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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

Κίνδυνοι για το οικονοµικό πρόγραµµα Κύπρου 
 
Σε έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε αφορµή τη δεύτερη αξιολόγηση της εφαρµογής του 
προγράµµατος για την Κύπρο καταγράφονται επτά κίνδυνοι για την επιτυχία του 
προγράµµατος: η παρατεταµένη περίοδος χαµηλής εµπιστοσύνης στον τραπεζικό 
τοµέα, η περαιτέρω σύσφιξη των πιστωτικών συνθηκών, η παρατεταµένη ύφεση της 
οικονοµίας, η ενδεχόµενη χειροτέρευση της οικονοµικής κατάστασης εµπορικών 
εταίρων της Κύπρου, η αδυναµία να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος για 
πρωτογενές πλεόνασµα, η ανεπαρκής εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων 
συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτικοποιήσεων και του κινδύνου τα έσοδα να είναι 
χαµηλότερα από τα αναµενόµενα και η αποτυχία στην ανάκτηση της πρόσβασης στην 
αγορά σε λογικό κόστος δανεισµού, όταν το πρόγραµµα οδεύει προς την 
ολοκλήρωση.  
 
Αποδέσµευση καταθέσεων από Τράπεζα Κύπρου 
 
Την αποδέσµευση καταθέσεων €900 εκ. ανακοίνωσε και επίσηµα στις 30/1/2014 ο 
πρόεδρος της Τρ. Κύπρου, Κρίστης Χασάπης, σηµειώνοντας την σταθεροποίηση της 
καταθετικής βάσης της τράπεζας. Η αποδέσµευση αφορά τις εξάµηνες εµπρόθεσµες 
καταθέσεις που είχαν δεσµευθεί βάσει του διατάγµατος ανακεφαλαιοποίησης της 
Τράπεζας τον Ιούλιο του 2013 και λήγουν στις 31 Ιανουαρίου 2014.  
 
Θετική εξέλιξη µε ύφεση 2013 
 
Θετικότερα κινήθηκε η οικονοµία το 2013 σε σχέση µε τις αρχικές προβλέψεις της 
τρόικας, αλλά και της κυβέρνησης, καθώς το κυπριακό ΑΕΠ µειώθηκε τελικά κατά 
5,5%, όπως προκύπτει από την έκθεση Μακροοικονοµικών Προοπτικών του 
Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
Ανεργία νέων 
 
Στο 38,5% του εργατικού δυναµικού ανήλθε το τρίτο τρίµηνο του 2013 η ανεργία 
των νέων 15-24 ετών, σύµφωνα µε την Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία. Το ποσοστό 
παρουσιάζει µείωση σε σχέση µε το δεύτερο τρίµηνο του 2013 όταν ανήλθε στο 
40,3%, αλλά αύξηση από το αντίστοιχο τρίµηνο του 2012, που περιορίστηκε στο 
26,4%.  
 
Αύξηση σε υπο-απασχόληση 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό της 
υπο-απασχόλησης στην Κύπρο ανήλθε το τρίτο τρίµηνο του 2013 στο 6% του 
συνολικού εργατικού δυναµικού, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8% σε σχέση µε το τρίτο 
τρίµηνο του 2012, τη µεγαλύτερη στην ΕΕ.  
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Μείωση απασχόλησης στην Κύπρο 
 
Τη µεγαλύτερη µείωση σε ολόκληρη την ΕΕ σηµείωσε η απασχόληση στην Κύπρο το 
τρίτο τρίµηνο του 2013, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat Συγκεκριµένα, ο αριθµός 
των απασχολουµένων στη χώρα µειώθηκε κατά 6% σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο του 
2012. Το δεύτερο τρίµηνο του 2013 ως προς το αντίστοιχο του 2012, η απασχόληση 
στην Κύπρο ήταν µειωµένη κατά 6,1%.  
 
Δέσµη µέτρων για αντιµετώπιση ανεργίας 
 
Δέσµη 10 µέτρων για αντιµετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισµού, 
συνολικής δαπάνης πέραν των €340 εκ. αποφάσισε το υπουργικό συµβούλιο της 
Κυπριακής Δηµοκρατίας. Τα µέτρα αυτά εντάσσονται σε 4 βασικούς άξονες:  
 
(α) Μικροµεσαίες επιχειρήσεις: Ίδρυση Ταµείου Επιχειρηµατικότητας, Σχέδιο 
επιχορήγησης της απασχόλησης σε επιχειρήσεις Λιανικού Εµπορίου που εργοδοτούν 
1 µέχρι 4 άτοµα,  Σχέδιο επιδότησης της πρακτικής κατάρτισης συνδυασµένης µε 
εργοδότηση σε επιχειρήσεις του Λιανικού Εµπορίου που εργοδοτούν από ένα µέχρι 
σαράντα εννέα άτοµα. 
(β) Ανεργία νέων: Σχέδιο τοποθέτησης άνεργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση 
εργασιακής εµπειρίας σε επιχειρήσεις /οργανισµούς 2014.  Σχέδιο τοποθέτησης 
ανέργων νέων αποφοίτων Γυµνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης µέχρι και διετούς φοίτησης για απόκτηση εργασιακής 
εµπειρίας σε επιχειρήσεις/οργανισµούς. 
(γ) Ξενοδοχειακή βιοµηχανία: Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζοµένων σε 
Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή µερική αναστολή εργασιών κατά 
τη χειµερινή περίοδο,  Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για 
νεοπροσλαµβανόµενους Ανέργους στον Τοµέα της Ξενοδοχειακής Βιοµηχανίας.  
(δ) Κοινωνική συνοχή: Παροχή φροντίδας σε χαµηλοσυνταξιούχους, Επιδότηση 
Υπηρεσιών Φροντίδας Παιδιών, Διαµόρφωση Δράσεων και Προγραµµάτων 
Κοινωνικής Οικονοµίας.  
 

Μείωση κατά κεφαλήν ΑΕΠ Κύπρου 
 
Υποχώρησε το 2012, το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στην Κύπρο σε 
σχέση µε το 2011. Σύµφωνα µε αναθεωρηµένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 
Υπηρεσίας µειώθηκε στις 92 µονάδες από 94 µονάδες το 2011.  
 
Νοµοσχέδιο για δηµιουργία δηµοσιονοµικού συµβουλίου 
 
Νοµοσχέδιο «οµπρέλα» για τα δηµοσιονοµικά, που προνοεί µεταξύ άλλων τη 
σύσταση δηµοσιονοµικού συµβουλίου, κατέθεσε προσφάτως το κυπριακό υπουργείο 
οικονοµικών στη Βουλή. Με το νοµοσχέδιο παρέχεται το νοµικό υπόβαθρο για τις 
βασικές αρχές διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών, περιλαµβανοµένου και του 
καθορισµού των βασικών διαδικασιών διαχείρισης των δηµοσιονοµικών καθώς και  
 
Μείωση αποδόσεων κυπριακών οµολόγων 
 
Σταθερή υποχώρηση συνεχίζουν να καταγράφουν οι αποδόσεις των κυπριακών 
οµολόγων που βρίσκονται στα ίδια περίπου επίπεδα µε τα ελληνικά.  
Οι προσδοκίες για την πορεία του κυπριακού προγράµµατος και οι θετικές 
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αξιολογήσεις της τρόικας έχουν περιορίσει τις ανησυχίες των διεθνών επενδυτών, που 
το Μάρτιο είχαν εκτοξεύσει τις αποδόσεις του κυπριακού οµολόγου στο 15%.  
 
Πλεόνασµα σε ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
 
Πλεόνασµα €200 εκ. κατεγράφη στο κυπριακό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 
τρίτο τρίµηνο του 2013, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat.  
 
Πτωτικές τάσεις βιοµηχανικής παραγωγής 
 
Πτωτικά κινείται η βιοµηχανική παραγωγή στην Κύπρο, καθώς σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, µειώθηκε το Σεπτέµβριο του 2013 
κατά 13,7% σε σχέση µε το Σεπτέµβριο του 2012.  
 
Αίτηµα κυπριακή κυβέρνησης προς Κεντρική Τράπεζα για ποσό 400 εκ. ευρώ  
 
Σύµφωνα µε εδώ δηµοσιογραφική πηγή (StockWatch), η κυπριακή κυβέρνηση έχει 
ζητήσει από την Κεντρική Τράπεζα να καταβάλει ποσό €400 εκ. για κάλυψη των 
χρηµατοδοτικών αναγκών της Κύπρου. Εξετάζεται το ενδεχόµενο πώλησης µέρους 
των αποθεµάτων χρυσού ύψους €440 εκ. που διαθέτει η Κεντρική Τράπεζα ή 
ανταλλαγής στοιχείων ενεργητικού µε την κυβέρνηση. Από την πλευρά της 
Κεντρικής Τράπεζας φαίνεται ότι η απάντηση είναι αρνητική ως προς την προοπτική 
πώλησης χρυσού. 
 
Εκτιµήσεις Ernst & Young για κυπριακή οικονοµία 
 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Ernst & Young, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της Κύπρου 
υπολογίζεται σε 8,4% του ΑΕΠ το 2013, στο 8,3% το 2014 και στο 7,5% το 2015. Το 
δηµόσιο χρέος εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο 121% του ΑΕΠ φέτος, στο 164,5% το 
2014 και στο 194,2% το 2015. Για το 2016 και 2017 αναµένεται να φθάσει το 
200,5%. 
 
Αναφορά ΔΝΤ σε κίνδυνο πολιτικών παρεµβάσεων 
 
Αναφορά στον κίνδυνο πολιτικών παρεµβάσεων σε κρίσιµα σηµεία του 
προγράµµατος πραγµατοποιεί το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στην έκθεση του για 
τη δεύτερη αξιολόγηση. Ένα από τα σηµεία αυτά είναι η διαχείριση της «κακής» 
Λαϊκής που παραµένει υπό εξυγίανση µέχρι την πώληση των θυγατρικών της στο 
εξωτερικό και που έχει στην κατοχή της το 18% της Τράπεζας Κύπρου.  
 
Αύξηση σε αγροτικό εισόδηµα 
 
Αύξηση 7,1% καταγράφει το αγροτικό εισόδηµα στην Κύπρο το 2013, σύµφωνα µε 
τις πρώτες εκτιµήσεις της Eurostat.  
 
Διώξεις για οφειλές προς κυπριακό κράτος 
 
Σε 1674 ανέρχονται οι νέες ποινικές υποθέσεις που καταχωρήθηκαν για οφειλές στην 
υπηρεσία ΦΠΑ µέχρι τις 30 Νοεµβρίου του 2013, σύµφωνα µε στοιχεία που 
εστάλησαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τα αναµενόµενα έσοδα υπολογίζονται 
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στα €63,8 εκ..  
 
Προοπτική τραπεζών Νοτίου Ευρώπης και Κύπρου 
 
Μεικτή, χαρακτηρίζει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, την άποψη του για 
τις προοπτικές των τραπεζών της Νότιας Ευρώπης το 2014, σηµειώνοντας ότι το 
προφίλ χρηµατοδότησης και ρευστότητας των τραπεζών στη Νότια Ευρώπη έχει 
γενικά σταθεροποιηθεί, µε τις εξαιρέσεις της Ελλάδας και τη Κύπρου, όπου οι 
ανισορροπίες χρηµατοδότησης εξακολουθούν να υπάρχουν. 
 
Προσδοκίες για οικονοµικά από ίδρυση καζίνο 
 
Τεράστια οφέλη θα προκύψουν για την Κύπρο και την οικονοµία της από την ίδρυση 
και λειτουργία καζίνο, σύµφωνα µε το σύνολο σχεδόν των οµιλητών του 2ου 
συνεδρίου «Cazino in Cyprus: Η αντίστροφη µέτρηση». 
 
 

Θετικά σχόλια ΕΚΤ για κυπριακό πρόγραµµα 
 
Το κυπριακό πρόγραµµα παραµένει σε καλό δρόµο, επισηµαίνει η ΕΚΤ στη µηνιαία 
της έκθεση Δεκεµβρίου 2013, σηµειώνοντας ότι ο προϋπολογισµός του 2014 
περιλαµβάνει πρόσθετα µέτρα ίσα µε το 0,3% του κυπριακού ΑΕΠ.  
 
Νέες συµφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας 
 
Νέες συµφωνίες σχετικά µε ζητήµατα αποφυγής διπλής φορολογίας µεταξύ της 
Κύπρου και πέντε άλλων χωρών, Εσθονίας, Φινλανδίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας και 
Ουκρανίας τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.  
 
Συµφωνίες Κύπρου – Αιγύπτου για υδρογονάνθρακες και αεροπορικές 
µεταφορές 
 
Κύπρος και Αίγυπτος υπέγραψαν κατά την επίσηµη επίσκεψη του προέδρου της 
Δηµοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στο Κάιρο συµφωνία για  τη συνεκµετάλλευση 
των εφαπτοµένων βυθοτεµαχίων µε ρύθµιση για τους υδρογονάνθρακες και 
συµφωνία αεροπορικών µεταφορών.  
 
Μείωση αγοραστικής δύναµης 
 
Μείωση της αγοραστικής δύναµης των εισοδηµάτων των µισθωτών κατά 30% 
προβλέπει για το 2014, σε σχέση µε το 2011, η «Έκθεση για την Οικονοµία και την 
Απασχόληση 2013», του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ), της ΠΕΟ, 
 
Οµόλογα αξίας €1 δισ. από Τράπεζα Κύπρου για µείωση εξάρτησης από έκτακτη 
ρευστότητα 
 
Οµόλογα µε κρατικές εγγυήσεις αξίας €1 δισ. επιστρατεύει, σύµφωνα µε τον εδώ 
οικονοµικό τύπο (Stockwatch), η Τράπεζα Κύπρου για να µειώσει την εξάρτηση της 
σε έκτακτη ρευστότητα και για να αντλήσει φθηνότερη ρευστότητα από την ΕΚΤ.  
Συγκεκριµένα, ανακοινώθηκε η άρση της αναστολής διαπραγµάτευσης 10 χιλ. 
εγγυηµένων οµολόγων της Τράπεζας Κύπρου προκειµένου να γίνει εφικτή η χρήση 
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τους ως εξασφάλισης για πράξεις αναχρηµατοδότησης από το ευρωσύστηµα.  
Η ονοµαστική αξία των οµολόγων είναι €1 δισ. και είχαν εκδοθεί από τη Λαϊκή πριν 
από 14 µήνες. 
 
Μορατόριουµ προσλήψεων σε κυπριακό δηµόσιο 
 
Η ολοµέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε οµόφωνα το νοµοσχέδιο µε το 
οποίο απαγορεύεται µε οποιοδήποτε τρόπο η πλήρωση κάθε θέσης πρώτου 
διορισµού, καθώς και πρώτου διορισµού και προαγωγής στο δηµόσιο και στον 
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και των έκτακτων 
δηµοσιονοµικών συνθηκών.  
 
Υπογραφή πρωτοκόλλου Κύπρου – Ρωσίας και επέκταση αποπληρωµής δανείου 
 
Πρωτόκολλο οικονοµικής και εµπορικής συνεργασίας υπέγραψε στις 10/12/2013 η 
Κύπρος µε τη Ρωσία. Παράλληλα, ο ΥΠΟΙΚ κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την 
ευγνωµοσύνη της Κύπρου προς τη Ρωσία για τη θετική ανταπόκριση της Μόσχας στο 
αίτηµα επέκτασης της αποπληρωµής του δανείου ύψους €2.5 δισ..  
 
Αύξηση αποστολής χρηµάτων εκτός Κύπρου από µετανάστες 
 
Αύξηση παρουσίασε το ποσό των χρηµάτων που βγήκε εκτός Κύπρου από τους µετανάστες 
το 2012, σύµφωνα µε στοιχεία που ανακοίνωσε σήµερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.  
Το ποσό ανήλθε στα €107 εκ. έναντι €105 εκ. το 2011. Από το σύνολο των €107 εκ. ποσό 
€90 εκ. διοχετεύθηκε σε χώρες εκτός ΕΕ και €17 εκ. εντός ΕΕ.  
 
Συµφωνία αξιοποίησης γης σε βρετανικές βάσεις 
 
Συµφωνία αποδέσµευσης γης που δηµιουργεί δυνατότητα πολεοδοµικής ανάπτυξης 
σε έκταση 198 τετραγωνικών χιλιοµέτρων εντός των βρετανικών βάσεων υπεγράφη 
στις 15/1 στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψης του προέδρου της Κυπριακής 
Δηµοκρατίας στο Λονδίνο.  
 
Μέσος µισθός στα 1854 ευρώ 
 
Σύµφωνα µε την κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία, οι µέσες ακαθάριστες µηνιαίες 
απολαβές στην Κύπρο κατά το τρίµηνο του 2013 ανήλθαν σε 1854 ευρώ. 
 
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών 
 
Σύµφωνα µε τον Αντιπρόεδρο του Chartered Institute of Arbitrators κ. Α. Δηµητρίου, 
ο θεσµός της εξωδικαστικής – εναλλακτικής επίλυσης διαφορών υποβαθµίζεται τα 
τελευταία χρόνια στην Κύπρο. 
 
Συνάντηση αρµοδίων Υπουργών Κύπρου, Ελλάδας και Μάλτας για τη ναυτιλία  
 
Τριµερής συνάντηση των αρµοδίων Υπουργών Κύπρου, Ελλάδας και Μάλτας για τη 
ναυτιλία πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία, στις 13.01.2014. Σύµφωνα µε τον 
αρµόδιο Κύπριο Υπουργό συγκοινωνιών και έργων Τάσο Μητσόπουλο οι τρεις χώρες 
θα εντείνουν τη συνεργασία τους για προώθηση των κοινών συµφερόντων τους εντός 
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και εκτός ΕΕ.  
 
Απαισιοδοξία Κυπρίων για οικονοµική κατάσταση 
 
Σύµφωνα µε την πανευρωπαϊκή φθινοπωρινή έρευνα του Ευρωβαροµέτρου, το 97% 
των Κυπρίων χαρακτηρίζει την οικονοµική κατάσταση στη χώρα «κακή» έως «πολύ 
κακή», ενώ µόνο το 3% εκφράζει αντίθετη άποψη. Τα αντίστοιχα ποσοστά στο 
σύνολο της ΕΕ ήταν 31% και 68%. Για τους επόµενους 12 µήνες το 7% των Κυπρίων 
βλέπει βελτίωση της κατάστασης, το 72% επιδείνωση και 19% στασιµότητα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

Αύξηση ΦΠΑ στο 19% 
 
Στο 19% από 18% αυξάνεται το ΦΠΑ από τις 13 Ιανουαρίου 2014, ενώ ο µειωµένος 
ΦΠΑ αυξάνεται επίσης στο 9% από 8%.  
 
Μεταβολή καταναλωτικής συµπεριφοράς Κυπρίων 
 
Σε αλλαγές στην καταναλωτική συµπεριφορά των Κυπρίων οδηγεί η οικονοµική 
κρίση, σύµφωνα µε αποτελέσµατα έρευνας της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών 
και Ποιότητας Ζωής. Βάσει των στοιχείων της έρευνας, σε ερώτηση όσον αφορά στη 
διαφοροποίηση των εισοδηµάτων των νοικοκυριών κατά τους τελευταίους 6 µήνες, 
ένα στα δύο νοικοκυριά ή ποσοστό 48% απάντησαν ότι το εισόδηµα τους «έχει 
µειωθεί πολύ», τέσσερα στα δέκα ή ποσοστό 38% ότι «έχει µειωθεί», ενώ ποσοστό 
11% απάντησαν ότι το εισόδηµα τους «έχει παραµείνει το ίδιο». Ποσοστό 1% των 
νοικοκυριών απάντησαν ότι το εισόδηµα τους ότι «έχει αυξηθεί».  
Σε ερώτηση κατά πόσον έχουν διαφοροποιηθεί οι αγορές τους γενικότερα, ποσοστό 
84% των νοικοκυριών απάντησαν ότι «έχουν µειωθεί» και ποσοστό 14% ότι 
«παρέµειναν οι ίδιες», ενώ ποσοστό 1% απάντησαν ότι «έχουν αυξηθεί». Το 
υψηλότερο ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνει ότι «έχουν µειωθεί» οι αγορές 
τους καταγράφεται στη Λεµεσό µε 92% και το µικρότερο στην Αµµόχωστο µε 39%. 
Όσον αφορά στο βαθµό που έχουν µειωθεί οι αγορές τους, ποσοστό 18% των 
νοικοκυριών δηλώνει «πάρα πολύ», 15% δηλώνει «πολύ», 44% «αρκετά» και «λίγο» 
δηλώνει το 22% των νοικοκυριών. Σε σχέση µε τους τοµείς στους οποίους έχουν 
µειώσει τις αγορές τους, τα υψηλότερα ποσοστό παρουσιάζει ο τοµέας της «ένδυσης 
και υπόδησης» µε ποσοστό 89%, ακολουθεί ο τοµέας της «διασκέδασης/ψυχαγωγίας» 
µε ποσοστό 79%, ο τοµέας της «αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων» 
µε 61%, ο τοµέας «εξοπλισµού σπιτιού» µε 57% και τέλος ο τοµέας «αγαθών πρώτης 
ανάγκης» µε ποσοστό επίσης 57%.  
 
Περαιτέρω µείωση σε κύκλο εργασιών λιανεµπορίου 
 
Συρρίκνωση για δέκατο ένατο συνεχή µήνα παρουσίασε τον Οκτώβριο 2013 το 
λιανικό εµπόριο. Η συνεχής πτωτική πορεία που ακολουθεί το λιανικό εµπόριο 
αντανακλά την αποδυνάµωση της αγοραστικής δυνατότητας των 
καταναλωτών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο 
δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εµπορίου προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι 
κατέγραψε µείωση 3,7% 
 
Δάνεια ύψους 16 εκ. € για µικρές επιχειρήσεις 
 
Βάσει της σύµβασης της 4/12/2013 µεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (µέλος του οµίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων) στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας JEREMIE η 
Τράπεζα Κύπρου θα διαθέσει δάνεια συνολικού ύψους 16 εκατοµµυρίων σε µικρές 
και πολύ µικρές επιχειρήσεις.  
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Πτώση σε κατασκευαστική δραστηριότητα 
 
Τη µεγαλύτερη µείωση στην ΕΕ κατέγραψε η κατασκευαστική δραστηριότητα στην 
Κύπρο το τρίτο τρίµηνο του 2013. Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, οι εργασίες 
στις κατασκευές µειώθηκαν κατά 32,9% το τρίτο τρίµηνο του 2013 σε σχέση µε την 
αντίστοιχη περίοδο του 2012. Το δεύτερο τρίµηνο του 2013 η µείωση ήταν 30,4%.  
 
Μεγάλη πτώση στην αγορά τσιµέντου 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι πωλήσεις 
τσιµέντου στην εγχώρια αγορά κατέγραψαν το Νοέµβριο του 2013 πτώση 35,6% στις 
44,6 χιλ. τόνους από 69,3 χιλ. τόνους τον περσινό Νοέµβριο.  
 
Μεγάλη πτώση σε δραστηριότητα σε τοµέα ακινήτων 
 
Στο χαµηλότερο επίπεδο από τότε που υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία έχει επιστρέψει 
η δραστηριότητα στον τοµέα ακινήτων στην Κύπρο. Η µειωµένη ρευστότητα στην 
αγορά, η προσπάθεια αποµόχλευσης των ισολογισµών των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων αλλά και η αβεβαιότητα για το µέλλον, αποθαρρύνουν νέες αγορές 
ακινήτων σπρώχνοντας τις τιµές χαµηλότερα. Με βάση τα τελευταία διαθέσιµα 
στοιχεία, το 2013 η δραστηριότητα στον κλάδο ήταν µόλις στο 30% της 
δραστηριότητας του 2000.  
 
Μεγάλη πτώση τιµών 
 
Πτώση για πρώτη φορά από το 1964 κατέγραψαν οι τιµές στην κυπριακή αγορά το 
2013, µε το Δεκέµβριο να καταγράφει τη µεγαλύτερη µείωση τιµών των τελευταίων 
ετών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο πληθωρισµός στην 
Κύπρο το Δεκέµβριο διαµορφώθηκε στο -2,30% από -2,10% το Νοέµβριο του 2013 
και 1,10% το Δεκέµβριο του 2012.  
 
Μεγάλη µείωση καταθέσεων και µικρή µείωση δανείων για κυπριακές 
επιχειρήσεις 
 
Ενώ οι καταθέσεις εταιρειών, ασφαλιστικών επιχειρήσεων, συνταξιοδοτικών 
ταµείων, ενδιάµεσων χρηµατοδοτικών οργανισµών και νοικοκυριών µειώθηκαν το 
Νοέµβριο 2013 κατά 22,6%, τα δάνεια µειώθηκαν πολύ λιγότερο κατά 11,9%. 
Ειδικότερα, για τις κυπριακές επιχειρήσεις οι καταθέσεις µειώθηκαν από 21,6 δισ. 
ευρώ πέρυσι το Νοέµβριο σε 11 δισ. ευρώ φέτος, ενώ τα δάνεια µειώθηκαν πολύ 
λιγότερο από 32,9 δισ. ευρώ σε 29,1 δισ. ευρώ. 
 

Αναστολή διαπραγµάτευσης ΧΑΚ για 14 εταιρείες 
 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αποφάσισε, να ζητήσει από το Συµβούλιο του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) την αναστολή της διαπραγµάτευσης των 
τίτλων 14 κυπριακών εταιρειών λόγω της µη δηµοσιοποίησης της οικονοµικής τους 
έκθεσης για το 2012 και το εξάµηνο του 2013. 
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Μείωση σε Δείκτη Τιµών Ακινήτων 
 
Σηµαντική µείωση καταγράφει ο Δείκτης Τιµών Ακινήτων του RICS (Royal 
Institution of Chartered Surveyors) Κύπρου. Συγκεκριµένα, οι τιµές για κατοικίες, 
τόσο για σπίτια, όσο και για διαµερίσµατα, παρουσίασαν τριµηνιαία πτώση της τάξης 
του 1,0% και 2,7% αντίστοιχα, µε τη µεγαλύτερη µείωση να καταγράφεται στη 
Λεµεσό (3,0% για τα σπίτια) και στη Λάρνακα (5,2% για τα διαµερίσµατα).  
 
Χρήση πιστωτικών καρτών 
 
Μικρή αύξηση παρουσίασε το Νοέµβριο η χρήση πιστωτικών καρτών, σύµφωνα µε 
νέα στοιχεία της ‘JCC’, που δείχνουν βελτίωση της καταναλωτικής ζήτησης σε σχέση 
µε τη συρρίκνωση που ακολούθησε το Μάρτιο του 2013. Η αξία των συναλλαγών 
των Κυπρίων µε πιστωτικές κάρτες στην εγχώρια αγορά τον Νοέµβριο του 2013 
κατέγραψε ετήσια αύξηση 1% φθάνοντας τα €172,7 εκ.. Παρά ταύτα, συνολικά 
σηµειώθηκε µείωση στη χρήση των πιστωτικών καρτών το 2013, σύµφωνα πάντα µε 
στοιχεία της JCC, αποτυπώνοντας τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην 
κατανάλωση. Η αξία των συναλλαγών των Κυπρίων µε πιστωτικές κάρτες στην 
εγχώρια αγορά µειώθηκε κατά 5% στα €2156 εκ.. 
 
Μείωση τιµής ηλεκτρικού ρεύµατος 
 
Κατά 17,5% µειώθηκε η τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος για τους µέσους οικιακούς 
καταναλωτές το 2013 ενώ, για τις υπόλοιπες κατηγορίες των καταναλωτών η µείωση 
ήταν µεγαλύτερη, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας 
Κύπρου κ. Γιώργο Σιαµµά.  
 
Αναπτυξιακά έργα σε Δήµο Λεµεσού 
 
Αναλύοντας τα πεπραγµένα των δυο χρόνων του παρόντος δηµοτικού συµβουλίου ο 
δήµαρχος Λεµεσού Ανδρέας Χρίστου αναφέρθηκε στα µεγάλα έργα που είναι σε 
εξέλιξη, µεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν η µαρίνα Λεµεσού, το παλιό λιµάνι, η 
αίθουσα επιβατών του νέου λιµανιού, η ανάπλαση του κέντρου της πόλης και το 
πολυλειτουργικό πάρκο στο παραλιακό µέτωπο. 
 
Μείωση τουριστικών αφίξεων 
 
Μείωση παρουσίασαν οι τουριστικές αφίξεις στην Κύπρο το Νοέµβριο 2013 
ανατρέποντας την ανοδική πορεία του κλάδου κατά τους προηγούµενους δύο µήνες, 
µε την προσέλευση τουριστών κυρίως από τη Γερµανία και την Ελλάδα να 
εµφανίζεται περιορισµένη σε σχέση µε τον περσινό Νοέµβριο. Σύµφωνα µε τη 
Στατιστική Υπηρεσία, το Νοέµβριο του 2013 οι αφίξεις µειώθηκαν κατά 2,9% σε 
σχέση µε τον αντίστοιχο περσινό µήνα, καθώς έφτασαν τις 81.542 από 84.020.  
 
Μείωση σε ταξίδια Κυπρίων 
 
Τη µεγαλύτερη µείωση των τελευταίων πέντε ετών κατέγραψαν το 2013 τα ταξίδια 
Κυπρίων στο εξωτερικό. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεµβρίου 2013, τα ταξίδια 
κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό περιορίστηκαν στα 1.115.222 σε σύγκριση µε 
1.194.053 την αντίστοιχη περσινή περίοδο σηµειώνοντας µείωση 6,6%. 
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Εκστρατεία προώθησης κυπριακών προϊόντων 
 
Σε εκστρατεία προώθησης των κυπριακών προϊόντων και στήριξης των κυπριακών 
επιχειρήσεων θα προχωρήσει η κοινοβουλευτική επιτροπή εµπορίου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, σύµφωνα µε τον εδώ οικονοµικό τύπο (Stockwatch).  
Στο πλαίσιο της συζήτησης στην επιτροπή αποφασίστηκε όπως κληθούν οι υπουργοί 
εµπορίου, γεωργίας, υγείας και άµυνας για συζήτηση των µέτρων προώθησης των 
κυπριακών προϊόντων στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στην εθνική φρουρά 
και στα νοσοκοµεία. Εκπρόσωπος του υπουργείου εµπορίου σηµείωσε ότι για 
στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων, εγκρίθηκαν χορηγίες σε 1500 επιχειρήσεις οι 
οποίες απορρόφησαν €35 εκ. προσθέτοντας πως ο στόχος είναι να απορροφηθούν τα 
υπόλοιπα €35 εκ.  
 
Νέα εθνική στρατηγική για την κυπριακή εµπορική ναυτιλία 
 
Μια νέα εθνική στρατηγική για την κυπριακή εµπορική ναυτιλία προωθεί η 
κυβέρνηση µε στόχο την περαιτέρω αναβάθµιση της, σύµφωνα µε τον αρµόδιο 
Κύπριο Υπουργό Τάσο Μητσόπουλο. Βάσει της προκαταρκτικής στοχοθεσίας θα 
επιδιωχθεί, µεταξύ άλλων, η καλύτερη στελέχωση και εξωστρέφεια των ναυτιλιακών 
γραφείων στο εξωτερικό, η εσωτερική αναδιάρθρωση του Τµήµατος Εµπορικής 
Ναυτιλίας, η ποιοτική αναβάθµιση της παρουσίας της Κύπρου σε διεθνή fora και η 
προσέλκυση της ελληνικής αγοράς. 
 
Αιτήσεις για φωτοβολταϊκά 
 
Σύµφωνα µε τη ΡΑΕΚ, σχεδόν στις 3.000 ανήλθαν το 2013 οι αιτήσεις για 
εγκατάσταση, άνευ χορηγίας, φωτοβολταϊκών συστηµάτων µε τη µέθοδο 
συµψηφισµού µετρήσεων της καταναλωµένης και της παραγόµενης ηλεκτρικής 
ενέργειας (Net- Metering), ενώ οι αιτήσεις για ευάλωτες και ευπαθείς οµάδες 
οικιακών καταναλωτών ανήλθαν σχεδόν στις 2.000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΑΝ. – ΟΚΤ. 2013) 

 

Ο ρυθµός µείωσης του διµερούς όγκου εµπορίου περιορίσθηκε το δεκάµηνο 2013, 
κυρίως λόγω του χαµηλότερου ρυθµού µείωσης των εισαγωγών ελληνικών 
προϊόντων στην Κύπρο (από 11,6% το οχτάµηνο σε 7,4% το δεκάµηνο 2013). 
Συγκεκριµένα, ο διµερής όγκος εµπορίου περιορίσθηκε από 1,2 δισ. ευρώ το 
δεκάµηνο 2012 σε 1,1 δισ. ευρώ το ίδιο διάστηµα εντός του 2013, σηµειώνοντας 
µείωση της τάξης του 7,8%. Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κύπρο (το δεκάµηνο 
2013) ανήλθαν σε 924,9 εκ. ευρώ σηµειώνοντας πτώση της τάξης του 7,4% έναντι 
του δεκαµήνου 2012. Μεγαλύτερη ήταν η πτώση που σηµείωσαν οι κυπριακές 
εξαγωγές προς την Ελλάδα (-9,5%), περιοριζόµενες σε 222,7 εκ. ευρώ. Ως εκ των 
ανωτέρω, το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο µειώθηκε κατά 6,8%.  
Στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς την Κύπρο, κατά το δεκάµηνο του 2013, 
κυριαρχούν οι ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: πετρελαιοειδή (€248,7 εκ. από 
€271,1 εκ. το δεκάµηνο 2012), οι ηλεκτρικές συσκευές (€72 εκ. από €55,2 εκ. το 
δεκάµηνο 2012), τα φαρµακευτικά προϊόντα (€57,3 εκ. από €51,9 εκ. το δεκάµηνο 
2012) και ο µηχανολογικός εξοπλισµός (€38 εκ. από €44 εκ. το δεκάµηνο 2012). Στις 
ελληνικές εισαγωγές από την Κύπρο τα κυριότερα προϊόντα είναι: τα οργανικά 
χηµικά (€71,3 εκ. από €90,4 εκ. το δεκάµηνο 2012), οι ηλεκτρικές συσκευές (€31 εκ. 
από €28,8 εκ. το δεκάµηνο 2012). τα φαρµακευτικά προϊόντα (€29,8 εκ. από €28 εκ. 
το δεκάµηνο 2012) και τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα (κυρίως απορρίµµατα 
σιδήρου) (€19,7 εκ. από €29,6 εκ. το δεκάµηνο 2012).        

 

Εµπορικό ισοζύγιο Κύπρου - Ελλάδος  

€ Ιαν. – Οκτ. 2013 Ιαν. – Οκτ. 2012 Μεταβολή %  

Εξαγωγές σε Ελλάδα 
(f.o.b.) 222.672.454 245.997.523 -9,48 

Εισαγωγές από Ελλάδα 
(c.i.f.) 924.929.601 999.215.600 -7,4 

Ισοζύγιο -702.257.147 -753.218.077 -6,8 

Όγκος Εµπορίου 1.147.602.055 1.245.213.123 -7,8 
  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 δεκάµηνο του 2013, κατά 12,2% (σε 
σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2012), ενώ οι εισαγωγές περιορίσθηκαν  κατά 
18,1%. Αντίστροφη τάση σε σχέση µε το διµερές εµπόριο σηµειώνουν οι κυπριακές 
εξαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 11,6%. Ως αποτέλεσµα των εν λόγω εξελίξεων, 
το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο της Κύπρου περιορίσθηκε κατά 27,9%.   
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Εξωτερικό Εµπόριο Κύπρου  

 

€ 000  Ιαν. – Οκτ. 2013 Ιαν. – Οκτ. 2012 Μεταβολή % 

Εξαγωγές (f.o.b.) 1.347,70 1.207,50 11,6 

Εισαγωγές (c.i.f.) 3.976,30 4.853,10 -18,1 

Ισοζύγιο -2.628,60 -3.645,60 -27,9 

Όγκος Εµπορίου 5.324,00 6.060,60 -12,2 

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

 


