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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

Πρόβλεψη για συρρίκνωση κυπριακής οικονοµίας κατά 13% το 2013 και το 2014 
 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, η 
κυπριακή οικονοµία αναµένεται να συρρικνωθεί κατά 13%, το 2013 και το 2014, ενώ 
εκτιµάται ότι θα επιστρέψει σε οριακή ανάπτυξη το 2015. 
 
Σηµαντική µείωση σε εισροή εσόδων 
 
Σηµαντική µείωση εξακολουθεί να παρουσιάζει η εισροή εσόδων από άµεσους 
φόρους, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων 
της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Τµήµατος Εσωτερικών 
Προσόδων, οι εισπράξεις εξαµήνου µειώθηκαν 9% ή €72,1 εκ. στα €727,2 εκ. από 
€799,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
 
Μικρή µείωση ELA τον Ιούνιο 2013 
 
Μικρή µείωση παρουσίασε τον Ιούνιο η χρηµατοδότηση του τραπεζικού συστήµατος 
από το µηχανισµό έκτακτης ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance), 
σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα.  
Τα στοιχεία δείχνουν ότι συνολική χρηµατοδότηση µέσω ELA διαµορφώθηκε στα 
€11,0 δισ. από €11,2 δισ. το Μάιο. 
 
Μείωση €5,3 δισ. στις καταθέσεις Ιουνίου 
 
Μείωση €5,3 δισ. σηµείωσαν τον Ιούνιο του 2013 οι καταθέσεις στις κυπριακές 
τράπεζες, κυρίως λόγω της εφαρµογής του διατάγµατος για τη Λαϊκή Τράπεζα. Τα 
νέα στοιχεία που ανακοίνωσε σήµερα η Κεντρική Τράπεζα δείχνουν πως µέχρι το 
τέλος Ιουνίου δεν είχε σταθεροποιηθεί το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, αφού οι 
εκροές Ιουνίου είναι µεγαλύτερες από αυτές Μαΐου.  
 
Θετική εκτίµηση ΔΝΤ για ποσοστό 12% για απορρόφηση κινδύνων 
 
Το ύψος του κεφαλαιακού πήχη που έθεσε η αρχή εξυγίανσης για την Τράπεζα 
Κύπρου επιτρέπει στην τράπεζα να απορροφήσει λογικούς κινδύνους στο µέλλον, 
δήλωσε η επικεφαλής του κλιµακίου του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην 
Κύπρο, κα Ντέλια Βελκουλέσκου.  
 
Άρση περιορισµών  τον Ιανουάριο 2014 
 
Η Κύπρος σχεδιάζει να άρει τους περιορισµούς στη διακίνηση κεφαλαίων τον 
Ιανουάριο, δήλωσε ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης σε συνέντευξή του στο 
Bloomberg, διαφοροποιούµενος από τον οδικό χάρτη που ανακοίνωσε τον Αύγουστο 
το Υπουργείο Οικονοµικών, που προνοεί την άρση των εσωτερικών περιορισµών το 
Μάρτιο του 2014 και των περιορισµών για εξαγωγή χρηµάτων αργότερα, αναλόγως 
της κατάστασης.  
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Δηλώσεις Ρώσου Πρέσβη για ρωσικά κεφάλαια σε Κύπρο 
 
Πεπεισµένος ότι τα ρωσικά κεφάλαια και συµφέροντα θα µείνουν στην Κύπρο, 
δήλωσε ο Ρώσος Πρέσβης Stanislav Osadchiy, στο περιθώριο συνεδρίου που 
πραγµατοποιείται στη Λευκωσία µε τίτλο «Το µέλλον της Κύπρου για τις ρωσικές 
επιχειρήσεις». Ο Πρέσβης σηµείωσε ότι από επαφές που έχει στη Μόσχα µε 
επιχειρηµατικούς κύκλους διαπίστωσε ότι θέλουν να µείνουν και να βοηθήσουν την 
Κύπρο και την οικονοµία.  
 
Στα €9,4 δισ. το ύψος του ‘bail  in’ 
 
Στα €9,4 δισ. ανεβάζει το συνολικό ύψος του ‘bail  in’στις τράπεζες Λαϊκή και 
Κύπρου το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, στην έκθεση αξιολόγησης του κυπριακού 
προγράµµατος.  
 
Μείωση αριθµού εργαζοµένων 
 
Αξιοσηµείωτη µείωση καταγράφεται στον αριθµό των ξένων εργαζοµένων στην 
Κύπρο (από ΕΕ και τρίτες χώρες), σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία των 
υπηρεσιών κοινωνικών ασφαλίσεων. Συγκεκριµένα, τον Απρίλιο του 2013 ο αριθµός 
των ξένων εργαζοµένων µειώθηκε σε 101.965 από 108.438 τον Απρίλιο του 2012 
(ήτοι µείωση 6%). Αναλυτικότερα, το 60% των ξένων εργαζοµένων προέρχεται από 
τρίτες χώρες και το 40% από την ΕΕ. Ο αριθµός των εργαζοµένων από την ΕΕ 
µειώθηκε κατά 7,4%, ενώ ο αριθµός των εργαζοµένων από τρίτες χώρες 
περιορίσθηκε κατά 5%. Ειδικότερα, στον τοµέα του εµπορίου (χονδρικού και 
λιανικού) η µείωση των ξένων εργαζοµένων ανήλθε σε 8,1%. 

 
Μείωση αριθµού δηµοσίων υπαλλήλων 
 
Αισθητή µείωση παρουσιάζει ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων σύµφωνα µε τη 
Cystat. Ο συνολικός αριθµός τους, τον Ιούλιο του 2013, παρουσιάζει µείωση 1.738 
ατόµων σε σχέση µε τον Ιούλιο 2012 και ανέρχεται στις 50.191 από 51.929, πέρυσι. 

 
Δήλωση  τέως Προέδρου  Κυπριακής Δηµοκρατίας για ρόλο τραπεζών σε 
οικονοµική κρίση 
 
Σύµφωνα µε δήλωσή που θα κατέθετε ενώπιον της ερευνητικής επιτροπής για την 
οικονοµία, ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Δηµήτρης Χριστόφιας 
υποστηρίζει ότι η τρόικα ήρθε στην Κύπρο λόγω της κατάστασης του τραπεζικού της 
συστήµατος.  
 
Διπλασιασµός κυπριακού τραπεζικού τοµέα σε έξι χρόνια 
 
Οι κυπριακές τράπεζες µεγεθύνθηκαν απότοµα από τρεις σε έξι φορές το µέγεθος της 
κυπριακής οικονοµίας, συσσωρεύοντας µεγάλες ανισορροπίες που οδήγησαν το 
σύστηµα σε κατάρρευση, σύµφωνα µε σηµείωµα που κατέθεσε στην ερευνητική 
επιτροπή, η Κεντρική Τράπεζα. Σύµφωνα µε την ΚΤ, υπήρχε «δραµατική επέκταση» 
των ισολογισµών των τραπεζών µε αποτέλεσµα ενώ το 2004 οι εγχώριες τράπεζες 
αποτελούσαν το 286% του κυπριακού ΑΕΠ, µέχρι το 2010 έφθασαν το 601%.  
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Ενδεχόµενο δηµιουργίας ειδικής τράπεζας επενδύσεων 
 
Το ενδεχόµενο δηµιουργίας ειδικής τράπεζας επενδύσεων µε στόχο να αξιοποιηθεί 
όσο καλύτερα γίνεται ενδεχόµενη γερµανική βοήθεια προς την Κύπρο, µελετά η 
κυπριακή Κυβέρνηση.  
 
Μείωση ποσοστού κυπριακής Εκκλησίας σε Ελληνική Τράπεζα 
 
Στη συρρίκνωση του σηµαντικού ποσοστού που κατέχει στην Ελληνική Τράπεζα 
οδηγείται η κυπριακή Εκκλησία, λόγω των αλλαγών στην κεφαλαιακή βάση της 
τράπεζας. Η προσπάθεια ενίσχυσης του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας 
αναµένεται να αλλάξει τη µετοχική της δοµή, θέτοντας σε κίνδυνο το ποσοστό 28% 
που κατέχει σήµερα η Εκκλησία. 
 
Λεπτοµέρειες για την αποδέσµευση των ανασφάλιστων καταθέσεων στην 
Τράπεζα Κύπρου 
 
Λεπτοµέρειες για την αποδέσµευση των ανασφάλιστων καταθέσεων στην Τρ. 
Κύπρου έδωσε το κ/ Υπουργείο Οικονοµικών. Με την έξοδο της Τράπεζας Κύπρου 
από το καθεστώς εξυγίανσης, για κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το 12% από τις 
καταθέσεις του που ήταν δεσµευµένες θα αποδεσµευτούν και θα µεταφερθούν σε 
τρεχούµενο λογαριασµό εντός της Τράπεζας Κύπρου. Πρόσθετα το υπόλοιπο 88% 
των καταθέσεων που ήταν δεσµευµένες θα µεταφερθεί σε τρεις ξεχωριστές 
καταθέσεις προθεσµίας των 6,9 και 12 µηνών, εντός της Τράπεζας Κύπρου µε 
ψηλότερο επιτόκιο. Στο διάταγµα τίθενται περιοριστικά µέτρα που αφορούν τις 
καταθέσεις προθεσµίας.  
 
Επέκταση προγραµµατισµένης εξαγωγικής ικανότητας φυσικού αερίου 
 
Την επέκταση της προγραµµατισµένης εξαγωγικής ικανότητας φυσικού αερίου 
µελετά η Κύπρος για να βοηθήσει στην αναζωογόνηση της οικονοµικής 
ανάπτυξης. Σύµφωνα µε την Κρατική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, η χώρα µπορεί να 
κατασκευάσει µέχρι και πέντε γραµµές παραγωγής υγροποιηµένου φυσικού αερίου ή 
τρένα, εκτός από τον προγραµµατισµένο τερµατικό σταθµό τριών τρένων στη 
Λεµεσό και οι επιπρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου θα µπορούσαν να προέλθουν 
από τις κοντινές χώρες.   
 
Στοιχεία για επίδραση ‘bail in’ 
 
Συνολικά 34.000 φυσικά και νοµικά πρόσωπα, Κύπριοι και ξένοι, επηρεάστηκαν από 
το κούρεµα των καταθέσεων. Πέραν των εταιρειών µε µετόχους εκπροσώπους, το 
συνολικό ποσό που κουρεύτηκε ήταν 12,3 δισ., σύµφωνα µε έκθεση της KPMG.  
 
Μη εξυπηρετούµενα δάνεια σε συνεργατισµό 
 
Μέχρι το ποσοστό του 88% εκτιµάται ότι φθάνουν τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια σε 
ορισµένα µικρά συνεργατικά, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της ‘StockWatch’.  
Η στήριξη θα προέλθει από το πρόγραµµα και µε βάση τους υπολογισµούς της 
Κεντρικής Τράπεζας δεν θα ξεπεράσει το €1,5 δισ.. 
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Εκ νέου λειτουργία σταθµού Βασιλικού 
 
Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε ο ηλεκτροπαραγωγός σταθµός του Βασιλικού, 
µονάδες του οποίου είχαν σταµατήσει να λειτουργούν την 11η Ιουλίου του 2011 από 
τις τεράστιες καταστροφές που υπέστησαν από την έκρηξη των πυροµαχικών στο 
Μαρί. Όλες οι µονάδες του, 1-2-3-4 και 5 βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. 
 
Το Μνηµόνιο ήλθε µε καθυστέρηση σύµφωνα µε εδώ Κεντρικό Τραπεζίτη 

Το µνηµόνιο ήρθε µε καθυστέρηση τουλάχιστον ενός έτους δήλωσε ο Κεντρικός 
Τραπεζίτης της Κύπρου κ. Πανίκος Δηµητριάδης. Στην κατάθεση του στην 
ερευνητική επιτροπή, ο κ. Δηµητριάδης έδωσε µεγάλη έµφαση στην καθυστέρηση 
που υπήρχε στην υπογραφή του µνηµονίου και σηµείωσε ότι η απόφαση για 
µετάθεση των αποφάσεων µετεκλογικά, ήταν πολιτική, σε επίπεδο Eurogroup.  
 
Μείωση µισθών σε τραπεζικό τοµέα 

Κλιµακωτές µειώσεις µισθών µέχρι 30% για όλους τους τραπεζικούς υπαλλήλους, 
πλην της Τράπεζας Κύπρου, αποφάσισε οµόφωνα σε σηµερινή συνεδρίαση του το ΔΣ 
της ΕΤΥΚ.  
 
20% το ποσοστό των ξένων στην Κύπρο 
 
Το δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό ξένων πολιτών στο σύνολο της ΕΕ έχει η Κύπρος, 
σύµφωνα µε στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Συγκεκριµένα, το 2012, το 
ποσοστό των ξένων ως προς το σύνολο των κατοίκων της Κύπρου ήταν 20%. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, στην Κύπρο το 2012 διέµεναν 172,4 χιλ. ξένοι, 
εκ των οποίων οι 108,3 χιλ. ήταν ευρωπαίοι και 64,1 χιλ. κάτοικοι τρίτων χωρών.  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

 

Δανεισµός των µεγαλύτερων οµίλων εταιρειών στην Κύπρο 
 
Σύµφωνα µε τα εξαµηνιαία αποτελέσµατα που ανακοίνωσαν πριν λίγες µέρες οι 
εταιρείες που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, τρεις εκ των µεγαλύτερων οµίλων 
εταιρειών στην Κύπρο, - όµιλοι Σιακόλα, Λούη και Λεπτού - οφείλουν στις τράπεζες 
πέραν του €1,2 δισ..  
 
Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
 
Μείωση 18% σηµειώθηκε φέτος, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, στην κατανάλωση 
του ηλεκτρικού ρεύµατος σε παγκύπρια βάση, σύµφωνα µε τον Αντιπρόεδρο της 
Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου κ. Γιώργο Πιστέντη. Αυτό οφείλεται στα νέα 
οικονοµικά δεδοµένα, στο γεγονός ότι φέτος δεν έχουν σηµειωθεί ακραία καιρικά 
φαινόµενα, αλλά και στο ότι αρκετές επιχειρήσεις έχουν κλείσει.  
Αναφερόµενος στον ηλεκτροπαραγωγό σταθµό του Βασιλικού, ο κ. Πιστέντης είπε 
πως έχουν ανοικοδοµηθεί πλήρως όλες οι µονάδες του και πρόσθεσε πως η Αρχή 
Ηλεκτρισµού Κύπρου αναµένει από την πολιτεία το φυσικό αέριο για φθηνότερη 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και πιο φθηνούς λογαριασµούς στους καταναλωτές.  
 
Συρρίκνωση κατασκευαστικού κλάδου 
 
Μεγάλη συρρίκνωση καταγράφει ο κλάδος της κατασκευαστικής δραστηριότητας το 
πρώτο εξάµηνο του έτους. Η οικονοµική αβεβαιότητα που επικρατεί φαίνεται να 
εµποδίζει τα ανοίγµατα σε µεγάλες επενδύσεις στον κλάδο ενώ οι πιέσεις στο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα επιβαρύνουν περαιτέρω τις ήδη αρνητικές συνθήκες.  
Σύµφωνα µε τοιχεία που δηµοσίευσε η Cystat, το εµβαδόν των αδειοδοτηθέντων 
έργων το πρώτο εξάµηνο του έτους σηµείωσε πτώση 25,1% πέφτοντας στα 585,8 χιλ. 
τετραγωνικά µέτρα από 782,4 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
 
Μείωση 40% σε εγγραφές αυτοκινήτων ‘σαλούν’ 
 
Στο 40% για τέταρτο συνεχή µήνα διατηρήθηκε τον Ιούνιο η µείωση των εγγραφών 
ιδιωτικών οχηµάτων ‘σαλούν’, ενισχύοντας τις ανησυχίες για το µέλλον του κλάδου.  
Η αγορά αυτοκινήτου στην Κύπρο δεν φαίνεται να βρίσκεται στις προτεραιότητες 
των Κυπρίων καταναλωτών. Ο κλάδος των αυτοκινήτων συνεχίζει να συρρικνώνεται 
ραγδαία.  
 
Περί ιδιωτικοποίησης Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου 
 
Η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου µετά τις αποφάσεις που έλαβε µπορεί να παραµείνει 
αποτελεσµατικός και κερδοφόρος δηµόσιος οργανισµός χωρίς να χρειάζεται 
µετοχοποίηση ή ιδιωτικοποίηση, ή συνεργασία µε στρατηγικό επενδυτή ανακοίνωσε 
η διοίκηση της Αρχής.  
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Περαιτέρω µείωση πωλήσεων ακινήτων 
 
Νέα πτώση κατέγραψαν οι πωλήσεις ακινήτων τον Ιούλιο του 2013 παρά τη 
βελτίωση της εξωγενούς ζήτησης. Η ανάκαµψη του τοµέα ακινήτων φαίνεται να 
αργεί καθώς τα οικονοµικά δεδοµένα είναι κάθε άλλο παρά θετικά, µε την έλλειψη 
ρευστότητας να περιορίζει τις πιθανότητες πωλήσεων ακινήτων. Σύµφωνα µε 
στοιχεία που ανακοίνωσε το κτηµατολόγιο, τα πωλητήρια έγγραφα που έχουν 
κατατεθεί µειώθηκαν τον Ιούλιο του 2013 στα 354 τεµάχια έναντι 408 τον Ιούλιο του 
2012, καταγράφοντας ετήσια µείωση 13,2%. 
  
Αλλαγή δεδοµένων σε τουριστικό κλάδο 
 
Αλλαγή των δεδοµένων έφεραν στον τουριστικό κλάδο οι εξελίξεις στο 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα, ανατρέποντας τις αρχικές προσδοκίες ότι η τουριστική 
κίνηση θα µετρίαζε την ύφεση. Στις αρχές του 2013 οι τουριστικοί φορείς εξέφραζαν 
αισιοδοξία αναµένοντας να συνεχιστεί η δυναµική του 2012 που επέφερε άνοδο 3% 
στις αφίξεις τουριστών και 10% αύξηση στα τουριστικά έσοδα. Το 2013, ωστόσο, δεν 
επαληθεύει τις εκτιµήσεις τους καθώς µέχρι στιγµής οι αφίξεις καταγράφουν µείωση 
7%, ενώ µε τα νέα δεδοµένα οι αρµόδιοι θεωρούν πλέον θετική την περίπτωση η 
πορεία του κλάδου να διατηρηθεί στα περσινά επίπεδα.  
 
Εξαγορά τριών υπεραγορών της εταιρείας Ορφανίδης από Άλφα Μέγα 
 
Στην εξαγορά τριών υπεραγορών της εταιρείας Ορφανίδης προχώρησε η Άλφα 
Μέγα. Δηµοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι και για τις τρεις υπεραγορές η 
Άλφα Μέγα θα καταβάλει περίπου το ποσό των €14,5 εκ.  
 
Μείωση σε χρήση πιστωτικών καρτών 
 
Νέα µείωση παρουσίασε τον Ιούλιο η κατανάλωση σύµφωνα µε τα νέα στοιχεία της 
JCC για τη χρήση καρτών, αποτυπώνοντας τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση των 
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων µετά το αίτηµα της Κύπρου για ένταξη στο 
µηχανισµό στήριξης. Πέραν της µείωσης στην εγχώρια αγορά, µείωση παρουσιάζεται 
και στη χρήση των καρτών των Κυπρίων στο εξωτερικό, σε αντίθεση µε τις αγορές 
των τουριστών στην Κύπρο που παρουσιάζουν µικρή αύξηση. Σύµφωνα µε τα νέα 
στοιχεία της JCC, η αξία των συναλλαγών των Κυπρίων µε πιστωτικές κάρτες στην 
εγχώρια αγορά τον Ιούλιο του 2013 κατέγραψε ετήσια µείωση 5% στα €186,1 εκ. Τον 
Ιούνιο, η µείωση ανήλθε στο 9%.  
 
Σύνδεσµος Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων: αναβάθµιση κύρους Κύπρου 
 
Νέες δράσεις και ενέργειες που θα αναβαθµίσουν το κύρος και την εικόνα της 
Κύπρου ως επενδυτικού προορισµού µέσα από προγράµµατα εξωστρέφειας και 
προβολής του τοµέα στην Κύπρο και στις διεθνείς αγορές, αναλαµβάνει ο Σύνδεσµος 
Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων. Τα µέλη του συνδέσµου εκπροσωπούν συνολικά 
έργα αξίας πέραν των €8 δισ. για αρκετά από τα οποία υπάρχει συγκεκριµένο 
ενδιαφέρον και από ξένους επενδυτές.  
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Αναστολή διαπραγµάτευσης τίτλων 16 εταιρειών από ΧΑΚ 
 
Σε αναστολή διαπραγµάτευσης των τίτλων 16 εταιρειών προχώρησε το 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, αφού δεν έχουν υποβάλει και δηµοσιοποιήσει ακόµα 
την ετήσια οικονοµική έκθεσή τους, για το έτος, που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2012.  
Στη σχετική ανακοίνωση του ΧΑΚ σηµειώνεται ότι εάν κατά τη διάρκεια της 
αναστολής διαπραγµάτευσης υποβληθεί η ετήσια οικονοµική έκθεση για το έτος που 
έληξε στις 31/12/2012 από οποιαδήποτε από τις εταιρείες, η αναστολή θα αρθεί.  
 
Εγκαίνια Μονάδας Αφαλάτωσης Λεµεσού 
 
Εγκαινιάσθηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Αναστασιάδη η 
Μονάδα Αφαλάτωσης Λεµεσού στην Επισκοπή η οποία θα ενισχύσει τους χρήστες 
νερού της επαρχίας. Η ηµερήσια δυναµικότητα της µονάδας ανέρχεται σε 40 χιλ. 
κυβικά µέτρα νερού ανά µέρα µε δυνατότητα επέκτασης στις 60 χιλ. κυβικά µέτρα, 
ποσότητα η οποία θα συµβάλει αποτελεσµατικά στην κάλυψη των αναγκών της 
ευρύτερης περιοχής της Λεµεσού.  
 
Μείωση πλαστών χαρτονοµισµάτων σε Κύπρο 
 
Μείωση σηµειώθηκε στα πλαστά χαρτονοµίσµατα ευρώ στην Κύπρο το πρώτο 
εξάµηνο του 2013, σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ 
στο σύνολο της Ευρωζώνης παρουσιάστηκε αύξηση. Όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, «κατά τη διάρκεια του πρώτου 
εξαµήνου του 2013 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία 317.000 τεµάχια 
παραχαραγµένων τραπεζογραµµατίων ευρώ διαφόρων αξιών». Κατά την αντίστοιχη 
περίοδο του 2012, «είχαν αποσυρθεί 251.000 τεµάχια παραχαραγµένων 
τραπεζογραµµατίων». 
 
Επέκταση ωραρίου καταστηµάτων: θετική άποψη καταναλωτών 
 
Θετική άποψη για την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων έχει η 
πλειοψηφία των Κυπρίων καταναλωτών, σύµφωνα µε παγκύπρια έρευνα που 
διενεργήθηκε πρόσφατα σε δείγµα 1000 ατόµων από την εταιρεία Pulse.  
Ενδεικτικά, το 63% δηλώνει ότι έχει θετική άποψη για την απελευθέρωση του 
ωραρίου εµπορικών καταστηµάτων και υπεραγορών, ενώ το 73% δηλώνει ότι 
σίγουρα βολεύει η αύξηση του ωραρίου εµπορικών καταστηµάτων και υπεραγορών. 
 
Πρωτοβουλίες Κυπριακού Οργανισµού Προσέλκυσης Επενδύσεων για 
αποκατάσταση εικόνας της Κύπρου 
 
Την ανάληψη πρωτοβουλιών ανακοίνωσε ο Κυπριακός Οργανισµός Προσέλκυσης 
Επενδύσεων για την αποκατάσταση της εικόνας της Κύπρου ως αξιόπιστου 
επενδυτικού προορισµού και για το «rebranding» του Οργανισµού που 
επικεντρώνεται στην Κύπρο ως επενδυτικό προορισµό και όχι στον ίδιο τον 
Οργανισµό 
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Συνάντηση µε Εµπορικούς Συµβούλους Πρεσβειών Καναδά σε Ελλάδα και 
Κύπρο και 2ο Γραµµατέα Πρεσβείας Καναδά σε Ιταλία 
 
Στις 6 Σεπτεµβρίου τ.έ. πραγµατοποιήθηκε στο Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας 
Λευκωσίας συνάντηση µε τους Εµπορικούς Συµβούλους των Πρεσβειών του Καναδά 
σε Ελλάδα και Κύπρο και µε το 2ο Γραµµατέα της Πρεσβείας του Καναδά στην 
Ιταλία, κατόπιν σχετικού αιτήµατός τους. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι 
εξελίξεις στην κυπριακή οικονοµία και στις οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις 
Ελλάδος – Κύπρου. 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΑΝ. – ΜΑΙΟΣ 2013) 

 

Καθώς η δυσµενής οικονοµική συγκυρία για τις δύο χώρες συνεχίζεται και ιδιαίτερα 
στην Κύπρο η ύφεση εντείνεται µε ταχείς ρυθµούς, ο διµερής όγκος εµπορίου 
συνέχισε να κινείται πτωτικά το πρώτο πεντάµηνο 2013, καθώς από 630,8 εκ. ευρώ 
το διάστηµα Ιανουαρίου – Μαΐου 2012 περιορίσθηκε σε 524,9 εκ. ευρώ το ίδιο 
διάστηµα εντός του 2013, σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 16,8%. Οι ελληνικές 
εξαγωγές προς την Κύπρο (το πρώτο πεντάµηνο 2013) ανήλθαν σε 417,2 εκ. ευρώ 
σηµειώνοντας πτώση της τάξης του 16,5% έναντι του πρώτου πενταµήνου 2012. 
Μεγαλύτερης τάξης ήταν η πτώση που σηµείωσαν οι κυπριακές εξαγωγές προς την 
Ελλάδα (-17,7%), περιοριζόµενες σε 107,7 εκ. ευρώ. Ως εκ των ανωτέρω, το 
έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο µειώθηκε κατά 16,1%. Στη σύνθεση των ελληνικών 
εξαγωγών προς την Κύπρο, κατά το πρώτο πεντάµηνο του 2013, κυριαρχούν οι 
ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: πετρελαιοειδή (€112,1 εκ. από €139,9 εκ. το 
πρώτο πεντάµηνο 2012), οι ηλεκτρικές συσκευές (€30,9 εκ. από €29,6 εκ. το πρώτο 
πεντάµηνο 2012), τα φαρµακευτικά προϊόντα (€29,9 εκ. από €28,3 εκ. το πρώτο 
πεντάµηνο 2012) και ο µηχανολογικός εξοπλισµός (€16,7 εκ. από €22,4 εκ. το πρώτο 
πεντάµηνο 2012). Στις ελληνικές εισαγωγές από την Κύπρο τα κυριότερα προϊόντα 
είναι: τα οργανικά χηµικά (€32,5 εκ. από €47,5 εκ. το πρώτο πεντάµηνο 2012), τα 
φαρµακευτικά προϊόντα (€17 εκ. από €15 εκ. το πρώτο πεντάµηνο 2012), οι 
ηλεκτρικές συσκευές (€12,4 εκ. από €12,7 εκ. το πρώτο πεντάµηνο 2012) και τα 
προϊόντα σιδήρου και χάλυβα (κυρίως απορρίµµατα σιδήρου) (€10,1 εκ. από €16,1 
εκ. το πρώτο πεντάµηνο 2012).        

 

Εµπορικό  ισοζύγιο  Κύπρου  - Ελλάδος   

€ Ιαν. - Μάιος 2013 Ιαν. - Μάιος 2012 Μεταβολή  

Εξαγωγές σε Ελλάδα 
(f.o.b.) 107.695.711 130.923.968 -17,7% 

Εισαγωγές από Ελλάδα 
(c.i.f.) 417.183.167 499.905.026 -16,5% 

Ισοζύγιο -309.487.456 -368.981.058 -16,1% 

Όγκος Εµπορίου 524.878.878 630.828.994 -16,8% 
  Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής Δηµοκρατίας – επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Λευκωσίας 

 
Η πτωτική πορεία των διµερών εµπορικών συναλλαγών ακολουθεί τη γενικότερη 
πορεία του εξωτερικού εµπορίου της Κύπρου. Αναλυτικότερα, ο συνολικός όγκος 
εξωτερικού εµπορίου της χώρας µειώθηκε, το πρώτο πεντάµηνο του 2013, κατά 
14,5% (σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2012), ενώ οι εισαγωγές 
περιορίσθηκαν  περισσότερο από το 1/5 (ήτοι 21%). Αντίστροφη τάση σε σχέση µε 
το διµερές εµπόριο σηµειώνουν οι κυπριακές εξαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 
11,3%. Ως αποτέλεσµα των εν λόγω εξελίξεων, το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο 
της Κύπρου περιορίσθηκε κατά 31,7%.   
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Εξωτερικό  Εµπόριο  Κύπρου   
 

εκ. € Ιαν. - Μάιος 2013 Ιαν. - Μάιος 2012 Μεταβολή  

Εξαγωγές (f.o.b.) 666,8 599,1 11,3% 

Εισαγωγές (c.i.f.) 1.893,0 2.395,4 -21% 

Ισοζύγιο -1.226,2 -1.796,3 -31,7% 

Όγκος Εµπορίου 2.559,8 2.994,5 -14,5% 

  Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής Δηµοκρατίας – επεξεργασία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Λευκωσίας 
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

 
Η ύφεση στην κυπριακή οικονοµία συνεχίστηκε και το δεύτερο τρίµηνο του 2013 και 
µάλιστα µε εντεινόµενους ρυθµούς, καθώς, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της 
Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, το πραγµατικό ΑΕΠ της χώρας µειώθηκε κατά 
5,4%. Τη δυσµενή εικόνα συµπληρώνουν τα αρνητικά ποσοστά των δεικτών όγκου 
βιοµηχανικής παραγωγής (-10,9%) και κύκλου εργασιών λιανικού εµπορίου                        
(-11,5%). Θετικότερη ήταν η εικόνα του εµπορικού ισοζυγίου (το πρώτο πεντάµηνο 
2013), καθώς το έλλειµµα µειώθηκε σχεδόν κατά το 1/3 (-31,7%). Παράλληλα, το 
δηµοσιονοµικό ισοζύγιο επανήλθε σε αρνητικό πρόσηµο (από το πλεόνασµα του 1ου 
τετραµήνου 2013), αν και κινήθηκε σε σαφώς χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε την 
ίδια περίοδο πέρυσι (€-80,7 εκ. από €-357,9 εκ.). Η ανεργία εκτοξεύθηκε το Μάιο του 
2013 στο 16,3%, ενώ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επιδεινώθηκε, κατά το 
πρώτο τρίµηνο του έτους σε σχέση µε την ίδια περίοδο πέρυσι.    

 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

ΑΕΠ (1ο τριµ. 2103 - τρέχ. τιµές δισ. €)* 4,23 (από 4,55 το 1ο τριµ. 2012) 
ΑΕΠ (2ο τρίµ. 2013 - πραγµ. µεταβολή) * -5,4% (από -2,7% το 2ο τρίµ. 2012) 
Πληθωρισµός (Ιαν. – Ιούνιος 2013) 0,59% (από 2,89% τον Ιαν. – Ιούνιο 2012) 

Ανεργία (Μάιος 2013) 16,3% (από 11,4% το Μάιο 2012) 

Δείκτης όγκου βιοµηχανικής παραγωγής -  
% µεταβολής (Ιαν. – Απρ. 2013) -10,9% (από -10,6% Ιαν. – Απρ. 2012) 

Δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού 
εµπορίου - % µεταβολής (Ιαν. – Απρ. 2013) -11,5% (από -2,9% Ιαν. - Απρ. 2012) 

Εξαγωγές  (1ο πεντάµ. 2013) €666,8 εκ. (αύξηση 11,3% έναντι 1ου πεντάµ. 2012) 
Εισαγωγές (1ο πεντάµ. 2013) €1,89 δισ. (µείωση 21% έναντι 1ου πεντάµ. 2012) 

Εµπορικό Ισοζύγιο (1ο πεντάµ. 2013) €-1.226,2 εκ. (από €-1,8 δισ. το 1ο πεντάµ.2012/ 
µείωση ελλείµµατος 31,7%) 

Δηµοσιονοµικό Ισοζύγιο (Ιαν. – Μάιος 2013) 
% επί του ΑΕΠ 

€-80,7 εκ. (από €-357,9 εκ. τον Ιαν. – Μάιο 2012) 
-0,5% (από -2% τον Ιαν. – Μάιο 2012) 

Δηµόσιο  Xρέος (2012)  
% του ΑΕΠ 

€15,35 δισ. (έναντι €12,78 δισ. το 2011) 
85,96% (έναντι 71,07% το 2011) 

Άµεσες Ξένες Επενδύσεις  
(θέση το 1ο τριµ. 2013)* €14.196 εκ. (έναντι €7.943 εκ. το 1ο τριµ. 2013) 

Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών (1ο τριµ. 2013)* €-502,4 εκ. (από €-477,2 εκ. το 1ο τριµ. 2012) 

 


