο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 
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ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ, γηα ην 2009 εθδφζεθαλ 6.482 άδεηεο  νηθνδνκήο γηα 
νηθηζηηθά θηίξηα ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 5,7% έλαληη ηνπ 2008. Σν ζπλνιηθφ 
εκβαδφλ ησλ αδεηψλ πνπ εθδφζεθαλ, γηα νηθηζηηθά θηίξηα, αλήιζε ζε 2.723.777 η.κ. ζε 
ζχγθξηζε κε 3.187.401 ηνπ 2008, ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 14,5%. Οη άδεηεο 
νηθνδνκψλ γηα κε νηθηζηηθά θηίξηα απμήζεθαλ θαηά 40,8% έλαληη ηνπ 2008, αιιά ην 
εκβαδφλ ηνπο ήηαλ κεησκέλν θαηά 18,3% ιφγσ θαηαζθεπήο κηθξφηεξσλ θηηξίσλ. 
πλνιηθά ην εκβαδφλ ησλ αδεηψλ νηθνδνκήο πνπ εθδφζεθαλ θαηά ην 2009 γηα φιεο ηηο 
θαηαζθεπέο κεηψζεθε θαηά 14,9%, πξάγκα πνπ θαλεξψλεη, πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, 
ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο. Ζ βαζηθή αηηία γηα ηελ 
κείσζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο βξίζθεηαη ζηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά 
θπξίσο ζηελ πηψζε ζηηο αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ απφ κε Κχπξηνπο. Οη αγνξέο 
αθηλήησλ απφ μέλνπο, θπξίσο Βξεηαλνχο, ππέζηεζαλ, θπξηνιεθηηθά, θαζίδεζε. 
πλνιηθά θαηά ην 2009 νη αγνξέο θαηνηθηψλ απφ μέλνπο αλήιζαλ ζε 1.761 αθίλεηα, 
έλαληη 6.636 ζην 2008. Τπήξμε δειαδή κηα πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 73,5%. Οη κεηψζεηο 
ησλ ηηκψλ αθηλήησλ ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ νη θαηαζθεπαζηέο, νη νπνίεο ζε νξηζκέλεο 
πεξηνρέο ππεξέβεζαλ θαη ην 20% δελ θαηάθεξαλ λα αλαζεξκάλνπλ ηελ αγνξά. Οη 
κεγαιχηεξεο κεηψζεηο θαηεγξάθεζαλ ζηηο επαξρίεο ηεο Ακκνρψζηνπ (-80,6%) θαη ηεο 
Λάξλαθαο (-80,4%). 
   
Ζ δηαρξνληθά δπλακηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ζην ΑΔΠ ζπλερίζηεθε θαη ην 
2009 θαη ην πνζνζηφ ηνπ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ αγγίδεη ην 80%. Όπσο είλαη 
θπζηθφ, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο δνθηκάζηεθε ζθιεξά απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη 
ηδηαίηεξα απφ ηελ πηψζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε απνηέιεζκα λα ζπξξηθλσζεί θαηά 5,6% 
έλαληη ηνπ 2008. Ο ππνηνκέαο ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζπξξηθλψζεθε 
θαηά 6,3% έλαληη αχμεζεο 6,5% ην 2008, θαηαγξάθνληαο ηελ ρεηξφηεξε επίδνζε ηεο 
ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Ο θιάδνο ηεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, πνπ έρεη κεγάιε 
ζπκκεηνρή ζην κεξίδην ηνπ ΑΔΠ πνπ παξάγεη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο, παξά ηα 
πξνβιήκαηα πνπ πξναλαθέξακε ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο αθηλήησλ ζε αιινδαπνχο, 
παξνπζίαζε νξηαθή πηψζε. Ο ππνηνκέαο ησλ μελνδνρείσλ θαη κνλάδσλ εζηίαζεο 
παξνπζίαζε γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά αξλεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 
7,0%, έλαληη -3,4% θαηά ην 2008. Ο ππνηνκέαο κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ 
ζπξξηθλψζεθε, επίζεο, θαηά 5,4%, έλαληη αχμεζεο 1,4% ζην 2008. Ο ππνηνκέαο ησλ 
ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ εξγαζηψλ ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία, κε 
βξαδχηεξνπο φκσο ξπζκνχο θαη θαηέγξαςε αχμεζε 4,9%, ζε ζχγθξηζε κε 6,0% ζην 
2008 θαη 10,3% ζην 2007. Θεηηθή αλάπηπμε ζεκεηψζεθε ζε ππνηνκείο, φπνπ ππάξρεη 
κεγάιε θξαηηθή παξέκβαζε φπσο, Γεκφζηα Γηνίθεζε, Παηδεία, Τγεία, Άκπλα θαη 
Κνηλσληθή Μέξηκλα. 
 
Οη εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε 
ηελ ζηαζεξή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ κεηεμέιημε θαη αλάδεημε ηεο 
Κχπξνπ ζε δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ θέληξν παξνρήο ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ. Ζ 
πξνζπάζεηα απηή ζπλδπάδεηαη κε ηε βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ ηεο 
ρψξαο θαη ππάξρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα ζε εμέιημε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 
ιηκαληψλ, ηε βειηίσζε ησλ ζπγθνηλσληψλ, ηελ πάηαμε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηε 
δεκηνπξγία ελεξγεηαθνχ θέληξνπ θαη ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ θπζηθνχ αεξίνπ, ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηελ απαζρφιεζε ηνπ αιινδαπνχ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ θαη πνιιά άιια. Σα κεγάια έξγα θαηαζθεπήο ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ζηα 
αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη Πάθνπ, πνπ ήδε εηέζεζαλ ζε ιεηηνπξγία, βειηίσζαλ ηελ 
εηθφλα ηεο ρψξαο ζε πνιιά επίπεδα θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 
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B - VII.  Δπηηφθηα - Πηζησηηθή Δπέθηαζε 

 
Σν 2009 ηα επηηφθηα ησλ λέσλ δαλείσλ θαη ησλ λέσλ θαηαζέζεσλ πξνο κε 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξά θαηέγξαςαλ κείσζε ζηελ Κχπξν, 
φπσο εμ άιινπ ζπλέβε θαη ζηε δψλε ηνπ επξψ, σο απνηέιεζκα ηεο ραιαξήο 
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, αιιά θαη ηεο ζηαδηαθήο 
νκαινπνίεζεο ηεο αγνξάο. Όκσο ε κείσζε ζηα εγρψξηα επηηφθηα, θαηαζέζεσλ θαη 
ρνξεγήζεσλ, ππνιείπνληαλ ηεο κείσζεο ησλ αληηζηνίρσλ επηηνθίσλ ηεο δψλεο ηνπ 
επξψ. Απηφ απνδφζεθε ζηνλ έληνλν αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ πλεξγαηηθψλ 
Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ γηα άληιεζε θαηαζέζεσλ, κε 
ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηάο ησλ.    
 
Σν κέζν δαλεηζηηθφ επηηφθην γηα λέα δάλεηα ζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο  θαη 
κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ 1 εθαηνκ. €, κεηψζεθε απφ 7,20% ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ζην 
6,00% ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Σν αληίζηνηρν επηηφθην ζηελ δψλε ηνπ επξψ θπκάλζεθε ζε 
ρακειφηεξα επίπεδα θαη έθιεηζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζην 3,27% απφ ην 4,73% πνπ 
ήηαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009. Σν κέζν επηηφθην γηα ίδηαο κνξθήο δάλεηα θαη γηα πνζά 
άλσ ηνπ 1 εθαηνκ. € έθιεηζε ηνλ Γεθέκβξην ζην 5,47%, ελψ ην αληίζηνηρν ηεο 
επξσδψλεο ζην 2,18%. 
 
Σν κέζν επηηφθην ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πξνο λνηθνθπξηά κεηψζεθε ζην 5,00% ζην 
ηέινο ηνπ έηνπο, απφ ην 6,69% ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009. Σν αληίζηνηρν επηηφθην ζηελ 
επξσδψλε θαηέιεμε ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζην 2,71% θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 
δηαηεξήζεθε κηα ςαιίδα 229 κνλάδσλ βάζεο έλαληη ηνπ Κππξηαθνχ. εκεηψλεηαη φηη 
ζην ηέινο ηνπ 2008 ε αληίζηνηρε ςαιίδα αλήιζε ζηηο 147 κνλάδεο βάζεο, δειαδή 
εληφο ηνπ 2009 ε ςαιίδα κεηαμχ ζηεγαζηηθψλ επηηνθίσλ Κχπξνπ θαη επξσδψλεο 
δηεπξχλζεθε θαηά 82 κνλάδεο βάζεο.      
 
Σν κέζν επηηφθην πξνο ηα λνηθνθπξηά γηα θαηαλαισηηθνχο ζθνπνχο κεηψζεθε ειαθξά, 
θαηά 94 κνλάδεο βάζεο θαη έθιεηζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζην 7,00%. Σν αληίζηνηρν 
κέζν επηηφθην ζηε δψλε ηνπ επξψ θαηέγξαςε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαη ελψ ζηελ αξρή 
ηνπ έηνπο ήηαλ πςειφηεξν απφ ην Κππξηαθφ, έθιεηζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζην 6,42%, 
δειαδή 58 κνλάδεο βάζεο ρακειφηεξα απφ ην Κππξηαθφ.  
 
ε φ,ηη αθνξά ηα θαηαζεηηθά επηηφθηα, απηά θηλήζεθαλ επίζεο θαζνδηθά θαη ην κέζν 
επηηφθην λέσλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο κέρξη έλα ρξφλν, απφ κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
επηρεηξήζεηο, κεηψζεθε απφ 5,07% ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, ζην 2,86% ζην ηέινο ηνπ 
έηνπο. Σν αληίζηνηρν κέζν επηηφθην θαηαζέζεσλ ηδησηψλ θαηέγξαςε παξάιιειε πνξεία 
θαη κεηψζεθε απφ ην 6,15% ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ζην 4,13% ζην ηέινο ηνπ έηνπο. 
ηελ επξσδψλε ηα πξναλαθεξζέληα επηηφθηα θηλήζεθαλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα, ήηνη 
3,28% θαη 1,67% αληίζηνηρα. 
 
Οη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ησλ δαλεηζηηθψλ επηηνθίσλ κεηαμχ Κχπξνπ θαη επξσδψλεο 
πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ελψζεσλ θαη θνξέσλ, νη νπνίνη 
δήηεζαλ θαη΄ επαλάιεςε ηελ παξέκβαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 
Κχπξνπ θαη ηεο Κπβέξλεζεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζηελ Κχπξν ν κεραληζκφο 
κεηάδνζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, πξάγκα πνπ ζα είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 
Κππξηαθήο νηθνλνκίαο. Σειηθά, παξά ηηο φπνηεο παξεκβάζεηο, ην απνηέιεζκα ήηαλ 
πεληρξφ. Πνιινί θαηεγφξεζαλ ηηο ηξάπεδεο γηα θεξδνζθνπηθή πνιηηηθή, αλάκεζά ηνπο 
θαη θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη, άιινη δε, ηνλ νμχ αληαγσληζκφ κεηαμχ πλεξγαηηθψλ 
Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε θνηλήο 
επνπηείαο, πξάγκαηα πνπ δελ ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πνπ ζα 
νδεγήζνπλ, ζηαδηαθά, ζε ρακειφηεξα επηηφθηα.  
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Οη αξλεηηθέο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο θαη ηα πςειά επηηφθηα επεξέαζαλ, 
αλαπφθεπθηα θαη ηελ πηζησηηθή επέθηαζε. Μεηά απφ κηα έληνλε αλνδηθή πνξεία πνπ 
δηήξθεζε κέρξη ηα κέζα ηνπ 2008, ν ξπζκφο ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο επηβξαδχλζεθε 
έληνλα ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 2009. Πην ζπγθεθξηκέλα ν εηήζηνο ξπζκφο κεγέζπλζεο 
ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αλήιζε ζην 8,4% ηνλ Γεθέκβξην 
ηνπ 2009,  ζε ζχγθξηζε κε 19,5% ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ο 
εηήζηνο ξπζκφο κεγέζπλζεο ησλ δαλείσλ ζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο 
παξνπζίαζε επηβξάδπλζε ζην 9,3% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζε ζχγθξηζε κε 22,7% 
ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2008.  
 
Ο εηήζηνο ξπζκφο επέθηαζεο ησλ δαλείσλ ζε εγρψξηα λνηθνθπξηά παξνπζίαζε, 
επίζεο, έληνλε επηβξάδπλζε, θζάλνληαο ζην 8,8% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009, έλαληη 
17,6% ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2008.  Ζ θαηαλνκή ησλ δαλείσλ κε βάζε ηνλ ζθνπφ 
ηνπ δαλείνπ θαλεξψλεη φηη θαη νη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο παξνπζίαζαλ έληνλε 
επηβξάδπλζε ζηνπο ξπζκνχο κεγέζπλζεο, κε ηελ θαηεγνξία ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 
λα θαηαγξάθεη ηελ ζεκαληηθφηεξε επηβξάδπλζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ελ ιφγσ δάλεηα 
θαηέγξαςαλ εηήζηα άλνδν 11,5% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009, ζε ζχγθξηζε κε 22,2% ηνλ 
αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2008. Σα δάλεηα γηα θαηαλαισηηθνχο ζθνπνχο παξνπζίαζαλ 
άλνδν θαηά ην 2009 ηεο ηάμεο ηνπ 7,5% ζε ζχγθξηζε κε άλνδν 13,9% ην πξνεγνχκελν 
έηνο θαη ηα ινηπά δάλεηα απμήζεθαλ θαηά 5,7% ζε ζχγθξηζε κε αχμεζε θαηά 14,4% 
πνπ ζεκείσζαλ θαηά ην 2008.  
 
Σν 50,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ πνπ ρνξήγεζαλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 
πξνο εγρψξηα λνηθνθπξηά εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ην 
23,1% ζηελ θαηεγνξία ησλ θαηαλαισηηθψλ θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ ηνπ 26,5% ζηελ 
θαηεγνξία ησλ ινηπψλ δαλείσλ. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ ρνξεγήζεσλ γηα  
επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο, ν ηνκέαο ηεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο εμαθνινπζεί 
λα θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε 24,4% θαη αθνινπζνχλ ην εκπφξην 
(ρνλδξηθφ/ιηαληθφ) 8,8%, ηα μελνδνρεία/εζηηαηφξηα 4,6% θαη ε κεηαπνίεζε 3,6%. 
 
 
 

B - VIII. Δλέξγεηα 

 
Σν ελεξγεηαθφ δήηεκα επεξεάδεη ζε ηδηαίηεξα κεγάιν βαζκφ ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο 
ζηελ Κχπξν θαη ε επίιπζε ηνπ απνηειεί άκεζε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Κππξηαθή 
θπβέξλεζε. Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Κχπξνπ βαζίδεηαη ζε ηέζζεξεηο βαζηθέο 
ζπληζηψζεο.  
 
Ζ πξψηε ζπληζηψζα αθνξά ζηελ δεκηνπξγία Δζληθνχ Δλεξγεηαθνχ Κέληξνπ, ελφο 
έξγνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηεξκαηηθφ ζηαζκφ απνυγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη 
ηεξκαηηθφ ζηαζκφ απνζήθεπζεο πεηξειαηνεηδψλ. Σν έξγν ζα θνζηίζεη 1,1 δηο Δπξψ θαη 
ζα πεξαησζεί δχν ρξφληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 
χκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ νη δηεξγαζίεο γηα ηελ 
έιεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ βξίζθνληαη πιένλ ζε πιήξε εμέιημε. Ζ ζεκαζία ηεο 
έιεπζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 
Κχπξνπ, αθνχ ζα θαζνξίζεη ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, πξάγκα πνπ ζα έρεη 
ζεκαληηθέο πξνεθηάζεηο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Ο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πςειή εμάξηεζε απφ εηζαγφκελεο πεγέο ελέξγεηαο, ηελ έληνλε 
θπξηαξρία ηνπ πεηξειαίνπ ζην ελεξγεηαθφ  ηζνδχγην, ηελ ηαρεία αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο 
δήηεζεο, ηηο δπζθνιίεο δηαζχλδεζεο κε ηα επξσπατθά δίθηπα θαη ηνλ ζρεηηθά ρακειφ 
βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 
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Ο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο εηζαγσγήο θαη απνυγξνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 
πξνγξακκαηίδεηαη λα αλεγεξζεί ζηελ πεξηνρή Βαζηιηθνχ (30 ρικ. δπηηθά ηεο 
Λάξλαθαο), φπνπ βξίζθεηαη ν λένο ειεθηξνπαξαγσγηθφο ζηαζκφο ηεο Αξρήο 
Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ, ε νπνία ζα έρεη, επίζεο, ηελ επζχλε θαηαζθεπήο ηνπ ηεξκαηηθνχ 
ζηαζκνχ. Σν θπζηθφ αέξην ζα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή θαη ν 
θαζνξηζκφο ησλ εηζαγνκέλσλ πνζνηήησλ  ζα θαζνξίδεηαη βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ 
δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ήδε, ηδξχζεθε ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ 
(ΓΔΦΑ), ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηζαγσγή, 
εθκεηάιιεπζε, δηαλνκή, θιπ., ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Μέηνρνη ζηελ ΓΔΦΑ, ζα είλαη ην 
Γεκφζην κε πνζνζηφ 56% θαη ε Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ κε 44%. 
 
Ζ ΓΔΦΑ επειπηζηεί φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνκεζεχεη ηελ Κππξηαθή αγνξά κε θπζηθφ 
αέξην κέρξη ην 2014. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ επηινγή ηνπ παξφρνπ  έρνπλ 
μεθηλήζεη, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ζηελ ηειηθή θάζε επηινγήο κεηέρνπλ νη 
εμήο πνιπεζληθέο εηαηξείεο: Shell International Trading Middle East, BG LNG 
Trading, BP Gas Marketing και Exxon Mobil. Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ΓΔΦΑ θαη 
παξφρνπ αλακέλεηαη λα είλαη χςνπο 10 δηο επξψ, δειαδή ίζε κε ην 58% ηνπ ΑΔΠ θαη 
ζα έρεη ηελ θάιπςε ηνπ Γεκνζίνπ.    
    
Ζ  πεξηνρή Βαζηιηθνχ ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηνχλ θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ λένπ 
ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ εηζαγσγήο θαη απνζήθεπζεο πεηξειαηνεηδψλ, ζα απνηειεί ζην 
εμήο ην Δλεξγεηαθφ Κέληξν Κχπξνπ. Ζ Κχπξνο έρεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε πξνο ηελ 
Δ.Δ. λα δηαηεξεί, απφ 01-01-2008, ελεξγεηαθά απνζέκαηα πνπ λα ηζνδπλακνχλ κε 90 
εκέξεο κέζεο θαηαλάισζεο. Οη αλακελφκελεο πνζφηεηεο πνπ ζα θηινμελήζεη ην 
ελεξγεηαθφ θέληξν πεξηιακβάλνπλ 130.000 Μ.Σ. ιεπθψλ πξντφλησλ (βελδίλε θ.α), 
15.000 Μ.Σ. πγξαεξίνπ (LPG) θαη 15.000 Μ.Σ. αζθάιηνπ, σο ιεηηνπξγηθά απνζέκαηα 
θαη 700.000 Μ.Σ. ιεπθψλ πξντφλησλ γηα ζηξαηεγηθά απνζέκαηα. ήκεξα, κέξνο ησλ 
ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ ηεο Κχπξνπ, απνζεθεχεηαη ζηελ Διιάδα, βάζεη ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο. Ζ αλέγεξζε ηνπ ηεξκαηηθνχ ησλ πεηξειαηνεηδψλ ζα γίλεη κε ηελ κέζνδν ηεο 
απηνρξεκαηνδφηεζεο ΒΟΣ. εκεηψλνπκε φηη ζήκεξα φια ηα παξάγσγα πεηξειαίνπ 
είλαη εηζαγφκελα. αθνχ ε Κχπξνο δελ έρεη δηπιηζηήξην. Σν Κππξηαθφ Γηπιηζηήξην 
Πεηξειαίνπ δηέθνςε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο 22/04/2004 θαη νη εγθαηαζηάζεηο έρνπλ 
κεηαηξαπεί ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο πεηξειαηνεηδψλ.  
 
Ζ δεχηεξε ζπληζηψζα ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο αθνξά ζηελ νινθιήξσζε 
απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη έλα ειθπζηηθφ 
πεξηβάιινλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηδησηηθψλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ. Ήδε απφ 
1/1/2009, έρεη απειεπζεξσζεί ην 35% ηεο αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
 
Ζ ηξίηε ζπληζηψζα είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηείζδπζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο. ήκεξα νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 
ζπκκεηέρνπλ κφλνλ κε 5,0% πεξίπνπ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο Κχπξνπ. Ζ ελέξγεηα 
απηή παξάγεηαη θαηά 65% απφ ειηαθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα, ελψ αχμεζε 
παξνπζηάδεη θαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ βηνκάδα.   
 
Σέινο, ε ηέηαξηε ζπληζηψζα ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Κχπξνπ, αθνξά ην δήηεκα 
ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ζηνλ ππνζαιάζζην ρψξν ηεο Νήζνπ. Ζ 
Κππξηαθή Γεκνθξαηία έρεη αλαθνηλψζεη ηνλ 1ν γχξν αδεηνδνηήζεσλ γηα ηελ ρνξήγεζε 
αδεηψλ έξεπλαο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη αθνινχζσο εθκεηάιιεπζήο ηνπο, ζηελ 
πεξίπησζε αλαθάιπςεο νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκσλ απνζεκάησλ ζε έληεθα (11)  
απφ ηα 13 πξνο δηεξεχλεζε πεδία, εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο (ΑΟΕ) 
ηεο Γεκνθξαηίαο. Μέρξη ζηηγκήο ππάξρεη ε αδεηνδφηεζε ηνπ πεδίνπ αξηζκφο (12), ε 
νπνία έρεη θαηαθπξσζεί ζηελ ακεξηθάληθε εηαηξεία Noble Energy θαη αλακέλεηαη λα 
αξρίζνπλ ζχληνκα νη ζρεηηθέο έξεπλεο. εκεηψλνπκε φηη ην πεδίν 12 ζπλνξεχεη κε 
πεδίν πνπ αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε ηνπ Ηζξαήι θαη ζην νπνίν, ε 
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πξναλαθεξφκελε εηαηξεία έρεη εληνπίζεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο πδξνγνλαλζξάθσλ, 
πξάγκα πνπ, ζεσξεηηθά, απμάλεη ηηο πξννπηηθέο εληνπηζκνχ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη 
ζην πεδίν πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο ΑΟΕ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.  
 
 
 

Β - ΗΥ. Ναπηηιία 
 
Ζ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ιεηηνχξγεζε, θαηαιπηηθά, ζηελ 
αλαβάζκηζε  ηνπ Κππξηαθνχ Νενινγίνπ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ είζνδν ηεο Κππξηαθήο 
ζεκαίαο ζηελ Λεπθή Λίζηα ηνπ Μλεκνλίνπ ησλ Παξηζίσλ θαη ηνπ Σφθπν, κε 
απνηέιεζκα ηελ εμέιημε ηεο Κχπξνπ ζε πιήξεο λαπηηιηαθφ θέληξν. Σν Κππξηαθφ 
Νενιφγην βξίζθεηαη ζήκεξα ζηε 10ε ζέζε ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ θαη ηελ 3ε ζέζε ηνπ 
ζηφινπ ηεο Δ.Δ.25, κε εγγεγξακκέλα 1.802 πινία νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 21 εθ. θφξσλ, 
πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 16% ηνπ ζπλφινπ.  
 
Ζ ζπλεηζθνξά ηεο λαπηηιίαο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ, αλέξρεηαη ελ κέζσ 
νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ 5%, πνπ ζεσξείηαη έλα απφ ηα 
πςειφηεξα ζηελ Δ.Δ. Σα θξαηηθά έζνδα απφ ηέιε εγγξαθήο, θφξνπο, θιπ., πνπ 
θαηαβάιινπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ππεξβαίλνπλ ηα 8 εθ. επξψ εηεζίσο θαη νη άκεζα 
απαζρνινχκελνη ζηηο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο  ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ αλέξρνληαη 
ζε 4.000, ελψ πνιιέο άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε παξάιιειεο, κε 
ηελ λαπηηιία, δξαζηεξηφηεηεο. 
 
Ζ Κχπξνο έρεη θαηαζηεί πιένλ, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θέληξα 
δηαρείξηζεο πινίσλ θαη πεξηζζφηεξεο απφ 130 λαπηηιηαθέο εηαηξείεο δηαηεξνχλ 
κνλάδεο πιήξνπο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ απηψλ  
έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ πφιε ηεο Λεκεζνχ θαη αξθεηέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο, 
παγθνζκίσο, λαπηηιηαθέο εηαηξείεο έρνπλ κεηαθέξεη ηα Κεληξηθά Γξαθεία ηνπο ζηελ 
πφιε απηή. Δθηηκάηαη φηη νη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Κχπξν λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 
δηαρεηξίδνληαη ζήκεξα ην 4% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, πξάγκα πνπ έρεη πνιιά νθέιε 
γηα ηελ Κππξηαθή νηθνλνκία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ην ζχλνιν ησλ λαπηηιηαθψλ 
εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κχπξν, δειαδή εηαηξείεο πινηνθηεζίαο θαη 
δηαρείξηζεο πινίσλ, ην 87% πξνέξρεηαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.    
 
Σν 2009 ραξαθηεξίζζεθε απφ ηελ ζεηηθή εμέιημε ηεο αθαίξεζεο ηεο «Κππξηαθήο 
εκαίαο» απφ ηελ απνθαινχκελε “Target List” ηεο Ακεξηθαληθήο Αθηνθπιαθήο 
(USCG), πξάγκα πνπ βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ηεο «Κππξηαθήο εκαίαο» ζηελ 
πνληνπφξν λαπηηιία. ε κηα λεψηεξε εμέιημε, κεηά απφ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 
ηεο Κχπξνπ πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε ηειεπηαία ελέθξηλε ηελ θνξνιφγεζε 
ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, πνπ έρνπλ έδξα ηνπο ηελ Κχπξν, κε βάζε ηελ 
ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηφινπ ηνπο θαη φρη κε βάζε ηα έζνδά ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη 
θνξνινγηθή ειάθξπλζε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, πξάγκα πνπ αλακέλεηαη λα 
ζεκαηνδνηήζεη ηελ θάζνδν θαη άιισλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Μεγαιφλεζν, νη 
νπνίεο ζα εθκεηαιιεπζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο λέαο θνξνινγηθήο ξχζκηζεο, ε νπνία 
είλαη ζχκθσλε κε Δπξσπατθφ Κεθηεκέλν.     
 
 

Β - Υ.  Δμέιημε Βαζηθψλ Οηθνλνκηθψλ Μεγεζψλ 
 
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ κεηά απφ αλνδηθή πνξεία αξθεηψλ 
εηψλ, πνπ είρε σο επηζηέγαζκα ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δ.Δ. θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ 
επξψ, εηζήιζε, κε θαζπζηέξεζε αξθεηψλ κελψλ, ζε χθεζε, πνπ έγηλε ηδηαίηεξα 
αηζζεηή θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2009. Ζ κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηηο αληνρέο ηεο 
νηθνλνκίαο θαη ζην πγηέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, δεκηνχξγεζαλ θαη΄ αξρήλ, πςειέο 
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πξνζδνθίεο φηη ε Κχπξνο ζα μεπεξλνχζε, ζρεδφλ αιψβεηε, ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή 
θξίζε. Ζ αληίιεςε απηή επηθξαηνχζε ζε κεγάιε κεξίδα πνιηηψλ, αιιά δπζηπρψο θαη  
ζε κεξίδα θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ άζθεζε ηεο 
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, κε απνηέιεζκα λα κελ ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, παξά ηηο έγθαηξεο θαη έληνλεο πξνεηδνπνηήζεηο ησλ 
παξαγσγηθψλ θνξέσλ, θπξίσο ηνπ Κππξηαθνχ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ 
Δπηκειεηεξίνπ (ΚΔΒΔ) θαη ηεο Οκνζπνλδίαο Δξγνδνηψλ & Βηνκεράλσλ (ΟΔΒ).   
 

                                                Π Η Ν Α Κ Α    Β - 10 

                        ΔΞΔΛΗΞΖ ΒΑΗΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ 
                                       (Δκαηομμύπια εςπώ – ηπέσοςζερ ηιμέρ) 
                                                                                                                                                              

    2006    2007    2008   2009 

Α.Δ.Π.  14.435,2 15.879,1  17.247,7  16.946,5 

       Μεηαβολή % *          4,1          5,1           3,6        - 1,7 

     

ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖΝ ΑΔΠ     18.538    20.118   21.643 20.993 

       Μεηαβολή %          5,5          8,5        7,6     - 3,0 

     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ   6.271,1   6.693,6   7.345,7    7.861,1 

       Μεηαβολή %         6,9         6,7       9,7        7,0 

     

ΓΖΜ. ΗΟΕΤΓΗΟ (% ΑΔΠ)       - 1,2        3,4       0,9     - 6,1 

     

ΓΖΜ. ΥΡΔΟ   9.330,9   9.261,5   8.346,0     9.526,3 

                  % ΑΔΠ        64,6        59,4        48,4          56,2 

     

ΠΛΖΘΩΡΗΜΟ ***%         2,2         2,2          4,4            0,2 

     

ΑΝΔΡΓΗΑ  %         4,5         4,3          3,7            5,3 

     

ΗΟΕ. ΣΡΔΥΟΤΩΝ 

ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ % ΑΔΠ  
  - 7,0 - 11,7   - 17,7       - 8,5 

     

ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖΝ ΑΔΠ Δ 

ΜΟΝ. ΑΓΟΡ. ΑΞΗΑ (PPS) 

- (ΔΔ27=100) 

 

      90,7 

 

      93,6 

 

      95,8        98,3 

       Πεγή:  ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ – Eurostat                                   (*)     ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2005 
                                                                                                                    (***)    ελαξκνληζκέλνο πιεζσξηζκφο      

Β - ΥI.  Αθαζάξηζην  Δγρψξην  Πξντφλ 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Πίλαθα Β-10 πξνθχπηεη φηη ε νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ ζεκείσλε 
ζεκαληηθνχο ξπζκνχο, πνπ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ππεξέβαηλαλ, θαηά κέζν φξν, ην 
4,0%. Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο ήζαλ πςειφηεξνη απφ απηνχο 
ηεο επξσδψλεο θαη πιεζίαδαλ θαηά πνιχ ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο 
νηθνλνκίαο. Όπσο πξναλαθέξζεθε ε νηθνλνκηθή χθεζε ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε ζην 
δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2009, αλ θαη ην ΑΔΠ είρε αξρίζεη λα παξνπζηάδεη αξλεηηθνχο 
ξπζκνχο αλάπηπμεο απφ ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2008. Γηα ην 2009 ην ΑΔΠ 
ζπξξηθλψζεθε θαηά 1,7%, ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2005  θαη απηφ ζπκβαίλεη γηα πξψηε 
θνξά κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974. ε απφιπηεο ηηκέο ην ΑΔΠ αλήιζε ζε 
16.946,5 εθαηνκ. επξψ, έλαληη 17.247,7 εθαηνκ. επξψ ζην 2008. Ζ ζεκεησζείζα 
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επηβξάδπλζε ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο γηα ην 2009, νθείιεηαη ζηελ γεληθφηεξε 
νηθνλνκηθή χθεζε, αιιά ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ θαη ν ηνπξηζκφο είραλ ηηο 
δπζκελέζηεξεο επηπηψζεηο γηα ηνλ αξλεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο.  
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Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ 

 
 

Β - XΗΗ.  Καηά Κεθαιήλ ΑΔΠ 
 
Ζ δπλακηθή αλάπηπμε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο αληηθαηνπηξίδεηαη, σο είλαη θπζηθφ θαη 
ζηελ αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ην νπνίν απμήζεθε ην 2008 θαηά 7,6% θαη 
έθζαζε ηα 21.643 Δπξψ. Ζ αχμεζε ζηα έηε 2006 θαη 2007 ήηαλ  5,5% θαη 8,5% 
αληηζηνίρσο. Καηά ην 2009 ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζπξξηθλψζεθε, γηα πξψηε θνξά, 
θαηά 3,0%, σο θπζηθφ επαθφινπζν ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ ΑΔΠ θαη κεηψζεθε ζηα 
20.993 επξψ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT ην θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην 
Δγρψξην Πξντφλ ηεο Κχπξνπ ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο αμίαο (PPS) αλήιζε θαηά ην 
2007 ζε 90,8% ηεο ΔΔ27, ελψ ζην 2008 ππνινγίζζεθε ζε 94,6% θαη 98,3% ζην 2009, 
πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη παξακέλεη πςειφηεξν απηνχ ησλ πεξηζζνηέξσλ λέσλ 
θξαηψλ - κειψλ Δ.Δ. 
 
 

Β - XΗΗΗ.  Πξνυπνινγηζκφο 
 
Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2009 απμήζεθε θαηά 10,6% θαη αλήιζε ζε 7.375 
εθαηνκ. επξψ. Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ειήθζεζαλ ππφςε ην 
Αλαζεσξεκέλν Πξφγξακκα χγθιηζεο 2005-2009, νη πξφλνηεο ηνπ πκθψλνπ 
ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην 
δηαξζξσηηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζα πξέπεη λα βειηηψλεηαη εηήζηα ηνπιάρηζηνλ 
θαηά 0,5% κέρξη ην 2009 θαη ην δεκφζην ρξένο λα ηνπνζεηεζεί ζε πησηηθή πνξεία γηα 
λα πεξηνξηζζεί γχξσ ζην 45% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009.  
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ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2009 έγηλε ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα αλαθαηαλνκήο ησλ 
δαπαλψλ κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο ηεο 
θπβέξλεζεο. Καηά ζπλέπεηα ηα ππνπξγεία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηνπο 
ηνκείο ηεο πγείαο, παηδείαο, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, νδηθήο αζθάιεηαο θαη ελέξγεηαο, 
έιαβαλ κεγαιχηεξεο, ζπγθξηηηθά απμήζεηο απφ ηα άιια ππνπξγεία. Οη δαπάλεο γηα 
θνηλσληθέο παξνρέο απμήζεθαλ θαηά 25,1%, κε ζηφρν λα εληζρπζνχλ νη νηθνλνκηθά 
αζζελέζηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη νη αλαπηπμηαθέο δαπάλεο θαηά 16,2%, ελψ νη 
δαπάλεο γηα έξγα πνπ βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή απμήζεθαλ θαηά 19,1%.   
 
Οη κεγαιχηεξεο απμήζεηο γηα αλαπηπμηαθέο δαπάλεο δφζεθαλ ζηα Τπνπξγεία: 
Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο (271.9%), Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο & 
Σνπξηζκνχ (149,8%), Τπνπξγείν Τγείαο (77,8%) θαη Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (57,4%). 
Οη κεγαιχηεξεο απμήζεηο γηα ηαθηηθέο θαη πάγηεο δαπάλεο δφζεθαλ ζηα Τπνπξγεία: 
Δμσηεξηθψλ (25,3%), Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο (25,3%), Τγείαο 
(16,4%), Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (6,2%) θαη Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ (12,6%) 
 
Ζ θαηάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ είρε σο βαζηθή θηινζνθία ηελ 
εμπγίαλζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ θαη βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ δηαηήξεζε νξηαθνχ ην 
πιενλαζκαηηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ ή παξνπζίαζε κηθξνχ ειιείκκαηνο, ηελ 
δξαζηηθή κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θάησ απφ ην 
50,0% ηνπ ΑΔΠ, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009. Σειηθά αξθεηνί ζηφρνη δελ επεηεχρζεζαλ. 
 

Β - IVX.  Γεκνζηνλνκηθφ Ηζνδχγην 

 
Σν δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην ηεο Κχπξνπ ήηαλ γηα πνιιά ρξφληα ειιεηκκαηηθφ, αιιά ε 
αζθεζείζα νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ελ φςεη ηεο έληαμεο ζηελ ΟΝΔ είρε ζεηηθά 
απνηειέζκαηα θαη έηζη  ην έιιεηκκα κεηψζεθε απφ 4,1% ηνπ ΑΔΠ πνπ ήηαλ ην 2004, ζε 
2,4% ην 2005 θαη ζε 1,2% ην 2006. Ζ πνιηηηθή απηή ζπλερίζηεθε θαη ην 2007 κε ζηφρν 
ηελ πεξαηηέξσ κείσζή ηνπ, έζησ θαηά 0,5%, φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη θαη ζην 
Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
 
Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο απηήο μεπέξαζαλ θάζε πξνζδνθία, αθνχ ζην 2007 ην 
έιιεηκκα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ φρη κφλνλ εμαιείθζεθε, αιιά κεηαηξάπεθε ζε 
πιεφλαζκα 3,4% επί ηνπ ΑΔΠ θαη ζε 0,9% ζην 2008, πνπ έδσζε πνιιά πεξηζψξηα 
ζηελ θπβέξλεζε γηα επέιηθηεο θηλήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κείσζε ηνπ δεκφζηνπ 
ρξένπο, ηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ πνιηηψλ, θιπ.  Ζ θπβέξλεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ θ. Γ. Υξηζηφθηα, πνπ αλέιαβε ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ηνλ Φεβξνπάξην 
ηνπ 2008, βξέζεθε πξν ελφο πξνυπνινγηζκνχ πνπ είρε ςεθηζζεί πξηλ ιίγνπο κήλεο, 
ζπλέρηζε λα αζθεί ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο γηα ην ππφινηπν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
βάζεη ηνπ εγθξηζέληνο πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο ξηδηθέο αιιαγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
επεξεάζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ.     
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                   ΔΞΔΛΗΞΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ 

 

Έηνο 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

ε εθ. € -763,2 -515,6 -325,5 -172,5 537,4 157,6 -1.028,7 

% ΑΔΠ   - 6,5    - 4,1   - 2,4   - 1,2     3,4     0,9      - 6,1 

    Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ                                                  (*) Πξνζσξηλά ζηνηρεία 
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Σν 2009 πνπ είλαη ε πξψηε ρξνληά πνπ ε παξνχζα Κπβέξλεζε είρε ηελ απφιπηε 
επζχλε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ην 
δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην παξνπζίαζε έιιεηκκα ηεο ηάμεο ηνπ 6,1%, παξά ηηο αξρηθέο 
πξνβιέςεηο. 
 
Σα έζνδα (εμαηξνπκέλσλ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εζφδσλ), κεηά ηελ αλαζεψξεζε πνπ 
έγηλε ζηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αλήιζαλ, ζχκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία, ζηα 6.017,8 
εθαη. επξψ, δειαδή ζεκείσζαλ κείσζε χςνπο 12,7%. Πην αλαιπηηθά, ηα έζνδα απφ 
ηνπο άκεζνπο θφξνπο κεηψζεθαλ θαηά 16,1%. Όκσο ηα έζνδα απφ ηνπο άκεζνπο 
θφξνπο ησλ κηζζσηψλ απμήζεθαλ θαηά 10,4%, ελψ ηα έζνδα απφ άκεζνπο θφξνπο 
ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ θαη ησλ εηαηξεηψλ κεηψζεθαλ θαηά 2,0% θαη θαηά 10,5% 
αληίζηνηρα. Σα έζνδα απφ έκκεζνπο θφξνπο κεηψζεθαλ θαηά 14,4%, ηνπ Φ.Π.Α. θαηά 
13,4% θαη ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαηά 39,2% ιφγσ ηεο δξαζηηθήο κείσζεο ησλ 
εηζαγσγψλ αγαζψλ απφ ηξίηεο ρψξεο, θαηά 34,0%. Σέινο, ηα έζνδα απφ θφξνπο 
θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ κεηψζεθαλ θαηά 75,4% θαη απφ θφξνπο  αθίλεηεο πεξηνπζίαο 
θαηά 8,3%. 
 
Οη δεκφζηεο δαπάλεο απμήζεθαλ θαηά 4,5%, ζχκθσλα κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη φρη 
ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζην ππφ επηζθφπεζε έηνο θαη αλήιζαλ 7.108,7 
εθ. επξψ. Οη δαπάλεο γηα ηελ θαηαβνιή ζπληάμεσλ θαη κηζζψλ ζε ππαιιήινπο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα απνηέιεζαλ ην 29,4% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ, πξάγκα πνπ  
εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ 
θαη έρεη επηζεκαλζεί απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο (ΓΝΣ, Παγθφζκηα Σξάπεδα). Σν 
πξφβιεκα αληηκεησπίδεηαη ήπηα απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ  θαη εληφο ηξηψλ εηψλ 
νη ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο έρνπλ κεησζεί, σο πνζνζηφ, επί ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ 
θαηά ηξείο πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πνζνζηφ 15,7%, επί 
ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ, δηαηέζεθε γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ θξάηνπο, 13,8% 
γηα θνηλσληθέο παξνρέο, 7,4% γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη 10,8% 
γηα έξγα ππφ θαηαζθεπή. 

 
 

B - XV.  Γεκφζην Υξένο 
 
Ζ Κχπξνο, ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ 2007, σο επηθείκελν κέινο ηεο δψλεο ηνπ Δπξψ, 
θαηέζεζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην πξψην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο (Π) γηα ηα 
έηε 2007-2011. Κχξηνη άμνλεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην Π 
ήηαλ ε εκπέδσζε ζπλζεθψλ νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, κε ηελ ζπλέρηζε ησλ 
δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ γηα ηελ ζηήξημε θαη ηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο, δηαηήξεζε 
πιενλάζκαηνο ή εκθάληζε  ειάρηζηνπ ειιείκκαηνο ζην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην θαη 
ζεκαληηθή κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. ηελ νπζία, ην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο 
έζεηε ηηο βάζεηο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, δηθαηφηεξεο 
θαηαλνκήο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ 
επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ. Σν Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο αμηνινγήζεθε ζεηηθά απφ ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη νη πξφλνηέο ηνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο απφιπηα ξεαιηζηηθέο 
θαη εθηθηέο. Δλ ηνχηνηο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δήηεζε ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθηάθησλ 
εζφδσλ γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη φρη γηα ηελ δηελέξγεηα 
δαπαλψλ θαη παξάιιεια θάιεζε ηελ Κχπξν λα πξνβεί ζε κεηαξξπζκίζεηο ζηα ηακεία 
θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ θαη ζηνλ ηνκέα πγείαο νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε 
καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ. 
 
Σν Γεκφζην ρξένο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ ελδνθπβεξλεηηθνχ ρξένπο, κεηψζεθε θαηά ην 
2008 ζηα 8.346 εθ. επξψ, δειαδή ζην 49,3% ηνπ ΑΔΠ απφ  ην 59,4% πνπ ήηαλ ην 
2007. Σν 2009 ην δεκφζην ρξένο απμήζεθε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, γηα πξψηε θνξά 
κεηά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη αλήιζε ζε 9.526,3 εθαηνκ. 
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επξψ ή ζην 56,2% ηνπ ΑΔΠ. Σν εζσηεξηθφ ρξένο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ελδνθπβεξλεηηθνχ, αλήιζε ζηα 12.922,9 εθαη. επξψ ή ζην 76,3% ηνπ ΑΔΠ, απφ ηα 
12.595,0 εθαη. επξψ ή 73,0% ηνπ ΑΔΠ πνπ ήηαλ ην 2008. Σν εμσηεξηθφ ρξένο 
απνηειεί ην 23,6% ηνπ ζπλνιηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
ελδνθπβεξλεηηθνχ) θαη αλήιζε ζηα 3.984,5 εθαηνκ. επξψ ή 23,5% ηνπ ΑΔΠ. Απφ ην 
ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ ρξένο ην 20,3% αθνξά καθξνπξφζεζκα δάλεηα, ην 64,0% 
επξσπατθά κεζνπξφζεζκα γξακκάηηα θαη 15,7% βξαρππξφζεζκα δάλεηα, ελψ δελ 
ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο πξνο ην Γ.Ν.Σ. Ζ δαπάλε, θαηά ην 
2009, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο αλήιζε ζε 615,1 εθαηνκ. επξψ, 
δειαδή 7,4% ηνπ ΑΔΠ.  
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Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

 

B - XVI.  Πιεζσξηζκφο 
 
Ο πιεζσξηζκφο κεηψζεθε ζηα ρακειφηεξα επίπεδα απφ ην 1965 θαη κε βάζε ηνλ 
Δλαξκνληζκέλν Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΔΓΣΚ) κεηψζεθε δξαζηηθά, θαηά ην 2009, 
ζε κφιηο 0,2%, έλαληη 4,4% ζην 2008 θαη 2,2% ζην 2007 θαη ήηαλ απφ ηνπο 
ρακειφηεξνο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ επξσδψλε, φπνπ ζε εηήζηα βάζε ν πιεζσξηζκφο 
αλήιζε ζε 0,3%.  
 
Καηά ην 2009 απμήζεθαλ ζεκαληηθά νη ηηκέο ζηνπο ηνκείο πγείαο (6,5%), 
μελνδνρείσλ/εζηηαηνξίσλ (5,6%)  εθπαίδεπζεο (5,3%),  θαη ηξνθίκσλ/κε αιθννινχρσλ 
πνηψλ (3,7%). ηα ηξφθηκα νη κεγαιχηεξεο απμήζεηο παξαηεξήζεθαλ ζηα θξνχηα θαη 
ιαραληθά, ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο, γηα ηέζζεξα ζπλερή έηε, αλνκβξίαο πνπ απέδσζε 
ρακειή ζπγθνκηδή ζε φια ζρεδφλ ηα αγξνηηθά πξντφληα. Απηφ νδήγεζε ζε πςειφηεξεο 
ηηκέο ησλ εγρσξίσο παξαγνκέλσλ πξντφλησλ, αιιά θαη ζε εηζαγσγέο γηα λα 
ηθαλνπνηεζεί ε δήηεζε, πνπ επηβαξχλνληαη κε πξφζζεηα θφζηε, π.ρ. κεηαθνξάο, 
δαζκψλ (απφ ηξίηεο ρψξεο), θιπ.     
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                                           ΔΞΔΛΗΞΖ  ΠΛΖΘΩΡΗΜΟΤ 

 

 

 

           Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 
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B - XVII.  Αλεξγία - Αγνξά Δξγαζίαο 
 
Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ, δειαδή νη απαζρνινχκελνη θαη νη άλεξγνη, αλήιζαλ ζην ηέινο 
ηνπ 2009 ζηα 407.542 άηνκα (άλδξεο 224.182 θαη γπλαίθεο 183.360) θαη ν αξηζκφο 
απηφο δελ πεξηιακβάλεη ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ ειηθηψλ 15-64 κεηξήζεθε ζε 74,6% ηνπ 
ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ ειηθηψλ απηψλ. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο άλδξεο 
ήηαλ 82,5% θαη γηα ηηο γπλαίθεο 66,8%.  
 
Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ αλήιζε ζε 383.268 άηνκα (άλδξεο 210.451 θαη 
γπλαίθεο 172.817) θαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ ειηθηψλ 20-64 ζε 75,7% (άλδξεο 
83,0% θαη γπλαίθεο 68,5%). Οη απφθνηηνη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ ην 
35% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη νη απφθνηηνη Λπθείνπ ην 40%. Οη Κχπξηνη 
απαζρνινχκελνη απνηεινχλ ην 86% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ππφινηπν 
είλαη αιινδαπνί, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη πνιίηεο ηεο Δ.Δ. 
 

Έηνο 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Πνζνζηφ 4,0 1,9 2,0 2,2 2,2 4,4 0,2 
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                          ΚΑΣΑΝΟΜΖ  ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ  ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

 

Σνκέαο      2005 

       % 

     2006  

        % 

   2007 

      % 

  2008  

     % 

 2009  

    % 

 Πξσηνγελήο       4,7        4,3      4,4     3,9    4,0 

Γεπηεξνγελήο     24,1      22,6    22,5   23,0  21,8 

Σξηηνγελήο     71,2      73,1     73,1   73,1  74,2 

χλνιν   100,0    100,0   100,0 100,0 100,0 
       Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

 
 
Μεηαμχ 2004 θαη 2009 ππάξρεη κηα ζπλερήο κείσζε ησλ απαζρνινπκέλσλ  ζηνλ 
πξσηνγελή ηνκέα, κε αλάινγε  κεηαθίλεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνπο άιινπο 
ηνκείο. Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα παξαγσγηθφο θαη είλαη πνιχ 
ζεκαληηθφο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, αθνχ ζπγθεληξψλνληαο ην 74,2% 
ησλ απαζρνινπκέλσλ, ζπκκεηέρεη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ κε 79,3%. Καηά ην 
2009 ην 91,4% ησλ εξγαδνκέλσλ είρε πιήξε απαζρφιεζε θαη ην ππφινηπν 8,7% ήηαλ 
ζε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο. Απφ ην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ην 80,1% 
ήζαλ κηζζσηνί, απφ ηνπο νπνίνπο ην 13,9% είρε πξνζσξηλή εξγαζία. Ο κέζνο φξνο 
ησλ θαλνληθψλ σξψλ εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα ζηελ θχξηα εξγαζία, γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο κε πιήξε απαζρφιεζε, ήηαλ 40,9 ψξεο θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε 
κεξηθή απαζρφιεζε 21,4 ψξεο. 
 
Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ην 2005 ε αλεξγία θπκαηλφηαλ ζε 
ρακειά επίπεδα θαη ην 2008 ππνινγίζζεθε 3,7%, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη επξφθεηην 
νπζηαζηηθά γηα αλεξγία «ηξηβήο» θαη ε θππξηαθή νηθνλνκία ιεηηνπξγνχζε γηα κεγάιν 
δηάζηεκα ζε ζπλζήθεο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Ζ δπλακηθή πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο θαη ε απαζρφιεζε κεγάινπ αξηζκνχ μέλσλ εξγαηψλ, έρεη ζπκβάιιεη 
ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε 
θάπνην βαζκφ ζηελ ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, αθνχ νη μέλνη εξγάηεο βξίζθνληαη 
ζην θαηψηαην επίπεδν ηεο κηζζνινγηθήο θιίκαθαο. Ζ εηθφλα απηή αλεηξάπε θαηά ην 
2009 κε δξακαηηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ θαη ηειηθά ε αλεξγία κεηξήζεθε, 
ζε εηήζηα βάζε, ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζε 5,3%. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 ν αξηζκφο ησλ 
αλέξγσλ αλήιζε ζε 24.273 άηνκα θαη ε αλεξγία ζε 6,1%. 
 
χκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ 2009, ε αλεξγία πιήηηεη πεξηζζφηεξν ηνπο λένπο 15-
24 εηψλ, φπνπ έθζαλε ζην 16,5% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ ειηθηψλ απηψλ, ρσξίο 
λα παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο πνζνζηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. ε φ,ηη 
αθνξά ηελ δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο ην 62,0%, ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ, ήζαλ ζε 
αλαδήηεζε εξγαζίαο γηα πεξίνδν θάησ ησλ έμη κελψλ, ην 25,7% γηα πεξίνδν 6-11 
κήλεο, ελψ εθείλνη πνπ ήζαλ ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν 
απνηεινχζαλ ην 12,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ. Μηα άιιε αξλεηηθή εμέιημε ζηνλ 
ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο είλαη ε κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ πηπρηνχρσλ 
ΑΔΗ πνπ εληφο ηνπ 2009 απμήζεθαλ θαηά 52,0% πεξίπνπ θαη αλήιζαλ ζε 4.283 άηνκα. 
 
Οη εξγαδφκελνη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απαζρνινχληαη, θαηά θαλφλα, ζε κηθξέο 
επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ην 99.9% ηνπ ζπλφινπ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 
Eurostat ην 40,2% ησλ εξγαδνκέλσλ απαζρνιείηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 1-9 
εξγαδφκελνπο, ην 44,1% ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θάησ ησλ 250 εξγαδνκέλσλ θαη 
ηέινο κφλνλ ην 15,7% απαζρνιείηαη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, δειαδή απηέο πνπ 
δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 250 εξγαδφκελνπο, πνπ σο πνζνζηφ είλαη ην 
ρακειφηεξν ζηελ ΔΔ ησλ 27, φπνπ ν κέζνο φξνο αλέξρεηαη ζε 33%. 
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Οη απνιαβέο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη πνιιψλ ρηιηάδσλ άιισλ κηζζσηψλ πνπ 
θαιχπηνληαη απφ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, απμήζεθαλ θαηά 3,0% πεξίπνπ θαηά ην 
2009. Πέξαλ απηνχ νη κηζζνί απμάλνληαη θαη ιφγσ θαηαβνιήο ηεο Απηφκαηεο 
Σηκαξηζκηθήο Αλαπξνζαξκνγήο (ΑΣΑ), ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηηο δηαηάμεηο 
ηεο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. Οη κηζζνί ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 
είλαη ηδηαίηεξα πςεινί θαη γηα ιφγνπο απιήο ζχγθξηζεο, ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ζε 
γεληθέο γξακκέο είλαη ππεξδηπιάζηνη ησλ κηζζψλ ησλ Διιήλσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 
ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2009, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, νη 
κέζεο απνιαβέο ησλ ππαιιήισλ, δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ, αλήξρνλην ζε 2.154 επξψ 
(άλδξεο 2.335 - γπλαίθεο 1.931)    
 
Ο θαηψηαηνο κηζζφο γηα ην 2009 νξίζζεθε, κε θπβεξλεηηθή απφθαζε, ζηα 791 επξψ 
γηα λενπξνζιακβαλφκελνπο θαη 843 επξψ γηα φζνπο ζπκπιήξσζαλ ζπλερή εξγαζία 
έμη κελψλ ζηνλ ίδην εξγνδφηε. Οη αλσηέξσ κηζζνί ήηαλ πςειφηεξνη απφ ηνπο 
αληίζηνηρνπο πνιιψλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. (Ηζπαλία, Διιάδα, Μάιηα, Πνξηνγαιία, θιπ). Ζ 
θαηψηαηε ακνηβή γηα ηνπο σξνκίζζηνπο εξγαδφκελνπο είλαη 4,35 €/ψξα γηα ηνπο 
λενπξνζιακβαλφκελνπο θαη 4,62 €/ψξα γηα φζνπο ζπκπιήξσζαλ εξγαζία έμη κελψλ 
ζηνλ ίδην εξγνδφηε. Όκσο ζηελ Κχπξν νη δηαηάμεηο πεξί θαησηάηνπ κηζζνχ ή 
σξνκηζζίνπ θαιχπηνπλ κφλνλ νθηψ επαγγέικαηα, σο εμήο: πσιεηέο, γξαθείο, 
λνζειεπηηθνχο βνεζνχο, βνεζνχο παηδνθφκνπο, βνεζνχο βξεθνθφκνπο, ζρνιηθνχο 
βνεζνχο, θξνπξνχο θαη θξνληηζηέο. Γηα ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ δελ 
ππάξρεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε, εθηφο εθείλσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο. Γηα φζνπο δελ θαιχπηνληαη απφ ηα αλσηέξσ, ηζρχεη κφλνλ ε φπνηα ηδησηηθή 
ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ, ρσξίο λα ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλν 
θαηψηαην φξην.  
 
Σέινο, κε βάζε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο Eurostat ε Παξαγσγηθφηεηα Δξγαζίαο (ΑΔΠ 
αλά απαζρνινχκελν) αλήιζε ην 2009 ζην 88,6% ηεο ΔΔ27 θαη θαηέηαμε ηελ Κχπξν 
ζηελ 15ε ζέζε ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα, απφ ηελ 16ε πνπ θαηείρε ην 2008. εκεηψλεηαη φηη 
ε Παξαγσγηθφηεηα ηεο Δξγαζίαο ζηελ επξσδψλε (ΔΔ16) αλήιζε θαηά ην 2009 ζην 
109,1 ηεο ΔΔ. 
 
 

B - XVIII.  Ηζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ 

 
Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ παξέκελε ππφ έιεγρν γηα αξθεηά ρξφληα, αιιά 
απφ ην 2004 θαη εληεχζελ άξρηζε λα επηδεηλψλεηαη επηθίλδπλα. Σν 2005 ην έιιεηκκα 
ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ αλήιζε ζε 5,9% ηνπ ΑΔΠ θαη εθηνμεχζεθε ζην 
17,7% ηνπ ΑΔΠ ζην 2008. 
 

                                                      Π Η Ν Α Κ Α    Β - 17  

                                      ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΡΔΥΟΤΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

                                                                    

                                                                                                        Δθαηνκ. επξψ 

Έηνο 2005 2006 2007 2008 2009 

Ηζνδχγην Σξερνπζψλ 

πλαιιαγψλ   
-678,8 - 1.005,3 - 1.865,0 - 3.047,0 - 1.440,4 

Ηζνδχγην Σξερνπζψλ 

πλαιιαγψλ / % ΑΔΠ 
- 5,9 -7,0 -11,7 -17,7 - 8,5 

         Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 
 

 
Οη δπζκελείο εμειίμεηο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ήηαλ απνηέιεζκα, θπξίσο, 
ηεο δηεχξπλζεο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ηεο κηθξφηεξεο αχμεζεο 
ηνπ πιενλάζκαηνο ζην ηζνδχγην ησλ ππεξεζηψλ. Μεηά ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ 
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ΔΔ νη εηζαγσγέο ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη κε πςεινχο ξπζκνχο, ελψ νη κηθξέο 
απμήζεηο πνπ ζεκεηψλνληαλ ζηηο εμαγσγέο αγαζψλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 
αληηζηαζκίζνπλ ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα. Ζ άλνδνο ησλ ηηκψλ ζηα πεηξειαηνεηδή θαη 
νη απμεκέλεο εηζαγσγέο απηνθηλήησλ θαη άιισλ ελδηάκεζσλ αγαζψλ θαη πξψησλ 
πιψλ, ιφγσ κεησκέλσλ δαζκψλ, επηβάξπλαλ ζεκαληηθά ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο 
ρψξαο.  
 
Καηά ην 2009 ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κεηψζεθε ζεκαληηθά ιφγσ ηεο 
κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαηά 23,2% θαη κεησκέλσλ δαπαλψλ ησλ Κππξίσλ 
πνιηηψλ πνπ ηαμίδεπζαλ ζην εμσηεξηθφ. Σν πιεφλαζκα ηνπ ινγαξηαζκνχ ππεξεζηψλ, 
ζην νπνίν ζηεξίδεηαη παξαδνζηαθά ε Κππξηαθή νηθνλνκία γηα ηελ κείσζε ηνπ 
ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, απμήζεθε θαηά 265 εθαηνκ. επξψ 
θαη ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ ζπξξίθλσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 
ζπλαιιαγψλ. Ωο ζπλήζσο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ 
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πξνήιζε, θπξίσο, απφ ηηο άκεζεο επελδχζεηο θαη ηνλ  
εμσηεξηθφ δαλεηζκφ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα.  
 
 

B - XIX.  Ζ Αμηνιφγεζε ηεο Κππξηαθήο Οηθνλνκίαο 
 
Ο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκίαο 
κηαο ρψξαο απφ, αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ζ άπνςε ησλ 
νξγαληζκψλ απηψλ έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο, νη νπνίνη 
κειεηνχλ ηηο ζέζεηο πνπ εθθξάδνπλ νη νξγαληζκνί απηνί γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο 
ηεο ρψξαο ζηελ νπνία πξνηίζεληαη λα επελδχζνπλ. Οη εθζέζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 
νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ ηφζν απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, φζν θαη απφ ην Γηεζλέο 
Ννκηζκαηηθφ Σακείν πεξηέρνπλ πνιιέο ζεηηθέο θξίζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο Κππξηαθήο 
νηθνλνκίαο, θάηη πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθφ ζηελ ζεκεξηλή ζπγθπξία.  
 
Όκσο, νη επελδπηέο απνδίδνπλ αθφκε κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηηο απφςεηο αλεμάξηεησλ 
ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ εθθξάδνπλ απφςεηο δίρσο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηπρφλ 
πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο ή άιια κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Ζ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ έιαβε 
θαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο ζεηηθή αμηνιφγεζε. ηνπο Πίλαθεο Β-12, Β13 θαη Β-
14 πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη ζχγθξηζε ηνπ Βαζκνχ Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο, απφ κηα 
ζεηξά επηιεγκέλσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
 

Π Η Ν Α Κ Α     Β - 18 

                                                 Μεζνδνινγία Fitch IBCA 

 

Υψξα Δγρψξην Νφµηζµα  Ξέλν Νφµηοµα  Πξννπηηθή  

 Υ Ρ Δ Ο   

 Μαθξνπξφ-

ζεζκν  

Βξαρππξφ- 

Θεζκν 

Μαθξνπξφ- 

Θεζκν  

Βξαρππξφ- 

ζεζκν  

 

Κχπξνο ΑΑ- F1+  AA- F1+ ηαζεξή  

Διιάδα BBB- - BBB- F2 Απνηηική  

Δζζνλία Α - A F1 ηαθεπή  

Ηξιαλδία AA- F1+  AA- F1+ ηαθεπή  

Ηζπαλία AA+ - AA+ F1+ ηαθεπή  

Ηηαιία ΑΑ- - ΑΑ- F1+ ηαθεπή  

Μάιηα A+ - A+ F1 ηαθεπή  

Πνξηνγαιία ΑΑ- - ΑΑ- F1+ Απνηηική  

ινβελία ΑΑ - ΑΑ - ηαθεπή  
Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 
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 Π Η Ν Α Κ Α    Β - 19 

Μεζνδνινγία Standard & Poor’s 

 

 

Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

 

 

Π Η Ν Α Κ Α     Β - 20   

Μεζνδνινγία Moody’s 

 
 

Υψξα Δγρψξην Νφµηζµα  Ξέλν Νφµηζµα  Πξννπηηθή  

 Υ Ρ Δ Ο   

 Μαθξνπξφ-

ζεζκν  

Βξαρππξφ- 

Θεζκν 

Μαθξνπξφ- 

ζεζκν  

Βξαρππξφ- 

ζεζκν  

 

Κχπξνο Aa3  P-1  Aa3  P-1  ηαζεξή  

Διιάδα Ba1  NP  Ba1  NP  ηαθεπή  

Δζζνλία A1  - A1  - ηαθεπή  

Ηξιαλδία Aa2  - Aa2  P-1  ηαθεπή  

Ηζπαλία Aaa  - Aaa  P-1  - 

Ηηαιία Aa2  - Aa2  P-1  ηαθεπή  

Μάιηα A1  - - - ηαθεπή  

Πνξηνγαιία A1  P-1  A1  - ηαθεπή  

ινβελία Aa2  - Aa2  - ηαθεπή  
Πηγή: Τποςπγείο Οικονομικών 

 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ην 2009 ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Κχπξνπ αμηνινγήζεθε 
απφ ηνπο ηξεηο κεγαιχηεξνπο, παγθνζκίσο, νξγαληζκνχο, σο εμήο: Fitch IBCA  (AA-
/ηαθεπή ), Standard & Poor’s (Α+) θαη Moody’s (Aa3 / ηαθεπή). Οη αμηνινγήζεηο 
απηέο ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο θαη επηβεβαηψλνπλ, πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, φηη ε 
Κππξηαθή νηθνλνκία δηαζέηεη θαιέο αληνρέο θαη βξίζθεηαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ 
ηηο νηθνλνκίεο αξθεηψλ εηαίξσλ ζηελ ΔΔ27.  
 
 
 

Υψξα Δγρψξην Νφµηζµα  Ξέλν Νφµηζµα  Πξννπηηθή  

 Υ Ρ Δ Ο   

 Μαθξνπξφ-

ζεζκν  

Βξαρππξφ- 

ζεζκν 

Μαθξνπξφ- 

ζεζκν  

Βξαρππξφ- 

ζεζκν  

 

Κχπξνο A+ A-1 A+ A-1 - 

Διιάδα BB+ B BB+ B  Απνηηική 

Δζζνλία A A-1 A A-1 ηαθεπή  

Ηξιαλδία AA A-1+ AA A-1+ Απνηηική 

Ηζπαλία AA A-1+ AA A-1+ Απνηηική 

Ηηαιία A+ A-1+ A+ A-1+ ηαθεπή 

Μάιηα A A-1 A A-1 ηαθεπή 

Πνξηνγαιία A A-2 A A-2 Απνηηική 

ινβελία AA A-1+ AA A-1+ ηαθεπή 
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ΥΥ. Σν Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο 2009-2013 
 
Ζ Κχπξνο ήηαλ ην ηειεπηαίν θξάηνο ηεο Δ.Δ. πνπ ππέβαιε ζηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή (01-04-2010) ην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο 2009-2013. ηφρνο ηνπ Π 
ήηαλ ε εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο εληφο ηνπ 2010, κεηά ηηο αξλεηηθέο 
εμειίμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
 
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εθηίκεζε φηη ε επηδείλσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζέζεο ηεο 
ρψξαο νθείιεηαη, θπξίσο, ζε θπθιηθνχο θαη δηαξζξσηηθνχο παξάγνληεο, φπσο π.ρ. 
ζηελ κείσζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ θαη ιηγφηεξν ζηηο πςειφηεξεο δαπάλεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ ιήςε επεηγφλησλ κέηξσλ ζηήξημεο θαη δαπάλεο θνηλσληθψλ 
παξνρψλ. χκθσλα κε ην ππνβιεζέλ Π, ζηελ παξνχζα θάζε είλαη θαλεξφ φηη δελ 
πξφθεηηαη, βξαρππξφζεζκα, λα ππάξμεη κεηαζηξνθή ζηελ πνξεία ησλ θξαηηθψλ 
εζφδσλ θαη ζπλεπψο ε κε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ 
επηδείλσζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο ε 
Κππξηαθή θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα πηνζεηήζεη ζεηξά κέηξσλ, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη 
σο εμήο. 
 

 Παξνρή πνιενδνκηθήο ακλεζηίαο ζε θαηαζθεπέο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε 
κηθξέο απνθιίζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πνιενδνκηθνχ θψδηθα.  

 Αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

 Μεηαξξπζκίζεηο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, φρη κφλνλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
ζπλερψο απμαλφκελνπ κεγέζνπο ηνπ, αιιά θαη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ, 
πξάγκα πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αληαγσληζηηθφηεξε θαη 
παξαγσγηθφηεξε δεκφζηα ππεξεζία, κε παξάιιειε κείσζε δαπαλψλ. 

 Μεηαξξχζκηζε ζην ζχζηεκα ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, κε ζηφρν ηελ 
παξνρή βνήζεηαο ζηνπο πνιίηεο πνπ έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο αλάγθεο. 

 πζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα πεξηνξηζκφ ησλ ηξερνπζψλ θξαηηθψλ 
δαπαλψλ. 

 Δθαξκνγή Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Πξνυπνινγηζκνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ 
ζα ζεζκνζεηεζνχλ θαλφλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ, ζα δνζεί 
πεξηζζφηεξε αλεμαξηεζία ζηα Τπνπξγεία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ ηνπο θαη παξάιιεια ζα απμεζεί ε ινγνδνζία ησλ θξαηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ. 

 Βειηίσζε ηεο θνξνεηζπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο κε πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο 
θαη ηεο θνξναπνθπγήο θαη παξάιιειε ελδπλάκσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο 
Δθνξίαο. 

 Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο  δεκνζίνπ ρξένπο θαη θξαηηθψλ 
απνζεκάησλ 

 Δθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ 
θαη ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο αλεζπρίεο γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ «Πξάζηλε Αηδέληα» ζα αλνίμεη, 
καθξνπξφζεζκα, ηνλ δξφκν πξνο ηελ αλάπηπμε. Θα επηηαρπλζεί ε 
εθηέιεζε νξηζκέλσλ έξγσλ ππνδνκήο, σο κέξνο ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο 
Δ.Δ. γηα ζηήξημε ηεο δήηεζεο θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. 

 Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 
πξνζθνξάο εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ, ζέηνληαο πξνο εμέηαζε ην δήηεκα ηνπ 
κεγάινπ ράζκαηνο ησλ ακνηβψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Οη 
κεηαξξπζκίζεηο ζα ζηνρεχνπλ, επίζεο, ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη 
πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηδηαίηεξα κέζα απφ ηελ 
δηαδηθαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ζε λέεο ζπλζήθεο θαη ηνκείο εξγαζίαο, θάηη 
πνπ είλαη ηδηαίηεξα απαξαίηεην ζε κία νηθνλνκία πνπ θπξηαξρείηαη απφ ηνλ 
ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. 
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 Μεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ αληαγσληζκνχ 
ζηνλ ηνκέα ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ 
βξίζθνληαη ήδε ζε εμέιημε θαη ζα βνεζήζνπλ ζηελ βειηίσζε ηνπ γεληθφηεξνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο. 

 Μεγάιε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ απνδνηηθή νξγάλσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ 
πιαηζίνπ θαη ηελ πάηαμε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

 Μεηαξξπζκίζεηο ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 
δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ θαη ηελ ζηαδηαθή εθαξκνγή Δζληθνχ Αζθαιηζηηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Τγείαο. 

 Μεηαξξπζκίζεηο ζην Σακείνπ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, εθαξκφδνληαη ήδε 
απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ βαζκηαία αχμεζε ησλ 
εηζθνξψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, εξγνδνηψλ θαη θξάηνπο κέρξη ην 2035. 
Θέζπηζε απζηεξφηεξσλ θξηηεξίσλ γηα παξνρή ζπληάμεσλ ζηνπο 
πξαγκαηηθά δηθαηνχρνπο. 

 Ζ έξεπλα, ε αλάπηπμε, ε θαηλνηνκία, ε ρξήζε πςειήο ηερλνινγίαο, θαη ε 
πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ απνηεινχλ ζεκαληηθά νρήκαηα γηα 
ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 
ζα θαηαβιεζεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ 
ζπληνληζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 
θξάηνο.    

 
Σα κέηξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Π ζηνρεχνπλ, εθηφο απφ ηελ εμπγίαλζε ησλ 
δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο πνπ 
ζήκεξα θηλείηαη κε ξπζκφ 6,3% θαη πιήηηεη, θπξίσο, ηνπο ηνκείο ησλ θαηαζθεπψλ, 
ηνπξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο αθηλήησλ. Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε ηνπ Π είλαη λα 
βξεζνχλ νη θαηάιιεινη κεραληζκνί θαη λα εθαξκνζζνχλ πνιηηηθέο πνπ ζα 
νδεγήζνπλ ζε δηαξθή νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη ζε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο. 
 
Σν Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο ηεο Κχπξνπ βαζίδεηαη, θπξίσο, ζηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ, αιιά ε πνξεία ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο ζα εμαξηεζεί θαη 
απφ εμσγελείο παξάγνληεο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη π.ρ. ην Ζλσκέλν 
Βαζίιεην, έρεη ζνβαξφηαηεο επηπηψζεηο ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία, αθνχ ε 
ζπγθεθξηκέλε ρψξα είλαη, καθξάλ, ν ζεκαληηθφηεξνο νηθνλνκηθφο εηαίξνο ηεο 
Κχπξνπ. Ζ δξακαηηθή πηψζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην Ζ.Β. θαηά 5,0% 
ζην 2009, είρε κεγάιε επίδξαζε ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία θαη ηδηαίηεξα ζηνλ 
ηνπξηζκφ, αθνχ απφ ηελ ρψξα απηή πξνέξρεηαη άλσ ηνπ 50% ηνπ εηζεξρφκελνπ 
ηνπξηζκνχ. Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο ππέζηε, επίζεο, ζνβαξφ πιήγκα θαηά ην 
2009 ιφγσ ηεο θάζεηεο πηψζεο ηεο αγνξάο παξαζεξηζηηθψλ θαη κε θαηνηθηψλ απφ 
πνιίηεο ηνπ Ζ.Β., κε απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηνκέα λα 
ζπξξηθλσζεί θαηά 6,8%, κε πξφβιεςε γηα πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε θαηά 10,1 ζην 
2010 θαη 6,5% ζην 2011.  
 
χκθσλα κε ην Π ηεο Κχπξνπ ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζα έρεη ζεηηθφ πξφζεκν 
γηα ην 2010, αιιά ην έιιεηκκα ζην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην ζα παξακείλεη ζηα 
ζεκεξηλά πεξίπνπ επίπεδα (6,0%) θαη ην δεκφζην ρξένο ζα εθηηλαρζεί ζην 62,0%. 
Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο, 
είλαη νη κεγάιεο απνθιίζεηο ησλ πξνβιέςεσλ ηεο πεξαζκέλεο Άλνημεο θαη ησλ 
πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 2009 θαη εηδηθφηεξα απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, φπνπ ε απφθιηζε αλέξρεηαη ζε 5,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 
Γηα ιφγνπο πνπ δελ εμεγήζεζαλ επαξθψο, ε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
ήηαλ ππεξβνιηθά αηζηφδνμε θαη ζεσξνχζε, κέρξη ηα κέζα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 
2009, φηη ε Κππξηαθή νηθνλνκία ζα είρε θαιχηεξεο επηδφζεηο, απφ απηέο πνπ ηειηθά 
ζεκείσζε.    
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                                                 Π Η Ν Α Κ Α    Β - 21 

 

                               ΔΞΔΛΗΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ (Π) 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΑΔΠ (%) 

Πξνγελέζηεξε Πξφβιεςε    3,8   2,1   2,4   3,0   3,2     - 

Παξνχζα Πξφβιεςε    3,6      -1,7   0,5   1,5   3,0   3,2 

Γηαθνξά  -0,2  -3,8  -1,9  -1,5  -0,2  

ΚΑΘΑΡΟ ΓΑΝΔΗΜΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ (% ΑΔΠ) 

Πξνγελέζηεξε Πξφβιεςε   1,0  -0,8  -1,4  -1,9  -2,2     - 

Παξνχζα Πξφβιεςε   0,9  -6,1  -6,0  -4,5  -3,4  -2,6 

Γηαθνξά  -0,1  -5,3  -4,6  -2,6  -1,2  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΔΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ (% ΑΔΠ) 

Πξνγελέζηεξε Πξφβιεςε  49,3  46,8  45,4  44,2  44,2    - 

Παξνχζα Πξφβιεςε  48,4  56,2  62,0  63,2  63,1  62,3 

Γηαθνξά  -1,0    9,4  15,6  19,0  18,9    - 
Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Κχπξνπ/Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο 2009-2013 

 
 
Οη πξνβιέςεηο ηνπ Π, απνηεινχλ ην πιένλ αηζηφδνμν ζελάξην γηα ηελ Κππξηαθή 
νηθνλνκία, δεδνκέλνπ φηη βαζηθνί ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο  ην 
ιηαληθφ εκπφξην, νη θαηαζθεπέο θαη νη πσιήζεηο αθηλήησλ ζα έρνπλ αξλεηηθφ ή 
κεδεληθφ ξπζκφ αλάπηπμεο, ελψ ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ έρεη ππνινγηζζεί φηη ζην 2010 ζα έρεη ξπζκφ αλάπηπμεο 2,4%, θάηη πνπ 
είλαη ηδηαίηεξα ακθίβνιν, δεδνκέλνπ φηη ηα κελχκαηα ηνπ ηνπξηζηηθψλ παξαγφλησλ δελ 
είλαη ελζαξξπληηθά θαη ζην πξψην εμάκελν, πνπ απνηειεί ζνβαξφ δείγκα γηα 
πξνβιέςεηο, ε θίλεζε κεηψζεθε, νξηαθά, θαηά 0,6%, ελψ ηα έζνδα κεηψζεθαλ θαηά ην 
πξψην πεληάκελν θαηά 1,9%. Όπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ κέηξσλ 
πνπ έγηλε αλσηέξσ, κφλνλ ηα δχν πξψηα ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ 
εζφδσλ, ελψ ηα ππφινηπα ζηνρεχνπλ ζηελ ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ θαη ηελ 
αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, κε ζηφρν λα επηηεπρζνχλ ζεηηθνί ξπζκνί αλάπηπμεο, πνπ 
νχησο ή άιισο ζα απμήζνπλ ηα δεκφζηα έζνδα. 
 
ην Π δελ γίλεηαη θακία απνιχησο αλαθνξά, γηα ην θξαηηθφ κηζζνιφγην θαη ηελ 
ζπλέρηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ΑΣΑ. Θέζε ηεο Κπβέξλεζεο είλαη λα δνζεί ε ΑΣΑ θαη 
λα παγψζνπλ νη κηζζνί. ηελ πεξίπησζε απηή, ε κέζε αχμεζε ησλ απνδνρψλ ησλ 
δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα ην 2010 ζα είλαη 5%, πεξίπνπ (ΑΣΑ + Μηζζνινγηθή 
Ωξίκαλζε). εκεηψλεηαη φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη απφ 33.978 ην 1990, απμήζεθαλ 
ζε 54.480 ην 2010, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 60,3%. ηελ ίδηα πεξίνδν νη δαπάλεο 
γηα ηελ κηζζνδνζία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απμήζεθαλ απφ 371,9 εθαηνκ. επξψ, 
ζε 2.024,0 εθαηνκ. επξψ, ζεκείσζαλ δειαδή αχμεζε θαηά 444,2%.    
 
χκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην Π δελ πξνβιέπεηαη θακηά κεηαβνιή ζην 
θνξνινγηθφ θαζεζηψο θαη θαηά ζπλέπεηα παξακέλνπλ νη ζεκεξηλνί ζπληειεζηέο θφξνπ 
εηζνδήκαηνο ( €0-19.500 : 0%, €19.501-28.000 : 20%, €28.001-36.300 : 25%, €36.301 
θαη άλσ: 30%). Ο ζπληειεζηήο ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ παξακέλεη ζην 10% θαη ν ΦΠΑ ζην 
15% (θαλνληθφο), 8% (εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, κεηαθνξέο), 5% (αγξνηηθά εθφδηα, 
βηβιία, θιπ) θαη 0%  (ηξφθηκα, θάξκαθα, εμαγσγέο). Πάλησο απφ ηνλ Ηνχλην η.ε. ν 
θφξνο θαηαλάισζεο ησλ θαπζίκσλ απμήζεθε θαηά 9,0%, αιιά ε θπβέξλεζε 
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εθιακβάλεη ηελ απφθαζή ηεο απηή σο ζπκκφξθσζε κε ηηο απνθάζεηο ηεο Δ.Δ. θαη φρη 
σο αχμεζε θφξσλ. Σν κέηξν απηφ δελ ζπλάληεζε ζνβαξέο αληηδξάζεηο απφ ην 
θαηαλαισηηθφ θνηλφ, αθνχ νη ηηκέο πψιεζεο ησλ θαπζίκσλ είλαη απφ ηηο ρακειφηεξεο 
ζηελ Δ.Δ. (€ 1.06/ ιίηξν ακφιπβδεο). 
 
Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Π ζα εμαξηεζεί, φπσο πξναλαθέξζεθε θαη απφ εμσγελείο 
παξάγνληεο. πλεπψο ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπλεηάρζε ην 
ζπγθεθξηκέλν Π, νη νπνίεο ζε γεληθέο γξακκέο είλαη νη εμήο:  
 

 Οη νηθνλνκίεο ηεο Δ.Δ., Ζ.Π.Α. θαη Ρσζίαο ζα επηζηξέςνπλ εληφο ηνπ 2010 ζε 
ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

 Ζ κέζε ηηκή αξγνχ πεηξειαίνπ έρεη ππνινγηζζεί ζε $76,5/βαξέιη θαη 
πξνζδνθάηαη λα παξακείλεη ζηα $80,5/βαξέιη,  ηα επφκελα ρξφληα. 

 Ζ κέζε ηζνηηκία ηνπ επξψ έλαληη ηνπ ακεξηθαληθνχ δνιιαξίνπ έρεη ππνινγηζζεί 
γηα ηα έηε 2010 θαη 2011 ζε 1,48. 

 Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε ζα απμεζεί θαηά 0,3% ην 2010, 2,8% ζην 2011 θαη 
ειαθξψο άλσ ηνπ 3,0% ζηα επφκελα έηε. Σα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζα 
κεησζνχλ θαηά 1,6% ην 2010 θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα πάξνπλ απμεηηθή πνξεία, κε 
αχμεζε 1,0% ζην 2011 θαη ειαθξψο άλσ ηνπ 3,0% ζηα επφκελα ρξφληα.   

 Σν νλνκαζηηθφ  εηζφδεκα  ζα έρεη κέζε αχμεζε 4,5% θαηά ηελ πεξίνδν 2010-
2013 θαη ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα θαηά 2,0%. πλεπψο ε εηήζηα 
πξνβιεπφκελε αχμεζε εξγαηηθνχ θφζηνπο ζα είλαη 0,9%. 

 Ζ εηζξνή αιινδαπψλ εξγαηψλ αλακέλεηαη λα κεησζεί ζηελ επφκελε πεληαεηία, 
ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ην πνζνζηφ κείσζεο θαη ε απαζρφιεζε ζα  
παξνπζηάζεη κέζε αχμεζε χςνπο 0,9% ζηελ πεξίνδν 2010-2013. 

 
Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζπκπεξαίλνπκε φηη ε πξνζπάζεηα ηεο Κππξηαθήο 
θπβέξλεζεο γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε 
θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ. Ζ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ ζα πξνέιζεη απφ 
ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξναπνθπγήο θαη φρη κε ηελ επηβνιή λέσλ 
θφξσλ ζηνπο θνξνινγνχκελνπο. Πάλησο, ε Κππξηαθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε 
αζηξαπηαία πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη θαηέζεζε έμη λνκνζρέδηα ζηελ Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζψπσλ γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξναπνθπγήο, ηα νπνία 
δίλνπλ ηεξάζηηα δχλακε ζην Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ (ΣΔΠ). Σα πην 
ξηδνζπαζηηθά κέηξα πνπ πξνβιέπνπλ ηα λνκνζρέδηα είλαη ή άξζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 
απνξξήηνπ πνπ ζα γίλεηαη κε απιφ αίηεκα ηνπ Γ/ληή ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθψλ 
Πξνζφδσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο, θαη ε άζθεζε πνηληθήο δίσμεο απφ ην ΣΔΠ ελαληίνλ 
θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, γηα ηελ νπνία ζα απαηηείηαη ε έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ 
Δηζαγγειέα. Όκσο παξά ηα φζα πεξηειήθζεζαλ ζην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη  ηηο 
ζπλερείο δηαβεβαηψζεηο φηη δελ ζα επηβιεζνχλ λένη θφξνη, εθ ησλ έμη λνκνζρεδίσλ πνπ 
πξνσζήζεθαλ πξνο ςήθηζε, ην έλα πξνέβιεπε ηελ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ απφ 
10 ζε 11% θαη έλα έηεξν ηελ αχμεζε ηεο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Σα δχν απηά 
λνκνζρέδηα απνξξίθζεθαλ απφ ηελ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, ηα δε ππφινηπα ζα 
ζπδεηεζνχλ ηνλ πξνζερή Οθηψβξην. 
 
 

B - XXΗ.  Οη Πξννπηηθέο ηνπ 2009 

 
Οη λέεο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο πνξεχεηαη ε παγθφζκηα νηθνλνκία, ζα επεξεάζνπλ 
αλαπφθεπθηα θαη ηελ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ. Οη πξνβιέςεηο έρνπλ αλαζεσξεζεί 
επαλεηιεκκέλα, απφ ηελ Δ.Δ., ην ΓΝΣ, αιιά θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ην νπνίν φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη, κνλίκσο, πεξηζζφηεξν 
αηζηφδνμν.  
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Σν Γ.Ν.Σ πνπ πξφζθαηα πξνέβε ζε αμηνιφγεζε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ε 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή πνπ αμηνιφγεζε ην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο ηεο Κχπξνπ, 
ζπγθιίλνπλ ζηηο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο. Οη 
εθηηκήζεηο, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα πξνηεηλφκελα, απφ ηνπο αλσηέξσ Οξγαληζκνχο, 
κέηξα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ εμπγίαλζε θαη ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο 
ζπλνςίδνληαη, ελ ζπληνκία σο εμήο: 
 

 Μεηά ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ νπνία πεξηήιζε ε Κππξηαθή νηθνλνκία θαηά ην 
2009, δηαπηζηψλνληαη ζπλζήθεο ζηαζεξνπνίεζεο θαη επηζηξνθήο ζε νξηαθφ 
ξπζκφ αλάπηπμεο ην 2011. 

 Ζ Κχπξνο πξέπεη λα ελεξγήζεη δπλακηθά, φπσο άιιεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο, 
ιακβάλνληαο κέηξα πνπ ζα αληηζηξέςνπλ ηα πςειά δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, 
γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ βησζηκφηεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο θαη λα απμήζεη 
ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο παξακέλεη πγηήο, αλ θαη ε κεγάιε αχμεζε ησλ κε 
εμππεξεηνπκέλσλ δαλείσλ θαιεί ζε εγξήγνξζε. 

 Μεζνπξφζεζκα  απαηηείηαη ζπγθξάηεζε ηεο αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ 
θαη ελίζρπζε ηεο επειημίαο ησλ κηζζψλ, ψζηε λα δνζεί ψζεζε ζηελ 
παξαγσγηθφηεηα θαη λα βειηησζεί ν ξπζκφο αλάπηπμεο. 

 Ζ απζηεξή επνπηεία, νη ζπληεξεηηθέο πξαθηηθέο ησλ ηξαπεδψλ θαη ε εμάιεηςε 
ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, σο απνηέιεζκα πηνζέηεζεο ηνπ επξψ,  
πξνζηάηεπζε αξρηθψο ηελ νηθνλνκία απφ ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ 
επηδείλσζε ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο θαη νη ζηελνί εκπνξηθνί θαη επελδπηηθνί 
δεζκνί ηεο Κχπξνπ κε εηαίξνπο πνπ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα εμέζεζαλ ηελ 
νηθνλνκία ζε απφηνκε δηφξζσζε αλαθνξηθά κε ηελ εμσηεξηθή δήηεζε 
θαηνηθηψλ, κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη άιιεο ππεξεζίεο. 

 Σν 2011 ζα αξρίζεη ειαθξά αλάθακςε θαη ζηα επφκελα ρξφληα ζα ζεκεησζνχλ 
ηζρπξφηεξνη ξπζκνί αλάπηπμεο. 

 Ζ πξψηηζηε πξφθιεζε πνιηηηθήο γηα ηελ Κχπξν είλαη ε αληηζηξνθή ηνπ 
κεγάινπ δηαξζξσηηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο πνπ αλέθπςε ην 2009. Ζ 
δηφγθσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη πςεινί κηζζνί ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη 
νη κε θαιά ζηνρεπκέλεο θνηλσληθέο παξνρέο νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηνπ 
ειιείκκαηνο. 

 Οη ζηφρνη ηεο θπβέξλεζεο γηα κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θάησ 
ηνπ 3,0% κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012, ην νπνίν ζα νδεγήζεη ην δεκφζην ρξένο ζε 
θαζνδηθή πνξεία, είλαη εθηθηνί, αιιά απαηηνχληαη ηνικεξά κέηξα γηα ηελ 
επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ.  

 Ζ θπβέξλεζε έρεη θάλεη θάπνηα ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ κείσζε ηεο 
απαζρφιεζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, αιιά απαηηνχληαη αθφκα πεξηζζφηεξα πνπ 
ζα ζηνρεχνπλ ζηελ κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, ζηελ κείσζε ηνπ θξαηηθνχ 
κηζζνινγίνπ θαη ζηελ θαιχηεξε ζηφρεπζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ. 

 Πεξαηηέξσ κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα απαηηεζνχλ 
θαηά ηα επφκελα ρξφληα, αλ θαη νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ έρνπλ 
βνεζήζεη ζηελ παξάηαζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο παξακέλεη εχξσζηνο, κε πςειή ξεπζηφηεηα θαη αζήκαληε 
έθζεζε ζε πεξίπινθα ρξεφγξαθα. Οη επνπηηθέο Αξρέο έρνπλ εληείλεη ηελ 
επαγξχπλεζή ηνπο θαη ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 
πιαηζίνπ, ελψ παξάιιεια έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο ζηελ πινπνίεζε ησλ 
νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Αμηνιφγεζεο ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Σνκέα, έηνπο 2008, ηνπ ΓΝΣ. 

 Ζ δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα κέζσ ηεο ζπλερηδφκελεο 
ηζρπξήο επνπηείαο θαη ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα 
εμαθνινπζήζεη λα απνηειεί θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα ππφ ην θσο ησλ 
δπζθνιηψλ ζην νηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ.   
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 Μέηξα ζηήξημεο ηεο επνπηείαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ πλεξγαηηθψλ 
Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ. Ζ άζθεζε 
ηεο επνπηείαο απφ έλαλ θαη κνλαδηθφ θνξέα ζα επαπμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα, 
ζα κεηψζεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ζα δεκηνπξγήζεη  έλα πην νκαιφ πεδίν δξάζεο. 

 Γηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζα 
ζηεξίμνπλ ηελ αλάθακςε ζην εγγχο κέιινλ θαη ζα επαπμήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο 
γηα αλάπηπμε ζε καθξνπξφζεζκε βάζε. Οη απμήζεηο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο 
πνπ ππεξέβεζαλ ηηο απμήζεηο ηεο παξαγσγηθφηεηαο έρνπλ κεηψζεη ηελ 
αληαγσληζηηθφηαηα, ελψ κέηξα πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο επειημίαο 
ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ βειηίσζε ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο ζα είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αλάπηπμεο 
κεζνπξφζεζκα, ελψ παξάιιεια ε δηαηήξεζε ρακειψλ θνξνινγηθψλ 
ζπληειεζηψλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ.   

 Ζ βειηίσζε ζηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ηελ άζθεζε 
ελεξγψλ πνιηηηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
αλεξγίαο θαη καθξνπξφζεζκα ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε.   

 
Σν νηθνλνκηθφ επηηειείν ηεο θπβέξλεζεο εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ ηφζν γηα ηηο 
δηαπηζηψζεηο ηεο Δ.Δ., φζν θαη γηα ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ θιηκαθίνπ ηνπ ΓΝΣ ηα νπνία 
εκπεξηέρνπλ ζεηηθά ζρφιηα γηα ηελ Κππξηαθή νηθνλνκία θαη είλαη επλντθφηεξα απφ 
αλάινγα ζπκπεξάζκαηα γηα άιιεο νηθνλνκίεο ηεο επξσδψλεο. Ο Τπνπξγφο 
Οηθνλνκηθψλ  ζεκείσζε κε έκθαζε φηη νη καθξννηθνλνκηθέο εθηηκήζεηο ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο 
Δ.Δ. γηα ηελ πνξεία ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο ζπλάδνπλ κε απηέο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ, φηη δειαδή, απηή ηε ζηηγκή ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε πνξεία 
ζηαζεξνπνίεζεο, κε νξηαθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ν νπνίνο ζα ζπλερηζζεί θαη ην δεχηεξν 
εμάκελν ηνπο έηνπο θαη ζα επηηαρπλζεί ην 2011.  

 
Ζ αλαθνξά ηνπ θιηκαθίνπ ηνπ Γ.Ν.Σ. γηα ηελ δηαηήξεζε ρακειψλ θνξνινγηθψλ 
ζπληειεζηψλ έγηλε δεθηή κε ελζνπζηαζκφ απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο νξγαλψζεηο, νη 
νπνίεο είραλ αληηδξάζεη ζζελαξά ζηελ πξφηαζε ηεο θπβέξλεζε γηα αχμεζε ηνπ 
θνξνινγηθνχ ζπληειεζηεί ησλ εηαηξεηψλ απφ 10 ζε 11%.   
 
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη αθνχ 
έιαβε ππφςε φια ηα δεδνκέλα θαη θπξίσο ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
ηαζεξφηεηαο γηα δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 6,0% ηνπ ΑΔΠ  θαη δεκφζην ρξένο 62,0% 
ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2010, απνθάζηζε λα πξνηείλεη πξνο ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ 
Οηθνλνκηθψλ ηεο Έλσζεο (ECOFIN) ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ππεξβνιηθνχ 
ειιείκκαηνο (Excessive Deficit Procedure). Σν πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ 
ζηελ χλνδν ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2010, έθαλε απνδεθηή ηελ πξφηαζε ηεο Δ.Δ., ην νπνίν 
ζεκαίλεη φηη ε Κππξηαθή νηθνλνκία εηέζε επίζεκα ππφ επηηήξεζε. 
 
χκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ 
Οηθνλνκηθψλ, ε Κχπξνο θαιείηαη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα κεηψζεη ην 
έιιεηκκα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ θάησ απφ 6,0% ζην ηέινο ηνπ 2010. Δπίζεο ε 
Κχπξνο θαιείηαη λα εθαξκφζεη έλα πνιπεηέο ζρέδην αλαθνξηθά κε ηνπο θξαηηθνχο 
πξνυπνινγηζκνχο, πνπ ζα ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ 
κεζνπξφζεζκα θαη ηέινο ην πκβνχιην δήηεζε, ηελ βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ 
δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ζε καθξνπξφζεζκε βάζε κε ηελ ιήςε κεηαξξπζκηζηηθψλ 
κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ γηα ζπληάμεηο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή 
πεξίζαιςε, νχησο ψζηε ζπγθξαηεζεί ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε Κππξηαθή θπβέξλεζε θαιείηαη λα 
ιάβεη φια ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα λα 
κεηψλεηαη θαηά 1,75% εηεζίσο θαηά ηελ πεξίνδν 2010-2012, γηα είλαη ζε επίπεδα θάησ 
ηνπ 3,0% ζην ηέινο ηνπ 2012, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 126 ηεο 
πλζήθεο ηεο Δ.Δ. 
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Απφ πιεπξάο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Κχπξνπ εθθξάδεηαη αηζηνδνμία γηα ηελ 
πνξεία ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη ππάξρεη ε εθηίκεζε φηη ηα ρεηξφηεξα έρνπλ 
πεξάζεη. Σελ ίδηα άπνςε δηαηππψλεη θαη ν Γηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ 
θαη πνιινί άιινη εθπξφζσπνη ησλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ. Οη εθηηκήζεηο απηέο δελ είλαη 
καθξηά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ φια ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ππάξρεη 
ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ίζσο ειαθξά αλάθακςε θαη πιένλ ππάξρεη ζνβαξή 
πηζαλφηεηα ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ν ξπζκφο αλάπηπμεο λα έρεη, νξηαθά, ζεηηθφ 
πξφζεκν. Όκσο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα λα κελ «μεθχγνπλ» απφ ηνλ έιεγρν 
ηεο θπβέξλεζεο ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, δηφηη ζηελ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ φηαλ νη 
δαπάλεο ππεξβαίλνπλ ηα έζνδα θαηά 500 εθαηνκ. επξψ, ηφηε ην έιιεηκκα απμάλεηαη 
θαηά ηξεηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο επί ηνπ ΑΔΠ. Σα ηέζζεξα κεγάια έξγα, δειαδή ε 
θαηαζθεπή ηεο καξίλαο Λεκεζνχ, πνπ ήδε μεθίλεζε, ην ελεξγεηαθφ θέληξν, ν 
ηεξκαηηθφο ζηαζκφο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ε θαηαζθεπή κεγάινπ θηηξηαθνχ  
ζπγθξνηήκαηνο, πνπ ζα γίλεη απφ θνηλνπξαμία κεηαμχ Κχπξνπ θαη Καηάξ ζα 
βνεζήζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ αλαδσνγφλεζε ηεο νηθνλνκίαο, κε ηελ 
δεκηνπξγία 2.000 θαη πιένλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Σν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα πνπ ζα 
θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ θνηλνπξαμία Κχπξνπ - Καηάξ ζα είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 
έξγα πνπ έγηλαλ ζηελ Κχπξν θαη ζα απνηειείηαη απφ ππεξπνιπηειέο μελνδνρείν,  
εκπνξηθφ θέληξν θαη θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα γξαθείσλ, δηακεξηζκάησλ θαη ρψξσλ 
ζηάζκεπζεο. Σν έξγν αλακέλεηαη λα ιάβεη ζάξθα θαη νζηά εληφο ηνπ έηνπο. 
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Γ.   ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ 

Γ-Η.  Γεληθά 

Σν εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Κχπξνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ρξφληα ειιεηκκαηηθφηεηα. Σν 
γεγνλφο απηφ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ αλ ιεθζεί ππφςε ε  δηάξζξσζε ηεο θππξηαθήο 
νηθνλνκίαο, πνπ βαζίδεηαη θπξίσο, ζε πνζνζηφ 79,3% επί ηνπ ΑΔΠ, ζηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ.  
 
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δσδεθακήλνπ 2009 είλαη ε ζεκαληηθή κείσζε ηφζν ζηηο 
ζπλνιηθέο εηζαγσγέο αγαζψλ (23,2%) φζν θαη ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο αγαζψλ 
(19,0%) έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2008. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη νη 
εηζαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην (17,6%) ηνπ 
ζπλφινπ ησλ θππξηαθψλ εηζαγσγψλ, κεηψζεθαλ θαηά 45,5%. 

 

                                              Π Η Ν Α Κ Α   Γ-1 

 

Δμσηεξηθφ Δκπφξην  ηεο Κχπξνπ (εθαη. €) 

Έηνο 
Δμαγσγέο Δηζαγσγέο Έιιεηκκα Δ.Η. Όγθνο Δκπνξίνπ 

Αμία %Γ Αμία %Γ Αμία %Γ Αμία %Γ 

 1  2  3=1-2  4=1+2  

2003 814,6  3.936,6  -3.122,0  4.751,3  

2004 936,3 14,9 4.577,8 15,8 -3.641,4 16,0 5.514,2 13,3 

2005 1.228,7 31,2 5.069,0 10,7 -3.840,3 5,5 6.297,8 14,2 

2006 1.111,7 -9,6 5.513,4 8,7 -4.401,6 14,0 6.625,2 5,1 

2007 1.082,6 -2,7 6.353,4 15,2 -5.270,7 19,7 7.436,1 12,2 

2008 1.190,4 9,9 7.366,7 15,9 -6.176,3 17,1 8.557,1 15,0 

2009 963,2 -19,1 5.654,4 -23,2 -4.691,2 -24,0 6.617,6 -22,7 
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 
 

Γ-ΗΗ.  Δκπνξηθφ Ηζνδχγην ηεο Κχπξνπ 

 
Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία, κε 
απνηέιεζκα λα επεξεαζζεί δπζκελψο θαη ν ηνκέαο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαηά ην 
2009. ηνλ Πίλαθα Γ-1 παξαηεξνχκε ηηο ζεκαληηθέο κεηψζεηο ησλ θππξηαθψλ 
εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αμηνζεκείσηε κείσζε (θαηά 24,0%) 
ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο, ην νπνίν έθζαζε ηα € 4.691,2 
εκαη.  Ζ κεγάιε πηψζε ησλ εηζαγσγψλ νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ γεληθφηεξε κείσζε ηεο 
δήηεζεο, ηελ πηψζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαηά 10,9%, ηελ κείσζε ησλ εηζαγσγψλ 
νρεκάησλ, δνκηθψλ πιηθψλ θαη ησλ δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ.  
 
Δηδηθφηεξα, νη ζπλνιηθέο  εηζαγσγέο αλήιζαλ ζηα € 5.654,4 εθαη. θαη παξνπζίαζαλ 
κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 23,2% έλαληη ηνπ 2008. Οη εηζαγσγέο γηα εγρψξηα θαηαλάισζε 
θαηέγξαςαλ ζεκαληηθφηαηε κείσζε κε ηελ κεγαιχηεξε πηψζε λα παξαηεξείηαη, φπσο 
πξναλαθέξζεθε, ζηηο εηζαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ (-45,5%) ζε ζχγθξηζε κε ηελ 
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαζψο θαη ζηηο εηζαγσγέο ελδηάκεζσλ 
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αγαζψλ (-36,2%) ελψ νη εηζαγσγέο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ παξνπζίαζαλ επίζεο 
κείσζε θαηά -6,2%. 
 
Οη ζπλνιηθέο εμαγσγέο (εγρψξηεο θαη επαλεμαγσγέο), παξνπζίαζαλ κείσζε (θαηά 
19,1% έλαληη ηνπ 2008) θαη αλήιζαλ ζηα € 963,2 εκαη. (θαη ηηο εγρψξηεο εμαγσγέο λα 
αληηπξνζσπεχνπλ ην 49,7% θαη ηηο επαλεμαγσγέο ην 50,3% ηνπ ζπλφινπ). 

 

                                      Π Η Ν Α Κ Α  Γ-2 

                                        ( ζε εθαη. επξψ) 
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Γ-ΗΗΗ.  Δμαγσγέο 

Ζ αδπλακία ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο λα ηξνθνδνηήζεη ην θππξηαθφ εμαγσγηθφ 
εκπφξην είρε σο απνηέιεζκα, ηδίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηε ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηεο 
Κχπξνπ ζε θέληξν δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ, κε ηηο επαλεμαγσγέο (εμαγσγέο απφ 
ηελ Κχπξν εηζαγνκέλσλ πξντφλησλ μέλεο πξνέιεπζεο) λα ππεξθαιχπηνπλ ζπλήζσο 
ηηο εμαγσγέο ησλ εγρψξηα παξαγνκέλσλ πξντφλησλ.  

 
Σν 2009, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα (Β3),  νη επαλεμαγσγέο ζπλερίζζεθαλ 
αιιά κεηψζεθαλ ζε ζρέζε κε ην 2008 θαηά 22,3%. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο 
θαηεπζχλζεθε ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ (θπξίσο ζηελ Διιάδα θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην) ελψ 
κηθξφηεξν κεξίδην επαλεμήρζε ζηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (θπξίσο ζηνλ Λίβαλν, 
ηελ πξία θαη ηελ Αίγππην) ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπο (27,9%), αθνξά ζηηο 
ηξνθνδνζίεο (θαχζηκα-ηξφθηκα) πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ.  
 
Οη ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, ζην ππφ εμέηαζε έηνο, ζεκείσζαλ 

κείσζε θαηά  19,0% ζε ζρέζε κε ηηο εμαγσγέο ηνπ 2008, θαη αλήιζαλ ζηα 963,2 εκαη.  

επξψ. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζηελ κείσζε ηφζν ησλ εγρψξησλ εμαγσγψλ φζν θαη 

ησλ επαλεμαγσγψλ (θαηά 22,4% θαη 24,8% αληίζηνηρα). Δηδηθφηεξα νη επαλεμαγσγέο 
ησλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 14% ηνπ ζπλφινπ ησλ 
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θππξηαθψλ εμαγσγψλ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά κεησκέλεο, θαηά 70% έλαληη ηνπ 
2008, ελψ θαη νη εμαγσγέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 
14,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ, κεηψζεθαλ θαηά 11,6%, φπσο επίζεο θαη νη 
εμαγσγέο αθαηέξγαζησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, θαηά θχξην ιφγν γεσκήισλ θαη 
εζπεξηδνεηδψλ, παξνπζίαζαλ επίζεο κείσζε θαηά 18,7% θαη 25% αληίζηνηρα, γηα ηελ 
ίδηα πεξίνδν.  
 
Πην ζπγθεθξηκέλα θαη φζνλ αθνξά ηελ δηάξζξσζε ηων εγσώπιων εξαγωγών, 
παξαηεξνχκε ηα εμήο : η ζημανηικόηεπη καηηγοπία είναι αςηή ηηρ μεηαποίηζηρ 
(60,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ εγρψξησλ εμαγσγψλ), κε θνξπθαία εμαγψγηκα πξντφληα γηα 
άιιε κηα ρξνληά ηα θαξκαθεπηηθά (22,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ησλ εγρσξίσο 
παξαγνκέλσλ πξντφλησλ), ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα (12,0%) θαη ηα ππνιείκκαηα 
κεηάιισλ (6,2%). 
 
 Ζ καηηγοπία ηων ακαηέπγαζηων γεωπγικών πποϊόνηων είλαη ε ακέζσο επφκελε 
(17,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ εγρψξησλ εμαγσγψλ), κε ζεκαληηθφηεξα εμαγφκελα πξντφληα 
ηα γεψκεια (7,9%), ηα εζπεξηδνεηδή (4,8%), ηα ππφινηπα λσπά-θαηεςπγκέλα-
απνμεξακέλα ιαραληθά (1,8%) θαη ηα λσπά-θαηεςπγκέλα αιηεχκαηα θαη νζηξαθνεηδή 
(1,8%). 
 
 Ζ ηξίηε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία είλαη αςηή ηηρ μεηαποίηζηρ γεωπγικών 
πποϊόνηων (16,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ εγρψξησλ εμαγσγψλ), κε πξνεμέρνληα πξντφληα 
ην ραινχκη (8,6%), ηα αιιαληηθά (2,1%)ηνπο ρπκνχο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ (2,2%), ηα 
θξαζηά (0,6%).  
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ΔΞΑΓΩΓΔ (ζε εθαη. επξψ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
 

 
 
 

                  

                   
                 Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

 

 

Γ-IV.  Δηζαγσγέο 

 
Οη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο (εηζαγσγέο γηα εγρψξηα θαηαλάισζε θαζψο θαη εηζαγσγέο 
πνπ πξννξίδνληαη γηα επαλεμαγσγέο) παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή κείσζε έλαληη ηνπ 
2008, θαηά 23,2%. ρεηηθά κε ηελ δηάξζξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θππξηαθψλ εηζαγσγψλ 
γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, αλά νκάδεο πξντφλησλ, παξαηεξνχκε ηα εμήο:  
 

Έηνο 
Δγρψξηεο Δπαλεμαγσγέο 

χλνιν (εθαη. 

€) 

Αμία %Γ Αμία %Γ Αμία %Γ 

 5  6  1=5+6  

2003 367,3 -7,2 447,2 -6,3 814,5 -8,6 

2004 415,0 13,0 521,2 16,5 936,2 14,9 

2005 406,8 -2,0 821,7 57,6 1.228,5 31,2 

2006 446,5 9,6 665,1 -19,1 1.111,6 -9,5 

2007 505,3 13,1 577,3 -13,2 1.082,6 -2,7 

2008 547,1 8,3 643,2 11,1 1.190,3 10,0 

2009 479,3 -12,4 483,9 -24,8 963,2 -19,1 
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Ζ θαηεγνξία ησλ πεηξειαηνεηδψλ, πνπ ζπληζηά ηελ ζεκαληηθφηεξε νκάδα εηζαγνκέλσλ 
πξντφλησλ κε πνζνζηφ 17,6% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θππξηαθψλ εηζαγσγψλ, 
παξνπζίαζε ζεκαληηθή κείσζε (θαηά 45,5% έλαληη ηνπ 2008). Ζ θαηεγνξία ησλ 
κεραλψλ θαη κεραληθψλ ζπζθεπψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειεθηξηθψλ 
νηθηαθψλ ζπζθεπψλ (ιεπθέο ζπζθεπέο θαη ζπζθεπέο ήρνπ θαη εηθφλαο), πνπ 
αληηπξνζσπεχεη ην 17,4% ηνπ ζπλφινπ, παξνπζίαζε επίζεο κείσζε, θαηά 8,4%, 
έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2008. Ζ θαηεγνξία ησλ ζπζθεπαζκέλσλ 
πξντφλησλ δηαηξνθήο, αλαςπθηηθψλ, αιθννινχρσλ πνηψλ θαη πξντφλησλ θαπλνχ, 
πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 9,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ θππξηαθψλ εηζαγσγψλ, παξνπζίαζε 
επίζεο κηθξή κείσζε, θαηά 3,7%, έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2008. Ζ 
θαηεγνξία ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 9% ηνπ ζπλφινπ, 
παξνπζίαζε επίζεο κηθξή κείσζε, θαηά 3,5%, έλαληη ηνπ 2008. Σέινο θαη ε θαηεγνξία 
ησλ εηζαγνκέλσλ νρεκάησλ, πινίσλ, αεξνζθαθψλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο, πνπ 
αληηπξνζσπεχεη ην 8,4% ηνπ ζπλφινπ, παξνπζίαζε εμαηξεηηθά κεγάιε κείσζε, θαηά 
50,2%, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2008.        
 

Γ-V. Κπξηφηεξνη Δηαίξνη 

Σν εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Κχπξνπ είλαη ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηηο ρψξεο 
ηεο Δ.Δ. Σν 2009, ην 68,6% ηνπ φγθνπ ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ πξνέθπςε απφ ηηο 
ζπλαιιαγέο κε ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ, ην 10,5% απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηηο Αζηαηηθέο 
ρψξεο, ην 9,4% κε ηηο ρψξεο ηεο Δγγχο θαη Μέζεο Αλαηνιήο θαη ην 3,2% κε ηηο εθηφο 
ΔΔ ρψξεο ηεο Δπξψπεο. (βι. ζρεη. πίλαθεο). Δηδηθφηεξα απφ ην 2004 θαη εληεχζελ 
απμήζεθαλ θαηαθφξπθα νη εηζαγσγέο απφ ηελ Δ.Δ. δηφηη δελ ππφθεηληαη ζε επηβνιή 
ηεισλεηαθψλ δαζκψλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ. 
 

                                       Π Η Ν Α Κ Α  Γ-4 
 

Δμσηεξηθφ Δκπφξην θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή 2009 (ζε εθαη. €) 

Πεξηνρή 
Δηζαγσγέο Δμαγσγέο Δκπ. Ηζνδχγην 

Όγθνο 

Δκπνξίνπ 

Αμία % Αμία % Αμία % Αμία % 

 1  2  3=2-1  4=1+2  

Υώπερ Δ.Δ. 4.047,7 71,6 496,5 51,5 -3.551,2 75,7 4.544,2 68,6 

Αζία 637,6 11,3 59,7 6,1 -577,9 12,3 697,3 10,5 

Υώπερ Δγγύρ-

Μέζηρ 

Αναηολήρ 

483,5 8,6 140,3 14,6 -343,2 7,3 623,8 9,4 

Λοιπή Δςπώπη 181,7 3,2 33,7 3,5 -147,9 3,3 215,4 3,2 

Ν.- Κ. Αμεπική 83,3 1,4 1,9 0,2 -81,4 1,7 85,2 1,2 

Αθπική 88,8 1,5 68,2 7,0 -20,6 0,4 157,0 2,3 

Β. Αμεπική 99,6 1,7 14,7 1,5 -84,9 1,8 114,3 1,7 

Ωκεανία 16,9 0,3 5,9 0,6 -11,0 0,2 22,8 0,34 

Λοιπέρ Υώπερ 14,9 0,3 5,7 0,6 -9,2 0,19 20,6 0,31 

Ππομήθειερ-   

ηποθοδοζίερ 

πλοίων &  

αεποζκαθών 

-  135,9 14,1 135,9 2,9 135,9 2,1 

ΤΝΟΛΟ 5.654,4 ≈100 963,2 ≈100 -4.691,2 ≈100 6.617,6 ≈100 

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 
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Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 
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ΚΤΠΡΗΑΚΔ ΔΗΑΓΩΓΔ ζε εθαη.επξψ

4047.7

181.7

637.6

483.5

99.6

83.3

88.8

16.9

14.9

ΥΩΡΔ ΔΔ ΛΟΗΠΖ ΔΤΡΩΠΖ

ΑΗΑ ΥΩΡΔ ΔΓΓΤ-Μ. ΑΝΑΣΟΛΖ

Β. ΑΜΔΡΗΚΖ Κ. & Ν. ΑΜΔΡΗΚΖ

ΑΦΡΗΚΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ-ΝΔΑ ΕΖΛΑΝΓΗΑ

ΛΟΗΠΔ ΥΩΡΔ
 

 Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 
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ΚΤΠΡΗΑΚΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ζε εθαη.επξψ

496.5

33.7

59.7

140.3

14.7

1.9 68.2

5.9

5.7

ΥΩΡΔ ΔΔ ΛΟΗΠΖ ΔΤΡΩΠΖ ΑΗΑ

ΥΩΡΔ ΔΓΓΤ-Μ. ΑΝΑΣΟΛΖ Β. ΑΜΔΡΗΚΖ Κ. & Ν. ΑΜΔΡΗΚΖ

ΑΦΡΗΚΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ-ΝΔΑ ΕΖΛΑΝΓΗΑ ΛΟΗΠΔ ΥΩΡΔ

 

 Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο Γ-8 θαη Γ-9 πνπ αθνινπζνχλ, σο θπξηφηεξνο 
εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Κχπξνπ αλαδεηθλχεηαη ε Διιάδα κε πνζνζηφ 20,3% επί ηνπ 
ζπλνιηθνχ φγθνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ. Γεχηεξε ε Ηηαιία κε 9,3%  θαη ηξίην ην 
Ζλσκέλν Βαζίιεην κε 9,0%. 
 
ηνλ ηνκέα ησλ θππξηαθψλ εηζαγσγψλ, ε Διιάδα θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κε κεξίδην 
αγνξάο 20,0%, κε δεχηεξε ηελ Ηηαιία κε 10,6% θαη ηξίην ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε 
9,1%.  
 
εκεηψλεηαη φηη, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην επί ζεηξά εηψλ θαηείρε ηελ πξψηε ζέζε σο πξνο 
ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ ηνπ ζηελ Κππξηαθή αγνξά, γεγνλφο πνπ έρεη αλαηξαπεί ππέξ 
ηεο Διιάδνο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 
 
ηνλ ηνκέα ησλ θππξηαθψλ εμαγσγψλ, ε Διιάδα θαηέρεη επίζεο ηελ πξψηε ζέζε 
κεηαμχ ησλ αγνξψλ πνπ δηνρεηεχνληαη ηα Κππξηαθά πξντφληα κε κεξίδην 22,1% επί 
ησλ ζπλνιηθψλ θππξηαθψλ εμαγσγψλ, αθνινπζεί ε Γεξκαλία (8,5%) θαη ζηελ ηξίηε 
ζέζε βξίζθεηαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (8,2%). 
 
Απφ ηελ πξνζεθηηθή αλάιπζε ηνπ Πίλαθα Γ-8, πνπ αθνινπζεί, είλαη θαλεξφ φηη ην 
εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Κχπξνπ έρεη δηαξζξσηηθφ πξφβιεκα σο πξνο ζηηο εμαγσγέο, 
πνπ θηλνχληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα θαη θαηεπζχλνληαη, ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο 
αγνξέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ, απνηειεί άκεζε 
αλάγθε, δεδνκέλνπ φηη ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ παξνπζηάδεη δηεχξπλζε, 
κε απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ηα ηειεπηαία 
έηε αλ θαη ην 2009 ην εκπνξηθφ έιιεηκκα εκθάληζε αηζζεηή κείσζε (-24%) έλαληη ηνπ 
2008, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θππξηαθψλ εηζαγσγψλ (-23,2%) θαη εμαγσγψλ (-19,1%).   
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Δμσηεξηθφ Δκπφξην θαηά ρψξα 2009 (ζε εθαη. €) 

Υψξα 
Δηζαγσγέο Δμαγσγέο Δκπ. Ηζνδχγην Όγθνο Δκπνξίνπ 

Αμία % Αμία % Αμία % Αμία % 

 1  2  3=2-1  4=1+2  

Δλλάδα 1.133,0 20,03 213,4 22,15 -919,6 19,60 1346,4 20,34 

Ηηαλία  600,6 10,62 18,3 1,89 -582,3 12,41 618,9 9,35 

Ζν. Βαζίλειο   517,3 9,14  79,3 8,23 -438,0 9,33 596,6 9,01 

Γεπμανία  490,1 8,66 81,9 8,50 -408,2 8,70 572,0 8,64 

Ηζπαήλ  389,1 6,88 16,7 1,73 -372,4 7,93 405,8 6,13 

Κίνα  310,4 5,48 11,5 1,19 -298,8 6,36 321,9 4,86 

Ολλανδία  270,3 4,78 12,8 1,32 -257,5 5,48 283,1 4,27 

Γαλλία  224,3 3,96   8,4 0,87 -215,9 4,60 232,7 3,51 

Ηζπανία  204,0 3,60   3,4 0,35 -200,6 4,27 207,4 3,13 

Βέλγιο  182,7 3,23 10,2 1,05  -172,5 3,67 192,9 2,91 

Ηαπωνία  110,4 1,95   0,6 0,0 -109,9 2,34 111,0 1,67 

Ζ.Π.Α.   92,0 1,62 13,7 1,42 - 78,3 1,66 105,7 1,59 

Δλβεηία    70,7 1,25   3,7 0,38 -67,0 1,42 74,4 1,12 

Αίγςπηορ   57,3 1,01 24,8 2,57 -32,5 0,69 82,1 1,24 

Βοςλγαπία   47,3 0,83   8,0 0,83 -39,3 0,83 55,3 0,83 

Ροςμανία   36,0 0,63   9,6 0,99 -26,4 0,56 45,6 0,68 

Ρωζία    20,9 0,35 13,8 1,43 - 7,1 0,15 34,7 0,52 

Γεληθφ χλνιν 5.654,4 100 963,2 100 -4.691,2 100 6.617,6 100 

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ  
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ΟΓΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (εκαη.εςπώ)

1346.3

596.5

618.9
571.9

232.6

405.8

283

321.9
110.9 207.4

43.6

105.6

12.6

ΔΛΛΑΓΑ ΒΡΔΣΑΝΗΑ ΗΣΑΛΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΓΑΛΛΗΑ ΗΡΑΖΛ ΟΛΛΑΝΓΗΑ

ΚΗΝΑ ΗΑΠΩΝΗΑ ΗΠΑΝΗΑ Ζ.Α.Δ Ζ.Π.Α BΡΑΕΗΛΗΑ

 

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 
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Γ. ΓΗΜΔΡΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ – ΚΤΠΡΟΤ 

Γ-I.  Γεληθή Δπηζθφπεζε 

Ζ ηξνρηά δπλακηθήο αλφδνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο θαη 
ηεο Κχπξνπ ζπλερίζζεθε θαη ην 2009, απνηππψλνληαο κε ηνλ ηδαληθφηεξν ηξφπν ηηο 
εμαηξεηηθέο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ ζε εζληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν.  
 
Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ δχν ρσξψλ ζε ζρέζε κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή, ε 
ζχγθιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ 
ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα πνπ ηηο δηαθξίλεη απνηππψλεηαη κε 
ζαθήλεηα ζηνπο ηνκείο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ, ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ.  
 
Ζ ακνηβαία νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ Διιάδα λα 
ιεηηνπξγεί σο δίαπινο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Κχπξνπ πξνο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηεο 
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ελψ θαη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο Κχπξνπ 
επεθηείλνληαη ζηε Ν.Α. Μεζφγεην, δηεπξχλνληαο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηηο επθαηξίεο 
επηρεηξεκαηηθήο πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, θαζψο θαη ζηηο πέξαλ 
απηήο  αξαβηθέο αγνξέο. 
  
Ζ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔΔ, ηνλ Μάην ηνπ 2004,  δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ Διιάδαο- Κχπξνπ, θαζψο έδσζε κεγαιχηεξε 
ψζεζε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ. Ζ  έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ ΟΝΔ 
θαη ε είζνδνο ηνπ επξψ ζηελ νηθνλνκηθή ηεο δσή,  ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008, ζα 
ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο κεγαιχηεξεο αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ 
νδεγψληαο ζηε πιήξε ελνπνίεζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ ησλ δχν ρσξψλ. 
 
ηα παξαθάησ θεθάιαηα εμεηάδεηαη ην δηκεξέο εκπφξην Κχπξνπ-Διιάδνο, φπσο 
δηακνξθψζεθε ην 2009, ε εμέιημε ηνπ ακθίδξνκνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο θαζψο θαη νη 
επελδχζεηο (άκεζεο, ραξηνθπιαθίνπ) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ θππξηαθή θαη 
ηελ ειιαδηθή πιεπξά.  
 

Γ-ΗΗ.  Γηκεξέο Δκπφξην Διιάδαο - Κχπξνπ 
 

Σν εχξνο ησλ  δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ην 2009 αλήιζε ζηα 1.346,3 εθαη. 
επξψ, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά  8,3% έλαληη ηνπ 2008 (1,467,4 εθαη. επξψ).   
 
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ ε Διιάδα ζπλέρηζε λα είλαη ν 
κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο πξντφλησλ ηεο Κχπξνπ θαη ην 2009 θαζψο νη εμαγσγέο ηεο 
έθζαζαλ ηα  1,133,0 εθαη. επξψ,  ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 8,6% ζε ζρέζε 
κε ηηο εμαγσγέο ηεο πξνο ηε Κχπξν ην 2008 (1,238,9 εθαη. επξψ).   
 
Όζνλ αθνξά ζηηο θππξηαθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα ην 2009, ζεκεηψλνπκε φηη  
αλήιζαλ ζηα 213,3 εθαη. επξψ, θαηαγξάθνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 6,7% ζε ζρέζε 
κε ην 2008 (228,5 εθαη. επξψ).  Ζ Κππξηαθή αγνξά, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, 
θαηέρεη ηελ ηξίηε ζέζε, απφ πιεπξάο ζπνπδαηφηεηαο, γηα ηα ειιεληθά πξντφληα, κεηά 
ηηο αγνξέο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο.   
 
Σν έιιεηκκα ηνπ δηκεξνχο εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ γηα ηελ Κχπξν, ην 2009 κεηψζεθε θαηά 
9,0% θαη έθζαζε ηα 919,7 εθαη. επξψ., ζε ζχγθξηζε κε ην έιιεηκκα ηνπ 2008 (€1.010,4 
εθαη.). 
  
Οη θππξηαθέο εμαγσγέο κε πξννξηζκφ ηελ ειιεληθή αγνξά θάιπςαλ, θαηά ην 2009, ην 
22,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ  θππξηαθψλ εμαγσγψλ  έλαληη ηνπ 18,7% ην 2008, θαη ην 
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42,9%  ηνπ ζπλφινπ ησλ θππξηαθψλ εμαγσγψλ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
έλαληη ηνπ 37,6%  ην 2008. 
 
Οη θππξηαθέο εηζαγσγέο απφ ηελ Διιάδα παξά ηελ ζεκεησζείζα κείσζε, αχμεζαλ ην 
κεξίδηφ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ απφ 16,7% ην 2008, ζε 20,0% ην 2009. Παξάιιεια νη 
εηζαγσγέο απφ ηελ Διιάδα θάιπςαλ, ην 2009 ην 28,0 % ησλ θππξηαθψλ εηζαγσγψλ 
απφ ρψξεο ηεο ΔΔ έλαληη 25,1% ην 2008. 

                                             Π Η Ν Α Κ Α   Γ- 1                                             

 

Γηκεξέο Δκπφξην Κχπξνπ - Διιάδνο (εθαη. €) 

Έηορ 
Δμαγσγέο Δηζαγσγέο 

Δκπνξηθφ  

Ηζνδχγην 

Όγθνο  

Δκπνξίνπ 

Αμία %Γ Αμία %Γ Αμία %Γ Αμία %Γ 

 1  2  3=1-2  4=1+2  

2003 74,8  470,8  -396,0  545,5  

2004 110,4 48,4 689,0 47,0 -579,0 46,8 800,0 46,6 

2005 139,3 26,2 861,5 25,0 -722,1 24,7 1.000,9 25,1 

2006 146,2 4,9 951,6 10,4 -805,4 11,5 1.097,8 9,6 

2007 214,7 46,8 1.110,8 16,7 -896,1 11,2 1.325,5 20,7 

2008 228,5 6,4 1.238,9 11,5 -1.010,4 12,8 1.467,4 10,7 

2009 213,3 -6,6 1.133,0 -8,6 -919,7 -9,0 1.346,3 -8,3 
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

 

                                                                      Π Η Ν Α Κ Α    Γ-2 
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Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 
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Γ-ΗΗΗ. Δηζαγσγέο απφ Διιάδα 

 

Ζ θππξηαθή εηζαγσγηθή αγνξά είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε κεγάιν βαζκφ ζ’ έλα επξχ 
θάζκα ησλ εμαγνκέλσλ ειιεληθψλ πξντφλησλ. Γηαπηζηψλεηαη σζηφζν φηη νη ειιεληθέο 
εμαγσγέο ζηελ Κχπξν παξά ην φηη θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ,   
ζπγθεληξψλνληαη  ζε ιίγεο θαηεγνξίεο. 
 
Έηζη, ην 2009, αλ θαη εηζήρζεζαλ ζηελ Κχπξν ελελήληα επηά (97) θαηεγνξίεο 
ειιεληθψλ πξντφλησλ, ην 78,4 % ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Κχπξν πξνήιζε απφ, 
κφιηο, είθνζη κία (21) θαηεγνξίεο.  
 
ε φηη αθνξά ηε ζχλζεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Κχπξν (βι. Πίλαθα Γ-3), απηή 
απνηειείηαη απφ πξντφληα θαη παξάγσγα πεηξειαίνπ (16,7%), ελδχκαηα (8,5%), 
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (8,0%), κεραλήκαηα (6,0%), θαξκαθεπηηθά (4,9%), ρπηνζίδεξνο-
ζίδεξνο-ράιπβαο θαη πξντφληα απηψλ (4,2%), αηζέξηα έιαηα (2,9%), θιπ.   
 
 

                                                       Π Η Ν Α Κ Α   Γ-3 
 

πγθέληξσζε Διιεληθψλ Δμαγσγψλ ζηελ Κχπξν  

ΓΚ Καηεγνξίεο Πξντφλησλ Αμία % 

 
χλνιν εηζαγσγψλ απφ Διιάδα (ζε εθαη. 

επξψ) 
1.133,0 100 

27 Πεηπέλαιο και πποϊόνηα πεηπελαίος 189,9 16,7 

61-62 Δνδύμαηα  96,1 8,5 

85 Ζλεκηπικέρ ζςζκεςέρ εικόναρ & ήσος 90,9 8,0 

84 Μησανέρ, ανηιδπαζηήπερ, λέβηηερ 68,4 6,0 

30 Φαπμακεςηικά πποϊόνηα 55,9 4,9 

72-73 
Υςηοζίδηπορ, ζίδηπορ και σάλςβαρ και 

πποϊόνηα αςηών 
47,8 4,2 

33 Αιθέπια έλαια 36,5 3,2 

21 Γιάθοπα παπαζκεςάζμαηα διαηποθήρ 35,5 3,1 

22 Ποηά (αλκοολούσα και μη) 35,0 3,0 

39 Πλαζηικέρ ύλερ και ηεσνοςπγήμαηα 32,1 2,8 

49 Πποϊόνηα εκδοηικών οίκων 30,1 2,6 

19 Γημηηπιακά και πποϊόνηα ηοςρ 28,1 2,5 

34 απούνια, παπαζκεςάζμαηα για πλύζιμο 27,6 2,4 

64 Δίδη ςπόδηζηρ 24,4 2,1 

94 Έπιπλα 22,6 2,0 

04 Γαλακηοκομικά 19,6 1,7 

24 Πποϊόνηα καπνού 19,4 1,7 

76 Αλοςμίνιο και ηεσνοςπγήμαηα 18,6 1,6 

95 Παισνίδια 16,1 1,4 

    

           Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 
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Γηα ην 2009 ηα ειιεληθά πξντφληα πνπ θαηέρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε ζην ζχλνιν ησλ 
θππξηαθψλ εηζαγσγψλ (βι. Πίλαθα Γ-4) είλαη : ζηελ πξψηε ζέζε, γηα άιιε κηα θνξά, 
ηα πξντφληα ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ (πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, βηβιία ζε πνζνζηφ 65,5%), 
ηα απνξξππαληηθά (52,5%), ηα δηάθνξα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (44,7%), ηα 
έηνηκα ελδχκαηα εθηφο πιεθηψλ (41,1%), ηα παξαζθεπάζκαηα δεκεηξηαθψλ-αιεχξσλ 
θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο (38,6%), ην αινπκίλην θαη ηα πξντφληα απηνχ (34,7%), ηα 
αηζέξηα έιαηα (34,1%), ηα πιεθηά (28,7%), ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα (27,7%), ηα 
πξντφληα ζηδήξνπ-ρπηνζηδήξνπ (21,4%), νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο εηθφλαο θαη ήρνπ 
(21,1%), ηα  πιαζηηθά είδε (21,0%), ην πεηξέιαην θαη ηα πξντφληα απηνχ (19,0%), ν 
κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο (12,2%). 
 

                                          Π Η Ν Α Κ Α    Γ-4 

 

 

 

Διιεληθά πξντφληα κε δεζπφδνπζα ζέζε ζηηο θππξηαθέο εηζαγσγέο  

ΓΚ Καηεγνξίεο Πξντφλησλ 
χλνιν 

Δηζαγσγψλ 

Δηζαγσγέο 

απφ Διιάδα 

Δηζαγσγέο απφ 

Διιάδα/ χλνιν 

εηζαγσγψλ %  

 Γεληθφ χλνιν (ζε εθαη. επξψ) 5.654,4 1.133,0 20,0 

49 Πποϊόνηα εκδοηικών οίκων 45,9 30,1 65,5 

34 απούνια – παπαζκεςάζμαηα για πλύζιμο 52,6 27,6 52,5 

21 Γιάθοπα παπαζκεςάζμαηα διαηποθήρ 79,4 35,5 44,7 

62 Δνδύμαηα εκηόρ πλεκηών  148,9 61,3 41.1 

19 Παπαζκεςάζμαηα δημηηπιακών - αλεύπων 72,7 28,1 38,6 

76 Αλοςμίνιο  και ηεσνοςπγήμαηα 53,6 18,6 34,7 

33 Αιθέπια έλαια 106,8 36,5 34,1 

61 Δνδύμαηα πλεκηά 120,9 34,7 28,7 

30  Φαπμακεςηικά πποϊόνηα 201,7 55,9 27,7 

72 Υςηοζίδηπορ, ζίδηπορ και σάλςβαρ 122,8 26,3 21,4 

85 Ζλεκηπικέρ ζςζκεςέρ εικόναρ και ήσος 430,3 90,9 21,1 

39 Πλαζηικέρ ύλερ και ηεσνοςπγήμαηα  152,9 32,1 21,0 

27 Πεηπέλαιο και πποϊόνηα αςηού 998,6 189,9 19,0 

84 Μησανέρ, ανηιδπαζηήπερ, λέβηηερ 557,8 68,4 12,2 

     
       Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

 

Γ-IV.  Δμαγσγέο ζηελ Διιάδα 

Σν 2009, νη θππξηαθέο εμαγσγέο ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ην 2008 κεηψζεθαλ θαηά 
6,7% θζάλνληαο ζηα € 213,3 εθαη. Ζ Διιάδα θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ 
πειαηψλ ηεο Κχπξνπ, απνξξνθψληαο ην 22,1% ησλ θππξηαθψλ εμαγσγψλ, κε 
δεχηεξε ηελ Μ. Βξεηαλία (10,2) %. 
 
Γεθαηέζζεξηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ θαιχπηνπλ ην 86,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ 
Κππξηαθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Διιάδα. Οη θπξηφηεξεο εμ απηψλ είλαη: νπηηθν-
αθνπζηηθφο εμνπιηζκφο θαη ηαηξν-ρεηξνπξγηθά (35,4%), ειεθηξηθέο κεραλέο-ζπζθεπέο 
εηθφλαο θαη ήρνπ (8,9%), νξγαληθά ρεκηθά (8,9%), γεψκεια-θξέζθα ιαραληθά (6,1%), 
ζίδεξνο θαη πξντφληα ηνπ (5,9%), θαξκαθεπηηθά (4,9%), κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 
(3,5%)θιπ.  
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                                                    Π Η Ν Α Κ Α   Γ-5 
        

          Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

 
Σέινο, ηα θππξηαθά εμαγφκελα πξντφληα κε δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ Διιεληθή αγνξά 
είλαη ηα πξντφληα ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ (θπξίσο επηζηξνθέο ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ θαη 
πεξηνδηθψλ) κε πνζνζηφ 96,1%), ν νπηηθναθνπζηηθφο εμνπιηζκφο (θπξίσο γπαιηά) θαη 
ηα ηαηξν-ρεηξνπξγηθά πξντφληα θαη αλαιψζηκα (91,5%), ν ζίδεξνο θαη ηα ππνπξντφληα 
ηνπ θπξίσο ην ζθξάπ (86,9%), ηα ελδχκαηα εθηφο πιεθηψλ (54,8,7%), ηα έπηπια 
(39,7%), ηα ιαραληθά (27,2%), νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο εηθφλαο ήρνπ (θπξίσο 
επαλεμαγσγέο, 21,7%) θιπ. 
 
ηνλ Πίλαθα Γ-6 πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη ηα Κππξηαθά πξντφληα πνπ 
παξαδνζηαθά έρνπλ θαιή ηνπνζέηεζε ζηελ ειιεληθή αγνξά. πγθξίλνληαο ηα ζηνηρεία 
ηνπ 2009 κε απηά ηνπ 2008, δελ παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηα 
πξντφληα. Ζ κφλε δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζηελ κεηαβνιή θάπνησλ πνζνζηψλ επί ηνπ 
ζπλφινπ ησλ Κππξηαθψλ εμαγσγψλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο ζεκεηψζεθαλ ζηελ 
θαηεγνξία ησλ  «Δλδπκάησλ εθηφο πιεθηψλ» φπνπ ην πνζνζηφ απμήζεθε απφ 41,7% 
ζε 54,8% θαη ζηελ θαηεγνξία «δψλησλ δψσλ» φπνπ ην πνζνζηφ κεηψζεθε απφ 33.3% 
ζε 15,6%. Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο θαηεγνξίαο ησλ 
«θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ». ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ δελ ζεκεηψζεθαλ 
κεγάιεο κεηαβνιέο.  
 
 
 
 
 
 

πγθέληξσζε Κππξηαθψλ Δμαγσγψλ ζηελ Διιάδα 

ΓΚ Καηεγνξίεο Πξντφλησλ Αμία      % 

 Γεληθφ χλνιν (ζε εθαη. € ) 213,3 100 

90 Οπηικ/κόρ εξοπλιζμόρ,  ιαηποσειποςπγικά 75,5 35,4 

85 Ζλεκηπικέρ ζςζκεςέρ εικόναρ & ήσος 19,1 8,9 

29 Οπγανικά σημικά  19,0 8,9 

07 Γεώμηλα-Λασανικά 13,2 6,1 

72 Υςηοζίδηπορ, ζίδηπορ και σάλςβαρ 12,7 5,9 

30 Φαπμακεςηικά πποϊόνηα 10,5 4,9 

84 Μησανολογικόρ εξοπλιζμόρ 7,5 3,5 

02 Κπέαρ και ςποπποϊόνηα ηος 5,7 2,7 

49 Πποϊόνηα εκδοηικών οίκων 5,0 2,3 

94 Έπιπλα, είδη κλινόζηπωζηρ κλπ 3,9 1,8 

24 Καπνόρ και Πποϊόνηα Καπνού 3,8 1.8 

61 Πλεκηά 3,5 1,6 

04 Γαλακηοκομικά 3,3 1,5 

62 Δνδύμαηα 3,3 1,5 
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                                              Π Η Ν Α Κ Α   Γ- 6 

 

Κππξηαθά πξντφληα κε δεζπφδνπζα ζέζε ζηηο εμαγσγέο ζε Διιάδα 

ΓΚ 
Καηεγνξίεο Πξντφλησλ 

(ζε εθαη. €) 

χλνιν 

Δμαγσγψλ 

Δμαγσγέο  

ζε Διιάδα 

Δμαγσγέο ζε 

Διιάδα/ 

χλνιν 

εμαγσγψλ   

 Γεληθφ χλνιν  963,2 213,6 22,1 

49 Πποϊόνηα εκδοηικών οίκων 5,2 5,0 96,1 

90 
Οπηικοακοςζηικόρ εξοπλιζμόρ – 

ιαηποσειποςπγικά 
82,5 75,5 91,5 

72 Υςηοζίδηπορ, ζίδηπορ και σάλςβαρ 14,6 12,7 86,9 

62 Δνδύμαηα εκηόρ πλεκηών  6,2 3,4 54,8 

94 Έπιπλα 9,8 3,9 39,7 

07 Λασανικά  48,5 13,2 27,2 

85 Ζλεκηπικέρ ζςζκεςέρ εικόναρ –ήσος 87,7 19,1 21,7 

48 Υαπηί και σάπηινη ύλη 5,0  1,0 20,0 

84 Μησανέρ, λέβηηερ ,ζςζκεςέρ 46,8 7,5 16,0 

01 Εώνηα Εώα 0,43 0,067 15,6 

39 Πλαζηικέρ ύλερ και ηεσνοςπγήμαηα 7,6 0,77 10,1 

30 Φαπμακεςηικά πποϊόνηα 139,9 10,5 7,5 
        Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

 

 

Γ-V.  Δπελδχζεηο - Γεληθά 
 
 
χκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ, νη άκεζεο 
μέλεο επελδχζεηο ζηε Κχπξν γηα ην 2009 αλήιζαλ ζηα 4.172,7 εθαη. επξψ, ελψ νη 
θππξηαθέο άκεζεο επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ αλήιζαλ ζηα 3.678,3 εθαη. επξψ. 
  
εκεηψλνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ Δπξψ-Μεζνγεηαθνχ Γηθηχνπ 
Φνξέσλ Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ (ΑΝΗΜΑ, www.animaweb.org ) γηα ην δσδεθάκελν 
ηνπ 2009,  ε πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ  επελδχζεσλ  ζηελ Κχπξν, κεηψζεθε 
δξακαηηθά θαζψο θαηαγξάθεθαλ κφιηο 10 επελδπηηθά ζρέδηα (έλαληη 18 γηα ην 2008), 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1,6 δηο επξψ (έλαληη 1,8 δηο ην 2008) θαη θαζαξψλ 
εηζξνψλ ζηε Κχπξν 580 εθαη. Δπξψ (έλαληη 1,1 δηο επξψ ην 2008).  
 
Ωο ε καθξάλ ζεκαληηθφηεξε μέλε άκεζε επέλδπζε ζηελ Κχπξν, ζηελ δηάξθεηα ηεο 
αλσηέξσ πεξηφδνπ, ζεσξείηαη ε επέλδπζε ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο NOBLE 
ENERGY (χςνπο 1,48 δηο επξψ), ε νπνία αθνξά ζηελ ππνζαιάζζηα έξεπλα θπζηθνχ 
αεξίνπ ζε πεξηνρή πνπ αλήθεη ζηελ Κχπξν, θαζψο θαη ε επέλδπζε ηεο δαληθήο 
θνηλνπξαμίαο DK WIND SUPPLY LTD θαη PLATINA PARTNERS , ε νπνία αθνξά 
ζηελ αλάπηπμε αηνιηθνχ πάξθνπ.  
 
εκαληηθέο επελδχζεηο ζεσξνχληαη επίζεο ε δεκηνπξγία κνλάδαο αθαιάησζεο ζηε 
Λεκεζφ, εληφο ηνπ 2011, απφ ηελ απζηξηαθή εηαηξεία EVN WTE WASSERTECHNIK 
(κε ηελ κέζνδν ΒΟΣ), ε επέλδπζε ηεο βξεηαληθήο εηαηξείαο UNIFEEDER ζηνλ ηνκέα 
ησλ logistics, θαζψο θαη νη επελδχζεηο ησλ ηζπαληθψλ εηαηξεηψλ SANCAL (κε 
δηαθνζκεηηθά είδε ζπηηηνχ θαη έπηπια), STAR TEXTIL- BOBOLI θαη NECK & NECK  

http://www.animaweb.org/
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(κε παηδηθά ελδχκαηα), πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ θαη 
εθζεζηαθψλ ρψξσλ ζηε Λεπθσζία.   

 
Σηο αλσηέξσ επελδχζεηο ζπκπιεξψλνπλ, ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ε εμαγνξά 
πιεηνςεθηθνχ πνζνζηνχ (57%) ηεο ηξάπεδαο SOCIETE GENERALE CYPRUS απφ 
ηελ ιηβαλέδηθε εηαηξεία SGBL, ε αίηεζε ηεο ιεηηνληθήο ηξάπεδαο BALTIKUMS BANKA 
γηα ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ππνθαηαζηήκαηνο ζηε Κχπξν, ην άλνηγκα δχν αθφκα 
ππνθαηαζηεκάησλ απφ ηελ ειιεληθή ηξάπεδα EUROBANK EFG ζε Λεπθσζία θαη 
Λεκεζφ θαζψο θαη ε έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο βξεηαληθήο 
εηαηξείαο THE FRY GROUP παξνρήο θνξνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηε 
Λεκεζφ.  
 
ηνλ ηνκέα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη εηδηθφηεξα ζηηο ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ θαη άιισλ 
θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, ζεκεηψλνπκε ηελ έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ κηθξφηεξσλ 
θαηαζηεκάησλ (express) απφ ηελ ειιελν-γαιιηθή θνηλνπξαμία CARREFOUR 
MARINOPOULOS, θαζψο θαη ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο δηθαηφρξεζεο (franchise) 
κεηαμχ ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο εηδψλ έλδπζεο GAP-BANANA REPUBLIC θαη 
θππξηαθήο εηαηξείαο γηα ηελ δηάζεζε ησλ πξντφληψλ ηεο ζηε θππξηαθή αγνξά. 
 
ηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ (επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη παξνρή ινγηζκηθνχ ζε 
ελζχξκαηα θα αζχξκαηα επξπδσληθά δίθηπα), ε ειιεληθή εηαηξεία GLOBO πξνρψξεζε 
ζηελ έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηε Κχπξν ελψ ζηνλ θιάδν ησλ 
αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήηνπ, ε ζινβαθηθή εηαηξεία  CB CARBON INDUSTRIES, ζα 
μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή ειαζηηθψλ, κε ηελ κέζνδν ηεο αλαθχθισζεο.  
 

Γ-VI.  Διιεληθέο Δπελδχζεηο ζηελ Κχπξν –Μεγάια Έξγα 

 

χκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ, νη ειιεληθέο 
άκεζεο επελδχζεηο ζηελ Κχπξν ην 2009 αλήιζαλ ζηα € 710,2 εκαη., νη νπνίεο 
αθνξνχζαλ θαηά θφξνλ ζηελ ζχζηαζε θππξηαθψλ εηαηξεηψλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ 
(ν θχξηνο κέηνρνο ήηαλ απφ ηελ Διιάδα), κε βαζηθφ αληηθείκελν ηελ παξνρή 
ζπκβνπιεπηηθψλ (λνκηθψλ-ινγηζηηθψλ) θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Οη 
ππφινηπεο επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξαπεδψλ, ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο 
πιεξνθνξηθήο, αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο.  
 
Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα έξγα πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηελ Κχπξν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 
είλαη ν Υ.Τ.Σ.Τ. (Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ) ζηελ Δπαξρία Λάξλαθαο 
θαη θαηαζθεπάζηεθε απφ κεγάιε Διιεληθή εξγνιεπηηθή εηαηξεία. Πξφθεηηαη γηα κηα 
ππεξζχγρξνλε κνλάδα πνπ ε θαηαζθεπή ηεο θφζηηζε 46,2 εθαηνκ επξψ θαη 
ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Σακείν πλνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μέρξη ην 2013 
ε Κππξηαθή θπβέξλεζε πξνγξακκαηίδεη πνιιά έξγα γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 
ησλ απνβιήησλ, κε θφζηνο πνπ αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζηα 440 εθαηνκ. επξψ θαη θαηά 
ζπλέπεηα θάπνηεο Διιεληθέο εξγνιεπηηθέο εηαηξείεο ζα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ ηελ 
θαηαζθεπή θάπνησλ εμ απηψλ.  
 

Γ-VIΗ.  Κππξηαθέο Δπελδχζεηο ζηελ Διιάδα 

 

χκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ, νη Κςππιακέρ 
Δπενδύζειρ ζηην Δλλάδα ην 2009 αλήιζαλ κφιηο ζην 1,9 εθαη. επξψ, πνζφ πνπ είλαη 
εμαηξεηηθά ρακειφ ζε ζρέζε κε ην 2008. 
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              Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ 

 
 

Γ-VIIΗ.  Δπελδπηηθφ Καζεζηψο   
 
Ζ γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Κχπξνπ, ε νπνία πξνζθέξεη πξφζβαζε ηφζν ζε θνηλνηηθέο 
επηρεηξήζεηο φζν θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο -εθηφο ΔΔ- ρψξεο 
θαζψο θαη ην επλντθφηαην, ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν θνξνινγηθφ θαζεζηψο (ν 
εηαηξηθφο θφξνο δελ μεπεξλά ην 10%), απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ 
θαζηζηνχλ ηελ Κππξηαθή αγνξά πφιν έιμεο ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ. 
 
Ζ Κχπξνο απνηειεί ζήκεξα ηελ ειθπζηηθφηεξε επξσπατθή ρψξα γηα επελδπηέο απφ 
ηξίηεο ρψξεο. Σν παξαπάλσ δελ νθείιεηαη κφλν ζηνπο ρακεινχο θνξνινγηθνχο 
ζπληειεζηέο αιιά θαη ζην εθηεηακέλν δίθηπν ζπκθσληψλ  απνθπγήο δηπιήο 
θνξνινγίαο, ην  νπνίν ζήκεξα θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο 45 ρψξεο: Αίγππην, Αξκελία, 
Απζηξία, Βέιγην, Βνπιγαξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Γαλία, Διιάδα, Ζλ. Βαζίιεην, ΖΠΑ, 
Σατιάλδε, Ηλδία, Ηξιαλδία, Καλαδά, Κίλα, Κηξγηζηάλ, Κνπβέηη, Λεπθνξσζία, Λίβαλν, 
Μάιηα, Μαπξίθηνο, Ννξβεγία, Νφηηνο Αθξηθή, Οπγγαξία, Οπδκπεθηζηάλ, Οπθξαλία, 
Πνισλία, Ρνπκαλία, Ρσζία, εξβία, Μαπξνβνχλην, ηγθαπνχξε, ινβαθία, ινβελία, 
νπεδία, πξία, Σαηδηθηζηάλ, Σζερία. Αγ. Μαξίλν, Αδεξκπατηδάλ, Αξκελία, Μνιδαβία 
θαη Καηάξ. 
 
Οη μέλνη επελδπηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε  φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο 
νηθνλνκίαο  κέρξη θαη 100%, είηε πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο ΔΔ, είηε εθηφο ρσξψλ ηεο 
ΔΔ. 
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ην πιαίζην ηεο απειεπζέξσζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ 
πνιηηψλ ζπζηήζεθε ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ε Κππξηαθή 
Τπεξεζία Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ (Cyprus Investment Promotion Agency –CIPA), 
πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ «one - stop shop” θαη απνηειεί ηελ θεληξηθή ππεξεζία 
πιεξνθφξεζεο, ππνζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο επελδπηψλ απφ ην εμσηεξηθφ. Δπίζεο 
δηαδξακαηίδεη έλαλ ηδηαίηεξν ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζέιθπζε μέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
θεθαιαίνπ γηα άκεζεο επελδχζεηο ζε ηνκείο φπσο ε παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο 
ηερλνινγίαο, κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θ.ά. πνπ απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 
γηα ηνλ  εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εγρψξηαο 
παξαγσγήο. 
 
Ζ CIPA δελ απνηειεί κηα αθφκα ηππηθή Τπεξεζία ηνπ Κππξηαθνχ θξαηηθνχ 
κεραληζκνχ, κε φια ηα γλσζηά  πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο θαη ηηο αγθπιψζεηο πνπ 
ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ πνιιέο δεκφζηεο Τπεξεζίεο, αιιά είλαη κηα Τπεξεζία ε νπνία 
ζηειερψλεηαη κε έκπεηξνπο ηερλνθξάηεο, πνπ βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ 
νξγαλψλνπλ ελεκεξσηηθέο επελδπηηθέο εκεξίδεο, νη νπνίεο ζπλήζσο εληάζζνληαη ζην 
πιαίζην επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ πνπ νξγαλψλεη ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, 
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. 
 
Γηα ηελ πεξίνδν 200-2010 έρεη θαηαξηίζεη ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα γηα ππνςήθηνπο 
επελδπηέο κε ζηφρεπζε ζηνπο ηνκείο: Υξεκαηνπηζησηηθφο, Ναπηηιία, Δπηθνηλσλίεο, 
Δλέξγεηα, Σνπξηζκφο, Δθπαίδεπζε, Πεξίζαιςε, Έξεπλα θαη Σερλνινγία.  
  
ην πιαίζην ηεο πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ ζε ηνκείο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο 
(εηζαγσγή ηερλνγλσζίαο), ηεο δεκηνπξγίαο επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ζε ηνκείο φπνπ 
ππάξρεη αλεξγία, ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ηεο εηζαγσγήο 
μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηεο γεσγξαθηθήο δψλεο ηεο Κχπξνπ, έρεη 
ζπζηαζεί (Ν.69/1975, Καλνληζκφο 276/1981, Σεισλεηαθνί Καλνληζκνί ΔΔ) θαη 
ιεηηνπξγεί, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο,  η Δλεύθεπη 
Εώνη ηηρ Λάπνακαρ, πνπ βξίζθεηαη ελληά ρικ. απφ ην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο θαη έμη 
ρικ. απφ ην αεξνδξφκην ηεο πφιεο.  
 
ε φ,ηη αθνξά ηα θίλεηξα πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ζηελ 
αλσηέξσ Διεχζεξε Εψλε, ζεκεηψλνπκε : 
 

 ηελ θαηάξγεζε ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη θφξσλ γηα αγαζά πνπ 
εηζάγνληαη ζηελ Διεχζεξε Εψλε θαζψο θαη 

 ην θφζηνο ελνηθίαζεο ρψξνπ γηα βηνκεραληθή παξαγσγή εληφο ηεο Εψλεο, πνπ 
αλέξρεηαη ζην ζπκβνιηθφ πνζφ ηεο κηαο Κππξηαθήο Λίξαο (1,71 Δπξψ 
πεξίπνπ) γηα ηελ πξψηε πεληαεηία ελψ ην εηήζην θφζηνο ελνηθίαζεο ρψξνπ, 
κεηά ηελ πεληαεηία, αλέξρεηαη ζε 525 Κππξηαθέο Λίξεο/ζηξέκκα. 

 
ε φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ρψξνπο εληφο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο, ε εγθαηάζηαζε 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηειεθσληθψλ γξακκψλ είλαη δσξεάλ.  Γηα πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ελνηθίαζεο βηνκεραληθνχ ρψξνπ, δηαξθείαο 99 
εηψλ, αξκφδην είλαη ην Κππξηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο 
(www.mcit.gov.cy)   
 
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε Κχπξνο πξνζπαζεί ζπλερψο λα πξνζειθχζεη μέλνπο 
επελδπηέο, πξνβάιινληαο ηελ θαιή πνηφηεηα δσήο, ηελ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ηελ 
έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ, θαη ηηο εμαηξεηηθά θαιέο ζέζεηο πνπ θαηέρεη ζηελ παγθφζκηα 
θαηάηαμε ζηνπο δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αληαγσληζηηθφηεηαο, δηαθζνξάο θαη 
απφδνζεο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, πνπ εκθαίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο Γ-8, Γ-9, Γ-10 
θαη Γ11 πνπ αθνινπζνχλ. 
 

http://www.mcit.gov.cy/
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Γ- ΗΥ. Φνξνινγηθφ θαζεζηψο   
 

Όπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, νη επηρεηξήζεηο θνξνινγνχληαη κε 10%, αιιά γεληθά ε 
θνξνινγία είλαη ρακειή ζε φια ηα επίπεδα. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη πξνθεηκέλνπ πεξί 
θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηε Κχπξν, ζεκεηψλνπκε φηη γηα θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ 0-
19.500 επξψ, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη κεδεληθφο (πνζφ θφξνπ 0), γηα 
θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ 19.500-28.000 επξψ, ν ζπληειεζηήο είλαη 20% (πνζφ 
θφξνπ 1.700 επξψ), γηα εηζφδεκα απφ 28.000-36.000 επξψ, ν ζπληειεζηήο είλαη 25% 
(πνζφ ζπλνιηθνχ θφξνπ 3.775 επξψ-1.700+2.075-), ελψ γηα εηζφδεκα κεγαιχηεξν 
απφ 36.000 επξψ, ν ζπληειεζηήο είλαη 30%.    

 
ρεηηθά κε ην χςνο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ εηζθνξψλ ζηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο, 
ζεκεηψλνπκε φηη γηα ηνλ απηναπαζρνινχκελν αλέξρεηαη ζην 11,6%, ζηηο πεξηπηψζεηο 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο,  6,3% γηα ηνλ απαζρνινχκελν θαη 6,3% γηα ηνλ εξγνδφηε, ελψ 
ε ζπλεηζθνξά ηνπ εξγνδφηε ζην Σακείν Πιενλάδνληνο Πξνζσπηθνχ αλέξρεηαη ζην 
1,2% θαη ζην Σακείν Βηνκεραληθήο Καηάξηηζεο ζην 0,5%. Ο ζπληειεζηήο εηζθνξάο ζην 
Σακείν Κνηλσληθήο πλνρήο αλέξρεηαη ζην 2%.     

   
Όζνλ αθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ), απηνί 
θπκαίλνληαη απφ 0-15%. Δηδηθφηεξα ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη 
ζηνπο ζπληειεζηέο απηνχο έρνπλ σο εμήο : 

 
 0% : Δμαγσγέο, παξαδφζεηο ηξνθίκσλ (εθηφο αλ ε παξάδνζε ηνπο γίλεηαη ζηα 

πιαίζηα επηζηηηζκνχ), παξαδφζεηο θαξκάθσλ θαη εκβνιίσλ, πξνκήζεηεο απφ ην 
εμσηεξηθφ γηα δηακεζνιάβεζε ζε εηζαγσγέο/εμαγσγέο ζηελ/απφ ηελ Κχπξν, δηεζλείο 
αεξνπνξηθέο θαη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο πξνζψπσλ θαη αγαζψλ θαη ζπλδεφκελεο 
ππεξεζίεο (εμαηξνχληαη νη ελδνθνηλνηηθέο κεηαθνξέο αγαζψλ), ππεξεζίεο δηαρείξηζεο 
πινίσλ, παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ πξννξίδνληαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε Απνζήθεο Αξρήο 
Ληκέλσλ/Σεισλείνπ/απνηακίεπζεο/ειεχζεξεο δψλεο ή ηεισλεηαθφ θαζεζηψο/θαζεζηψο 
πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ή δηακεηαθφκηζεο, παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ πξννξίδνληαη λα 
ελζσκαησζνχλ ζε εμέδξεο γεσηξήζεσλ, παξαδφζεηο αγαζψλ κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο 
αιιά πξηλ ηνλ εθηεισληζκφ ηνπο. 

 
5% : Παξαδφζεηο δσνηξνθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνθψλ γηα πηελά θαη 

ςάξηα, ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, ππεξεζίεο νδνθαζαξηζκνχ, απνθνκηδήο θαη 
αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ, ππεξεζίεο θαιιηηερλψλ θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, 
ππεξεζίεο αλαθαίληζεο θαη επηζθεπήο ηδησηηθψλ θαηνηθηψλ, παξαδφζεηο λεξνχ, 
βηνκεραλνπνηεκέλσλ πνηψλ θαη θξνπηνπνηψλ εμαηξνπκέλσλ ησλ αλαςπθηηθψλ, 
νηλνπλεπκαησδψλ, παξάδνζε πγξαεξίνπ, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία θαη παξφκνηα 
πξντφληα, παξαδφζεηο παγσηψλ, αιαηηζκέλσλ ή πηθάληηθσλ πξντφλησλ απφ 
δεκεηξηαθά ή παηάηα θαζψο θαη αιαηηζκέλνπο ή πηθάληηθνπο μεξνχο θαξπνχο, 
παξαδφζεηο θαξκάθσλ θαη εκβνιίσλ εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ ππφθεηληαη ζηνλ 
κεδεληθφ ζπληειεζηή. 

 
8%  : Μεηαθνξά επηβαηψλ θαη ησλ απνζθεπψλ ηνπο κε ηαμί, ππεξεζίεο 

εζηηαηνξίσλ θαη άιιεο ππεξεζίεο επηζηηηζκνχ, εμαηξνπκέλεο ηεο πψιεζεο 
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, δηακνλή ζε μελνδνρεία, ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη 
παξφκνηνπο ρψξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνρήο θαηαιχκαηνο δηαθνπψλ, 
ζαιάζζηα εγρψξηα κεηαθνξά επηβαηψλ θαη ησλ απνζθεπψλ ηνπο. 

 
15% :  Όιεο νη παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρέο ππεξεζηψλ, εθηφο αλ 

θνξνινγνχληαη κε άιιν ζπληειεζηή ή εμαηξνχληαη (εμαηξνχληαη ηα ελνίθηα, νη 
παξαδφζεηο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο εθηφο πσιήζεσλ λέσλ θηεξίσλ, νη αζθαιηζηηθέο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη νη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο).  
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Δ. ΣΟΤΡΗΜΟ  

Σν 2009 ήηαλ κηα θαθή ρξνληά γηα ηνλ παγθφζκην ηνπξηζκφ ν νπνίνο αλήιζε ζε 880 
εθαηνκ. επηζθεπηψλ θαη ζεκείσζε πηψζε θαηά 3,4%. ηελ Κχπξν ν ηνπξηζκφο 
απνηειεί κηα ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αθνχ ε άκεζε ζπλεηζθνξά ηνπ ζην 
ΑΔΠ ππνινγίζζεθε ζε 6,6% (2008) θαη 6,1% (2009), ε δε ζπλεηζθνξά ηεο γεληθφηεξεο 
ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζε 18-20%. Γηα ην ίδην έηνο νη αληίζηνηρνη δείθηεο ζηελ ΔΔ ήζαλ 
5,0% θαη 10 -12%.  Δπίζεο ν ηνπξηζκφο εμαζθάιηζε θαηά ην 2009 34.000 άκεζεο 
ζέζεηο εξγαζίαο, έλαληη 37.000 ην πξνεγνχκελν έηνο. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 
έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 
αλέξρεηαη ζηηο 77.000, δειαδή ζην 19% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 
ηεο ρψξαο.  
 
Καηά ην 2009 νη αθίμεηο πεξηεγεηψλ ζεκείσζαλ πηψζε θαηά 10,9% έλαληη ηνπ 2008. 
ε απφιπηνπο δε αξηζκνχο αλήιζαλ ζε 2.141.193 έλαληη 2,403.750 ηνπ 2008. Όζνλ 
αθνξά ζηε ζχλζεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ γηα ην 2007, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα 
(81,4% ηνπ ζπλφινπ) πξνέξρεηαη απφ ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ θαη εηδηθφηεξα απφ ην 
Ζλσκέλν Βαζίιεην (49,9% ηνπ ζπλφινπ), ηελ Διιάδα (6,2), ηελ Γεξκαλία (6,1%), ηελ 
νπεδία (5,1%), ηελ Οιιαλδία (1,3%) θαη ηελ Απζηξία (1,3%). Απφ ηηο ηνπξηζηηθέο 
αθίμεηο εθηφο Δ.Δ, αλαθέξνπκε ηελ ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή ξνή αθίμεσλ απφ ηελ Ρσζία 
(6,9 ηνπ ζπλφινπ, ηελ Ννξβεγία (2,8%), ηελ Διβεηία (1,8%) θαη ην Ηζξαήι (1,5%). 

 
Σα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ ην 2009 αλήιζαλ ζηα 1.493.3 εθαηνκ. επξψ  
ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 16,7% έλαληη ηνπ 2008. Σν ηξέρνλ έηνο είλαη κηα αθφκε 
δχζθνιε ρξνληά γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη νη πξνβιέςεηο είλαη δπζνίσλεο. Σν 
ηνπξηζηηθφ ξεχκα πξνο ηελ Κχπξν άξρηζε λα αηζζάλεηαη ηζρπξέο πηέζεηο ιφγσ ηεο 
δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ - Ηνπλίνπ νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ 
πεξηνξίζηεθαλ ζηηο 877.958 θαη κεηψζεθαλ έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2009 
θαηά 0,6%. Πηψζε θαηαγξάθεθε θαη ζηα ηνπξηζηηθά έζνδα, θαηά ηνπο πξψηνπο πέληε 
κήλεο ηνπ έηνπο, ηα νπνία αλήιζαλ ζε 383,0 εθαηνκ. επξψ θαη κεηψζεθαλ 1,9%, ζε 
ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ 2008.  

 
Ζ γεληθή πηψζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ησλ αθίμεσλ 
απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Διιάδα θαη ηελ Γεξκαλία.  Οη αθίμεηο απφ ην Ζλσκέλν 
Βαζίιεην απνηεινχλ ην βαξφκεηξν γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο 
Κχπξνπ, αθνχ ζπλήζσο ην 50-54% ησλ ζπλνιηθψλ επηζθεπηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ 
ρψξα απηή. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 νη αθίμεηο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 
κεηψζεθαλ θαηά 5,1%, έλαληη ηεο ίδηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηνπ 2008, πξάγκα πνπ 
απνδίδεηαη, θπξίσο, ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά θαη ζηελ ππνηίκεζε ηεο ζηεξιίλαο 
έλαληη ηνπ επξψ θαη ηελ θαηά ζπλέπεηα, κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ 
Βξεηαλψλ. Πηψζε επίζεο, ησλ αθίμεσλ ζεκεηψζεθε απφ ηελ νπεδία (3,5%), ηελ 
Διβεηία (6,2%) θαη ηελ Απζηξία (25,1%). Αληίζεηα, ε θίλεζε απφ ηελ Ρσζία αλήιζε 
ζην πξψην εμάκελν ζε 85.550 πεξηεγεηέο θαη απμήζεθε θαηά 40,8% έλαληη ηνπ 2008, 
πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί πξνζδνθίεο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη κάιηζηα ζε 
καθξνπξφζεζκε βάζε. 
 
Ζ ζηαζηκφηεηα πνπ είρε παξαηεξεζεί ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ηελ ηξηεηία 2006-2008, 
φηαλ νη ζπλνιηθέο αθίμεηο θπκαίλνληαλ απφ 2.400.000 - 2.416.000, είρε θαη΄ 
επαλάιεςε απαζρνιήζεη ηνπο ηζχλνληεο, ρσξίο σζηφζν λα ιεθζνχλ δξαζηηθά κέηξα 
γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ, πέξαλ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ αεξνδξνκίσλ. Με βάζε 
ηελ εηθφλα απηή θαη ιακβάλνληαο ππ΄ φςηλ ηα κελχκαηα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε , ε 
Κππξηαθή θπβέξλεζε είρε πξνβιέςεη, έγθαηξα, ηηο  δπζκελείο εμειίμεηο ζηελ ηνπξηζηηθή 
βηνκεραλία θαη γηα ηνχην απνθάζηζε, κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2009, ηελ θαηά 45,0% 
αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πξνβνιή θαη δεκνζηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 
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Όκσο, παξά ηελ πξνζπάζεηα απηή, ε θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε θαηά ην 2009 θαη ηα 
δεκφζηα νηθνλνκηθά δελ επέηξεςαλ ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ ζην πξφγξακκα 
ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ 2010. Αληίζεηα, ν Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΚΟΣ) 
κείσζε ηηο δαπάλεο γηα δηαθήκηζε ζηα ΜΜΔ, ζε κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο αγνξέο, 
ιφγσ ηεο επξχηεξεο κείσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Οξγαληζκνχ. ε πξψηε θάζε, 
ην ζχλνιν ησλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ πξνυπνινγίζζεθε ζηα 8,3 εθαηνκ. επξψ, 
έλαληη 15,3 εθαηνκ. επξψ ζην πξνεγνχκελν έηνο. πλεπψο ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε  
κεηψζεθε ην 2010 θαηά 45,8%. ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, θαηαγξάθεηαη, θαηά ρψξα, 
ε πξνυπνινγηζζείζα δηαθεκηζηηθή δαπάλε.     
 

                                              Π Η Ν Α Κ Α    Δ - 1 
                                                          

                                                                                              Δθαηνκ. Δπξψ                                              

    ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΟΣ Δ ΚΤΡΗΔ ΑΓΟΡΔ 

  ΥΩΡΑ    2005   2006    2007   2008    2009    2010 

Ζν. Βαζίλειο      2,6     2,4      2,7     2,7      2,5      2,0 

Ηπλανδία      0,4     0,3      0,3     0,3        -      0,1 

Γεπμανία      1,7     2,2      2,7     2,6      3,5      3,0 

Ρωζία      1,8     1,5      2,1     2,7      4,0        - 

Οςκπανία        -       -      0,3     0,3      0,7        - 

Γαλλία      1,4     1,5      1,0     1,0        -        - 

Δλλάδα      0,8     0,9      0,5     1,0        -      0,7 

Απαβικέρ Υώπερ      1,2     0,9      0,9     1,4      1,3      0,8 

οςηδία      0,8     0,9      1,4     1,4      1,3      0,8 

Γανία        -       -        -       -      0,6      0,3 

Νοπβηγία      0,4     0,6      0,6     0,6      0,8      0,3 

Φινλανδία        -       -        -       -      0,6      0,3 

ΤΝΟΛΟ    11,1   11,2    12,6   14,1    15,3      8,3 

Πεγή: Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ 

 

Απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, πξνθχπηεη φηη έρνπλ γίλεη πεξηθνπέο ζε φιεο ηηο αγνξέο 
αθνχ ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε είλαη ε κηθξφηεξε ησλ ηειεπηαίσλ έμη εηψλ, αιιά ηδηαίηεξε 
εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ρψξεο πνπ ζην πξφζθαην παξειζφλ ζεσξήζεθαλ 
«αγνξέο ζηφρνη», φπσο π.ρ. Γαιιία, Οπθξαλία θαη φισο πεξηέξγσο ε Ρσζία, 
απαιείθζεθαλ πιήξσο απφ ην δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΚΟΣ. Ζ Ηξιαλδία θαη ε  
Διιάδα, πνπ πιήηηνληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη νη κφλεο ρψξεο πνπ, 
κεηά ηελ πεξζηλή δηαθνπή, ηνπνζεηήζεθαλ εθ λένπ ζην δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα ηνπ 
ΚΟΣ, κε πξνβιεπφκελεο δαπάλεο χςνπο 0,1 θαη 0,7 εθαηνκ. επξψ, αληίζηνηρα.  
 
Πέξαλ απηνχ, έρνπλ ιεθζεί θαη άιια ζεκαληηθά κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο 
βηνκεραλίαο, φπσο ε κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζηα μελνδνρεία απφ 8% ζε 5%, ε θαηάξγεζε 
ηνπ ηέινπο δηαλπθηέξεπζεο  θαη ε κείσζε ησλ ηειψλ πξνζγείσζεο αεξνζθαθψλ. Σα 
κέηξα απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δέζκεπζε ησλ μελνδφρσλ γηα κείσζε ησλ ηηκψλ, ζα 
θαηαζηήζνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ θζελφ, δειαδή ζηα επίπεδα ηνπ 2009.  
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   Π Η Ν Α Κ Α    Δ - 2 

 

Δηήζηα Σνπξηζηηθή Κίλεζε 

Έηνο 
Δηζεξρφκελε Δμεξρφκελε 

Αξηζκφο %Γ Αξηζκφο %Γ 

2001 2.696.732 0,4 684.197 16,4 

2002 2.418.238 -10,3 744.167 8,8 

2003 2.303.247 -4,8 737.309 -0,9 

2004 2.349.012 2,0 859.454 16,6 

2005 2.470.063 5,2 913.820 6,3 

2006 2.400.924 -2,8 932.116 2,0 

2007 2.416.081 0,7 1.080.512 15,9 

2008 2.403.750 -0,5 1.209.802 12,0 

2009 2.141.193 -10,9 1.172.268 -3,1 
Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

 
Ζ ηνπξηζηηθή πεξίνδνο ηνπ 2010 αλακέλεηαη λα είλαη νχησο ε άιισο δχζθνιε θαη νη 
ηνπξηζηηθνί παξάγνληεο θνβνχληαη φηη ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζα ζεκεηψλεη θάκςε, ε 
νπνία εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ηφζν ζνβαξή, πνπ ζα επαλαθέξεη ηελ ηνπξηζηηθή 
βηνκεραλία ζηελ πξν ηνπ 1998 πεξίνδν. Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 
Σνπξηζκνχ είλαη πην αηζηφδνμν θαη εθηηκά φηη ε πηψζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζα είλαη 
νξηαθή θαη ην 2010 ζα ζεκάλεη ηελ αξρή ηεο αλάθακςεο ηεο ηνπξηζηηθή βηνκεραλίαο. 
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  Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξν 
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Υψξα  

Πξνέιεπζεο 

2008 2009 

Αξηζκφο % Αξηζκφο % 
%Γ 

08/09 

χλνιν 2.403.750 100,0 2.141.193 100,00 -10,9 

       E.Δ. 1.965.354 81,8 1.743.955 81.4 -11,4 

Ζν. Βαζίλειο 1.242.655 51,6 1.069.196 49,9    -14,0 

Δλλάδα   133.015  5,5   131.875   6,2  -0,9 

Γεπμανία   132.058  5,5   131.161  6,1      -0,7 

οςηδία   124.948  5,2   108.253  5,1    -13,4 

Φινλανδία    32.333 1,3     32.758  1,5   1,3 

Ολλανδία    26.302 1,1     30.996  1,4 17,8 

Γαλλία    36.099 1,5    26.187  1,2    -27,5 

Αςζηπία    26.620 1,1    27.463  1,3   3,2 

Άιιεο ρψξεο      

Ρωζία 180.926 7,5 148.740 6,9    -17,8 

Νοπβηγία   63.470 2,6  60.245 2,8 - 5,1 

Δλβεηία   38.560 1,6  38.775 1,8   0,4 

Ηζπαήλ  32.034 1,3  31.364 1,5      -2,1 
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 
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 Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 
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Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ θαη ν ΚΟΣ, πξνζπάζεζαλ λα 
εληζρχζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, κε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα εζσηεξηθνχ 
θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα έθαλαλ θάπνηα ζνβαξά αλνίγκαηα ζε λέεο 
αγνξέο, φπσο Ηξάλ, Οπθξαλία, Κίλα, θιπ., αιιά ζα ρξεηαζζεί αξθεηφο ρξφλνο γηα λα 
ππάξμεη, άμηα ιφγνπ ηνπξηζηηθή θίλεζε απφ ηηο ρψξεο απηέο.  
 
Πέξαλ φκσο ησλ ζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ ζηήξημε ηνπ ηνπξηζκνχ, ρξεηάδνληαη 
επελδχζεηο γηα έξγα ππνδνκήο, ψζηε λα βειηησζεί ε ζπλνιηθή εηθφλα ζηηο ηνπξηζηηθέο 
πεξηνρέο θαη λα θαηαζηεί ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθφ. Ο Πίλαθαο 
Δ-6 δείρλεη ηελ ζέζε ησλ ρσξψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ, ζηελ 
παγθφζκηα θαηάηαμε αλαθνξηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ. Γηα ηελ 
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα αλαθαηληζζνχλ πνιιά απφ ηα 
ππάξρνληα μελνδνρεία, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο επηζθεπηψλ πςεινχ 
εηζνδήκαηνο. Απηφ φκσο απαηηεί επελδχζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ μελνδφρσλ, νη 
νπνίνη, ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο, αθνχ 
ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηξαπεδηθψλ θχθισλ νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο νθείινπλ 
ζηηο ηξάπεδεο πεξηζζφηεξα απφ 2,5 δηο επξψ. Ζ επαξρία Πάθνπ θαη νη ειεχζεξεο 
πεξηνρέο ηεο επαξρίαο Ακκνρψζηνπ, πνπ εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ηνπξηζκφ, 
αηζζάλνληαη, ήδε, ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηφζν απφ ηελ κείσζε ησλ αθίμεσλ, φζν 
θαη ηελ κείσζε ηεο θαηά θεθαιήλ δαπάλεο. Οη νξγαλσκέλνη θνξείο, Δπηκειεηήξηα θαη 
χλδεζκνη, έρνπλ ππνβάιιεη ζεηξά πξνηάζεσλ νη νπνίεο κειεηψληαη, αιιά πέξαλ ησλ 
νπνηνλδήπνηε θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ, ζα ρξεηαζζεί θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ 
επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο γηα λα ππάξμεη ζεηηθφ απνηέιεζκα. Ζ 
απνπεξάησζε θαη ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ζηα αεξνδξφκηα 
Λάξλαθαο θαη Πάθνπ είλαη θηλήζεηο πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε, φπσο επίζεο θαη ε 
θαηαζθεπή ηεο καξίλαο Λεκεζνχ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 
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                          Πεγή: World Economic Forum          (*) χλνιν 133 Υσξψλ 

 

 
Κιείλνληαο ην θεθάιαην ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ επαλαιακβάλνπκε ηελ βαζηθή 
πξνυπφζεζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο ζηελ Κχπξν, πνπ παξακέλεη ε 
αλαβάζκηζε ησλ μελνδνρείσλ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη «γεξαζκέλα», ζε ζπλδπαζκφ 

ΥΩΡΑ  * Καηάηαμε 

 2009 2008 

Γαλλία 4 10 

Ηζπανία 6 5 

Κχπξνο 21 24 

Διιάδα 24 22 

Ηηαλία 28 28 

Μάληα 29 29 

Ηζπαήλ 36 35 

Σςνηζία 44 39 

Σοςπκία 56 54 

Αίγςπηορ 64 66 

Μαπόκο 75 67 

ςπία 85 94 
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κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Ζ απαζρφιεζε θζελνχ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ απφ ηξίηεο ρψξεο, πνπ δελ δηαζέηνπλ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ζε μελνδνρεία 
θαη κνλάδεο εζηίαζεο είλαη έλαο, επηπξφζζεηνο, αλαζηαιηηθφο παξάγσλ γηα ηελ 
αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.   
 
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε αξλεηηθά θαη ηελ εμεξρφκελε ηνπξηζηηθή θίλεζε, ε νπνία 
κεηψζεθε θαηά 3,1% έλαληη ηνπ 2008. Δηδηθφηεξα νη Κχπξηνη ηνπξίζηεο αλήιζαλ ζε 
1.172.268 εθ ησλ νπνίσλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (87,3%) επηζθέθζεθε 
επξσπατθνχο πξννξηζκνχο θαη θπξίσο ηελ Διιάδα (36,6%), ηo Ζλσκέλν Βαζίιεην 
(23,2%), ηελ Ρσζία (4,2%), ηελ Ρνπκαλία (3,0%) θαη ηελ Βνπιγαξία (2,5%) κε ηνπο 
πξννξηζκνχο ρσξψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο λα αθνινπζνχλ, φπσο ην Ηζξαήι (2,2%), 
ηνλ Λίβαλν (1,7%), ηελ Αίγππην (1,6%), ηα Ζ.Α.Δ. (1,4%) θαη ηελ πξία (1,3%).  
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  Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

 

 
Σν 2009, φπσο θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ν εμεξρφκελνο ηνπξηζκφο, ππεξέβε ηνλ 
ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ηφζν ζην 
πςειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα φζν θαη ζηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο.  
 
Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε Διιάδνο - Κχπξνπ δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κ’ απηήλ κε ηηο 
ππφινηπεο ρψξεο. Οη ηζρπξνί θηιηθνί θαη ζπγγεληθνί δεζκνί ησλ δχν θνηλσληψλ θαη ηα 
θνηλά ήζε θη έζηκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμαηξεηηθά ζπρλέο κεηαθηλήζεηο γηα 
επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο θαη βέβαηα ε πνιιή θαιή αεξνπνξηθή ζχλδεζε (ππάξρνπλ 
πεξηζζφηεξεο απφ 60 ηαθηηθέο πηήζεηο ηελ εβδνκάδα), έρνπλ σο απνηέιεζκα ε θχζε 
ηνπ ηνπξηζκνχ λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απ’ απηήλ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ, αθφκα θη 
εθείλσλ πνπ έρνπλ επίζεο ηδηαίηεξνπο δεζκνχο κε ηελ Κχπξν (Βξεηαλία - βάζεηο, 
θνηλνπνιηηεία, Ρσζία - 30.000 κφληκνη θάηνηθνη).      
 



Γξαθείν Ο.Δ.Τ Λεπθσζίαο 

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ 2009  65 

 

 

Σ.  ΔΠΗΛΟΓΟ 
 
Ζ Διιάδα ηελ πεξίνδν 2000-2009 εδξαηψζεθε ζαλ βαζηθφο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο 
Κχπξν, θαιχπηνληαο ην 20,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμσηεξηθψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ, 
πνπ σο πνζνζηφ απνηειεί ηελ θαιχηεξε επίδνζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ίζσο θαη φισλ 
ησλ επνρψλ.   
 
Οη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο θπξηαξρνχλ  ζηελ θππξηαθή αγνξά θαη απφ ην επίπεδν ησλ € 
282,1 εθαη. ην 1999,  απνγεηψζεθαλ ην 2008 ζηα  1,23 διρ €, γηα λα ππνρσξήζνπλ 
ειαθξά ζηα 1,13 διρ €, ελ κέζσ ηεο ζνβαξφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ 
δεθαεηηψλ. Ζ ηάζε απηή  ελδπλακψζεθε  πξννδεπηηθά  ηδηαίηεξα κεηά ηελ έληαμε ηεο 
Κχπξνπ ζηελ ΔΔ  ηελ 1ε Μαΐνπ 2004 θαη αλακέλεηαη λα επηηαρπλζεί  κε ηελ έληαμε ηεο 
Κχπξνπ ζηελ  ΟΝΔ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ επξψ, θαζψο λέεο πξννπηηθέο ζα δηαθαλνχλ 
ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο Διιάδαο-Κχπξνπ. 

 
 Δπηζεκαίλνπκε φηη: 
 

 Ζ Διιάδα θαη ε Κχπξνο απνηεινχλ ηα λνηηφηεξα άθξα ηεο ΔΔ θαη ηηο πχιεο 
εηζφδνπ ζηηο ρψξεο ηεο Μ. Αλαηνιήο θαη ηεο Β. Αθξηθήο. 

 

 H νηθνλνκία ησλ λεζηψλ ηεο Διιάδαο θαη απηήο ηεο Κχπξνπ αλαπηχζζεηαη 
ζηεξηδφκελε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηηο ππεξεζίεο, ελψ ν δεπηεξνγελήο 
ηνκέαο εκθαλίδεη ρακεινχο δείθηεο ηφζν ζηελ απαζρφιεζε φζν θαη ζην 
πξντφλ, κε ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ λα απνηειεί ηνλ δπλακηθφηεξν θιάδν ηεο 
νηθνλνκίαο ηνπο. 

 
Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά νξηζκέλνπο απφ ηνπο  ηνκείο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
επηθεληξσζνχλ νη Διιεληθέο εηαηξείεο θαζψο θαη ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο γηα 
ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξεκαηηψλ ησλ δχν ρσξψλ : 
 
 

Αμηνπνίεζε Κνηλνηηθψλ Κνλδπιίσλ 
         
πλεξγαζίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα 
Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην Σακείν πλνρήο ηεο Δ.Δ.  ηελ Διιάδα ππάξρνπλ πνιιέο 
επηρεηξήζεηο θαη γξαθεία κειεηψλ πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ 
γηα αμηνπνίεζε θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, ελψ ζηελ Κχπξν ν ηνκέαο απηφο δελ έρεη 
αλαπηπρζεί πιήξσο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα πξέπεη δνζεί ζηελ πινπνίεζε ησλ 
πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην πιαίζην «Γηαδηθαζία ηεο Βαξθειψλεο: Έλσζε 
γηα ηελ Μεζφγεην». Απφ Διιεληθήο πιεπξάο έρνπλ γίλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, νη 
θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη: 
 

 Θαιάζζηνη δηάδξνκνη ζηελ Ν.Α. Μεζφγεην: Αλάπηπμε Θαιάζζηνπ Γηθηχνπ 
Μεηαθνξψλ ζηελ Μεζφγεην θαη πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ησλ 
ρσξψλ ηεο πεξηνρήο. 

 Ζιηαθή Δλέξγεηα: Παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ειηαθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο 
ελέξγεηαο γηα ηξνθνδνζία θαηνηθηψλ, μελνδνρείσλ θαη άιισλ κεγάισλ 
κνλάδσλ. 

 Mediterranean Water Initiative: Καηάιιειε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 
ζηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, ελ φςεη κάιηζηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πξάγκα 
πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ πξνζηαζία 
ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Απφ Κππξηαθήο πιεπξάο ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ζπλεξγαζία ζηα πιαίζηα 
ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο: Διιάδα – Κχπξνο 2007-2013». 
Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ. κε 55.7 εθαηνκ. επξψ 
θαη απφ ειιεληθήο πιεπξάο αθνξά ηηο Πεξηθέξεηεο Βνξείνπ Αηγαίνπ, Ννηίνπ Αηγαίνπ 
θαη Κξήηεο, ελψ απφ Κππξηαθήο νιφθιεξε ηελ ρψξα. 
 

 

Σνπξηζκφο 
 

 Ζ θνηλή ζάιαζζα δίλεη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ ζαιαζζίνπ 
ηνπξηζκνχ, ηφζν «θιαζζηθψλ» κνξθψλ φπσο ε θξνπαδηέξα θαη ην yachting, 
φζν θαη ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κε παιηά ζθάθε (ζθαξηά) πνπ ζα κπνξνχζαλ 
λα αθνινπζήζνπλ αξραίεο δηαδξνκέο, εκπινπηηζκέλεο ηφζν κε ζηνηρεία ηεο 
δσήο ηεο αξραηφηεηαο, φζν θαη ηεο ζχγρξνλεο δσήο, φπσο π.ρ ν ζαιάζζηνο 
δξφκνο ησλ Φνηλίθσλ (Α.Μεζφγεηνο-Διιάδα-Κχπξνο-Λίβαλνο-πξία-Αίγππηνο),  
ν λαπηηθφο ηνπξηζκφο, ν θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο θ.α 

 Ζ ζπλάληεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ ζα κπνξνχζε λα αλαπηχμεη 
ελδηαθέξνληα πξνγξάκκαηα ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ 
ρσξψλ (Διιάδα-Λίβαλνο-πξία) 

 Σα θνηλά ζηνηρεία ηεο κεζνγεηαθήο θχζεο πνπ επεξέαζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο θαη 
ηνλ κεζνγεηαθφ πνιηηηζκφ, φπσο « νη δξφκνη ηεο ειηάο»,  ζα κπνξνχζαλ λα 
ζπλδπαζηνχλ θαη εκπινπηηζηνχλ  κε έλαλ νινθιεξσκέλν γαζηξνλνκηθφ 
πεξίπαην ζηε κεζνγεηαθή θνπδίλα φπνπ ζα επηζεκαίλνληαη νη  νκνηφηεηεο θαη 
δηαθνξέο ησλ ιαψλ ηεο Μεζνγείνπ. 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηνπξηζκφ 
κπνξεί λα παίμεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ πςεινχ 
εηζνδήκαηνο αιιά θαη ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

 Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ είλαη απαξαίηεηνο ν 
εθζπγρξνληζκφο ησλ ζπγθνηλσληαθψλ ζπλδέζεσλ αιιά θαη ε ρξήζε λέσλ 
ηερλνινγηψλ θαη ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ παξαγνκέλσλ 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 
 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

 

 Ζ δεκηνπξγία Κέληξσλ Γηαλνκήο ζε αγνξέο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, κέζα απφ 
ηελ αλάπηπμε θνηλήο πξσηνβνπιίαο  επηρεηξήζεσλ απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ 
Κχπξν, ζα εμαζθάιηδε γηα ηελ θάζε κηθξνκεζαία επηρείξεζε ηε δπλαηφηεηα 
παξνπζίαο ηεο ζηηο αγνξέο ελδηαθέξνληνο ηεο, κε ειάρηζην θφζηνο. 

 Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ ηξνθίκσλ-πνηψλ, ε δεκηνπξγία 
ππξήλσλ επηρεηξήζεσλ (clusters) κεηαμχ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 
πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα  επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ην 
κηθξφ κέγεζνο. 

 Ζ αλάπηπμε αλαγθαίσλ  ππνζηεξηθηηθψλ  ππνδνκψλ γηα ζπλερή αλαβάζκηζε 
ησλ πξντφλησλ ηνπο, φπσο ηα θέληξα δνθηκψλ θαη ειέγρνπ, ε θνηλή ζπκκεηνρή 
ζηελ εμέιημε ηνπο, ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θνηλήο αγνξάο πξψησλ πιψλ 
(θαιχηεξεο ηηκέο), κπνξνχλ λα απνηεινχλ ζηφρνπο επηρεηξεκαηηθήο 
ζπλεξγαζίαο. 

 ηε ζπλεξγαζία θαη ζπκπξάμεηο θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ  γηα ηελ αλάιεςε 
έξγσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (βειηίσζε θαη θαηαζθεπή ππνδνκψλ, ελεξγεηαθά 
έξγα , θαηαζθεπέο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θηηξίσλ, θ.α. 

 ηηο επελδχζεηο γηα αλάπηπμε ηδησηηθψλ λνζνθνκεηαθψλ θέληξσλ,  
πξνζέιθπζεο αζζελψλ πςεινχ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 
θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε εθηππσηηθψλ νίθσλ γηα έληππα θαη πεξηνδηθά. 



Γξαθείν Ο.Δ.Τ Λεπθσζίαο 
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 Σέινο, ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα δηεθδηθνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην άλνηγκα 
ζηξαηεγηθψλ ηνκέσλ ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο (ελέξγεηα - ηειεπηθνηλσλίεο-
ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο). 

 πλεξγαζία ζηα κεγάια έξγα, φπσο ελεξγεηαθφ θέληξν, ηεξκαηηθφο ζηαζκφο 
θπζηθνχ αεξίνπ, καξίλα Λεκεζνχ, θαηαζθεπέο κνλάδσλ Υ.Τ.Σ.Α. Λεπθσζίαο 
θαη Λεκεζνχ, θιπ. 

 
 

Έξεπλα – Σερλνινγία – Καηλνηνκία 
 
Δίλαη αλαγθαίν λα ππάξμεη ζηελφηεξε δηαζχλδεζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο κε 
ηηο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα ππάξμεη ακθίδξνκε κεηαθνξά ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ γηα 
πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 
 

 Μέζα απφ ηε δηθηχσζε επηδηψθεηαη ε πξνζθνξά ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ ζηα 
πξνβιήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ  θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη 
γλψζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ  επηθνηλσληψλ. 

 Ζ αλάπηπμε αηνιηθψλ πάξθσλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο (βξίζθνληαη 
ζε ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο ζηελ Κχπξν) θαζψο θαη ε αλαθχθισζε πιηθψλ 
θαη λεξνχ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθά πεδία ζπλεξγαζίαο θαη 
κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο. 

 ηελ πεξαηηέξσ εγθαηάζηαζε θαη ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο πςειήο 
ηερλνινγίαο-ελέξγεηαο θαη πιεξνθνξηθήο.  

 

 

Αλζξψπηλν δπλακηθφ 
 

 Γηαξθήο εθπαίδεπζε ζηειερψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ζπλεξγαζία 
ζε φινπο ηνπο ηνκείο φπνπ ππάξρεη αληίζηνηρα ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία  π.ρ 
Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (ΟΠΔ) θαη αληίζηνηρνπ, ππφ ίδξπζε, θνξέα 
πξνψζεζεο εμαγσγψλ ησλ θππξηαθψλ πξντφλησλ, ΔΛΟΣ θαη αληίζηνηρνπ 
θνξέα ηππνπνίεζεο, θ.α. 

 
Ζ «γεσζηξαηεγηθή»  ζέζε ησλ δχν ρσξψλ, εληζρχεη θαη δηεπξχλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 
ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ηαπηφρξνλα ππαγνξεχεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο ζηα Βαιθάληα, ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζηηο 
ρψξεο ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ, Μέζεο Αλαηνιήο θαη Βφξεηαο Αθξηθήο. 
 
Ζ ζπλεξγαζία ησλ Διιήλσλ θαη Κππξίσλ επηρεηξεκαηηψλ ζα πξέπεη λα μεθχγεη απφ ηα 
ζηελά φξηα ησλ αγνξψλ ησλ δχν ρσξψλ. Σα πεξηζψξηα θαη νη πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο 
ησλ επηρεηξεκαηηψλ ησλ δχν ρσξψλ, ζε πνιινχο ηνκείο είλαη απεξηφξηζηα, ηδηαίηεξα  
κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ θαη ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ θαη 
ππεξεζηψλ. 

 
 
 
 

 

 

     
 


