
 

 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ  

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα 

 
 

                           

Οικονομικές ειδήσεις……………………...……………………………….….…2 

 

  

 

Επιχειρηματικές ειδήσεις……………………………………………….……...10 

 

 

 

Εμπορικό ισοζύγιο Κύπρου - Ελλάδος 2015.......................……………….......16 

 

 

 

 
 

 

 

 

                         

 

 

 

Λευκωσία 

1 Ιαν. - 15 Απρ. 2016 

 



 2 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

Αξιολογήσεις κυπριακής οικονομίας από οίκους ‘Standard and Poor’s’                            

και ‘Moody’s’ 

 

Οι οίκοι ‘Standard and Poor’s’ και ‘Moody’s’ δημοσίευσαν, στις 18.03.2016, τις 

πρώτες αξιολογήσεις τους για το αξιόχρεο της κυπριακής οικονομίας, μετά την 

απόφαση της τελευταίας συνόδου του ‘Eurogroup’ (07.03.2016) για ολοκλήρωση 

του κυπριακού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Οι δύο οίκοι δεν 

μετέβαλαν τη διαβάθμιση της κυπριακής οικονομίας σε σχέση με την προηγούμενη 

αξιολόγηση. Ως εκ τούτου, το μακροπρόθεσμο χρέος της Κύπρου διατηρήθηκε από 

τον ‘Standard and Poor’s’ στη μη επενδυτική βαθμίδα ‘ΒΒ-’ και τον ‘Moody’s’ 

στην επίσης μη επενδυτική βαθμίδα ‘Β1’. Όπως προκύπτει και από τη σχετική 

ανακοίνωση του οίκου ‘Standard and Poor’s’, η προοπτική αναβάθμισης του 

αξιόχρεου της κυπριακής οικονομίας συνδέεται με την αντιμετώπιση του 

προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), το οποίο εξακολουθεί να 

απειλεί τη σταθερότητα του κυπριακού τραπεζικού τομέα. Η διαδικασία των 

αναδιαρθρώσεων προβλέπεται ότι θα συμβάλει στη μείωση του σημερινού επιπέδου 

των NPLs και στη βελτίωση της εικόνας του τραπεζικού συστήματος της χώρας, αν 

και με αργούς ρυθμούς. Η δημοσιονομική κατάσταση της κυπριακής οικονομίας 

αναμένεται από τον διεθνή οίκο να βελτιωθεί έτι περαιτέρω, ενώ ενδεχόμενη 

διευθέτηση του πολιτικού προβλήματος εκτιμάται ότι θα επιδράσει θετικά στην 

ανάπτυξη, παρά τις αρχικές δημοσιονομικές προκλήσεις.  

 

Ολοκλήρωση κυπριακού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής 

  

Στις 31 Μαρτίου τ.έ. ολοκληρώθηκε το  κυπριακό πρόγραμμα οικονομικής 

προσαρμογής. Πέραν της σαφούς επιτυχίας των δημοσιονομικών στόχων, 

παραμένουν σε εκκρεμότητα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως το σχέδιο 

υγείας, η μεταρρύθμιση του δημοσίου και ιδιωτικοποιήσεις (CYTA). Η Κύπρος 

δανείστηκε συνολικά από ΕΕ και ΔΝΤ €7,2 δισ., με επιτόκιο 1% έναντι μέτρων 

δημοσιονομικής εξυγίανσης και του κουρέματος που επιβλήθηκε το 2013 σε 

ανασφάλιστες καταθέσεις €8 δισ.. Βασική πρόκληση για το επόμενο χρονικό 

διάστημα αποτελεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €27 

δισ..  

 

Διαχείριση κυπριακού χρέους 

 

Περιορισμένες είναι οι ανάγκες δανεισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας την 

επόμενη τριετία, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος διαχείρισης δημοσίου 

χρέους. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής το 2016 θα πρέπει να 

πληρωθεί χρέος €1139 εκ., το 2017 €453 εκ. και το 2018 €873 εκ.. 

Το μεγαλύτερο μέρος αποπληρωμών του χρέους για το 2016 αφορά εγχώρια 

ομόλογα (€764 εκ.) και ακολουθούν τα άλλα δάνεια (€205 εκ.) και χρεόγραφα 

εξωτερικού (€170 εκ.). Ο εγχώριος δανεισμός του κράτους στηρίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στους εγχώριους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, αρκετοί εκ των 

οποίων διαθέτουν σήμερα υπερβάλλουσα ρευστότητα και έχουν άμεση σχέση με 

το κράτος. Το μεγαλύτερο μέρος των αποπληρωμών του 2017 είναι επίσης 
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εγχώριο χρέος, ενώ από το 2018 αρχίζουν να υπάρχουν μεγάλες αποπληρωμές 

«άλλων δανείων», που ενδεχομένως να σχετίζονται με την αποπληρωμή του 

ρωσικού δανείου. Το σύνολο του δημοσίου χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας 

ανήλθε το Δεκέμβριο του 2015 στα €18.684 εκ.. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά σε 

δάνεια από το ΔΝΤ και τον ΕΜΣ (€7.182 εκ.), χρεόγραφα εξωτερικού (€3.372 

εκ.), άλλα δάνεια (€5.608 εκ.) και εγχώρια ομόλογα (€2.522 εκ.).  

 

Προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα συγκροτήματος Τράπεζας 

Κύπρου για το 2015 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου ανακοίνωσε στις 25.02.2016 τα 

προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα του συγκροτήματος για το 2015.    

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα παρουσιάζει για πέμπτο συνεχόμενο 

χρόνο ζημίες, οι οποίες ανήλθαν σε €438 εκ., σημειώνοντας αισθητή αύξηση σε 

σχέση με το 2014 (ζημίες €261 εκ.). Η αύξηση αυτή εξηγείται, σε μεγάλο βαθμό, 

όπως διευκρινίζεται από την τράπεζα, από τις πρόσθετες προβλέψεις που 

αναγκάστηκε να αναγνωρίσει, στο πλαίσιο της εποπτείας από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. Μείωση κατά 11% κατέγραψαν τα συνολικά έσοδα της τράπεζας, 

καθώς περιορίστηκαν σε €1.040 εκ. από €1.168 εκ., το 2014. Ανάλογη μείωση της 

τάξης του 13% σημείωσαν και τα καθαρά έσοδα από τόκους (€842 εκ. από €969 εκ.). 

Παρά ταύτα, σύμφωνα με τον Δ/ντα Σύμβουλο του συγκροτήματος, J.P. Hourican, 

σημειώνεται πρόοδος στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της τράπεζας, καθώς                              

(α) καταγράφεται σημαντική μείωση των προβληματικών δανείων (κατά 10% σε 

δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 μερών), (β) το ποσοστό κάλυψης των 

συγκεκριμένων δανείων ενισχύθηκε έτι περαιτέρω, ανερχόμενο στο 48%, (γ) έχει 

δημιουργηθεί μία ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με τον σχετικό δείκτη να ανέρχεται στο 

14%, ήτοι σε αισθητά υψηλότερο επίπεδο από τις ελάχιστες εποπτικές κεφαλαιακές 

απαιτήσεις ύψους 11,75% και (δ) οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 12% το 2015 

(ανερχόμενες σε €1,6 δισ.). Προς συμπλήρωση της εικόνας, σημειώνεται ότι η 

χρηματοδότηση της τράπεζας από τον μηχανισμό έκτακτης παροχής ρευστότητας 

(ΕLA) έχει περιορισθεί σήμερα σε €3,5 δισ. από €11,4 δισ. προ τριετίας (τον Απρίλιο 

2013). Εντός του πλαισίου αναδιάρθρωσης προβληματικών δανείων, η τράπεζα έχει 

προβεί στη σύσταση ειδικής Μονάδας Διαχείρισης Ακινήτων, στόχοι της οποίας είναι 

η ανταλλαγή προβληματικών δανείων έναντι ακινήτων και η μεγιστοποίηση του 

οικονομικού οφέλους για το συγκρότημα από τη διαχείριση των ακινήτων που 

περιέρχονται στον έλεγχό του, μέσω της εν λόγω διαδικασίας ανταλλαγής.  

Επιπροσθέτως, επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εισαγωγή της μετοχής 

της Τράπεζας Κύπρου σε μεγάλο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο με δείκτες διεθνούς 

αναγνώρισης, προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της μετοχής και να 

βελτιωθεί η ρευστότητα της τράπεζας.  

 

Προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα ‘Ελληνικής Τράπεζας’, 

‘Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας’ και ‘Alpha Bank Cyprus’ για το 2015  
 

Τα Διοικητικά Συμβούλια ‘Ελληνικής Τράπεζας’ και ‘Συνεργατικής Κεντρικής 

Τράπεζας’ ανακοίνωσαν στις 26 και 29/3, αντιστοίχως, προκαταρκτικά οικονομικά 

αποτελέσματα για το 2015. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ‘Ελληνική 

Τράπεζα’ παρουσιάζει κέρδη €12,1 εκ. έναντι ζημιών €118,6 εκ., το 2014. Μείωση 

της τάξης του 14% κατέγραψαν τα καθαρά έσοδα της τράπεζας (€256,4 εκ. από €299 

εκ. το 2014), ενώ κατά 29% υποχώρησαν και τα καθαρά έσοδα από τόκους (€145,4 
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εκ. από €204,1 εκ. το 2014). Αντιθέτως, ανοδικά κινήθηκαν τα μη επιτοκιακά έσοδα 

(αύξηση 17% σε σχέση με το 2014), κυρίως λόγω πώλησης κυπριακών ομολόγων. 

Θετικά αποτιμάται το γεγονός ότι το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων (NPLs) ανέρχεται σε 50%, αν και το ποσοστό των NPLs (με βάση τα 

πρότυπα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών) επί του συνόλου των 

χορηγήσεων διατηρείται σε υψηλό επίπεδο (ανέρχεται σε 59,2%). 

Σε αντίθεση με την ‘Ελληνική Τράπεζα’, ζημίες €167,4 εκ. (έναντι κερδών €41,2 εκ. 

το 2014) παρουσίασε η ‘Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα’. Η μεταβολή αυτή 

εξηγείται, σε μεγάλο βαθμό, όπως διευκρινίζεται από την τράπεζα, από τις πρόσθετες 

προβλέψεις που αναγκάστηκε να αναγνωρίσει, στο πλαίσιο της εποπτείας από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα συνολικά καθαρά έσοδα περιορίσθηκαν στα 

€362,2 εκ. (από €392,3 εκ. το 2014) και τα καθαρά έσοδα από τόκους σε €326,4 εκ. 

(από €378,9 εκ. το 2014). Το ποσοστό κάλυψης των NPLs ανέρχεται σε 53,41%, ενώ 

το ποσοστό των δανείων με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών επί του συνόλου των 

χορηγήσεων περιορίσθηκε σε 50,95%, λόγω των αναδιαρθρώσεων συνολικού ύψους 

€1,03 δισ. που επετεύχθησαν το 2015. 

Πέραν των ως άνω συστημικών κυπριακών τραπεζών, οικονομικά αποτελέσματα για 

το 2015 ανακοίνωσε και η ‘Alpha Bank Cyprus’. Η τράπεζα περιόρισε τις ζημίες της 

από τα €83,1 εκ. το 2014 σε €44,7 εκ., το 2015. Το ποσοστό κάλυψης των NPLs 

διαμορφώθηκε στο 46%, ενώ το ποσοστό των δανείων με καθυστέρηση άνω των 90 

ημερών επί του συνόλου των χορηγήσεων ανήλθε σε 51%. Ωστόσο, το ποσοστό των 

NPLs επί του συνόλου των χορηγήσεων με βάση τα πρότυπα αναφοράς της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών άγγιξε το 61%. 

 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) δημόσιου ταμείου 

 

Στα €42,3 εκ. ανέρχονται τα NPLs που έχουν συναφθεί από το κυπριακό ταμείο 

δημόσιων δανείων (ΤΔΔ) ενώ το συνολικό ποσό της οφειλής ανέρχεται στα €78,2 

εκ. Τα στοιχεία για την κατάσταση δανείων αφορούν στην περίοδο μέχρι τις 31η 

Δεκεμβρίου του 2015. Το ΤΔΔ μέχρι τις 31/12/2006, παραχωρούσε δάνεια για την 

εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας και για διάφορους άλλους σκοπούς που γενικά 

συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της Κύπρου. Τα δάνεια παραχωρούνταν με ευνοϊκούς, 

συγκριτικά με τα πιστωτικά ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα, όρους δανειοδότησης, 

με σταθερά επιτόκια ύψους 2 – 6%, επιτόκιο υπερημερίας 8 - 9% και περίοδο 

χάριτος 1-2 χρόνια. Τα διάφορα σχέδια δανειοδότησης που λειτούργησαν κατά 

καιρούς περιλάμβαναν μεταξύ άλλων, το σχέδιο δανειοδότησης κοινοτικών 

συμβουλίων και αρδευτικών τμημάτων για την εκτέλεση έργων αγροτικής 

ανάπτυξης και ανάπτυξης υδάτων, το σχέδιο δανειοδότησης επιτροπών αναδασμού 

για την εκτέλεση έργων ανάπτυξης της γεωργίας, καθώς και το σχέδιο 

αυτοεργοδότησης αποφοίτων πανεπιστημίων και ανωτέρων σχολών για την 

ανάπτυξη της απασχόλησης. Το ΤΔΔ εξακολουθεί να λειτουργεί για να 

διαχειρίζεται και να εισπράττει οφειλές για τα υφιστάμενα δάνεια. 

 

Αύξηση καταθέσεων   

 

Αύξηση για δεύτερο συνεχή μήνα κατέγραψαν τον Ιανουάριο του 2016 οι καταθέσεις 

στο κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,3% σε ετήσια βάση έναντι 

αύξησης 0,2% τον Δεκέμβριο του 2015 και μείωσης 4,1% τον Ιανουάριο του 2015.  
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Μείωση ανεργίας το 2015 

 

Μείωση 8,6% σημειώθηκε το 2015 στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων στην 

Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία της CYSTAT. Αναλυτικότερα, ο μέσος όρος των 

εγγεγραμμένων ανέργων για ολόκληρο το 2015 μειώθηκε σε 43.159 πρόσωπα σε 

σύγκριση με 47.197 πρόσωπα για το 2014.  

 

Μείωση αριθμού Κυπρίων δημοσίων υπαλλήλων 

 

Κατά 6.913 ή σε ποσοστό 9,9% μειώθηκαν οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα της Κύπρου από το τέλος του 2012, σύμφωνα με στοιχεία της CYSTAT. Ο 

συνολικός αριθμός εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μειώθηκε στους 

63.041 το τρίτο τρίμηνο του 2015, σε σχέση με 65.346 το αντίστοιχο τρίμηνο του 

2014 και 64. 292 το περασμένο τρίμηνο. Το σύνολο των εργαζομένων στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα στο τέλος του 2012, πριν από την ένταξη της οικονομίας της Κύπρου 

σε πρόγραμμα εξυγίανσης, ήταν 69.954.  

 

Μείωση ωριαίου εργατικού κόστους 

 

Στα €15,6 υποχώρησε κατά μέσον όρο το ωριαίο εργατικό κόστος στην Κύπρο το 

2015 στο σύνολο της οικονομίας καταγράφοντας μείωση 1% σε σχέση με το 2014, 

σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.  

 

Διαπραγματεύσεις κυπριακών – ινδικών φορολογικών Αρχών για έξοδο Κύπρου 

από «μαύρη λίστα» Ινδίας 
 

Εντός του πλαισίου των προσπαθειών της κυπριακής κυβέρνησης για έξοδο της 

Κύπρου από τη «μαύρη λίστα» των ινδικών φορολογικών Αρχών, ο επικεφαλής της 

κυπριακής Υπηρεσίας φορολογίας, συνοδευόμενος από εκπροσώπους μεγάλων 

κυπριακών ελεγκτικών οίκων, συμμετείχε τον Ιανουάριο τ.έ. σε σχετικές 

διαπραγματεύσεις, σε τεχνοκρατικό επίπεδο, με την ινδική πλευρά. Η Ινδία είχε 

καταγγείλει τη συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με την Κύπρο, από τον 

Νοέμβριο του 2013, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ικανοποιηθεί αίτημά της για 

πληροφόρηση σχετικά με καταθέσεις Ινδών σε κυπριακές τράπεζες. Επικαλούμενη, 

δε, το γεγονός ότι η Κύπρος δεν εφάρμοζε το πρότυπο του ΟΟΣΑ για τη διαφάνεια 

και την ανταλλαγή πληροφοριών ενέταξε την Κύπρο σε «μαύρη λίστα». Βασικό 

επιχείρημα της κυπριακής πλευράς στις διαπραγματεύσεις με την Ινδία είναι η 

επικείμενη εφαρμογή της Οδηγίας του ΟΟΣΑ για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 

από το έτος 2017.     

 

Φορολόγηση από κυπριακές Αρχές νομικών και φυσικών προσώπων 

συνδεόμενων με τραπεζικούς λογαριασμούς «λίστας Λαγκάρντ» 

 

Στη φορολόγηση νομικών και φυσικών προσώπων, συνδεόμενων με τραπεζικούς 

λογαριασμούς της «λίστας Λαγκάρντ», προέβησαν οι κυπριακές Αρχές, σύμφωνα με 

ενημέρωση, από 12.01.2016, του Κύπριου Υπουργού Οικονομικών, Χ. Γεωργιάδη 

στις Επιτροπές Ελέγχου και Θεσμών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Το συνολικό 

καταλογισθέν ποσό ανέρχεται σε 35 εκ. ευρώ και αφορά σε 88 νομικά και φυσικά 

πρόσωπα, σχετιζόμενα με 85 τραπεζικούς λογαριασμούς. Σημειώνεται ότι η «λίστα 

Λαγκάρντ» που έχει περιέλθει στις κυπριακές Αρχές, αφορά σε 490 προφίλ νομικών 
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ή φυσικών προσώπων, εκ των οποίων τα 403 συνδέονται με κάποιον τραπεζικό 

λογαριασμό. Ο αριθμός των λογαριασμών ανέρχεται σε 361 και το συνολικό ποσό 

υπολοίπων που περιέχονται σε αυτούς, αγγίζει τα 827 εκ. ευρώ. Ο Κύπριος Υπουργός 

ενημέρωσε, επίσης, για τη δημιουργία, εντός του 2016, «Κεντρικής Αποθήκης 

Πληροφοριών», μέσω της οποίας θα διαμορφώνεται πλήρης εικόνα για το 

φορολογικό προφίλ των Κυπρίων φορολογουμένων, συνδυάζοντας στοιχεία από τις 

Υπηρεσίες Κτηματολογίου, Οδικών Μεταφορών και Τελωνείων, καθώς και άλλους 

εξειδικευμένους Οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών.  

 

Διεύρυνση κυπριακών spreads 

 

Διευρύνεται η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των ομολόγων της Κύπρου και 

εκείνων της Γερμανίας. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, αιτίες της εξέλιξης 

αυτής είναι η αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα μετά την ολοκλήρωση του 

κυπριακού προγράμματος και για τη δυνατότητα παραμονής της Κύπρου στο 

πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. 

  

Διαγωνισμός για ενδιάμεση λύση προμήθειας φυσικού αερίου για 

ηλεκτροπαραγωγή: απόρριψη προσφοράς ‘Vitol’ – τερματισμός διαγωνιστικής 

διαδικασίας 

 

Τον τερματισμό της διετούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την ενδιάμεση λύση 

προμήθειας φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή και την απόρριψη της προσφοράς 

της ολλανδικής ‘Vitol’ αποφάσισε, στις 7.2.2016, η κυπριακή κυβέρνηση, 

εγκαταλείποντας, επί της ουσίας, το σχέδιο εισαγωγής φυσικού αερίου για το χρονικό 

διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη». Στη 

λήψη της τελικής απόφασης για απόρριψη της προσφοράς της ‘Vitol’ συνέβαλε, 

σύμφωνα με δημοσιογραφική πληροφόρηση, το γεγονός ότι η ολλανδική εταιρεία 

ζήτησε την τροποποίηση των αρχικών όρων της προσφοράς, ώστε αυτή να αφορά σε 

σχεδόν 25% μεγαλύτερη ποσότητα φυσικού αερίου. Κάτι τέτοιο θα βελτίωνε, 

ασφαλώς τα έσοδα και το κέρδος της ίδιας, αλλά θα μεγιστοποιούσε τον κίνδυνο η 

διατιθέμενη ποσότητα να ξεπερνά τις πραγματικές ανάγκες της χώρας και ως εκ 

τούτου, να πληρωθεί χωρίς να αξιοποιηθεί.   

 

Έγκριση συμμετοχής ‘BG Group’ σε κοινοπραξία βυθοτεμαχίου 12 κυπριακής 

ΑΟΖ από Υπουργικό Συμβούλιο Κυπριακής Δημοκρατίας 
 

Ενεκρίθη, στις 18.01.2016, από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας η πρόταση του Υπουργού Ενέργειας, Γ. Λακκοτρύπη για συμμετοχή 

της ‘BG Group’ στην κοινοπραξία του βυθοτεμαχίου 12 της κυπριακής ΑΟΖ. Όπως 

αναμενόταν, η αμερικανική ‘Noble Energy’ παραμένει ο κύριος διαχειριστής του 

βυθοτεμαχίου με 35%, ποσοστό ιδιοκτησίας το οποίο κατέχει και ο βρετανικός 

όμιλος. Έπεται ο ισραηλινός όμιλος ‘Delek’ με 30% (15% Delek Drilling και 15% 

Avner Oil). Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας, μετά την ολοκλήρωση 

ορισμένων διαδικαστικών θεμάτων, αναμένεται ότι η ‘BG Group’ θα υποβάλει τα 

σχόλιά της επί του σχεδίου ανάπτυξης του κοιτάσματος ‘Αφροδίτη’, από τα οποία 

ενδέχεται να προκύψουν προτάσεις επίσπευσης του σχεδιασμού ή/ και 

εξοικονόμησης πόρων.  
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Διετής παράταση αρχικής περιόδου ερευνητικής δραστηριοποίησης 

κοινοπραξίας ‘ENI - KOGAS’ σε κυπριακή ΑΟΖ 

 

Το κυπριακό Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού 

ανακοίνωσε, στις 20.01.2016, την υπογραφή της διετούς παράτασης της αρχικής 

περιόδου δραστηριοποίησης της κοινοπραξίας ‘ENI - KOGAS’ στα βυθοτεμάχια 2, 3 

και 9 της κυπριακής ΑΟΖ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ιταλοκορεατική 

κοινοπραξία αναμένεται, εντός της επόμενης διετίας, να ολοκληρώσει τις μελέτες της, 

βάσει του αναθεωρημένου γεωλογικού μοντέλου της για την περιοχή, προκειμένου να 

εντοπίσει γεωτρητικούς στόχους. Δεν περιλαμβάνεται, ωστόσο, κάποια συγκεκριμένη 

αναφορά σε πραγματοποίηση γεώτρησης εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. 

 

Σύνοδος κορυφής Ελλάδος – Κύπρου – Ισραήλ 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου τ.έ. στη Λευκωσία η σύνοδος κορυφής 

Ελλάδος -  Κύπρου - Ισραήλ. Συμφωνήθηκε η προώθηση κοινών έργων στον 

ενεργειακό τομέα, που θα συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια τόσο των τριών 

χωρών, όσο και στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της ΕΕ. Τομείς 

συνεργασίας που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη της συνόδου είναι η ενέργεια, ο 

τουρισμός και το περιβάλλον. 

 

Ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδος ‘EuroAsia Interconnector’: 

Τελετή έναρξης εργασιών χαρτογράφησης βέλτιστης υποθαλάσσιας όδευσης 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 20.01.2016, στη Λεμεσό, η τελετή έναρξης των εργασιών 

χαρτογράφησης της βέλτιστης υποθαλάσσιας όδευσης για το έργο ηλεκτρικής 

διασύνδεσης Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδος ‘EuroAsia Interconnector’. Ανάδοχος 

εταιρεία για την εν λόγω μελέτη είναι η ιταλικών συμφερόντων ‘GAS S.r.l.’. Οι 

εργασίες χαρτογράφησης άρχισαν στις 26.01.2016 και πραγματοποιούνται από το 

ερευνητικό πλοίο ιταλικής σημαίας ‘Odin Finder’. Τα πορίσματα της μελέτης 

αναμένεται να παραδοθούν εντός του πρώτου εξαμήνου τ.έ.. Παράλληλα, σύμφωνα 

με ενημέρωση από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Δ/ντή της ‘EuroAsia Interconnector 

Ltd’, Ν. Κτωρίδη,  η πρόοδος των άλλων δύο μελετών (περιβαλλοντική και τεχνική/ 

τεχνολογική) ακολουθεί τον αρχικό σχεδιασμό. 

 

Απόρριψη από δημοτικό συμβούλιο Λάρνακος αιτημάτων γαλλικής ‘Total’ και 

ιταλικής ‘ΕΝΙ’ για κατ’ εξαίρεση παράταση στη χρήση υποστηρικτικών 

εγκαταστάσεων λιμένος πόλης 

 

Το δημοτικό συμβούλιο Λάρνακος αποφάσισε, στις 8.2.2016, την απόρριψη των 

αιτημάτων της γαλλικής ‘Total’ και της ιταλικής ‘ΕΝΙ’ για κατ’ εξαίρεση παράταση 

έξι και δώδεκα μηνών, αντιστοίχως, στη χρήση των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων 

του λιμένος Λάρνακος, προς διευκόλυνση της ερευνητικής τους δραστηριοποίησης 

στην κυπριακή ΑΟΖ.  
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Συμφωνία κυπριακής κυβέρνησης – ενεργειακών εταιρειών (ΤΟΤΑL, ENI, 

NOBLE) για μεταφορά δραστηριοτήτων σε λιμένα Λεμεσού και σύσταση 

σχετικής τεχνικής επιτροπής 

 

Σε συνέχεια της απορριπτικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Λάρνακος επί 

των αιτημάτων της γαλλικής ‘Total’ και της ιταλικής ‘ΕΝΙ’ για κατ’ εξαίρεση 

παράταση στη χρήση των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων του λιμένος της πόλης, οι 

Κύπριοι Υπουργοί Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού,                                  

Γ. Λακκοτρύπης και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Μ. Δημητριάδης 

συμφώνησαν, στις 15.02.2016, με εκπροσώπους των εταιρειών ‘Total’, ‘ENI’ και 

‘Noble’, όπως οι δραστηριότητες των τελευταίων μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις του 

λιμένος Λεμεσού (έκτασης 25 χιλ. τ.μ.) και συσταθεί τεχνική επιτροπή καταγραφής 

των αναγκών τους. Το έργο της επιτροπής αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός 

ολίγων εβδομάδων, ενώ επιδίωξη των δύο Υπουργών είναι η λύση που θα προκριθεί, 

να είναι μόνιμη. Η μεταφορά των ενεργειακών δραστηριοτήτων από τη Λάρνακα στη 

Λεμεσό αναμένεται να καθυστερήσει την προγραμματιζόμενη γεώτρηση της 

γαλλικής ‘ΤΟΤΑL’ στο βυθοτεμάχιο 11, κατά τρεις έως τέσσερις μήνες, 

καθυστέρηση η οποία είναι, σύμφωνα με τον Κύπριο Υπουργό Ενέργειας, 

διαχειρίσιμη. 

 

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Κυπριακής Δημοκρατίας για προκήρυξη 

τρίτου γύρου αδειοδότησης για έρευνες υδρογονανθράκων σε κυπριακή ΑΟΖ  

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας αποφάσισε στις 16.02.2016, 

σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Κύπριου κυβερνητικού εκπροσώπου,                       

Ν. Χριστοδουλίδη, την προκήρυξη τρίτου γύρου αδειοδότησης για έρευνες 

υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Ενέργειας, 

Γ. Λακκοτρύπη να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της 

απόφασης, το συντομότερο δυνατόν.  

 

Έγκριση ιδιοκτησιακού διαχωρισμού Αρχής Ηλεκτρισμούς Κύπρου από 

Υπουργικό Συμβούλιο Κυπριακή Δημοκρατίας και απόφαση για εξαίρεση 

Οργανισμού από αποκρατικοποίηση 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ενέκρινε, στις 11.01.2016, 

την πρόταση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,                      

Γ. Λακκοτρύπη για ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 

(ΑΗΚ) και για εξαίρεση του Οργανισμού από τον κατάλογο των φορέων που 

υπόκεινται σε αποκρατικοποίηση. Βάσει του εγκριθέντος σχεδίου, το νέο σχήμα θα 

περιλαμβάνει δύο Οργανισμούς δημοσίου δικαίου, εκ των οποίων ο ένας θα 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ο άλλος στο δίκτυο και 

στη διανομή. Οι συνδικαλιστικοί φορείς της ΑΗΚ αντιτίθενται στον ιδιοκτησιακό 

διαχωρισμό του Οργανισμού, υποστηρίζοντας ότι, λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του κυπριακού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας (μικρό και 

απομονωμένο σύστημα), ελλοχεύουν λειτουργικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια 

εφοδιασμού και την αδιάκοπη και σταθερή παροχή ενέργειας. Αντιπροτείνουν, δε, 

τον λογιστικό διαχωρισμό, βασιζόμενοι στα επιχειρήματα ότι πρόκειται περί επιλογής 

συμβατής με την τρίτη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την αγορά ενέργειας, η οποία 

εξασφαλίζει σημαντικές συνέργειες και οικονομίες κλίμακος.  
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Αύξηση μεριδίου ΑΠΕ σε συνολική κατανάλωση ενέργειας Κύπρου 

 

Αυξάνεται σταδιακά η συνεισφορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη 

συνολική κατανάλωση ενέργειας της Κύπρου, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, το μερίδιο των ΑΠΕ στη 

συνολική ακάθαρτη κατανάλωση ενέργειας ανήλθε το 2014 στο 9% έναντι 8,1% το 

2013 και 6,8% το 2012. Η Κύπρος έχει θέσει ως στόχο από τη συνολική κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας το 13% να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι 

το 2020. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

Διοργάνωση εκδήλωσης αφιερωμένης στην προβολή της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

 

Πραγματοποιήθηκε στις 07.03.2016, στην πρεσβευτική κατοικία, εκδήλωση 

προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) στην Κύπρο, 

η οποία διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο σε συνεργασία με 

την εν λόγω Περιφέρεια. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρέσβης της Ελλάδος στην 

Κύπρο, κ. Η. Φωτόπουλος, η Δήμαρχος Παρανεστίου, κα Α. Σωτηριάδου και ο 

Πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου, κ. Ν. Κάκκουρας, ενώ 

ο αντιπεριφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Δ. Πέτροβιτς παρουσίασε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις διαφορετικές όψεις της Περιφέρειας ως τουριστικού 

προορισμού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, προβαλλόταν οπτικό υλικό από 

την ΑΜΘ, ενώ παρετέθη και δεξίωση με παραδοσιακά εδέσματα και κρασί της 

Περιφέρειας. Κατά την έξοδο από τον χώρο της εκδήλωσης, σε όλους τους 

παρευρισκόμενους εδόθη σχετικό ενημερωτικό υλικό πολιτιστικού και τουριστικού 

περιεχομένου. Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι των σημαντικότερων 

κυπριακών τουριστικών επιχειρήσεων, ο Πρόεδρος και στελέχη του Συνδέσμου 

Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού 

Τουρισμού, καθώς και υψηλόβαθμοι επιμελητηριακοί παράγοντες.  

 

Χρηματοδοτική στήριξη 150 εκ. ευρώ από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε 

κυπριακές επιχειρήσεις  

  

Συμφωνία χορήγησης χαμηλότοκων δανείων συνολικού ύψους €150 εκ. για τη 

χρηματοδοτική στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και εταιρειών μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης υπέγραψαν στις 18.02.2016, στη Λευκωσία, ο Κύπριος Υπουργός 

Οικονομικών, Χ. Γεωργιάδης και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ), J. Taylor. Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδότησης λειτουργεί 

μέσω των κυπριακών τραπεζών και βασίζεται στην παροχή κρατικών εγγυήσεων. Εκ 

των €150 εκ., το μεγαλύτερο μέρος (€100 εκ.) χορηγείται στην Τράπεζα Κύπρου, €20 

εκ. στην ‘RCB’ και από €15 εκ. ευρώ στις τράπεζες ‘CDB’ και ‘USB’. Το μέγιστο 

ποσό δανεισμού, ανά εταιρεία, ανέρχεται σε €25 εκ., με χαμηλό τόκο και διάρκεια 

αποπληρωμής έως και 12 έτη. Στόχος του προγράμματος είναι, σύμφωνα με τον 

Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, σημαντικό μέρος των δανείων να διοχετευθεί στην 

τουριστική βιομηχανία της χώρας. Η ΕΤΕπ έχει διαθέσει, κατά την τελευταία 

πενταετία, μέσω δανεισμού, σημαντικά κεφάλαια για τη στήριξη της κυπριακής 

οικονομίας. Συγκεκριμένα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, το συνολικό ποσό 

δανεισμού σε τομείς προτεραιότητας ανήλθε σε €1,3 δισ., ενώ, σύμφωνα με τον 

Κύπριο Υπουργό Οικονομικών, μόνον το 2015, χορηγήθηκαν δάνεια ύψους €100 εκ. 

σε 80 κυπριακές επιχειρήσεις.  

 

Δηλώσεις προέδρου ΕΤΕπ Werner Hoyer για χρηματοδότηση Κύπρου 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ Werner Hoyer δήλωσε ότι η Κύπρος είναι πρώτη ανάμεσα 

στις χώρες της ΕΕ σε σχέση με τη δανειοδότηση από την ΕΤΕπ, η οποία ανέρχεται 

στο 16% του κυπριακού ΑΕΠ. Παρατήρησε ότι η ΕΤΕπ θα συνεχίσει να βρίσκεται 

στην Κύπρο και να χρηματοδοτεί διάφορους τομείς της οικονομίας, σημειώνοντας 
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την  ιδιαίτερη επιτυχία στο θέμα της δανειοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Προσέθεσε δε ότι η ΕΤΕπ εξετάζει το θέμα χρηματοδότησης έργων υποδομής.  

 

Διαγωνισμός «εμπορικοποίησης» λιμένος Λάρνακος 

 

O Κύπριος Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Μ. Δημητριάδης, 

ενημέρωσε στις 02.03.2016 ότι η κυπριακή κυβέρνηση σχεδιάζει να προβεί στην 

«εμπορικοποίηση» του λιμένος Λάρνακος. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι σύμβουλοι 

για τον σχετικό διαγωνισμό - η γαλλική ‘Ernst & Young Société d’ Avocats και η 

ελληνική ‘Salfo and Associates’ - αναμένεται να ξεκινήσουν επαφές με 

ενδιαφερόμενους επενδυτές για την ανάπτυξη λιμένος και μαρίνας Λάρνακος με 

εμπορικό και τουριστικό προσανατολισμό. Η προκήρυξη του διαγωνισμού 

τοποθετήθηκε χρονικά από τον κ. Δημητριάδη εντός του 2016.  

 

Επίσκεψη πρώην Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ, M. Albright σε Κύπρο: 

εκδήλωση ενδιαφέροντος για επένδυση σε ηλιοθερμικό πάρκο 

 

Η πρώην Αμερικανίδα Υπουργός Εξωτερικών, M. Albright συναντήθηκε, χθες, με 

τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ν. Αναστασιάδη και τους αρμόδιους 

Κύπριους Υπουργούς για την ενέργεια και το περιβάλλον, κ.κ. Γ. Λακκοτρύπη και Ν. 

Κουγιάλη, στο πλαίσιο επίσκεψής της στην Κύπρο, υπό την ιδιότητά της ως 

Προέδρου του ομίλου ‘Albright Stonebridge’, ο οποίος λειτουργεί ως σύμβουλος 

στρατηγικής για επενδυτικές εταιρείες. Κατά τις ως άνω συναντήσεις, η πρώην 

Αμερικανίδα Υπουργός επέδειξε ενδιαφέρον για ένα από τα δύο ηλιοθερμικά πάρκα, 

τα οποία σχεδιάζεται να κατασκευαστούν στην Κύπρο με χρηματοδοτική στήριξη 

από το πρόγραμμα ‘NER300’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 

το έργο ‘Helios Power’ της κυπριακής εταιρείας ‘Thermosolar Renewables Ltd’, το 

οποίο αφορά στην κατασκευή ηλιοθερμικού πάρκου εγκαταστημένης ισχύος 50 MWe 

με κεφαλαιουχική δαπάνη 194,7 εκ. ευρώ και χρηματοδότηση από το ‘NER300’ με 

το ποσό των 46,6 εκ. ευρώ. 

 

Εγγραφή Τράπεζας Κύπρου σε LSE 

 

Προσδοκίες για αύξηση της ρευστότητας της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου έχει ο 

διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας John Hourican, μέσω της σχεδιαζόμενης 

εισαγωγής της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.  

 

Βελτίωση σε τομέα υπηρεσιών 

 

Σχεδόν όλοι οι επί μέρους τομείς των κυπριακών υπηρεσιών κινούνται θετικά, 

σύμφωνα με στοιχεία της CYSTAT. Η μεγαλύτερη αύξηση (29,6%) σημειώνεται 

στον κλάδο προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο κλάδος αρχιτεκτόνων 

και πολιτικών μηχανικών κατέγραψε άνοδο 16,6% ενώ αύξηση 15% καταγράφει και 

ο τζίρος των συμβούλων διαχείρισης. Ο κλάδος των ξενοδοχείων και εστιατορίων 

αναπτύχθηκε κατά 2,7% και ο κλάδος διαφήμισης και έρευνας αγοράς κατά 

3,1%. Στα ξενοδοχεία καταγράφηκε αύξηση 2,9% και στα εστιατόρια αύξηση 2,6%.  

Μειώσεις παρουσιάζουν μόνο οι τομείς εκδόσεων (-2,7%) και δικηγόρων λογιστών       

(-2%).  
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Αύξηση εγγραφών νέων εταιρειών 

 

Μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν οι εγγραφές νέων εταιρειών στην Κύπρο το πρώτο 

τρίμηνο του 2016. Το πρώτο τρίμηνο του 2016 οι εγγραφές εταιρειών έφθασαν τις 

3.223 έναντι 2547 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 26,5%.  

Η αύξηση τον Μάρτιο έφθασε το 23,3% με την εγγραφή 1.201 εταιρειών έναντι 

ετήσιας αύξησης 39,2% τον Φεβρουάριο.  

Βελτίωση σε λιανικό εμπόριο 

 

Μεγάλη αύξηση παρουσιάζει ο τζίρος του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο 

σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο 2015 ο όγκος 

λιανικού εμπορίου κατέγραψε άνοδο 6,4% στην Κύπρο σε σχέση με τον Δεκέμβριο 

του 2014.  

 

Βελτίωση σε κατασκευαστικό τομέα 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της CYSTAT, το εμβαδόν των αδειοδοτηθένων έργων σε 

όλη την Κύπρο παρουσίασε το 2015 αύξηση για πρώτη φορά από το 2009 

ανερχόμενο στα 881,1 εκ. τ.μ. από 784,9 εκ. το 2014. Αύξηση κατεγράφη σε όλες 

τις επαρχίες πλην της Πάφου. Στη Λευκωσία το εμβαδόν των αδειοδοτηθέντων 

έργων την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου του 2015 ανήλθε στα 286,2 χιλ. τ.μ. 

από 228,5 χιλ. τ.μ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 25,3%. Στη Λεμεσό το εμβαδόν 

έφθασε στις 237 χιλ. τ.μ. από 210,3 χιλ. τ.μ. πέρσι, παρουσιάζοντας άνοδο 

12,7%. Αύξηση 9,6% σημειώνεται και στη Λάρνακα με το εμβαδόν να ανέρχεται 

στις 141,1 χιλ. τ.μ. σε σχέση με 128,8 χιλ. τ.μ. το 2014. Στην Αμμόχωστο 

καταγράφεται η μικρότερη αύξηση 5,2% με το εμβαδόν να φθάνει στις 54 χιλ. τ.μ. 

έναντι 51,3 χιλ. τ.μ. το 2014. Στην Πάφο σημειώνεται μείωση 2%, καθώς το 

εμβαδόν των αδειοδοτηθέντων έργων υποχώρησε στις 162,8 χιλ. τ.μ. από 166 

χιλ.. Πέραν του εμβαδού αύξηση 12% καταγράφεται και στον αριθμό των 

οικιστικών μονάδων. Βάσει των αδειών οικοδομής αναμένεται να ανεγερθούν 

3.197 οικιστικές μονάδες έναντι 2.855 το 2014. Η αξία των αδειοδοτηθέντων 

έργων την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 αυξήθηκε κατά 24,7% στα 

€1071,4 εκ. από €859,5 εκ. το 2014. 

  

Αύξηση εσόδων από τουρισμό σε Κύπρο  

 

Αύξηση της τάξης του 4,4% κατέγραψαν, το 2015 (σε σχέση με το 2014), τα 

τουριστικά έσοδα στην Κύπρο, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε €2.112,1 εκ. έναντι €2.023,4 εκ., το 2014.     

Η εν λόγω αύξηση είναι ιδιαιτέρως σημαντική εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι το 

προηγούμενο έτος είχε σημειωθεί μείωση κατά 2,8%. Συνοδεύεται, δε, από την 

αξιοσημείωτη άνοδο κατά 8,9% στις τουριστικές αφίξεις (ανήλθαν σε 2,1 εκ.).    

Πτωτικά, παρά ταύτα, κινήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015 η κατά κεφαλή δαπάνη 

(€671,25 από €767,93 τον Δεκ. 2014), η κατά ημέρα δαπάνη (€59,04 από €63,17 τον 

Δεκ. 2014) και η μέση διάρκεια παραμονής (11,4 μέρες από 12,2 μέρες τον Δεκ. 

2014). Tην υψηλότερη κατά κεφαλή δαπάνη παρουσιάζουν οι τουρίστες από 

Νορβηγία, Σουηδία και Βέλγιο και τη μικρότερη από Ολλανδία, Ελλάδα και Ισραήλ. 
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Αύξηση ταξιδιών Κυπρίων σε εξωτερικό 
 

Αύξηση για τρίτο συνεχή μήνα παρουσίασαν τα ταξίδια των Κυπρίων προς το 

εξωτερικό τον Μάρτιο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία της CYSTAT. 

Συνολικά, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Μάρτιο του 2016 ανήλθαν 

στις 86.229 σε σύγκριση με 82.418 τον Μάρτιο του 2015, σημειώνοντας αύξηση 

4,6%. Τα ταξίδια προς την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 7,4%, καθώς από 29.387 τον 

Μάρτιο του 2015 έφθασαν τις 31.570 τον Μάρτιο του 2016. Αυξημένα κατά 31% 

ήταν και τα ταξίδια προς τη Ρωσία φθάνοντας στις 4.552 από 3.474 πέρυσι ενώ 

αύξηση σημειώθηκε και στα ταξίδια προς τη Γερμανία, τη Ρουμανία και τη Γαλλία. 

 

Αύξηση επιβατικής κίνησης σε κυπριακά αεροδρόμια 

 

Ρεκόρ κατέγραψε το 2015 η κίνηση επιβατών στους δύο διεθνείς αερολιμένες της 

κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, το 2015 διακινήθηκαν συνολικά 7.608.655 

επιβάτες μέσω και των δύο διεθνών αεροδρομίων της χώρας, αριθμός που 

μεταφράζεται σε 3,6%, αύξηση σε σύγκριση με τα 7.345.214 επιβάτες που ταξίδεψαν 

μέσω των δύο αεροδρομίων της Κύπρου το 2014. Περίπου 5,3 εκ. επιβάτες 

διακινήθηκαν μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της Λάρνακας, αριθμός που 

μεταφράζεται σε αύξηση της τάξης του 1,6% ενώ άλλα 2,2 εκ. επιβάτες ταξίδεψαν 

μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της Πάφου, αριθμός που μεταφράζεται σε αύξηση 

της τάξης του 8,6%.    

 

Διαγωνισμός για αδειοδότηση λειτουργίας καζίνο – θερέτρου σε Κύπρο: 

ανακοίνωση τριών επικρατέστερων προσφοροδοτών 

 

Η κυπριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε, χθες, επισήμως τις τρεις επικρατέστερες 

εταιρείες, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του διαγωνισμού για αδειοδότηση 

λειτουργίας καζίνο – θερέτρου ολοκληρωμένου τύπου στην Κύπρο. Εξ αυτών η 

κοινοπραξία της ‘Μelco’ με έδρα το Χονγκ Κονγκ και της αμερικανικής ‘Hard Rock 

Resort’ προσανατολίζονται στην κατασκευή καζίνο – θερέτρου στη Λεμεσό, ενώ η 

‘Naga Corporation’, με έδρα την Καμπότζη, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την 

Λάρνακα. Η τρίτη εταιρεία, η ‘Bloomberry Resorts’, με έδρα τις Φιλιππίνες, δεν έχει 

ακόμα γνωστοποιήσει την περιοχή που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της, αν και 

αναμένεται ότι θα είναι, επίσης, παραθαλάσσια πόλη.  

 

Σχεδιασμός Τμήματος Δημοσίων Έργων Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 

και Έργων Κυπριακής Δημοκρατίας για υλοποίηση έργων το 2016 
 
 

Τριάντα έργα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του τμήματος δημοσίων έργων 

του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

συνολικού κόστους €166 εκ. αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του 2016. Το πρώτο 

εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα προκηρυχθούν διαγωνισμοί για την κατασκευή 23 

έργων συνολικής δαπάνης €144 εκ. και στο δεύτερο εξάμηνο άλλων επτά έργων €22 

εκ.. Τα 23 έργα που προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο του 2016 αφορούν σε όλες 

σχεδόν τις μεγάλες πόλεις καθώς και στην ύπαιθρο κυρίως για κατασκευή ή 

συντήρηση δρόμων. Σε αυτά περιλαμβάνονται και περίπου €80 εκ. για το 

αρχαιολογικό μουσείο (€50 εκ.) και το επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσίας (€32,5 

εκ.). Άλλα μεγάλα έργα είναι η ανακαίνιση του δημοτικού θεάτρου Λευκωσίας (€14 

εκ.), η ανέγερση νέου πυροσβεστικού σταθμού στη Λεμεσό (€6 εκ.), η επέκταση της 
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Λεωφόρου Καλλιπόλεως(€5,9 εκ.) και η ανακαίνιση του ιστορικού κτηρίου της 

αρχιγραμματείας (€4,9 εκ.). Μεταξύ των έργων που προβλέπονται για το πρώτο 

εξάμηνο του 2016 είναι η αποκατάσταση διατηρητέας οικοδομής του οικογενειακού 

δικαστηρίου στη Λευκωσία (€4,2 εκ. ), η βελτίωση της λεωφόρου Αγίας Φυλάξεως 

στη Λεμεσό (€3,5 εκ.), η ανέγερση νέου αστυνομικού σταθμού στο Παραλίμνι (€3,5 

εκ.), η μετατροπή του οίκου νοσοκόμων σε κλινική φυματίωσης στην Κυπερούντα 

(€3,2 εκ.),η ανέγερση κτιρίου λιμενικής και ναυτικής αστυνομικής στη Λεμεσού (€3 

εκ.), η ανέγερση πυροσβεστικού σταθμού στο Βασιλικό (€1,9 εκ.), η βελτίωση του 

παραλιακού βορειοδυτικού μετώπου Πάφου στην περιοχή Venus (€1,9 εκ.), η 

βελτίωση του αρχαιολογικού μουσείου στην Πάφο (€1,5 εκ.), η βελτίωση της 

λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ στη Λεμεσό (€1,8 εκ.) και η δημιουργία κέντρου 

υγείας στην Αθηένου (€1,1 εκ.). Σε ότι αφορά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 το 

μεγαλύτερο σε κόστος έργο είναι η κατεδάφιση του οικισμού Βερεγγάρια στα                      

Κ. Πολεμίδια(€9,5 εκ.). Το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί σε τρείς 

φάσεις. Περιλαμβάνεται επίσης μεταξύ άλλων η κατασκευή του δρόμου που να 

συνδέει το κέντρο της Γεροσκήπου με την τουριστική περιοχή της Γεροσκήπου (€3,5 

εκ.), η βελτίωση της λεωφόρου Έμπας στην Πάφο (€3,6 εκ.) και η κατασκευή 

τμήματος της λεωφόρου 1ης Απριλίου στο Παραλίμνι (€1,8 εκ.).  

 

Νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

Ο Κύπριος Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκος 

Κουγιάλης ενημέρωσε ότι του μέσω νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 

– 2020 θα διατεθεί ποσό ύψους 243 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 132,2 

εκατομμύρια προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 

111,1 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική 

Συμμετοχή.  Μέσω του Προγράμματος αναμένεται να δημιουργηθούν 600 νέες θέσεις 

εργασίας (350 για νέους γεωργούς) και να ενισχυθούν 170 επιχειρήσεις, καθώς και 

1.800 γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες. 

 

Μελέτη Υπουργείου Εμπορίου για κόστος γάλακτος και ψωμιού σε Κύπρο 

 

Κατά 30% πιο ακριβά πωλείται το γάλα και το ψωμί στην Κύπρο, σύμφωνα με 

εμπεριστατωμένη μελέτη του κυπριακού Υπουργείου εμπορίου σε σχέση με τη 

διακύμανση των τιμών τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία που 

παρατίθενται, η τιμή του γάλακτος στην Κύπρο την περίοδο 2012-2014 αυξήθηκε 

κατά 9%. Την περίοδο 2014-2016 σε άλλες χώρες της ΕΕ παρατηρήθηκε μείωση 

στην τιμή του γάλακτος κατά 26%, ενώ στην Κύπρο παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. 

 

Έναρξη πτήσεων κυπριακού αερομεταφορέα ‘Cobalt Air’ 

 

Το στόχο να ξεκινήσει πτήσεις σε 16 πόλεις ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της νέας 

αεροπορικής εταιρείας με έδρα την Κύπρο, Cobalt. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 

αρχικά, η εταιρεία θα πετάει από τη Λάρνακα σε όλο το φάσμα των αγορών σε 

Δυτική Ευρώπη και Μέση Ανατολή και μέχρι το καλοκαίρι του 2017, ο στόλος της 

θα επεκταθεί με μεγάλων αποστάσεων Airbus Α330, τα οποία θα ενώνουν απευθείας 

την Κύπρο με προορισμούς όπως η Κίνα, η Ινδία, η Νότιος Αφρική και η Βόρεια 

Αμερική.  
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Επιχειρηματικά φόρουμ σε ξένες αγορές 

 

Την πραγματοποίηση 23 επιχειρηματικών φόρουμ σε επιλεγμένες και στοχευμένες 

αγορές στο εξωτερικό προανήγγειλαν στις 15.02.2016 ο Υπουργός Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης και ο Πρόεδρος του 

ΚΕΒΕ Φειδίας Πηλείδης. Συγκεκριμένα, θα διεξαχθούν φόρουμ σε 17 χώρες, μεταξύ 

των οποίων η Κούβα, η Βραζιλία, το Ιράν, η Κίνα και οι ΗΠΑ.  

 

Απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου σε κυπριακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών 

‘CABLENET’ από μαλτέζικη ‘GO’ 

 

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών ‘GO’ με έδρα τη Μάλτα απέκτησε την πλειοψηφία του 

μετοχικού κεφαλαίου (51%) της κυπριακής εταιρείας τηλεπικοινωνιών 

‘CABLENET’, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τελευταίας. Η απόκτηση του 

πλειοψηφικού πακέτου πραγματοποιήθηκε, μέσω της μετατροπής δανείου 12 εκ. 

ευρώ σε μετοχές και της εξαγοράς επιπλέον 6% του εκδοθέντος κεφαλαίου. Είχε, δε, 

προ-συμφωνηθεί, όπως διευκρίνισε ο Δ/νων Σύμβουλος της ‘CABLENET’,                      

Ν. Σιακόλας, από το 2014. 

 

Μείωση ακάλυπτων επιταγών 

 

Μεγάλη μείωση παρουσίασε τον πρώτο μήνα του 2016 ο αριθμός των ακάλυπτων 

επιταγών στην κυπριακή αγορά αντανακλώντας τη βελτίωση της κατάστασης της 

ρευστότητας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της 

Κεντρικής Τράπεζας, τον Ιανουάριο του 2016, ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών 

μειώθηκε σε 125 έναντι 209 τον Ιανουάριο του 2015. 

Αναφορικά με την αξία των ακάλυπτων επιταγών μειώθηκε στις €120,2 χιλ. από 

€264,3 χιλ. τον πρώτο μήνα του 2015. Το 2015 ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών 

υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στις 

1.542 έναντι 2.250 το 2014 παρουσιάζοντας μείωση 31,5%.  
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΑΝ. – ΔΕΚ. 2015) 

 

Ο όγκος του διμερούς εμπορίου αυξήθηκε, το 2015, κατά 3,1% σε σχέση με το 2014. 

Συγκεκριμένα, ανήλθε στα 1,48 δισ. ευρώ από 1,44 δισ. ευρώ το 2014. Οι ελληνικές 

εξαγωγές προς την Κύπρο ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξης 

του 6,7% έναντι του 2014. Πτωτικά κινήθηκαν οι κυπριακές εξαγωγές προς την 

Ελλάδα (-16,3%), περιοριζόμενες σε 185,7 εκ. ευρώ. Ως εκ των ανωτέρω, το 

έλλειμμα της Κύπρου στο εμπορικό ισοζύγιο αυξήθηκε κατά 11,8%.  

Στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς την Κύπρο, το 2015, κυριαρχούν οι 

ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: πετρελαιοειδή (€431,9 εκ. από €372 εκ. το 2014), 

ηλεκτρικές συσκευές (€80,9 εκ. από €81,3 εκ. το 2014), φαρμακευτικά προϊόντα 

(€69,9 εκ. από €65,2 εκ. το 2014) και μηχανολογικός εξοπλισμός (€58,1 εκ. από 

€46,2 εκ. το 2014). Στις ελληνικές εισαγωγές από την Κύπρο τα κυριότερα προϊόντα 

είναι: τα οργανικά χημικά (€54,4 εκ. από €52,3 εκ. το 2014), οι ηλεκτρικές συσκευές 

(€24 εκ. από €52,1 εκ. το 2014), τα φαρμακευτικά προϊόντα (€23,2 εκ. από €25 εκ. το 

2014) και τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα (κυρίως απορρίμματα σιδήρου) (€12,2 εκ. 

από €16,8 εκ. το 2014).        

 

Εμπορικό ισοζύγιο Κύπρου - Ελλάδος  

€ Ιαν. – Δεκ. 2015 Ιαν. – Δεκ. 2014 Μεταβολή %  

Εξαγωγές σε Ελλάδα 

(f.o.b.) 
185.745.212 222.024.523 -16,34 

Εισαγωγές από Ελλάδα 

(c.i.f.) 
1.295.042.854 1.214.216.886 6,66 

Ισοζύγιο -1.109.297.642 -992.192.363 11,8 

Όγκος Εμπορίου 1.480.788.066 1.436.241.409 3,1 

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

 

 

Η ανοδική πορεία του διμερούς όγκου εμπορίου ακολουθεί τη γενικότερη πορεία του 

εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου. Αναλυτικότερα, ο συνολικός όγκος εξωτερικού 

εμπορίου της χώρας αυξήθηκε, το 2015, κατά 4% (σε σχέση με το 2014). Αντίστροφη 

τάση σε σχέση με το διμερές εμπόριο σημειώνουν οι συνολικές κυπριακές εισαγωγές 

και εξαγωγές. Οι μεν μειώθηκαν κατά 0,64%, ενώ οι δε αυξήθηκαν κατά 20,3%. Ως 

αποτέλεσμα των εν λόγω εξελίξεων, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου 

περιορίσθηκε κατά 8,8%.   
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Εξωτερικό Εμπόριο Κύπρου  
 

€ 000  Ιαν. – Δεκ. 2015 Ιαν. – Δεκ. 2014 Μεταβολή % 

Εξαγωγές (c.i.f.) 1.736,3 1.443,2 20,31 

Εισαγωγές (f.o.b.) 5.111,7 5.144,6 -0,64 

Ισοζύγιο -3.375,4 -3.701,5 -8,81 

Όγκος Εμπορίου 6.848,00 6.587,80 3,95 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


