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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Εξέλιξη τιµών το Φεβρουάριο 2014
Επιβράδυνση παρουσίασε τον Φεβρουάριο του 2014 η µείωση των τιµών, σύµφωνα
µε στοιχεία της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ο πληθωρισµός, ο οποίος
παρουσιάζει µείωση για όγδοο συνεχή µήνα, διαµορφώθηκε το Φεβρουάριο στο
-2,6% από -2,9% τον Ιανουάριο του 2014 και 1,6% το Φεβρουάριο του 2013.
Βάσει σχετικού δηµοσιεύµατος του εδώ οικονοµικού τύπου, oι τιµές στον τοµέα
στέγασης, ύδρευσης, ηλεκτρισµού και υγραερίου µειώθηκαν κατά 8,88% έναντι
µείωσης 9,29% τον Ιανουάριο, ενώ οι τιµές τροφίµων και µη αλκοολούχων ποτών
κατέγραψαν µείωση 2,48% έναντι µείωσης 4,08% τον προηγούµενο µήνα. Πτώση
παρουσίασαν επίσης οι τιµές στον τοµέα επίπλωσης, οικιακού εξοπλισµού και
προϊόντων καθαρισµού κατά 2,86% από µείωση 2,83% τον Ιανουάριο καθώς και οι
τιµές στον τοµέα εκπαίδευσης και υγείας κατά 4,21% και 3,33%, αντίστοιχα. Οι τιµές
στον τοµέα ένδυσης και υπόδησης αυξήθηκαν κατά 1,63% έναντι µείωσης 0,59% τον
προηγούµενο µήνα. Αύξηση 0,47% σηµείωσαν και οι τιµές των αλκοολούχων ποτών
και καπνού έναντι µείωσης 0,02% τον Ιανουάριο του 2014.
Σταθεροποίηση καταθέσεων κυπριακών τραπεζών
Περιορισµένη µείωση, περίπου 100 εκ. ευρώ, κατεγράφη στο σύνολο των
καταθέσεων σε κυπριακές τράπεζες τον Ιανουάριο του 2014. Οι συνολικές
καταθέσεις περιορίστηκαν σε 46,9 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις Κυπρίων µειώθηκαν
κατά 240 εκ. ευρώ περίπου, ενώ οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών αυξήθηκαν
κατά περίπου 150εκ. ευρώ.
Υποχώρηση απόδοσης κυπριακών οµολόγων
Συνεχή υποχώρηση καταγράφουν οι αποδόσεις των κυπριακών οµολόγων λόγω της
βελτίωσης του κλίµατος στην ευρωζώνη και της θετικής πορείας του κυπριακού
προγράµµατος. Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, η απόδοση του
δεκαετούς κυπριακού οµολόγου υποχώρησε στο 6,24%. Τον τελευταίο µήνα οι
αποδόσεις υποχώρησαν κατά 75 µονάδες βάσης.
Άρθρο Economist για κυπριακό bail-in
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του Economist, µολονότι το κυπριακό πρόγραµµα βαίνει
καλώς, η διάσωση των τραπεζών µε ίδια µέσα (bail-in) απέτυχε.
Το bail-in έχει πλήξει την εµπιστοσύνη στις τράπεζες, κυρίως στην Τράπεζα Κύπρου.
Παράλληλα, τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια ανέρχονται στο 53%, ενώ το ύψος των
δανείων είναι 45% µεγαλύτερο από τις καταθέσεις.
Αποµόχλευση κυπριακού τραπεζικού συστήµατος και ανάπτυξη
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του οικονοµικού τύπου, η δεύτερη ανάγνωση των
δεδοµένων της τρίτης αξιολόγησης της τρόικα για την κυπριακή οικονοµία είναι
λιγότερο αισιόδοξη, καθώς η διαδικασία αποµόχλευσης του τραπεζικού συστήµατος
δηµιουργεί ερωτήµατα για την αναµενόµενη, από την τρόικα, επιστροφή στην
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ανάπτυξη το 2015. Σύµφωνα µε τον καθηγητή οικονοµικών στο Πανεπιστήµιο
Κύπρου, Μάριο Ζαχαριάδη, η ύφεση αναµένεται να είναι λιγότερο έντονη, αλλά πιο
παρατεταµένη. Συγκεκριµένα, θεωρεί ότι η συνολική µείωση του ΑΕΠ κατά 11% το
διάστηµα 2013-2014 µε περίπου ισόποση µείωση ανά έτος αποτελεί λογικό σενάριο.
Οι µεγαλύτεροι κίνδυνοι προέρχονται από το τραπεζικό σύστηµα και ειδικότερα, τα
µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Η πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2015 είναι µάλλον
παρακινδυνευµένη, αφού µεσοπρόθεσµα δεν υπάρχουν καλές προοπτικές ανάπτυξης
χωρίς ρευστότητα και µε υπερχρεωµένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εκτός και αν
προκύψουν εξωγενείς θετικές εξελίξεις σε σχέση µε το κυπριακό και το φυσικό
αέριο.
Ανακοίνωση τρόικας για πορεία προγράµµατος Κύπρου
Σε ανακοίνωση της µε αφορµή την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του
προγράµµατος για την Κύπρο, η τρόικα προαναγγέλλει χαλαρώσεις στους
περιορισµούς διακίνησης κεφαλαίων και ζητά επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων. Το
πρόγραµµα της Κύπρου παραµένει σε καλό δρόµο (on track), µε τα µακροδηµοσιονοµικά αποτελέσµατα να είναι καλύτερα από τα αναµενόµενα.
Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι για το 2013 έχουν επιτευχθεί µε σηµαντικό περιθώριο,
λόγω της συνέχισης της συνετής εκτέλεσης του προϋπολογισµού αλλά και της
ηπιότερης απ’ ό,τι αναµενόταν ύφεσης.
Δηλώσεις επικεφαλής αποστολής ΔΝΤ σε Κύπρο για NPLs
Η µέχρι στιγµής αύξηση των µη εξυπηρετουµένων δανείων (NPLs) στην Τράπεζα
Κύπρου εµπίπτει στο πλαίσιο των προβλέψεων της Pimco, µε βάση τη µελέτη της
οποίας ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι κυπριακές τράπεζες, σύµφωνα µε επικεφαλής της
αποστολής του ΔΝΤ στην Κύπρο, κα Ντέλια Βελκουλέσκου.
Άρση περιορισµών σε διακίνηση κεφαλαίων
Όλοι οι περιορισµοί στη διακίνηση κεφαλαίων αναµένεται να αρθούν έως το τέλος
του έτους, σύµφωνα µε συνέντευξη του Προέδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας
κ. Ν. Αναστασιάδη στη ‘Wall Street Journal’.
Εκτίµηση ύφεσης για τέλη 2013
Σύµφωνα µε την προκαταρκτική εκτίµηση της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο
ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας, κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2013, υπολογίζεται
σε -5,3% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2012.
Μείωση ανεργίας
Αισθητή µείωση παρουσίασε η ανεργία στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 2014,
σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2014
µειώθηκε στο 16,8% από 17,2% το Δεκέµβριο του 2013 και 14,4% τον Ιανουάριο του
2013.
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Πρόβλεψη ανεργίας για 2014
Στο 19% προβλέπεται να ανέλθει η ανεργία το 2014, καταγράφοντας επιβράδυνση
στο ποσοστό αύξησης της, ως αποτέλεσµα της µικρότερης συρρίκνωσης της
οικονοµίας απ’ ότι αρχικά υπολογιζόταν, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη
δηµοσιότητα το κυπριακό Υπουργείο Οικονοµικών.
Μείωση βιοµηχανικής παραγωγής
Τη µεγαλύτερη µείωση στο σύνολο των χωρών της ΕΕ καταγράφει η βιοµηχανική
παραγωγή
στην
Κύπρο,
σύµφωνα
µε
στοιχεία
της
Eurostat.
Συγκεκριµένα, η βιοµηχανική παραγωγή στην Κύπρο µειώθηκε το Νοέµβριο του
2013 κατά 13,7% σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2012.
Μείωση εργατικού κόστους
Τη µεγαλύτερη µείωση στην ΕΕ κατέγραψε το τέταρτο τρίµηνο του 2013 το εργατικό
κόστος στην Κύπρο, βάσει στοιχείων της Eurostat. Συγκεκριµένα, µειώθηκε κατά
6,5% σε σχέση µε το τέταρτο τρίµηνο του 2012.
Κόστος γραφειοκρατίας
Στο €1 δισ. ανέρχεται το κόστος της γραφειοκρατίας σε οκτώ κυβερνητικά τµήµατα
στην Κύπρο, σύµφωνα µε στοιχεία που κατέθεσε κατά τη συνεδρίαση της
κοινοβουλευτικής επιτροπής εµπορίου το εδώ Υπουργείο Οικονοµικών.
Ψήφιση νοµοσχεδίου για αποκρατικοποιήσεις
Μετά την αρχική απόρριψή του, η πλειοψηφία της ολοµέλειας της Βουλής των
Αντιπροσώπων, όπως αναµενόταν, ενέκρινε το νέο νοµοσχέδιο για
αποκρατικοποίηση των ηµικρατικών οργανισµών. Υπέρ του νοµοσχεδίου τάχθηκαν
οι 30 βουλευτές του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ, ο βουλευτής του ΕΥΡΩΚΟ Δηµήτρης
Συλλούρης και ο βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Αµµοχώστου Ζαχαρίας
Κουλίας, ενώ το καταψήφισαν 26 βουλευτές από το ΑΚΕΛ, την ΕΔΕΚ, τους
Οικολόγους και τη Συµµαχία Πολιτών.
Σενάρια για εξαγωγή κυπριακού φ/α
Σύµφωνα µε τον Υπουργό Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
κ. Γιώργο Λακκοτρύπη η κυπριακή κυβέρνηση είναι προσηλωµένη στο στόχο του
τερµατικού σταθµού ΥΦΑ βασιλικού, επεξεργάζεται όµως και άλλα δύο
τεχνοοικονοµικά σενάρια, όπως είναι η δηµιουργία πλωτής µονάδας, η οποία θα είναι
άµεση βιώσιµη και ο αγωγός προς την Αίγυπτο για υγροποίηση του φυσικού αερίου
στις µονάδες που υπολειτουργούν σήµερα.
Μνηµόνιο συναντίληψης κυπριακής κυβέρνησης - ΕΝΙ
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του οικονοµικού τύπου, αναµένεται επίσπευση των
ερευνητικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ΕΝΙ στην κυπριακή ΑΟΖ και η
υπογραφή µνηµονίου µε την εταιρεία. Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Ενέργειας,
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ανέφερε ότι µετά από κάποιες τυπικές
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διαδικασίες θα υπογραφεί µνηµόνιο συναντίληψης µε την εταιρεία για τη δηµιουργία
χερσαίου τερµατικού.
Ερευνητική γεώτρηση Total
Το δεύτερο εξάµηνο του 2015 αναµένεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση της Total
E & P Cyprus στην κυπριακή ΑΟΖ, σύµφωνα µε τον διευθύνοντα σύµβουλο της
εταιρείας Jean-Lue Porcheron.
Παραποµπή Κύπρου σε ΔΕΕ για αποθέµατα πετρελαίου
Την παραποµπή της Κύπρου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν
µετέφερε στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία για τα πετρελαϊκά αποθέµατα, ανακοίνωσε
στις 20/2 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σε καθεστώς αρνητικής παρακολούθησης τα καλυµµένα οµόλογα της Τράπεζας
Κύπρου
Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings διατηρεί τα καλυµµένα
οµόλογα της Τράπεζας Κύπρου, σε καθεστώς αρνητικής παρακολούθησης (Rating
Watch Negative - RWN ). Σηµειώνεται ότι ο οίκος αξιολόγησης έχει τοποθετήσει την
Τράπεζα Κύπρου στην κατηγορία «περιορισµένης χρεοκοπίας» (Restricted Default).
Αύξηση επιτοκίων
Σηµαντική αύξηση παρουσίασαν τον Ιανουάριο του 2014 τα επιτόκια για νέα δάνεια
στην Κύπρο – τα υψηλότερα εντός ευρωζώνης, ενώ αύξηση παρατηρήθηκε και στα
επιτόκια που πληρώνουν οι τράπεζες σε νέες καταθέσεις. Σύµφωνα µε στοιχεία της
ΕΚΤ, τα επιτόκια νέων στεγαστικών δανείων στην Κύπρο αυξήθηκαν τον πρώτο
µήνα του 2014 στο 5,08% από 4,93% το Δεκέµβριο του 2013 και 5,24% τον
Ιανουάριο του 2013.
Αρνητικές εξελίξεις σε αγορά ακινήτων
Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά αλλά και οι περιορισµοί στις συναλλαγές έχουν
ως αποτέλεσµα χιλιάδες ακίνητα να παραµένουν αδιάθετα. Σύµφωνα µε νέα στοιχεία
του τµήµατος κτηµατολογίου, οι πωλήσεις ακινήτων τον Ιανουάριο µειώθηκαν κατά
22% στα 293 τεµάχια από 375 τον Ιανουάριο του 2013. Όλες οι πόλεις καταγράφουν
πτώση των πωλήσεων πλην της Λάρνακας και της Λευκωσίας.
Συµφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας Κύπρου - Νορβηγίας
Κύπρος και Νορβηγία υπέγραψαν στις 24/2/2014 Σύµβαση για την Αποφυγή Διπλής
Φορολογίας και για την Πρόληψη της Φοροδιαφυγής, αναφορικά µε Φόρους πάνω
στο Εισόδηµα, καθώς και σχετικό Πρωτόκολλο.
Αύξηση αριθµού κυπριακών οικογενειών σε επίπεδο φτώχειας
Αύξηση του κυπριακού πληθυσµού που ζει στα επίπεδα φτώχειας σηµειώθηκε το
Φεβρουάριο. Ο συνολικός αριθµός οικογενειών ανήλθε σε 13.300. Σύµφωνα µε τον
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επίτροπο εθελοντισµού κ. Γιάννη Γιαννάκη, µετά από µία σταθεροποίηση από το
Νοέµβριο 2013 µέχρι τον Ιανουάριο 2014, επανήλθε η αυξητική τάση ανερχόµενη σε
περίπου 500 οικογένειες.
Ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε κυπριακό εναέριο
χώρο
Ιδιωτική ανεξάρτητη εταιρεία θα έχει την ευθύνη της αεροναυτιλίας στον εναέριο
χώρο της Κύπρου, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής
Συγκοινωνιών, κ. Αντώνη Αντωνίου (δηµοσίευµα εδώ οικονοµικού τύπου). Σύµφωνα
µε τον κ. Αντωνίου το Υπουργείο Συγκοινωνιών είναι σε επαφή µε το Eurocontrol για
τη σύσταση ανεξάρτητης εταιρείας.
Έρευνες για ουκρανικά κεφάλαια σε Κύπρο
Οι κυπριακές Αρχές µε επικεφαλής την Κεντρική Τράπεζα πραγµατοποιούν έρευνες
για να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν στην Κύπρο τραπεζικοί λογαριασµοί που να
αφορούν κάποιον από τους 18 Ουκρανούς τέως αξιωµατούχους της διακυβέρνησης
Γιανούκοβιτς.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συνεισφορά ΑΠΕ σε συνολική κατανάλωση ενέργειας σε Κύπρο
Μικρή είναι η συνεισφορά των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο στη
συνολική κατανάλωση ενέργειας, βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής
Υπηρεσίας. Το µερίδιο των ΑΠΕ στη συνολική µεικτή κατανάλωση ενέργειας ανήλθε
το 2012 στο 6,8% έναντι 14,1% που είναι ο µέσος όρος στην ΕΕ. Σε σχέση µε το
2011, ωστόσο σηµειώθηκε αύξηση καθώς το 2011 ανερχόταν στο 6%.
Αύξηση εσόδων από τουρισµό και µείωση αφίξεων
Αύξηση 8% σηµείωσαν τα τουριστικά έσοδα το 2013, σύµφωνα µε στοιχεία της
Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας. Τα έσοδα ανήλθαν την περίοδο Ιανουαρίου –
Δεκεµβρίου 2013 στα €2.082,4 εκ. από €1.927,7 εκ. την αντίστοιχη περσινή
περίοδο. Όσον αφορά στις αφίξεις το 2013 µειώθηκαν κατά 2,4% στα 2,4 εκ. από 2,5
εκ..
Πορεία κυπριακών ξενοδοχείων και τουριστικών εταιρειών
Βελτιωµένη αλλά ζηµιογόνα ήταν η πορεία των περισσότερων µεγάλων
ξενοδοχειακών και τουριστικών εταιρειών στην Κύπρο το 2013, παρά τη θετική
πορεία που κατέγραψε ο τουρισµός, σύµφωνα µε δηµοσίευµα του οικονοµικού τύπου.
Όλες σχεδόν οι εισηγµένες επιχειρήσεις παρουσίασαν καλύτερη εικόνα από την
περσινή χρονιά σε σχέση µε το 2012, παρά τις δραµατικές επιδράσεις του bail-in στην
εγχώρια οικονοµία. Οι περισσότερες όµως παραµένουν ζηµιογόνες καθώς προέκυψε
µείωση των εσόδων τους και αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Αν και στο
σύνολο τους τα τουριστικά έσοδα ξεπέρασαν για πρώτη φορά µετά από αρκετά
χρόνια τα €2 δισ., οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία ήταν µειωµένες.
Αύξηση σε ταξίδια Κυπρίων στο εξωτερικό
Αύξηση της τάξης του 17,7% σηµείωσαν τα ταξίδια Κυπρίων το εξωτερικό τον
Ιανουάριο 2014 σε σχέση µε τον Ιανουάριο 2013. Ειδικότερα, στις επιστροφές –
αφίξεις από Ελλάδα η αύξηση ανήλθε στο 9,8%.
Μείωση τουριστικών αφίξεων τον Ιανουάριο 2014
Μείωση παρουσίασαν οι τουριστικές αφίξεις στην Κύπρο τον Ιανουάριο 2014.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι αφίξεις τουριστών έφτασαν τις
40.675 σε σύγκριση µε 42.286 τον Ιανουάριο 2013, σηµειώνοντας µείωση 3,8%.
Επίδραση πολιτικής κατάστασης Ουκρανίας σε τουρισµό
Δεν υπάρχουν µέχρι στιγµής ακυρώσεις ή πάγωµα κρατήσεων από τη Ρωσία λόγω
της πολιτικής κατάστασης µε την Ουκρανία, διαβεβαίωσε ο Γενικός Διευθυντής του
Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού (ΚΟΤ) Μάριος Χαννίδης. Αντιθέτως, τα στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν αύξηση αφίξεων από Ρωσία κατά 11% και από
Ουκρανία κατά 85% τους πρώτους δύο µήνες του έτους.
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Πωλήσεις ξενοδοχείων σε Ρώσους
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του εδώ οικονοµικού τύπου (In Business), λόγω των
οικονοµικών προβληµάτων επιχειρήσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο, ακολουθείται η
πρακτική των πωλήσεων ξενοδοχειακών µονάδων σε Ρώσους.
Δηµιουργία γηπέδου γκολφ στην περιοχή της Αγίας Νάπας
Τη µίσθωση γηπέδου γκολφ στην περιοχή της Αγίας Νάπας αποφάσισε κατά τη
σηµερινή του συνεδρία το υπουργικό συµβούλιο. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο
της πολιτικής που έχει ως στόχο να καταστεί η Κύπρος ελκυστικότερος τουριστικός
προορισµός µέσω της ανάπτυξης της ποιότητας του τουριστικού της προϊόντος,
καθώς και της πολιτικής για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Το ποσό της µίσθωσης ετησίως θα υπολογιστεί µε βάση την αγοραία αξία της γης και
θα ισχύει για περίοδο 33 χρόνων.
Μεγάλη πτώση σε πωλήσεις τσιµέντου
Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι πωλήσεις τσιµέντου στην
κυπριακή αγορά µειώθηκαν τον Ιανουάριο του 2014 κατά 34,6% σε σχέση µε τον
Ιανουάριο του 2013.
Αύξηση ζηµιών για τσιµεντοποιείο Βασιλικού
Στα €11,8 εκ. αυξήθηκαν το 2013 οι ζηµιές του Τσιµεντοποιείου Βασιλικού έναντι
ζηµιών €1,4 εκ. το 2012, παρά την αύξηση των εισοδηµάτων του.
Στην αύξηση των ζηµιών συνέβαλε η αύξηση της αποµείωσης συνδεδεµένης
εταιρείας κατά €3 εκ. και η αύξηση των εξόδων διανοµής.
Κεφαλαιακή επάρκεια Eurobank Cyprus
Τα καθαρά κέρδη της Eurobank Cyprus για το 2013 ανήλθαν σε 35 εκ. ευρώ.
Η τράπεζα κατόρθωσε να διατηρήσει υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, ο οποίος
στα τέλη του 2013 ανήλθε σε 45%.
Ζηµιές €104 εκ. για Alpha Bank Cyprus
Ζηµιές €103,9 εκ. ανακοίνωσε για το 2013 η Alpha Bank Cyprus έναντι ζηµιών €31,2
εκ. το 2012. Το σύνολο των καθαρών εσόδων µειώθηκαν κατά 20,2% στα €127,1
εκ..
Θετικά αποτελέσµατα εταιρείας Salamis Tours
Σηµαντική βελτίωση €3,7 εκ. σηµειώθηκε το 2013 στα αποτελέσµατα της Salamis
Tours. Η εταιρεία είχε κέρδη €453 χιλ. έναντι ζηµιών €3,3 εκ. το 2012.
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Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε κυπριακή αγορά
Το ποσοστό των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PLs) στην κυπριακή αγορά ανέρχεται
σήµερα στο 10%. Σε αύξηση των PLs έχει προχωρήσει η Carrefour, µε το ποσοστό
τους να ανέρχεται σε 15%.
Υπογραφή σύµβασης µε Deloitte για καζίνο
Υπεγράφη η σύµβαση µεταξύ της Κυπριακής Δηµοκρατίας και εκπροσώπων της
εταιρείας «Deloitte Ltd» που επελέγη στις 29 Ιανουαρίου 2014, κατόπιν διεθνούς
διαγωνισµού, για να συµβουλεύει την Κυβέρνηση στα θέµατα αδειοδότησης
πολυθεµατικού καζίνο στην Κύπρο.
Εξαγγελία Προέδρου Κυπριακής Δηµοκρατίας για παραχώρηση ιθαγένειας σε
ξένους επενδυτές
Κανονισµούς που θα προβλέπουν την παραχώρηση της κυπριακής ιθαγένειας σε
ξένους επενδυτές στην Κύπρο, θα προωθήσει η κυβέρνηση σύµφωνα µε δηλώσεις του
Προέδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας (δηµοσίευµα εδώ οικονοµικού τύπου).
Επανέναρξη πτήσεων ΒΑ
H British Airways ανακοίνωσε την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων ανάµεσα στο
διεθνές αεροδρόµιο της Πάφου και το Gatwick του Λονδίνου.
Τελετή απονοµής βραβείου σε εφαρµοσµένη επιχειρηµατική µελέτη ελληνικού
ενδιαφέροντος
Στις 6.2.2013, έλαβε χώρα στο Πανεπιστήµιο Λευκωσίας η τελετή απονοµής
βραβείου σε εφαρµοσµένη επιχειρηµατική µελέτη ελληνικού ενδιαφέροντος στο
πλαίσιο της συνεργασίας του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο µε το Πρόγραµµα ΜΒΑ του Πανεπιστηµίου
Κύπρου. Ο τίτλος της µελέτης ήταν: «Το Κυπριακό Φορολογικό ΣύστηµαΛειτουργία & Αποτελεσµατικότητα». Χορηγός του βραβείου ήταν η ‘Alpha Bank
Cyprus Ltd’. Η Πρεσβεία εκπροσωπήθηκε από τον Προϊστάµενο του Γραφείου
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων κ. Βασίλη Σκρόνια, Σύµβουλο ΟΕΥ Α΄ και
τον κ. Μιχάλη Χαροκόπο, Γραµµατέα ΟΕΥ Β΄.
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΑΝ. – ΝΟΕΜ. 2013)
Ο όγκος του διµερούς εµπορίου το ενδεκάµηνο 2013, περιορίσθηκε κατά 8% σε
σχέση µε το ενδεκάµηνο 2012. Συγκεκριµένα, µειώθηκε από 1,4 δισ. ευρώ το
ενδεκάµηνο 2012 σε 1,3 δισ. ευρώ το ίδιο διάστηµα εντός του 2013. Οι ελληνικές
εξαγωγές προς την Κύπρο (το ενδεκάµηνο 2013) ανήλθαν σε 1,02 δισ. ευρώ
σηµειώνοντας πτώση της τάξης του 7,4% έναντι του ενδεκαµήνου 2012. Μεγαλύτερη
ήταν η πτώση που σηµείωσαν οι κυπριακές εξαγωγές προς την Ελλάδα (-10,4%),
περιοριζόµενες σε 238,5 εκ. ευρώ. Ως εκ των ανωτέρω, το έλλειµµα στο εµπορικό
ισοζύγιο µειώθηκε κατά 6,5%.
Στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς την Κύπρο, κατά το ενδεκάµηνο του
2013, κυριαρχούν οι ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: πετρελαιοειδή (€271,8 εκ.
από €295,8 εκ. το ενδεκάµηνο 2012), οι ηλεκτρικές συσκευές (€80,2 εκ. από €65,4
εκ. το ενδεκάµηνο 2012), τα φαρµακευτικά προϊόντα (€61,8 εκ. από €56,3 εκ. το
ενδεκάµηνο 2012) και ο µηχανολογικός εξοπλισµός (€42,2 εκ. από €48,9 εκ. το
ενδεκάµηνο 2012). Στις ελληνικές εισαγωγές από την Κύπρο τα κυριότερα προϊόντα
είναι: τα οργανικά χηµικά (€75,2 εκ. από €96,4 εκ. το ενδεκάµηνο 2012), οι
ηλεκτρικές συσκευές (€31,7 εκ. από €31,3 εκ. το ενδεκάµηνο 2012), τα
φαρµακευτικά προϊόντα (€32,8 εκ. από €30,9 εκ. το ενδεκάµηνο 2012) και τα
προϊόντα σιδήρου και χάλυβα (κυρίως απορρίµµατα σιδήρου) (€21,6 εκ. από €32,7
εκ. το ενδεκάµηνο 2012).
Εµπορικό ισοζύγιο Κύπρου - Ελλάδος
€

Ιαν. – Νοεµ. 2013

Ιαν. – Νοεµ. 2012

Μεταβολή %

Εξαγωγές σε Ελλάδα
(f.o.b.)

238.465.406

266.217.605

-10,4

Εισαγωγές από Ελλάδα
(c.i.f.)

1.019.884.761

1.101.516.157

-7,4

Ισοζύγιο

-781.419.355

-835.298.552

-6,5

Όγκος Εµπορίου

1.258.350.167

1.367.733.762

-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. Παρά ταύτα, τα ποσοστά µείωσης τόσο
του διµερούς όγκου εµπορίου, όσο και των εισαγωγών ελληνικών προϊόντων είναι
πολύ µικρότερα από τα αντίστοιχα του συνολικού εξωτερικού εµπορίου της χώρας.
Αναλυτικότερα, ο συνολικός όγκος εξωτερικού εµπορίου της χώρας µειώθηκε, το
ενδεκάµηνο του 2013, κατά 11,9% (σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2012),
ενώ οι εισαγωγές περιορίσθηκαν κατά 17,4%. Αντίστροφη τάση σε σχέση µε το
διµερές εµπόριο σηµειώνουν οι κυπριακές εξαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά
10,4%. Ως αποτέλεσµα των εν λόγω εξελίξεων, το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο
της Κύπρου περιορίσθηκε κατά 26,6%.
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Εξωτερικό Εµπόριο Κύπρου
€ 000

Ιαν. – Νοεµ. 2013

Ιαν. – Νοεµ. 2012

Μεταβολή %

Εξαγωγές (c.i.f.)

1.456,60

1.319,00

10,43

Εισαγωγές (f.o.b.)

4.385,50

5.311,40

-17,43

Ισοζύγιο

-2.928,90

-3.992,40

-26,64

Όγκος Εµπορίου

5.842,10

6.630,40

-11,89

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