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Α. OIKONOMIKH ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.   Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η Κυπριακή Δηµοκρατία βρίσκεται στο άκρο του βορειανατολικού τµήµατος της 
Μεσογείου, στη διασταύρωση της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής και συγκεκριµένα, 71 
χιλιόµετρα νοτίως της Τουρκίας, 105 χιλιόµετρα δυτικά της Συρίας και περίπου 800 χιλιόµετρα 
ανατολικά της Ελλάδος. Η Κύπρος µε συνολική επιφάνεια 9.251 τετραγωνικά χιλιόµετρα (από 
τα οποία τα 3.355 βρίσκονται από το 1974 υπό τουρκική κατοχή) αποτελεί το τρίτο µεγαλύτερο 
Μεσογειακό νησί µετά την Σικελία και την Σαρδηνία, µε ακτογραµµή 648 χιλιοµέτρων, µε 
µέγιστο γεωγραφικό πλάτος 240 χιλιοµέτρων και κάθετο διαµήκη 100 χιλιοµέτρων.  

Η Κύπρος, πρώην Βρετανική αποικία, απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1960 και 
αποτελεί µέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Το πολίτευµα της είναι αυτό της Προεδρικής 
Δηµοκρατίας. Παρά την τουρκική εισβολή το 1974 και την έκτοτε κατοχή του βορείου 
τµήµατος της Κυπριακής Δηµοκρατίας, η χώρα κατόρθωσε ν’ αναπτυχθεί µε ταχείς ρυθµούς 
και σε διάστηµα τριάντα ετών, δηλαδή το έτος 2004, έγινε πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το 2008 εντάχθηκε επίσης στην Ευρωζώνη, υιοθετώντας ως νόµισµα το Ευρώ. 
Πρωτεύουσα της χώρας είναι η επίσης διχοτοµηµένη Λευκωσία (326.980 κατοίκους σε επίπεδο 
επαρχίας), µε κυριότερο λιµάνι και τουριστικό, επιχειρηµατικό κέντρο τη Λεµεσό (235.330 
κατοίκους σε επίπεδο επαρχίας), ακολουθούµενη από τη Λάρνακα (143.192 κατοίκους σε 
επίπεδο επαρχίας) και την Πάφο (88.276 κατοίκους σε επίπεδο επαρχίας).  
 
2.  Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον ως πλαίσιο της κυπριακής οικονοµίας 

H παγκόσµια οικονοµία βρίσκεται από τον Αύγουστο του 2007 αντιµέτωπη µε την 
µεγαλύτερη χρηµατοπιστωτική κρίση µετά το 1929 µε δυσµενείς επιπτώσεις στις οικονοµίες 
πολλών χωρών. Κατά τη διάρκειά της ελήφθησαν διάφορα µέτρα νοµισµατικής και 
δηµοσιονοµικής πολιτικής από µεγάλο αριθµό χωρών. Κατά το 2010 δόθηκε αρχικά η 
εντύπωση ότι η κρίση ξεπεράστηκε αλλά η συνέχεια το 2011 διέψευσε τις σχετικές προσδοκίες 
ιδιαίτερα για τις οικονοµίες της ευρωζώνης. 

Σύµφωνα µε το ΔΝΤ, η παγκόσµια οικονοµία σηµείωσε, το 2011, ετήσιο ρυθµό 
ανάπτυξης της τάξεως του 3,8% (από 5,2% το 2010), ελαφρώς χαµηλότερο από την τελευταία 
πρόβλεψη (4% - Σεπτ. 2011). Αντιστοίχως, ο ρυθµός αύξησης του όγκου του διεθνούς 
εµπορίου υπολογίζεται ότι περιορίσθηκε σε 6,9% από 12,7% το 2010. Υψηλοί ρυθµοί 
ανάπτυξης, αν και µε χαµηλότερα ποσοστά από το 2010, σηµειώθηκαν στις αναπτυσσόµενες 
χώρες της Ασίας (7,9% από 9,5%) και κυρίως στην Κίνα (9,2% από 10,4%) και στην Ινδία 
(7,4% από 9,9%), µε αποτέλεσµα οι δύο αυτές χώρες να συνεχίζουν να ενισχύουν την επιρροή 
τους στην παγκόσµια οικονοµική σκηνή.  

Οι Ηνωµένες Πολιτείες παρουσιάζουν αναιµική ανάπτυξη και σίγουρα κατώτερη από 
την προσδοκώµενη, καθώς το 2011 περιορίσθηκε στο 1,8% από 3% το 2010. Σταθερή 
αναπτυξιακή πορεία παρουσιάζει η οικονοµία της Ρωσίας µε το ρυθµό ανάπτυξης να 
διατηρείται το 2011 σχεδόν στα ίδια επίπεδα µε το 2010 (4,1% από 4%).   

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανάπτυξη παραµένει υποτονική (1,6%), ενώ αρνητικά 
επιδρούν οι δηµοσιονοµικές ανισορροπίες και οι προκλήσεις στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Το 
δηµόσιο χρέος αποτελεί πρόβληµα για τα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ, 
συµπεριλαµβανοµένης της Γερµανίας, µε την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την 
Ιταλία να σηµειώνουν τα υψηλότερα ποσοστά. Στην Ευρωζώνη η ανάπτυξη περιορίσθηκε το 
2011, σύµφωνα µε το ΔΝΤ, σε 1,4%, ενώ για το 2012 προβλέπεται ύφεση -0,4%.  

Ο Δείκτης Οικονοµικής Συγκυρίας που παρέχει µία ολική εκτίµηση της οικονοµικής 
δραστηριότητας, σηµείωσε µείωση κατά 3,4 µονάδες τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη 
(Σεπτ. 2011). Η µείωση αυτή εξηγείται από τη σαφή χειροτέρευση των προσδοκιών σε όλους 
τους τοµείς της οικονοµίας και ιδιαιτέρως στη βιοµηχανία και τις υπηρεσίες.     
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Τα στατιστικά στοιχεία ενισχύουν την αβεβαιότητα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
ιδιαίτερα µάλιστα εάν ληφθούν υπ’ όψιν οι εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι αδυναµίες της 
οικονοµίας των ΗΠΑ, αλλά και η διαφαινόµενη υπερθέρµανση των αναπτυσσόµενων 
οικονοµιών.  
 
3. Δηµογραφικά Στοιχεία 

Ο πληθυσµός της Κύπρου αποτελεί ποσοστό 0,17% του συνολικού πληθυσµού της 
Ευρώπης των 27. Η Κύπρος είναι η τρίτη πιο µικρή σε πληθυσµό χώρα, µετά την Μάλτα και το 
Λουξεµβούργο.  

Ο συνολικός πληθυσµός στις περιοχές που ελέγχει το κράτος, ανέρχεται σε 840.407, 
ενώ σε δηµογραφική έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δηµοκρατίας 
(ΥΣΤΑΤ), η οποία περιλαµβάνει και τους Τουρκοκυπρίους, ο συνολικός πληθυσµός ανέρχεται 
σε 952.100 (ήτοι 0,2% του συνολικού πληθυσµού της Ευρώπης των 27). Τα τελευταία χρόνια η 
αύξηση του πληθυσµού οφείλεται, σε µεγάλο βαθµό, στη µετανάστευση. Σύµφωνα µε την 
ΥΣΤΑΤ, ο συνολικός αριθµός των αλλοδαπών (κοινοτικών και τρίτων χωρών) ανήλθε το 2011 
σε 170.383. To ποσοστό γήρανσης του πληθυσµού για την Κύπρο, δηλαδή το ποσοστό πέραν 
των 65 ετών επί του συνόλου, ανέρχεται, συµφωνά µε την απογραφή του 2011 (ΥΣΤΑΤ) σε 
13,3% (από 11,0% το 1992) και αποτελεί ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά γήρανσης του 
πληθυσµού ανάµεσα στις χώρες µέλη της ΕΕ. Επίσης, το ποσοστό των παιδιών κάτω των 15 
ετών ανέρχεται σε 16,1% (από 25% το 1992), ενώ το τµήµα του πληθυσµού ηλικίας 45-64 
ετών καταλαµβάνει ποσοστό 24,5% (από 19,3% το 1992). Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος 
κατέχει τη δεύτερη θέση στην ΕΕ σε φυσική αύξηση πληθυσµού (4,9%) µετά την Ιρλανδία και 
την πρώτη σε ετήσια γενική αύξηση πληθυσµού (2,6%). Επίσης, η ηλικιακή δοµή του 
πληθυσµού είναι σχετικά νεαρότερη από τον µέσο όρο της Ευρώπης.  

Η σύνθεση του πληθυσµού, κατά φύλο, δείχνει ελαφρά αυξηµένο το ποσοστό των 
γυναικών (51,4%) έναντι των ανδρών (48,6%), γεγονός που εξηγείται από τη µακροβιότητα 
των γυναικών σε σχέση µε τους άνδρες, αφού το προσδόκιµο ζωής για τους άνδρες 
υπολογίζεται σε 78,3 έτη, ενώ για τις γυναίκες σε 81,9 έτη. Εδώ και τρεις τουλάχιστον 
δεκαετίες, οι γεννήσεις αγοριών υπερβαίνουν αυτές των κοριτσιών. Η βρεφική θνησιµότητα 
έχει φθάσει σε χαµηλά επίπεδα και υπολογίζεται σε 3,1 θανάτους βρεφών ανά 1.000 γεννήσεις. 
Το συνολικό ποσοστό γονιµότητας ανέρχεται σε 1,35 παραµένει πολύ χαµηλότερο από το 2,4 
που ήταν το 1990. Από το 1996 και εντεύθεν το ποσοστό γονιµότητας είναι χαµηλότερο από 
2,10, το οποίο θεωρείται ως βάση για την εξασφάλιση της αναπλήρωσης του πληθυσµού. 

Ο συνολικός αριθµός των αλλοδαπών είναι ιδιαίτερα υψηλός και δεν είναι δυνατόν  να 
υπολογισθεί µε ακρίβεια. Από τα στοιχεία της ΥΣΤΑΤ, προκύπτει ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία προέρχεται από κράτη µέλη της ΕΕ (62,37%) και κυρίως, από την Ελλάδα 
(17,21%), το Ηνωµένο Βασίλειο (14,11%), τη Ρουµανία (13,91%) και τη Βουλγαρία (10,9%). 
Επίσης, σηµαντικός αριθµός µεταναστών προέρχεται από τις Φιλιππίνες (5,52%), τη Ρωσία 
(4,79%) και τη Σρι Λάνκα (4,27%).                           

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ   ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(Περιοχές που Ελέγχει το Κράτος) 

                                                                                              (000) 
Έτος 1992 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Κάτοικοι  615 757,9 776,4 796,9 819,1 839,8 840,4 
      Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου                                                   
 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2017 – 2052 
                                                                                                 (000) 
Έτος 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 2052 

Κάτοικοι 813,4 832,1 845,5 851,8 851,8 845,8 835,8 822,1 
                       Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου                                                   
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Ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού των αστικών κέντρων παρουσιάζει µια ελαφρά 
διαχρονική επιβράδυνση, η οποία είναι άρρηκτα συνδεµένη µε την µέχρι πρόσφατα καλή 
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις αγροτικές 
περιοχές, τη µικρή έκταση της χώρας η οποία διαθέτει σύγχρονους αυτοκινητόδροµους, αλλά 
και τις υψηλές τιµές που κυριαρχούν στην αγορά γης στα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην 
πρωτεύουσα. Σήµερα το 67,4% των κατοίκων ζουν σε αστικές περιοχές και το υπόλοιπο 32,6% 
σε αγροτικές, πολλές όµως εκ των οποίων έχουν σχεδόν ενοποιηθεί µε τα µεγάλα αστικά 
κέντρα. Το 1992 τα αντίστοιχα ποσοστά ήσαν 67,7% και 32,3%. Τη µεγαλύτερη πληθυσµιακή 
αύξηση από το 2006 έως το 2011 παρουσίασαν οι επαρχίες της Πάφου και της Λάρνακας µε 
ποσοστά αύξησης 19,2% και 14,8%, αντιστοίχως. Σε ό,τι αφορά τα αστικά κέντρα, οι 
µεγαλύτερες αυξήσεις πληθυσµού, κατά το ίδιο διάστηµα, σηµειώθηκαν επίσης στην Πάφο 
(19,4%) και στη Λάρνακα (12,8%).      

Σηµαντική ποσοτική και ποιοτική αλλαγή σηµειώνεται στα νοικοκυριά, καθώς, ενώ ο 
συνολικός αριθµός τους έχει αυξηθεί (από 220 χιλ. το 2001 σε 300 χιλ. το 2011), ο µέσος 
αριθµός ατόµων που περιλαµβάνουν έχει µειωθεί (από 3,1 το 2001 σε 2,7 το 2011). 
Παράλληλα, δύο στις τρεις γυναίκες, πλέον, εργάζονται (από µία στις δύο το 2001). Για δύο 
τουλάχιστον δεκαετίες οι συγκεκριµένες µεταβολές στο χαρακτήρα των νοικοκυριών είχουν ως 
αποτέλεσµα την ευκολία, την απλότητα και την ταχύτητα να κυριαρχούν ως κριτήρια για την 
αγορά καταναλωτικών αγαθών.           

 
4. Κυπριακή οικονοµία 

4.1. Ιστορικό της εξέλιξής της και γενική επισκόπηση της οικονοµίας 

Από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δηµοκρατίας (1960) έως της τουρκική εισβολή 
και κατοχή του βορείου τµήµατος της νήσου (1974), η τοπική οικονοµία χαρακτηριζόταν από 
την εξαγωγή πρώτων υλών (π.χ. χαλκού, αµιάντου) και γεωργικών προϊόντων (εσπεριδοειδή). 
Το έδαφος που κατέλαβαν τα τουρκικά στρατεύµατα, συνεισέφερε µέχρι το έτος 1974 στο 75% 
της τότε κυπριακής οικονοµίας. Από τα τέλη της δεκαετίας του ΄70 έως τις αρχές αυτής του 
΄80, η κυπριακή οικονοµία (περιοριζόµενη στο νότιο πλέον τµήµα του νησιού) έγινε 
µεταποιητική εξάγοντας κυρίως ενδύµατα και υποδήµατα. Τέλος, τις δεκαετίες του ΄80 και του 
΄90 η Κύπρος, χάρις στο καθεστώς “offshore”, µετατράπηκε σε ένα διεθνές τουριστικό και 
χρηµατοπιστωτικό κέντρο.  

Τα φορολογικά πλεονεκτήµατα έναντι των επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε την σύναψη 
πολλών διµερών διακρατικών συµφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας (46), προσέλκυσαν 
στη Κύπρο άνω των 230.000 εταιρών και αντίστοιχων ξένων επενδύσεων,  κεφαλαίων κλπ. Το 
φαινόµενο αυτό δηµιούργησε µια τοπική «βιοµηχανία» µεγάλων διεθνών δικηγορικών, 
λογιστικών, ασφαλιστικών, ναυτιλιακών (κλπ) γραφείων, καθώς και ενός τοπικού τραπεζικού 
συστήµατος  µε συνολικό ενεργητικό οκταπλάσιο περίπου του ΑΕΠ της χώρας. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Παγκόσµια Τράπεζα ενέταξε την Κύπρο στην κατηγορία των χωρών υψηλού 
εισοδήµατος και το ΔΝΤ µε τη σειρά του, την κατέταξε στις 33 πιο αναπτυγµένες οικονοµίες 
διεθνώς (2010), παρά τα όποια προβλήµατα παρουσιάστηκαν από το 2009. 

To έτος 2004 η Κυπριακή Δηµοκρατία έγινε µέλος της Ε.Ε. (και το έτος 2008 της 
Ευρωζώνης) και συνεπώς αναγκάστηκε να καταργήσει το καθεστώς «offshore», εισάγοντας 
την έννοια της «Κυπριακής Εταιρείας Διεθνών Επιχειρήσεων (ΚΕΔΕ)», συµβατή µε το 
κοινοτικό δίκαιο. Οι ΚΕΔΕ είναι πλέον εγχώριες εταιρείες, µπορούν να δραστηριοποιούνται 
και εντός Κύπρου (αντίθετα µε τις “offshore”), η εταιρική φορολογία είναι η χαµηλότερη στην 
Ε.Ε. (10% επί των καθαρών κερδών) και µε το κατάλληλο φορολογικό σχεδιασµό –π.χ. 
εταιρικές διαρθρώσεις ή “structures”-  δύναται να µειωθεί περαιτέρω κλπ. 

Σήµερα, η τρίτη µικρότερη οικονοµία (από 1.1.2011) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
χαρακτηρίζεται από τον τοµέα των υπηρεσιών (74,2% του ΑΕΠ και 74,5% του συνολικού 
εργατικού δυναµικού), όπως ο τραπεζικός (π.χ. χρηµατοοικονοµικά, διαχείριση κεφαλαίων, 
εµπιστευµάτων ή “trusts”, σύσταση εταιριών, ασφάλειες κλπ), η ναυτιλία, ο τουρισµός, τα 
κτηµατοµεσιτικά, η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα, ο ιδιωτικός νοσοκοµειακός 
τοµέας, οι συµβουλευτικές υπηρεσίες κλπ.. Οι τοµείς των κατασκευών, της βιοµηχανίας, των 
ορυχείων/λατοµείων και της παραγωγής ηλεκτρ. ενέργειας εκπροσωπούν το 14,5% του ΑΕΠ, 
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παρουσιάζοντας αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης ή στασιµότητα. Τέλος οι τοµείς της γεωργίας 
και αλιείας αποτελούν πλέον πολύ µικρούς παραγωγικούς κλάδους µε περιορισµένη επίδραση 
στην οικονοµία (2,1% του ΑΕΠ). 

Όπως συνέβη και στην περίπτωση της Ελλάδος, µετά το 1981, το κυπριακό βιοτικό 
επίπεδο γνώρισε ξαφνική άνοδο λόγω της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Μάλιστα, µετά την είσοδό της και στην Ευρωζώνη (2008), αυξήθηκε εντυπωσιακά και το 
εργατικό κόστος της Κύπρου µε αντίστοιχη όµως επιδείνωση της ανταγωνιστικότητάς της. Ως 
παράδειγµα αναφέρουµε ότι το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών της χώρας γνώρισε µια 
ξαφνική άνοδο φθάνοντας στο -15,6% του ΑΕΠ (2008), για να υποχωρήσει τα επόµενα έτη (το 
2011 διαµορφώθηκε στο -4,7%). Τα οφέλη από την υιοθέτηση του Ευρώ και η επί σειρά ετών 
αύξηση της κατανάλωσης και των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, είχαν δηµιουργήσει ένα 
θετικό κλίµα, συνοδευόµενο από καλή ψυχολογία και επέδρασαν θετικά στην αποφυγή 
δυσµενέστερων εξελίξεων Τελικά όµως το έτος 2009, η συνεχής 30χρονη σταθερή οικονοµική 
ανάπτυξη -ή «Κυπριακό οικονοµικό θαύµα»- έλαβε τέλος από τη διεθνή οικονοµική κρίση. Για 
πρώτη φορά µετά από τρείς δεκαετίες η Κύπρος γνώρισε ύφεση (-1,9% του ΑΕΠ). Το γεγονός 
αυτό είχε να συµβεί από την τουρκική εισβολή του 1974.  

Μέχρι το έτος 2011 η ανάπτυξη της κυπριακής οικονοµίας βασίσθηκε κυρίως στον 
τοµέα των υπηρεσιών, µε το ενεργητικό των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων να είναι, όπως 
προαναφέρθηκε, περίπου οκταπλάσιο του κυπριακού ΑΕΠ. Η προσέλκυση υπεράκτιων 
εταιρειών ή Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων (µετά το 2004) έδωσαν σηµαντική ώθηση 
στην ανάπτυξη, µε αποτέλεσµα να σηµειωθούν, επί πέντε συνεχή έτη, υψηλοί ρυθµοί 
ανάπτυξης που κυµάνθηκαν από 3,7-5,1%. Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι την τελευταία 
δεκαετία ο τουριστικός τοµέας δεν παρουσίασε σηµαντική βελτίωση των µεγεθών του.                  
Ο αριθµός των περιηγητών παραµένει στάσιµος, κοντά στα επίπεδα του 2000.  

Η άνθηση της οικοδοµικής δραστηριότητας στην Κύπρο έλαβε επίσης τέλος. Οι 
πωλήσεις εξοχικών κατοικιών σε µη Κύπριους πολίτες σηµείωσαν µεγάλη πτώση, η οποία σε 
ορισµένες Επαρχίες όπως π.χ. στην Πάφο έφθασε το 75% (2009). Μεγάλος αριθµός εξοχικών 
κατοικιών αναµένει αγοραστές που παρά τις µειώσεις των τιµών, έως και 20%, παραµένουν 
επιφυλακτικοί λόγω της διεθνούς οικονοµικής κρίσης. Οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα ρευστότητας, τα επενδυτικά τους σχέδια τίθενται σε αναµονή και η απασχόληση 
είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα, αφού οι εγγεγραµµένοι άνεργοι του τοµέα αποτελούν το 15% 
του συνόλου. Η πτώση στον κατασκευαστικό τοµέα είχε µεγάλες επιπτώσεις στο ρυθµό 
ανάπτυξης, καθώς ο κλάδος αυτός διαθέτει διακλαδικές σχέσεις και επηρεάζει το εγχώριο 
παραγωγικό σύστηµα και τη ζήτηση σε µια σειρά υπηρεσιών και προϊόντων, η οποία 
απευθύνεται, κατά µεγάλο τµήµα, στους εγχώριους παραγωγούς. 

Το οικονοµικό λοιπόν µοντέλο ανάπτυξης της Κύπρου διαφέρει προφανώς από αυτό 
της Ελλάδος. Επί είκοσι τουλάχιστον  χρόνια η Κύπρος υπήρξε ένα υπεράκτιο  τραπεζικό και 
χρηµατοπιστωτικό κέντρο, µε πλειάδα ξένων εταιριών (κυρίως ρωσικών), µε σηµαντικό 
τουριστικό, κατασκευαστικό και επιχειρηµατικό τοµέα. Μια οικονοµία η οποία, εκ πρώτης 
όψεως,  παρουσιάζει  κοινά χαρακτηριστικά µε τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη-µέλη της ΕΕ που 
γειτνιάζουν στην λεκάνη της Μεσογείου και σηµαντικότερους οικονοµικούς εταίρους τη Ρωσία 
(χρηµατοπιστωτικό και τουριστικό τοµέα), το Ην. Βασίλειο (τουρισµός) και την Ελλάδα 
(διµερές εµπόριο). 

Η διεθνής οικονοµική κρίση έφερε στην επιφάνεια τα διαρθρωτικά προβλήµατα της 
κυπριακής οικονοµίας. Η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της σε διεθνές επίπεδο, γνωρίζει 
συνεχή επιδείνωση µετά το 2009 όταν κατείχε την 34η θέση. Έκτοτε υποβαθµίστηκε στην 40η 
το 2010 και απώλεσε άλλες 7 θέσεις το 2011 στην σχετική κλίµακα του World Economic 
Forum. Ένα σηµαντικό πρόβληµα της κυπριακής οικονοµίας είναι, επίσης, η µεγάλη αύξηση 
των απασχολουµένων, κατά την τελευταία εικοσαετία, στο δηµόσιο τοµέα, µε ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για το κρατικό µισθολόγιο και τα δηµόσια ελλείµµατα. 

Η Κυπριακή οικονοµία εξακολούθησε, σύµφωνα µε τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, να βρίσκεται σε ευαίσθητη ισορροπία λόγω του δηµογραφικού προβλήµατος και 
των επιβαρύνσεων που επιφέρει στα ασφαλιστικά ταµεία η συνεχιζόµενη γήρανση του 
πληθυσµού, δια της καταβολής των συντάξεων και της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Κατά 
την υιοθέτηση του προγράµµατος σύγκλισης 2007-2010, η ΕΕ επεσήµανε ότι η Κύπρος 
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βρίσκεται µεταξύ των 6 κρατών-µελών της ΕΕ, που χαρακτηρίζονται ως χώρες «υψηλού 
κινδύνου», καθώς θα βρίσκεται µέχρι το 2050 στη θέση κατά την οποία θα υποχρεούται να 
καταβάλει το 11,5% του ΑΕΠ για πληρωµή συντάξεων. Η συντηρητική, επίσης, πολιτική που 
ακολούθησαν οι τράπεζες (π.χ. υψηλά επιτόκια χορηγήσεων και σηµαντικό κόστος τραπεζικών 
εργασιών) επηρέασε αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση, περιόρισε την ανάπτυξη και κατά 
συνέπεια δεν δηµιούργησε συνθήκες για την αύξηση της απασχόλησης.  

Τέλος, το τεράστιο µέγεθος του τραπεζικού τοµέα που σε περίπτωση  προβλήµατος δεν  
είναι δυνατό να αντιµετωπισθεί από το κράτος (βλ. πχ ιρλανδική κρίση 2010), σε συνδυασµό 
µε τις δηµοσιονοµικές ανισορροπίες της χώρας και τη διεθνή οικονοµική κρίση, ή κάποιο άλλο 
ατυχές γεγονός (π.χ.  καταστροφή µέρους της ενεργειακής-ηλεκτροπαραγωγικής- υποδοµής της 
χώρας από την έκρηξη στο Μαρί τον Ιούλιο του 2011)  αποδεικνύουν το µεγάλο βαθµό 
ευαισθησίας της κυπριακής οικονοµίας. Από το Φθινόπωρο του έτους 2010 η κυπριακή 
οικονοµία ετέθη στο στόχαστρο των διεθνών οίκων αξιολόγησης και σε διάστηµα οχτώ µηνών 
διολίσθησε από τη κατηγορία ΑΑ- σε αυτή της ΒΒΒ+ όπου κατατάσσεται και η Ιρλανδία. Ένα 
χρόνο αργότερα επρόκειτο να αρχίσει κι αυτή διαπραγµατεύσεις για την υπογραφή 
«Μνηµονίου» εφαρµογής σκληρών δηµοσιονοµικών διαρθρωτικών µέτρων µε τους 
εκπροσώπους των πιστωτών της (Τρόικα – ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ). Το κυπριακό οικονοµικό µοντέλο 
αντιµετωπίζει πλέον σοβαρό υπαρξιακό κίνδυνο.  
 
4.2  Εξέλιξη Βασικών Οικονοµικών Μεγεθών 

Όπως προαναφέρθηκε, η οικονοµία της Κύπρου µετά από ανοδική πορεία µερικών 
δεκαετιών, που είχε ως επιστέγασµα την ένταξη της χώρας στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, 
εισήλθε σε ύφεση το 2009, ενώ το 2010 και το 2011 σηµείωσε περιορισµένη ανάπτυξη. Όσον 
αφορά στο 2012, προβλέπεται ότι η οικονοµία θα επανέλθει σε ύφεση. 

 Η µεγάλη εµπιστοσύνη στις δυνατότητες της οικονοµίας και στο υγιές τραπεζικό 
σύστηµα, δηµιούργησαν κατ΄ αρχήν προσδοκίες ότι η Κύπρος θα ξεπερνούσε την διεθνή 
οικονοµική κρίση. Η υπερεκτίµηση αυτή χαρακτήριζε µεγάλη µερίδα πολιτών και  
κυβερνητικών αξιωµατούχων, µε αποτέλεσµα να µην ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την 
αντιµετώπιση της κρίσης, παρά τις έγκαιρες και έντονες προειδοποιήσεις των παραγωγικών 
φορέων, όπως του Κυπριακού Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (ΚΕΒΕ) και της 
Οµοσπονδίας Εργοδοτών & Βιοµηχάνων (ΟΕΒ).   
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 
(Εκατοµµύρια ευρώ – τρέχουσες τιµές)                                                                                                                                                           

 2007 2008 2009 2010** 2011** 
Α.Ε.Π. (τρέχουσες τιµές) 15.829,7 17.157,1 16.853,5 17.406,0 17.973,3 

Μεταβολή %* 5,1 3,6 - 1,9 1,3 0,5 
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ Α.Ε.Π. 20.600 21.800 20.900 21.000 21.100 

Μεταβολή % 6,8 6,4 -2,3 2,4 1,9 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ----------- ---------- 8.535,6 8.626,8 8.988,3 

Μεταβολή % ----------- ---------- ---------- 1,1 4,2 
ΔΗΜ. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝ. ΚΥΒ. (% ΑΕΠ) 3,5 0,9 -6,1 -5,3 -6,3 

ΔΗΜ. ΧΡΕΟΣ 9.307,3 8.388,1 9.864,5 10.676,6 12.777,4 
% επί ΑΕΠ 58,8 48,9 58,5 61,3 71,1 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ % 2,37 4,67 0,33 2,43 3,29 
ΑΝΕΡΓΙΑ % επί του οικ. εν. πληθ. 3,0 2,8 4,3 6,3 7,9 

ΙΣΟΖ. ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ % ΑΕΠ -11,8 -15,6 - 10,7 -9,8 -4,7 

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ ΣΕ ΜΟΝ. ΑΓΟΡ. 
ΑΞΙΑΣ (PPS) - (ΕΕ27=100) 94 100 99 95 92 

Πηγές: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου - Υπουργείο Οικονοµικών – Κυπριακή στατιστική Υπηρεσία - EUROSTAT  
(*) σε σταθερές τιµές 2005 
(**) προκαταρκτικά στοιχεία                                                                                                                                               
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(Α)Ακαθάριστο  Εγχώριο  Προϊόν 

Η οικονοµία της Κύπρου σηµείωνε κατά τα τελευταία έτη σηµαντικούς ρυθµούς 
ανάπτυξης, υψηλότερους από αυτούς της ευρωζώνης που πλησίαζαν κατά πολύ τους ρυθµούς 
ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας. Όπως προανεφέρθηκε, το 2009 το ΑΕΠ συρρικνώθηκε 
κατά 1,9%, για πρώτη φορά µετά από 35 χρόνια. Τη σηµειωθείσα επιβράδυνση στο ρυθµό 
ανάπτυξης, διαδέχθηκαν χαµηλοί ρυθµοί ανάπτυξης το 2010 (1,3%) και το 2011 (0,5%), λόγω 
της γενικότερης οικονοµικής ύφεσης, που εµφανίζεται εντονότερη στους τοµείς των 
κατασκευών και του εµπορίου. Αυτή η δυσµενής τάση αναµένεται να επιδεινωθεί κατά τo 
2012. 

 
 

 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΕΠ 2004-2011 

(εκ. ευρώ σε τρέχουσες τιµές) 
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Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου                                                   

 
 
Το έτος 2011 η αξία του κυπριακού ΑΕΠ ανήλθε στο ποσό των 17,97 δισ. ευρώ.                

Η µεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ προέρχεται παραδοσιακά από τις υπηρεσίες (74,2%) και 
συγκεκριµένα από τον τοµέα των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και διαχείρισης 
ακίνητης περιουσίας (18,6%). Το χονδρικό, λιανικό εµπόριο και τα ξενοδοχεία-εστιατόρια 
αποτελούν τη δεύτερη πηγή του ΑΕΠ (16,8%) και ακολουθεί ο τοµέας της δηµόσιας διοίκησης 
και εκπαίδευσης (16,3%). Ο δευτερογενής τοµέας εκπροσωπεί το 14,5% του ΑΕΠ και 
εξακολουθεί να παρουσιάζει αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Τέλος οι τοµείς της γεωργίας και 
της αλιείας αποτελούν πλέον πολύ µικρούς παραγωγικούς κλάδους µε αµελητέα επίδραση στην 
οικονοµία (2,1% του ΑΕΠ). 

 
(Β) Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ 

Η ανάπτυξη της κυπριακής οικονοµίας αντικατοπτρίζεται, ως είναι φυσικό και στην 
αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Κατά το 2009 το κατά κεφαλήν εισόδηµα συρρικνώθηκε, για 
πρώτη φορά, κατά 2,3%, ενώ το 2010 και το 2011 αυξήθηκε κατά 2,4 και 1,9 %, αντιστοίχως. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της EUROSTAT, το 2011, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κύπρου σε 
όρους αγοραστική δύναµης (PPS) µειώθηκε από 95 σε 92 µονάδες. Εξακολουθεί, ωστόσο να 
παραµένει υψηλότερο αυτού της Ελλάδος (89) και των περισσοτέρων νέων κρατών - µελών 
ΕΕ.  
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ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ 2011 

(ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ - PPS) 
Λουξεµβούργο 274 Κύπρος                                     92 
Ολλανδία 131 Σλοβενία 84 
Αυστρία 129 Μάλτα                                        83 
Ιρλανδία 127 Ελλάδα                                      82 
Δανία 125 Τσεχία                                       80 
Σουηδία 126 Πορτογαλία                               77 
Γερµανία 120 Σλοβακία                                   73 
Βέλγιο 118 Εσθονία                                     67 
Φινλανδία 116 Ουγγαρία                                   66 
Η. Βασίλειο 108 Πολωνία                                    65 
Ευρωζώνη 108 Λιθουανία                                  62 
Γαλλία 107 Λετονία                                      58 
Ιταλία 101 Ρουµανία                                   49 
Ισπανία 99 Βουλγαρία                                 45 

 Πηγή: Eurostat 
 

(Γ) Προϋπολογισµός 

Το έλλειµµα του εγκεκριµένου προϋπολογισµού (8.988,3 εκατ. ευρώ) αυξήθηκε το 
έτος 2011 στο 6,3% του ΑΕΠ από 5,3% το 2010. Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2010 είχε 
ανέλθει σε 8.626,8 εκατ. ευρώ. Τα Υπουργεία που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τοµείς 
της υγείας, παιδείας, κοινωνικών ασφαλίσεων, οδικής ασφάλειας και ενέργειας, έλαβαν 
µεγαλύτερες, συγκριτικά αυξήσεις από τα άλλα υπουργεία.  

Προτεραιότητα δόθηκε στις δαπάνες για κοινωνικές παροχές, στα αναπτυξιακά 
προγράµµατα και στα έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή.   

(Δ) Δηµοσιονοµικό Ισοζύγιο 
Το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο της Κύπρου ήταν για πολλά χρόνια ελλειµµατικό, αλλά η 

ασκηθείσα οικονοµική πολιτική, πριν την ένταξη στην ΟΝΕ είχε θετικά αποτελέσµατα και έτσι  
το έλλειµµα µειώθηκε διαχρονικά  από -4,1% του ΑΕΠ που ήταν το 2004, σε -1,2% το 2006. 
Τα αποτελέσµατα της πολιτικής αυτής ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, αφού το 2007 το έλλειµµα 
του δηµοσιονοµικού ισοζυγίου όχι µόνον εξαλείφθηκε, αλλά µετατράπηκε σε πλεόνασµα 
+3,4% επί του ΑΕΠ και σε +0,9% στο 2008.  

 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
Έτος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Σε εκ. € -515,6 -325,5 -172,5 553,8 160,6 -1.030,7 -920,1 1.118,9 
% ΑΕΠ - 4,1 - 2,4 - 1,2 3,5 0,9 -6,1 - 5,3 -6,3 

    Πηγή:  Κεντρική Τράπεζα Κύπρου            
 
Ωστόσο, από το 2009 που είναι η πρώτη χρονιά που η παρούσα Κυβέρνηση είχε την 

ευθύνη για τον σχεδιασµό της οικονοµίας και την εκτέλεση του προϋπολογισµού, το 
δηµοσιονοµικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειµµα της τάξης του -6,1%. Οι δηµόσιες δαπάνες 
αυξήθηκαν κατά 4,5% εκ. ευρώ. Οι δαπάνες για την καταβολή συντάξεων και µισθών σε 
υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα αποτέλεσαν το 29,4% των συνολικών δαπανών. Έκτοτε οι 
δηµόσιες δαπάνες εξακολουθούν να λειτουργούν ανασταλτικά για την εξυγίανση των 
δηµοσίων οικονοµικών, κάτι που έχει επισηµανθεί από τους διεθνείς οργανισµούς (ΔΝΤ, 
Παγκόσµια Τράπεζα).  

Ακολουθώντας τις τάσεις αυτές, το έλλειµµα του δηµοσιονοµικού ισοζυγίου της 
γενικής κυβέρνησης κατά το έτος 2010 συγκρατήθηκε στο 5,3% (ήτοι -920,1 εκ. ευρώ), ενώ το 
2011 παρουσίασε πάλι ανοδικές τάσεις ανερχόµενο σε 6,3% (ήτοι -1.118,9 εκ. ευρώ). 
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Σηµειώνεται ότι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα στην Ευρωζώνη µειώθηκε σηµαντικά από 
6,2% (το 2010) σε 4,1% και στην Ελλάδα από 10,3% (το 2010) σε 9,1% του ΑΕΠ. 
 
(Ε) Δηµόσιο Χρέος 

Το Δηµόσιο Χρέος ξεπέρασε τα 10,6 δισ. ευρώ το 2010, ήτοι 61,3% του ΑΕΠ και το 
2011 ανήλθε σε 12,8 δισ. ( ήτοι 71,1% του ΑΕΠ). Σηµειώνεται, πάντως ότι ο µέσος όρος στην 
Ευρωζώνη ανέρχεται στο 87,2% (έναντι 85,3% το 2010), ενώ στην Ελλάδα ανήλθε σε 165,3% 
του ΑΕΠ (2011). Το χρέος της Κύπρου εξακολουθεί, πάντως, να έχει έντονα ανοδικές τάσεις 
και εκτιµάται ότι το πρώτο τρίµηνο του 2012 θα ξεπεράσει το 72,6%.   

Τα δηµόσια έσοδα κατά το 2011 παρουσιάζουν µικρή αύξηση σε σύγκριση µε τον 
προηγούµενο χρόνο. Ο ρυθµός αύξησης των δηµόσιων εσόδων κατά το 2011 έφτασε στο 2,0% 
σε σύγκριση µε ρυθµό αύξησης ύψους 5,9% τον προηγούµενο χρόνο.  

Κατά το  2011, οι δηµόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,0%. Τις σηµαντικότερες 
αυξήσεις παρουσιάζουν οι δαπάνες για πληρωµές τόκων (17,9%), συντάξεις (11,3%), καθώς 
και οι πληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (8,2%).    

 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
2007 – 2011 (ανά τρίµηνο) 
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Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών 

 
Όσον αφορά στο δηµόσιο τοµέα, σύµφωνα µε τη στατιστική υπηρεσία της Κυπριακής 

Δηµοκρατίας, ο συνολικός αριθµός των υπαλλήλων σε κεντρική κυβέρνηση, τοπικές αρχές και 
εταιρείες ελεγχόµενες από την κυβέρνηση (ευρύς δηµόσιος τοµέας) ανερχόταν, το τελευταίο 
τέταρτο του 2011, σε 72.208, διατηρούµενος σχεδόν στο ίδιο επίπεδο µε το 2010 (72.210) και 
σηµειώνοντας περιορισµένη αύξηση της τάξης του 0,7% σε σχέση µε το 2009 (71.715). Ως 
προς τις δαπάνες προσωπικού, σύµφωνα µε τη Δηµοσιονοµική Έκθεση του Γενικού 
Λογιστηρίου της Κυπριακής Δηµοκρατίας, το 2011, ανήλθαν σε 2.625,87 εκ. ευρώ, 
σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 5% και του 9,6% σε σχέση µε το 2010 και το 2009, 
αντιστοίχως.    
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
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Υπενθυµίζεται ότι η  Κύπρος, το Δεκέµβριο του 2007, ως επικείµενο µέλος της ζώνης 
του Ευρώ, κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρώτο Πρόγραµµα Σταθερότητας (ΠΣ) για 
τα έτη 2007-2011. Κύριοι άξονες της οικονοµικής πολιτικής που περιλαµβάνονταν στο ΠΣ 
ήταν η διατήρηση πλεονάσµατος ή εµφάνιση  ελάχιστου ελλείµµατος στο δηµοσιονοµικό 
ισοζύγιο και σηµαντική µείωση του δηµοσίου χρέους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε, τότε, 
την αξιοποίηση των εκτάκτων εσόδων για περαιτέρω µείωση του δηµοσίου χρέους και όχι για 
την διενέργεια δαπανών και παράλληλα κάλεσε την Κύπρο να προβεί σε µεταρρυθµίσεις στα 
ταµεία κοινωνικών ασφαλίσεων και στον τοµέα υγείας, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η 
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών. Το Δηµόσιο χρέος, µειώθηκε 
αρχικά, το 2008, στο 48,9% του ΑΕΠ από το 58,8% που ήταν το 2007. Ωστόσο, το 2009, 
αυξήθηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ, για πρώτη φορά µετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (58,5% του ΑΕΠ), για να συνεχίσει την ανοδική του πορεία το 2010 και το 2011.  

 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  

2004-2011 (ΕΚ. ΕΥΡΩ)  
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Το εξωτερικό δηµόσιο χρέος ξεπερνά το ήµισυ του συνολικού δηµόσιου χρέους (6,7 
δισ. ευρώ, ήτοι 53%). Από το συνολικό εξωτερικό χρέος το µεγαλύτερο µέρος αφορά 
ευρωπαϊκά µεσοπρόθεσµα γραµµάτια και το υπόλοιπο ποσοστό µακροπρόθεσµα και 
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βραχυπρόθεσµα δάνεια. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης προς το 
Δ.Ν.Τ..  

 
(ΣΤ) Πληθωρισµός 

Ο πληθωρισµός αυξήθηκε το έτος 2011 στο 3,29% (από 2,43% το 2010), λόγω της 
µεγάλης αύξησης της τιµής της ηλεκτρικής ενέργειας (σε συνέχεια της καταστροφής του 
κεντρικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθµού της χώρας στο Μαρί ) και της εξάρτησης της Κύπρου 
από το πετρέλαιο. Υπολογίζεται, µάλιστα, ότι θα διατηρηθεί άνω του 3% και το πρώτο 
τετράµηνο του 2012 (3,16% από 2,93% το πρώτο τετράµηνο 2011). Το ποσοστό του 
πληθωρισµού κινείται σε υψηλότερα επίπεδα από τον µέσο όρο τόσο της ΕΕ (3,1%), όσο και 
της Ευρωζώνης (2,7%). Σηµειώνεται ότι το 2009 (έτος ύφεσης για την κυπριακή οικονοµία) ο 
πληθωρισµός είχε σηµειώσει σηµαντική µείωση περιοριζόµενος στο 0,33% (έναντι 4,67% το 
2008).   

Αυξήσεις τιµών παρατηρούνται στους τοµείς υγείας, ξενοδοχείων/εστιατορίων, 
εκπαίδευσης και τροφίµων/µη αλκοολούχων ποτών.  
                                                
                                           ΕΞΕΛΙΞΗ  ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 

    Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 

(Ζ) Ανεργία  και Αγορά Εργασίας 

Η ανεργία σηµειώνει στην Κύπρο σταθερή επιδείνωση από το 2009, µε το ποσοστό της 
να διαµορφώνεται το 2011 στο 7,9% (από 6,3% το 2010). Ο αριθµός των εγγεγραµµένων 
ανέργων ανήλθε, το Δεκέµβριο 2011, σύµφωνα µε την ΥΣΤΑΤ, σε 31.432 πρόσωπα, 
σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 28% σε σχέση µε το Δεκέµβριο 2010. Η αύξηση του 
αριθµού των ανέργων αποδίδεται, κατά κύριο λόγο, στους τοµείς του εµπορίου (αύξηση 1.585), 
των κατασκευών (αύξηση 1.352), των υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης (αύξηση 
1.224), της µεταποίησης (αύξηση 969) και της δηµόσιας διοίκησης (αύξηση 437). Σε επίπεδο 
ηλικιών, η αύξηση της ανεργίας αφορά, καταρχάς, στην ηλικιακή οµάδα από 30-39 ετών 
(αύξηση 1.583), ενώ ακολουθούν οι οµάδες 25-29 (αύξηση 1.120) και 50-59 ετών (αύξηση 
1.086). Κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί ότι για το πρώτο τρίµηνο 2012, η ανεργία αναµένεται 
να ανέλθει στο 11,1% (από 7,5% το πρώτο τρίµηνο 2011).      

 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΕΡΓΩΝ 2000-2011 (ΧΙΛ.) 
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Πηγή: ΥΣΤΑΤ 
 

Έτος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ποσοστό 2,29 2,56 2,50 2,37 4,67 0,33 2,43 3,29 
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Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός υπολογίζεται στα 413, 6 χιλ. άτοµα, ήτοι 52% του 
συνολικού πληθυσµού. Το ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό των ηλικιών 15-64 
υπολογίζεται σε 73,5% του συνολικού πληθυσµού των ηλικιών αυτών. Ο αριθµός των 
απασχολουµένων εκτιµάται σε 388,7 χιλ. άτοµα (54,7% άνδρες και 45,3% γυναίκες) και το 
ποσοστό απασχόλησης των ηλικιών 20-64 σε 73,4%. Οι απόφοιτοι της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης στην ηλικιακή οµάδα 25-64 αποτελούν το 37,2% του συνόλου των 
απασχολουµένων και οι απόφοιτοι Λυκείου το 38%. 

Μεταξύ 2005 και 2011 παρατηρείται µείωση των απασχολουµένων  στον πρωτογενή 
τοµέα (µε εξαίρεση τις περιορισµένες αυξήσεις το 2009 και 2010), µε ανάλογη µετακίνηση του 
εργατικού δυναµικού στους άλλους τοµείς. Ο τριτογενής τοµέας αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
παραγωγικός και είναι σηµαντικός για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, αφού 
συγκεντρώνοντας τα ¾ των απασχολουµένων, συµµετέχει στην διαµόρφωση του ΑΕΠ µε 
74,2%. Ο µέσος όρος των κανονικών ωρών εργασίας την εβδοµάδα στην κύρια εργασία, για 
τους εργαζόµενους µε πλήρη απασχόληση, είναι 41 περίπου ώρες και για τους εργαζόµενους µε 
µερική απασχόληση 21,5 ώρες. 
 

KΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
(% επί του συνόλου) 

 

Τοµέας 2011* 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Πρωτογενής 7,3 7,4 7,2 7,0 7,4 8,0 8,6 

Δευτερογενής 18,2 19,1 20,0 20,5 20,6 20,5 20,4 

Τριτογενής 74,5 73,5 72,8 72,5 71,9 71,5 71,0 

       Πηγή: ΥΣΤΑΤ 
       (*) προκαταρκτικά στοιχεία                    
 
                                                                                             

KΑΤΑΝΟΜΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
(χιλιάδες) 

 

Τοµέας 2011* 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Πρωτογενής 28,5 28,6 28,0 27,2 28,2 29,5 31,0 

Δευτερογενής 70,8 74,0 77,2 79,8 78,2 75,6 73,6 

Τριτογενής 289,4 284,1 281,2 282,1 272,7 263,9 256,7 

      Πηγή: ΥΣΤΑΤ 
       (*) προκαταρκτικά στοιχεία            
                                                                                                          

Ο κατώτατος κυπριακός µισθός (υπερβαίνει τα 870 Ευρώ) για νεοπροσλαµβανόµενους  
ή για όσους συµπλήρωσαν συνεχή εργασία έξι µηνών στον ίδιο εργοδότη, είναι υψηλότερος 
από τους αντίστοιχους πολλών κρατών µελών της Ε.Ε. (Ισπανία, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία, 
κλπ). Οι διατάξεις περί κατωτάτου µισθού ή ωροµισθίου καλύπτουν µόνον οκτώ επαγγέλµατα, 
ήτοι πωλητές, γραφείς, νοσηλευτικούς βοηθούς, βοηθούς παιδοκόµους, βοηθούς βρεφοκόµους, 
σχολικούς βοηθούς, φρουρούς και φροντιστές. Για τις λοιπές κατηγορίες επαγγελµάτων δεν 
υπάρχει νοµοθετική ρύθµιση, εκτός εκείνων που καλύπτονται από τις συλλογικές συµβάσεις. 
Για όσους δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω, ισχύει µόνον η όποια ιδιωτική συµφωνία µεταξύ 
εργοδότη και εργαζόµενου, χωρίς να υπάρχει θεσµοθετηµένο κατώτατο όριο. Οι µισθοί των 
δηµοσίων υπαλλήλων είναι ιδιαίτερα υψηλοί και για λόγους απλής σύγκρισης, θα µπορούσε να 
λεχθεί ότι σε γενικές γραµµές είναι υπερδιπλάσιοι των µισθών των Ελλήνων δηµοσίων 
υπαλλήλων.  
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Οι εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα απασχολούνται, κατά κανόνα, σε µικρές 
επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 99,9% του συνόλου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat 
το 40% των εργαζοµένων απασχολείται σε επιχειρήσεις που έχουν 1-9 εργαζόµενους, το 44% 
σε επιχειρήσεις που έχουν κάτω των 250 εργαζοµένων και τέλος µόνον το 15% απασχολείται 
στις µεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που διαθέτουν περισσότερους από 250 εργαζόµενους, 
που ως ποσοστό είναι το χαµηλότερο στην ΕΕ των 27, όπου ο µέσος όρος ανέρχεται σε 33%. 

 
Όσον αφορά στους συντελεστές εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, η συνοπτική τους 

κατάσταση είναι η ακόλουθη: 
 

• Ο συντελεστής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες ανέρχεται σε 12,6% 

• Για τους υπαλλήλους ο ανωτέρω συντελεστής ανέρχεται σε 6,8% 
• Για τους εργοδότες σε 6,8% 
• Η συνεισφορά των εργοδοτών στο Ταµείο Πλεονάζοντος Προσωπικού 

ανέρχεται στο 1,2% 
• Η συνεισφορά των εργοδοτών στο Ταµείο Βιοµηχανικής Κατάρτισης 

ανέρχεται στο 0,5% 
• Η συνεισφορά των εργοδοτών στο Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής ανέρχεται στο 

2%. 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΑΕΠ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ) 

Βάση: ΕΕ-27=100 

Λουξεµβούργο 170,0 Μάλτα 91,0 

Ιρλανδία 137,0 Κύπρος 90,3 

Βέλγιο 127,5 Σλοβακία 81,4 

Γαλλία 116,0 Σλοβενία 80,4 

Αυστρία 115,3 Πορτογαλία 76,5 

Σουηδία 114,5 Τσεχία 73,4 

Ολλανδία 113,2 Ουγγαρία 71,2 

Δανία 111,6 Εσθονία 69,3 

Φινλανδία 111,5 Πολωνία 66,8 

Ιταλία 109,4 Λιθουανία 62,4 

Ισπανία 109,0 Λετονία 54,6 

Ην. Βασίλειο 106,6 Ρουµανία 48,8 

Γερµανία 105,4 Βουλγαρία 41,3 

Ελλάδα 94,8   

Πηγή: Κέντρο Παραγωγικότητας (τελευταία ενηµέρωση 18.04.2012) 
 

Η συνεχιζόµενη αύξηση του ποσοστού ανεργίας στην Κύπρο, η οποία έχει αποκτήσει 
πλέον δοµικό χαρακτήρα, έχει αναχθεί σε ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της 
κυπριακής οικονοµίας, συνδεόµενο άµεσα µε την απορρύθµιση της κυπριακής αγοράς 
εργασίας. Δεδοµένου, δε, ότι οι προσδοκίες αποκλιµάκωσης των επιπέδων ανεργίας, κατά την 
τουριστική περίοδο, φαίνεται να διαψεύδονται, η κυπριακή κυβέρνηση προσανατολίζεται στη 
λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του φαινοµένου. 

Κύρια αιτία της απορρύθµισης της κυπριακής αγοράς εργασίας, πέραν της οικονοµικής 
συγκυρίας και της, εν γένει, απορρύθµισης των εργασιακών σχέσεων, αποτελεί η µαζική 
έλευση εργαζοµένων από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
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Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δηµοκρατίας, ο συνολικός αριθµός των 
απασχολούµενων αλλοδαπών στην Κύπρο ανέρχεται σε 119.866. Οι περισσότεροι εργάζονται 
ως οικιακοί βοηθοί (21,4%), στο χονδρικό και λιανικό εµπόριο (14,5%), σε εστιατόρια (10%), 
στη µεταποίηση (8,5%) και σε ξενοδοχεία (6,6%). Το ποσοστό των απασχολούµενων από 
κράτη µέλη της ΕΕ ανέρχεται σε 48,2%, µε το 28,05% εξ αυτών να προέρχεται από τη 
Ρουµανία, το 21,4% από την Ελλάδα, το 18,9% από τη Βουλγαρία και το 7,8% από το Ην. 
Βασίλειο. Το µεγαλύτερο ποσοστό των εξ Ελλάδος απασχολουµένων συγκεντρώνεται στο 
λιανικό/ χονδρικό εµπόριο και τις επισκευές (21,4%), ενώ ακολουθούν οι κατασκευές (14,8%), 
τα εστιατόρια (9,6%), η µεταποίηση (9,3%) και η δηµόσια διοίκηση (9,3%). 

Σηµαντικός αριθµός Ελλήνων υποβάλλει αιτήσεις στις σχετικές εξετάσεις για διάφορες 
κρατικές θέσεις. Την τριετία 2008-2010 400 Έλληνες υπέβαλαν αιτήσεις και επέτυχαν στις 
εξετάσεις 130 από αυτούς. Οι τελευταίοι κατέλαβαν µη επιστηµονικές θέσεις (µέχρι την 
κλίµακα Α7) και επιστηµονικές θέσεις (από την κλίµακα Α8 και άνω). Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου, όπου για τον 
διορισµό των εκπαιδευτικών ισχύει η επετηρίδα, το 20% περίπου των εγγεγραµµένων 
εκπαιδευτικών µέσης εκπαίδευσης και το 10% εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι 
Έλληνες πολίτες. Τέλος ο τοµέας της υγείας, δηµόσιος και ιδιωτικός, προσελκύει επίσης τους 
Έλληνες επιστήµονες, όπως εντατικολόγους, αναισθησιολόγους, ακτινολόγους, ορθοπεδικούς 
κλπ και βοηθητικό ή παραϊατρικό προσωπικό.   

 Σηµειώνεται ότι µεγάλος αριθµός «κοινοτικών» είτε έρχεται στην Κύπρο, χωρίς να 
έχει, εκ των προτέρων, εξασφαλίσει εργασία, είτε χάνει την εργασία του κατά την παραµονή 
του στη χώρα. Επιπλέον, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το 1/3 των «κοινοτικών» εργαζοµένων δεν 
έχει δηλωθεί, επισήµως, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατόν να ελεγχθούν οι συνθήκες 
εργασίας τους και οι µισθολογικές τους απολαβές και να εντείνεται η απορρύθµιση των 
εργασιακών σχέσεων.  
 Δεδοµένου ότι η κυπριακή οικονοµία φαίνεται να αγγίζει τα όριά της ως προς τις 
δυνατότητες απορρόφησης ξένων εργαζοµένων, η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους µείωσης της 
εισροής ξένου εργατικού δυναµικού και αντιµετώπισης της αδήλωτης εργασίας. Το ενδεχόµενο 
θέσεως ενός γενικότερου ανωτάτου ορίου (οροφής) δεν εξετάζεται, µέχρι στιγµής, θετικά, 
καθώς, ακόµα και σε περίπτωση θετικής απάντησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εφαρµογή 
του θα έθιγε και τον ολοένα αυξανόµενο αριθµό «κοινοτικών» εργαζοµένων εξ Ελλάδος. Όσον 
αφορά στην προοπτική καθιέρωσης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως απαραίτητης 
προϋπόθεσης για όσους αναζητούν εργασία στην Κύπρο και αυτή η λύση φαίνεται να 
προσκρούει σε προβλήµατα, καθώς, πρώτον, είναι αµφίβολο κατά πόσον είναι συµβατή µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο και, δεύτερον, επίσηµη γλώσσα της Κυπριακής Δηµοκρατίας είναι και η 
τουρκική. 
 Αναφορικά µε το πρόβληµα της αδήλωτης εργασίας, ως πιθανές λύσεις εξετάζονται 
η καθιέρωση της άµεσης εγγραφής στο αρµόδιο Υπουργείο του ξένου εργαζοµένου από τον 
εργοδότη του και η υποχρεωτική τήρηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας από τις 
κατασκευαστικές εταιρείες που αναλαµβάνουν δηµόσια έργα, ακόµα και εάν δεν τις έχουν 
υπογράψει. Επιπλέον, καθώς το κόστος των επιδοµάτων ανεργίας για τους «κοινοτικούς» 
ανέργους είναι, ήδη, ιδιαιτέρως υψηλό (υπολογίζεται σε 20 εκ. ευρώ) και ελλοχεύει ο κίνδυνος 
εξάπλωσης του φαινοµένου του “welfare shopping” και στην Κύπρο, διερευνώνται οι 
δυνατότητες θέσεως ελαχίστου ορίου ετών παραµονής στη χώρα για την καταβολή 
προνοµιακών επιδοµάτων. 
 
(Η) Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρέµενε υπό έλεγχο για αρκετά χρόνια, αλλά 
από το 2004 και εντεύθεν άρχισε να επιδεινώνεται επικίνδυνα. Το 2005 το έλλειµµα στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε σε 5,9% του ΑΕΠ και εκτοξεύθηκε στο 15,6% του 
ΑΕΠ το 2008. Έκτοτε ακολουθεί πτωτική πορεία, ενώ το 2011 σηµείωσε σηµαντική µείωση 
ανερχόµενο στο -4,7%. 
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ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ                                                                                                                                                                       
Έτος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών  (εκ. ευρώ) -461,1 -1.005,3 -1.865 -2.679,0 -1.808,0 -1.711,9 -848,9 

Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών / % ΑΕΠ - 5,9 -7,0 -11,8 -15,6 - 10,72 -9,8 -4,7* 

*Προσωρινά στοιχεία   
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου   
                                                 

Οι δυσµενείς εξελίξεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν αποτέλεσµα, 
κυρίως, της διεύρυνσης του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου και της µικρότερης αύξησης 
του πλεονάσµατος στο ισοζύγιο των υπηρεσιών. Μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ οι 
εισαγωγές συνέχισαν να αυξάνονται µε υψηλούς ρυθµούς, ενώ οι µικρές αυξήσεις που 
σηµειώνονταν στις εξαγωγές αγαθών δεν ήταν δυνατόν να αντισταθµίσουν το συνολικό 
αποτέλεσµα. Η άνοδος των τιµών στα πετρελαιοειδή και οι αυξηµένες εισαγωγές αυτοκινήτων 
και άλλων ενδιάµεσων αγαθών και πρώτων υλών, λόγω µειωµένων δασµών, επιβάρυναν 
σηµαντικά το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το 2011 το 
έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο σηµείωσε σηµαντική µείωση κατά 9,8%, διατηρώντας σχεδόν 
το ίδιο επίπεδο όγκου εµπορίου µε το 2010. 

Η κυπριακή οικονοµία στηρίζεται παραδοσιακά στο πλεόνασµα του λογαριασµού 
υπηρεσιών για την µείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Ως 
συνήθως, η χρηµατοδότηση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
προέρχεται από τις άµεσες επενδύσεις και τον εξωτερικό δανεισµό του δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα.  

 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2011 (ΕΚ. ΕΥΡΩ)  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Πίστωση Χρέωση Καθαρό 
ποσό 

                   
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ   10.296,0 11.144,9 -848,9 
                   
  ΑΓΑΘΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 9.698,0 10.351,1 -653,1 
                   
   ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   7.672,6 8.435,9 -763,3 
                   
    ΑΓΑΘΑ     1.411,0 5.759,7 -4.348,6 
    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    6.261,5 2.676,2 3.585,3 
     Μεταφορές    1.508,8 1.109,5 399,3 
     Ταξιδιωτικό    1.846,4 931,8 914,6 
     Επικοινωνίες    43,6 90,7 -47,1 
     Κατασκευαστικές υπηρεσίες 38,6 14,2 24,4 
     Ασφάλειες    31,0 36,0 -5,0 
     Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 658,5 111,1 547,4 
     Μηχανοργάνωση και πληροφόρηση 48,4 24,1 24,3 
     Πνευµατικά δικαιώµατα   1,7 24,8 -23,2 
     Λοιπές επιχειρηµατικές υπηρεσίες 1.921,3 218,2 1.703,1 
     Προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 33,0 52,1 -19,0 
     Υπηρεσίες δηµοσίου π.δ.κ.α. 130,1 63,7 66,5 
     Υπηρεσίες που δεν έχουν κατανεµηθεί 0,0 0,0 0,0 
    ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ    2.025,4 1.915,2 110,2 
     Εισοδήµατα από εργασία   30,7 225,9 -195,2 
     Εισοδήµατα από επενδύσεις 1.994,8 1.689,3 305,4 
       Εισοδήµατα από άµεσες επενδύσεις  -77,9 44,9 -122,8 

       
Εισοδήµατα από επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου 826,3 381,2 445,2 

       Εισοδήµατα από λοιπές επενδύσεις 1.246,3 1.263,3 -16,9 
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    ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 598,0 793,8 -195,8 
     Γενική κυβέρνηση   149,8 244,1 -94,3 
     Λοιποί τοµείς    448,2 549,7 -101,5 
                   
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ     1.074,1 
  Κίνηση κεφαλαίων    78,9 32,7 46,2 
  Χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές     1.027,9 
   Άµεσες επενδύσεις        378,8 
    Κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό     -608,3 
    Μη κατοίκων στην Κύπρο       987,1 
   Επενδύσεις χαρτοφυλακίου       5.752,7 
    Απαιτήσεις        5.661,0 
    Υποχρεώσεις        91,7 
   Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα     -261,1 
   Λοιπές επενδύσεις        -4.885,2 
    Απαιτήσεις        -2.801,7 
    Υποχρεώσεις        -2.083,5 
   Συναλλαγµατικά διαθέσιµα       42,7 
                   
ΚΑΘΑΡΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ     -225,2 
                            

 

       Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 
 

Θ) Το Εξωτερικό εµπόριο της Κύπρου  

Το εξωτερικό εµπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από χρόνια 
ελλειµµατικότητα αφού η κυπριακή οικονοµία βασίζεται, σε ποσοστό 74,2%, στις 
υπηρεσίες. Παρά ταύτα, κύριο χαρακτηριστικό του έτους 2011 ήταν η συνεχιζόµενη 
σηµαντική αύξηση στις συνολικές εξαγωγές αγαθών (23,7%), µετά την αύξηση της 
τάξεως του 17,1%, το 2010. Αξιοσηµείωτη είναι, επίσης, η µείωση στις εισαγωγές 
αγαθών, κατά -3,9%, µετά από αύξηση της τάξεως του 14,5%, το 2010. Ως αποτέλεσµα 
των συγκεκριµένων εξελίξεων το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας µειώθηκε 
κατά -9,8%.  

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2006-2011 (ΕΚΑΤ. €) 

Έτος 
Εξαγωγές Εισαγωγές Εµπορικό ισοζύγιο Όγκος Εµπορίου 

Αξία % µεταβολής Αξία % µεταβολής Αξία % µεταβολής Αξία % µεταβολής 

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

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

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

2009 970,4 -18,5 5.691,8 -22,7 -4.721,4 -23,5 6.662,2 -22,1 

2010 1.136,8 17,1 6.517,4 14,5 -5.380,6 13,9 7.654,2 14,9 

2011 1.405,7 23,7 6.260,5 -3,9 -4.854,8 -9,8 7.666,2 0,2 
  Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής Δηµοκρατίας – επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Λευκωσίας 
 

Περισσότερο από τα δύο τρίτα του εξωτερικού εµπορίου της χώρας διενεργείται 
µε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τις κυριότερες χώρες - εισαγωγείς 
κυπριακών προϊόντων να είναι η Ελλάδα, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία,                        
ο Λίβανος και η Ιταλία. Οι κυπριακές εξαγωγές περιλαµβάνουν, κυρίως, φαρµακευτικά 
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προϊόντα, πετρελαιοειδή (επανεξαγωγές), µηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, 
ιατροχειρουργικό εξοπλισµό, µέταλλα, τρόφιµα, ποτά και γεωργικά προϊόντα. Οι 
κυριότερες χώρες προέλευσης των κυπριακών εισαγωγών είναι η Ελλάδα, το Ισραήλ, 
το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Γερµανία ενώ στα εισαγόµενα προϊόντα 
περιλαµβάνονται, κατά κύριο λόγο, πετρελαιοειδή, µηχανολογικός και ηλεκτρολογικός 
εξοπλισµός, τρόφιµα και ποτά, χηµικά και οχήµατα.  

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 2011 (€000) 

Περιοχή 
Εισαγωγές Εξαγωγές Εµπορικό Ισοζύγιο Όγκος Εµπορίου 
Αξία % Αξία % Αξία % Αξία % 

Χώρες Ε.Ε. 4.276.825 68,31 715.458 50,89 -3.561.367 73,36 4.992.283 65,12 
Ασία 577.495 9,22 104.443 7,43 -473.052 9,74 681.938 8,90 
Χώρες Εγγύς-
Μ. Ανατολής 808.930 12,92 169.748 12,07 -639.182 13,17 978.678 12,77 

Λοιπή Ευρώπη 210.480 3,36 53.909 3,83 -156.571 3,23 264.389 3,45 
Ν.-Κ. Αµερική/ 
Καραϊβική 83.278 1,33 3.469 0,25 -79.809 1,64 86.747 1,13 

Αφρική 90.691 1,45 60.605 4,31 -30.086 0,62 151.296 1,97 
Β. Αµερική 100.566 1,61 20.070 1,43 -80.496 1,66 120.636 1,57 
Αυστραλία          
& Ν. Ζηλανδία 18.464 0,29 8.190 0,58 -10.274 0,21 26.654 0,35 

Λοιπές χώρες/ 
περιοχές 93.732 1,50 14.163 1,01 -79.569 1,64 107.895 1,41 

Προµήθειες 
καυσίµων   255.905 18,20     

ΣΥΝΟΛΟ 6.260.461 100 1.405.960 100 -4.854.501 100 7.666.421 100 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής Δηµοκρατίας – επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Λευκωσίας 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 2011 (€000) 

Χώρα 
Εισαγωγές Εξαγωγές Εµπ. Ισοζύγιο Όγκος Εµπορίου 
Αξία % Αξία % Αξία % Αξία % 

Ελλάδα 1.337.289 21,36 334.122 23,76 -1.003.167 20,66 1.671.411 21,80 
Ισραήλ 637.851 10,19 29.076 2,07 -608.775 12,54 666.927 8,70 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 551.796 8,81 124.916 8,88 -426.880 8,79 676.712 8,83 

Ιταλία 509.196 8,13 42.012 2,99 -467.184 9,62 551.208 7,19 
Γερµανία 507.949 8,11 67.652 4,81 -440.297 9,07 575.601 7,51 

Γαλλία 350.212 5,59 12.080 0,86 -338.132 6,97 362.292 4,73 

Κίνα 300.318 4,80 18.958 1,35 -281.360 5,80 319.276 4,16 

Ολλανδία 282.271 4,51 17.529 1,25 -264.742 5,45 299.800 3,91 

Ισπανία 198.651 3,17 7.486 0,53 -191.165 3,94 206.137 2,69 

Bέλγιο 166.491 2,66 12.101 0,86 -154.390 3,18 178.592 2,33 

Η.Π.Α. 92.642 1,48 18.163 1,29 -74.479 1,53 110.805 1,45 

Αίγυπτος 71.863 1,15 20.839 1,48 -51.024 1,05 92.702 1,21 

Ελβετία 66.183 1,06 8.379 0,60 -57.804 1,19 74.562 0,97 
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Ιαπωνία 53.070 0,85 305 0,02 -52.765 1,09 53.375 0,70 

Σουηδία 39.674 0,63 16.369 1,16 -23.305 0,48 56.043 0,73 

Ρουµανία 37.602 0,60 13.480 0,96 -24.122 0,50 51.082 0,67 

Ρωσία 27.851 0,44 19.087 1,36 -8.764 0,18 46.938 0,61 

Ιρλανδία 20.200 0,32 2.385 0,17 -17.815 0,37 22.585 0,29 

Λίβανος 17.253 0,28 47.438 3,37 30.185 -0,62 64.691 0,84 

Γενικό 
Σύνολο 6.260.461 100 1.405.960 100 -4.854.501 100 7.666.421 100 

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

Ι. Επανεξαγωγές 

Μετά από µία περίοδο µείωσης, οι κυπριακές επανεξαγωγές εµφανίζουν ανοδικές 
τάσεις κατά την τελευταία διετία. Διαπιστώνεται, µάλιστα, ότι η αύξηση των κυπριακών 
εξαγωγών, τόσο το 2011, όσο και το 2010, οφείλεται σε µεγάλο βαθµό και στη σηµαντική 
αύξηση των επανεξαγωγών (37% και 16,1%, αντιστοίχως), οι οποίες ξεπέρασαν, το 2011, τις 
εγχώριες εξαγωγές (55,5% του συνόλου των εξαγωγών), ανερχόµενες σε 780,9 εκ. ευρώ 
(έναντι εγχώριων εξαγωγών 625,2 εκ. ευρώ).  

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ 1981-2011 (€000) 
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής Δηµοκρατίας 

 

Πέραν των προµηθειών καυσίµων (32%), τα µεγαλύτερα ποσοστά των κυπριακών 
επανεξαγωγών αφορούν σε οργανικά χηµικά (15,7%), φαρµακευτικά προϊόντα (7,4%), 
ηλεκτρολογικό (7,1%) και µηχανολογικό εξοπλισµό (5,4%), οπτικά και ιατροχειρουργικό 
εξοπλισµό (5,9%), τσιγάρα και καπνό (5,6%),. Ο σηµαντικότερος εισαγωγέας των κυπριακών 
επανεξαγωγών είναι η Ελλάδα (31,9%), ενώ ακολουθούν µε µεγάλη διαφορά το Ηνωµένο 
Βασίλειο (8,8%), ο Λίβανος (3,5%), τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (1,8%), οι Ηνωµένες 
Πολιτείες (1,5%) και η Αίγυπτος (1,5%).    
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4.3 Το Πρόγραµµα Σταθερότητας 2012-2015 

Η Κύπρος υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2012 το Πρόγραµµα 
Σταθερότητας 2012-2015. Το πρόγραµµα ενσωµατώνει µέτρα που ελήφθησαν σε συνέχεια 
της Σύστασης του Συµβουλίου ΕΕ προς την Κύπρο για τη διόρθωση του υπερβολικού 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος (Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος) και των συστάσεων 
του Συµβουλίου για το τελευταίο Πρόγραµµα Σταθερότητας (2010-2014). 

 
Η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης ερείδεται σε τέσσερις άξονες:                                

(α) µακροοικονοµική σταθερότητα, (β) οικονοµική ανάπτυξης και αντιµετώπισης της 
ανεργίας, (γ) ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής και (δ) βελτίωση της εξυπηρέτησης των 
πολιτών.  

 
Υπό το φως των ανωτέρω, το Υπουργείο Οικονοµικών καθόρισε τις ακόλουθες 

στρατηγικές επιδιώξεις: 
 

• Δηµοσιονοµική εξυγίανση 
• Αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της  οικονοµίας και ενδυνάµωση της 
ανταγωνιστικότητας, µε παράλληλη αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων από 
την ύπαρξη κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της χώρας 
• Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και βελτίωση της αποδοτικότητας του 
φορολογικού συστήµατος 
• Διατήρηση του βιοτικού επιπέδου σε ικανοποιητικά επίπεδα 
• Ενίσχυση των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού και εµπέδωση του κοινωνικού 
κράτους  
• Βελτίωση της αποδοτικότητας της δηµόσιας υπηρεσίας 

 
Για την επίτευξη των προαναφερθεισών στρατηγικών επιδιώξεων υιοθέτησε σειρά 

µέτρων τα οποία συνοψίζονται ως εξής:  
 

• Προώθηση ενός σύγχρονου πλαισίου δηµοσιονοµικής διαχείρισης, το οποίο επιτρέπει 
τον υπολογισµό εσόδων και δαπανών σε τριετή βάση, τον καθορισµό 
προτεραιοτήτων, την ανακατανοµή των δαπανών, τον περιορισµό της σπατάλης και 
τη σταδιακή κατάργηση της πρακτικής των συµπληρωµατικών προϋπολογισµών 
• Εισαγωγή εισοδηµατικών κριτηρίων σε κοινωνικές παροχές 
• Εκσυγχρονισµός δηµόσιων µεταφορών 
• Βελτίωση στεγαστικής πολιτικής 
• Καθιέρωση Εθνικού Προγράµµατος Δράσης µε έµφαση στη λήψη µέτρων για τον 
περιορισµό του διοικητικού φόρτου επιχειρήσεων 
• Εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης, µέσω κυρίως της αξιοποίησης του θεσµού 
των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
• Ενδυνάµωση των δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης 
• Προώθηση µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και 
αναδιάρθρωση των δηµοσίων νοσοκοµείων 
• Προώθηση έργων βασικής υποδοµής µε έµφαση στους τοµείς των µεταφορών, της 
ενέργειας και του περιβάλλοντος 
• Ανάπτυξη νέων τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας, µε έµφαση στην καινοτοµία 
και την ανάπτυξη   

         
Ωστόσο, ως αποτέλεσµα της δυσµενούς διεθνούς οικονοµικής συγκυρίας, 

διαρθρωτικών προβληµάτων της κυπριακής οικονοµίας και των οικονοµικών συνεπειών της 
καταστροφής του κεντρικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθµού της χώρας, λόγω της 
προαναφερθείσας έκρηξης στη ναυτική βάση, στο Μαρί, στις 11.07.2011 (εκτιµώµενο κόστος 
άνω των 2,4 δισ. Ευρώ), βασικές προβλέψεις οικονοµικών µεγεθών του προγράµµατος 
σταθερότητας αποδείχθηκαν µη ρεαλιστικές. Αναφέρονται ενδεικτικά η πρόβλεψη αύξησης 
του πραγµατικού ΑΕΠ κατά 2,5% για το 2012, που αναθεωρήθηκε σε ύφεση της τάξης του 
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0,5% και η διαφορά 10 ποσοστιαίων µονάδων στην πρόβλεψη για το χρέος γενικής 
κυβέρνησης το 2012 (βλ. κατωτέρω).  

 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

(2011-2015) 
 

   2011   2012  2013  2014  2015 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΕΠ (%) 

Προγενέστερη Πρόβλεψη 1,5 2,5 2,7 3,0 - 
Παρούσα Πρόβλεψη 0,5 -0,5 0,5 1,0 1,5 
Διαφορά -1,0 -3,0 -2,2 -2,0 - 
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 
Προγενέστερη Πρόβλεψη   -4,0  -2,6  -2,0  -1,6     - 
Παρούσα Πρόβλεψη   -6,4  -2,7  -0,7     0     0 
Διαφορά   -2,4  -0,1   1,3   1,6     - 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 
Προγενέστερη Πρόβλεψη  61,6  62,0  61,3  60,1     - 
Παρούσα Πρόβλεψη  71,6  72,1  70,2  67,8  65,4 
Διαφορά  10,0  10,1   9,1   7,7     - 

        Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών Κύπρου/Πρόγραµµα Σταθερότητας 2012-2015 
 
 

Την εικόνα για την κυπριακή οικονοµία συµπληρώνουν γεγονότα όπως οι από το 
Νοέµβριο του 2010 διαδοχικές υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής της ικανότητας, λόγω 
δηµοσιονοµικών ανισορροπιών ή/ και της έκθεσης του κυπριακού τραπεζικού συστήµατος 
στην ελληνική αγορά, τα ιδιαιτέρως υψηλά, πλέον, επιτόκια κρατικού δανεισµού που έχουν 
αποκλείσει την Κύπρο από τις διεθνείς αγορές χρήµατος από τον Ιούλιο 2011, η µείωση του 
κύκλου εργασιών, κυρίως στο λιανικό εµπόριο, τον κατασκευαστικό τοµέα και τη µεταποίηση, 
καθώς και η αλµατώδης αύξηση της ανεργίας, η οποία ανήλθε, το πρώτο τρίµηνο 2012, σε 
11,1%.  

Σηµειώνεται ότι το Συµβούλιο ΕΕ έχει ζητήσει από την κυπριακή κυβέρνηση, από το 
2010, να λάβει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου το δηµοσιονοµικό έλλειµµα να µειώνεται κατά 
1,75% ετησίως κατά την περίοδο 2010-2012, ώστε να είναι σε επίπεδα κάτω του 3% στο τέλος 
του 2012. Η κυβέρνηση έχει λάβει µέτρα για τον περιορισµό του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, 
όπως η επιβολή οροφής στις δαπάνες των Υπουργείων το 2012, το πάγωµα µισθών και 
συντάξεων στον ευρύ δηµόσιο τοµέα για διετία, η µείωση των µισθών κατά 10% στους 
νεοεισερχόµενους δηµόσιους υπαλλήλους, η µείωση του προσωπικού στον ευρύ δηµόσιο 
τοµέα κατά 5.000 υπαλλήλους εντός των επόµενων πέντε ετών και η εισαγωγή εισοδηµατικών 
κριτηρίων για τις κοινωνικές παροχές. Παρά ταύτα, το έλλειµµα, το 2011, ξεπέρασε, κατά 
πολύ, το όριο του 3%, ανερχόµενο σε 6,4%       
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Β. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  
 

Ο τοµέας των υπηρεσιών αποτελεί τη «σπονδυλική στήλη» της κυπριακής οικονοµίας. 
Εδώ και αρκετά χρόνια συµµετέχει µε ποσοστά που πλησιάζουν το 75% στη διαµόρφωση του 
ΑΕΠ. Για το 2011, η συµµετοχή των τοµέων στη σύνθεση του ΑΕΠ είχε ως ακολούθως: 
πρωτογενής 2,1%, δευτερογενής 14,5% και τριτογενής 74,2%.  
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(% Τρέχουσες τιµές) 

 

                         
Τοµέας 2011* 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Πρωτογενής 2,1 2,2 2,1 2,1 2,0 2,2 2,6 

Δευτερογενής 14,5 15,9 17,2 19,3 19,5 19,1 19,2 

Τριτογενής 74,2 72,0 70,6 67,0 67,3 68,3 68,1 

Δασµοί/ ΦΠΑ 9,2 9,9 10,1 11,7 11,2 10,4 10,1 

     Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 
       (*) προκαταρκτικά στοιχεία                                                                                                                                       

1. Η πολιτική της Κύπρου στον τοµέα των υπηρεσιών 

Διαχρονικά οι κυπριακές κυβερνήσεις ακολουθούν µια σταθερή πολιτική στον τοµέα 
αυτό που στοχεύει στη µετεξέλιξη και ανάδειξη της Κύπρου σε διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο 
παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Με κορωνίδα τον διεθνοποιηµένο  και τεράστιο για το 
µέγεθος της χώρας (7-8 φορές το ΑΕΠ) χρηµατοπιστωτικό υποτοµέα, ο τριτογενής τοµές 
περιλαµβάνει, επίσης, το χονδρικό και λιανικό εµπόριο, τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τα 
ξενοδοχεία και µονάδες εστίασης, τις µεταφορές και επικοινωνίες και τέλος τις κρατικές 
υπηρεσίες Δηµόσιας Διοίκησης, Παιδείας, Υγείας, Άµυνας και Κοινωνικής Μέριµνας. 

Για να καταστεί η Κύπρος διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο παροχής ποιοτικών 
υπηρεσιών, επιδιώκεται η βελτίωση και επέκταση των υποδοµών της χώρας. Αναφέρουµε 
ενδεικτικά τα εν εξελίξει έργα για τον εκσυγχρονισµό των λιµένων, των  συγκοινωνιών, τη 
κατασκευή µεγάλων τερµατικών σταθµών στα αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου, τη 
δηµιουργία ενεργειακού κέντρου και τερµατικού σταθµού φυσικού αερίου, τη πάταξη της 
γραφειοκρατίας, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης, την απασχόληση του αλλοδαπού 
εργατικού δυναµικού κλπ.  

Από τους προαναφερθέντες υποτοµείς των υπηρεσιών, λόγω της σπουδαιότητας τους, 
αξίζει να εξετάσει κάποιος διεξοδικότερα, τον σχετικά τεράστιο τραπεζικό τοµέα έναντι του 
µεγέθους της κυπριακής οικονοµίας, µαζί µε το µικρό, αντίθετα, υποτονικό Χρηµατιστήριο, 
την  ανταγωνιστική ναυτιλία και τον τουρισµό. 
 
1.1 Το Χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

Την τελευταία δεκαετία η ευηµερία της Κύπρου αυξήθηκε χάρις στην ταχεία επέκταση 
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. To συνολικό ενεργητικό όλων των τραπεζών 
αντιπροσωπεύουν το 896% του ΑΕΠ της Κύπρου (2010), το υψηλότερο ποσοστό στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη.  

Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, οι συνολικές 
καταθέσεις του κυπριακού τραπεζικού συστήµατος ανέρχονται σε 70,9 δισ. Ευρώ, από τα 
οποία το ποσό των 21,6 δισ. ανήκει σε κατοίκους τρίτων χωρών (πχ πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης) και τα 4,7 δισ. Ευρώ σε κατοίκους λοιπών χωρών Ευρωζώνης. Τα υπόλοιπα 44,4 δισ. 
Ευρώ είναι κεφάλαια Κυπρίων πολιτών. Κάποια κάµψη των κερδών αποδίδεται στη µείωση 
των περιθωρίων στα επιτόκια, στην απώλεια ενεργητικού, στις προβλέψεις για τα µη 
εξυπηρετούµενα δάνεια, στη µείωση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια (-30%) κλπ.. 
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 Πηγή: European Central Bank (ECB, September 2010)  

Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί τον µοναδικό τοµέα που συνέχισε να αυξάνει τη 
συνεισφορά του στο ΑΕΠ αδιάλειπτα, από 6,2% το 2003 σε 8,6% το 2009, ενώ η διεθνής 
ανταγωνιστικότητα του ήταν αξιόλογη. Ο κλάδος αυτός συνέβαλε κατά 26% στην οικονοµική 
ανάπτυξη της τελευταίας οκταετίας και µεγεθύνθηκε ακόµη και την τελευταία διετία όταν το 
σύνολο της οικονοµίας συρρικνώθηκε. Χωρίς την συνεισφορά του αυτή, η οικονοµική 
ανάπτυξη της Κύπρου θα ήταν υποτονική, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια η οικονοµία θα είχε 
βυθιστεί στην ύφεση. 

Οι κυπριακές τράπεζες παίζουν πρωταρχικό ρόλο στις διεθνείς «τριγωνικές 
συναλλαγές» που πραγµατοποιούνται µέσω Κύπρου, λόγω του ευνοϊκού φορολογικού 
συστήµατος (πχ 10% φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων) και της ύπαρξης πλειάδας 
διµερών συµφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας µεταξύ της Κύπρου και πολλών άλλων 
χωρών.  

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας κατονοµάζει την Κύπρο ως τη µεγαλύτερη πηγή 
άµεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στη Ρωσική Οµοσπονδία µε σύνολο 41,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ 
των εισερχόµενων άµεσων επενδύσεων. Το ύψος των ξένων επενδύσεων από την Κύπρο είναι 
2,7 φορές µεγαλύτερο από τις αντίστοιχες επενδύσεις από τη Γερµανία. Το ίδιο φαινόµενο 
παρατηρείται, επίσης, σύµφωνα µε στατιστικές της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας, όπου οι 
προερχόµενες από την Κύπρο ΑΞΕ ανέρχονται σε 16 δισ. δολάρια ΗΠΑ ή το 12% του ΑΕΠ, 
δηλαδή διπλάσιες από τις αντίστοιχες γερµανικές ΑΞΕ στην ίδια χώρα. 

H µεγάλη και απότοµη αύξηση των τραπεζικών ισολογισµών (τετραπλασιασµός του 
ενεργητικού τη τελευταία δεκαετία) είναι αποτέλεσµα της στρατηγικής προώθησης της Κύπρου 
σαν διεθνές κέντρο χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, ιδίως µετά την είσοδο της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (2004). Ένα εύγλωττο παράδειγµα αποτελεί η ροή σηµαντικών κεφαλαίων 
από τη ρωσική αγορά. Το αποτέλεσµα ήταν να προκαλέσουν οι κυπριακές τράπεζες τη 
«φούσκα» των ακινήτων στο εσωτερικό και να επεκταθούν περαιτέρω σε αγορές του 
εξωτερικού. Επίσης, σύµφωνα µε την κριτική που ασκείται από οικονοµικούς αναλυτές, ο 
µεγαλύτερος σε σχέση µε µια δεκαετία πριν κυπριακός τραπεζικός τοµέας, δεν κατάφερε να 
εξασφαλίσει ανταγωνιστική χρηµατοδότηση για τις επιχειρήσεις. Η δοµή των επιτοκίων που 
προσφέρουν οι κυπριακές τράπεζες ενισχύει µόνο τους καταθέτες. 

Το µεγαλύτερο µέρος των εξασφαλίσεων που έχουν οι τράπεζες είναι ακίνητα των 
οποίων όµως, οι αξίες υπέστησαν µειώσεις τη τελευταία διετία. Εν µέσω διεθνούς οικονοµικής 
κρίσης, γνωστής ως “sub primes”, οι κυπριακές τράπεζες χορήγησαν, µόνο στην κυπριακή 
αγορά, δάνεια συνολικούς αξίας µεγαλύτερης των 17 δισ. Ευρώ, δηλαδή τριπλάσιο ποσό των 
καταθέσεων τους. Επιπλέον, η κυπριακή κυβέρνηση έχει και άµεση έκθεση στους 
χρηµατοπιστωτικούς κινδύνους λόγω των ειδικών οµολόγων που εκδόθηκαν το 2009 προς 
όφελος των τραπεζών (ανταλλαγή τους µε το 5% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των 
τραπεζών-αξίας 3 δις Ευρώ- µε την εγγύηση της Κυπριακής Δηµοκρατίας). Κατά την S&P το 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ (% ΑΕΠ) 
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ποσό των 3 δισ. Ευρώ, ως υποχρέωση της Κυπριακής Δηµοκρατίας, πρέπει να περιλαµβάνεται 
στο δηµόσιο χρέος. 

Το πολύ µεγάλο κυπριακό τραπεζικό σύστηµα, περιλαµβανοµένων και των 
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων, σε σύγκριση µε την οικονοµία της χώρας υπερβαίνει το 
µέσο όρο του τραπεζικού τοµέα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης 
(357% και 334% του ΑΕΠ αντίστοιχα). Τόσο η Ιρλανδία όσο και η Μάλτα έχουν παρόµοιο 
µέγεθος τραπεζικού συστήµατος σε σύγκριση µε την οικονοµία τους, ενώ αυτό του 
Λουξεµβούργου είναι εντυπωσιακά µεγαλύτερο (21 φορές το ΑΕΠ). Όµως στην Κύπρο οι 
ντόπιες τράπεζες είναι πιο σηµαντικές από τις ξένες τράπεζες και υποκαταστήµατα, ενώ οι δύο 
µεγαλύτερες (Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή Marfin), αν και µικρές σε µέγεθος διεθνώς, είναι 
τεράστιες σε σχέση µε την κυπριακή οικονοµία. Το ενεργητικό της κάθε µιας από αυτές είναι 
περίπου 2,5 φορές το µέγεθος του ΑΕΠ της Κύπρου. Τα αντίστοιχα παραδείγµατα διεθνώς 
είναι σπάνια (πχ UBS και Credit Suisse στην Ελβετία,  ING στην Ολλανδία). 

 

 
Πηγή: Cystat 

Κατά τη γνώµη πολλών αναλυτών καθώς και των διεθνών οίκων αξιολόγησης, το 
µέγεθος του κυπριακού τραπεζικού τοµέα  ενδέχεται να εγκυµονεί συστηµικούς κινδύνους. Το  
ενδεχόµενο της κατάρρευσης µιας µεγάλης κυπριακής τράπεζας θα είχε ανυπολόγιστες 
επιπτώσεις στην κυπριακή οικονοµία, ανάλογων αυτών που παρατηρήθηκαν στην Ισλανδία και 
την Ιρλανδία. 

 

 
Πηγή: The Banker, World Bank.  
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Παρά την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) επί του τραπεζικού 
συστήµατος (πχ εφαρµογή  κριτηρίων κεφαλαιακής επάρκειας σύµφωνα µε τη Βασιλεία ΙΙΙ- ή 
Basel III), τις καθησυχαστικές επεξηγήσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου, κ. Όλι Ρεν περί των 
ικανοποιητικών κεφαλαιουχικών αποθεµάτων των κυπριακών τραπεζών, ικανών να 
απορροφήσουν οποιεσδήποτε απώλειες από ενδεχόµενο ελληνικό πιστωτικό επεισόδιο, οι 
διάφοροι οίκοι αξιολόγησης άρχισαν να προβληµατίζονται από το φθινόπωρο του 2010, για τη 
ποιότητα του ενεργητικού των κυπριακών τραπεζών.  

Η έκθεση των κυπριακών τραπεζών σε κυπριακά οµόλογα βαίνει συνεχώς αυξανόµενη, 
η αντίστοιχη έκθεση τους στην Ελλάδα (5,8 δις Ευρώ σε ελληνικά οµόλογα, χορηγήσεις ύψους 
24 δισ. Ευρώ, 0,6 δισ. Ευρώ σε χρέος ελληνικών τραπεζών, επισφάλειες κλπ) εκτιµάται από 
τον οίκο “S&P” ότι αντιπροσωπεύει το 2,5% του κυπριακού ΑΕΠ, ενώ ταυτόχρονα οι ανωτέρω 
τράπεζες επεκτάθηκαν στη Ρωσία, Ρουµανία, Ουκρανία, Σερβία, Ινδία και Κίνα. Το συνολικό 
τους «άνοιγµα» είναι της τάξεως των 30,5 δις Ευρώ (ή 168% του κυπριακού ΑΕΠ). Ο 
συνδυασµός κυπριακής και ελληνικής κρίσης δηµιουργεί πρόσθετους κινδύνους για τα 
κυπριακά τραπεζικά ιδρύµατα. Για τους ανωτέρω αρχικά λόγους και κυρίως τις ανησυχητικές 
δηµοσιονοµικές ανισορροπίες της Κύπρου, η τελευταία έγινε στόχος των διεθνών  οίκων  
αξιολόγησης που από τον Νοέµβριο του 2010 υποβιβάζουν κατά διαστήµατα την πιστοληπτική 
της ικανότητα. 

 Λίγους µήνες αργότερα ήρθε και η σειρά των τριών σηµαντικότερων κυπριακών 
τραπεζών  (Τράπεζας Κύπρου, Marfin Popular και Ελληνικής Τράπεζας) να γνωρίσουν την 
υποβάθµιση της πιστοληπτικής τους ικανότητας. Εκτός από την έκθεση τους σε τίτλους και 
τραπεζικές εργασίες στην ελληνική αγορά, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης εκτιµούν ότι τα 
ανωτέρω τραπεζικά ιδρύµατα είναι ευάλωτα σε δυνητικές εκροές καταθέσεων ξένων εταιρικών 
φορέων, σε περίπτωση που η εµπιστοσύνη της διεθνούς αγοράς (πχ Ρωσικής κλπ) προς τη 
Κύπρο και τις τράπεζες της αποδυναµωθεί.   

Όπως προαναφέρθηκε, η αγορά ελληνικών οµολόγων από κυπριακές τράπεζες 
υπολείπεται κατά πολύ της έκθεσης των στην ελληνική αγορά. Όµως για τις αλλεπάλληλες 
υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου και των τραπεζών της, οι κύπριοι 
ιθύνοντες χρησιµοποιούν σαν κύρια δικαιολογία την επένδυση τους σε ελληνικά οµόλογα. 
Τονίζουν µάλιστα ότι αυτή η πρακτική τηρούνταν από το 2008 µε βάση τους κανόνες της 
Βασιλείας ΙΙ και ΙΙΙ που υποχρεώνει τις τράπεζες να επενδύουν σε διάφορα κρατικά, άνευ 
κινδύνου,  οµόλογα και να αποφεύγουν τα τοξικά οµόλογα.  

Αντίθετα οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης από το Νοέµβριο του 2010 επικαλούνται 
διάφορους, κατά καιρούς, λόγους για τις διαδοχικές υποβαθµίσεις (πχ τεράστιο µέγεθος του 
κυπριακού τραπεζικού τοµέα, δηµοσιονοµικές ανισορροπίες της Κύπρου και τέλος έκθεση του 
κυπριακού τραπεζικού συστήµατος στην αγορά και τα κρατικά οµόλογα της Ελλάδος που 
πρόσφεραν εξαιρετικές αποδόσεις). 

       Σε µια προσπάθεια να προστατευθεί η σταθερότητα του τραπεζικού τοµέα, η Κεντρική 
Τράπεζα  υποστηρίζει την επιβολή ειδικής εισφοράς στις τράπεζες ώστε να δηµιουργηθεί ένα 
οικονοµικό ταµείο σταθερότητας, τα αποθέµατα του οποίου θα πρέπει να διατηρούνται για την 
ενίσχυση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Κύπρου.  Βέβαια η οµαλή λειτουργία του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα εξαρτάται και από την µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος 
κατά τρόπο βιώσιµο. Όσον αφορά τη Κυβέρνηση υιοθέτησε µέτρα αντιµετώπισης 
χρηµατοοικονοµικών κρίσεων µε ενίσχυση των εξουσιών της έναντι των µετόχων για εξαγορά 
τραπεζών, διορισµό και παύση διοικητικών συµβουλίων κλπ (βλ. Ετήσια Έκθεσή µας έτους 
2010-σελ. 2).  

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963 και από 1-1-2008 αποτελεί µέλος 
του Ευρωσυστήµατος (δηλαδή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κεντρικές τράπεζες των 
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Οι βασικές αρµοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου περιλαµβάνουν: 

 
• Την εφαρµογή των αποφάσεων νοµισµατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. 
• Την κατοχή, διαφύλαξη και διαχείριση των επισήµων συναλλαγµατικών 

αποθεµάτων. 
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• Την εποπτεία των τραπεζών. 
• Την προώθηση, ρύθµιση και επίβλεψη της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων 

πληρωµών, εκκαθάρισης ή και διακανονισµού συναλλαγών. 
• Την διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. 
 
Η εποπτεία στα Συνεργατικά Ταµιευτήρια και Εταιρείες ασκούταν µέχρι το έτος 2012 

από την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα και όχι από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχουν  αντιπαραθέσεις µεταξύ των δύο φορέων. Τα Συνεργατικά 
Ταµιευτήρια και Εταιρίες, σε αντίθεση µε το λοιπό τραπεζικό σύστηµα της Κύπρου, απέχουν 
από τη διεθνή τραπεζική. 

Το τραπεζικό σύστηµα της Κύπρου αποτελείται από: 4 Κυπριακές τράπεζες που είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, 4 Κυπριακές τράπεζες ειδικών 
δραστηριοτήτων,  9 θυγατρικές ξένων τραπεζών µεταξύ των οποίων 5 Ελληνικές, 8 
υποκαταστήµατα τραπεζών από χώρες της Ε.Ε., 17 υποκαταστήµατα τραπεζών από χώρες 
εκτός της Ε.Ε. και 2 τράπεζες που εκπροσωπούνται µε γραφεία αντιπροσωπείας.  

Η αναµενόµενη ένταξη της Κύπρου σε Μνηµόνιο σχετικό µε Δανειακή Σύµβαση 
µεταξύ Κύπρου και ‘’τρόικας’’ (Ε.Ε.-Ε.Κ.Τ.-Δ.Ν.Τ.) κατά το έτος 2013, αναµένεται να 
υποχρεώσει το Κυπριακό τραπεζικό σύστηµα σε σµίκρυνση του µεγέθους του,  την υπαγωγή 
των Συνεργατικών Ταµιευτηρίων και Εταιρειών στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου κλπ. 

Η επιδεινούµενη κατάσταση της Κυπριακής οικονοµίας, σε συνδυασµό µε την χαµηλή 
ζήτηση δανείων, τα προβλήµατα στις αποπληρωµές και την δυσκολία αντιµετώπισης της 
ύφεσης µόνο µε δηµοσιονοµικά µέτρα, έχει δηµιουργήσει κλίµα έντονου ανταγωνισµού στο 
τραπεζικό σύστηµα της χώρας και έχει επιφέρει ανακατατάξεις στα µερίδια των τραπεζών τόσο 
στις καταθέσεις, όσο και στις χορηγήσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι τράπεζες καλούνται να 
αντιµετωπίσουν την πιο δύσκολη περίοδο της τελευταίας  δεκαετίας, αφού το κυρίως 
ζητούµενο είναι η διατήρηση της ρευστότητας. 

Η κυπριακή αγορά, παρά το µικρό της µέγεθος, προσφέρει στους ελληνικούς 
τραπεζικούς οµίλους κέρδη, βελτιώνοντας την κερδοφορία τους, σε µια περίοδο που η 
δραστηριότητα τους στην Ελλάδα είναι σε σοβαρή υποχώρηση. Ταυτόχρονα, το ευνοϊκό 
φορολογικό καθεστώς της Κύπρου, αποτελεί για την Εurobank και την Εθνική Τράπεζα, 
εφαλτήριο για να επεκτείνουν τη δραστηριότητα τους στη ρωσική αγορά 

Οι θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών λειτουργούν ως κυπριακές τράπεζες, δηλαδή 
έχουν την εταιρική µορφή που προβλέπεται από τη νοµοθεσία της Κύπρου, έχουν συνεπώς 
ανοδική πορεία και διαθέτουν ένα ικανοποιητικό δίκτυο καταστηµάτων στην Κυπριακή αγορά. 
Τα περισσότερα καταστήµατα διαθέτει η ALPHA BANK (36) και ακολουθούν: ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (22), ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (15), ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (12) 
και η EUROBANK  µε πέντε (5) τραπεζικά κέντρα. Μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, η 
ALPHA BANK µε 12 χρόνια παρουσίας στην κυπριακή αγορά, βρίσκεται στην πρώτη θέση 
τόσο στις καταθέσεις όσο και στις χορηγήσεις. 

 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2006 – 2012 (€ ΕΚΑΤ.) 

Προέλευση καταθετών 
Δεκέµβριος 

2006 

Νοέµβριος 

2012 

Κάτοικοι Κύπρου 27.400,7 43.127,2 

Κάτοικοι λοιπών κρατών 
µελών ΕΕ 

1.147,8 5.418,9 

Κάτοικοι τρίτων χωρών 14.550,6 20.511,9 

Σύνολο 43.099,0 69.058,1 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Kύπρου 
 

Οι ελληνικών συµφερόντων τράπεζες, κατά το έτος 2011, συγκέντρωσαν συνολικά το 
10,13% των καταθέσεων µε 7,02 δισ. ευρώ (από 12,2% το 2010) και κάλυψαν το 14,43% των 
χορηγήσεων του κυπριακού τραπεζικού συστήµατος (από 15,94% το 2010). Σύµφωνα µε 
στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, η Alpha Bank βρίσκεται στην τέταρτη θέση, µεταξύ των 
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τραπεζών, στις καταθέσεις µε 3,73% (2,585 δισ. ευρώ) και στην πέµπτη στις χορηγήσεις, µε 
µερίδιο 6,70% και σύνολο χορηγήσεων τα 4,596 δισ. ευρώ (31.12.2011).   

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της EUROBANK, η οποία 
δραστηριοποιείται στο “Wholesale Banking”, κυρίως, στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής 
τραπεζικής (private-corporate banking, international business banking, treasury κλπ) και µε 
παρουσία µόλις τεσσάρων ετών, δείχνει ότι έχει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην εγχώρια 
τραπεζική αγορά. Ήδη, στο σύντοµο διάστηµα της λειτουργίας της, βρίσκεται µεταξύ των 
πρώτων έξι τραπεζών ως προς τις καταθέσεις  και τις χορηγήσεις (3,43% και 3,23%, 
αντιστοίχως). Η ΕΤΕ (Κύπρου) έχει µερίδιο χορηγήσεων 1,92% (χορηγήσεις 1,32 δισ. ευρώ), η 
Τράπεζα Πειραιώς 1,25% (854 εκατ. ευρώ) και η Εµπορική Τράπεζα µερίδιο 0,92% (ή 628 
εκατ. ευρώ). Τα ανωτέρω µεγέθη δεν είναι σηµαντικά σε σύγκριση µε το σύνολο της πολύ 
ανταγωνιστικής κυπριακής αγοράς, όπου υπάρχει µη αµελητέος συνεργατικός τοµέας και δύο 
ισχυρές τράπεζες µε παρουσία στην Ελλάδα , Ρωσία (κλπ).  

Οι ακάλυπτες επιταγές αποτελούν το νέο πρόβληµα για τις τράπεζες της Κύπρου.              
Η διεθνής οικονοµική κρίση έχει φέρει σε δύσκολη θέση πολλές επιχειρήσεις, που 
αντιµετωπίζουν πρόβληµα ρευστότητας, µε φυσική συνέπεια την έκρηξη των ακάλυπτων 
επιταγών στην Κυπριακή αγορά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Κεντρικού Αρχείου 
Πληροφοριών (ΚΑΠ), την ευθύνη τήρησης του οποίου έχει η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, 
σηµειώθηκε αύξηση κατά 49,9% του αριθµού των ακάλυπτων επιταγών. Σηµειώνεται ότι στο 
Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ) καταχωρούνται µόνο οι ακάλυπτες επιταγές που 
υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ. 

Με στόχο την πάταξη του φαινοµένου της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών, η Κεντρική 
Τράπεζα Κύπρου, δηµιούργησε µια υπηρεσία, η οποία δίνει στους ενδιαφεροµένους τη 
δυνατότητα περιορισµένης πρόσβασης στις πληροφορίες του Κεντρικού Αρχείου 
Πληροφοριών. Στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι να ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο µέσω 
διαδικτύου, τηλεφωνικών επικοινωνιών και άµεσων µηνυµάτων (SMS), κατά πόσο ένα νοµικό 
ή φυσικό πρόσωπο είναι καταχωρηµένο στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών. Το έργο παροχής 
της υπηρεσίας αυτής ανέλαβε η εταιρεία First Cyprus Credit Bureau που επελέγη από την 
αρµόδια Διαχειριστική Αρχή του ΚΑΠ. Σύµφωνα µε τη σχετική οδηγία της Κεντρικής 
Τράπεζας Κύπρου, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όταν επιστρέφουν µια ακάλυπτη επιταγή, 
υποχρεούνται να ενηµερώνουν αυθηµερόν, µε ηλεκτρονικό ή άλλο πρόσφορο µέσο, το ΚΑΠ.  

Η έκδοση ακάλυπτης επιταγής αποτελεί ποινικό αδίκηµα στην Κύπρο, αλλά µία  άλλη 
σοβαρή επίπτωση της καταχώρησης ενός εκδότη ακάλυπτων επιταγών στο ΚΑΠ, είναι το 
πάγωµα όλων των τρεχούµενων λογαριασµών του. Συνέπεια αυτού, όσες επιταγές 
παρουσιασθούν µετά την καταχώρηση, επιστρέφονται απλήρωτες και τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα επιφορτίζονται µε την ευθύνη να ζητούν από τα καταχωρηµένα πρόσωπα, οι οποίοι 
είναι πελάτες τους, την επιστροφή των µη χρησιµοποιηθέντων επιταγών που είναι στην κατοχή 
τους.  

Η µείωση του ρυθµού αύξησης της πιστωτικής επέκτασης, η οποία βρίσκεται στο 
χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών και η αύξηση των µη εξυπηρετουµένων δανείων, 
προβληµατίζουν τα τραπεζικά ιδρύµατα, τα οπία είναι υποχρεωµένα να επανεξετάσουν την 
πολιτική τους τόσο στο θέµα των επιτοκίων, όσο στο ζήτηµα των δανειοληπτών που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους έναντι των τραπεζών. 

Όσον αφορά στην πιστωτική πολιτική, σε γενικές γραµµές η µείωση στα εγχώρια 
επιτόκια, καταθέσεων και χορηγήσεων, υπολείπεται της µείωσης των αντιστοίχων επιτοκίων 
της ζώνης του ευρώ. Αυτό οφείλεται στον έντονο ανταγωνισµό µεταξύ των Συνεργατικών 
Πιστωτικών Ιδρυµάτων και των εµπορικών τραπεζών για άντληση καταθέσεων, µε στόχο την 
αύξηση της ρευστότητάς των.   

Οι σηµαντικές διαφορές των δανειστικών επιτοκίων µεταξύ Κύπρου και ευρωζώνης 
προκαλούν την αντίδραση των επιχειρηµατικών ενώσεων και φορέων, οι οποίοι επιδιώκουν να 
λειτουργήσει και στην Κύπρο ο µηχανισµός µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής του 
Ευρωσυστήµατος, πράγµα που θα είχε ως αποτέλεσµα την µείωση των επιτοκίων και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονοµίας.. Πολλοί κατηγορούν τις τράπεζες 
για κερδοσκοπική πολιτική, ανάµεσά τους και κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, άλλοι δε, τον οξύ 
ανταγωνισµό µεταξύ Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυµάτων και εµπορικών τραπεζών, σε 
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συνδυασµό µε την έλλειψη κοινής εποπτείας, πράγµατα που δεν συµβάλλουν στην δηµιουργία 
συνθηκών που θα οδηγήσουν, σταδιακά, σε χαµηλότερα επιτόκια.  

Οι αρνητικές διεθνείς οικονοµικές συγκυρίες και τα υψηλά επιτόκια επηρέασαν, 
αναπόφευκτα και την πιστωτική επέκταση. Μετά από µια έντονη ανοδική πορεία που διήρκησε 
µέχρι τα µέσα του 2008, ο ρυθµός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε έντονα τα δύο 
επόµενα χρόνια. 

Η επισφαλής κατάσταση της Ελλάδας, οι ραγδαίες εξελίξεις και η βαθιά κρίση χρέους 
σε ολόκληρη την Ευρώπη τροφοδότησε, κατά το έτος 2011, τη συζήτηση στη Κύπρο για τις 
επιπτώσεις στην Κυπριακή οικονοµία της ενός υποθετικού αρνητικού σεναρίου σχετικά µε την  
Ελλάδα. Σηµαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την πορεία της Κύπρου είναι: η µεγάλη 
έκθεση των κυπριακών τραπεζών σε ιδιωτικά δάνεια της ελληνικής αγοράς, δευτερευόντως σε 
ελληνικά οµόλογα και η µεγάλη εξάρτηση ή οι δεσµοί της εγχώριας οικονοµίας µε την 
ελληνική. Υπενθυµίζεται ότι η Ελλάδα είναι ο µεγαλύτερος εισαγωγέας κυπριακών προϊόντων, 
σηµαντικός αιµοδότης του κυπριακού τουρισµού και βέβαια η χώρα που δέχεται ετησίως 
χιλιάδες φοιτητές στα πανεπιστήµιά της δίχως κανένα αντίτιµο. Η αλληλεξάρτηση των δύο 
οικονοµιών είναι προφανής. 

Ο διεθνής οίκος Fitch σε έκθεσή του αναφέρει ότι το τεράστιο µέγεθος των τραπεζών 
σε σχέση µε το ΑΕΠ της Κύπρου, έχει εκτεθεί κατά 50 δις ευρώ στην Ελλάδα. Σε περίπτωση 
αρνητικού σεναρίου οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες, ενώ η Κυπριακή Δηµοκρατία δεν θα 
µπορεί να βοηθήσει τις τράπεζες να επιβιώσουν λόγω του τεράστιου µεγέθους τους» αναφέρει 
ο οικονοµολόγος της cdbbank, Γιάννος Σταυρινίδης. Οι επισφάλειες που µπορούν να 
προκύψουν από την ελληνική αγορά θα είναι δυσβάστακτες για τις κυπριακές τράπεζες. Οι 
τράπεζες θα έχουν το µεγαλύτερο πρόβληµα στη περίπτωση αυτή, σύµφωνα µε τον Σωφρόνη 
Κληρίδη, οικονοµολόγο στο Τµήµα Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Κύπρου. «Το σενάριο 
(…) επιστροφής στη δραχµή είναι εντελώς υποθετικό σήµερα. Για να µπορεί να αξιολογηθεί 
ουσιαστικά θα πρέπει να καθοριστεί η ισοτιµία της ¨νέας δραχµής¨ και η χώρα να αναφέρει σε 
ποιο βαθµό µπορεί να εξυπηρετήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις. Μόνο έχοντας υπόψη αυτά 
τα δεδοµένα µπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη για τις πιθανές συνέπειες» αναφέρει ο κ. 
Κληρίδης. Συνεπακόλουθο ενός ενδεχόµενου αρνητικού σεναρίου είναι οι κυπριακές τράπεζες 
να προσφύγουν σε στήριξη από την ΕΚΤ και βέβαια να ακολουθήσουν µια ιδιαίτερα αυστηρή 
πολιτική χορήγησης δανείων. Την ίδια στιγµή το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί αφού εις εκ των 
µεγαλύτερων εµπορικών εταίρων της Κύπρου θα µειώσει την εµπορική του επαφή µε τη χώρα 
Βλ.Ετήσια Έκθεσή µας 2010-σελ. 27).  

1.2 Χρηµατιστήριο Κύπρου 

Το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά ως 
νοµική οντότητα, µε τη µορφή δηµόσιας επιχείρησης, στις 29/3/1996. Το ΧΑΚ είναι ένα 
ρυθµιζόµενο χρηµατιστήριο, στο οποίο πραγµατοποιούνται συναλλαγές για εταιρικές και 
δηµόσιες αξίες, όπως µετοχές, οµόλογα και δικαιώµατα αγοράς µετοχών (ΔΑΜ). Σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία το Διοικητικό Συµβούλιο του ΧΑΚ διορίζεται από την κυβέρνηση, οι 
δε εισηγµένες εταιρείες ανέρχονται στις 112. Οι Κύπριοι και ξένοι επενδυτές υποχρεούνται να 
προβαίνουν σε αγοραπωλησίες µετοχών µόνον µέσω των χρηµατιστηριακών εταιρειών που 
διαθέτουν την απαιτούµενη άδεια. 

Από τον Ιανουάριο του 2000, η κυβέρνηση διεύρυνε τους κανονισµούς που αφορούν 
επενδύσεις χαρτοφυλακίου από πολίτες της ΕΕ, µε αποτέλεσµα οι επενδυτές που είναι πολίτες 
κράτους - µέλους της ΕΕ να έχουν  πλέον το δικαίωµα να  αποκτούν  µέχρι και το 100% του 
µετοχικού κεφαλαίου Κυπριακών εταιρειών. Από αυτή τη ρύθµιση εξαιρούνται οι τράπεζες. Ο 
νόµος δεν επιτρέπει σε Κύπριο ή ξένο επενδυτή να κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ποσοστό 
µεγαλύτερο του 10% του µετοχικού κεφαλαίου µιας τράπεζας ή ποσοστό µεγαλύτερο του 10% 
των µετοχών που διαθέτουν ψήφο, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της Κεντρικής 
Τράπεζας Κύπρου. Επίσης, οι τράπεζες υποχρεούνται να ζητούν έγκριση από την Κεντρική 
Τράπεζα πριν τη µεταβίβαση µετοχών σε µη Κύπριους πολίτες, στην περίπτωση που µε τη 
συγκεκριµένη πράξη, το µετοχικό κεφάλαιο που θα περιέλθει στην κατοχή ξένων επενδυτών θα 
υπερβεί το 50% του συνόλου.  
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Από τις 30 Οκτωβρίου 2006, το ΧΑΚ λειτουργεί σε κοινή πλατφόρµα µε ΧΑΑ, 
πράγµα που αποτελούσε τον σηµαντικότερο στόχο από πλευράς στρατηγικού σχεδιασµού του 
ΧΑΚ. Η λειτουργία της κοινής πλατφόρµας απέφερε οφέλη για τους επενδυτές και τους 
συντελεστές της αγοράς γενικότερα, έως την κρίση του 2009.  

Το ΧΑΚ αποτελεί µια µικρή αγορά, η συνολική κεφαλαιοποίηση της οποίας ανέρχεται 
(16.11.2012) στα 1,64 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 795 εκ. ευρώ αφορούν την κεφαλαιοποίηση των 
έξι εταιριών της Κύριας Αγοράς, από τις οποίες οι δύο µεγαλύτερες είναι η Τράπεζα Κύπρου 
και η Marfin Popular Bank, των οποίων οι µετοχές αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης 
και στο ΧΑΑ. Τα ταµειακά διαθέσιµα του ΧΑΚ ανέρχονται σε 15 εκατ. Ευρώ περίπου, ενώ η 
οικονοµική του οντότητα εκτιµάται ότι αντιστοιχεί στο 2% µε 3% της ΕΧΑΕ, η 
κεφαλαιοποίηση της οποίας ανέρχεται σε 300 εκατ. Ευρώ περίπου.  

Το ΧΑΚ, κατά την τελευταία δεκαετία, ήταν ένα µικρό χρηµατιστήριο, που σε 
αντίθεση µε τα περισσότερα χρηµατιστήρια διεθνώς, δεν αντανακλούσε το µέγεθος ή τις 
δυνατότητες της οικονοµίας της χώρας όπου λειτουργούσε. Το ΧΑΚ θα µπορούσε να 
αποτελέσει µια κρίσιµη βάση στην κυπριακή αγορά για ευρύτερα επενδυτικά σχέδια. Ως 
γνωστόν στην Κύπρο εδρεύουν οι περισσότερες εποπτευόµενες εταιρείες παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης. Υπό όρους και προϋποθέσεις, οι εταιρείες 
αυτές, κυρίως ρωσικών συµφερόντων, θα µπορούσαν να γίνουν δίαυλος για την αξιοποίηση 
επενδυτικών κεφαλαίων. Όµως το ΧΑΚ συνέχισε να καταγράφει µεγάλη, συνεχόµενη πτώση, 
γεγονός που κατατάσσει την κυπριακή αγορά στη χειρότερη θέση από όλα τα άλλα 
χρηµατιστήρια των χωρών της Ευρωζώνης. Αρκετοί εντόπιοι αναλυτές θεωρούν ότι το ο 
δηµόσιος χαρακτήρας του ΧΑΚ αποτελεί τη κυριότερη τροχοπέδη για την ανάπτυξη του. 

Οι κυπριακές Αρχές αποφάσισαν να κινήσουν στο εγγύς µέλλον τη διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης του Κυπριακού Χρηµατιστηρίου (βλ.Ετήσια Έκθεσή µας έτους 2010-σελ. 28). 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου συστάθηκε το 2001 ως νοµικό πρόσωπο 
δηµοσίου δικαίου και αποτελεί µια από τις πέντε Εποπτικές Αρχές του χρηµατοπιστωτικού 
τοµέα της Κύπρου. Η Επιτροπή είναι επιφορτισµένη µε τη γενική εποπτεία της κεφαλαιαγοράς, 
τη παρακολούθηση των συναλλαγών κινητών αξιών, τη µελέτη και εισήγηση µέτρων στις 
αρµόδιες αρχές αλλά και τη λήψη µέτρων από την ίδια για την κανονική λειτουργία της 
κεφαλαιαγοράς. 

  
1.3 Ναυτιλία 

Η ανάπτυξη της κυπριακής εµπορικής ναυτιλίας άρχισε ουσιαστικά µε την ίδρυση του 
κυπριακού νηολογίου το 1963, ενώ οι προσπάθειες της Κύπρου για αναβάθµιση της εµπορικής 
της ναυτιλίας έγιναν πιο έντονες µετά την τουρκική εισβολή του 1974.  Το αποτέλεσµα ήταν 
πολύ ικανοποιητικό ιδίως µετά το 2004. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
λειτούργησε καταλυτικά στην αναβάθµιση  του Κυπριακού Νηολογίου, καθώς επίσης και στην 
είσοδο της κυπριακής σηµαίας στην Λευκή Λίστα του Μνηµονίου των Παρισίων και του 
Τόκυο, µε αποτέλεσµα την εξέλιξη της Κύπρου σε πλήρες ναυτιλιακό κέντρο. Η Κύπρος 
αποτελεί σήµερα τη δέκατη ναυτιλιακή δύναµη στον κόσµο µε εµπορικό στόλο 1.842 
εγγεγραµµένων πλοίων (από 1.862 το 2010) που ξεπερνούν τα 22,5 εκατ. κόρους (στοιχεία 
νηολογίου 30.06.2012) και την τρίτη µεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναµη στην Ευρ. Ένωση, 
κατέχοντας το 16% περίπου του στόλου των 27 Κρατών-Μελών της. Σε αυτά περιλαµβάνονται 
240 φορτηγά χύµα, 200 γενικού φορτίου, 116 εµπορευµατοκιβωτίων, 88 ακτοπλοϊκά, 59 
πετρελαιοφόρα και 7 δεξαµενόπλοια.  

Όσον αφορά στις θαλάσσιες µεταφορές, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συνδέσµου 
Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, έχει σηµειωθεί µείωση πέραν του 1 εκ. τόνων στα εισαγόµενα 
φορτία από το 2008 έως το 2011 (χωρίς να περιλαµβάνονται τα χύδην φορτία και τα 
πετρελαιοειδή). Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι, κατά το πρώτο εξάµηνο 2012 η κίνηση των 
εµπορικών πλοίων που κατέπλευσαν στη Λεµεσό παρουσίασε µείωση µεγαλύτερη του 40%.  
Συνολικά δε ο αριθµός των αφίξεων πλοίων σε κυπριακά λιµάνια ακολουθεί πτωτική πορεία 
από το 2005 µέχρι σήµερα. Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις θαλάσσιες µεταφορές 
περιορίσθηκε, σύµφωνα µε την ΥΣΤΑΤ, το 2011, στο 83,60 σηµειώνοντας µείωση της τάξης 
του -21,5% σε σχέση µε το 2010.  
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ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ 2005-2011 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
4.649 4.534 4.279 4.052 3.915 3.607 3.319 

 
Η συνεισφορά της ναυτιλίας (πλοιοκτησίας και πλοιοδιαχείρισης) στη διαµόρφωση του 

ΑΕΠ, ανέρχεται ακόµη και εν µέσω οικονοµικής κρίσης στο 7% ένα από τα υψηλότερα 
ποσοστά στην Ε.Ε. Τα κρατικά έσοδα από τέλη εγγραφής, φόρους, κλπ., που καταβάλλουν οι 
ναυτιλιακές εταιρείες υπερβαίνουν τα 8 εκ. ευρώ ετησίως και οι άµεσα απασχολούµενοι στις 
χερσαίες εγκαταστάσεις  των ναυτιλιακών εταιρειών ανέρχονται σε 4.500, ενώ πολλές άλλες 
θέσεις εργασίας έχουν δηµιουργηθεί σε παράλληλες, µε την ναυτιλία, δραστηριότητες 
(ναυτασφαλιστές, ναυλοµεσίτες, νηογνώµονες κλπ). 

Το 95% των εσόδων της κυπριακής ναυτιλιακής βιοµηχανίας προέρχεται από τη 
διαχείριση πλοίων υπό ξένη σηµαία και µόνο το 5% από πλοία υπό κυπριακή σηµαία. Η 
πλειοψηφία των εσόδων προέρχονται από τη Γερµανία (63%). Από τα συνολικά έσοδα της 
πλοιοδιαχείρισης, το 75% αφορά την διαχείριση, το 18% τα ναύλα (freight), το 4% τις 
ναυλώσεις (charter) και το 3% άλλες δραστηριότητες. Η διαχείριση πληρωµάτων αποτελεί τον 
πιο σηµαντικό τύπο υπηρεσίας πλοιδιαχείρισης που παρέχεται στην Κύπρο, αφού καλύπτει το 
48% της συνολικούς πλοιοδιαχείρισης. Το 49% των εταιριών πλοιοδιαχείρισης συνεργάζεται 
µε πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες στην Κύπρο. Τα έξοδα που καταβλήθηκαν από τη κυπριακή 
ναυτιλιακή βιοµηχανία αφορούσαν κατά 45% έξοδα πληρωµάτων, εκ των οπίων το 30% 
καταβλήθηκε σε µη Ευρωπαίους πολίτες, έπονται τα έξοδα πλοιοδιαχείρισης (28%) και τα 
διοικητικά έξοδα.(27%). 

Η Κύπρος έχει καταστεί, πλέον, το µεγαλύτερο, σε επίπεδο ΕΕ και ένα από τα τρία 
µεγαλύτερα, σε παγκόσµια κλίµακα, κέντρα διαχείρισης πλοίων, ενώ περίπου 140 ναυτιλιακές 
εταιρείες διατηρούν µονάδες πλήρους δραστηριότητας. Τα µέλη του Κυπριακού Ναυτικού 
Επιµελητηρίου έχουν στην ιδιοκτησία τους ή διαχειρίζονται περισσότερα από 2.300 ποντοπόρα 
πλοία.  Η πλειοψηφία των εταιρειών αυτών  έχει εγκατασταθεί στην πόλη της Λεµεσού όπου 
αρκετές από τις µεγαλύτερες, παγκοσµίως, ναυτιλιακές εταιρείες έχουν µεταφέρει τα Κεντρικά 
Γραφεία τους στην πόλη αυτή. Εκτιµάται ότι οι εγκατεστηµένες στην Κύπρο ναυτιλιακές 
εταιρείες διαχειρίζονται σήµερα το 4% του παγκόσµιου στόλου, πράγµα που έχει πολλά οφέλη 
για την Κυπριακή οικονοµία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από το σύνολο των ναυτιλιακών 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, δηλαδή εταιρείες πλοιοκτησίας και 
διαχείρισης πλοίων, το 87% προέρχεται από τις χώρες της Ε.Ε.  

Το 2009 αφαιρέθηκε η «Κυπριακή Σηµαία» από την αποκαλούµενη “Target List” της 
Αµερικανικής Ακτοφυλακής (USCG), πράγµα που βελτιώνει την εικόνα της «Κυπριακής 
Σηµαίας» στην ποντοπόρο ναυτιλία. Επίσης, η κυπριακή σηµαία βρίσκεται, όπως 
προαναφέρθηκε, στη λευκή λίστα τόσο του Μνηµονίου των Παρισίων για τον έλεγχο των 
πλοίων (Paris MOU) όσο και του Μνηµονίου του Τόκυο (Tokyo MOU). 

Το έτος 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το αναθεωρηµένο Κυπριακό 
Ναυτιλιακό Φορολογικό Σύστηµα. Σύµφωνα µε το νέο φορολογικό σύστηµα, η φορολόγηση 
των ναυτιλιακών εταιρειών, που έχουν έδρα τους την Κύπρο, γίνεται πλέον µε βάση την 
χωρητικότητα του στόλου τους και όχι µε βάση τα έσοδά τους. Αυτό σηµαίνει φορολογική 
ελάφρυνση των ναυτιλιακών εταιρειών, πράγµα που προσελκύει  και άλλες  ναυτιλιακές  
εταιρείες στην Μεγαλόνησο, ώστε να επωφεληθούν των πλεονεκτηµάτων αυτής της 
φορολογικής ρύθµισης, η οποία είναι συµβατή µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο. Το έτος 2012, 
κατά τις διµερείς συναντήσεις της στο περιθώριο της Κυπριακής Προεδρίας στο Συµβούλιο της 
Ε.Ε., η πολιτική ηγεσία του  Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ης Ελλ. Δηµοκρατίας, έδειξε 
ενδιαφέρον για µελέτη και ενδεχοµένως χρήση ως πηγή έµπνευσης του προαναφερθέντος 
κυπριακού φορολογικού συστήµατος.   

Το τουρκικό εµπάργκο στα υπό κυπριακή σηµαία πλοία αποτελεί το µεγαλύτερο 
εµπόδιο για τις προοπτικές της κυπριακής ναυτιλίας, καθώς οι ναυλωτές που συνήθως 
ναυλώνουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενίοτε µεγαλύτερο των δύο δεκαετιών, δεν 
επιθυµούν να έχουν περιορισµούς στη διακίνηση των πλοίων τους. Το κόστος για την κυπριακή 
οικονοµία του τουρκικού εµπάργκο ανέρχεται στα 138,5 εκ. Ευρώ, ή το 1,3% του ΑΕΠ. Οι 
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επιπτώσεις του αφορούν ολόκληρη τη κυπριακή ναυτιλιακή βιοµηχανία, όπως το νηολόγιο, τη 
λιµενική βιοµηχανία, τον τοµέα πλοιο-διαχείρισης και πλοιοκτησίας.  

Είναι προφανές, ότι για ένα νησί, όπως η Κύπρος, οι θαλάσσιες µεταφορές είναι 
ζωτικής σηµασίας καθώς αποτελούν τη µοναδική λύση διεξαγωγής του µεγαλύτερου όγκου του 
εισαγωγικού και εξαγωγικού εµπορίου. Για το λόγο αυτό, οι κυπριακές Αρχές επιδιώκουν τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των λιµανιών, τη µείωση του κόστους χειρισµού 
φορτίων και την ένταξη των λιµενικών υπηρεσιών σε ένα ολοκληρωµένο παγκόσµιο δίκτυο 
διανοµής. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Κύπρος, µαζί µε άλλα έξι Κράτη-Μέλη, δεν έχει 
ακόµη εφαρµόσει τη νέα κοινοτική νοµοθεσία (2009) για τον έλεγχο από το κράτος του λιµένα 
στο πλαίσιο του τρίτου πακέτου για την ασφάλεια στην θάλασσα.  Σύµφωνα µε την σχετική 
κοινοτική οδηγία, από 1.1.2011 το κράτος του λιµένα οφείλει να προβαίνει σε συχνότερες 
επιθεωρήσεις στα αλλοδαπά πλοία, ανάλογα µε τη κατηγορία κινδύνου του πλοίου. 
 

1.4 Τουρισµός  

Στην Κύπρο ο τουρισµός αποτελεί επί τρείς δεκαετίες ένα από τα κυριότερα 
στηρίγµατα της οικονοµίας. Το έτος 2001, όταν ο τουρισµός µεσουρανούσε στην Κύπρο, 
αντιπροσώπευε το 20% του ΑΕΠ. Τα τελευταία χρόνια η άµεση συνεισφορά του στο κυπριακό 
ΑΕΠ και υπολογίζεται περίπου στο 6%. Κατά την παρελθούσα δεκαετία, ο τουριστικός τοµέας 
υπερκεράστηκε από την άνθιση της αγοράς ακινήτων και το χρηµατοοικονοµικό τοµέα, µε 
αποτέλεσµα οι τουριστικές συναλλαγµατικές εισροές  να περιορίζονται πλέον στο 12% του 
ΑΕΠ. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις έµµεσες θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται σε άλλους 
τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας λόγω της τουριστικής βιοµηχανίας, το σύνολο των 
θέσεων εργασίας από τον τουρισµό ανέρχεται στις 77.000 περίπου, δηλαδή στο 19% του 
συνολικού εργατικού δυναµικού. 

Οι αφίξεις τουριστών το 2011 αυξήθηκαν στις 2.392 εκ. από 2.173 εκ. το 2010, ήτοι 
κατά 10,1%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο των αφίξεων από τη 
Ρωσία (κατά 110.222). Το 42,67% της τουριστικής κίνησης προήλθε από το Ηνωµένο 
Βασίλειο, το 13,97% από τη Ρωσία, το 6,60% από τη Γερµανία και το 5,80% από την Ελλάδα. 
Τα έσοδα από τον τουρισµό το 2011 αυξήθηκαν κατά 12,9% σε σχέση µε το 2010 (€ 1.749,3 
εκ. από € 1.549,8 εκ.). Οι αφίξεις από το Ηνωµένο Βασίλειο αποτελούν το βαρόµετρο για τις 
εξελίξεις στην τουριστική βιοµηχανία της Κύπρου. Η κίνηση από την Ρωσία αυξάνεται 
σταθερά τα τελευταία χρόνια, πράγµα που δηµιουργεί προσδοκίες στην τουριστική βιοµηχανία 
και µάλιστα σε µακροπρόθεσµη βάση. 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 2001-2011 
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Η µέση διάρκεια παραµονής στην Κύπρο είναι 9,8 µέρες, ενώ η κατά κεφαλήν δαπάνη 
ανέρχεται κατά µέσον όρο στα 731,2 ευρώ, εκ των οποίων 367,8 ευρώ για διαµονή.                       
Η υψηλότερη κατά κεφαλή δαπάνη από τουρίστες µε χώρα προέλευσης την Ελβετία, ενώ 
ακολουθούν η Ρωσία και η Ιρλανδία. 

 
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΟ 2011 (ΕΥΡΩ) 
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Ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού δηµοσίευσε τη Στρατηγική Τουρισµού 2011-

2015, η οποία αποτελεί τη δέσµευσή του για τις δράσεις που επιβάλλεται να αναπτύξει, κατά 
κύριο λόγο, µέχρι το 2015 για να πετύχει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τους στόχους του για 
βιώσιµη ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα της Κύπρου. Ουσιαστικά, η Στρατηγική Τουρισµού 
αποσκοπεί στην προώθηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και διεύρυνσης της τουριστικής 
οικονοµίας της Κύπρου, η οποία αναµένεται να επιτευχθεί, κυρίως, µέσα από τη διείσδυση και 
καθιέρωση της Κύπρου σε στοχευµένες τουριστικές αγορές, την υλοποίηση έργων τουριστικής 
υποδοµής, όπως και τη βελτίωση της τουριστικής εµπειρίας.   

Σύµφωνα µε τον Παγκύπριο Σύνδεσµο Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) θα πρέπει να 
αναπτυχθούν όλες οι µορφές τουρισµού, όπως του εναλλακτικού, του εκθεσιακού, του 
συνεδριακού, του περιπατητικού, του ποδηλατικού, γκολφ (ύπαρξη τεσσάρων γηπέδων και υπό 
κατασκευή άλλα δύο), του αθλητικού (πχ αγώνες αυτοκινήτου IRC, διεθνής µαραθώνιος 
Λεµεσού, παγκόσµιοι αγώνες σκοποβολής, ή  άρσης βαρών κάτω των 21, ποδηλατικός αγώνας 
Sun Sunny Cup,  προετοιµασία ποδοσφαιρικών οµάδων βόρειας Ευρώπης), του ιατρικού, του 
πολιτιστικού-θρησκευτικού, τέλεσης γάµων (πχ µε το Ισραήλ σαν κύρια αγορά στόχευσης κλπ) 
ώστε να επιτευχθεί η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου σε 12 µήνες το χρόνο. Θα έπρεπε 
να υπάρχει στρατηγική ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος για όλη την Κύπρο, σύµφωνα µε 
το επιτυχηµένο παράδειγµα των Αρχών της Λεµεσού. Συγκεκριµένα στη Λεµεσό έγινε  
εξορθολογισµός  του τοπικού τουριστικού προϊόντος µέσω κλεισίµατος ξενοδοχείων χαµηλούς 
ποιότητας, προσφοράς πολλών πλεονεκτηµάτων, πραγµατοποίησης έργων, δράσεων 
”marketing”  (πχ “Limassol Banding”), εκδηλώσεων κλπ. Επίσης, η ύπαρξη καζίνο θα 
εµπλούτιζε το τουριστικό προϊόν και θα απέφερε έσοδα στο κράτος (βλ. Ετήσια Έκθεσή µας 
2011-σελ.32). 

Οι Αρχές  ανακοίνωσαν σειρά συγχρηµατοδοτούµενων έργων για να εκσυγχρονιστούν 
οι τουριστικές επιχειρήσεις, την ανάπτυξη του ναυτικού τουρισµού µέσω της ανέγερσης τόσο 
της Μαρίνας Λεµεσού και της Μαρίνας Λάρνακας, όσο και των λιµανιών  Λάρνακας, Αγίας 
Νάπας και Πάφου. Επιπλέον ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού (ΚΟΤ) ανακοίνωσε το 
σχέδιο του σχετικά µε την ανάπτυξη των «Δρόµων Κρασιού» στα Κρασοχώρια,  νέα γήπεδα 
ποδοσφαίρου στη Λεµεσό για προπόνηση ξένων οµάδων τους χειµερινούς µήνες, νέο αθλητικό 
κέντρο στη Λάρνακα, κέντρο αντισφαίρισης  και νέο Ολυµπιακό Σκοπευτικό Κέντρο στην 
επαρχία Αµµοχώστου, νέο χιονοδροµικό κέντρο στο Τρόοδος, σχέδιο ανέγερσης 14 γηπέδων 
γκολφ κλπ.. 
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H βασική προϋπόθεση για την αύξηση του τουριστικού ρεύµατος στην Κύπρο, 
παραµένει η αναβάθµιση των ξενοδοχείων, τα οποία χαρακτηρίζονται «γερασµένα», σε 
συνδυασµό µε την αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Η απασχόληση φθηνού 
εργατικού δυναµικού από τρίτες χώρες, που δεν διαθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση, σε 
ξενοδοχεία και µονάδες εστίασης είναι ένας, επιπρόσθετος, ανασταλτικός παράγων για την 
αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Το πρόβληµα αυτό, επιχειρείται να αντιµετωπιστεί 
µέσω προσωπικού από την Ελλάδα που αναζητεί εργασία στην Κύπρο κατά την τελευταία 
διετία.  

Ένας άλλος τοµέας που θα µπορούσε να ενισχύσει τις οικογενειακού τύπου 
µικροµεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις της Κύπρου είναι ο αγροτουρισµός. Σύµφωνα δε  µε 
πρόσφατη γνωµοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου, αυτού του είδους επιχειρήσεις θα πρέπει να 
τεθούν υπό διαφορετικό καθεστώς ταξινόµησης από αυτό του ξενοδοχειακού τοµέα, αφού δεν 
είναι σε θέση να ανταγωνιστούν µεγάλους ξενοδοχειακούς οργανισµούς. 

Ο εν λόγω τοµέας που διαθέτει µια  ιδιαίτερη ταυτότητα, µεταξύ διαφόρων άλλων 
εµπειριών της κυπριακής υπαίθρου, θα µπορούσε να προωθηθεί διεθνώς µέσω του 
«ηλεκτρονικού τουρισµού» (πχ “social media”, ηλεκτρονικό εµπόριο, εφαρµογές εντοπισµού 
θέσης και κινητών τηλεφώνων). Υπενθυµίζεται ότι ο «ηλεκτρονικός τουρισµός», στον οποίο 
επιδίδονται επιτυχώς η Ινδία και Κίνα, προωθεί νέους τουριστικούς προορισµούς, δίνοντας 
έµφαση στην ιδιαίτερη ταυτότητα και εµπειρίες που προσφέρει ένας προορισµός και όχι στο 
παραδοσιακό µοντέλο «ήλιος, θάλασσα, αλκοόλ» που έχει πλέον κορεστεί.   

Η οικονοµική κρίση επηρέασε αρνητικά την εξερχόµενη τουριστική κίνηση 
(περιορίστηκε κατά 3%), µετά από σηµαντική άνοδο το 2010 (6,2%). Η συντριπτική 
πλειοψηφία (άνω του 63%) Κυπρίων τουριστών επισκέπτεται ευρωπαϊκούς προορισµούς και 
κυρίως την Ελλάδα (32,68%), τo Ηνωµένο Βασίλειο (25,15%) και τη Ρωσία (4,6%). 
Αξιοσηµείωτη ήταν, πάντως, η µείωση των Κυπρίων τουριστών µε προορισµό την Ελλάδα             
(-7,8%), ενώ στους άλλους δύο κύριους προορισµούς σηµειώθηκαν περιορισµένες αυξήσεις 
(1,9 και 1,6%, αντιστοίχως). 

Τα τελευταία χρόνια ο εξερχόµενος τουρισµός, υπερέβη τον συνολικό πληθυσµό της 
Κυπριακής Δηµοκρατίας, γεγονός που αποδίδεται τόσο στο υψηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα 
όσο και στον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας. Ο αριθµός των Κυπρίων ταξιδιωτών στο 
εξωτερικό, κατά την τελευταία δεκαετία αυξήθηκε κατά 76,7% (ήταν 684.197 το 2001).  

Η τουριστική κίνηση Ελλάδος - Κύπρου δεν µπορεί να συγκριθεί µ’ αυτήν µε τις 
υπόλοιπες χώρες. Ήδη από τη δεκαετία του ’90, εκτός των τοµέων άµυνας, 
επιχειρηµατικότητας, πολιτισµού, αναπτύχθηκαν αξιόλογες δράσεις µεταξύ Ελλάδος και 
Κύπρου και στον τουρισµό. Οι δεσµοί των δύο κοινωνιών και τα κοινά ήθη κι έθιµα, σε 
συνδυασµό µε τις εξαιρετικά συχνές µετακινήσεις για επαγγελµατικούς (κλπ) λόγους και 
βέβαια η πολλή καλή αεροπορική σύνδεση (υπάρχουν περισσότερες από 60 τακτικές πτήσεις 
την εβδοµάδα), έχουν ως αποτέλεσµα η φύση του τουρισµού να διαφέρει σηµαντικά απ’ αυτήν 
των υπολοίπων χωρών. Η διαφορά αφορά ακόµα κι εκείνες τις χώρες που έχουν επίσης 
ιδιαίτερους δεσµούς µε την Κύπρο (Βρετανία - βάσεις, κοινοπολιτεία, Ρωσία - 30.000 µόνιµοι 
κάτοικοι).  

Κατά κύριο λόγο, ο Κύπριος  τουρίστας πραγµατοποιεί σύντοµα τριήµερα ταξίδια στην 
Ελλάδα (εκτός από τις θερινές του διακοπές που διαρκούν περισσότερο), ενώ η διαµονή του 
Έλληνα τουρίστα στη Κύπρο είναι εβδοµαδιαίας διάρκειας. Το έτος 2011 πραγµατοποιήθηκαν 
395.045 ταξίδια κατοίκων της Κύπρου προς την Ελλάδα. Όπως σηµειώθηκε και ανωτέρω, 
πάντως, το 2011 σηµειώθηκε σηµαντική µείωση στον αριθµό Κυπρίων τουριστών µε 
προορισµό την Ελλάδα, παρά την εκστρατεία «Πάµε Ελλάδα» του Κυπρο-Ελλαδικού 
Επιχειρηµατικού Συνδέσµου. Η εκστρατεία αυτή παρουσίασε καλύτερα αποτελέσµατα κατά το 
έτος 2012. Οι αγαπηµένοι ελληνικοί προορισµοί των Κυπρίων είναι τα ελληνικά νησιά, όπως 
το Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος και κυρίως  η Κρήτη, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κως, 
η Σκιάθος, η Τήνος, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά. Οι αφίξεις τουριστών από την 
Ελλάδα στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 8,7% το 2011, ανερχόµενες σε 138.721. 

Η συµφωνία για επέκταση της συνεργασίας µεταξύ Κυπριακών Αερογραµµών και 
Olympic Air που υπογράφηκε λίγο καιρό µετά την εκπνοή του έτους 2010, επιτρέπει τις 
απευθείας προγραµµατισµένες πτήσεις κοινού κωδικού στο δίκτυο δροµολογίων εσωτερικού 
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και εξωτερικού των δύο εταιριών. Η συµφωνία συνέδεσε, αρχικά, τις πόλεις Λάρνακα και 
Πάφο µε Αθήνα, Ρόδο, Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια τη συντριπτική 
πλειοψηφία των προορισµών εσωτερικού και εξωτερικού των δύο αεροµεταφορέων. 
Σηµειώνεται ότι εξ αρχής, οι δύο αεροπορικές εταιρίες πρόσφεραν το 63% του συνολικού 
αριθµού διαθεσίµων θέσεων στα δροµολόγια τους µεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. 

Επιπλέον, λειτουργεί και πάλι κάποιου είδους ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κύπρου µε την 
Ελλάδα. Σύµφωνα µε τη νέα σύνδεση επιτρέπεται σε οχηµαταγωγά πλοία να µεταφέρουν µέχρι 
και δώδεκα επιβάτες. Τα µέτρο αυτό ικανοποιεί αίτηµα κύπριων επιβατών που διακατέχονται 
από τη φοβία του αεροπλάνου. Υπενθυµίζεται ότι εφαρµοζόταν επί πολλά χρόνια κανονική 
ακτοπλοϊκή σύνδεση µεταξύ των δύο χωρών, που όµως λόγω των συχνών αεροπορικών 
δροµολογίων σε ανταγωνιστικές τιµές, κρίθηκε οικονοµικά ασύµφορη και έλαβε τέλος το 
1998. 

Η κυπριακή κυβέρνηση επεδίωξε τη σύναψη συµφωνίας ακτοπλοϊκής σύνδεσης µε την 
Ελλάδα, την Ιταλία, και το Ισραήλ µε στόχο να χρηµατοδοτούνται τα λειτουργικά έξοδα των 
εµπλεκοµένων εταιριών κατά 70% από την Ευρ. Ένωση, στο πλαίσιο προγράµµατος της ΕΕ για 
τη Μεσόγειο. Ωστόσο, η Ιταλία απέσυρε το ενδιαφέρον της, ενώ η όλη προσπάθεια δεν έχει 
ακόµα ευοδωθεί. 

 
Συµπερασµατικά, η διαχρονικά δυναµική συνεισφορά του τριτογενούς τοµέα στο 

ΑΕΠ συνεχίστηκε και το 2010 και το ποσοστό του στην διαµόρφωση του ΑΕΠ παραµένει 
κοντά στο 75%. Όπως είναι φυσικό, ο τριτογενής τοµέας δοκιµάστηκε σκληρά από την 
οικονοµική κρίση και ιδιαίτερα από την πτώση του τουρισµού.  

Οι εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα στον τριτογενή τοµέα είναι συνδεδεµένες µε την 
διαχρονική κυβερνητική πολιτική που στοχεύει στην µετεξέλιξη και ανάδειξη της Κύπρου σε 
διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Η προσπάθεια αυτή 
συνδυάζεται µε τη βελτίωση και επέκταση των υποδοµών της χώρας.  

Ο προβληµατισµός όµως που αναπτύσσεται είναι εάν το µέχρι τώρα οικονοµικό 
µοντέλο έφθασε στα όρια του. Το τεράστιο µέγεθος των τραπεζών σε σχέση µε τη λοιπή 
οικονοµία, µετά την αρνητική Ιρλανδική και Κυπριακή τραπεζική εµπειρία µε κατάληξη την 
υπογραφή ή αντίστοιχη  διαπραγµάτευση δανειακών συµβάσεων µε την ‘’τρόικα’’ δανειστών 
(Δ.Ν.Τ.-Ε.Ε.-Ε.Κ.Τ.), υποχρεώνει σε αναθεώρηση του στόχου ανάδειξης της Κύπρου σε 
διεθνές τραπεζικό και επιχειρηµατικό κέντρο. Το 50% περίπου των σηµαντικών ρωσικών 
κεφαλαίων-εισροών στο κυπριακό τραπεζικό σύστηµα δεν είναι παρά λογιστικές εγγραφές και 
όχι πραγµατικά κεφάλαια που αποτελούν καταθέσεις ή επενδύσεις. Καθίσταται λοιπόν 
προφανής η ανάγκη καθορισµού των ορίων και του ρόλου ενός τέτοιου διεθνούς 
επιχειρηµατικού κέντρου. 

 Τέλος οι λοιποί πυλώνες του κυπριακού οικονοµικού θαύµατος (τουριστικός και  
κατασκευαστικός τοµέας) βρίσκονται σε βαθειά κρίση και δεν αποτελούν πλέον εγγύηση ότι 
θα είναι σε θέση να στηρίξουν και πάλι µακροχρόνια την κυπριακή οικονοµία. Η ναυτιλία, 
όµως,  φαίνεται να δίνει αρκετές υποσχέσεις για το µέλλον αλλά από µόνη της δεν επαρκεί για 
να στηριχθεί το όραµα ενός διεθνούς επιχειρηµατικού κέντρου.  
 
2. Βιοµηχανική πολιτική 

Ο δευτερογενής τοµέας παρουσιάζει µια σχετική σταθερότητα και συµµετέχει, κατά 
την τελευταία εξαετία, στη διαµόρφωση του ΑΕΠ µε ποσοστό 13-15%. Ο εν λόγω κλάδος 
πρόσφερε απασχόληση στο 18,2% περίπου του εργατικού δυναµικού. Ο τοµέας της 
µεταποίησης  γνώρισε αύξηση των εξαγωγών µεταποιηµένων προϊόντων βιοµηχανικής 
προέλευσης, αλλά και µειωµένη εσωτερική ζήτηση. Οι σηµαντικότεροι κλάδοι του τοµέα της 
µεταποίησης είναι κυρίως αυτοί των τροφίµων και ποτών, της τυπογραφίας, των επίπλων, των 
µεταλλικών, των καπνικών, των πλαστικών, των χηµικών και φαρµακευτικών προϊόντων.  

Μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, οι κυπριακές επιχειρήσεις επιβαρύνθηκαν µε το 
κόστος της εναρµόνισης µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, ενώ οι κλάδοι εντάσεως εργασίας 
αντιµετωπίζουν σοβαρότερα προβλήµατα ανταγωνιστικότητας, όχι µόνο στις αγορές του 
εξωτερικού, αλλά και στη κυπριακή αγορά. Ο διεθνής ανταγωνισµός εντείνεται τόσο από τις 
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αναπτυσσόµενες χώρες χαµηλού εργατικού κόστους, όσο και από τις αναπτυγµένες χώρες που 
συνδυάζουν σχέδιο, ποιότητα, απαιτήσεις του καταναλωτή, νέους τρόπους ευέλικτης 
παραγωγής για ενισχυµένη παραγωγικότητα, εργασία και απόδοση κεφαλαίου. 

Ως συνέπεια των ανωτέρω, κατά το 2011, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής στον 
τοµέα της µεταποίησης µετεβλήθη κατά -8,1% σε σχέση µε το 2010 (από 93,2 σε 85,7), 
διατηρώντας τον αρνητικό του ρυθµό (είχε µειωθεί κατά 3,1% το 2010). Η δε συνεισφορά του 
στο ΑΕΠ ανήλθε στο 14,5%. Από τους υποτοµείς του δευτερογενούς τοµέα διεσώθη εκείνος 
της παραγωγής χαλουµιού (βιοµηχανία τροφίµων). Ο σηµαντικός υποτοµέας της 
φαρµακοβιοµηχανίας διατηρήθηκε σε αξιόλογα επίπεδα παρά τη κρίση. Τα κυριότερα 
βιοµηχανικά προϊόντα της Κύπρου είναι τα φαρµακευτικά, οι φωτοευαίσθητες ηµι-αγώγιµες 
συσκευές, τα τρόφιµα, τα ποτά και ο επεξεργασµένος καπνός.  

Η κυπριακή βιοµηχανική πολιτική της τελευταίας δεκαετίας χαρακτηρίζεται από τη 
δηµιουργία Βιοµηχανικών Περιοχών που επιτρέπουν την άµεση εγκαθίδρυση βιοµηχανικών 
µονάδων µε το χαµηλότερο δυνατό κεφαλαιουχικό κόστος. Στην ελεύθερη Κύπρο λειτουργούν 
12 Βιοµηχανικές Περιοχές που καλύπτουν όλες τις επαρχίες. Οι Βιοµηχανικές Περιοχές 
συµπληρώνονται από 100 περίπου Βιοµηχανικές/Βιοτεχνικές Ζώνες. Το 2010  ανεγέρθηκαν 2 
εργοστασιακά κτήρια και εκµισθώθηκαν 14 βιοµηχανικά οικόπεδα. 

Σε γενικές γραµµές, η κυπριακή µεταποιητική βιοµηχανία, συγκρινόµενη µε το µέσο 
όρο των λοιπών χωρών της Ε.Ε., παρουσιάζει τη τελευταία δεκαετία χαµηλή παραγωγικότητα, 
υψηλό εργατικό κόστος αλλά και υψηλή προστιθέµενη αξία.  

Τα βασικά πλεονεκτήµατα της θα µπορούσαν να συνοψιστούν ως ακολούθως: 
Η καλλιέργεια καταναλωτικής πίστης (brand loyalty) στα εγχώρια προϊόντα καθιστά 

εξασφαλισµένη την τοπική αγορά στις κυπριακές παραγωγικές επιχειρήσεις (πχ στους κλάδους 
ποτοποιίας, ζυθοποιίας, γαλακτοκοµικών-λευκό γιαούρτι, χαλούµι-, κρεάτων, φαρµακευτικών). 
Το ευνοϊκό θεσµικό πλαίσιο για προσέλκυση επενδύσεων (χαµηλός συντελεστής φορολόγησης 
επιχειρηµατικών κερδών, ευέλικτες διαδικασίες σύστασης και έναρξης λειτουργίας εταιρίας) 
αυξάνει το βαθµό ελκυστικότητας της Κύπρου. Η τάση προσανατολισµού στην ποιότητα 
οδηγεί στην ικανοποιητική προστιθέµενη αξία της Κυπριακής µεταποίησης (πχ φαρµακευτικά 
προϊόντα, παρασιτοκτόνα, χρώµατα και βερνίκια, θερµοσίφωνες κλπ). Η επιτυχηµένη 
εφαρµογή  από τις επιχειρήσεις σειράς µεθόδων  στήριξης της ζήτησης των παραγόµενων 
προϊόντων εξασφαλίζει την απορρόφηση όλης σχεδόν της παραγωγής (πχ παραγωγή µε 
συµβόλαιο και επανασυσκευασίες- repackaging- για λογαριασµό ξένων εταιρειών που 
εµπορεύονται παρασιτογενή προϊόντα, κατασκευές σύµφωνα µε ατοµικές απαιτήσεις-tailor 
made- στα έπιπλα, σύστηµα επιστρεφόµενων φιαλών στη ποτοποιεία/ζυθοπαραγωγή κλπ).   

Οι σηµαντικότερες αδυναµίες της κυπριακής µεταποίησης, είναι µε τη σειρά τους οι 
εξής: 

Η χαµηλή παραγωγικότητα (πχ κλάδοι πλαστικών, φαρµακευτικών, ποτοποιίας, 
κρεάτων, χρωµάτων και θερµοσιφώνων) και το υψηλό λειτουργικό κόστος/κόστος παραγωγής 
λόγω χαµηλούς παραγωγικότητας, υψηλού εργατικού κόστους-ΑΤΑ-, ακριβών πρώτων υλών, 
ηλεκτρικής ενέργειας, υπο-απασχόλησης των µηχανηµάτων (κλπ) αποτελούν τις κυριότερες 
αδυναµίες της Κυπριακής βιοµηχανίας. Οι λοιποί  αρνητικοί παράγοντες που την επηρεάζουν 
δυσµενώς είναι η έλλειψη εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού, η µεγάλη ευαισθησία των 
επιχειρήσεων στις µεταβολές τιµών των πρώτων υλών,   το µικρό µέγεθος των εταιριών αλλά 
και της τοπικής αγοράς, η γραφειοκρατία, η έλλειψη προϊοντικής διαφοροποίησης και η 
περιορισµένη προσφορά προϊοντικού χαρτοφυλακίου. 

Ο κλάδος των κατασκευών στην Κύπρο έχει εισέλθει σε ύφεση από το τελευταίο 
τετράµηνο του 2008. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΥΣΤΑΤ), 
το 2011 εκδόθηκαν συνολικά 7.506 άδειες οικοδοµής, σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 
14,48% σε σχέση µε την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους (8.777 άδειες). Οι βασικές 
αιτίες για τη µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας θα πρέπει να αναζητηθούν στη διεθνή 
οικονοµική κρίση, στην περιοριστική πιστωτική πολιτική, αλλά και στην πτώση της αγοράς 
ακινήτων από αλλοδαπούς. Οι µειώσεις των τιµών ακινήτων, στις οποίες προέβησαν οι 
κατασκευαστές, οι οποίες σε ορισµένες περιοχές υπερέβησαν και το 20%, δεν έχουν καταφέρει 
να αναθερµάνουν την αγορά.  
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   Κρίνεται σκόπιµο να διευκρινισθεί ότι, ενώ η κρίση ξεκίνησε από τις επαρχίες 
Λάρνακας και Αµµοχώστου, σύµφωνα µε τα υφιστάµενα στατιστικά στοιχεία, επεκτάθηκε σε 
όλες τις επαρχίες της Κύπρου.  

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 

 Ιαν. – Δεκ. 2011 Ιαν. – Δεκ. 2010 

 
Αρ. 

Αδειών 

Εµβαδόν 

(µ2) 

Αξία 

(€000) 

Αρ. οικιστ. 

µονάδων 

Αρ. 

Αδειών 

Εµβαδόν 

(µ2) 

Αξία 

(€000) 

Αρ. οικιστ. 

µονάδων 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2.556 825.702 722.301 2.937 2.891 1.054.645 900.895 4.142 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 394 154.579 145.496 604 474 198.451 170.227 1.177 

ΛΑΡΝΑΚΑ 1.194 404.598 348.250 1.478 1.371 526.188 497.789 2.904 

ΛΕΜΕΣΟΣ 2.008 496.658 494.651 2.050 2.600 742.101 714.678 3.627 

ΠΑΦΟΣ 1.354 371.500 354.436 1.770 1.441 396.520 355.911 2.462 

Πηγή: Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία 

Η αξία της ετήσιας παραγωγής από τα ορυχεία και τα λατοµεία διπλασιάσθηκε κατά 
την παρελθούσα δεκαετία (από 25,5 εκ. ευρώ το 2001 σε 51,1 εκ ευρώ το 2011). Το ποσοστό 
συµµετοχής στο κυπριακό ΑΕΠ ανήλθε το 2011 σε 0,3%. Η µοναδική µεταλλευτική 
δραστηριότητα που υπάρχει σήµερα στην χώρα είναι το µεταλλείο χαλκού της Σκουριώτισσας. 
Η λατοµική βιοµηχανία είναι έντονα δραστηριοποιηµένη και σήµερα λειτουργούν 167 
λατοµεία που παράγουν διάφορα πετρώµατα και βιοµηχανικά ορυκτά. 

 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 2001 - 2011 

2011* 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
51,1 53,4 46,7 62,1 49,6 45,0 43,4 40,7 34,3 29,4 25,5 

*Προσωρινά στοιχεία 
Πηγή: Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία 

Τέλος τα επόµενα χρόνια επιδιώκεται η µεγάλη ανάπτυξη του ενεργειακού τοµέα 
(φυσικού αερίου, πετροχηµικών κλπ) σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα των ερευνών για 
αποθέµατα φυσικού αερίου και πετρελαίου στην κυπριακή ΑΟΖ. 
 
3.  Αγροτική πολιτική 

Ο πρωτογενής τοµέας βρίσκεται, ακόµη, σε µια µεταβατική φάση που οφείλεται στο 
νέο οικονοµικό περιβάλλον που δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα της πλήρους ένταξης της 
Κύπρου στην ΕΕ. Η συνεισφορά του πρωτογενούς τοµέα στη διαµόρφωση του ΑΕΠ 
παρουσιάζει, εδώ και αρκετά χρόνια, µια σταθερά πτωτική τάση. Από το 16% του ΑΕΠ που 
καταλάµβανε το 1960, µειώθηκε διαχρονικά στο 3,4% το 2004, σε 2,3% το 2009 και 2,1 % το 
2011.  

O αριθµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων ανέρχεται στις 45.199, το 99% των οποίων 
είναι ατοµικές.  Κατά µέσο όρο υπάρχουν 5 τεµάχια και 35 δεκάρια ανά εκµετάλλευση, ενώ η 
µέση έκταση ανά τεµάχιο είναι 7 δεκάρια.  Από τη συνολική έκταση του νησιού (925.100 
εκτάρια) περίπου 589.880 εκτάρια ελέγχονται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και από αυτά η 
γεωργική γη αποτελεί το 26%, τα δάση το 24%, οι άλλες δασοκαλυµµένες εκτάσεις το 30%, η 
άγονη και ακαλλιέργητη γη το 7% και η οικιστική γη το υπόλοιπο  13%.  Η συνολική έκταση 
της γεωργικής γης ήταν 153.300 εκτάρια το 2003. Οι ετήσιες καλλιέργειες αντιπροσωπεύουν 
το 69,8%, οι µόνιµες το 26,4%, οι βοσκότοποι το 0,3% και η αγρανάπαυση το 3,5% της 
γεωργικής γης.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι τέσσερα προϊόντα καλύπτουν το 80,3% της γεωργικής 
γης, πιο συγκεκριµένα τα σιτηρά µε 47,4%, τα κτηνοτροφικά φυτά 15,5%, τα αµπέλια 8,2% 
και οι ελιές & χαρουπιές 9,2%.  Σηµειώνεται επίσης ότι υπάρχουν επιπλέον και 40.800 εκτάρια 
ακαλλιέργητης και άγονης γης (εγκαταλελειµµένη γεωργική γη) που αποτελούν το 7% της 
συνολικής έκτασης.  
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Το µικρό µέγεθος και ο κατακερµατισµός του αγροτικού κλήρου, δυσχεραίνουν την 
ορθή και αποδοτική διαχείριση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, ιδιαίτερα στις ηµιορεινές 
περιοχές. Τα σηµαντικότερα γεωργικά προϊόντα που παράγει η Κυπριακή γη είναι: σιτηρά, 
πατάτες, σταφύλια, εσπεριδοειδή, λαχανικά και ελιές.  

Όσον αφορά την καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων οι σχετικές  εκτάσεις ανέρχονται 
σε 1.684,3 εκτάρια αποτελώντας περίπου το 1,2% του συνόλου της γεωργικής γης. Οι πιο 
σηµαντικές βιολογικές καλλιέργειες είναι οι ελιές (39%), οι αροτραίες καλλιέργειες –σιτηρά, 
ψυχανθή- (34%) και τα αµπέλια (7%). Άλλες βιολογικές καλλιέργειες είναι  οι χαρουπιές (3%), 
φυλλοβόλα (2,5%), αρωµατικά (2%), λαχανικά (1%) κλπ.. 

Στις  πλείστες των περιπτώσεων οι παραγόµενες  ποσότητες είναι επαρκείς για την 
κάλυψη της εγχώριας κατανάλωσης, ενώ για µερικά «ελλειµµατικά» προϊόντα γίνονται 
εισαγωγές και για κάποια άλλα πραγµατοποιούνται εξαγωγές κυρίως στα κράτη µέλη της Ε.Ε. 

 
α) Η φυτική παραγωγή περιλαµβάνει τα «κτηνοτροφικά φυτά» που καταλαµβάνουν 

τις µεγαλύτερες εκτάσεις (33,7 χιλιάδες εκτάρια περίπου), τα σιτηρά (31 χιλιάδες εκτάρια), τις 
ελιές (12 χιλιάδες εκτάρια), τα αµπέλια (8,8  χιλιάδες εκτάρια) και τα κατεξοχήν εξαγώγιµα 
προϊόντα, όπως πατάτες (4,9 χιλιάδες εκτάρια) και εσπεριδοειδή (4,9 χιλιάδες εκτάρια). Σε 
έκταση περίπου 2,1 χιλιάδων  εκταρίων καλλιεργούνται πεπονοειδή και άλλα λαχανικά 
(ντοµάτες, αγγούρια, φυλλώδη κλπ) ενώ σε ορεινές περιοχές φυλλοβόλα-οπωροφόρα δέντρα 
(πχ µηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, κερασιές κλπ.   

Ως προς το θέµα της διατήρησης του περιβάλλοντος και της υπαίθρου οι τρεις πιο 
παραδοσιακές καλλιέργειες είναι οι  ελιές, χαρουπιές και αµυγδαλιές.  Οι ελιές πήραν τα 
τελευταία χρόνια ανάπτυξη µε τη δηµιουργία νέων αρδευόµενων φυτειών µε αποτέλεσµα η 
έκταση της καλλιέργειας τους να ξεπερνά πλέον αυτή των εσπεριδοειδών. Με τη σειρά της, η 
παραγωγή ελαιολάδου έχει οδηγήσει σε σχετική αυτάρκεια και ακόµη σε εξαγωγές. Το ίδιο 
φαινόµενο, αλλά µε πιο έντονο τρόπο, παρατηρείται στις πατάτες και τα εσπεριδοειδή. 
Αντίθετα εισάγονται σηµαντικές ποσότητες σιτηρών  Η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών 
συρρικνώνεται λόγω των διεθνών ανταγωνιστικών τιµών, της ανοµβρίας (κλπ) και 
δηµιουργείται έτσι  η ανάγκη αναδιάρθρωσης κάποιων καλλιεργειών, όπως της πατάτας. 

 
β )Η κτηνοτροφική παραγωγή αν και είναι αρκετά ανταγωνιστική, εν τούτοις κατά 

περιόδους αντιµετωπίζει εξειδικευµένα προβλήµατα που σχετίζονται µε κρούσµατα αφθώδους 
πυρετού, την προσβολή µεγάλου αριθµού αιγοπροβάτων από την τροµώδη νόσο και τις 
µολυσµένες ζωοτροφές, µε αποτέλεσµα την ανίχνευση αφλατοξινών στο αγελαδινό γάλα. Η 
ανεπάρκεια της εγχώριας παραγωγής ζωοτροφών και η, κατά συνέπεια, µεγάλη εξάρτηση από 
τις αγορές του εξωτερικού αποτελεί ένα πρόσθετο πρόβληµα για την κτηνοτροφία της Κύπρου, 
αφού επηρεάζει, δυσµενώς, την ανταγωνιστικότητά της. Τέλος η εναρµόνιση µε τα ισχύοντα 
στην Ε.Ε., δηµιουργεί νέες υποχρεώσεις στις µεγάλες κτηνοτροφικές µονάδες, κυρίως 
χοιροστάσια και βουστάσια, οι οποίες υποχρεούνται να χρησιµοποιούν τις βέλτιστες τεχνικές 
διαχείρισης αποβλήτων, κάτι που απαιτεί εξειδικευµένες επενδύσεις και αυξάνει το κόστος 
λειτουργίας τους. 

 Επίσης οι δύο κυριότεροι παραγωγοί γάλακτος, κατηγορούνται από τις τοπικές 
γαλακτοβιοµηχανίες για µονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές πρακτικές µε αποτέλεσµα η τιµή 
παραγωγού-προµηθευτή γάλακτος προς τη βιοµηχανία να είναι από τις υψηλότερες στην Ε.Ε., 
αν όχι η υψηλότερη. 

Η Κύπρος έχει αυτάρκεια χοιρινού κρέατος, κρέατος πουλερικών και αυγών. Παρά την 
ανάπτυξη, ο βαθµός αυτάρκειας στην αιγοπροβατοτροφεία είναι γύρω στο 80%, ενώ 
µεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές έχει ο τοµέας του βοδινού κρέατος. Οι µονάδες 
αγελαδοτροφείας είναι µεικτές, δηλαδή η παραγωγή γάλακτος και η πάχυνση µόσχων γίνονται 
στην ίδια µονάδα. Παρά τη σχετική αυτάρκεια στο φρέσκο γάλα, πραγµατοποιούνται 
σηµαντικές εισαγωγές γαλακτοκοµικών προϊόντων.  

Στη Κύπρο λειτουργούν 236 βουστάσια στα οποία γίνεται εκτροφή 55.000 βοοειδών 
περίπου, εκ των οποίων 24.000 γαλακτοφόρων αγελάδων. Στη χοιροτροφία λειτουργούν 95 
οργανωµένα χοιροστάσια. Ο αριθµός αιγοπροβάτων ανέρχεται σε 451.000 περίπου.  



Γραφείο Ο.Ε.Υ. Λευκωσίας 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011  

  
37 

Η πτηνοτροφία (102 πτηνοτροφικές µονάδες) αντιµετωπίζει ανταγωνισµό από τις 
µεγάλες και σύγχρονες πτηνοτροφικές µονάδες του Ισραήλ, που λόγω των διευκολύνσεων που 
παρέχει η  Ε.Ε. στην χώρα αυτή, έχουν την δυνατότητα να ανταγωνισθούν τις αντίστοιχες 
Κυπριακές στην εσωτερική αγορά.  

 
γ) Η αλιεία έχει περιορισµένη σηµασία για την οικονοµία της Κύπρου, λόγω του 

µικρού αλιευτικού πλούτου των Κυπριακών θαλασσών αλλά και της κατοχής, από την 
Τουρκία, των σηµαντικότερων αλιευτικών πεδίων της Νήσου. Η συνολική ετήσια παραγωγή 
της θαλάσσιας αλιείας ανέρχεται στους 1.900-2.000 τόνους. Η παραγωγή ψαριών από τις 
υδατοκαλλιέργειες γίνεται από µικρό αριθµό µονάδων που αποτελείται από 7 ιχθυοτροφεία 
πάχυνσης τσιπούρας και λαυρακιού, δύο ιχθυοτροφεία που ασχολούνται αποκλειστικά µε την 
πάχυνση ερυθρού τόνου και 9 µικρές µονάδες που ασχολούνται µε την παραγωγή πέστροφας. 
Η µισή περίπου παραγωγή, εξάγεται κυρίως στις χώρες της Ευρώπης.  

Ορισµένα από τα παραγόµενα αγροτικά προϊόντα εξάγονται προς τις χώρες της Ε.Ε., 
αλλά και προς τρίτες χώρες, κυρίως γειτονικές. Όπως προαναφέρθηκε, οι Κυπριακές πατάτες 
και τα εσπεριδοειδή είναι βασικά εξαγώγιµα προϊόντα. Το 93-95% της παραγωγής κυπριακής 
πατάτας εξάγεται στις χώρες της Ε.Ε. και το υπόλοιπο προς τρίτες χώρες. Το 75% τουλάχιστον  
των ετήσιων εξαγωγών  εσπεριδοειδών κατευθύνεται προς τις αγορές της Ε.Ε. και το υπόλοιπο 
προς τρίτες χώρες. 

Η µεταποίηση των «γκρέιπφρουτ» και η παραγωγή χυµών (κλπ) αποτελούσε για 
χρόνια µια από τις σηµαντικότερες µορφές µεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Η φθίνουσα 
όµως πορεία των εξαγωγών φρέσκων εσπεριδοειδών συνέτεινε επίσης στην αύξηση της 
µεταποίησης και των εξαγωγών της (πχ χυµοί εσπεριδοειδών). Όσον αφορά τις εισαγωγές-
εξαγωγές µεταποιηµένων εσπεριδοειδών αυτές αφορούν εισαγωγές χυµού πορτοκαλιού και 
εξαγωγές µεταποιηµένων προϊόντων (χυµών και τεµαχίων) «γκρέιπφρουτ», λεµονιού και 
πορτοκαλιού.  

Τα οινοποιήσιµα σταφύλια µεταποιούνται από τέσσερις οινοβιοµηχανίες και τοπικά 
οινοποιεία. Παράγεται επίσης οινόπνευµα και άλλα προϊόντα, εξειδικευµένα και µη. 

Η ζωική παραγωγή δεν επαρκεί για τις ανάγκες χώρας και για τον λόγο αυτό 
εισάγονται όλων των ειδών κρέατα από διάφορες χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της 
Ελλάδας, από την οποία εισάγεται κυρίως πρόβειο κρέας. Το µοναδικό άξιο λόγου εξαγώγιµο 
γαλακτοκοµικό προϊόν της ζωικής παραγωγής είναι το χαλούµι. Το προϊόν αυτό παράγεται από 
µίγµα αγελαδινού και αιγοπρόβειου γάλακτος. Η µέση ετήσια παραγωγή χαλουµιού, είναι περί 
τους 12.000 τόνους, εκ των οποίων εξάγεται το 55% περίπου και αποφέρει έσοδα ύψους 41 
εκατοµ. ευρώ. Το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού έχει κατοχυρώσει το 
χαλούµι ως εµπορικό σήµα (Trade Mark) στο Ην. Βασίλειο, τις Η.Π.Α. και τον Καναδά, ενώ 
εκκρεµεί στις Βρυξέλλες ο φάκελος για εγγραφή του χαλουµιού ως προϊόντος 
Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).  

Δεν υπάρχει ντόπια παραγωγή βουτύρου ή σκόνης γάλακτος. Τέλος αξιόλογη 
θεωρείται και η παραγωγή παραδοσιακών µεταποιηµένων προϊόντων όπως χαλουµιού από 
αιγοπρόβειο γάλα, γλυκών από φρούτα, «σουτζούκου», αλλαντικών κλπ.. 

 
Στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2007-2013 θα 

διατεθούν κονδύλια στην Κύπρο συνολικού ύψους 162,5 εκ. Ευρώ από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Για την αξιοποίηση των πόρων αυτών, η Κύπρος 
συνέταξε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, ως προς τους γενικούς 
στρατηγικούς στόχους και τοµείς, που εξειδικεύονται µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανέρχεται σε 325 εκ. 
Ευρώ, από τα οποία 162,5 εκ. Ευρώ (δηλαδή το 50%), όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν 
κοινοτική χρηµατοδότηση. Επιπλέον ένα ποσό 55 εκ. Ευρώ αποτελεί κρατική ενίσχυση. 
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ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΚ. ΕΥΡΩ) 
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

   
4. Ξένες επενδύσεις 

4.1 Επενδυτικό Καθεστώς   

Οι ξένοι επενδυτές µπορούν να συµµετέχουν σε  όλους σχεδόν τους τοµείς της 
οικονοµίας  µέχρι και 100%, είτε προέρχονται από κράτη µέλη της ΕΕ, είτε από τρίτες χώρες. 
Για τους επενδυτές κρατών µελών της ΕΕ δεν υφίσταται κανένας περιορισµός στην απόκτηση 
γης, κάτι που όµως δεν ισχύει για τους επενδυτές τρίτων χωρών. Στο Υπουργείο Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού (ΥΕΒΤ) λειτουργεί εδώ και µερικά χρόνια η Υπηρεσία 
Μονοθυριδικής Πρόσβασης για την ταχεία σύσταση επιχειρήσεων (www.mcit.gov.cy).   

Από τον Ιανουάριο του 2008, λειτουργεί, υπό την εποπτεία και την χρηµατοδότηση του 
ΥΕΒΤ, ο Κυπριακός Οργανισµός Προώθησης Επενδύσεων (www.cipa.org.cy) µε συµµετοχή 
δέκα ατόµων από τον ιδιωτικό τοµέα στο δωδεκαµελές Δ.Σ., ο οποίος έχει επιφορτισθεί µε την 
προσέλκυση ξένου επιχειρηµατικού κεφαλαίου για άµεσες επενδύσεις σε τοµείς 
προτεραιότητας  όπως, τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, λογιστικές-νοµικές 
υπηρεσίες, τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ναυτιλία, ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας, έρευνα και ανάπτυξη, εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας, τουρισµός κλπ (βλ. Ετήσια 
Έκθεσή µας 2010-σελ.41). 

Σηµειώνεται ότι η Ελεύθερη Ζώνη της Λάρνακας που είχε δηµιουργηθεί µε σκοπό την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε τοµείς προηγµένης τεχνολογίας (εισαγωγή τεχνογνωσίας), 
καταργήθηκε µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου της χώρας στις 09.06.2011 και σχετικό 
διάταγµα ανάκλησης από 17.06.2011. 

Η γεωπολιτική θέση της Κύπρου, η οποία προσφέρει πρόσβαση τόσο σε κοινοτικές 
επιχειρήσεις όσο και σε επιχειρήσεις που προέρχονται από τρίτες -εκτός ΕΕ- χώρες, καθώς και 
το ευνοϊκότατο ακόµη, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, φορολογικό καθεστώς (ο εταιρικός φόρος 
δεν ξεπερνά το 10%), αποτελούν τους κυριότερους λόγους που καθιστούν την Κυπριακή αγορά 
πόλο έλξης των ξένων επιχειρήσεων.  

Η Κύπρος διαθέτει δύο διεθνή αεροδρόµια στη Λάρνακα και την Πάφο και ένα ευρύ 
δίκτυο συνδέσεων µε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία που εξυπηρετείται από περισσότερους 
από 100 διεθνείς αεροµεταφορείς. Λόγω του καλού δικτύου συνδέσεων, αποτελεί 
διαµετακοµιστικό κέντρο εµπορευµατικών αεροµεταφορών για την ευρύτερη περιοχή. Στον 
τοµέα των λιµενικών υποδοµών, διαθέτει δύο λιµάνια για εµπορευµατική και επιβατική χρήση 
στη Λεµεσό και τη Λάρνακα και ένα αποκλειστικά για βιοµηχανική χρήση. Λειτουργούν, 
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επίσης, τρεις τερµατικοί σταθµοί καυσίµων σε Λάρνακα, Δεκέλεια και Μονή. Το οδικό δίκτυο 
είναι ανεπτυγµένο, εκτεινόµενο σε 12.280 χλµ.. 

Πέραν των ανωτέρω, η Κύπρος καταβάλλει προσπάθειες να προσελκύσει ξένους 
επενδυτές, προβάλλοντας την καλή ποιότητα ζωής, τη γεωγραφική της θέση, την ένταξή της 
στην ΕΕ, και τις εξαιρετικά καλές θέσεις που κατέχει στην παγκόσµια κατάταξη στους δείκτες 
ανταγωνιστικότητας, διαφθοράς, επιχειρηµατικότητας και απόδοσης ΑΞΕ κλπ. Κρίνεται 
σκόπιµο, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι και στους τέσσερις αυτούς δείκτες η χώρα εµφανίζεται, το 
2011, να χάνει θέσεις στη γενική κατάταξη σε σχέση µε το 2010.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ CPI 
Χώρα* Κατάταξη 
 2011 2010 
Νέα Ζηλανδία 1 2 
Δανία 2 1 
Σουηδία 4 4 
Ελβετία 8 8 
Γερµανία 14 15 
ΗΠΑ 24 22 
ΚΥΠΡΟΣ 30 28 
Ισραήλ 36 30 
Τουρκία 61 61 
πΓΔΜ 69 62 
Ρουµανία  75 69 
Βουλγαρία 86 72 
ΕΛΛΑΔΑ 80 78 
Αίγυπτος 112 98 
Συρία  129 127 
Ρωσία 143 154 
Πηγή: Transparency International 
 (*) Σύνολο 180 χωρών 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
GCI 

Χώρα* Κατάταξη 
 2011-2012 2010-2011 
Ελβετία 1 1 
Σιγκαπούρη 2 3 
Σουηδία 3 2 
ΗΠΑ 5 4 
Γερµανία 6 5 
Ισραήλ 22 24 
ΚΥΠΡΟΣ 47 40 
Τουρκία 59 61 
Βουλγαρία 74 71 
ΕΛΛΑΔΑ 90 83 
Αλβανία 78 88 
Συρία 98 97 
Πηγή: World Economic Forum    
(*) Σύνολο 139 χωρών      

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(Ease of Doing Business Index)       

Χώρα* Κατάταξη 
 2011 2010 
Σιγκαπούρη 1 1 
ΗΠΑ 4 5 
Δανία 5 6 
Ηνωµένο Βασίλειο 6 4 
Ιρλανδία 8 8 
πΓΔΜ 34 38 
ΚΥΠΡΟΣ  49 37 
Ρουµανία 65 56 
Τουρκία 73 65 
Αλβανία 77 82 
Ιταλία 83 80 
ΕΛΛΑΔΑ 101 109 
Βραζιλία 120 127 
Ρωσία 124 123 
Πηγή:  World Bank                                                                             
(*) Σύνολο 183 χωρών                                                                                 
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4.2 Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) 
Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, οι Άµεσες Ξένες 

Επενδύσεις (ΑΞΕ) µη κατοίκων στην Κύπρο, το 2011, ανήλθαν σε 987,1 εκ. ευρώ 
σηµειώνοντας αισθητή αύξηση σε σχέση µε το 2010 (578,0 εκ. ευρώ). Αύξηση σηµειώθηκε και 
στις ΑΞΕ κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό, οι οποίες ανήλθαν σε 608,3 εκ. ευρώ από 512,6 εκ 
ευρώ το 2010.  
 
 

ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΕΙΣΡΟΕΣ – ΕΚΡΟΕΣ 2000 – 2011 (ΕΚ. ΕΥΡΩ) 
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Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 
 

 
Όσον αφορά στη διεθνή επενδυτική θέση της Κύπρου, το 2011, το συνολικό ύψος των 

ΑΞΕ στην Κύπρο ανήλθε σε 15.972 εκ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση σε σχέση µε το 2010 
(13.084 εκ. ευρώ). Δεδοµένου ότι το συνολικό ύψος των ΑΞΕ στο εξωτερικό ανήλθε σε 9.711, 
η διεθνής θέση της Κύπρου σε επίπεδο ΑΞΕ διαµορφώνεται στο ποσό των -6.261 εκ. ευρώ 
(από -4.103 εκ. ευρώ το 2010).   

 
 

ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ 2002-2011 
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Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 
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Σηµειώνουµε ότι, σύµφωνα µε στοιχεία του κυπριακού Υπουργείου Εσωτερικών, το 

2010, αυξήθηκε σηµαντικά ο αριθµός των εκατοµµυριούχων επενδυτών από τρίτες χώρες 
που πολιτογραφήθηκαν Κύπριοι πολίτες. Αναλυτικότερα, από το 2008 (οπότε ετέθη σε ισχύ η 
διαδικασία απόκτησης κυπριακής υπηκοότητας µε ταχείς διαδικασίες, επί τη βάσει 
συγκεκριµένων οικονοµικών κριτηρίων) έως το 2010, έχουν πολιτογραφηθεί Κύπριοι συνολικά 
57 εκατοµµυριούχοι (κυρίως από Ρωσία και Ουκρανία), εκ των οποίων οι 26 έλαβαν την 
υπηκοότητα το 2010. Θετικό ενδεικτικό στοιχείο αποτελεί, επίσης, η αύξηση κατά 18,3% των 
αιτήσεων για εγγραφές νέων εταιρειών (από 16.231 το 2009 σε 19.201 το 2010), καθώς 
θεωρείται ότι αφορά, σε µεγάλο βαθµό, σε εταιρείες ξένων συµφερόντων.    

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η σχεδιαζόµενη κινεζική επένδυση ύψους 600 εκ. 
ευρώ στον χώρο του παλαιού αεροδροµίου Λάρνακας. Το Μάρτιο του 2012, υπεγράφη η 
συµφωνία µεταξύ της Hermes Airports και της κινεζικής εταιρείας Far Eastern Phoenix, για 
διαχείριση του χώρο. Με βάση τη συµφωνία θα δηµιουργηθούν 4 εκθεσιακοί χώροι.                            
Η µίσθωση από τη Far Eastern Phoenix Ltd του χώρου θα διαρκέσει 19 χρόνια, δηλαδή µέχρι 
το 2031.  

 
Οι σηµαντικότερες, πάντως, επενδύσεις κατά την τελευταία διετία αφορούν στον 

τοµέα της ενέργειας: 
 
Η VTT Vasiliko Ltd και η J&P Group προέβησαν σε συµφωνία στρατηγικής 

συνεργασίας µε αντικείµενο την ανέγερση τερµατικού αποθήκευσης πετρελαιοειδών στο 
Βασιλικό, επένδυση ύψους 220 εκατοµµυρίων ευρώ. Η κατασκευή του τερµατικού αναµένεται 
να ολοκληρωθεί το 2014. Σε πρώτη φάση, το τερµατικό θα έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης 
357 χιλ. m³ καυσίµων (βενζίνη, ντίζελ, καύσιµα αεροσκαφών, µαζούτ) και µε την ολοκλήρωση 
της δεύτερης φάσης η χωρητικότητα θα ανέλθει στις 643 χιλ. m³. Στο πλαίσιο του έργου θα 
κατασκευαστεί αποβάθρα δεξαµενόπλοιων µε τέσσερα σηµεία πρόσδεσης. Η αποβάθρα θα 
εκτείνεται 1200m στη θάλασσα και θα περιλαµβάνει δύο βραχίονες φόρτωσης ανά σηµείο 
πρόσδεσης ανά προϊόν µε ικανότητα φόρτωσης / εκφόρτωσης 1250 m³/h. 

Η επένδυση της αµερικανικής εταιρείας NOBLE ENERGY (ύψους 1,48 δισ. ευρώ) 
αφορά στις υποθαλάσσιες έρευνες για κοιτάσµατα υδρογονανθράκων στο οικόπεδο 12 της 
κυπριακής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης. Σύµφωνα µε τον Διευθυντή της εταιρείας στην 
Κύπρο, εφόσον οι θετικές προσδοκίες ευοδωθούν, το πιο αποτελεσµατικό µέσο για την 
εκµετάλλευση των κοιτασµάτων φυσικού αερίου αποτελεί η κατασκευή µονάδας 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG). Το κόστος µίας τέτοιας επένδυσης (για παραγωγή 5 εκ. 
τόνων LNG ετησίως) υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 10 δισ. USD και ο χρόνος κατασκευής της 
µονάδας σε 3-4 χρόνια.  

Στον τοµέα των κατασκευών επισηµαίνουµε το έργο “Limassol Landmark”, το οποίο 
θα περιλαµβάνει 233 παραθεριστικές κατοικίες µε θέα στη θάλασσα, 14 εµπορικές µονάδες και 
υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Το “Limassol Landmark”, το οποίο 
αναµένεται να είναι το υψηλότερο κτίριο της Λεµεσού, υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 370 εκ. 
ευρώ, ενώ στην επένδυση συµµετέχουν, εκτός από την κυπριακή εταιρεία “Pafilia”, δύο 
ρωσικοί και ένας νορβηγικός όµιλος εταιρειών.  

 
  Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα υφιστάµενα στατιστικά στοιχεία, ο κύριος όγκος των ΑΞΕ 
στην Κύπρο αφορά σε παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (8.856 εκ. ευρώ, ήτοι 52% επί 
του συνόλου ΑΞΕ), ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι συµβουλευτικές υπηρεσίες 
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, νοµικής και λογιστικής φύσης (5.492,7 εκ. ευρώ, ήτοι 33% 
επί του συνόλου ΑΞΕ).  
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ΘΕΣΕΙΣ ΑΞΕ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
2,47% ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
0,47%

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
18,04%ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

0,73%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

33,11%

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
39,24%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2,27%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
1,75%ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1,92%

 
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 
                             
4.3  Φορολόγηση-νοµική µορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών 

Σύµφωνα µε την φορολογική µεταρρύθµιση της 1.1.2003, ένα φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο φορολογείται σύµφωνα µε την κυπριακή νοµοθεσία µόνο εάν διαµένει στην Κύπρο 
για περισσότερες από 183 ηµέρες τον χρόνο (φυσικό πρόσωπο) ή εάν η διεύθυνση και ο 
έλεγχος της εταιρείας διεξάγονται στην Κυπριακή Δηµοκρατία.  
 Σε κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, που είναι κάτοικος Κύπρου, για κάθε φορολογικό 
έτος επιβάλλεται φόρος στο εισόδηµα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο 
και εκτός της Κύπρου (κέρδη, µισθούς, µερίσµατα, τόκους, συντάξεις, ενοίκια, δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας κ.ά.). 

Η απλή εγγραφή της εταιρείας στην Κύπρο δεν συνεπάγεται και τη φορολόγησή της 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ούτε τη δυνατότητα να απολαµβάνει οποιασδήποτε 
ευνοϊκής διάταξης από τις συµφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η 
Κύπρος, εάν η διαχείρισή της δεν διεξάγεται στην Κύπρο.  

Στη περίπτωση που η διαχείριση της εταιρείας δεν γίνεται στην Κύπρο τότε η εταιρεία 
αυτή είναι υποχρεωµένη να καταβάλλει φόρο, σύµφωνα µε την κυπριακή νοµοθεσία, για τα 
εισοδήµατα που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της στην Κύπρο. 
 Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οι σηµαντικότερες νοµικές µορφές των 
κυπριακών εταιρειών είναι η ιδιωτική µετοχική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (περιορισµένο 
δικαίωµα µεταβίβασης µετοχών, αριθµός µετόχων έως 50) και η δηµόσια µετοχική εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης (χωρίς τους περιορισµούς της ιδιωτικής µετοχικής εταιρείας και µε τη 
δυνατότητα εισαγωγής της προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου). 

Η συνηθέστερη µορφή εταιρειών στην Κύπρο είναι η ιδιωτική µετοχική εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης, που έχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής ανώνυµης 
εταιρείας και όχι της ελληνικής ΕΠΕ. Συστήνεται µε υπογραφή, από τους ιδρυτές της ή 
εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους, του ιδρυτικού εγγράφου (περιέχει υποχρεωτικά την 
επωνυµία, τους σκοπούς, την ευθύνη των µελών και το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου) και του 
καταστατικού της. Τα έγγραφα αυτά κατατίθενται στο Τµήµα Εφόρου Εταιρειών του 
Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, προκειµένου η εταιρεία να εγγραφεί στο 
Μητρώο Εταιρειών. 
 Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το κόστος σύστασης µιας απλής κυπριακής εταιρείας 
περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές, ανέρχεται σε 1.000-1.200 ευρώ και τα βασικά έξοδα 
νοµικής αντιπροσώπευσης (υπηρεσία διευθυντών, εγγεγραµµένου γραφείου, γραµµατέα) σε 
1.000 ευρώ, ετησίως. Ειδικότερα, το κόστος της εγγραφής της εταιρείας περιορισµένης 
ευθύνης µε µετοχικό κεφάλαιο στο Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη του 
κυπριακού Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ανέρχεται στα 102,52 ευρώ συν 
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ποσοστό 0,6% επί του ονοµαστικού κεφαλαίου της εταιρείας (βλ. ιστοσελίδα του Τµήµατος 
Εφόρου Εταιρειών του Κυπριακού Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, 
www.mcit.gov.cy ). 

Ο ελάχιστος αριθµός των ιδρυτών/µετόχων είναι ένας, ενώ ο κάθε µέτοχος θα πρέπει 
να γνωστοποιεί τα πλήρη στοιχεία του (πλήρες όνοµα, διεύθυνση, εθνικότητα, επάγγελµα, 
αριθµός µετοχών). Ο διορισµός γραµµατέα -επιφορτισµένου µε την ετοιµασία και καταχώρηση 
της ετήσιας έκθεσης στον Έφορο Εταιρειών, την τήρηση των πρακτικών των συνελεύσεων και 
συνεδριάσεων, την ετοιµασία των ψηφισµάτων και την καταχώρηση των αλλαγών στον Έφορο 
Εταιρειών- είναι δεσµευτική από τον κείµενη νοµοθεσία. Όσον αφορά στο ύψος του µετοχικού 
κεφαλαίου δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη. Είθισται το ελάχιστο αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 
να καθορίζεται σε 100 ευρώ, διαιρεµένο σε ισάριθµες µετοχές. Η διαδικασία σύστασης 
εταιρείας διαρκεί µόνο λίγες ηµέρες. 
 Πέρα από τον χαµηλότερο φορολογικό συντελεστή (10% επί των κερδών) που ισχύει 
στις χώρες-µέλη της ΕΕ, η σύσταση ιθύνουσας εταιρείας στην Κύπρο µε σκοπό τον καλύτερο 
φορολογικό προγραµµατισµό της επιχείρησης, παρουσιάζει, µεταξύ άλλων, τα εξής 
πλεονεκτήµατα: 
 

• Η παρακράτηση φόρου στα εξερχόµενα από την κυπριακή εταιρεία µερίσµατα, 
προς µέτοχο που δεν είναι κάτοικος Κύπρου, είναι µηδενική. 

• Δεν υφίσταται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών εκτός από κέρδη που προκύπτουν 
από τη διάθεση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στη Κύπρο ή κερδών από 
διάθεση µετοχών, που αντιπροσωπεύουν ακίνητη περιουσία στην Κύπρο. 

• Υπάρχει η δυνατότητα πραγµατοποίησης πληρωµών, διανοµής µερισµάτων και 
κερδών, τόκων και δικαιωµάτων στο εξωτερικό χωρίς καµία φορολογική 
επιβάρυνση.   

• Πλήρης απελευθέρωση στη διακίνηση κεφαλαίων και πληρωµών. 
 
Η Κύπρος έχει συνάψει συµφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας µε 46 κράτη: 

Αίγυπτος, Άγιος Μαρίνος Αρµενία, Αυστρία, Αζερµπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, 
Γερµανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ινδία, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Κατάρ, Κίνα, Κιργιστάν, Κουβέιτ, Λευκορωσία, Λίβανος, Μάλτα, 
Μαυρίκιος, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ν. Αφρική, Νορβηγία, Ουγγαρία, Ουζµπεκιστάν, 
Ουκρανία, Πολωνία, Ρουµανία, Ρωσία, Σερβία, Σεϋχέλλες, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, 
Σιγκαπούρη, Συρία, Τατζικιστάν, Ταϋλάνδη, Τσεχία. 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω συµφωνίες, ο φόρος που επιβάλλεται στη µία χώρα δίνεται 
ως πίστωση στο φόρο που επιβάλλεται στη χώρα, στην οποία διαµένει ο φορολογούµενος, µε 
αποτέλεσµα ο φορολογούµενος να µην επιβαρύνεται µε ψηλότερο φορολογικό συντελεστή από 
τον συντελεστή της χώρας µε τον πιο ψηλό συντελεστή φόρου.  

 
Για τις εταιρείες ο φορολογικός συντελεστής είναι 10% επί των κερδών, ενώ για τα 

φυσικά πρόσωπα ο συντελεστής φορολόγησης κυµαίνεται ως εξής: 
 
• Για φορολογητέο εισόδηµα 0-19.500 ευρώ: 0% 
• Για φορολογητέο εισόδηµα 19.500-28.000 ευρώ: 20% ήτοι φόρος 1.700 ευρώ 
• Για φορολογητέο εισόδηµα 28.000-36.300 ευρώ: 25% ήτοι φόρος 2.075 ευρώ 

επιπλέον και αθροιστικά 3.775 (1.700+2.075) ευρώ 
• Για φορολογητέο εισόδηµα 36.300-60.000 ευρώ: 30% 
• Για φορολογητέο εισόδηµα άνω των 60.000 ευρώ: 35%    
• Σηµειώνουµε ότι τόσο για τα φυσικά όσο και τα νοµικά πρόσωπα, τα εισοδήµατα 

από µερίσµατα καθώς και τα κέρδη από διάθεση τίτλων  απαλλάσσονται από την 
φορολόγηση. 

.   
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Eιδικοί φορολογικοί συντελεστές και έκτακτη αµυντική εισφορά 
 
• Για δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, άλλων δικαιωµάτων εκµεταλλεύσεως, 

αποζηµιώσεως ή άλλου εισοδήµατος που αποκτάται από πηγές εντός της Κύπρου 
από πρόσωπο µη κάτοικο Κύπρου, η παρακράτηση φόρου ανέρχεται σε 10%. 

• Οι ναυτιλιακές εταιρείες, βάσει της ναυτιλιακής νοµοθεσίας από 1.1.2010, 
φορολογούνται αποκλειστικά µε βάση τη χωρητικότητα (tonnage) των πλοίων ως 
εξής: οι πρώτοι 1.000 τόνοι µε 0,365 ευρώ/τόνο, οι επόµενοι 9.000 µε 0,3103 
ευρώ/τόνο, οι επόµενοι 15.000 µε 0,2008 ευρώ/τόνο, οι επόµενοι 15.000 µε 0,1278 
ευρώ/τόνο και κάθε τόνος επιπλέον των 40.000 µε 0,073 ευρώ/τόνο. 

• Για το ακαθάριστο ποσό οποιουδήποτε µισθώµατος για την προβολή 
κινηµατογραφικών ταινιών στην Κύπρο, που αποκτάται από πρόσωπο µη κάτοικο 
Κύπρου, η παρακράτηση φόρου ανέρχεται σε 5% 

• Το ακαθάριστο ποσό που αποκτάται από µη κάτοικο Κύπρου από την άσκηση στην 
Κύπρο οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος ή από υπηρεσίες ψυχαγωγίας 
στο κοινό περιλαµβανοµένων και ποδοσφαιρικών οµάδων και άλλων αθλητικών 
αποστολών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%. 

• Η έκτακτη αµυντική εισφορά επιβάλλεται στους τόκους των καταθέσεων σε 
ποσοστό 10% (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), στα µερίσµατα που λαµβάνονται από 
φυσικά πρόσωπα από εταιρεία στην Κύπρο σε ποσοστό 15%, στα µερίσµατα από 
το εξωτερικό που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό 15%. Εάν τα 
µερίσµατα εισπράττονται από εταιρεία τότε αυτά απαλλάσσονται από την 
καταβολή της έκτακτης αµυντικής εισφοράς. Η απαλλαγή δεν εφαρµόζεται εάν η 
εταιρεία που καταβάλλει το µέρισµα, επιδίδεται, σε ποσοστό πάνω από 50%, σε 
δραστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδηµα από επένδυση και εάν η 
επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδηµα της εταιρείας που 
καταβάλλει το µέρισµα, είναι σηµαντικά χαµηλότερη από την φορολογική 
επιβάρυνση της εταιρείας που λαµβάνει το µέρισµα στην Κύπρο.    

 
Συντελεστές εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

 
• Ο συντελεστής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους ελεύθερους 

επαγγελµατίες ανέρχεται σε 12,6% 
• Για τους υπαλλήλους ο ανωτέρω συντελεστής ανέρχεται σε 6,8% 
• Για τους εργοδότες ανέρχεται σε 6,8% 
• Η συνεισφορά των εργοδοτών στο Ταµείο Πλεονάζοντος Προσωπικού ανέρχεται 

στο 1,2% 
•  Η συνεισφορά των εργοδοτών στο Ταµείο Βιοµηχανικής Κατάρτισης ανέρχεται 

στο 0,5% 
• Η συνεισφορά των εργοδοτών στο Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής ανέρχεται στο 2%. 
 

Φόρος ακίνητης περιουσίας 

Η επιβολή του ανωτέρω φόρου πραγµατοποιείται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και 
υπολογίζεται στην αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας την 1.1.1980. Καταβάλλεται στις 
30/9 κάθε έτους.  

Οι συντελεστές φορολόγησης, ανάλογα µε την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας, είναι 
διαµορφωµένοι ως εξής :  

 
• Για αξία ακινήτου από 1-170.860 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0 τοις χιλίοις. 
• Για αξία ακινήτου από 170.861-427.150 ευρώ, ο συντελεστής είναι 2,5 τοις χιλίοις. 
• Για αξία ακινήτου από 427.151-854.300 ευρώ,  ο συντελεστής είναι 3,5 τοις 

χιλίοις. 
• Για αξία ακινήτου πάνω από 854.300 ευρώ, ο συντελεστής είναι 4 τοις χιλίοις. 
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Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

Ο φόρος προστιθέµενης αξίας ανέρχεται σε 17% και επιβάλλεται στις εισαγωγές και 
στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στην Κύπρο, µε τις 
ακόλουθες εξαιρέσεις ανά κατηγορία :  

 
• Συντελεστής 0%: Εξαγωγές, παραδόσεις τροφίµων, προµήθειες από το εξωτερικό 

για διαµεσολάβηση σε εισαγωγές/εξαγωγές στην/από την Κύπρο, διεθνείς 
αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές προσώπων και αγαθών, υπηρεσίες 
διαχείρισης πλοίων, παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τοποθετηθούν σε 
αποθήκες της Αρχής Λιµένων/Τελωνείων και τελούν υπό καθεστώς προσωρινής 
εισαγωγής ή διαµετακόµισης κ.ά. 

• Συντελεστής 5%: Παραδόσεις ζωοτροφών, λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, 
σπόρων, ζώων, παραδόσεις νερού µη εµφιαλωµένου, βιοµηχανοποιηµένων ποτών 
και φρουτοποτών, εµφιαλωµένο νερό -εξαιρουµένων των αναψυκτικών και 
οινοπνευµατωδών ποτών-, βιβλία, εφηµερίδες και περιοδικά, διάφορα αγαθά για 
εξυπηρέτηση αναπήρων, παγωτά και παγωτοσκευάσµατα, αλατισµένα προϊόντα 
δηµητριακών ή πατάτας, ξηροί καρποί αλατισµένοι, παραδόσεις φαρµάκων και 
εµβολίων. 

• Συντελεστής 8%: Υπηρεσίες εστιατορίου, διανοµή σε ξενοδοχεία, τουριστικά 
καταλύµατα και παρόµοιους χώρους, µεταφορά επιβατών στο εσωτερικό της 
Κυπριακής Δηµοκρατίας, θαλάσσια εγχώρια µεταφορά επιβατών. 

 
Η διαχρονική φορολογική πολιτική των διαδοχικών κυπριακών κυβερνήσεων συνέβαλε 

τα µέγιστα στη προσέλκυση ξένων εταιριών και κεφαλαίων στη Κύπρο κατά τη τελευταία 
εικοσαετία. Όµως κατά τη παρούσα διεθνή οικονοµική κρίση, κυρίως στην Ευρωζώνη, 
οιαδήποτε συζήτηση (πχ δηµιουργία ενιαίας οικονοµικής πολιτικής στην Ευρωζώνη) που 
µπορεί να έχει επιπτώσεις στην αύξηση της εταιρικής φορολογίας των Κ-Μ και συνεπώς και 
στην Κύπρο, δηµιουργεί τεράστια ανησυχία στους Κύπριους ιθύνοντες, τραπεζίτες, 
δικηγόρους, διεθνείς λογιστές, επιχειρηµατίες κλπ. Διότι µια αύξηση πχ από 10% σε 
περισσότερο από 15% στις επιχειρήσεις θα σήµαινε την απώλεια του κύριου συγκριτικού 
πλεονεκτήµατος της Κύπρου σε διεθνές επίπεδο. 
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Γ. Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ             
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ  

 
Το ενεργειακό ζήτηµα επηρεάζει σε ιδιαίτερα µεγάλο βαθµό τις οικονοµικές εξελίξεις 

στην Κύπρο. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η Κύπρος τροφοδοτείται µε συµβατικά καύσιµα το 
κόστος των οποίων κυµαίνεται µεταξύ 500-600 εκατ. ετησίως, ενώ η τιµή κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύµατος είναι από τις υψηλότερες µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και 
αντιπαραγωγική  για τις επιχειρήσεις. 

Η έκρηξη της 11ης Ιουλίου 2011 στο Μαρί, προκαλώντας την καταστροφή του βασικού 
ηλεκτροπαραγωγικού σταθµού της Κύπρου, υπενθύµισε το τεράστιο πρόβληµα ενεργειακής 
ασφάλειας του νησιού. Οι Κυπριακές Αρχές υιοθέτησαν επείγοντα µέτρα και διαδικασίες  και 
παρουσιάστηκαν πρωτόγνωρες συνθήκες παροχής ηλεκτρισµού στους καταναλωτές που 
οδήγησαν σε άρση των διακοπών παροχής, ένα µήνα µετά την έκρηξη. Μεταξύ των µέτρων 
αυτών ήταν και η βοήθεια της Ελλάδος, µέσω της ΔΕΗ, που προσέφερε δωρεάν στην Κύπρο, 
ισχυρή γεννήτρια ρεύµατος. 

 
Η ενεργειακή πολιτική της Κύπρου βασίζεται σε τέσσερεις βασικoύς πυλώνες:  

 
-Ο πρώτος πυλώνας αφορά στη δηµιουργία Εθνικού Ενεργειακού Κέντρου, που θα 

περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τερµατικό σταθµό αποϋγροποίησης φυσικού αερίου και 
τερµατικό σταθµό αποθήκευσης πετρελαιοειδών. Το έργο θα κοστίσει 1,1 δισ. Ευρώ και θα 
περατωθεί δύο χρόνια µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

 Η  έλευση του φυσικού αερίου έχει τεράστια σηµασία για την ενεργειακή πολιτική της 
Κύπρου, µε προεκτάσεις στο σύνολο της οικονοµίας. Ο τοµέας της ενέργειας χαρακτηρίζεται 
από την υψηλή εξάρτηση έναντι εισαγόµενων πηγών ενέργειας, την έντονη κυριαρχία του 
πετρελαίου στο ενεργειακό ισοζύγιο, την ταχεία αύξηση της ενεργειακής ζήτησης, τις 
δυσκολίες διασύνδεσης µε τα ευρωπαϊκά δίκτυα και τον σχετικά χαµηλό βαθµό αξιοποίησης 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Ο τερµατικός σταθµός εισαγωγής και αποϋγροποίησης του φυσικού αερίου 
προγραµµατίζεται να ανεγερθεί στην περιοχή Βασιλικού (30 χλµ. δυτικά της Λάρνακας), όπου 
βρίσκεται ο κύριος ηλεκτροπαραγωγικός σταθµός της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ). 
Σηµειωτέον ότι από το σταθµό αυτό εξαρτάται η ηλεκτροδότηση όλης σχεδόν της ελεύθερης 
Κύπρου και σε περίπτωση απρόβλεπτου τεχνικού προβλήµατος (ή έκρηξης όπως η 
προαναφερθείσα στο Μαρί κλπ), διακόπτεται η παροχή ρεύµατος σε πολλές περιοχές της 
Κύπρου. Το φυσικό αέριο θα χρησιµοποιείται κυρίως στην ηλεκτροπαραγωγή και ο 
καθορισµός των εισαγοµένων ποσοτήτων θα πραγµατοποιείται, βάσει των προβλέψεων 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η Δηµόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) θα 
διαχειρίζεται όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την εισαγωγή, εκµετάλλευση, διανοµή κλπ. 
του φυσικού αερίου. Μέτοχοι στην ΔΕΦΑ θα είναι το Δηµόσιο µε ποσοστό 56% και η Αρχή 
Ηλεκτρισµού Κύπρου µε 44%. 
    Η Κύπρος βάσει συµβατικής υποχρέωσης προς την Ε.Ε. διατηρεί, από 01-01-2008, 
ενεργειακά αποθέµατα που ισοδυναµούν µε 90 ηµέρες µέσης κατανάλωσης. Οι αναµενόµενες 
ποσότητες που θα φιλοξενήσει το ενεργειακό κέντρο περιλαµβάνουν 130.000 Μ.Τ. λευκών 
προϊόντων (βενζίνη κ.α), 15.000 Μ.Τ. υγραερίου (LPG) και 15.000 Μ.Τ. ασφάλτου, ως 
λειτουργικά αποθέµατα και 700.000 Μ.Τ. λευκών προϊόντων για στρατηγικά αποθέµατα. 
Σήµερα, µέρος των ενεργειακών αποθεµάτων της Κύπρου, αποθηκεύεται στην Ελλάδα, µετά 
από σχετική σύµβαση. Η ανέγερση του τερµατικού των πετρελαιοειδών θα γίνει µε την µέθοδο 
της αυτοχρηµατοδότησης ΒΟΤ. Σηµειώνουµε ότι σήµερα όλα τα παράγωγα πετρελαίου είναι 
εισαγόµενα. αφού η Κύπρος δεν έχει διυλιστήριο. Το Κυπριακό Διυλιστήριο Πετρελαίου 
διέκοψε την λειτουργία του στις 22/04/2004 και οι εγκαταστάσεις έχουν µετατραπεί σε 
αποθηκευτικούς χώρους πετρελαιοειδών. 

 Συνοπτικά, το σχέδιο στη περιοχή Βασιλικού (Λεµεσού) περιλαµβάνει έναν τερµατικό 
σταθµό καυσίµων, µια εγκατάσταση υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG), έναν τερµατικό 
σταθµό για υγροποιηµένο αέριο πετρελαίου (LPG) καθώς και µια βιοµηχανική µονάδα 
πετροχηµικών προϊόντων βασιζοµένων στο φυσικό αέριο. Ο τερµατικός σταθµός καυσίµων θα 
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έχει  κατασκευαστεί το έτος 2012 ή 2013, η δε εγκατάσταση LNG το 2013, ενώ η Αρχή 
Ηλεκτρισµού Κύπρου θα συµµετέχει σε αµφότερα τα έργα. 
 

-Ο δεύτερος πυλώνας της ενεργειακής πολιτικής αφορά στην ολοκλήρωση της 
απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, που θα δηµιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον για 
την ενίσχυση των ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων. Ήδη από 1/1/2009, έχει απελευθερωθεί 
το 35% της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας.  

Ο  αµιγώς µονοπωλιακός χαρακτήρας της κυπριακής αγοράς φυσικού αερίου, λόγω της 
εικοσαετούς εξαίρεσής της (ως αποµονωµένης - νησιωτικής) από την εφαρµογή της κοινοτικής 
νοµοθεσίας περί απελευθέρωσης, επισηµαίνεται συχνά από διάφορους «ενεργειακούς» 
αναλυτές ότι λειτουργεί ως τροχοπέδη στις προσπάθειες απελευθέρωσης της κυπριακής 
αγοράς. 

Ως παράδειγµα αναφέρεται η µη συµµόρφωση της Κύπρου, µαζί µε άλλα 7 κράτη 
µέλη, µε την τρίτη δέσµη µέτρων της ΕΕ για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, στους 
τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Η σχετική νοµοθεσία της ΕΕ θα 
όφειλε να έχει µεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο της Κύπρου έως την 3η Μαρτίου 2011.Τον 
Φεβρουάριο του 2011, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε. είχαν σηµειώσει την 
ανάγκη να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας έως το 2014. Για το λόγο αυτό 
απαιτείται η έγκαιρη µεταφορά της ενωσιακής νοµοθεσίας για την ενιαία αγορά φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενεργείας στο εθνικό δίκαιο. Η εν λόγω νοµοθεσία προβλέπει κανόνες 
για τον διαχωρισµό των δικτύων, την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των εξουσιών των 
εθνικών ρυθµιστικών αρχών, τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών λιανικής προς όφελος 
των καταναλωτών κλπ.     

-Ο τρίτος πυλώνας είναι η ενίσχυση της διείσδυσης των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Σήµερα οι Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας συµµετέχουν µόνον µε 5,0% περίπου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου.                      
Η ενέργεια αυτή παράγεται κατά 65% από ηλιακά ενεργειακά συστήµατα, ενώ αύξηση 
παρουσιάζει η παραγωγή ενέργειας από αιολικά πάρκα και από βιοµάζα.   
 Όµως η προώθηση των ΑΠΕ δεν φαίνεται να είναι παράλληλη και ισορροπηµένη. 
Σύµφωνα µε το συλλογικό όργανο των εταιρειών ΑΠΕ (ΣΕΑΠΕΚ) προωθείται  η εγκατάσταση 
αιολικών πάρκων σε βάρος όλων των άλλων ΑΠΕ. Το έτος 2011, η αιολική τεχνολογία 
κάλυπτε το 50% του στόχου που έθεσε η Ε.Ε. έως το έτος 2020, ενώ η φωτοβολταϊκή 
αναµένεται να καλύπτει µόλις το 1% του στόχου (2020). Η Κύπρος κατατάσσεται στην 6η θέση 
µεταξύ των Κρατών-Μελών της ΕΕ ως προς τη παραγωγή αιολικής ενέργειας. 

 
-Τέλος, ο τέταρτος πυλώνας της ενεργειακής πολιτικής της Κύπρου, αφορά στο ζήτηµα 

της εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων, στον υποθαλάσσιο χώρο της Νήσου. Η 
Κυπριακή Δηµοκρατία έχει ανακοινώσει τον 2ο γύρο αδειοδοτήσεων για την χορήγηση αδειών 
έρευνας υδρογονανθράκων και ακολούθως εκµετάλλευσής τους, στην περίπτωση ανακάλυψης 
οικονοµικά εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων σε δώδεκα από τα 13 προς διερεύνηση πεδία, εντός 
της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Δηµοκρατίας. Η άδεια για το βυθοτεµάχιο 
12 έχει κατακυρωθεί από το 2008 στην αµερικάνικη εταιρεία Noble Energy, η οποία 
ανακοίνωσε το Δεκέµβριο 2012 ότι η ερευνητική γεώτρηση κατέδειξε ποσότητες φυσικού 
αερίου, που κυµαίνονται µεταξύ 5 και 8 τρισεκατοµµυρίων κυβικών ποδών, µε στατιστικό 
µέσο όρο 7 τρις κυβ. πόδια. Η δεύτερη ‘επιβεβαιωτική’ γεώτρηση στο βυθοτεµάχιο 12 θα 
ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2013. Η Noble Energy µεταβίβασε (2012) το 30% των 
δικαιωµάτων της επί του οικοπέδου 12, στον ισραηλινό όµιλο Delek Group. 

Για τον 2ο γύρο, πέντε εταιρείες και δέκα κοινοπραξίες υπέβαλαν αιτήσεις.                         
Ο συνολικός αριθµός των εταιρειών, οι οποίες υπέβαλαν αίτηση είτε µέσα από κοινοπραξίες 
είτε από µόνες τους, ανέρχεται σε 29 και προέρχονται από 15 χώρες συµπεριλαµβανοµένης και 
της Κύπρου. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την συµβουλευτική επιτροπή στην οποία 
συµµετέχουν οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, 
Οικονοµικών, Εξωτερικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο Γενικός 
Εισαγγελέας, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας και η Διευθύντρια του Τµήµατος 
Γεωλογικής Επισκόπησης. Ακολούθως, η αξιολόγηση θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού 
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Συµβουλίου, το οποίο θα προβεί στις διαπραγµατεύσεις πριν λάβει τις οριστικές του 
αποφάσεις, κάτι που αναµένεται να γίνει εντός του έτους 2013.  

 
ΧΑΡΤΗΣ ΑΟΖ 

 

 
 

Σηµειώνουµε ότι το πεδίο 12 συνορεύει µε πεδίο που ανήκει στην ΑΟΖ του Ισραήλ και 
στο οποίο, η προαναφερόµενη εταιρεία έχει εντοπίσει σηµαντικές ποσότητες 
υδρογονανθράκων, πράγµα που, θεωρητικά, αυξάνει τις προοπτικές εντοπισµού 
υδρογονανθράκων και στο πεδίο που βρίσκεται εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δηµοκρατίας.    

  
  Υπό το φως των ανωτέρω, η κυπριακή κυβέρνηση προσανατολίζεται, επί του παρόντος 
στην υλοποίηση των ακόλουθων έργων υποδοµής: 
 

(i) Κατασκευή µονάδας υγροποίησης φυσικού αερίου (LNG), µε στόχο να 
λειτουργήσει ως περιφερειακή υποδοµή για τη διασύνδεση της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού 
αερίου µε τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου της ευρύτερης περιοχής (µέσα από τη συνεργασία 
Ισραήλ - Κύπρου). Tο µέγιστο κόστος για  τον ανωτέρω τερµατικό στην περιοχή Βασιλικού 
υπολογίζεται να υπερβεί τα 10 δις ευρώ και ενδεχοµένως να ανέλθει στα 24 δις δολάρια ΗΠΑ. 
Υπενθυµίζεται ότι το ΑΕΠ της Κύπρου ανέρχεται σε 17,8 δις. ευρώ. 
 

(ii) Κατασκευή τερµατικού σταθµού υποδοχής και αποθήκευσης πετρελαιοειδών στο 
Βασιλικό (σχεδιάζεται να διαθέτει εγκαταστάσεις για τη χρήση του και ως διαµετακοµιστικού 
σταθµού εµπορίας πετρελαιοειδών).  

 
(iii) Κατασκευή ιδιωτικού τερµατικού σταθµού εισαγωγής και εξαγωγής καυσίµων 

στη βιοµηχανική περιοχή του Βασιλικού (το έργο έχει αναλάβει η ολλανδικών συµφερόντων 
εταιρεία ‘VTTI’ σε συνεργασία µε τον Όµιλο ‘J&P’). Η εν λόγω επένδυση ανέρχεται στα 300 
εκ. Ευρώ ή το 1,7% του ΑΕΠ της Κύπρου και φαίνεται να αντιµετωπίζει την αρνητική στάση 
της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού αλλά 
την υποστήριξη του Υπουργικού Συµβουλίου. 

 
(iv) Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού για τη µεταφορά φυσικού αερίου στην Κύπρο. 

Το 2012 συνεστήθη κοινοπραξία µε την επωνυµία ‘Cy Stream Consortium’ για τη µεταφορά 
φυσικού αερίου από το βυθοτεµάχιο 12 στην ξηρά. 
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(v) Κατασκευή δικτύου διανοµής φυσικού αερίου στην εγχώρια αγορά. Αρχικώς η 
κατασκευή του δικτύου αφορά τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθµούς Βασιλικού, Μονής και 
Δεκέλειας, µε προοπτική, στο µέλλον να καλύψει ξενοδοχεία, βιοµηχανίες και τον αστικό ιστό. 

 
(vi) Κατασκευή υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδος 

(Κρήτη-Πελοπόννησο), γνωστής ως ‘’EuroAsia Interconnector’’, ως εναλλακτικής οδού 
ενεργειακού εφοδιασµού. Το έργο που έχει αναλάβει η κοινοπραξία «ΔΕΗ-Quantum Energy» 
θα συµβάλει στην άρση της αποµόνωσης της Κύπρου από την Ενιαία Αγορά Ενέργειας της 
Ευρ. Ένωσης. Προϋπολογισµού 1,5 δισ. Ευρώ, ο αγωγός σχεδιάζεται να µεταφέρει συνολική 
ενέργεια 2.000 ΜW. Στο σχέδιο αυτό συµµετέχουν οι κρατικές εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής 
του Ισραήλ (IEC) , της Ελλάδος (ΔΕΗ) και της Κύπρου (ΑΗΚ). Με έναρξη εργασιών το 2013, 
το καλώδιο αναµένεται να ποντιστεί έως το έτος 2016 για να πραγµατοποιηθεί η πρώτη 
ενεργειακή σύνδεση Ευρώπης και Ασίας, µέσω Κύπρου και Ισραήλ. Το µήκος του καλωδίου 
θα είναι 540 ναυτικά µίλια και το µέγιστο βάθος πόντισης του καλωδίου 2.000 µέτρα. Η ισχύς 
των 2.000 ΜW θα παράγεται κατά 50% στην Κύπρο, εφόσον πραγµατοποιείται έλευση 
φυσικού αερίου σε χαµηλή τιµή και κατά 50% περίπου στο Ισραήλ. 
 

Όπως προαναφέρθηκε, βασικός στόχος της κυπριακής ενεργειακής στρατηγικής 
αποτελεί η άρση της αποµόνωσης του ενεργειακού δικτύου της χώρας από τα διευρωπαϊκά 
ενεργειακά δίκτυα. Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στο Συµβούλιο της Ε.Ε. 
(1.7/31.12.2012) αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ενεργειακής 
πολιτικής της Ε.Ε., υπό το φως των συµπερασµάτων του Συµβουλίου της 24.11.2011. Ιδιαίτερη 
σηµασία αποκτά η συµβολή της νοτίου Μεσογείου στην προµήθεια ενέργειας των κρατών 
µελών της Ε.Ε., όπως η προοπτική ενός νοτιανατολικού διαδρόµου, ο σταθµός ηλιακής 
ενέργειας Ouarzazate κλπ.. Η συµµετοχή της Κύπρου σε ενεργειακά δίκτυα αποτελεί πλέον µια 
νέα προτεραιότητα για τη χώρα. 

 
Για το λόγο αυτό, µία από τις προτεραιότητες της ενεργειακής ατζέντας της κυπριακής 

Προεδρίας του Συµβουλίου της ΕΕ αποτελεί η πρόταση Κανονισµού της Ευρ. Επιτροπής 
σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδοµές.  
 Η εν λόγω πρόταση Κανονισµού καθορίζει δώδεκα διαδρόµους και ζώνες 
προτεραιότητας για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδοµές και θέτει κανόνες για τον 
προσδιορισµό των «έργων κοινού ενδιαφέροντος» προς υλοποίηση των απαραίτητων 
υποδοµών. Η Κύπρος περιλαµβάνεται (µαζί µε την Ελλάδα και άλλα κράτη µέλη) σε δύο 
διαδρόµους προτεραιότητας για το φυσικό αέριο και σε έναν για την ηλεκτρική ενέργεια:  

-Διασυνδέσεις φυσικού αερίου Βορρά - Νότου στην Κεντροανατολική και Νοτιοανατολική 
Ευρώπη - NSI East Gas 

-Νότιος διάδροµος µεταφοράς φυσικού αερίου - SGC 

-Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά - Νότου σε Κεντροανατολική και Νοτιοανατολική 
Ευρώπη - NSI East Electricity 
 
       Ειδικότερα, στον κατάλογο των πιθανών «έργων κοινού ενδιαφέροντος», ο οποίος 
προβλέπεται από την πρόταση Κανονισµού ότι θα έχει εγκριθεί έως τις 31.07.2013, η Κύπρος 
και η Ελλάδα συµµετέχουν στις ακόλουθες δύο προτάσεις έργων για υλοποίηση δια-
συνδετήριων αγωγών φυσικού αερίου µε σχεδιαζόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης το 2018 και 
φορείς προώθησης των έργων το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και τη 
ΔΕΠΑ Α.Ε., αντιστοίχως:  

 -Trans-Mediterranean Gas Pipeline (µεταφορά φυσικού αερίου από τη λεκάνη της Λεβαντίνης 
στο ελληνικό Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου µέσω της Κύπρου, συνολικού µήκους 
1.400 χλµ. 
-East Mediterranean Pipeline (EastMed) συνολικής χωρητικότητας 8 δισ. κ.µ. για µεταφορά 
φυσικού αερίου στην ηπειρωτική Ελλάδα µέσω Κρήτης,  συνολικού µήκος 1.100 χλµ. 
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     Στον κατάλογο των πιθανών «έργων κοινού ενδιαφέροντος» περιλαµβάνονται επίσης 
η προαναφερθείσα υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδος 
(EuroAsia Interconnector), καθώς και η κατασκευή στην Κύπρο δύο µονάδων για (α) 
αποθήκευση και εξαγωγή φυσικού αερίου (Mediterranean Gas Storage) και (β) 
επαναεριοποίηση και εξαγωγή φυσικού αερίου (Cyprus LNG).  

  
Τα κυριότερα τρέχοντα ζητήµατα για την κυπριακή ενεργειακή πολιτική στον τοµέα 

του φυσικού αερίου είναι τα ακόλουθα:  
 

 -Δηµιουργία νέων φορέων όπως κρατικής εταιρείας υδρογονανθράκων (KΡ.ET.Y.K) 
ιδιωτικού δικαίου, καθώς και Ειδικού Ταµείου υδρογονανθράκων. Η ΚΡ.ΕΤ.Υ.Κ. θα 
διαδεχθεί την Υπηρεσία Ενέργειας και θα λάβει αποφάσεις σχετικά µε την κατασκευή του 
αγωγού φυσικού αερίου (από το τεµάχιο 12 της ΑΟΖ µέχρι το ενεργειακό κέντρο του 
Βασιλικού), την εκεί κατασκευή του τερµατικού LNG, την ένταξη του φυσικού αρίου στο 
ενεργειακό µείγµα της Κύπρου και στις παγκόσµιες αγορές κλπ. Στο Ειδικό Ταµείο 
υδρογονανθράκων θα κατατίθενται τα έσοδα από την εκµετάλλευση υδρογονανθράκων 
σύµφωνα µε το πρότυπο της Νορβηγίας. Σκοπός του ανεξάρτητου ταµείου θα είναι τα έσοδα 
των υδρογονανθράκων να επενδύονται κατά προτεραιότητα για τις µέλλουσες γενεές, την 
ανατροφοδότηση της βιοµηχανίας υδρογονανθράκων και την ενίσχυση του ετήσιου κρατικού 
προϋπολογισµού (π.χ. 4,6% των ενεργειακών νορβηγικών εσόδων ενισχύει τον κρατικό 
προϋπολογισµό). 
 

-Εξέλιξη 2ου γύρου αδειοδοτήσεων για έρευνες στην κυπριακή Αποκλειστική 
Οικονοµική Ζώνη,   
-Κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών,  
-Κατασκευή εργοστασίων παραγωγής υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG), 
-Ανάπτυξη εσωτερικού δικτύου διανοµής, µήκους 80 χλµ και κόστους 65-70 εκατ. 
ευρώ, 
-Φυσικό αέριο και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
-Χρήση του φυσικού αερίου σε άλλους τοµείς της οικονοµίας, όπως οι µεταφορές (π.χ. 
χρήση υγραερίου στην αυτοκίνηση). 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω η Κύπρος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών διεθνών 

εταιριών του ενεργειακού τοµέα, εντοπισµού, εξόρυξης και εκµετάλλευσης φυσικού αερίου 
(κλπ), στο πλαίσιο των γειτονικών κοιτασµάτων που εντοπίσθηκαν, αλλά και του φιλόδοξου 
σχεδίου της κυπριακής κυβέρνησης να µετατρέψει το νησί σε ενεργειακό κέντρο για την 
ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Στόχος που εκ πρώτης όψεως αντίκειται στην άλλη εθνική 
στρατηγική, αυτή της διατήρησης της Κύπρου ως διεθνούς τουριστικού προορισµού. 

 
Παρόλα αυτά η κυπριακή κυβέρνηση φαίνεται να προβληµατίζεται για τα κάτωθι 

σενάρια: 
α) Συνεργασία µε το Ισραήλ στο πλαίσιο πακέτου για από κοινού εκµετάλλευση των 

ισραηλινών και κυπριακών κοιτασµάτων, εφόσον αυτά αποδειχθούν σηµαντικά. Στο πρώτο 
τρίµηνο του 2013 προσανατολίζεται η εταιρεία Noble Energy να προχωρήσει σε δεύτερη ή 
ενδεχοµένως και τρίτη γεώτρηση στο «Οικόπεδο 12» ενώ διάφορες δοκιµές προβλέπεται να 
γίνουν µεταξύ 1ης Μαρτίου και 1ης Αυγούστου 2013. 

β)  Επιλογή µιας ενδιάµεσης µεταβατικής λύσης, διάρκειας 6-7 ετών στο θέµα 
προµήθειας του φυσικού αερίου. Oι κυπριακές δηµόσιες εταιρίες ΔΕΦΑ και ΑΗΚ  
προώθησαν τις διαδικασίες εισαγωγής υγροποιηµένου (LNG) ή συµπιεσµένου (CNG) φυσικού 
αερίου έως το έτος 2018 για παραγωγή ηλεκτρισµού µέχρι την άφιξη του φυσικού αερίου από 
το «Οικόπεδο 12». Η µεταβατική ή προσωρινή λύση αποβλέπει στην εισαγωγή φυσικού αερίου 
από οποιαδήποτε πηγή και µε οιαδήποτε τεχνολογία µεταφοράς (υγροποιηµένο, ή 
συµπιεσµένο) ή επεξεργασίας (χερσαίο τερµατικό, πλωτή εξέδρα από-υγροποίησης κλπ) κριθεί 
πρόσφορη και συµφέρουσα. Η προµήθεια της Κύπρου µε φυσικό αέριο για σκοπούς 
ηλεκτροπαραγωγής θα µπορούσε να υλοποιηθεί εντός του έτους 2013 εφόσον οι 
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ενδιαφερόµενες εταιρείες διαθέτουν πλοία µεταφοράς LNG και πλατφόρµες επαναεριοποίησης  
FSRU ώστε το φυσικό αέριο να καίγεται ως καύσιµο στο Βασιλικό. Η περαιτέρω καθυστέρηση 
της έλευσης φυσικού αερίου για διάστηµα 6-7 χρόνων θα εκτίνασσε στα ύψη την τιµή του 
ηλεκτρικού ρεύµατος, αλλά και από το έτος 2013, την οικονοµική επιβάρυνση για την αγορά 
δικαιωµάτων εκποµπής ρύπων διοξειδίου του άνθρακα. Για το σενάριο αυτό έχουν ήδη 
επιδείξει ενδιαφέρον εταιρείες όπως οι Delek, Shell, Noble Energy, Gazprom κλπ.  

Σύµφωνα µε διάφορες εκτιµήσεις, οι ανάγκες της Κύπρου θα  ανέρχονται αρχικά σε 
0,77 εκατ. τόνους LNG και αναµένεται να φθάσουν στο 1,37 εκατ. τόνους το 2035. 
Υπενθυµίζεται ότι η ενεργειακή πολιτική της Κύπρου είναι εναρµονισµένη µε αυτή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ανταγωνισµός στην αγορά, διασφάλιση προµήθειας της ενέργειας µε 
µικρή οικονοµική και περιβαλλοντική επιβάρυνση, ενεργειακά αποθέµατα 90 ηµερών µέσης 
κατανάλωσης κλπ).  

Στις 18 Δεκεµβρίου 2010 η Κύπρος και το Ισραήλ υπέγραψαν συµφωνία για την 
οριοθέτηση της ΑΟΖ ώστε να ανοίξει ο δρόµος εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων 
υδρογονανθράκων των δύο κρατών στη θαλάσσια αυτή περιοχή. Ανάµεσα στα διαθέσιµα 
κοιτάσµατα, το Ταµάρ (250 δις κυβικών µέτρων), έναντι της Χάιφα και το Λεβιάθαν είναι τα 
σηµαντικότερα. Ο Υπουργός Ενέργειας και Υδάτινων Πόρων του Ισραήλ, κ. Λαντάου, θεωρεί 
πως το Λεβιάθαν, τα αποθέµατα του οποίου (450 δις κυβικών µέτρων) είναι κατά 90% 
εκµεταλλεύσιµα, θα καλύψει τις εσωτερικές ανάγκες της χώρας του για 25 χρόνια, µε 
δυνατότητες εξαγωγής του αερίου. Σύµφωνα µε διεθνείς αναλυτές, το πιο πιθανό σενάριο 
ενεργειακής πολιτικής για το Ισραήλ είναι η δηµιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα 
συνδέει τα κοιτάσµατα Ταµάρ µε κάποιον τερµατικό σταθµό, ενδεχόµενα αυτόν που θα 
κατασκευαστεί στην Κύπρο. Στο σταθµό αυτό, το αέριο θα ψύχεται και θα υγροποιείται και 
από εκεί θα µεταφέρεται στην Ευρώπη και την Ασία µέσω τάνκερ. Ένα άλλο, εναλλακτικό 
ισραηλινό σενάριο που αναφέρθηκε µε κάποιες ενδόµυχες ανησυχίες από τον κυπριακό Τύπο, 
είναι η ενδεχόµενη δηµιουργία υποθαλάσσιου αγωγού µεταξύ των ισραηλινών 
κοιτασµάτων και της Κρήτης.  

Ανταλλαγές επισκέψεων µεταξύ Κύπριων και Ισραηλινών ιθυνόντων, όλων των 
επιπέδων της πολιτικής και υπηρεσιακής ιεραρχίας, αποσκοπούν στη διερεύνηση προοπτικών 
ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας. Ήδη φαίνεται να σχηµατίσθηκαν οι πρώτες µεικτές 
επιτροπές εµπειρογνωµόνων των δύο χωρών. Η συµφωνία Κύπρου-Ισραήλ για την Προστασία 
Διαβαθµισµένων Πληροφοριών και για τη συνεργασία στους τοµείς των ΑΠΕ και της 
ενεργειακής απόδοσης (2012) αποτελούν ένα εύγλωττο παράδειγµα αυτής της συνεργασίας. 
Ακόµη περισσότερο, η υπογραφή της συµφωνίας Κύπρου-Ισραήλ (16.02.2012) για 
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης κατά την επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού 
Μπέντζαµιν Νετανιάχου στην Κύπρο, ξεπερνά το στενό ενεργειακό πλαίσιο αφού προβλέπει 
ακόµη και τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων έρευνας και διάσωσης των δύο κρατών. 

 
Ωστόσο, πέραν των Ισραηλινών εταιριών, της Noble και της Gazprom, µερικοί άλλοι 

ενεργειακοί κολοσσοί φαίνεται να ενδιαφέρονται, επίσης, για τη µεταφορά φυσικού αερίου από 
το «οικόπεδο 12» που βρίσκεται εντός της κυπριακής ΑΟΖ (Exxon Mobil, Chevron, ATP, BP, 
BG κλπ). Μάλιστα ορισµένοι εξ αυτών προωθούν στην Κύπρο ενδιαφέρουσες προτάσεις 
συνεργασίας τόσο για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου, όσο και για τη µεταβατική –
προσωρινή λύση. 

Στο σηµείο αυτό υπογραµµίζονται οι λοιπές παράµετροι του ανωτέρω θέµατος:  
-Τα κοιτάσµατα της Ανατολικής Μεσογείου εικάζεται ότι είναι πολύ σηµαντικά, 

χωρίς ακόµη να έχουν επιβεβαιωθεί µε ακρίβεια. Μελέτη του Οργανισµού Γεωλογικών 
Επισκοπήσεων των ΗΠΑ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου υπάρχουν εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα φυσικού αερίου 122 τρισεκατοµµυρίων 
κυβικών ποδιών, κατά δέκα φορές περισσότερα από τα εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα που 
υπάρχουν στα βρετανικά χωρικά ύδατα της Βόρεια Θάλασσας κλπ (βλ. Ετήσια Έκθεσή µας-
2010- σελ 54).  

-Η ισραηλινή ενεργειακή εταιρία Delek, εταίρος της αµερικανικής Noble Energy, 
υπέβαλε πρόταση για την ανέγερση τερµατικού σταθµού στην περιοχή Βασιλικού 
(Λεµεσού), οικονοµικού ύψους 800 εκ. δολλ. ΗΠΑ. Σύµφωνα µε τον ελληνοκυπριακό Τύπο, 
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στο τερµατικό θα µεταφέρεται µε διασωλήνωση υγροποιηµένο φυσικό αέριο από το Ισραήλ και 
απ’ εκεί µε πετρελαιοφόρα στη Δυτική Ευρώπη, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο ένοπλης 
επίθεσης από γειτονικές χώρες εναντίον του όλου εγχειρήµατος κλπ (βλ. Ετήσια Έκθεσή µας-
2010- σελ. 54). 

-Μια άλλη εναλλακτική πρόταση αποτελεί η µεταφορά του φυσικού αερίου από την 
Κύπρο στην Ελλάδα, µέσω αγωγού και απ’ εκεί µε πετρελαιοφόρα πλοία στην Ευρώπη. 
Κατά τους Κύπριους παρατηρητές, αφενός η Ελλάδα δεν φαίνεται να βιάζεται για την 
οριοθέτηση της ΑΟΖ της, αφετέρου η ενεργειακή συνεργασία Κύπρου-Ισραήλ ενισχύεται 
σταθερά. Σύµφωνα µάλιστα µε µερικά ελληνοκυπριακά ΜΜΕ και την εταιρεία Noble Energy, 
η ιδέα αυτή αν υλοποιούταν δεν θα ήταν οικονοµικά βιώσιµη. Με αυτά τα δεδοµένα το σενάριο 
αγωγού µεταξύ Κύπρου και Ελλάδος αποδυναµώνεται. Σύµφωνα όµως µε παρουσιάσεις του 
Διευθυντή Διεθνών Δραστηριοτήτων της ΔΕΠΑ, κ. Κ. Καραγιαννάκου, σε διάφορα διεθνή 
συνέδρια στην Κύπρο η κατασκευή διασυνδετηρίου αγωγού µεταξύ Ανατολικής Μεσογείου 
και Ελλάδος είναι τεχνικά εφικτή και εµπορικά βιώσιµη. 

-Η Κύπρος επιθυµεί ιδιαίτερα την οριοθέτηση µεταξύ κυπριακής και ελληνικής ΑΟΖ 
και κατά τον ελληνοκυπριακό Τύπο, η Ελλάδα θα πρέπει ταυτόχρονα να επιδιώξει συµφωνίες 
οριοθέτησης  µε τη Λιβύη και την Αίγυπτο. Όµως, ο Υφυπουργός Προεδρίας για Ευρωπαϊκά 
Θέµατα, Πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης, δήλωσε σε ενεργειακό συνέριο στην Κρήτη 
(26.5.2012) ότι αν η Τουρκία αµφισβητήσει την ενδεχόµενη οριοθέτηση της  ΑΟΖ ανάµεσα σε 
Κύπρο και Ελλάδα και θεωρηθεί θεµιτή η εν λόγω αµφισβήτηση, τότε όλα είναι υπό 
αναδιαπραγµάτευση µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να αποκλειστεί η κατάληξη της 
διαπραγµάτευσης σε ύπαρξη «γκρίζων ζωνών».  Σύµφωνα µε τον κυπριακό Τύπο, οι δύο χώρες 
οφείλουν να δηµιουργήσουν, τουλάχιστον, κάποιο ενιαίο ενεργειακό δόγµα, ενώ υπάρχει η 
αναγκαιότητα υπογραφής συµφωνίας στρατηγικής συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας, Κύπρου 
και Ισραήλ ιδιαίτερα µετά τις επαναστατικές αλλαγές στη Μέση Ανατολή (βλ. Ετήσια 
Έκθεσή µας-2010- σελ.55) που ενδέχεται να ανατρέψουν τα µέχρι τώρα γεωπολιτικά, 
στρατηγικά και ενεργειακά συµφέροντα στη περιοχή. Το ίδιο ισχύει και ως προς την προοπτική 
ενός πιθανού ισραηλινού προληπτικού χτυπήµατος κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του 
Ιράν και τις επιπτώσεις του στον ενεργειακό, στρατιωτικό, οικονοµικό, διπλωµατικό, πολιτικό 
κλπ τοµέα. 

 -Η Τουρκία, που δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δηµοκρατία, δεν αναγνωρίζει κατά 
συνέπεια ούτε την κυπριακή ΑΟΖ και αντιδρά έντονα, τόσο µε νοµικά και πολιτικά 
επιχειρήµατα, όσο και µε απειλές έναντι της προαναφερθείσας συµφωνίας µε το Ισραήλ, όπως 
και αυτών που έχει συνάψει η Κύπρος µε την Αίγυπτο και το Λίβανο. Σηµειωτέον ότι οι 
τουρκικές διεκδικήσεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ, παρατηρούνται 38 χρόνια µετά την εισβολή 
του 1974 και την κατοχή του 37% του κυπριακού εδάφους, δηµιουργώντας ανάλογους 
συνειρµούς στον Ελληνοκυπριακό Τύπο. Οι απειλές της αφορούν ιδιαίτερα το σενάριο 
εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων της κυπριακής ΑΟΖ, αποκλειστικά και µόνο, από τους 
Ελληνοκυπρίους. Η Τουρκική Εταιρία Πετρελαίου (Turkish Petroleum Corporation-TPAO) 
εξήγγειλε στις 28 Φεβρουαρίου 2011, διεθνή διαγωνισµό για υποθαλάσσιες έρευνες 
εντοπισµού κοιτασµάτων υδρογονανθράκων σε θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Τουρκίας 
(κόλπος Αττάλειας), µεταξύ Κύπρου και Καστελόριζου, τα οποία είχε διαχωρίσει τα έτη 2008-
2009 χωρίς να έχει καθορίσει την Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη της µε την Ελλάδα και την 
Κύπρο. Η οριοθέτηση αυτή, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη η Ρόδος και το Καστελόριζο, 
αποκόπτει την Ελλάδα από την Κύπρο και αµφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώµατα 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Tην 16η Mαρτίου 2012, δηµοσιεύτηκαν στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως της Τουρκίας, σειρά κυβερνητικών αποφάσεων περί χορήγησης αδειών 
εκτέλεσης πετρελαϊκών εργασιών, µεταξύ των οποίων και σε περιοχές νοτίως της Ρόδου και 
του Καστελλόριζου. Για τις ανωτέρω τουρκικές διεκδικήσεις αντέδρασαν έντονα κυβερνητικοί 
εκπρόσωποι της Ελλάδος, της Κύπρου, ακόµη και της Ρωσίας.  Επιπλέον στη ζώνη αυτή 
περιλαµβάνεται και το οικόπεδο 4321 της ΑΟΖ της Κύπρου αλλά και δυνητικά της Ελλάδος. 
Ταυτόχρονα η Τουρκία, µέσω της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας ΤΡΑΟ, άρχισε την 
26.4.2012, χερσαίες έρευνες-γεωτρήσεις για την ανεύρεση πετρελαίου στην κατεχόµενη βόρεια 
Κύπρο. Η Τουρκία φαίνεται να ελίσσεται συνεχώς ως προς τον ακριβή καθορισµό των 
«οικοπέδων» της, κάτι που πρέπει να σχετίζεται µε το γεγονός ότι στις εκθέσεις προόδου της 
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Ευρ. Επιτροπής αναφορικά µε την Τουρκία, υπάρχει πρόνοια για υπογραφή της Συµφωνίας του 
Δικαίου της Θάλασσας (1982) από µέρους της χώρας αυτής. 

-Οι αντιδράσεις του Λίβανου έναντι του Ισραήλ φαίνεται να υποχωρούν. Οι  διµερείς 
τους διαπραγµατεύσεις για τον καθορισµό των δικών τους ΑΟΖ αποδίδουν ενώ 
εποικοδοµητική εµπλοκή στο θέµα αυτό έχει και η Κύπρος. 

 -Η Αίγυπτος προχώρησε, επίσης, το Μάιο 2012 σε δηµοσίευση προσφοράς για 
έρευνες εντοπισµού και εκµετάλλευσης υδρογοναναθράκων σε 15 οικόπεδα (13 θαλάσσια και 
2 χερσαία), σεβόµενη πλήρως τη συµφωνία µε την Κύπρο για οριοθέτηση των δύο ΑΟΖ. 

-Όπως προαναφέρθηκε, τόσο οι πολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όσο και τα 
κοιτάσµατα φυσικού αερίου στη Νοτιανατολική περιοχή της Μεσογείου, προσθέτουν µια νέα 
διάσταση στο γεωπολιτικό πεδίο.  

Αυτό που συµβαίνει αυτή την περίοδο είναι ο στρατηγικός επανασχεδιασµός στην 
Ανατολική Μεσόγειο.  

 Οι σχέσεις µεταξύ Κύπρου και Ισραήλ εµβαθύνονται λοιπόν όλο και περισσότερο  
(βλ. Ετήσια Έκθεσή µας-2010-σελ.56).  

Η Λευκωσία βλέπει φυσικά µε ικανοποίηση τις σχέσεις µε το Ισραήλ να ενισχύονται. 
Όµως η παρούσα συγκυρία των κακών σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ δεν πρέπει να θεωρείται 
µόνιµη.  

Παρόλα αυτά, τοπικοί αναλυτές θεωρούν ότι ενδέχεται η Λευκωσία να εξετάζει και το 
ρωσικό ενδιαφέρον για τη δηµιουργία ενός κοινού σταθµού εκµετάλλευσης του φυσικού 
αερίου και µετά να καταλήξει σε οποιαδήποτε άλλη συµφωνία µε το Ισραήλ. Όµως, παρά τις 
αρχικές αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν στο Ισραήλ για το δεύτερο αυτό ενδεχόµενο, τον 
Φεβρουάριο του 2012 πραγµατοποιήθηκαν επαφές σε ανώτατο επίπεδο µεταξύ Gazprom, 
Noble Energy και Delek και υπεγράφη συµφωνία για την αγορά από την Gazprom, ποσοτήτων 
της τάξης των 2,8-3,2 δις κυβικών µέτρων (BCM) φυσικού αερίου από το «οικόπεδο Ταµάρ». 
Τέλος, η Gazprom, τον Αύγουστο του 2012, προχώρησε στη σύσταση θυγατρικής της εταιρείας 
στο Ισραήλ µε σκοπό τη συµµετοχή της σε γεωτρήσεις, τη µεταφορά αερίου από τα θαλάσσια 
κοιτάσµατα του Ισραήλ κλπ. 

Όπως προαναφέρθηκε, η Κύπρος και το Ισραήλ προχώρησαν στην υπογραφή µιας 
συµφωνίας ιδιαίτερης σηµασίας σχετικά µε  τη συνεργασία για την Έρευνα και Διάσωση στην 
ανατολική Μεσόγειο, στη θαλάσσια περιοχή µεταξύ των δύο χωρών. Η άσκηση δικαιωµάτων 
Έρευνας και Διάσωσης εντός µιας συγκεκριµένης θαλάσσιας περιοχής καταδεικνύει ποιες 
χώρες ασκούν τον τοπικό έλεγχο.  

Τέλος το Ισραήλ προτείνει την υπογραφή διακρατικής συµφωνίας µε την Κύπρο για 
την προµήθεια δύο Ταχέων Περιπολικών Κρούσης (βλ. Ετήσια Έκθεσή µας-2010-σελ.57). 

Ως γνωστόν οι τουρκικοί σχεδιασµοί επιχειρούν να παρεµβληθούν στη θαλάσσια 
περιοχή µεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Αυτό στοχεύει µεταξύ άλλων στη δηµιουργία 
προβληµάτων στις όποιες µελλοντικές προσπάθειες της Κύπρου για µεταφορά του φυσικού 
αερίου προς την Ευρώπη ιδιαίτερα εάν αυτό επιχειρηθεί µε υποθαλάσσιους αγωγούς. Αλλά και 
η µεταφορά του αερίου µε πλοία θα είναι προβληµατική εάν η Τουρκία συνεχίσει να 
δηµιουργεί προσκόµµατα.  

Η Κύπρος εκ των πραγµάτων δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσει ανάλογες κινήσεις 
από την τουρκική πλευρά. Σ’ αυτό το σηµείο σηµαντικό ρόλο θα έχει να παίξει το Ισραήλ από 
την ώρα που το προϊόν που θα φεύγει από την Κύπρο προς την Ευρώπη θα είναι µέρος και της 
δικής του παραγωγής. 
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Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 

1.  Γενική Επισκόπηση 

Η τροχιά δυναµικής ανόδου των οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων της Ελλάδας και 
της Κύπρου συνεχίσθηκε και το 2011, παρά τις δυσµενείς συνέπειες της οικονοµικής 
συγκυρίας για την Ελλάδα, αλλά και στο εξής στην Κύπρο.  

Η σύγκλιση των οικονοµικών συµφερόντων και η συµπληρωµατικότητα των 
οικονοµιών τους αποτυπώνεται µε σαφήνεια στους τοµείς του διµερούς εµπορίου, των 
επενδύσεων και του τουρισµού.  

Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, τον Μάιο του 2004,  έδωσε µεγαλύτερη ώθηση στις 
επιχειρηµατικές σχέσεις των δύο χωρών. Η  ένταξη της Κύπρου στην ΟΝΕ και η είσοδος του 
ευρώ στην οικονοµική της ζωή,  τον Ιανουάριο του 2008,  λειτούργησε ως µοχλός µεγαλύτερης 
ανάπτυξης των οικονοµικών σχέσεων οδηγώντας στη πλήρη ενοποίηση του οικονοµικού 
χώρου των δύο χωρών. 
  
2. Εξωτερικό εµπόριο Κύπρου – Ελλάδας  

Το εύρος των διµερών εµπορικών συναλλαγών διαµορφώθηκε, το 2011, στο επίπεδο 
των 1,67 δισ. ευρώ, έναντι 1,46 δισ. ευρώ το 2010, σηµειώνοντας άνοδο της τάξης του 14,4 %. 
Μετά από µία περιορισµένη µείωση, το 2009, ο διµερής όγκος εµπορίου σηµειώνει συνεχή 
άνοδο, έκτοτε, µε παράλληλα αύξηση τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών προς 
Ελλάδα. 
  

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΛΛΑΔΟΣ 2006-2011 (ΕΚΑΤ. €) 

Έτος 

Εξαγωγές Εισαγωγές Εµπορικό Ισοζύγιο Όγκος Εµπορίου 

Αξία 
% 

µεταβολής 
Αξία 

% 

µεταβολής 
Αξία 

% 

µεταβολής 
Αξία 

% 

µεταβολής 

2006 147,1 5,0 956,5 10,5 -809,4 11,5 1.103,6 9,7 

2007 214,8 46,0 1.110,8 16,1 -896,0 10,7 1.325,6 20,1 

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

2009 220,3 -3,6 1.138,3 -8,1 -918,0 -9,1 1.358,6 -7,4 

2010 241,8 9,8 1.218,7 7,1 -976,9 6,4 1.460,5 7,5 

2011 334,1 38,2 1.337,3 9,7 -1.003,2 2,7 1.671,4 14,4 

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

Το εµπορικό ισοζύγιο εµφανίζει συνεχές πλεόνασµα υπέρ της Ελλάδος. Οι ελληνικές 
εξαγωγές προς την Κύπρο ανήλθαν, το 2011, σύµφωνα µε την Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία 
(ΥΣΤΑΤ), σε 1,34 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας άνοδο της τάξεως του 9,7% έναντι του 2010 (1,22 
δισ. ευρώ). Κρίνεται σκόπιµο δε να σηµειωθεί ότι η Κύπρος, παρότι µικρή αγορά σε επίπεδο 
πληθυσµού (840,4 χιλ. κάτοικοι στην περιοχή που ελέγχει το κράτος), αποτελεί, σήµερα, τον 
τέταρτο σηµαντικότερο εξαγωγικό προσανατολισµό για τα ελληνικά προϊόντα µετά τη 
Γερµανία, την Ιταλία και την Τουρκία. Σηµαντική αύξηση (38,2%) σηµείωσαν, το 2011 και οι 
κυπριακές εξαγωγές προς Ελλάδα, ανερχόµενες σε 334,1 εκ. ευρώ από 241,8 εκ. ευρώ το 2010. 
Ως εκ των ανωτέρω, το έλλειµµα στο διµερές εµπορικό ισοζύγιο σηµείωσε περιορισµένη 
αύξηση της τάξεως του 2,7%.  

Οι κυπριακές εξαγωγές µε προορισµό την ελληνική αγορά κάλυψαν, κατά το 2011, το 
23,76% του συνόλου των κυπριακών εξαγωγών, αυξάνοντας το µερίδιό τους, σε σχέση µε το 
2010 (21,3%). Οι κυπριακές εισαγωγές από την Ελλάδα, αύξησαν, επίσης, το µερίδιό τους επί 
του συνόλου των κυπριακών εισαγωγών από 18,8%, το 2010, σε 21,36% το 2011. 
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Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κύπρο καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα προϊόντων. Στη 
σύνθεσή τους (βλ. κατωτέρω) κυριαρχούν τα ακόλουθα προϊόντα: πετρελαιοειδή, ηλεκτρικές 
συσκευές, φαρµακευτικά προϊόντα, µηχανήµατα, ράβδοι σιδήρου, ενδύµατα, πλαστικές ύλες 
και τρόφιµα. Στις ελληνικές εισαγωγές εκ Κύπρου δεσπόζουν τα εξής προϊόντα: οργανικά 
χηµικά και φαρµακευτικά, απορρίµµατα σιδήρου, ηλεκτρικές συσκευές, ιατροχειρουργικός 
εξοπλισµός, συσκευές µέτρησης και οπτικά, λαχανικά και µηχανολογικός εξοπλισµός.  
 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΥΠΡΟΥ 2011 

Εξαγωγές 2011 (εκ. €) 
(Ελλάδος σε Κύπρο) 

Αξία 
(εκ. €) 

Μερίδιο επί της 
συνολικής αξίας των 
εξαγωγών (%) 

Εισαγωγές 2011 (εκ. €) 
(Ελλάδος από Κύπρο) 

Αξία 
(εκ. €) 

Μερίδιο επί της 
συνολικής αξίας των 
εισαγωγών (%) 

Πετρέλαιο και 
προϊόντα πετρελαίου 351,82 26,31 Οργανικά χηµικά 105,62 31,61 

Ηλεκτρικές συσκευές 
εικόνας και ήχου 90,55 6,77 Φαρµακευτικά προϊόντα 39,57 11,84 

Φαρµακευτικά 
προϊόντα 67,33 5,03 Χυτοσίδηρος, σίδηρος 

και χάλυβας 35,93 10,75 

Μηχανές, λέβητες και 
µέρη αυτών 65,53 4,90 Ηλεκτρικές συσκευές 

εικόνας και ήχου 33,91 10,15 

Χυτοσίδηρος, σίδηρος 
και χάλυβας 55,69 4,16 

Όργανα και συσκευές 
ιατροχειρουργικής, 
οπτικής, µέτρησης και 

ελέγχου 

28,51 8,53 

Ενδύµατα (µη πλεκτά) 52,06 3,89 Λαχανικά/ φυτά/ ρίζες, 
βρώσιµα 18,65 5,58 

Πλαστικές ύλες και 
τεχνουργήµατα 36,91 2,76 Μηχανολογικός 

εξοπλισµός 10,37 3,10 

Διάφορα 
παρασκευάσµατα 
διατροφής 

35,21 2,63 Κρέας και υποπροϊόντα 
αυτού 4,95 1,37 

Αιθέρια έλαια και 
ρητινοειδή 34,82 2,60 Είδη υπόδησης 4,82 1,44 

Δηµητριακά και 
προϊόντα αυτών 30,16 2,26 Προϊόντα εκδοτικών 

οίκων 4,64 1,39 

Σύνολον 815,03 60,95 Σύνολον 286,97 85,89 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής Δηµοκρατίας – επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Λευκωσίας 

3. Ελληνικές Επενδύσεις στην Κύπρο  

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, οι ροές 
ελληνικών ΑΞΕ στην Κύπρο το 2011 ανήλθαν στα €75,5 εκ. από € 132,2 εκ. το 2010 και 
αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, στη σύσταση εταιρειών µε αντικείµενο την παροχή 
συµβουλευτικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Το σύνολο των ελληνικών ΑΞΕ στην 
Κύπρο το 2011 (επενδυτική θέση) ανερχόταν σε €3,1 δισ.. Η απόφαση ελληνικών εταιρειών να 
δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο συνδέεται ασφαλώς, µε την οικονοµική κρίση και τη µείωση 
της εσωτερικής κατανάλωσης στην Ελλάδα, αλλά εξηγείται και από µία σειρά ευνοϊκών 
παραµέτρων: κοινή γλώσσα, εξοικείωση Κυπρίων καταναλωτών µε ελληνικά “brands”, 
µηδενικό ελάχιστο κεφάλαιο και φορολόγηση εταιρειών µε συντελεστή  10%.  

Περισσότερες από 100 µεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην 
Κύπρο, αριθµός που σηµειώνει σταθερή αύξηση κάθε χρόνο. Επίσης πολύ περισσότερες των 
1.500 ελληνικών εταιρειών φαίνεται να έχουν εγγραφεί στην Κύπρο για φορολογικούς σκοπούς 
τα τελευταία δύο χρόνια. 

Σηµειώνεται, βέβαια, ότι µεγάλες ελληνικές εταιρείες έχουν ευρύτατη και µακροχρόνια 
παρουσία στην Κύπρο (Vivartia-Chr.Charalambidis στα γαλακτοκοµικά, Coca-Cola 3E στα 
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αναψυκτικά, Ελληνικά Πετρέλαια στα πετρελαιοειδή), ενώ άλλες εξίσου µεγάλου βεληνεκούς 
αναπτύσσονται µε την ίδρυση νέων καταστηµάτων. Μεταξύ άλλων, ο όµιλος Φουρλή διατηρεί 
στην Κύπρο τo ΙΚΕΑ, ή τα καταστήµατα INTERSPORT, ενώ το 2011 προέβη και στο άνοιγµα 
καταστήµατος Leroy Merlyn στη Λευκωσία. Επιπλέον, στην ίδρυση θυγατρικής στην Κύπρο 
µε την επωνυµία “KLEEMANN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD” προέβη η 
“KLEEMANN HELLAS AEΒE”, µε συµµετοχή 100% στο µετοχικό κεφάλαιο. 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΕ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Μεταφορές/ 
επικοινωνίες 

4,23%

Λοιπά 1,87%

Ενδιάµεσοι 
χρηµατοπιστωτικοί 
οργανισµοί 88,51%

Μεταποίηση 
2,19%

Εµπόριο 3,20%

 
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 

 
Στον τραπεζικό τοµέα, όπως προαναφέρθηκε, δραστηριοποιούνται πέντε ελληνικοί 

τραπεζικοί όµιλοι (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Εµπορική Τράπεζα και Τράπεζα 
Πειραιώς) µε συνολικό µερίδιο 14,43% στις χορηγήσεις και 10,13% στις καταθέσεις.                        
Η κυπριακή αγορά, παρά το µικρό µέγεθός της, συµβάλλει στην κερδοφορία των ως άνω 
τραπεζών, σε µία δύσκολη περίοδο για την αγορά στην Ελλάδα. 

Τέλος, σύµφωνα µε το Κυπριακό Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας, Τουρισµού 
κάποιες ελληνικές εταιρίες έχουν ήδη επιδείξει ενδιαφέρον για τα θαλάσσια οικόπεδα που 
βρίσκονται στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου.   

Ως συνέπεια της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, κατά τη τελευταία διετία  η Κύπρος 
εξελίσσεται σε ελκυστικό προορισµό για ελληνικές εταιρείες. Οι περισσότερες 
ενδιαφέρονται για ανάπτυξη δραστηριότητας σε ευρύ οικονοµικό φάσµα, είτε ως µονάδες 
κάποιας κοινοπραξίας µε κυπριακές εταιρίες, είτε ως υπεργολάβοι. Στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
δηµοσίων συµβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δηµοκρατίας είναι 
εγγεγραµµένες 4.000 εταιρίες εκ των οποίων 414 (ή άνω του 10%) είναι ελληνικές. Όµως ο 
αριθµός καταγράφεται σταθερά αυξητικός τους τελευταίους 24 µήνες  ως προς το ενδιαφέρον 
ελληνικών εταιρειών για ανάληψη έργων στην Κύπρο. Ενώ το 2009 ήταν εγγεγραµµένες 59 
εταιρίες, το 2010 ο αριθµός τους ανήλθε στις 248. Μόνο το πρώτο πεντάµηνο του 2011 
ενεγράφησαν 107 νέες εταιρίες. Συνολικά 99 εταιρίες ανέλαβαν, την περίοδο 2009/πεντάµηνο 
2011, έργα που προκηρύχθηκαν από το κυπριακό δηµόσιο. Πρόκειται κυρίως για έργα 
πληροφορικής και παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών. Συνήθως οι ελληνικές εταιρίες που 
αναλαµβάνουν τη διεκπεραίωση δηµοσίων συµβάσεων µεταφέρουν στη Κύπρο το δικό τους 
προσωπικό, περιορισµένου αριθµού, για µερικούς µήνες µέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 
Υπενθυµίζεται ότι, µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων, 
ανακοινώνονται δωρεάν οι προκηρύξεις δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν στον κυπριακό 
δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.  

Σηµειώνεται ότι στις 02.12.2011 υπεγράφη στη Λευκωσία, κατά την διάρκεια  
εκδήλωσης της Πρεσβείας της Ελλάδος µέσω του Γραφείου Ο.Ε.Υ. προς τιµή των οικονοµικών 
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συνεργατών των ελληνικών επιχειρήσεων, Μνηµόνιο Συνεργασίας και Σχέδιο Δράσης, µε 
στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας, µεταξύ των  οργανισµών “Invest in Greece” και “CIPA”. 
 
3.1 Ορισµένα ενδεικτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν ελληνικές (κ.ά.) εταιρείες στην 
Κυπριακή αγορά 

 Η Κύπρος, σχετικά νέο Κράτος-Μέλος της Ευρ. Ένωσης, παρουσιάζει τις γνωστές 
«παιδικές ασθένειες» ή δυσκολίες προσαρµογής νεοεισερχοµένων κρατών στο κοινοτικό 
κεκτηµένο (πχ θέµατα δικαίου του ανταγωνισµού κλπ). Εκτός αυτής της ιδιαιτερότητας, 
ελληνικές και άλλες ξένες εταιρίες αντιµετωπίζουν συνήθως τα κατωτέρω προβλήµατα  όταν 
δραστηριοποιούνται στη κυπριακή αγορά: 

-Την έντονη γραφειοκρατία όταν πρόκειται να υποβληθεί αίτηση άδειας οικοδοµής και 
λειτουργίας. Κάθε φορά που µια εταιρεία υποβάλλει τέτοιου είδους αίτηση, ακόµη και αν ο 
φάκελος είναι πανοµοιότυπος µε προηγούµενο αίτηµα της ιδίας εταιρείας, η καθυστέρηση 
παραµένει αδικαιολογήτως η ίδια. Αυτό το φαινόµενο, έχει αντίκτυπο στους 
προγραµµατισµούς της όποιας εταιρείας αφού δεν µπορούν να προετοιµαστούν σωστά οι 
προϋπολογισµοί και οι ταµειακές ροές. Πράγµατι στην Ετήσια Έκθεση της Διεθνούς Τράπεζας 
«Doing Business» η Κύπρος για τρίτη συνεχόµενη χρονιά έχει πολύ χαµηλή αξιολόγηση στον 
δείκτη «άδειες οικοδοµών» . 

 -Ο «Όµιλος Φουρλή» έχει πέντε χρόνια παρουσίας στην Κύπρο µε διάφορες 
επιχειρήσεις και εργοδοτεί συνολικά 500 άτοµα, ενώ ο κύκλος εργασιών του κυµαίνεται στα 
€60εκ-€80εκ. Τρία ζητήµατα απασχολούν την διοίκηση του Οµίλου: 
 (α) το ωράριο των Κυπριακών καταστηµάτων, συγκεκριµένα της Τετάρτης και του Σαββάτου, 
σε σύγκριση µε το ωράριο της Ελλάδας, αντιστοιχεί σε µία µέρα εργασίας/εβδοµάδα λιγότερη.  
(β) Το ενεργειακό κόστος και η πολύ ψηλή τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος σε σχέση µε το 
εξωτερικό, είναι αποτρεπτικό για µια επιχείρηση.  
(γ) Το πολύ αυξηµένο κυκλοφοριακό πρόβληµα στην τάχιστα αναπτυσσόµενη περιοχή 
(Λατσιά, προάστιο της Λευκωσίας) όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της εταιρείας και η 
περιορισµένη ύπαρξη συγκοινωνιακών µέσων στην εν λόγω περιοχή. 

-Η Κύπρος έχει µια «αρνητική πρωτοπορία» όσον αφορά την αδειοδότηση 
αυτοκίνητων ενοικίασης (‘leasing’), δηλαδή τη µη πλήρη απελευθέρωση της αγοράς. Όποια 
εταιρεία θέλει να αναπτυχτεί προσκρούει στην υπάρχουσα νοµοθεσία. Συνεπώς εκκρεµεί το 
θέµα της ψήφισης της νοµοθεσίας για χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing). 

-Οι γαλακτοβιοµηχανίες (πχ «Όµιλος 3 Ε», “Vivartia-Chr.Charalambidis” κ.ά.) 
αντιµετωπίζουν το πρόβληµα των πολύ υψηλών τιµών γάλακτος-παραγωγού, του «υψηλότερου 
στην Ευρώπη». Στην Κύπρο η τοπική αγορά γάλατος αποτελεί σχεδόν µονοπώλιο. Κατά 
συνέπεια τίθεται θέµα ελευθέρου ανταγωνισµού, η µη τήρηση του οποίου δεν φαίνεται να είναι 
συµβατή µε το Κοινοτικό δίκαιο. 

-Οι ελληνικών συµφερόντων τράπεζες, όπως οι “Alpha Bank”, “Eurobank”, 
“Πειραιώς”, “ΕΤΕ”, “Εµπορική’ κ.ά. αντιµετωπίζουν το θέµα της εκποίησης περιουσιών 
κακοπληρωτών προς τους οπαίους χορηγήθηκαν δάνεια. Η νοµοθεσία περί «πολεοδοµικής 
αµνηστίας» έχει αδυναµίες. Οι τράπεζες που χορήγησαν δάνεια θα µείνουν εκτεθειµένες στις 
περιπτώσεις όπου οι κατασκευαστικές εταιρείες ή οι ιδιώτες δεν πράττουν τα δέοντα για να 
επωφεληθούν από την «πολεοδοµική αµνηστία», εντός των προβλεποµένων προθεσµιών. 
Υπενθυµίζεται ότι στην Κύπρο χρειάζονται 20 χρόνια για να εκποιηθεί περιουσία από 
κακοπληρωτές δανείων. Κατά γενικό κανόνα παρατηρούνται καθυστερήσεις στις εκδώσεις 
τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητη περιουσία.  

  -Τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) ήρθαν στην Κύπρο το 2002 µε ύψος επένδυσης 
100εκ. ευρώ. Θα µπορούσε όµως να υποστηριχθεί ότι η εταιρεία έχει 60 χρόνια παρουσίας 
στην Κύπρο (πριν ως Shell και BP). Τα ΕΛΠΕ  δεν προβάλλουν ένσταση να µεταφέρουν τους 
αποθηκευτικούς τους χώρους από τη Λάρνακα στο υπό δηµιουργία ενεργειακό κέντρο του 
Βασιλικού, σύµφωνα µε κυβερνητικό σχέδιο. Όµως δεν επιθυµούν να µεταφερθούν  σε χώρο 
που θα ανήκει σε τρίτους (δηλ. στο κράτος), αλλά να έχουν επιλογή να εγκατασταθούν  σε 
ιδιόκτητο χώρο.  

 -Σύµφωνα µε αεροµεταφορείς όπως η “Aegean Airlines”, η οποία µετέφερε 3 εκ. 
επιβάτες από και προς την Κύπρο τα τελευταία τρία χρόνια, το σηµαντικότερο κυπριακό 
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αεροδρόµιο (Λάρνακος) υπερτερεί σε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα εξυπηρέτησης σε 
σχέση µε το αντίστοιχο της Ελλάδας. Ιδιαίτερα, διακρίνεται στην ποιότητα υπηρεσιών και στα 
τέλη. Σύµφωνα µε την ανωτέρω εταιρία, η Κύπρος θα πρέπει να απελευθερώσει τις 
αδειοδοτήσεις για πτητικούς προορισµούς, ιδιαίτερα από και προς την Μέση Ανατολή ή τη 
Ρωσία. Τέλος, η προσπάθεια συγχώνευσης µεταξύ ‘’Ολυµπιακών Αερογραµµών’’ και 
‘’Aεgean Airlines’’ προσέκρουσε µόνο στην ένσταση της Κύπρου, µοναδικού Κ-Μ µεταξύ των 
27 Κ-Μ, στο πλαίσιο της αρµόδιας υπηρεσίας ανταγωνισµού της Ε.Ε. 

-Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού έχει κατά καιρούς δεχθεί διάφορες πιέσεις µε 
αποτέλεσµα, σύµφωνα µε πρόσφατες δηλώσεις παραιτηθέντων Προέδρων της,  να µην µπορεί 
να ασκήσει επαρκώς τα εποπτικά της καθήκοντα. Εξ’ άλλου σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο 
Διεθνών Εταιρειών Κύπρου (www.ciba-cy.org), η γραφειοκρατία και ειδικότερα ο τρόπος 
µεταχείρισης των εταιρειών στην έκδοση αδειών εργασίας για το προσωπικό τους ή τα υψηλά 
τέλη που χρεώνουν οι τράπεζες, συνιστούν προβλήµατα για τους ξένους επενδυτές. 

 -Ένα άλλο ζήτηµα που έχει κατ’ επανάληψη τεθεί στις αρµόδιες κυπριακές Αρχές από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), είναι η διευθέτηση της εκκρεµότητας για την θέσπιση 
αποτελεσµατικού συστήµατος εποπτείας των ορκωτών λογιστών και των ελεγκτικών 
εταιρειών. Βάσει οδηγίας πρέπει να συσταθεί αρµόδιος δηµόσιος φορέας µε σκοπό την 
έγκριση και εγγραφή των ορκωτών λογιστών σε µητρώα και την υιοθέτηση προτύπων 
επαγγελµατικής δεοντολογίας. Η Οδηγία έπρεπε να είχε ενσωµατωθεί πλήρως στο κυπριακό 
δίκαιο από τον Ιούλιο του 2008. Με την καθιέρωση αυτού του συστήµατος θα εξασφαλίζεται η 
ακρίβεια και η αξιοπιστία των ελέγχων που διενεργούνται από τις ελεγκτικές εταιρείες.  

-Επιγραµµατικά επίσης αναφέρουµε ότι η ΕΕ έχει ζητήσει από την Κύπρο να 
ολοκληρώσει το συντοµότερο δυνατό την διαδικασία απόκτησης εξοχικής κατοικίας χωρίς 
περιορισµούς από πολίτες της ΕΕ.  

-Επίσης έχει ζητηθεί να διενεργούνται συχνότεροι έλεγχοι σε αλλοδαπά σκάφη που 
καταπλέουν στα κυπριακά λιµάνια.  

-Παράλληλα η καταπολέµηση της χρήσης παράνοµου (πειρατικού) λογισµικού σε 
συστήµατα πληροφορικής, η αξία της οποίας έχει ξεπεράσει τα 17 εκατ. δολάρια, θα πρέπει να 
αντιµετωπισθεί δραστικότερα.          

-Σηµειώνεται ότι για εταιρείες, οι οποίες ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην 
κυπριακή αγορά κρίνεται απαραίτητη η επιχειρηµατική συνεργασία τους µε κάποια κυπριακή 
εταιρεία, κυπριακό εταίρο, αντιπρόσωπο, πωλητή κλπ. 

 
Θα πρέπει επίσης να υπογραµµιστεί ότι η δικαστική επίλυση ενδεχόµενων εµπορικών 

διαφορών µεταξύ των συµβαλλοµένων µπορεί, βάσει άσκησης ειδικών νοµικών βοηθηµάτων 
που προβλέπονται στη κυπριακή νοµοθεσία, να είναι συντοµότερη από την συνήθη χρονοβόρα 
διαδικασία. Επίσης η συµφωνία προσφυγής σε διαιτησία επιτρέπει την δραστική µείωση του 
χρόνου διευθέτησης των διαφορών σε δύο µόλις εβδοµάδες. Στο σηµείο αυτό σηµειώνουµε ότι 
την Άνοιξη του 2010 εγκαινιάσθηκε το Κυπριακό Κέντρο Διεθνών Διαιτησιών στη Λευκωσία 
(τηλ. 00357 22 872330, φαξ 22 675533, e-mail: info@dmlaw.com.cy), ένας µη κερδοσκοπικός 
Οργανισµός που φιλοδοξεί να προσφέρει έγκυρη εναλλακτική απονοµή δικαιοσύνης µε 
χαµηλότερο κόστος και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.  

4. Κυπριακές Επενδύσεις στην Ελλάδα 

Σε αντίθεση µε την τάση των ελληνικών ΑΞΕ, διαπιστώνεται ότι οι κυπριακές ΑΞΕ 
στην Ελλάδα βαίνουν µειούµενες. Λαµβάνοντας, µάλιστα, υπ’ όψιν τα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας Κύπρου για τις ροές κυπριακών ΑΞΕ στην Ελλάδα, το 2011, σηµειώθηκε 
αντίστροφη ροή ύψους 744,8 εκ ευρώ, φαινόµενο που εξηγείται από την αποµείωση του 
ελληνικού χρέους (PSI). Ως αποτέλεσµα των εξελίξεων αυτών, η επενδυτική θέση της Κύπρου 
στην Ελλάδα σε επίπεδο ΑΞΕ διαµορφώθηκε σε €-1,25 δισ. (στοιχεία Κεντρικής Τράπεζας 
Κύπρου). Σύµφωνα µε Κύπριους επιχειρηµατίες, κύριες αιτίες για τις περιορισµένες ΑΞΕ στην 
Ελλάδα, πέραν των όποιων γραφειοκρατικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση επενδυτικών 
σχεδίων, αποτελούσαν η µέχρι τώρα ανασφάλεια που προκαλούσε η τρέχουσα οικονοµική 
συγκυρία στην Ελλάδα, αλλά και η εκροή κεφαλαίων από την Ελλάδα από κυπριακές τράπεζες 
ή άλλες εταιρείες µε έδρα την Κύπρο. 
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Οι κυπριακές επενδύσεις στην Ελλάδα δεν ήταν αµελητέες στη διάρκεια της τελευταίας 
πενταετίας και επικεντρώνονται κυρίως στον τραπεζικό τοµέα, στον τουρισµό (ξενοδοχεία-
τουριστικές κατοικίες-κρουαζιέρα) και στην ανάπτυξη ακινήτων. 

 
Πάγιο αίτηµα όλων των εκπροσώπων των κυπριακών εταιρειών που ενδιαφέρονται να 

επενδύσουν περαιτέρω στην Ελλάδα σε διάφορες τουριστικές περιοχές, είναι η εξάλειψη των 
γραφειοκρατικών εµποδίων και προβληµάτων, που αντιµετωπίζουν από τις εµπλεκόµενες 
δηµόσιες υπηρεσίες, οι οποίες οδηγούν σε συνεχείς καθυστερήσεις και αναβολές των 
προγραµµατισµένων επενδύσεων. 

 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΡΟΩΝ ΑΞΕ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚ. ΕΥΡΩ (2008-2011) 
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Ε. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
  
 Σε διµερές οικονοµικό θεσµικό επίπεδο, δεν φαίνεται να υπάρχει τοµέας που να µην 
καλύπτεται από κάποια διµερή συµφωνία, έστω και µορφής MoU. 
 Συνεπώς, δοθέντος του ανωτέρω, θα επικεντρωθούµε στους τρόπους περαιτέρω 
ανάπτυξης της διµερούς επιχειρηµατικής συνεργασίας µας. 

Η Ελλάδα την περίοδο 2000-2011 εδραιώθηκε ως βασικός εµπορικός εταίρος της 
Κύπρου, καλύπτοντας, το 1/5 του συνόλου των εξωτερικών εµπορικών σχέσεων της χώρας.   

Οι εξαγωγές της Ελλάδας κυριαρχούν στην κυπριακή αγορά, καθώς από το επίπεδο 
των € 282,1 εκατ. το 1999,  ανήλθαν το 2011 στα  1,34 δισ. €, παρά τη σοβαρή οικονοµική 
κρίση. Η τάση αυτή  ενδυναµώθηκε ιδιαίτερα µετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε.  την 1η 
Μαΐου 2004 και επιταχύνθηκε  µε την ένταξη της Κύπρου στην  ΟΝΕ. 

 
  Επισηµαίνουµε ότι: 

• Η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν τα νοτιότερα άκρα της ΕΕ και τις πύλες εισόδου 
στις χώρες της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής. 

• H οικονοµία των νησιών της Ελλάδας και αυτής της Κύπρου αναπτύσσεται 
στηριζόµενη κυρίως στις υπηρεσίες, ενώ ο δευτερογενής τοµέας εµφανίζει χαµηλούς 
δείκτες τόσο στην απασχόληση όσο και στο προϊόν. Ο τοµέας του τουρισµού αποτελεί 
τον δυναµικότερο κλάδο της οικονοµίας τους. 
Αναφέρουµε ενδεικτικά ορισµένους από τους τοµείς που θα µπορούσαν να 

επικεντρωθούν οι Ελληνικές εταιρείες καθώς και τους άξονες προτεραιότητας για συνεργασία 
των επιχειρηµατιών των δύο χωρών : 
 

Αξιοποίηση Κοινοτικών Κονδυλίων 
         

Δυνατότητες συνεργασίας για την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων παρέχονται 
από τα Διαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής της Ε.Ε.. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές 
επιχειρήσεις και γραφεία µελετών µε εµπειρία στην υποβολή προτάσεων για αξιοποίηση 
κοινοτικών κονδυλίων, ενώ στην Κύπρο ο τοµέας αυτός δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Ιδιαίτερη 
σηµασία θα πρέπει δοθεί στην υλοποίηση των προγραµµάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο 
«Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για την Μεσόγειο». Από ελληνικής πλευράς έχουν γίνει 
συγκεκριµένες προτάσεις, οι κυριότερες των οποίων είναι: 
 

• Θαλάσσιοι διάδροµοι στην Ν.Α. Μεσόγειο: Ανάπτυξη Θαλάσσιου Δικτύου 
Μεταφορών στην Μεσόγειο και προώθηση της οικονοµικής ολοκλήρωσης των χωρών 
της περιοχής. 

• Ηλιακή Ενέργεια: Παραγωγή ενέργειας από ηλιακά συστήµατα παραγωγής ενέργειας 
για τροφοδοσία κατοικιών, ξενοδοχείων και άλλων µεγάλων µονάδων. 

• “Mediterranean Water Initiative”: Κατάλληλη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις 
χώρες της Μεσογείου, εν όψει µάλιστα της κλιµατικής αλλαγής, πράγµα που θα 
συµβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής και στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Έντονο ενδιαφέρον υπάρχει και από τις δύο πλευρές για συνεργασία στο πλαίσιο του 

«Προγράµµατος Διασυνοριακής Συνεργασίας: Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013». Το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. µε 55.7 εκατοµ. ευρώ και από 
ελληνικής πλευράς αφορά τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, ενώ 
από Κυπριακής ολόκληρη την χώρα. 

Η «γεωστρατηγική»  θέση των δύο χωρών ενισχύει και διευρύνει τον προσανατολισµό 
των διµερών οικονοµικών σχέσεων και ταυτόχρονα υπαγορεύει την αξιοποίηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων τους στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη και στις χώρες της 
ΝΑ Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. 

Η συνεργασία των Ελλήνων και Κυπρίων επιχειρηµατιών θα πρέπει κάποτε να ξεφύγει 
από τα στενά όρια των αγορών των δύο χωρών. Τα περιθώρια και οι προοπτικές συνεργασίας 



Γραφείο Ο.Ε.Υ. Λευκωσίας 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011  

  
61 

των επιχειρηµατιών των δύο χωρών, σε πολλούς τοµείς είναι απεριόριστα, ιδιαίτερα  µετά την 
κατάργηση του προστατευτισµού και της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων και υπηρεσιών. 
 Οι κυριότεροι τρόποι ανάπτυξης της διµερούς οικονοµικής και εµπορικής 
συνεργασίας µας και η συναφής χάραξη στρατηγικής µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού 
ανάλογων δράσεων στην Κύπρο, θα µπορούσαν να είναι οι εξής:  
 Εφόσον, όπως προαναφέρθηκε, το ύψος των ελληνικών εξαγωγών στην Κύπρο, στη 
διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (2007-2011) ξεπέρασε κατά πολύ το 1 δισεκ. ευρώ 
ετησίως, καθιστώντας την τον τέταρτο σηµαντικότερο εισαγωγέα των ελληνικών 
προϊόντων παγκοσµίως, µετά την Γερµανία, την Ιταλία και την Τουρκία, η κυπριακή αγορά 
αποκτά βαρύνουσα σηµασία στην απορρόφηση των ελληνικών εξαγωγών.  

Με βάση τα ανωτέρω, αλλά και µε δεδοµένη την πραγµατοποίηση σηµαντικών 
κυπριακών επενδύσεων στην Ελλάδα (κυρίως στους κλάδους των τραπεζών, του τουρισµού και 
της ανάπτυξης ακινήτων) τη τελευταία τουλάχιστον πενταετία, είναι προφανές ότι η προώθηση 
των ελληνικών εξαγωγών και η προσέλκυση περαιτέρω κυπριακών επενδύσεων, στο πλαίσιο 
των δράσεων οικονοµικής διπλωµατίας θα πρέπει να συνεχισθεί µε στοχευµένες δράσεις και 
εκδηλώσεις. Ενδεικτικά παραδείγµατα αποτελούν η διοργάνωση στοχευµένων επιχειρηµατικών 
αποστολών από την Ελλάδα, ηµερίδων µε στόχο την προσέλκυση επιπλέον κυπριακών 
επενδύσεων στην Ελλάδα, αναζήτηση και επιλογή αξιόπιστων κυπριακών εταιρειών 
προκειµένου να συµµετάσχουν ως εµπορικοί επισκέπτες στις σηµαντικότερες κλαδικές 
εκθέσεις που διοργανώνονται στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη από την HELEXPO κά, 
παροχή εξειδικευµένης και ποιοτικής πληροφόρησης στις ελληνικές εταιρείες που επιθυµούν 
να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στην κυπριακή αγορά.  

Βέβαια θα πρέπει να συνεκτιµηθούν δύο σηµαντικά δεδοµένα. Ο σχετικός κορεσµός 
της µικρής κυπριακής αγοράς από πολλά ελληνικά προϊόντα ή υπηρεσίες και το γεγονός ότι 
πλέον οι δείκτες οικονοµικού κλίµατος µειώθηκαν αισθητά τα δύο τελευταία χρόνια. Η κίνηση 
στο κυπριακό λιανεµπόριο σηµειώνει σταθερή πτώση, µε το «καλάθι της νοικοκυράς» να έχει 
περιορισθεί και τους καταναλωτές να στρέφονται από τα επώνυµα και ακριβότερα 
καταναλωτικά είδη στα προϊόντα µε τις χαµηλότερες τιµές. Η µείωση της κατανάλωσης 
προκύπτει και από τον σταδιακό περιορισµό των µηνιαίων εισπράξεων έµµεσων φόρων 
(ΦΠΑ), παρά την αύξηση των φόρων κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα, τρόφιµα, φάρµακα 
και καύσιµα. Επίσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών, ο 
αριθµός των ακάλυπτων επιταγών, παρουσιάζει και αυτός συνεχή αύξηση κάθε χρόνο. Το 
πρόβληµα της ρευστότητας επηρεάζει, πλέον και τις µεγάλες επιχειρήσεις. Οι εξελίξεις αυτές 
υποδηλώνουν την απότοµη συρρίκνωση της οικονοµίας. 

Λαµβανοµένων υπ’ όψιν των ανωτέρω, οι τοµείς και κλάδοι προτεραιότητας για 
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, µέσω της διοργάνωσης επιχειρηµατικών αποστολών, 
συµµετοχής σε κλαδικές εκθέσεις και ενηµερωτικές ηµερίδες, είναι οι ακόλουθοι:  

 
•  Στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων τα δοµικά υλικά και όλα τα συναφή 

προϊόντα (υδραυλικά, είδη υγιεινής, πατώµατα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κουζίνας, 
συστήµατα θέρµανσης και ψύξης, ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, δεξαµενές 
αποθήκευσης νερού, συστήµατα σκίασης, είδη κήπου), που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση της κατασκευής κατοικιών, γραφείων και ξενοδοχείων, παρουσιάζουν 
ακόµη σχετικό ενδιαφέρον, καθώς παρά την πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας 
ειδικά σε ορισµένες τουριστικές περιοχές (Πάφος), η οικοδοµική δραστηριότητα στη 
Λευκωσία και στη Λεµεσό δεν σταµάτησε, τόσο σε επίπεδο ανέγερσης κατοικιών όσο 
και στην δηµιουργία µεγαλύτερων έργων υποδοµής και ανάπτυξης τουριστικών και 
οικιστικών συγκροτηµάτων (κατασκευή µαρίνας, πολυτελών κατοικιών και 
καταστηµάτων στην Λεµεσό, επικείµενη έναρξη εργασιών ανέγερσης πολυτελούς 
ξενοδοχείου, εµπορικού κέντρου, συγκροτηµάτων γραφείων και χώρων στάθµευσης 
στην Λευκωσία).  
 

• Στον αγροτικό τοµέα, υπάρχει ζήτηση για γεωργικό και κτηνοτροφικό εξοπλισµό και 
µηχανήµατα, συστήµατα άρδευσης και διαχείρισης υδάτων.     
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•  Παρά τη σηµαντική παρουσία των ελληνικών τροφίµων στα ράφια των κυπριακών 
υπεραγορών και κάποιο σχετικό κορεσµό της κυπριακής αγοράς, η περαιτέρω 
προώθηση συγκεκριµένων προϊόντων (πιστοποιηµένων βιολογικών προϊόντων, 
έτοιµων προµαγειρευµένων γευµάτων, παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων υψηλής 
ποιότητας) παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον. 
 

•  Στο θέµα αυτό  θα πρέπει να τονιστεί η πρόσφατη αλλαγή των συνηθειών των 
Κυπρίων καταναλωτών  λόγω της οικονοµικής κρίσης,. Συγκεκριµένα, ο µέσος 
Κύπριος καταναλωτής στρέφεται, πλέον, σε νέα προϊόντα «ιδιωτικής ετικέτας», ενώ 
εµφανίζεται συγκρατηµένος στις αγοραστικές του συνήθειες. Σε αυτό, άλλωστε, έχει 
συµβάλει και η είσοδος της υπεραγοράς “Lidl” στην κυπριακή αγορά, η οποία, πέραν 
της προώθησης της «ιδιωτικής ετικέτας», έχει καθιερώσει και την πρακτική των 
εβδοµαδιαίων προσφορών. Οι εν λόγω εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε αλλαγές στο 
κυπριακό λιανικό εµπόριο πχ των τροφίµων και ποτών. Τα µη ειδικευµένα 
καταστήµατα εµφανίζουν αύξηση στον κύκλο εργασιών, σε αντίθεση µε τα 
ειδικευµένα (υπεραγορές), καθώς ο µέσος Κύπριος καταναλωτής έχει περιορίσει 
αισθητά τον όγκο των αγορών του, αυξάνοντας παράλληλα τις επισκέψεις του.  
 

•  Στον τοµέα της δικαιόχρησης (franchising), υπογραµµίζουµε τις προοπτικές 
περαιτέρω επέκτασης των ελληνικών εταιρειών στην κυπριακή αγορά, λόγω της 
µεγάλης αναγνωρισιµότητας τους από την πλειοψηφία των κυπρίων καταναλωτών, οι 
οποίοι επισκέπτονται συχνά την Ελλάδα (αναψυχή, ή επαγγελµατικά ταξίδια). 
Σηµειώνουµε ότι στον συγκεκριµένο τοµέα, δραστηριοποιούνται µε επιτυχία στην εδώ 
αγορά, αλυσίδες µαζικής εστίασης, καταστήµατα ένδυσης και υπόδησης, διάθεσης 
τηλεπικοινωνιακού υλικού, λευκών ειδών και στρωµάτων, κοσµηµάτων, ή οπτικών, 
φροντιστήρια ξένων γλωσσών κλπ. 
 

•  Λόγω του αναπτυγµένου κλάδου των µεταλλουργικών προϊόντων στην Κύπρο, 
δυνατότητες για περαιτέρω προώθηση παρουσιάζουν τα µηχανήµατα επεξεργασίας 
µετάλλων. Επίσης, δεδοµένης της σχετικά αναπτυγµένης εγχώριας παραγωγής 
τροφίµων (γαλακτοκοµικών, αρτοποιηµάτων, παγωτού ή ειδών ζαχαροπλαστικής) και 
ποτών (κρασιών, τοπικών αποσταγµάτων),  προοπτικές ανάπτυξης παρουσιάζει ο 
µηχανολογικός εξοπλισµός, που απαιτείται για την παραγωγή των 
προαναφεροµένων προϊόντων. Τέλος κάποια ζήτηση παρουσιάζει και ο τοµέας του 
ιατρικού και διαγνωστικού εξοπλισµού.  
 

•  Στον τοµέα των πράσινων τεχνολογιών, αξίζει να αναφερθεί η λειτουργία 
υπερσύγχρονης µονάδας ολοκληρωµένης διαχείρισης στερεών απορριµµάτων, που 
κατασκευάσθηκε από µεγάλη ελληνική εργοληπτική εταιρεία και εγκαινιάσθηκε εντός  
στην επαρχία Λάρνακος. Ο τοµέας διαχείρισης και αξιοποίησης στερεών 
αποβλήτων παρουσιάζει σηµαντικές προοπτικές καθώς στο άµεσο µέλλον, σύµφωνα 
µε την κοινοτική νοµοθεσία, από καιρού εις καιρόν προκηρύσσονται διαγωνισµοί για 
την κατασκευή και λειτουργία παρεµφερών µονάδων και σε άλλες περιοχές της 
Κύπρου. Παράλληλα ευκαιρίες συνεργασίας, παρουσιάζονται στο τοµέα της 
αφαλάτωσης, στον οποίο ελληνική εταιρεία, µε την µέθοδο της αυτοχρηµατοδότησης 
–ΒΟΟΤ-, έχει αναλάβει την κατασκευή κινητής µονάδας στη Πάφο. Το έργο 
αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός της επόµενης διετίας. Ευκαιρίες παρουσιάζει επίσης 
ο τοµέας διαχείρισης υδάτων (ανακύκλωση, βιολογικός καθαρισµός, συστήµατα 
άρδευσης και αποχέτευσης) καθώς η παρατεταµένη λειψυδρία και η χαµηλή ποιότητα 
των υδάτων συνεπάγονται προβλήµατα στην υδροδότηση των νοικοκυριών, στην  
κάλυψη των αναγκών της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της βιοµηχανίας. 
 

•  Στον τοµέα της ενέργειας, πέρα από την χρήση ηλιακών συστηµάτων θέρµανσης 
νερού, όπου η Κύπρος κατέχει την πρώτη θέση µεταξύ των χωρών της ΕΕ, η χρήση 
των φωτοβολταϊκών συστηµάτων σταδιακά αυξάνεται. Ήδη κυπριακή εταιρεία 
δραστηριοποιείται µε επιτυχία στην παραγωγή φωτοβολταϊκών προϊόντων και 
πραγµατοποιεί εξαγωγές. Η εξαιρετική ηλιοφάνεια του νησιού αλλά και η ευνοϊκή 



Γραφείο Ο.Ε.Υ. Λευκωσίας 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011  

  
63 

κρατική επιδότηση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στην ανάπτυξη µικρών 
φωτοβολταϊκών πάρκων και στην εγκατάσταση κυψελών στις στέγες των κτιρίων 
αποτελούν σηµαντικά κίνητρα. Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της απέναντι στη ΕΕ, έως 
το 2020, η Κύπρος θα πρέπει να πετύχει αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς των 
Α.Π.Ε. από το 5% που είναι σήµερα, στο 13% του συνόλου της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας. Σηµειώνουµε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί σηµαντικές 
συνεργασίες µεταξύ κυπριακών και ελληνικών εταιρειών στην παραγωγή ενέργειας 
από φωτοβολταϊκά συστήµατα ενώ υπογραµµίζουµε το ενδιαφέρον για αγορά 
εκτάσεων γης στην Ελλάδα µε σκοπό την δηµιουργία µεγάλων φωτοβολταϊκών 
πάρκων, από Κύπριους επενδυτές. Στον κλάδο της αιολικής ενέργειας, έχουν επίσης 
πραγµατοποιηθεί συνεργασίες µεταξύ κυπριακών και ελληνικών εταιρειών στην 
κατασκευή αιολικών πάρκων. Υπογραµµίζεται η συµµετοχή ελληνικής εταιρείας στην 
δηµιουργία του πρώτου αιολικού πάρκου (82 MW) στη Κύπρο ενώ έχει υπογραφεί 
σύµβαση για εγκατάσταση και δεύτερου αιολικού πάρκου (31,5 MW). Στις εργασίες 
κατασκευής συµµετέχει άλλη ελληνική εταιρεία. Σχεδιάζονται επίσης δύο αιολικά 
πάρκα ισχύος (22,4 MW). Στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), 
λόγω της τεχνογνωσίας που έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές και 
κυπριακές εταιρείες, θα µπορούσαν να συνεργασθούν περαιτέρω, µε στόχο την 
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ σε τρίτες µεσογειακές χώρες. Επίσης και ενόψει της 
προαναφερθείσας δηµιουργίας Εθνικού Ενεργειακού Κέντρου, στην περιοχή του 
Βασιλικού στην επαρχία Λάρνακας, το οποίο θα περιλαµβάνει τερµατικό σταθµό 
αποϋγροποίησης φυσικού αερίου και τερµατικό σταθµό αποθήκευσης πετρελαιοειδών, 
θεωρούµε ότι υπάρχουν ευκαιρίες δραστηριοποίησης και ελληνικών εταιρειών.  
 

•  Στον τοµέα  των τεχνικών έργων, δεδοµένων των εξαιρετικών σχέσεων και της 
τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες οι εξωστρεφείς κυπριακές 
τεχνικές εταιρείες κυρίως στις αραβικές χώρες, η συνεργασία ελληνικών 
κατασκευαστικών και µελετητικών εταιρειών µε αυτές, θα συνδράµει σηµαντικά τις 
ελληνικές εταιρείες στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους στις ανωτέρω χώρες, 
συµµετέχοντας στην κατασκευή έργων υποδοµής (ενεργειακά-αεροδρόµια-οδοποιία), 
δηµοσίων κτιρίων και στην ανάπτυξη οικιστικών και τουριστικών συγκροτηµάτων. 
Ανάλογη συνεργασία µπορεί επίσης να υπάρξει µεταξύ των κυπριακών τεχνικών 
εταιρειών, που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στην Ν.Α. Ευρώπη, µε τις ελληνικές 
τεχνικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται ήδη µε επιτυχία στα Βαλκάνια. 
Σηµειώνουµε ότι στον κλάδο των λιµενικών έργων στην Κύπρο, ήδη 
δραστηριοποιείται (σε κοινοπραξία µε κυπριακές κατασκευαστικές εταιρείες) 
ελληνική εταιρεία.  
 

•  Στον τουριστικό τοµέα, θα πρέπει από ελληνικής πλευράς να γίνουν προσπάθειες να 
διατηρηθεί η µεγάλη ροή κυπρίων τουριστών προς την Ελλάδα η οποία αποτελεί την 
πρώτη προτίµησή τους. Ως γνωστό µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης ο 
θρησκευτικός, ο κυνηγητικός και ο ιαµατικός τουρισµός,. Στον τουριστικό τοµέα 
υπενθυµίζονται οι πολύ σηµαντικές κυπριακές επενδύσεις, που έχουν 
πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια, από µεγάλες κυπριακές 
εταιρείες τόσο στον ξενοδοχειακό κλάδο όσο και στον κλάδο της ανάπτυξης γης 
(κατασκευή πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών) και της κρουαζιέρας. Εφόσον 
αντιµετωπιστούν θέµατα γραφειοκρατίας (κλπ) φαίνεται διατηρήσιµη η τάση τους να 
συνεχίσουν τις επενδύσεις τους στον τουριστικό κλάδο. 
 

•  Στον τοµέα των υπηρεσιών υπογραµµίζουµε την επιθυµία Κυπρίων επιχειρηµατιών 
για την συν-διοργάνωση µικτών (µε την συµµετοχή ελληνικών και κυπριακών 
εξαγωγικών επιχειρήσεων) στοχευµένωνν επιχειρηµατικών αποστολών στις χώρες 
της Μέσης Ανατολής και της Βαλκανικής, µε στόχο την αξιοποίηση της γνώσης (π.χ. 
δίκτυα διανοµής, σηµεία πώλησης, χαρακτηριστικά και ιδιοµορφίες αγοράς) και των 
επιχειρηµατικών επαφών, που διαθέτουν οι πρώτες στις χώρες της Βαλκανικής και οι 
δεύτερες στις χώρες της Μέσης Ανατολής.  
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•  Σηµειώνουµε επίσης την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης συνεργασιών φορέων του 
κυπριακού δηµοσίου αλλά και συλλογικών φορέων ιδιωτικών εταιρειών 
(Σύνδεσµοι, Επιµελητήρια) µε ελληνικές εταιρείες συµβούλων, που 
δραστηριοποιούνται στην υποβολή σχεδίων και προτάσεων, στο πλαίσιο 
συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ προγραµµάτων. Η εµπειρία και τεχνογνωσία των 
τελευταίων είναι απαραίτητη στους εδώ φορείς και επιχειρήσεις, για αξιοποίηση των 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της Ε.Ε.. Από ελληνικής πλευράς έχουν γίνει 
προτάσεις συνεργασίας, στο πλαίσιο της «Ένωσης για τη Μεσόγειο», σχετικά µε την 
ανάπτυξη θαλασσίου δικτύου µεταφορών στη Ν.Α. Μεσόγειο και προώθηση της 
οικονοµικής ολοκλήρωσης των µεσογειακών χωρών, την παραγωγή ενέργειας από 
ηλιακά συστήµατα για κατοικίες και ξενοδοχεία, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων 
στις χώρες της περιοχής κλπ.. Στο πλαίσιο εξάλλου του Προγράµµατος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου 2007-2013, έχουν υποβληθεί, µεταξύ άλλων, 
προτάσεις για συνεργασία των κυπριακών και ελληνικών Επιµελητηρίων, µε στόχο 
την προώθηση των ελληνικών και κυπριακών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού. 
Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διεξαγωγές επιµορφωτικών σεµιναρίων από 
ελληνικές εταιρείες συµβούλων, στην Κύπρο, σε στελέχη κυπριακών εταιρειών και 
δηµοσίων λειτουργών, σε διάφορους τοµείς ενδιαφέροντός τους (προώθηση 
προϊόντων σε ξένες αγορές και ανάπτυξη εµπορικών συνεργασιών, εναρµόνιση της 
κυπριακής µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία σε διάφορους τοµείς, όπως πχ την διασφάλιση 
της υγιεινής του εµφιαλωµένου και πόσιµου νερού και των υδρευτικών δικτύων κλπ).
  

•  Ως προς την προσέλκυση κυπριακών επενδύσεων, η απλοποίηση των διαδικασιών 
για την υλοποίηση των  επενδύσεων και η ουσιαστική συνδροµή των αρµόδιων 
φορέων, προεξάρχοντος του “INVEST IN GREECE”, στην επίλυση τυχόν 
γραφειοκρατικών και άλλων προβληµάτων, ως προς τα στάδια υλοποίησης ενός 
επενδυτικού σχεδίου, αντιπροσωπεύουν τα βασικά αιτήµατα και των Κυπρίων 
επενδυτών. 
Οι κυριότεροι ελληνικοί τοµείς που ενδιαφέρουν τους Κύπριους επενδυτές είναι οι 
ακόλουθοι: 
-Η αγορά γης στην Ελλάδα, µε σκοπό τη δηµιουργία µεγάλων φωτοβολταϊκών 
πάρκων.  
-Οι επενδύσεις κυπριακών εταιρειών διαχείρισης µεγάλων χαρτοφυλακίων σε 
χρηµατιστηριακά προϊόντα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α). 
Σηµειώνουµε ότι αµέσως µετά από τη λειτουργία της κοινής πλατφόρµας του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ) µε το Χ.Α.Α., από τις 30.10.2006, οι ροές 
κεφαλαίων από την Κύπρο προς το Χ.Α.Α. ήταν αυξηµένες, κατατάσσοντας την 
Κύπρο ως τον τρίτο σηµαντικότερο επενδυτή  στο Χ.Α.Α, µετά το Ηνωµένο Βασίλειο 
και τις Η.Π.Α.. 
 
Καταλήγοντας στο πλαίσιο της προώθησης των ελληνικών εξαγωγών στην Κύπρο, την 

τελευταία εξαετία το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Λευκωσίας διοργάνωσε 13 πολυκλαδικές 
επιχειρηµατικές αποστολές (αποτελούµενες κατά µέσο όρο από 15 ελληνικές εταιρείες) σε 
συνεργασία µε εξαγωγικούς φορείς (π.χ. ΟΠΕ, ΕΒΕ Δράµας. Λαρίσης, Σερρών, ΣΕΒΕ κλπ). 
Από τις δράσεις αυτές επετεύχθησαν εµπορικές συµφωνίες και κυκλοφόρησαν νέα ελληνικά 
προϊόντα στην κυπριακή αγορά. 

Παράλληλα και για την ίδια περίοδο, σε συνεργασία µε την HELEXPO, το Γραφείο 
έχει αποστείλει πάνω από 100 εκπροσώπους επιλεγµένων εισαγωγικών εταιρειών στις κλαδικές 
εκθέσεις που διοργανώνονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου επετεύχθησαν, επίσης, 
εµπορικές συµφωνίες. Επιπλέον, διευθέτησε επιχειρηµατικές συναντήσεις των ελληνικών 
εταιρειών που συµµετείχαν σε εκθέσεις στην Κύπρο µε κυπριακές εισαγωγικές εταιρείες. 
Επίσης, µέσω άλλων συνεργιών του Γραφείου ήλθαν σε επαφή κυπριακές µε ελληνικές 
εταιρείες που συµµετείχαν σε κοινές επιχειρηµατικές αποστολές στη Ρουµανία ή στην Κύπρο 
µε Έλληνες, Άραβες και Κύπριους επιχειρηµατίες. 
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Συµπερασµατικά, λαµβάνοντας υπόψη το σχετικό κορεσµό της περιορισµένου 
µεγέθους κυπριακής αγοράς από ελληνικά καταναλωτικά προϊόντα, την πολύ συντηρητική 
πλέον συµπεριφορά του Κύπριου καταναλωτή, λόγω της οικονοµικής κρίσης, της τάσης των 
Κυπρίων εισαγωγέων-διανοµέων να µην «πειραµατίζονται» για αναζήτηση νέων προµηθευτών 
από την Ελλάδα, αλλά να διατηρούν και να διαφυλάττουν τις ήδη υπάρχουσες, επιτυχηµένες 
και δοκιµασµένες στο χρόνο επιχειρηµατικές συνεργασίες και προσωπικές σχέσεις, θα πρέπει  
η διοργάνωση νέων εκδηλώσεων µε στόχο την προσέλκυση κυπριακών επενδύσεων στην 
Ελλάδα, ή γενικότερα η αναζήτηση διµερών επιχειρηµατικών συνεργασιών να γίνεται σε 
προσεκτικά επιλεγµένους, µη κορεσµένους κλάδους (πχ  Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 
τουρισµού και ανάπτυξης γης, νέων τεχνολογιών –άµεσα εφαρµοσµένων στη παραγωγή- όπως  
νανοτεχνολογίας  κλπ.). Σύµφωνα δε µε γραπτές, αναλυτικές προτάσεις µεγάλων κυπριακών 
εµπορικών και βιοµηχανικών επιµελητηρίων (πχ ΚΕΒΕ, Λεµεσού κλπ) οι ελληνικές 
επιχειρηµατικές αποστολές οφείλουν να είναι επαρκώς και έγκαιρα προγραµµατισµένες για να 
αποφέρουν θετικά αποτελέσµατα και να παύσουν να  αποτελούν, επί το πλείστον, απλές 
επισκέψεις αβροφροσύνης. 
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