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Α. OIKONOMIKH ΠΟΛΗΣΗΚΖ-ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

1.   Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία βξίζθεηαη ζην άθξν ηνπ βνξεηαλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο 

Μεζνγείνπ, ζηε δηαζηαχξσζε ηεο Δπξψπεο, ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα, 71 

ρηιηφκεηξα λνηίσο ηεο Σνπξθίαο, 105 ρηιηφκεηξα δπηηθά ηεο πξίαο θαη πεξίπνπ 800 ρηιηφκεηξα 

αλαηνιηθά ηεο Διιάδνο. Ζ Κχπξνο κε ζπλνιηθή επηθάλεηα 9.251 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα (απφ 

ηα νπνία ηα 3.355 βξίζθνληαη απφ ην 1974 ππφ ηνπξθηθή θαηνρή) απνηειεί ην ηξίην κεγαιχηεξν 

Μεζνγεηαθφ λεζί κεηά ηελ ηθειία θαη ηελ αξδελία, κε αθηνγξακκή 648 ρηιηνκέηξσλ, κε 

κέγηζην γεσγξαθηθφ πιάηνο 240 ρηιηνκέηξσλ θαη θάζεην δηακήθε 100 ρηιηνκέηξσλ.  

Ζ Κχπξνο, πξψελ Βξεηαληθή απνηθία, απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο ην 1961 θαη 

απνηειεί κέινο ηεο Βξεηαληθήο Κνηλνπνιηηείαο. Σν πνιίηεπκα ηεο είλαη απηφ ηεο 

Πξνεδξεπφκελεο Γεκνθξαηίαο. Παξά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή (1974) θαη ηε δηρνηφκεζε ηνπ 

λεζηνχ, ην λφηην ηκήκα (ειιελνθππξηαθφ) αλαγλσξηζκέλν απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα σο λφκηκνο 

εθπξφζσπνο φιεο ηεο λήζνπ, κεηά ην 1974 θαηφξζσζε λ‟ αλαπηπρηεί γξήγνξα θαη ζε δηάζηεκα 

ηξηάληα εηψλ, δειαδή ην έηνο 2004, έγηλε πιήξεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 2008 

εληάρζεθε επίζεο ζηελ Δπξσδψλε, πηνζεηψληαο σο λφκηζκα ην Δπξψ. Πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο 

είλαη ε επίζεο δηρνηνκεκέλε Λεπθσζία (315.400 θαηνίθνπο), κε θπξηφηεξν ιηκάλη θαη 

ηνπξηζηηθφ, επηρεηξεκαηηθφ θέληξν ηε Λεκεζφ (230.800 θαηνίθνπο), αθνινπζνχκελε απφ ηε 

Λάξλαθα (134.400 θαηνίθνπο) θαη ηελ Πάθν (77.800 θαηνίθνπο).  

 

2.  Σν δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ σο πιαίζην ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο 

H παγθφζκηα νηθνλνκία βξίζθεηαη απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 αληηκέησπε κε ηελ 

κεγαιχηεξε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε απφ ην 1929 πνπ είρε δπζκελείο επηπηψζεηο ζηηο 

νηθνλνκίεο πνιιψλ ρσξψλ. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο ειήθζεζαλ δηάθνξα κέηξα λνκηζκαηηθήο θαη 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο απφ κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ. Σν 2009 ήηαλ ην πξψην έηνο 

απνινγηζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λνκηζκαηηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ 

πνπ εθαξκφζζεθαλ. Καηά ην 2010 δφζεθε αξρηθά ε εληχπσζε φηη ε θξίζε μεπεξάζηεθε αιιά ε 

ζπλέρεηα δηέςεπζε ηηο ζρεηηθέο πξνζδνθίεο. 

χκθσλα κε ην Γ.Ν.Σ., ε παγθφζκηα νηθνλνκία ζπξξηθλψλεηαη απφ ην 2009, κεηά απφ 

πνιιά έηε ζπλερνχο αλάπηπμεο, κε ξπζκνχο πνπ θπκάλζεθαλ ζην δηάζηεκα 2006-2008 απφ 

2,7-5,3%. Οη νηθνλνκίεο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε θαη 

ζπξξηθλψζεθαλ θαη‟ ειάρηζην θαηά 3,2%, ελψ νη αλαπηπζζφκελεο θαη αλαδπφκελεο 

νηθνλνκίεο, πνπ είραλ εθηεζεί ζε ρακειφηεξν βαζκφ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, 

ζπλέρηζαλ ηελ αλάπηπμή ηνπο ζεκεηψλνληαο φκσο ζεκαληηθή επηβξάδπλζε έλαληη 

πξνγελεζηέξσλ εηψλ. 

Τςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο ζεκεηψζεθαλ κφλν ζηελ Κίλα (8,7%) θαη ζηελ Ηλδία (6,7%) 

θαη ζπλεπψο νη δχν απηέο ρψξεο ζπλερίδνπλ λα απμάλνπλ ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή ζθελή.  

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27,  ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κεηψζεθε δξαζηηθά θαη 

ν ξπζκφο αλάπηπμεο παξνπζίαζε αξρηθά πηψζε θαηά 4,2%. Ζ ρσξίο πξνεγνχκελν νηθνλνκηθή 

θξίζε απφ ηδξχζεσο ηεο Δ.Δ. επεξέαζε αξλεηηθά ην ζχλνιν ησλ θξαηψλ κειψλ. ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζεκείσζε πηψζε θαηά 4,1%, δειαδή ζηα ίδηα πεξίπνπ 

επίπεδα ηεο Δ.Δ. ησλ 27, ελψ ε πηψζε απηή ήηαλ ε κεγαιχηεξε πνπ θαηαγξάθεθε κεηά ηνλ Β‟ 

Παγθφζκην Πφιεκν. Αξθεηέο ρψξεο ηεο Δ.Δ. βξέζεθαλ ελψπηνλ ζνβαξφηαησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ, κε απνηέιεζκα γηα 24 απφ απηέο (κεηαμχ  ησλ νπνίσλ θαη ε Κχπξνο) λα έρεη 

ελεξγνπνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε δηαδηθαζία ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο. Σα 

κεγαιχηεξα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, σο πνζνζηά επί ηνπ ΑΔΠ, θαηεγξάθεζαλ ζηηο 

Ηξιαλδία, Διιάδα, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηζπαλία  θαη Πνξηνγαιία. 

Σν παγθφζκην εκπφξην κεηψζεθε κε ηε ζεηξά ηνπ θαηά 10,7% ιφγσ ηεο ρακειήο 

δήηεζεο θαη παξαγσγήο. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ν Δλαξκνληζκέλνο Γείθηεο Σηκψλ 

Καηαλαισηή (ΔΓΣΚ) αλήιζε ζε 1,0%, αιιά ε αλεξγία απμήζεθε ζην 8,9%, ελψ επηδείλσζε 

παξνπζίαζε ην δεκφζην ρξένο ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ. 



Γξαθείν Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο 

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 2010  

  

2 

Σν δεκφζην ρξένο απνηειεί πξφβιεκα γηα αξθεηέο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ηεο επξσδψλεο 

εηδηθφηεξα, φπνπ ν κέζνο φξνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο αλεξρφηαλ ήδε απφ ην 2009 ζην 73,6% 

ηνπ ΑΔΠ. Τςειφ δεκφζην ρξένο, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, θαηέγξαςαλ ε Ηηαιία, ε Διιάδα θαη ην 

Βέιγην. 

πλεπψο, ηελ πεξίνδν 2009-2010 ε αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ήηαλ 

θαζεισκέλε. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ήηαλ αλαηκηθή ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ 

Δπξψπε. Ο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο είλαη θπξίαξρνο ζηελ Δπξψπε (70% ηνπ ΑΔΠ) θαη θαηά ηελ 

ηειεπηαία δηεηία ήηαλ ζηάζηκνο, εμέιημε ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θξίζε 

ρξένπο ζηελ Δπξσδψλε. ηα ηέιε ηνπ 2010 ν παλεπξσπατθφο δείθηεο PMI ζρεηηθά κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ν ζχλζεηνο δείθηεο ππεξεζηψλ θαη κεηαπνίεζεο 

ηεο Δπξσδψλεο ππνρψξεζαλ ζηα φξηα κεηαμχ αλάπηπμεο θαη χθεζεο ή ζην ρακειφηεξν 

επίπεδν απφ ην 2009. Ο επηκέξνπο δείθηεο ηηκψλ παξαγσγήο δηακνξθψζεθε ζην ρακειφηεξν 

επίπεδν ην β΄ εμάκελν, εμέιημε πνπ δείρλεη πσο νη εηαηξείεο πξνζπαζνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηηο 

απμήζεηο ηηκψλ. Ζ ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ησλ ξπζκψλ ηνπ θιάδνπ ηεο κεηαπνίεζεο αθνξά 

ρψξεο φπσο ηηο ΖΠΑ, ηελ Δπξσδψλε, ηελ Κίλα θαη ηε Βξεηαλία.  Οη εζληθνί δείθηεο PMI 

θαηέγξαςαλ ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, αθφκε θαη ζε ρψξεο φπσο ε 

Γεξκαλία θαη ε Γαιιία. Οη ρψξεο ηνπ Νφηνπ ππνρψξεζαλ πην βαζεηά ζην πεδίν ηεο χθεζεο. 

 Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θάλνπλ λα θαίλεηαη δπζθνιφηεξε ε δεκνζηνλνκηθή πξφθιεζε 

πνπ αληηκεησπίδνπλ, εάλ κάιηζηα ζπλερηζηνχλ ηα αλαηκηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε. Γηα ην 

έηνο 2011, νη εθηηκήζεηο πξνβιέπνπλ ππνρψξεζε ηνπ PMI αθφκε θαη ζηελ Κίλα, ηελ 

αηκνκεραλή ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο, ζην ρακειφηεξν επίπεδν ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο.  

 

3. Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

Ο πιεζπζκφο ηεο Κχπξνπ απνηειεί πνζνζηφ 0,18% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

Δπξψπεο ησλ 27. Ζ Κχπξνο είλαη ε ηξίηε πην κηθξή ζε πιεζπζκφ ρψξα, κεηά ηελ Μάιηα θαη ην 

Λνπμεκβνχξγν.  

Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρεη ην θξάηνο, αλέξρεηαη ζε  803,2  

ρηιηάδεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ νθείιεηαη, θπξίσο, ζηε ζεκαληηθή 

ζεηηθή θαζαξή κεηαλάζηεπζε. Ο αξηζκφο παιηλλνζηνχλησλ Κππξίσλ θαη μέλσλ πνπ έξρνληαη 

γηα εγθαηάζηαζε ή πξνζσξηλή απαζρφιεζε πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο, αλέξρεηαη θαηά ηε ηειεπηαία 

πεληαεηία ζε 14.000 εηεζίσο To πνζνζηφ γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ Κχπξν, δειαδή ην 

πνζνζηφ πέξαλ ησλ 65 εηψλ ζην ζχλνιν, θπκαίλεηαη ζε 12% θαη απνηειεί έλα απφ ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ αλάκεζα ζηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ. Σν 1992 ην 

πνζνζηφ γήξαλζεο αλεξρφηαλ ζε 11,0%. Δπίζεο, ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ θάησ ησλ 15 εηψλ 

έρεη κεησζεί ζε 17%, απφ 25% ην 1992, ελψ ην ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 45-64 εηψλ 

θαηαιακβάλεη πιένλ πνζνζηφ 24,8 % απφ 19,3% ην 1992, πξάγκα πνπ δείρλεη ηε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ζηηο εξγάζηκεο ειηθίεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Κχπξνο θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε 

ζηελ Δ.Δ. ζε θπζηθή αχμεζε πιεζπζκνχ κεηά ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ πξψηε ζε εηήζηα γεληθή 

αχμεζε πιεζπζκνχ. Δπίζεο, ε ειηθηαθή δνκή ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ζρεηηθά λεαξφηεξε απφ ηνλ 

κέζν φξν ηεο Δπξψπεο. Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 65 εηψλ είλαη απφ ηα ρακειφηεξα, 

ελψ ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ θάησ ησλ 15 εηψλ είλαη απφ ηα πςειφηεξα. 

Ζ ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, θαηά θχιν, δείρλεη ειαθξά απμεκέλν ην πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ (50,4%) έλαληη ησλ αλδξψλ (49,6%), γεγνλφο πνπ εμεγείηαη απφ ηε καθξνβηφηεηα 

ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, αθνχ ην πξνζδφθηκν δσήο γηα ηνπο άλδξεο 

ππνινγίδεηαη ζε 78,3 έηε, ελψ γηα ηηο γπλαίθεο ζε 81,9 έηε. Δδψ θαη ηξεηο ηνπιάρηζηνλ 

δεθαεηίεο, νη γελλήζεηο αγνξηψλ ππεξβαίλνπλ απηέο ησλ θνξηηζηψλ. Ζ βξεθηθή ζλεζηκφηεηα 

έρεη θζάζεη ζε ρακειά επίπεδα θαη ππνινγίδεηαη ζε 3,5 ζαλάηνπο βξεθψλ αλά 1.000 γελλήζεηο. 

Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ γνληκφηεηαο παξακέλεη πνιχ ρακειφηεξν απφ ην 2,46 πνπ ήηαλ ηελ 

πεξίνδν 1982-1985. Απφ ην 1996 θαη εληεχζελ ην πνζνζηφ γνληκφηεηαο είλαη ρακειφηεξν απφ 

2,10, ην νπνίν ζεσξείηαη σο βάζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλαπιήξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε,  ζηελ Κχπξν δνπλ πνιινί αιινδαπνί, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ 

είλαη δπλαηφλ  λα ππνινγηζζεί κε αθξίβεηα, δεδνκέλνπ φηη έλα ζεβαζηφ πνζνζηφ εμ απηψλ έρεη 

εηζέιζεη παξάλνκα ζηελ ρψξα θαη εθηηκάηαη φηη ζήκεξα απνηεινχλ ην 20% πεξίπνπ ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Μέρξη ην 2003 ππήξρε ηζνξξνπία ζε φ,ηη αθνξά ην θχιν ησλ 

αιινδαπψλ πνπ κεηαλαζηεχνπλ ζηελ Κχπξν, αιιά απηή ε ηζνξξνπία αλεηξάπε απφ ην 2004 
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θαη εληεχζελ, κε ηηο γπλαίθεο λα απνθηνχλ ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα έλαληη ησλ αλδξψλ. Δθ ησλ 

αιινδαπψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Κχπξν, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία πξνέξρεηαη απφ 

ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη θπξίσο απφ ηελ Ρνπκαλία, ηελ Διιάδα, ηελ Βνπιγαξία, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ηελ Πνισλία θαη ηε ινβαθία. Δπίζεο, ζεκαληηθφο αξηζκφο λνκίκσλ κεηαλαζηψλ 

πξνέξρεηαη απφ ηε ξη Λάλθα, ηε Ρσζία θαη ηηο Φηιηππίλεο. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, πξνθχπηεη φηη νη 

αζθαιηζκέλνη αιινδαπνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ Κχπξν ππεξβαίλνπλ ηνπο 110,000. Δθ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αζθαιηζκέλσλ αιινδαπψλ ην 45,6% πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ην 

ππφινηπν 54,4% απφ ηξίηεο ρψξεο. Οη πεξηζζφηεξνη αιινδαπνί εξγάδνληαη σο Οηθηαθνί Βνεζνί 

(22 ρηι.), ζε Ξελνδνρεία/Δζηηαηφξηα(18 ρηι.), ζην Ληαληθφ/Υνλδξηθφ Δκπφξην (15ρηι.), ζηηο 

Καηαζθεπέο (14 ρηι.), ζηε Μεηαπνίεζε (9.8ρηι.) θιπ.  

Έλαο κε ακειεηένο αξηζκφο αιινδαπψλ (9.4ρηι.) εξγάδεηαη ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ πεξί ηνπο 7 ρηι. αιινδαπψλ 

απαζρνιείηαη ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πγεία, ζηελ θνηλσληθή κέξηκλα, ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, 

ζηνπο ελδηάκεζνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.. Δθ ησλ θνηλνηηθψλ αιινδαπψλ, ην 

24,6% είλαη Ρνπκάλνη θαη αθνινπζνχλ νη Βνχιγαξνη κε 18,3%. Οη πξνεξρφκελνη απφ ηελ 

Διιάδα απνηεινχλ ην 18,8%, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Κχπξνπ, φπνπ γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηζρχεη ε επεηεξίδα, ην 20% πεξίπνπ ησλ εγγεγξακκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη Έιιελεο πνιίηεο.   
                                

ΤΝΟΛΗΚΟ   ΠΛΖΘΤΜΟ 

(Πεξηνρέο πνπ Διέγρεη ην Κξάηνο) 

                                                                                              (000) 

Έηνο 1992 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Κάηνηθνη  619,2 749,2 766,4 778,7 789,3 796,9 803,2 

      Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ                                                   

 

ΠΡΟΒΟΛΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ 2017 – 2052 

                                                                                                  (000) 

Έηνο 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 2052 

Κάηνηθνη 813,4 832,1 845,5 851,8 851,8 845,8 835,8 822,1 

                       Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ                                                   

Καηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2001, πξνέθπςε κηα ηάζε 

αζηηθνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Όκσο, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ παξνπζηάδεη κηα ειαθξά δηαρξνληθή επηβξάδπλζε, ε νπνία είλαη άξξεθηα ζπλδεκέλε 

κε ηελ θαιή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηε κηθξή έθηαζε ηεο ρψξαο ε νπνία δηαζέηεη ζχγρξνλνπο 

απηνθηλεηφδξνκνπο, αιιά θαη ηηο πςειέο ηηκέο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά γεο ζηα αζηηθά 

θέληξα θαη ηδηαίηεξα ζηελ πξσηεχνπζα. ήκεξα ην 70% ησλ θαηνίθσλ δνπλ ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο θαη ην ππφινηπν 30% ζε αγξνηηθέο, πνιιέο φκσο εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ ζρεδφλ 

ελνπνηεζεί κε ηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Σν 1992 ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ήζαλ 67,% θαη 

32,3%. Σελ κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή αχμεζε ζηελ παξειζνχζα πεληαεηία παξνπζίαζαλ νη 

επαξρίεο ηεο Πάθνπ θαη ηεο Λεκεζνχ κε πνζνζηά αχμεζεο 7,1% θαη 6,6% αληίζηνηρα. ε φ,ηη 

αθνξά ηα αζηηθά θέληξα, νη κεγαιχηεξεο απμήζεηο πιεζπζκνχ, θαηά ην ίδην δηάζηεκα, 

ζεκεηψζεθαλ ζηελ Πάθν (8,9%), ζηε Λάξλαθα (7,4%) θαη ζηε Λεκεζφ (7,3%).                

Σν κέζν κέγεζνο ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ Κχπξν κεηψζεθε απφ ηα 3,5 άηνκα αλά 

λνηθνθπξηφ ην 1985, ζηα 2,86 άηνκα. Απηή ε ζηαζεξή ηάζε κείσζεο ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γελλήζεσλ, ζηελ ηάζε ησλ λέσλ κε ηελ 

ελειηθίσζή ηνπο λα δεκηνπξγνχλ αλεμάξηεηε εζηία δηαβίσζεο, ζηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο πνπ 

παληξεχνληαη νη λένη, αιιά θαη ζηε κεγάιε αχμεζε ησλ δηαδπγίσλ, ηα νπνία απφ 304 ην 1991 

απμήζεθαλ θαηά 439%. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ θαηαλνκή θαηά κέγεζνο, 
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θαζψο ηε δεθαεηία 1992 - 2002 παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ λνηθνθπξηψλ 

ελφο θαη δχν αηφκσλ, ελψ ηα πνζνζηά ησλ λνηθνθπξηψλ κε 3 ή πεξηζζφηεξα άηνκα κεηψλνληαη.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1992 - 2010 ηα λνηθνθπξηά ησλ αζηηθψλ 

πεξηνρψλ απμήζεθαλ θαηά 52%, ελψ εθείλα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κφλνλ θαηά 30%. Όζνλ 

αθνξά ζηα αζηηθά θέληξα, ε κεγαιχηεξε αχμεζε λνηθνθπξηψλ παξαηεξήζεθε ζηελ πφιε ηεο 

Πάθνπ (89,2%), ελψ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ε κεγαιχηεξε αχμεζε ζεκεηψζεθε ζηελ επαξρία 

Ακκνρψζηνπ (60.9%). 

 

4. Κππξηαθή νηθνλνκία 

4.1. Ιζηνξηθό ηεο εμέιημήο ηεο θαη γεληθή επηζθόπεζε ηεο νηθνλνκίαο 

Απφ ηελ αλεμαξηεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (1961) έσο ηεο ηνπξθηθή εηζβνιή 

θαη θαηνρή ηνπ βνξείνπ ηκήκαηνο ηεο λήζνπ (1974), ε ηνπηθή νηθνλνκία ραξαθηεξηδφηαλ απφ 

ηελ εμαγσγή πξψησλ πιψλ (π.ρ. ραιθνχ, ακηάληνπ) θαη γεσξγηθψλ πξντφλησλ (εζπεξηδνεηδή). 

Σν έδαθνο πνπ θαηέιαβαλ ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα, ζπλεηζέθεξε κέρξη ην έηνο 1974 ζην 75% 

ηεο ηφηε θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 έσο ηηο αξρέο απηήο ηνπ 

΄80, ε θππξηαθή νηθνλνκία (πεξηνξηδφκελε ζην λφηην πιένλ ηκήκα ηνπ λεζηνχ) έγηλε 

κεηαπνηεηηθή εμάγνληαο θπξίσο ελδχκαηα θαη ππνδήκαηα. Σέινο, ηηο δεθαεηίεο ηνπ ΄80 θαη ηνπ 

΄90 ε Κχπξνο, ράξηο ζην θαζεζηψο “offshore”, κεηαηξάπεθε ζε έλα δηεζλέο ηνπξηζηηθφ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθφ θέληξν.  

Σα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζχλαςε 

πνιιψλ δηκεξψλ δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο (45), πξνζέιθπζαλ 

ζηε Κχπξν άλσ ησλ 230.000 εηαηξψλ θαη αληίζηνηρσλ μέλσλ επελδχζεσλ,  θεθαιαίσλ θιπ. Σν 

θαηλφκελν απηφ δεκηνχξγεζε κηα ηνπηθή «βηνκεραλία» κεγάισλ δηεζλψλ δηθεγνξηθψλ, 

ινγηζηηθψλ, αζθαιηζηηθψλ, λαπηηιηαθψλ (θιπ) γξαθείσλ, θαζψο θαη ελφο ηνπηθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο  κε ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ νθηαπιάζην πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. ην πιαίζην 

απηφ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ελέηαμε ηελ Κχπξν ζηελ θαηεγνξία ησλ ρσξψλ πςεινχ 

εηζνδήκαηνο θαη ην ΓΝΣ κε ηε ζεηξά ηνπ, ηελ θαηέηαμε ζηηο 33 πην αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο 

δηεζλψο (2010), παξά ηα φπνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάζηεθαλ απφ ην 2009. 

To έηνο 2004 ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία έγηλε κέινο ηεο Δ.Δ. (θαη ην έηνο 2008 ηεο 

Δπξσδψλεο) θαη ζπλεπψο αλαγθάζηεθε λα θαηαξγήζεη ην θαζεζηψο «offshore», εηζάγνληαο 

ηελ έλλνηα ηεο «Κππξηαθήο Δηαηξείαο Γηεζλψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΚΔΓΔ)», ζπκβαηή κε ην 

θνηλνηηθφ δίθαην. Οη ΚΔΓΔ είλαη πιένλ εγρψξηεο εηαηξείεο, κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

θαη εληφο Κχπξνπ (αληίζεηα κε ηηο “offshore”), ε εηαηξηθή θνξνινγία είλαη ε ρακειφηεξε ζηελ 

Δ.Δ. (10% επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ) θαη κε ην θαηάιιειν θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ –π.ρ. 

εηαηξηθέο δηαξζξψζεηο ή “structures”-  δχλαηαη λα κεησζεί πεξαηηέξσ θιπ. 

ήκεξα, ε ηξίηε κηθξφηεξε νηθνλνκία (απφ 1.1.2011) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (80% ηνπ ΑΔΠ θαη 75% ηνπ ζπλνιηθνχ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ), φπσο ν ηξαπεδηθφο (π.ρ. ρξεκαηννηθνλνκηθά, δηαρείξηζε θεθαιαίσλ, 

εκπηζηεπκάησλ ή “trusts”, ζχζηαζε εηαηξηψλ, αζθάιεηεο θιπ), ε λαπηηιία, ν ηνπξηζκφο, ηα 

θηεκαηνκεζηηηθά, ε ηδησηηθή αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη έξεπλα, ν ηδησηηθφο λνζνθνκεηαθφο 

ηνκέαο, νη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θιπ.. Ο ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο ή ειαθξηάο βηνκεραλίαο 

ζπκβάιιεη κφλνλ θαηά 6,5% ζην ΑΔΠ (θζίλνπζαο αληαγσληζηηθφηεηαο ιφγσ ηνπ απμαλφκελνπ 

εξγαηηθνχ θφζηνπο), ελψ κφιηο ην 2,2% ηνπ ΑΔΠ πξνζέξρεηαη απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηνκείο  

(κεηαιιεπηηθφ θαη αγξνηηθφ). 

Όπσο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο, κεηά ην 1981, ην θππξηαθφ βηνηηθφ 

επίπεδν γλψξηζε μαθληθή άλνδν ιφγσ ηεο έληαμεο ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Μάιηζηα, κεηά ηελ είζνδφ ηεο θαη ζηελ Δπξσδψλε (2008), απμήζεθε εληππσζηαθά θαη ην 

εξγαηηθφ θφζηνο ηεο Κχπξνπ κε αληίζηνηρε φκσο επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο. Ωο 

παξάδεηγκα αλαθέξνπκε φηη ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο ρψξαο γλψξηζε κηα 

μαθληθή άλνδν θζάλνληαο ζην -16,8% ηνπ ΑΔΠ (2008) πξηλ ππνρσξήζεη  ζην -7,8% ηα έηε 

2009 θαη 2010. Σα νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ Δπξψ θαη ε επί ζεηξά εηψλ αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο θαη ησλ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ, είραλ δεκηνπξγήζεη έλα ζεηηθφ θιίκα, 

ζπλνδεπφκελν απφ θαιή ςπρνινγία θαη επέδξαζαλ ζεηηθά ζηελ απνθπγή δπζκελέζηεξσλ 

εμειίμεσλ Σειηθά φκσο ην έηνο 2009, ε ζπλερήο 30ρξνλε ζηαζεξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε -ή 
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«Κππξηαθφ νηθνλνκηθφ ζαχκα»- έιαβε ηέινο απφ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε. Γηα πξψηε θνξά 

κεηά απφ ηξείο δεθαεηίεο ε  Κχπξνο γλψξηζε αξλεηηθή αλάπηπμε (-1,7% ηνπ ΑΔΠ). Σν γεγνλφο 

απηφ είρε λα ζπκβεί απφ ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974.  

Μέρξη ην έηνο 2010 ε αλάπηπμε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο βαζίζζεθε θπξίσο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, κε ην ελεξγεηηθφ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα είλαη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, πεξίπνπ νθηαπιάζην ηνπ θππξηαθνχ ΑΔΠ. Ζ πξνζέιθπζε ππεξάθηησλ 

εηαηξεηψλ ή Δηαηξεηψλ Γηεζλψλ Γξαζηεξηνηήησλ (κεηά ην 2004) έδσζαλ ζεκαληηθή ψζεζε 

ζηελ αλάπηπμε, κε απνηέιεζκα λα ζεκεησζνχλ, επί πέληε ζπλερή έηε, πςεινί ξπζκνί 

αλάπηπμεο πνπ θπκάλζεθαλ απφ 3,7-5,1%. Θα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ κεγεζψλ ηνπ.                  

Ο αξηζκφο ησλ πεξηεγεηψλ παξακέλεη ζηάζηκνο, θνληά ζηα επίπεδα ηνπ 2000.  

Ζ άλζεζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Κχπξν έιαβε επίζεο ηέινο. Οη 

πσιήζεηο εμνρηθψλ θαηνηθηψλ ζε κε Κχπξηνπο πνιίηεο ζεκείσζαλ κεγάιε πηψζε, ε νπνία ζε 

νξηζκέλεο Δπαξρίεο φπσο π.ρ. ζηελ Πάθν έθζαζε ην 75% (2009). Μεγάινο αξηζκφο εμνρηθψλ 

θαηνηθηψλ αλακέλεη αγνξαζηέο πνπ παξά ηηο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ, έσο θαη 20%, παξακέλνπλ 

επηθπιαθηηθνί ιφγσ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, ηα επελδπηηθά ηνπο ζρέδηα ηίζεληαη ζε αλακνλή θαη ε απαζρφιεζε 

είλαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, αθνχ νη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ηνπ ηνκέα απνηεινχλ ην 15% 

ηνπ ζπλφινπ. Ζ πηψζε ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα είρε κεγάιεο επηπηψζεηο ζην ξπζκφ 

αλάπηπμεο, θαζψο ν θιάδνο απηφο δηαζέηεη δηαθιαδηθέο ζρέζεηο θαη επεξεάδεη ην εγρψξην 

παξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη ηε δήηεζε ζε κηα ζεηξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, ε νπνία 

απεπζχλεηαη, θαηά κεγάιν ηκήκα, ζηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο. 

Σν νηθνλνκηθφ ινηπφλ κνληέιν αλάπηπμεο ηεο Κχπξνπ δηαθέξεη πξνθαλψο απφ απηφ 

ηεο Διιάδνο. Δπί είθνζη ηνπιάρηζηνλ  ρξφληα ε Κχπξνο ππήξμε έλα ππεξάθηην  ηξαπεδηθφ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθφ θέληξν, κε πιεηάδα μέλσλ εηαηξηψλ (θπξίσο ξσζηθψλ), κε ζεκαληηθφ 

ηνπξηζηηθφ, θαηαζθεπαζηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. Μηα ζχγρξνλε νηθνλνκία, κε πνιιά 

θνηλά κε ηα δπηηθνεπξσπατθά θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ πνπ γεηηληάδνπλ ζηελ ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ 

θαη ζεκαληηθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο εηαίξνπο ηε Ρσζία (ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ηνπξηζηηθφ 

ηνκέα), ην Ζλ. Βαζίιεην (ηνπξηζκφο) θαη ηελ Διιάδα (δηκεξέο εκπφξην). 

Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο 

θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν, γλσξίδεη 

ζπλερή επηδείλσζε κεηά ην 2009 φηαλ θαηείρε ηελ 34
ε
 ζέζε. Έθηνηε ππνβαζκίζηεθε ζηελ 40

ε
 

ην 2010 θαη αλακέλεηαη λα απνιέζεη άιιεο 7 ζέζεηο ην 2011 ζηελ ζρεηηθή θιίκαθα ηνπ World 

Economic Forum. Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο είλαη, επίζεο, ε κεγάιε 

αχμεζε ησλ απαζρνινπκέλσλ, θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, ζην δεκφζην ηνκέα, κε φ,ηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη γηα ην θξαηηθφ κηζζνιφγην θαη ηα δεκφζηα ειιείκκαηα. 

Ζ Κππξηαθή νηθνλνκία εμαθνινχζεζε, ζχκθσλα κε ηηο εθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, λα βξίζθεηαη ζε επαίζζεηε ηζνξξνπία ιφγσ ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο θαη 

ησλ επηβαξχλζεσλ πνπ επηθέξεη ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία ε ζπλερηδφκελε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, δηα ηεο θαηαβνιήο ησλ ζπληάμεσλ θαη ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Καηά 

ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχγθιηζεο 2007-2010, ε ΔΔ επεζήκαλε φηη ε Κχπξνο 

βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ 6 θξαηψλ-κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ρψξεο 

«πςεινχ θηλδχλνπ», θαζψο ζα βξίζθεηαη κέρξη ην 2050 ζηε ζέζε θαηά ηελ νπνία ζα 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην 11,5% ηνπ ΑΔΠ γηα πιεξσκή ζπληάμεσλ. Ζ ζπληεξεηηθή, 

επίζεο, πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζαλ νη ηξάπεδεο (π.ρ. πςειά επηηφθηα ρνξεγήζεσλ θαη 

ζεκαληηθφ θφζηνο ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ) επεξέαζε αξλεηηθά ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε, 

πεξηφξηζε ηελ αλάπηπμε θαη θαηά ζπλέπεηα δελ δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο.  

Σέινο, ην ηεξάζηην κέγεζνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα πνπ ζε πεξίπησζε απξφβιεπηνπ 

πξνβιήκαηνο δελ ζα είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπηζζεί απφ ην θξάηνο (βι. ηξιαλδηθή θξίζε 

2010), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δεκνζηνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ηεο ρψξαο θαη ηε δηεζλή νηθνλνκηθή 

θξίζε, ή θάπνην άιιν αηπρέο γεγνλφο (π.ρ.  θαηαζηξνθή κέξνπο ηεο ελεξγεηαθήο-

ειεθηξνπαξαγσγηθήο- ππνδνκήο ηεο ρψξαο)  απνδεηθλχνπλ ην κεγάιν βαζκφ επαηζζεζίαο ηεο 

θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Απφ ην Φζηλφπσξν ηνπ έηνπο 2010 ε θππξηαθή νηθνλνκία εηέζε ζην 

ζηφραζηξν ησλ δηεζλψλ νίθσλ αμηνιφγεζεο θαη ζε δηάζηεκα νρηψ κελψλ δηνιίζζεζε απφ ηε 
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θαηεγνξία ΑΑ- ζε απηή ηεο ΒΒΒ+ φπνπ θαηαηάζζεηαη θαη ε Ηξιαλδία. Σν θππξηαθφ 

νηθνλνκηθφ κνληέιν αληηκεησπίδεη πιένλ ζνβαξφ ππαξμηαθφ θίλδπλν.  

 

4.2  Εμέιημε Βαζηθώλ Οηθνλνκηθώλ Μεγεζώλ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ κεηά απφ αλνδηθή πνξεία κεξηθψλ 

δεθαεηηψλ, πνπ είρε σο επηζηέγαζκα ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δ.Δ. θαη ηελ Δπξσδψλε, 

εηζήιζε ζε χθεζε ην 2009, ε νπνία επηδεηλψζεθε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, γηα λα βξεζεί 

ζε έληνλε πεξηδίλεζε ζηε ζπλέρεηα. 

Ζ κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζην πγηέο ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα, δεκηνχξγεζαλ θαη΄ αξρήλ πξνζδνθίεο φηη ε Κχπξνο ζα μεπεξλνχζε ηελ δηεζλή 

νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ ππεξεθηίκεζε απηή ραξαθηήξηδε κεγάιε κεξίδα πνιηηψλ θαη  

θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ, κε απνηέιεζκα λα κελ ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, παξά ηηο έγθαηξεο θαη έληνλεο πξνεηδνπνηήζεηο ησλ παξαγσγηθψλ 

θνξέσλ, φπσο ηνπ Κππξηαθνχ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ (ΚΔΒΔ) θαη ηεο 

Οκνζπνλδίαο Δξγνδνηψλ & Βηνκεράλσλ (ΟΔΒ).   

 
 

ΔΞΔΛΗΞΖ ΒΑΗΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ 
(Δθαηνκκχξηα επξψ – ηξέρνπζεο ηηκέο)                                                                                                                                                           

 2006 2007 2008 2009 2010** 

Α.Δ.Π. 14.435,2 15.879,1 17.286,8 16.945,7 17.465,1 

Μεηαβνιή %* 4,1 5,1 3,6 - 1,7 1,0 

ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖΝ Α.Δ.Π. 19.000 20.300 21.800 21.200 21.700 

Μεηαβνιή % 5,6 6,8 7,4 -2,7 2,4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 6.271,1 6.693,6 7.375,8 7.765,7 8.626,8 

Μεηαβνιή % 6,9 6,7 10,2 5,3 11,1 

ΓΖΜ. ΗΟΕΤΓΗΟ ΓΔΝ. ΚΤΒ. (% ΑΔΠ) -1,2 3,4 0,9 -6,0 -5,3 

ΓΖΜ. ΥΡΔΟ 9.330,9 9.261,5 8.346,7 9.826,3 10.618,5 

% επί ΑΕΠ 64,6 58,3 48,3 58 60,8 

ΠΛΖΘΩΡΗΜΟ % 2,50 2,37 4,67 0,33 2,43 

ΑΝΔΡΓΗΑ % επί ηνπ νηθ. ελ. πιεζ. 3,3 3,0 2,9 4,3 5,5 

ΗΟΕ. ΣΡΔΥΟΤΩΝ 

ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ % ΑΔΠ 
-7,0 -11,7 -16,8 - 7,8 -7,8 

ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖΝ ΑΔΠ Δ ΜΟΝ. ΑΓΟΡ. 

ΑΞΗΑ (PPS) - (ΔΔ27=100) 
91 93 97 98 98 

Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ - ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ – Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ                       

(*) ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2005 

(**) πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία                                                                                                                                               

(Α)Αθαζάξηζην  Δγρψξην  Πξντφλ 

Ζ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ ζεκείσλε θαηά ηα ηειεπηαία έηε ζεκαληηθνχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο, πςειφηεξνπο απφ απηνχο ηεο επξσδψλεο πνπ πιεζίαδαλ θαηά πνιχ ηνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Ωζηφζν, ην 2009 ην ΑΔΠ ζπξξηθλψζεθε θαηά 1,7%, 

γηα πξψηε θνξά κεηά απφ 35 ρξφληα. Ζ ζεκεησζείζα επηβξάδπλζε ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο, πνπ 

ην 2010 πεξηνξίζζεθε ζην +1%, νθείιεηαη ζηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε, φπνπ ν ηνκέαο 

ησλ θαηαζθεπψλ θαη ν ηνπξηζκφο είραλ ηηο δπζκελέζηεξεο επηπηψζεηο. Απηή ε δπζκελήο ηάζε 

αλακέλεηαη λα επηδεηλσζεί θαηά ηα έηε 2011 θαη 2012. 
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ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΤΠΡΗΑΚΟΤ ΑΔΠ 2004-2010 

(εθ. επξψ, ηξέρνπζεο ηηκέο)
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Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ                                                   

 

Σν έηνο 2010 ε αμία ηνπ θππξηαθνχ ΑΔΠ αλήιζε ζην πνζφ ησλ 17,4 δηζ. επξψ 

πεξίπνπ. Ζ κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζην ΑΔΠ πξνέξρεηαη παξαδνζηαθά απφ ηηο ππεξεζίεο 

(73,3%) θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ ηνκέα ησλ ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη 

δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Σν ρνλδξηθφ, ιηαληθφ εκπφξην θαη ηα μελνδνρεία-εζηηαηφξηα 

απνηεινχλ ηε δεχηεξε πεγή ηνπ ΑΔΠ θαη αθνινπζεί ν ηνκέαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο (θαηαζθεπέο, βηνκεραλία, νξπρεία, ιαηνκεία) 

εθπξνζσπεί ην 14,5% ηνπ ΑΔΠ θαη εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη αξλεηηθνχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο. Σέινο ν ηνκέαο ηεο γεσξγίαο θαη αιηείαο απνηεινχλ πιένλ πνιχ κηθξνχο 

παξαγσγηθνχο θιάδνπο κε ακειεηέα επίδξαζε ζηελ νηθνλνκία (2,4% ηνπ ΑΔΠ). 

 

(Β) Καηά Κεθαιήλ ΑΔΠ 

Ζ αλάπηπμε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο αληηθαηνπηξίδεηαη, σο είλαη θπζηθφ θαη ζηελ 

αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Καηά ην 2009 ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζπξξηθλψζεθε, γηα 

πξψηε θνξά, θαηά 3,0%. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT, ην 2010 παξέκεηλε 

ζηάζηκν (98 κνλάδεο ή 21.700 Δπξψ θαηά θεθαιή) θαη θαηψηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξψπεο 

(100 κνλάδεο). Όκσο ην θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ηεο Κχπξνπ ζε κνλάδεο 

αγνξαζηηθήο αμίαο (PPS) παξακέλεη πςειφηεξν απηνχ ηεο Διιάδνο (89) θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ 

λέσλ θξαηψλ - κειψλ Δ.Δ..  
ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖ ΑΔΠ 2010 

(Δ ΟΡΟΤ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ) 

Λνπμεκβνχξγν 283 Κχπξνο                                     98 

Οιιαλδία 134 Διιάδα                                      89 

Γαλία 125 Μάιηα                                        83 

Ηξιαλδία 125 Πνξηνγαιία                               81 

Απζηξία 125 Σζερία                                       80 

νπεδία 123 ινβαθία                                   74 

Γεξκαλία 119 Δζζνλία                                     65 

Βέιγην 118 Οπγγαξία                                   64 

Φηλιαλδία 116 Πνισλία                                    62 

Ζ. Βαζίιεην 113 Ληζνπαλία                                  58 

Δπξσδψλε 108 Λεηνλία                                      52 

Γαιιία 107 Ρνπκαλία                                   45 

Ηζπαλία 101 Βνπιγαξία                                 43 

Ηηαιία 100   

 Πεγή: Eurostat 
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   αλ κέηξν ζχγθξηζεο, ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ ηεο Διιάδαο, ινβελίαο, Μάιηαο, 

Πνξηνγαιίαο θαη Σζερίαο ήηαλ θαηά 10%-20% θάησ ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ, ελψ ηεο 

ινβαθίαο πζηεξνχζε αθφκε πεξαηηέξσ (25%). Ο αληίζηνηρνο δείθηεο γηα ρψξεο φπσο 

Δζζνλία, Οπγγαξία, Πνισλία, Ληζνπαλία, Λεηνλία, Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία ππνιείπεηαη  

θαηά 35%-55% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ. 

 

(Γ) Πξνυπνινγηζκφο 

Σν έιιεηκκα ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ (8.626,8 εθαη. Δπξψ) πεξηνξίζηεθε ην 

έηνο 2010 ζην 5,3% ηνπ ΑΔΠ θαη εθηηκάηαη απφ ηνπο δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο φηη                  

ζ‟ αλέιζεη ζην 6-7% ην 2011. Ο αλαζεσξεκέλνο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2009 είρε 

αλέιζεη ζε 7.765,7 εθαηνκ. επξψ. Σα Τπνπξγεία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο 

ηεο πγείαο, παηδείαο, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, νδηθήο αζθάιεηαο θαη ελέξγεηαο, έιαβαλ 

κεγαιχηεξεο, ζπγθξηηηθά απμήζεηο απφ ηα άιια ππνπξγεία.  

Πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο, ζηα αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα θαη γηα έξγα πνπ βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή.   

(Γ) Γεκνζηνλνκηθφ Ηζνδχγην 

Σν δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην ηεο Κχπξνπ ήηαλ γηα πνιιά ρξφληα ειιεηκκαηηθφ, αιιά ε 

αζθεζείζα νηθνλνκηθή πνιηηηθή, πξηλ ηελ έληαμε ζηελ ΟΝΔ είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη έηζη  

ην έιιεηκκα κεηψζεθε δηαρξνληθά  απφ -4,1% ηνπ ΑΔΠ πνπ ήηαλ ην 2004, ζε -1,2% ην 2006. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο απηήο μεπέξαζαλ θάζε πξνζδνθία, αθνχ ην 2007 ην έιιεηκκα 

ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ φρη κφλνλ εμαιείθζεθε, αιιά κεηαηξάπεθε ζε πιεφλαζκα 

+3,4% επί ηνπ ΑΔΠ θαη ζε +0,9% ζην 2008. 

 
ΔΞΔΛΗΞΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

Έηνο 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ε εθ. € -763,2 -515,6 -325,5 -172,5 537,4 157,6 -1.011,1 -926,1 

% ΑΔΠ - 6,5 - 4,1 - 2,4 - 1,2 3,4 0,9 -6,9 - 5,3 
 Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ             

 
Aπφ ην 2009 πνπ είλαη ε πξψηε ρξνληά πνπ ε παξνχζα Κπβέξλεζε είρε ηελ επζχλε γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ην δεκνζηνλνκηθφ 

ηζνδχγην παξνπζίαζε έιιεηκκα ηεο ηάμεο ηνπ -6,9%. Οη δεκφζηεο δαπάλεο απμήζεθαλ θαηά 

4,5% εθ. επξψ. Οη δαπάλεο γηα ηελ θαηαβνιή ζπληάμεσλ θαη κηζζψλ ζε ππαιιήινπο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα απνηέιεζαλ ην 29,4% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ. Έθηνηε νη δεκφζηεο δαπάλεο 

εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, 

θάηη πνπ έρεη επηζεκαλζεί απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο (ΓΝΣ, Παγθφζκηα Σξάπεδα). 

Αθνινπζψληαο ηηο ηάζεηο απηέο, ην έιιεηκκα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο θαηά ην έηνο 2010 ζπγθξαηήζεθε ζην -5,3%.(ή -926,1 εθ. Δπξψ). 

εκεηψλεηαη φηη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηελ Δπξσδψλε κεηψζεθε νξηαθά απφ 

6,3% ζε 6% θαη ζηελ Διιάδα ζε 10,5% ηνπ ΑΔΠ. 

 

(Δ) Γεκφζην Υξένο 

Σν Γεκφζην Υξένο μεπέξαζε ηα 9,8 δηζ. επξψ ην 2009, ή 58% ηνπ ΑΔΠ θαη ην 2010 

αλήιζε ζε10,6 δηζ. (60,8% ηνπ ΑΔΠ). Ζ Κχπξνο, ζην ζέκα απηφ, είλαη κηα απφ ηηο ιίγεο ρψξεο 

πνπ εθπιεξψλνπλ ηα θξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρ, αθνχ ν κέζνο θνηλνηηθφο φξνο αλέξρεηαη ζην 

85,1% (έλαληη 79,3% ην 2009), ελψ ζηελ Διιάδα αλήιζε ζε 142,8% ηνπ ΑΔΠ (2010). Σν ΓΝΣ 

εθηηκά φηη ην θππξηαθφ δεκφζην ρξένο ζα αλέιζεη ζην 62% ην έηνο 2011 θαη ζα ζπλερίζεη λα 

απμάλεηαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2014 (63,7%).  

Σα Γεκφζηα Έζνδα, κεηψλνληαη απφ ην 2009 (-12%), ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο 

επηβξάδπλζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ κεηαβηβάζεσλ αθηλήησλ. 
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Αληίζεηα νη δαπάλεο απμήζεθαλ ιφγσ ηνπ θφζηνπο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο θαη θπζηθά ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα.  
 

ΔΞΔΛΗΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ 
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Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

Ζ Κχπξνο, κηα ρψξα 803 ρηιηάδσλ θαηνίθσλ, δηαζέηεη ηελ ηέηαξηε πνιππιεζέζηεξε 

δεκφζηα ππεξεζία ζηελ Δ. Έλσζε θαη θαηά 44% ηελ πην δαπαλεξή απφ ην κέζν φξν ησλ 

ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. πγθεθξηκέλα ε θππξηαθή δεκφζηα ππεξεζία απνξξνθά ην 

38% ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ην 24% ησλ αληηζηνίρσλ ππεξεζηψλ ησλ ρσξψλ 

ηεο Δπξσδψλεο. Ο ζρεηηθά κεγάινο αξηζκφο δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηνπ ζηελνχ δεκφζηνπ ηνκέα 

(άλσ ησλ 52.000 αηφκσλ) θαζψο θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ (πεξηζζφηεξνη απφ 70.000 

ππάιιεινη), ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ κηζζνιφγην, απνηεινχλ ηδηαίηεξν βάξνο γηα ηα δεκφζηα 

νηθνλνκηθά. 

 

 

Σν κηζζνινγηθφ θφζηνο ηνπ Γεκνζίνπ ην έηνο 2010 απμήζεθε θαηά 1,7%, ηελ 

ηεηξαεηία 2006-2010 θαηά 35%, ελψ ηελ ηειεπηαία 20εηία πεξηζζφηεξν απφ 500%. Οη εηήζηεο 

απμήζεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ αγγίδνπλ θαηά θαλφλα ην 7% (ΑΣΑ, εηήζηεο πξνζαπμήζεηο 

θαη γεληθέο απμήζεηο) θαη ε κέζε εηήζηα ζχληαμε αλέξρεηαη ζε 23.100 Δπξψ (έλαληη 7.300 

Δπξψ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα). Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ, ην 2010 ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά 20% 

ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο (ζε ζρέζε κε ην 2008) θαη δηπιαζηαζκφο ησλ θξαηηθψλ ζπληάμεσλ 

έλαληη ηνπ 2003 (απφ 224 εθ. Δπξψ ζε 495 εθ. Δπξψ).Σν πάγσκα λέσλ πξνζιήςεσλ θαη νη 

πεξηθνπέο πνπ έγηλαλ ζε ππεξσξίεο, νδνηπνξηθά (θιπ) ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θξίλνληα 

αλεπαξθή (απφ ηελ Δ. Δπηηξνπή, ην ΓΝΣ θιπ)  γηα ηε βειηίσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ.    
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Τπελζπκίδεηαη φηη ε  Κχπξνο, ην Γεθέκβξην ηνπ 2007, σο επηθείκελν κέινο ηεο δψλεο 

ηνπ Δπξψ, θαηέζεζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην πξψην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο (Π) γηα 

ηα έηε 2007-2011. Κχξηνη άμνλεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην Π 

ήηαλ ε δηαηήξεζε πιενλάζκαηνο ή εκθάληζε  ειάρηζηνπ ειιείκκαηνο ζην δεκνζηνλνκηθφ 

ηζνδχγην θαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δήηεζε, ηφηε, 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθηάθησλ εζφδσλ γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη φρη γηα 

ηελ δηελέξγεηα δαπαλψλ θαη παξάιιεια θάιεζε ηελ Κχπξν λα πξνβεί ζε κεηαξξπζκίζεηο ζηα 

ηακεία θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ θαη ζηνλ ηνκέα πγείαο νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε 

καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ. Σν Γεκφζην ρξένο, κεηψζεθε 

αξρηθά, ην 2008, ζην 48% ηνπ ΑΔΠ απφ  ην 59,4% πνπ ήηαλ ην 2007. Αιιά φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ην 2009 ην δεκφζην ρξένο απμήζεθε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, γηα πξψηε θνξά 

κεηά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (58% ηνπ ΑΔΠ).  

Σν εμσηεξηθφ ρξένο απνηειεί ην ήκηζπ πεξίπνπ  ηνπ ζπλνιηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ελδνθπβεξλεηηθνχ). Απφ ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ ρξένο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο (άλσ ηνπ 64%)  αθνξά επξσπατθά κεζνπξφζεζκα γξακκάηηα θαη ην 

ππφινηπν πνζνζηφ  καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα. Γελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο 

ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο πξνο ην Γ.Ν.Σ..  

 

(Σ) Πιεζσξηζκφο 

Ο πιεζσξηζκφο απμήζεθε ην έηνο 2010 ζε 2,6% ιφγσ ηεο δηεζλνχο ηηκήο πεηξειαίνπ 

απφ ην νπνίν ε Κχπξνο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηεκέλε. Αλακέλεηαη φκσο γηα ην 2011 λα 

γλσξίζεη πεξηζσξηαθή κείσζε εμ αηηίαο ησλ πηέζεσλ ζηηο ππεξεζίεο θιπ. Ζ απμαλφκελε απηή 

ηάζε θαηέηαμε ζχληνκα ηνλ ελ ιφγσ θππξηαθφ  δείθηε κεηαμχ ησλ πςειφηεξσλ ηεο Δ. Έλσζεο 

θαη αλακέλεηαη απφ ην ΓΝΣ λα αλαξξηρεζεί ζην 3,9% (2011), ελψ ζηε ζπλέρεηα λα ππνρσξήζεη 

ζην 2,8% (2012). 

Σν 2009 ν πιεζσξηζκφο κεηψζεθε ζηα ρακειφηεξα επίπεδα απφ ην 1965 θαη κε βάζε 

ηνλ Δλαξκνληζκέλν Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΔΓΣΚ) πεξηνξίζζεθε ζην 0,2%, έλαληη 4,4% 

ζην 2008 θαη 2,2% ζην 2007. Κπξηφηεξεο απμήζεηο ηηκψλ παξαηεξήζεθαλ ζηνπο ηνκείο πγείαο, 

μελνδνρείσλ/εζηηαηνξίσλ, εθπαίδεπζεο θαη ηξνθίκσλ/κε αιθννινχρσλ πνηψλ. ηα ηξφθηκα, νη 

κεγαιχηεξεο απμήζεηο παξαηεξήζεθαλ ζηα θξνχηα θαη ιαραληθά ησλ εγρσξίσο παξαγνκέλσλ 

πξντφλησλ, αιιά θαη ζε απηά ησλ  εηζαγσγψλ.  
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                                           ΔΞΔΛΗΞΖ  ΠΛΖΘΩΡΗΜΟΤ 

    Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κύπξνπ 

 

(Ε) Αλεξγία  θαη Αγνξά Δξγαζίαο 

Απφ ην έηνο 2008 ε αλεξγία ζεκεηψλεη ζηαζεξή επηδείλσζε. Σν πνζνζηφ ηεο αλήιζε 

ζην 4,3% ην 2009 θαη ην έηνο 2010 εθηηλάρζεθε ζην 6,8%. Σν 2011 αλακέλεηαη λα ππεξβεί ην 

7,6% θαη λα παξακείλεη ζε πςειά  επίπεδα ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2013. 

Σν θαηά πξνζέγγηζε εξγαηηθφ δπλακηθφ, δειαδή νη απαζρνινχκελνη θαη νη άλεξγνη, 

ππνινγίδνληαη ζηα 407.000 άηνκα (άλδξεο 224.000 θαη γπλαίθεο 183.000) θαη ν αξηζκφο απηφο 

δελ πεξηιακβάλεη ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ ειηθηψλ 15-64 ππνινγίδεηαη ζε 75% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ 

ειηθηψλ απηψλ. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο άλδξεο είλαη 82% θαη γηα ηηο γπλαίθεο 67%.  

 

KΑΣΑΝΟΜΖ  ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ  ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

(% επί ηνπ ζπλφινπ) 
 

Σνκέαο 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 

Πξσηνγελήο 8,8 8,2 7,6 7,2 7,4 7,5 

Γεπηεξνγελήο 20,2 20,3 20,4 20,3 19,9 19,1 

Σξηηνγελήο 71,0 71,5 72,0 72,5 72,7 73,4 
       Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

       (*) πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία                    
 

Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ εθηηκάηαη ζε 383.000 πεξίπνπ άηνκα (άλδξεο 210.000 

θαη γπλαίθεο 173.000) θαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ ειηθηψλ 20-64 ζε 76% (άλδξεο 83% 

θαη γπλαίθεο 69%). Οη απφθνηηνη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ ην 35% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη νη απφθνηηνη Λπθείνπ ην 40%. Οη Κχπξηνη απαζρνινχκελνη 

απνηεινχλ ην 86% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ππφινηπν είλαη αιινδαπνί, ζηνπο 

νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη πνιίηεο ηεο Δ.Δ. 
                                                                                             

KΑΣΑΝΟΜΖ  ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ  ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

(ρηιηάδεο) 

 

Σνκέαο 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 

Πξσηνγελήο 30,9 29,5 28,2 27,2 28,0 28,6 

Γεπηεξνγελήο 71,4 73,2 75,7 77,5 75,1 72,1 

Σξηηνγελήο 250,0 258,1 266,9 276,2 275,1 278,3 

      Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

       (*) πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία            

                                                                                                          

Μεηαμχ 2004 θαη 2009 παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο κείσζε ησλ απαζρνινπκέλσλ  ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα, κε αλάινγε κεηαθίλεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνπο άιινπο ηνκείο.               

Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα παξαγσγηθφο θαη είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, αθνχ ζπγθεληξψλνληαο ηα ¾ ησλ απαζρνινπκέλσλ, 

ζπκκεηέρεη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ κε 80% πεξίπνπ. Ο κέζνο φξνο ησλ θαλνληθψλ σξψλ 

εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα ζηελ θχξηα εξγαζία, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε πιήξε απαζρφιεζε, 

είλαη 41 πεξίπνπ ψξεο θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε κεξηθή απαζρφιεζε 21,5 ψξεο. 

Έηνο 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Πνζνζηφ 4,0 1,9 2,0 2,2 2,2 4,4 0,2 2,6 
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Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ην 2005 ε αλεξγία θπκαηλφηαλ ζε 

ρακειά επίπεδα θαη ην 2008 ππνινγίζζεθε 3,7%, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη επξφθεηην 

νπζηαζηηθά γηα αλεξγία «ηξηβήο» θαη ε θππξηαθή νηθνλνκία ιεηηνπξγνχζε γηα κεγάιν δηάζηεκα 

ζε ζπλζήθεο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Ζ δπλακηθή πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ε απαζρφιεζε κεγάινπ αξηζκνχ μέλσλ εξγαηψλ, έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηνπ 

ΑΔΠ, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε θάπνην βαζκφ ζηελ ζπγθξάηεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, αθνχ νη μέλνη εξγάηεο βξίζθνληαη ζην θαηψηαην επίπεδν ηεο κηζζνινγηθήο 

θιίκαθαο. Ζ εηθφλα απηή αλεηξάπε απφ ην 2009 κε δξακαηηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αλέξγσλ. πνπ αλήιζε ζε 24.273 άηνκα θαη ε αλεξγία ζε 6,1%. 

Ζ αλεξγία πιήηηεη πεξηζζφηεξν ηνπο λένπο 15-24 εηψλ, πεξί ην 17% ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ησλ ειηθηψλ απηψλ, ρσξίο λα παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο πνζνζηψλ κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. ε φ,ηη αθνξά ηε δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο, άλσ ηνπ 62% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αλέξγσλ είλαη ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο γηα πεξίνδν ιηγφηεξε ησλ έμη κελψλ. Δθείλνη πνπ είλαη 

ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν απνηεινχλ ην  13% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αλέξγσλ.  

Οη εξγαδφκελνη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απαζρνινχληαη, θαηά θαλφλα, ζε κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ην 99,9% ηνπ ζπλφινπ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat 

ην 40% ησλ εξγαδνκέλσλ απαζρνιείηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 1-9 εξγαδφκελνπο, ην 44% 

ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θάησ ησλ 250 εξγαδνκέλσλ θαη ηέινο κφλνλ ην 15% απαζρνιείηαη 

ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, δειαδή απηέο πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 250 εξγαδφκελνπο, 

πνπ σο πνζνζηφ είλαη ην ρακειφηεξν ζηελ ΔΔ ησλ 27, φπνπ ν κέζνο φξνο αλέξρεηαη ζε 33%. 

Οη κηζζνί ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη ηδηαίηεξα πςεινί θαη γηα ιφγνπο απιήο 

ζχγθξηζεο, ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ηξηπιάζηνη ησλ κηζζψλ ησλ 

Διιήλσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.  

Ο θαηψηαηνο θππξηαθφο κηζζφο (ππεξβαίλεη ηα 800 Δπξψ) γηα λενπξνζιακβαλφκελνπο  

ή γηα φζνπο ζπκπιήξσζαλ ζπλερή εξγαζία έμη κελψλ ζηνλ ίδην εξγνδφηε, είλαη πςειφηεξνη 

απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πνιιψλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. (Ηζπαλία, Διιάδα, Μάιηα, Πνξηνγαιία, θιπ). 

Οη δηαηάμεηο πεξί θαησηάηνπ κηζζνχ ή σξνκηζζίνπ θαιχπηνπλ κφλνλ νθηψ επαγγέικαηα, ήηνη 

πσιεηέο, γξαθείο, λνζειεπηηθνχο βνεζνχο, βνεζνχο παηδνθφκνπο, βνεζνχο βξεθνθφκνπο, 

ζρνιηθνχο βνεζνχο, θξνπξνχο θαη θξνληηζηέο. Γηα ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ δελ 

ππάξρεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε, εθηφο εθείλσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. 

Γηα φζνπο δελ θαιχπηνληαη απφ ηα αλσηέξσ, ηζρχεη κφλνλ ε φπνηα ηδησηηθή ζπκθσλία κεηαμχ 

εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ, ρσξίο λα ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλν θαηψηαην φξην.  

Όζνλ αθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε ζπλνπηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε είλαη ε αθφινπζε: 

 

 Ο ζπληειεζηήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηνπο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο αλέξρεηαη ζε 12,6% 

 Γηα ηνπο ππαιιήινπο ν αλσηέξσ ζπληειεζηήο αλέξρεηαη ζε 6,8% 

 Γηα ηνπο εξγνδφηεο ζε 6,8% 

 Ζ ζπλεηζθνξά ησλ εξγνδνηψλ ζην Σακείν Πιενλάδνληνο Πξνζσπηθνχ 

αλέξρεηαη ζην 1,2% 

 Ζ ζπλεηζθνξά ησλ εξγνδνηψλ ζην Σακείν Βηνκεραληθήο Καηάξηηζεο 

αλέξρεηαη ζην 0,5% 

 Ζ ζπλεηζθνξά ησλ εξγνδνηψλ ζην Σακείν Κνηλσληθήο πλνρήο αλέξρεηαη ζην 

2%. 

 

Ζ ζπλερηδφκελε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζηελ Κχπξν, ην νπνίν μεπεξλά ην 7%, 

απνθηψληαο, πιένλ, δνκηθφ ραξαθηήξα, έρεη αλαρζεί ζε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο, ζπλδεφκελν άκεζα κε ηελ απνξξχζκηζε ηεο θππξηαθήο 

αγνξάο εξγαζίαο. Γεδνκέλνπ, δε, φηη νη πξνζδνθίεο απνθιηκάθσζεο ησλ επηπέδσλ αλεξγίαο, 

θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν, θαίλεηαη λα δηαςεχδνληαη, ε θππξηαθή θπβέξλεζε 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΡΓΑΗΑ 

(ΑΔΠ ΑΝΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ) 
Βάζε: ΔΔ-27=100 

Λνπμεκβνχξγν 177,8 ΔΔ27 100,0 

Ηξιαλδία 136,8 Διιάδα 95,9 

Βέιγην 127,8 Μάιηα 91,3 

Απζηξία 115,5 Κχπξνο 89,4 

Γαιιία 115,2 ινβαθία 82,8 

Οιιαλδία 113,8 Πνξηνγαιία 77,3 

Φηλιαλδία 113,5 Σζερία 71,9 

νπεδία 113,3 Οπγγαξία 71,1 

Ηζπαλία 110,5 Δζζνλία 69,3 

Γαλία 109,3 Πνισλία 66,7 

ΔΔ17 108,6 Ληζνπαλία 63,0 

Ηηαιία 108,4 Λεηνλία 55,0 

Ζλ. Βαζίιεην 107,6 Ρνπκαλία 47,5 

Γεξκαλία 105,2 Βνπιγαξία 41,5 

Πεγή: Κέληξν Παξαγσγηθφηεηαο 

 
 
Κχξηα αηηία ηεο απνξξχζκηζεο ηεο θππξηαθήο αγνξάο εξγαζίαο, πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο 

ζπγθπξίαο θαη ηεο, ελ γέλεη, απνξξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, απνηειεί ε καδηθή 

έιεπζε εξγαδνκέλσλ απφ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (θπξίσο, Διιάδα, Βνπιγαξία 

θαη Ρνπκαλία). πγθεθξηκέλα, ππνινγίδεηαη φηη, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ν αξηζκφο ησλ 

«θνηλνηηθψλ» εξγαδνκέλσλ δηπιαζηάζηεθε, μεπεξλψληαο ηνπο 100.000 (ζε ζχλνιν 200.000 

μέλσλ εξγαδνκέλσλ). εκεηψλεηαη, δε, φηη κεγάινο αξηζκφο «θνηλνηηθψλ» είηε έξρεηαη ζηελ 

Κχπξν, ρσξίο λα έρεη, εθ ησλ πξνηέξσλ, εμαζθαιίζεη εξγαζία, είηε ράλεη ηελ εξγαζία ηνπ θαηά 

ηελ παξακνλή ηνπ ζηε ρψξα. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο, ην 1/3 ησλ «θνηλνηηθψλ» 

εξγαδνκέλσλ δελ έρεη δεισζεί, επηζήκσο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζνχλ 

νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο θαη νη κηζζνινγηθέο ηνπο απνιαβέο θαη λα εληείλεηαη ε 

απνξξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.  

 Γεδνκέλνπ φηη ε θππξηαθή νηθνλνκία θαίλεηαη λα αγγίδεη ηα φξηά ηεο σο πξνο ηηο 

δπλαηφηεηεο απνξξφθεζεο μέλσλ εξγαδνκέλσλ, ε θπβέξλεζε εμεηάδεη ηξφπνπο κείσζεο ηεο 

εηζξνήο μέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη αληηκεηψπηζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Σν ελδερφκελν 

ζέζεσο ελφο γεληθφηεξνπ αλσηάηνπ νξίνπ (νξνθήο) δελ εμεηάδεηαη, κέρξη ζηηγκήο, ζεηηθά, 

θαζψο, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε εθαξκνγή 

ηνπ ζα έζηγε θαη ηνλ νινέλα απμαλφκελν αξηζκφ «θνηλνηηθψλ» εξγαδνκέλσλ εμ Διιάδνο. Όζνλ 

αθνξά ζηελ πξννπηηθή θαζηέξσζεο ηεο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο απαξαίηεηεο 

πξνυπφζεζεο γηα φζνπο αλαδεηνχλ εξγαζία ζηελ Κχπξν θαη απηή ε ιχζε θαίλεηαη λα 

πξνζθξνχεη ζε πξνβιήκαηα, θαζψο, πξψηνλ, είλαη ακθίβνιν θαηά πφζνλ είλαη ζπκβαηή κε ην 

θνηλνηηθφ θεθηεκέλν θαη, δεχηεξνλ, επίζεκε γιψζζα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο είλαη θαη ε 

ηνπξθηθή. 

 Αλαθνξηθά κε ην πξφβιεκα ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, σο πηζαλέο ιχζεηο εμεηάδνληαη 

ε θαζηέξσζε ηεο άκεζεο εγγξαθήο ζην αξκφδην Τπνπξγείν ηνπ μέλνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηνλ 

εξγνδφηε ηνπ θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο απφ ηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ δεκφζηα έξγα, αθφκα θαη εάλ δελ ηηο έρνπλ 

ππνγξάςεη. Δπηπιένλ, θαζψο ην θφζηνο ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο γηα ηνπο «θνηλνηηθνχο» 
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αλέξγνπο είλαη, ήδε, ηδηαηηέξσο πςειφ (ππνινγίδεηαη ζε 20 εθ. επξψ) θαη ειινρεχεη ν θίλδπλνο 

εμάπισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ “welfare shopping” θαη ζηελ Κχπξν, δηεξεπλψληαη νη 

δπλαηφηεηεο ζέζεσο ειαρίζηνπ νξίνπ εηψλ παξακνλήο ζηε ρψξα γηα ηελ θαηαβνιή 

πξνλνκηαθψλ επηδνκάησλ. 

 

(Ζ) Ηζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ 

Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ παξέκελε ππφ έιεγρν γηα αξθεηά ρξφληα, αιιά 

απφ ην 2004 θαη εληεχζελ άξρηζε λα επηδεηλψλεηαη επηθίλδπλα. Σν 2005 ην έιιεηκκα ζην 

ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ αλήιζε ζε 5,9% ηνπ ΑΔΠ θαη εθηνμεχζεθε ζην 16,8% ηνπ 

ΑΔΠ ζην 2008, γηα λα κεησζεί ηα επφκελα δχν ρξφληα. 

                 

 
ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΡΔΥΟΤΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

                                                                                                                                                                            
Έηνο 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ηζνδχγην Σξερνπζψλ 

πλαιιαγψλ  (εθ. επξψ) 
-787,8 -1.005,3 -1.865 -2.907,4 -1.318,8 -1.354,8 

Ηζνδχγην Σξερνπζψλ 

πλαιιαγψλ / % ΑΔΠ 
- 5,9 -7,0 -11,7 -16,8 - 7,8 -7,8 

              Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ                                                   

 

Οη δπζκελείο εμειίμεηο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ήηαλ απνηέιεζκα, 

θπξίσο, ηεο δηεχξπλζεο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ηεο κηθξφηεξεο αχμεζεο 

ηνπ πιενλάζκαηνο ζην ηζνδχγην ησλ ππεξεζηψλ. Μεηά ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔΔ νη 

εηζαγσγέο ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη κε πςεινχο ξπζκνχο, ελψ νη κηθξέο απμήζεηο πνπ 

ζεκεηψλνληαλ ζηηο εμαγσγέο αγαζψλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα αληηζηαζκίζνπλ ην ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα. Ζ άλνδνο ησλ ηηκψλ ζηα πεηξειαηνεηδή θαη νη απμεκέλεο εηζαγσγέο απηνθηλήησλ 

θαη άιισλ ελδηάκεζσλ αγαζψλ θαη πξψησλ πιψλ, ιφγσ κεησκέλσλ δαζκψλ, επηβάξπλαλ 

ζεκαληηθά ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο.  

 

Καηά ην 2009 ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ παξέκεηλε ειιεηκκαηηθφ θαη 

κεηψζεθε ζεκαληηθά (-7,8%% ηνπ ΑΔΠ) ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαηά 

23,2% θαη κεησκέλσλ δαπαλψλ ησλ Κππξίσλ πνιηηψλ πνπ ηαμίδεπζαλ ζην εμσηεξηθφ. Σν έηνο 

2010 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ δηαηεξήζεθε ζηαζεξά  ην ίδην (-7,8%) κε απηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ρξφλνπ. Ζ Δ. Δπηηξνπή θαη ην ΓΝΣ είραλ εθηηκήζεη ην έιιεηκκα ζην 7% γηα ην 2010, ζην 8,9% 

γηα ην 2011 θαη 8,7% γηα ην 2012. Οη εθηηκήζεηο απηέο ελδέρεηαη λα αλαζεσξεζνχλ επεηδή 

αλακέλεηαη, θαηά ην 2011, λα κεησζεί ηειηθά ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ απφ ηελ 

ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη κείσζε ησλ εηζαγσγψλ. 

 

Ζ θππξηαθή νηθνλνκία ζηεξίδεηαη παξαδνζηαθά ζην πιεφλαζκα ηνπ ινγαξηαζκνχ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Ωο 

ζπλήζσο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

πξνέξρεηαη απφ ηηο άκεζεο επελδχζεηο θαη ηνλ  εμσηεξηθφ δαλεηζκφ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα.  
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ΗΟΕΤΓΗΟ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2010 (ΔΚ. ΔΤΡΩ) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΙΣΧΗ ΥΡΔΧΗ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 

ΣΡΔΥΟΤΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 10.767,3 12.122,1 -1.354,8 

ΑΓΑΘΑ, ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΔΙΟΓΗΜΑΣΑ 9.880,4 11.237,7 -1.357,3 

ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΔ 7.366,9 8.250,5 -883,5 

ΑΓΑΘΑ 1.151,4 5.832,8 -4.681,4 

ΤΠΗΡΔΙΔ 6.215,5 2.417,6 3.797,9 

Μεηαθοπέρ 1.453,3 970,1 483,1 

Ταξιδιυηικό 1.646,9 866,4 780,4 

Επικοινυνίερ 69,4 56,2 13,2 

Καηαζκεςαζηικέρ πηπεζίερ 38,5 11,0 27,5 

Αζθάλειερ 35,1 31,1 3,9 

Φπημαηοοικονομικέρ ςπηπεζίερ 873,6 160,8 712,7 

Μησανοπγάνυζη και πληποθόπηζη 73,6 29,6 44,0 

Πνεςμαηικά δικαιώμαηα 6,4 23,1 -16,6 

Λοιπέρ επισειπημαηικέρ ςπηπεζίερ 1.849,3 168,3 1.681,0 

Πποζυπικέρ, πολιηζηικέρ και τςσαγυγικέρ 31,6 34,9 -3,4 

Υπηπεζίερ δημοζίος π.δ.κ.α. 137,9 66,0 71,9 

Υπηπεζίερ πος δεν έσοςν καηανεμηθεί 0,0 0,0 0,0 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΑ 2.513,5 2.987,2 -473,8 

 Ειζοδήμαηα από επγαζία 30,9 161,4 -130,5 

 Ειζοδήμαηα από επενδύζειρ 2.482,5 2.85,8 -343,3 

 Ειζοδήμαηα από άμεζερ επενδύζειρ  353,6 1.303,6 -950,0 

 Ειζοδήμαηα από επενδύζειρ σαπηοθςλακίος 935,6 711,4 224,2 

 Ειζοδήμαηα από λοιπέρ επενδύζειρ 1.193,4 810,8 382,6 

ΣΡΔΥΟΤΔ ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ 886,9 884,4 2,5 

Γενική κςβέπνηζη 158,8 235,1 -7,2 

Λοιποί ηομείρ  728,1 649,3 78,7 

ΚΙΝΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ 
ΤΝΑΛΛΑΓΔ     1.430,6 

Κίνηση κευαλαίων 58,8 31,3 27,5 

Υρηματοοικονομικές σσναλλαγές     1.403,0 

Άμεζερ επενδύζειρ     762,9 

Καηοίκυν Κύππος ζηο εξυηεπικό     -593,6 

Μη καηοίκυν ζηη Κύππο     1.356,5 

Επενδύζειρ σαπηοθςλακίος     -1.429,7 

Απαιηήζειρ     -2.445,3 

Υποσπεώζειρ     1.015,6 

Φπημαηοοικονομικά παπάγυγα     -125,3 

Λοιπέρ επενδύζειρ     1.995,0 

Απαιηήζειρ     1.368,8 

Υποσπεώζειρ     626,2 

Σςναλλαγμαηικά διαθέζιμα     200,1 

ΚΑΘΑΡΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΔΙΦΔΙ     -75,7 
 

 
Πεγή: Κππξηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία 
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Θ) Σν Δμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Κχπξνπ  

Σν εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Κχπξνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ρξφληα ειιεηκκαηηθφηεηα. Σν 

γεγνλφο απηφ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ αλ ιεθζεί ππφςε φηη ε  θππξηαθή νηθνλνκία βαζίδεηαη 

ζε πνζνζηφ 80% ζηηο ππεξεζίεο.  Πεξηζζφηεξν απφ ηα δχν ηξίηα ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο 

ρψξαο δηελεξγείηαη κε άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηηο θπξηφηεξεο ρψξεο – 

εηζαγσγείο θππξηαθψλ πξντφλησλ λα είλαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Διιάδα, ε Γεξκαλία θαη ην 

Λίβαλν. Οη θππξηαθέο εμαγσγέο πεξηιακβάλνπλ, θπξίσο, θαξκαθεπηηθά πξντφληα, δηφδνπο 

εθπνκπήο θσηφο, γεσξγηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα. Οη θπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ 

θππξηαθψλ εηζαγσγψλ είλαη ε Διιάδα, ε Ηηαιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ελψ ζηα εηζαγφκελα 

πξντφληα πεξηιακβάλνληαη, θαηά θχξην ιφγν, πεηξειαηνεηδή, κεραλέο, ρεκηθά, νρήκαηα, 

ζίδεξνο θαη αηζάιη.  
 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ  ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΚΑΣ. €) 

Έηνο 
Δμαγσγέο Δηζαγσγέο Έιιεηκκα Δ.Η. Όγθνο Δκπνξίνπ 

Αμία %Γ Αμία %Γ Αμία %Γ Αμία %Γ 

 1  2  3=1-2  4=1+2  

2006 1.111,7 -9,6 5.513,4 8,7 -4.401,6 14,0 6.625,2 5,1 

2007 1.082,6 -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 1.144,2 17,9 6.460,9 13,5 -5.316,7 12,6 7.905,1 18,6 
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ έηνπο 2010 είλαη ηφζν ε ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο ζπλνιηθέο 

εηζαγσγέο αγαζψλ (13,5%) κεηά απφ κηα εληνλφηαηε κείσζε ηνπο ην 2009 (-22,7%) ιφγσ ηεο 

χθεζεο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο, φζν θαη ε αμηνζεκείσηε αχμεζε ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο 

αγαζψλ (17,9%), ε νπνία αληηζηάζκηζε ηελ κεγάιε κείσζε ησλ θππξηαθψλ εμαγσγψλ ην 2009 

(-18,5%). Ζ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ζηηο εηζαγσγέο 

πεηξειαηνεηδψλ (θαηά 31,6%) έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ιφγσ θαη ηεο κεγάιεο αλφδνπ 

ζηε ηηκή ηνπο, αιιά θαη ζηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ελδηάκεζσλ αγαζψλ (10%) θαη νρεκάησλ 

θαη αληαιιαθηηθψλ απηψλ (45,3%).  

Ζ αχμεζε ζηηο εμαγσγέο νθείιεηαη ηφζν ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εγρψξησλ εμαγσγψλ 

(18,3%) φζν θαη ησλ επαλεμαγσγψλ (17,1%), νη νπνίεο ήζαλ πεξηζζφηεξεο (50,3% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ) απφ ηηο εγρψξηεο εμαγσγέο.  
 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΟΥΖ 2010 (Δ ΔΚΑΣ. €) 

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

Πεξηνρή 
Δηζαγσγέο Δμαγσγέο Δκπ. Ηζνδχγην Όγθνο Δκπνξίνπ 

Αμία % Αμία % Αμία % Αμία % 

 1  2  3=2-1  4=1+2  

Υψξεο Δ.Δ. 4.444,4 68,7 585,0 51,1 -3.859,4 72,5 5.029,4 66,1 

Αζία 663,7 10,2 79,5 6,9 -584,2 10,9 743,2 9,7 

Υψξεο 

Δγγχο-Μέζεο Αλαηνιήο 
659,9 10,2 166,2 14,5 -493,7 9,2 826,1 10,8 

Λνηπή Δπξψπε 274,2 4,2 48,5 4,2 -225,7 4,2 322,7 4,2 

Ν.- Κ. Ακεξηθή 90,5 1,4 3,0 0,02 -87,5 1,6 93,5 1,2 

Αθξηθή 90,1 1,4 62,9 5,5 -27,2 0,05 153,0 2,0 

Β. Ακεξηθή 102,0 1,6 18,2 0,15 -83,8 1,5 120,2 1,5 

Απζηξαιία & Ν. Εειαλδία 17,0 0,02 6,8 0,05 -10,2 0,02 23,8 0,03 

Λνηπέο Υψξεο 118,8 1,8 10,4 0,09 -108,4 0,2 129,2 1,6 

Πξνκήζεηεο θαπζίκσλ   163,3 1,4     

ΤΝΟΛΟ 6.460,9 100 1.144,2 100 -5.316,7 100 7.605,1 100 
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ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΟΗ ΔΣΑΗΡΟΗ ΚΤΠΡΟΤ 2010 (Δ ΔΚΑΣ. €) 

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

 
Η. Δπαλεμαγσγέο 

εκαληηθή πεγή εζφδσλ γηα ηελ Κχπξν απνηεινχλ νη επαλεμαγσγέο, νη νπνίεο 

αληηπξνζψπεπαλ, ην 2010, πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ησλ θππξηαθψλ εμαγσγψλ (50,3% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ). πγθεθξηκέλα, αλήιζαλ ζε 575,4 εθ. επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 17,9% ζε ζρέζε κε πέξπζη (βι. θαησηέξσ δηάγξακκα δηαρξνληθήο εμέιημεο 

επαλεμαγσγψλ).   

Όζνλ αθνξά ζηε ζχλζεζε ησλ επαλεμαγσγψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πξνκεζεηψλ θαπζίκσλ, 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπγθεληξψλνπλ ηα νξγαληθά ρεκηθά (13%), ελψ αθνινπζνχλ νπηηθά 

θαη ζπζθεπέο ηαηξνρεηξνπξγηθήο (10%), ηζηγάξα θαη είδε θαπλνχ (9,7%), θαξκαθεπηηθά 

πξντφληα (6,7%), ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (4,5%) θαη κεραλέο- ιέβεηεο (4,3%).  

Οη ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο - εηζαγσγήο ησλ θππξηαθψλ επαλεμαγσγψλ είλαη απηέο ηεο Δπξ. 

Έλσζεο θαη θπξίσο ε Διιάδα (31,1%) θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (6,6%). Έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ θαηεπζχλεηαη ζε ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο φπσο ν Λίβαλνο (5,1%) θαη ε πξία  

(3,9%) θιπ. Σέινο έλα πνζνζηφ 3% πεξίπνπ θαηεπζχλεηαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ελψ 

πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 2% θαη 1,7% απνξξνθψληαη απφ ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Ννηίνπ 

Αθξηθήο.  

 

 

 

 

 

 

Υψξα 
Δηζαγσγέο Δμαγσγέο Δκπ. Ηζνδχγην Όγθνο Δκπνξίνπ 

Αμία % Αμία % Αμία % Αμία % 

 1  2  3=2-1  4=1+2  

Διιάδα 1.217,8 18,8 243,9 21,3 -973,9 18,3 1.461,7 19,2 

Ηηαιία 604,9 9,4 25,8 2,3 -579,1 10,9 630,7 8,3 

Γεξκαλία 575,7 8,9 105,6 9,2 -470,1 8,8 681,3 9,0 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 
535,3 8,3 79,6 7,0 -455,7 8,6 614,9 8,1 

Ηζξαήι 510,4 7,9 21,0 1,8 -489,4 9,2 531,4 7,0 

Κίλα 343,0 5,3 15,6 1,4 -327,4 6,2 358,6 4,7 

Γαιιία 329,6 5,1 12,9 1,1 -316,7 6,0 342,5 4,5 

Οιιαλδία 291,7 4,5 18,6 1,6 -273,1 5,1 310,3 4,1 

Ηζπαλία 180,1 2,8 5,0 0,4 -175,1 3,3 185,1 2,4 

Bέιγην 134,0 2,1 8,1 0,7 -125,9 2,4 142,1 1,9 

Ηξιαλδία 116,6 1,8 3,1 0,3 -113,5 2,1 119,7 1,6 

Μάιηα 100,9 1,6 4,0 0,3 -96,9 1,8 104,9 1,4 

Ζ.Π.Α. 93,5 1,4 15,8 1,4 -77,7 1,5 109,3 1,4 

Διβεηία 78,2 1,2 3,3 0,3 -74,9 1,4 81,5 1,1 

Ηαπσλία 68,8 1,1 0,5 0,0 -68,3 1,3 69,3 0,9 

Ρνπκαλία 68,0 1,1 13,1 1,1 -54,9 1,0 81,1 1,1 

Αίγππηνο 59,9 0,9 20,0 1,7 -39,9 0,8 79,9 1,1 

Ρσζία 46,5 0,7 19,7 1,7 -26,8 0,5 66,2 0,9 

Γεληθφ χλνιν 6.460,9 100 1.144,2 100 -5.316,7 100 7.605,1 100 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΤΠΡΗΑΚΩΝ ΔΠΑΝΔΞΑΓΩΓΩΝ 
 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10

 

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

 
 
4.3 Τν Πξόγξακκα Σηαζεξόηεηαο 2009-2014 

Ζ Κχπξνο ππέβαιε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (01-04-2010) ην Πξφγξακκα 

ηαζεξφηεηαο 2009-2014. ηφρνο ηνπ Π ήηαλ ε εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο 

εληφο ηνπ 2010, κεηά ηηο αξλεηηθέο εμειίμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο ε θππξηαθή θπβέξλεζε πηνζέηεζε θάπνηα κέηξα 

πνπ ζπλνςίδνληαη σο εμήο. 

 

 Παξνρή πνιενδνκηθήο ακλεζηίαο ζε θαηαζθεπέο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε κηθξέο 

απνθιίζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πνιενδνκηθνχ θψδηθα.  

 Αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

 Μεηαξξπζκίζεηο ζηνλ δεκφζην ηνκέα,  

 Μεηαξξχζκηζε ζην ζχζηεκα ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, κε ζηφρν ηελ παξνρή 

βνήζεηαο ζηνπο πνιίηεο πνπ έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο αλάγθεο. 

 πζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα πεξηνξηζκφ ησλ ηξερνπζψλ θξαηηθψλ δαπαλψλ. 

 Δθαξκνγή Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Πξνυπνινγηζκνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα 

ζεζκνζεηεζνχλ θαλφλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ, ζα δνζεί πεξηζζφηεξε 

αλεμαξηεζία ζηα Τπνπξγεία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαη 

παξάιιεια ζα απμεζεί ε ινγνδνζία ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ. 

 Βειηίσζε ηεο θνξνεηζπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο κε πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

θνξναπνθπγήο . 

 Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο  δεκνζίνπ ρξένπο θαη θξαηηθψλ 

απνζεκάησλ. 

 Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζθνξάο 

εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ, ζέηνληαο πξνο εμέηαζε ην δήηεκα ηνπ κεγάινπ ράζκαηνο 

ησλ ακνηβψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

 Μεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ 

ηνκέα ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Μεηαξξπζκίζεηο ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ θαη ηελ ζηαδηαθή εθαξκνγή Δζληθνχ Αζθαιηζηηθνχ 
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Πξνγξάκκαηνο Τγείαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ βαζκηαία αχμεζε ησλ εηζθνξψλ, 

ησλ εξγαδνκέλσλ, εξγνδνηψλ θαη θξάηνπο κέρξη ην 2035. Θέζπηζε απζηεξφηεξσλ 

θξηηεξίσλ γηα παξνρή ζπληάμεσλ ζηνπο πξαγκαηηθά δηθαηνχρνπο. 

          

Οη βαζηθνί ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο ην ιηαληθφ εκπφξην, νη 

θαηαζθεπέο θαη νη πσιήζεηο αθηλήησλ είραλ αξλεηηθφ ή κεδεληθφ ξπζκφ αλάπηπμεο, ελψ ε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ έρεη ππνινγηζζεί φηη ζην 2010 είρε 

ξπζκφ αλάπηπμεο 2,4%. Όζνλ αθνξά ην θφζηνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, δελ ειήθζεζαλ θάπνηα κέηξα σο πξνο ηελ ΑΣΑ θιπ.. Δλδεηθηηθά, ζεκεηψλεηαη 

φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη απφ 33.978 ην 1990, απμήζεθαλ ζε 54.480 ην 2010, ζεκεηψλνληαο 

αχμεζε θαηά 60,3%. ηελ ίδηα πεξίνδν νη δαπάλεο γηα ηελ κηζζνδνζία ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ απμήζεθαλ απφ 371,9 εθαηνκ. επξψ, ζε 2.024,0 εθαηνκ. επξψ, ζεκείσζαλ δειαδή 

αχμεζε θαηά 444,2%.    

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο πξφηεηλε πξνο ην 

πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ ηεο Έλσζεο (ECOFIN) ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο (Excessive Deficit Procedure). Σν πκβνχιην ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ ζηελ χλνδν ηεο 13
εο

 Ηνπιίνπ 2010, έθαλε απνδεθηή ηελ πξφηαζε ηεο 

Δ.Δ., θαη έηζη ε Κππξηαθή νηθνλνκία εηέζε ππφ επηηήξεζε. 

Ζ Κχπξνο θιήζεθε λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα κεηψζεη ην έιιεηκκα ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ θάησ απφ 6,0% ζην ηέινο ηνπ 2010 θαη λα εθαξκφζεη έλα πνιπεηέο 

ζρέδην αλαθνξηθά κε ηνπο θξαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θξαηηθψλ 

δαπαλψλ κεζνπξφζεζκα. Δπίζεο, ην πκβνχιην δήηεζε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ σο πξνο 

ηηο ζπληάμεηο θαη ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, νχησο ψζηε ζπγθξαηεζεί ε αχμεζε ηνπο 

πνπ νθείιεηαη ζηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε θππξηαθή θπβέξλεζε 

θιήζεθε λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα λα 

κεηψλεηαη θαηά 1,75% εηεζίσο θαηά ηελ πεξίνδν 2010-2012, ψζηε λα είλαη ζε επίπεδα θάησ 

ηνπ 3,0% ζην ηέινο ηνπ 2012, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 126 ηεο πλζήθεο ηεο 

Δ.Δ.. 
 

ΔΞΔΛΗΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΑΔΠ (%) 

Πξνγελέζηεξε Πξφβιεςε  -1,7 0,5 1,5 3,0 3,2 - 

Παξνχζα Πξφβιεςε  -1,7 0,9 1,5 2,5 2,7 3,0 

Γηαθνξά -0,0 -0,4 -0,0 -0,5 -0,5 - 

ΚΑΘΑΡΟ ΓΑΝΔΗΜΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ (% ΑΔΠ) 

Πξνγελέζηεξε Πξφβιεςε   -6,1  -6,0  -4,5  -3,4  -2,6     - 

Παξνχζα Πξφβιεςε   -6,0  -5,3  -4,0  -2,6  -2,0  -1,6 

Γηαθνξά    0,1   0,7   0,5   0,8   0,6 - 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΔΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ (% ΑΔΠ) 

Πξνγελέζηεξε Πξφβιεςε  56,2  61,0  63,2  63,1  62,3    - 

Παξνχζα Πξφβιεςε  58,0  60,9  61,6  62,0  61,3  60,1 

Γηαθνξά  1,8  -0,1  -1,6  -1,1  -1,0    - 
Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Κχπξνπ/Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο 2009-2014 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ δελ θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθή απφ αξθεηνχο 

αλαιπηέο, δηεζλνχο νίθνπο αμηνιφγεζεο θιπ, κε απνηέιεζκα, φπσο πξναλαθέξζεθε, απφ ην 

Ννέκβξην ηνπ 2010 λα αξρίζεη  κηα ηαρεία δηαδηθαζία αιιεπάιιεισλ  ππνβαζκίζεσλ ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο, ή ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ θιπ.. Λίγνπο 

κήλεο κεηά, βαζηθέο πξνβιέπεηο  θάπνησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηαζεξφηεηαο θξίλνληαλ σο κε ξεαιηζηηθέο (πρ. ΑΔΠ έηνπο 2011, ζπλνιηθφ ρξένο Γεληθήο 
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Κπβέξλεζεο έηνπο 2014 θιπ). Παξάιιεια δηαδνρηθά νηθνλνκηθά κέηξα ιακβάλνληαη απφ 

θαηξνχ εηο θαηξφλ γηα αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. 
 
  
Β. ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΟΜΔΑΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ  

 

Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί ηε «ζπνλδπιηθή ζηήιε» ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. 

Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα ζπκκεηέρεη κε πνζνζηά πνπ πιεζηάδνπλ ην 80% ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ΑΔΠ.  Γηα ην 2010, ε ζπκκεηνρή ησλ ηνκέσλ ζηε ζχλζεζε ηνπ ΑΔΠ είρε σο αθνινχζσο: 

πξσηνγελήο 2,4%, δεπηεξνγελήο 14,5% θαη Τπεξεζίεο 73,3%.  

 
ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΑΔΠ ΚΑΣΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

(% Σξέρνπζεο ηηκέο) 

 

                         

Σνκέαο 
2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Πξσηνγελήο 2,8 2,5 2,3 2,4 2,3 2,4 

Γεπηεξνγελήο 17,2 16,7 16,5 16,0 15,3 14,5 

Σξηηνγελήο 69,9 70,5 70,1 70,1 72,3 73,3 

Γαζκνί/ ΦΠΑ 10,1 10,4 11,2 11,6 10,1 9,8 

     Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

       (*) πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία                                                                                                                                       

1. Ζ πνιηηηθή ηεο Κχπξνπ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

Γηαρξνληθά νη θππξηαθέο θπβεξλήζεηο αθνινπζνχλ κηα ζηαζεξή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα 

απηφ πνπ ζηνρεχεη ζηε κεηεμέιημε θαη αλάδεημε ηεο Κχπξνπ ζε δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ θέληξν 

παξνρήο ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ. Με θνξσλίδα ηνλ δηεζλνπνηεκέλν  θαη ηεξάζηην γηα ην 

κέγεζνο ηεο ρψξαο (7-8 θνξέο ην ΑΔΠ) ρξεκαηνπηζησηηθφ ππνηνκέα, ν ηξηηνγελήο ηνκέο 

πεξηιακβάλεη, επίζεο, ην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, ηε δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ηα 

μελνδνρεία θαη κνλάδεο εζηίαζεο, ηηο κεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο θαη ηέινο ηηο θξαηηθέο 

ππεξεζίεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Παηδείαο, Τγείαο, Άκπλαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο. 

Γηα λα θαηαζηεί ε Κχπξνο δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ θέληξν παξνρήο πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ, επηδηψθεηαη ε βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο. Αλαθέξνπκε 

ελδεηθηηθά ηα ελ εμειίμεη έξγα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ιηκέλσλ, ησλ  ζπγθνηλσληψλ, ηε 

θαηαζθεπή κεγάισλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ζηα αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη Πάθνπ, ηε 

δεκηνπξγία ελεξγεηαθνχ θέληξνπ θαη ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ θπζηθνχ αεξίνπ, ηε πάηαμε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηελ απαζρφιεζε ηνπ αιινδαπνχ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θιπ.  

Απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ππνηνκείο ησλ ππεξεζηψλ, ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπο, 

αμίδεη λα εμεηάζεη θάπνηνο δηεμνδηθφηεξα, ηνλ ζρεηηθά ηεξάζηην ηξαπεδηθφ ηνκέα έλαληη ηνπ 

κεγέζνπο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο, καδί κε ην κηθξφ, αληίζεηα, ππνηνληθφ Υξεκαηηζηήξην, 

ηελ  αληαγσληζηηθή λαπηηιία θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 

 

1.1 Τν Χξεκαηνπηζηωηηθό ζύζηεκα 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε επεκεξία ηεο Κχπξνπ απμήζεθε ράξηο ζηελ ηαρεία επέθηαζε 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. To ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ φισλ ησλ ηξαπεδψλ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 896% ηνπ ΑΔΠ ηεο Κχπξνπ (2010), ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηελ Δπξσδψλε.  

χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ, νη ζπλνιηθέο 

θαηαζέζεηο ηνπ θππξηαθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο αλέξρνληαη ζε 70,9 δηζ. Δπξψ, απφ ηα 

νπνία ην πνζφ ησλ 21,6 δηζ. αλήθεη ζε θαηνίθνπο ηξίησλ ρσξψλ (πρ πξψελ νβηεηηθήο 

Έλσζεο) θαη ηα 4,7 δηζ. Δπξψ ζε θαηνίθνπο ινηπψλ ρσξψλ Δπξσδψλεο. Σα ππφινηπα 44,4 δηζ. 

Δπξψ είλαη θεθάιαηα Κππξίσλ πνιηηψλ. Σν 2010 νη θαηαζέζεηο φισλ ησλ κε θαηνίθσλ 

απμήζεθαλ θαηά 40%. Κάπνηα θάκςε ησλ θεξδψλ απνδίδεηαη ζηε κείσζε ησλ πεξηζσξίσλ ζηα 
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επηηφθηα, ζηελ απψιεηα ελεξγεηηθνχ, ζηηο πξνβιέςεηο γηα ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα, ζηε 

κείσζε ηεο δήηεζεο γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα (-30%) θιπ.. 

 

 
 Πεγή: European Central Bank (ECB, September 2010)  

Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ ηνκέα πνπ ζπλερίδεη λα απμάλεη ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζην ΑΔΠ αδηάιεηπηα, απφ 6,2% ην 2003 ζε 8,6% ην 2009, ελψ ε δηεζλήο 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ είλαη αμηφινγε. Ο θιάδνο απηφο ζπλέβαιε θαηά 26% ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ηειεπηαίαο νθηαεηίαο θαη κεγεζχλζεθε αθφκε θαη ηελ ηειεπηαία δηεηία φηαλ ην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο ζπξξηθλψζεθε. Υσξίο ηελ ζπλεηζθνξά 

ηνπ απηή, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ ζα ήηαλ ππνηνληθή, ελψ ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα 

ε νηθνλνκία ζα είρε βπζηζηεί ζηελ χθεζε. 

Οη θππξηαθέο ηξάπεδεο παίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηηο δηεζλείο «ηξηγσληθέο 

ζπλαιιαγέο» πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ Κχπξνπ, ιφγσ ηνπ επλντθνχ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο (πρ 10% θφξνο επί ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ) θαη ηεο χπαξμεο πιεηάδαο 

δηκεξψλ ζπκθσληψλ απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο κεηαμχ ηεο Κχπξνπ θαη 45 άιισλ ρσξψλ.  

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ρσζίαο θαηνλνκάδεη ηελ Κχπξν σο ηε κεγαιχηεξε πεγή 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (ΑΞΔ) ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία κε ζχλνιν 41,7 δηζ. δνιάξηα ΖΠΑ 

ησλ εηζεξρφκελσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. Σν χςνο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ απφ ηελ Κχπξν είλαη 

2,7 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηηο αληίζηνηρεο επελδχζεηο απφ ηε Γεξκαλία. Σν ίδην θαηλφκελν 

παξαηεξείηαη, επίζεο, ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθέο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Οπθξαλίαο, φπνπ νη 

πξνεξρφκελεο απφ ηελ Κχπξν ΑΞΔ αλέξρνληαη ζε 16 δηζ. δνιάξηα ΖΠΑ ή ην 12% ηνπ ΑΔΠ, 

δειαδή δηπιάζηεο απφ ηηο αληίζηνηρεο γεξκαληθέο ΑΞΔ ζηελ ίδηα ρψξα. 

H κεγάιε θαη απφηνκε αχμεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηζνινγηζκψλ (ηεηξαπιαζηαζκφο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηε ηειεπηαία δεθαεηία) είλαη απνηέιεζκα ηεο ζηξαηεγηθήο πξνψζεζεο ηεο Κχπξνπ 

ζαλ δηεζλέο θέληξν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ηδίσο κεηά ηελ είζνδν ηεο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (2004). Έλα εχγισηην παξάδεηγκα απνηειεί ε ξνή ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ 

απφ ηε ξσζηθή αγνξά. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα πξνθαιέζνπλ νη θππξηαθέο ηξάπεδεο ηε 

«θνχζθα» ησλ αθηλήησλ ζην εζσηεξηθφ θαη λα επεθηαζνχλ πεξαηηέξσ ζε αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ θξηηηθή πνπ αζθείηαη απφ νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ν 

κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε κηα δεθαεηία πξηλ θππξηαθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο, δελ θαηάθεξε λα 

εμαζθαιίζεη αληαγσληζηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ δνκή ησλ επηηνθίσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ νη θππξηαθέο ηξάπεδεο εληζρχεη κφλν ηνπο θαηαζέηεο. 

 

ΜΔΓΔΘΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Δ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΥΩΡΔ (% ΑΔΠ) 
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Πεγή: European Central Bank (ECB, October 2006 - September 2010) 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ έρνπλ νη ηξάπεδεο είλαη αθίλεηα ησλ 

νπνίσλ φκσο, νη αμίεο ππέζηεζαλ κεηψζεηο ηε ηειεπηαία δηεηία. Δλ κέζσ δηεζλνχο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, γλσζηήο σο “sub primes”, νη θππξηαθέο ηξάπεδεο ρνξήγεζαλ, κφλν ζηελ θππξηαθή 

αγνξά, δάλεηα ζπλνιηθνχο αμίαο κεγαιχηεξεο ησλ 17 δηζ. Δπξψ, δειαδή ηξηπιάζην πνζφ ησλ 

θαηαζέζεσλ ηνπο. Δπηπιένλ, ε θππξηαθή θπβέξλεζε έρεη θαη άκεζε έθζεζε ζηνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο θηλδχλνπο ιφγσ ησλ εηδηθψλ νκνιφγσλ πνπ εθδφζεθαλ ην 2009 πξνο 

φθεινο ησλ ηξαπεδψλ (αληαιιαγή ηνπο κε ην 5% ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ ησλ 

ηξαπεδψλ-αμίαο 3 δηο Δπξψ- κε ηελ εγγχεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο). Καηά ηελ S&P ην 

πνζφ ησλ 3 δηζ. Δπξψ, σο ππνρξέσζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη 

ζην δεκφζην ρξένο. 

Σν πνιχ κεγάιν θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ππεξβαίλεη ην 

κέζν φξν ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπξσδψλεο 

(357% θαη 334% ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα). Σφζν ε Ηξιαλδία φζν θαη ε Μάιηα έρνπλ παξφκνην 

κέγεζνο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ηελ νηθνλνκία ηνπο, ελψ απηφ ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ είλαη εληππσζηαθά κεγαιχηεξν (21 θνξέο ην ΑΔΠ). Όκσο ζηελ Κχπξν νη 

ληφπηεο ηξάπεδεο είλαη πην ζεκαληηθέο απφ ηηο μέλεο ηξάπεδεο θαη ππνθαηαζηήκαηα, ελψ νη δχν 

κεγαιχηεξεο (Σξάπεδα Κχπξνπ θαη Λαηθή Marfin), αλ θαη κηθξέο ζε κέγεζνο δηεζλψο, είλαη 

ηεξάζηηεο ζε ζρέζε κε ηελ θππξηαθή νηθνλνκία. Σν ελεξγεηηθφ ηεο θάζε κηαο απφ απηέο είλαη 

πεξίπνπ 2,5 θνξέο ην κέγεζνο ηνπ ΑΔΠ ηεο Κχπξνπ. Σα αληίζηνηρα παξαδείγκαηα δηεζλψο 

είλαη ζπάληα (πρ UBS θαη Credit Suisse ζηελ Διβεηία,  ING ζηελ Οιιαλδία). 

 

 
Πεγή: Cystat 

ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΥΩΡΔ (2001-09) 
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Καηά ηε γλψκε πνιιψλ αλαιπηψλ θαζψο θαη ησλ δηεζλψλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, ην 

κέγεζνο ηνπ θππξηαθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα  ελδέρεηαη λα εγθπκνλεί ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο. Σν 

ζεσξεηηθφ ελδερφκελν ηεο θαηάξξεπζεο κηαο κεγάιεο θππξηαθήο ηξάπεδαο ζα είρε 

αλππνιφγηζηεο επηπηψζεηο ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία, αλάινγσλ απηψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ 

ζηελ Ηζιαλδία θαη ηελ Ηξιαλδία. 

 

 

Πεγή: The Banker, World Bank.  

Παξά ηελ απζηεξή επνπηεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ (ΚΣΚ) επί ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο (πρ εθαξκνγή  θξηηεξίσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζχκθσλα κε ηε 

Βαζηιεία ΗΗΗ- ή Basel III), ηηο θαζεζπραζηηθέο επεμεγήζεηο ηνπ Δπξσπαίνπ Δπηηξφπνπ, θ. Όιη 

Ρελ πεξί ησλ ηθαλνπνηεηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ απνζεκάησλ ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ, ηθαλψλ 

λα απνξξνθήζνπλ νπνηεζδήπνηε απψιεηεο απφ ελδερφκελν ειιεληθφ πηζησηηθφ επεηζφδην, νη 

δηάθνξνη νίθνη αμηνιφγεζεο άξρηζαλ λα πξνβιεκαηίδνληαη απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2010, γηα ηε 

πνηφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ.  

Ζ έθζεζε ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ζε θππξηαθά νκφινγα βαίλεη ζπλερψο απμαλφκελε, 

ε αληίζηνηρε έθζεζε ηνπο ζηελ Διιάδα (5,8 δηο Δπξψ ζε ειιεληθά νκφινγα, ρνξεγήζεηο χςνπο 

24 δηζ. Δπξψ, 0,6 δηζ. Δπξψ ζε ρξένο ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, επηζθάιεηεο θιπ) εθηηκάηαη απφ 

ηνλ νίθν “S&P” φηη αληηπξνζσπεχεη ην 2,5% ηνπ θππξηαθνχ ΑΔΠ, ελψ ηαπηφρξνλα νη αλσηέξσ 

ηξάπεδεο επεθηάζεθαλ ζηε Ρσζία, Ρνπκαλία, Οπθξαλία, εξβία, Ηλδία θαη Κίλα. Σν ζπλνιηθφ 

ηνπο «άλνηγκα» είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 30,5 δηο Δπξψ (ή 168% ηνπ θππξηαθνχ ΑΔΠ). Ο 

ζπλδπαζκφο θππξηαθήο θαη ειιεληθήο θξίζεο δεκηνπξγεί πξφζζεηνπο θηλδχλνπο γηα ηα 

θππξηαθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Γηα ηνπο αλσηέξσ αξρηθά ιφγνπο θαη θπξίσο ηηο αλεζπρεηηθέο 

δεκνζηνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ηεο Κχπξνπ, ε ηειεπηαία έγηλε ζηφρνο ησλ δηεζλψλ  νίθσλ  

αμηνιφγεζεο πνπ απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 ππνβηβάδνπλ θαηά δηαζηήκαηα ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηεο ηθαλφηεηα. 

 Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα ήξζε θαη ε ζεηξά ησλ ηξηψλ ζεκαληηθφηεξσλ θππξηαθψλ 

ηξαπεδψλ  (Σξάπεδαο Κχπξνπ, Marfin Popular θαη Διιεληθήο Σξάπεδαο) λα γλσξίζνπλ ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Δθηφο απφ ηελ έθζεζε ηνπο ζε ηίηινπο θαη 

ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ζηελ ειιεληθή αγνξά, νη δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο εθηηκνχλ φηη ηα 

αλσηέξσ ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είλαη επάισηα ζε δπλεηηθέο εθξνέο θαηαζέζεσλ μέλσλ εηαηξηθψλ 

θνξέσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε εκπηζηνζχλε ηεο δηεζλνχο αγνξάο (πρ Ρσζηθήο θιπ) πξνο ηε 

Κχπξν θαη ηηο ηξάπεδεο ηεο απνδπλακσζεί.  

 Πάλησο νη θχπξηνη ηξαπεδίηεο, εθηηκνχλ φηη έλα“haircut” ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 50%, ζα κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί απφ ηηο ηξάπεδεο ηνπο (πρ κέζσ αχμεζεο 

θεθαιαίνπ θιπ). 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε αγνξά ειιεληθψλ νκνιφγσλ απφ θππξηαθέο ηξάπεδεο 

ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηεο έθζεζεο ησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Όκσο γηα ηηο αιιεπάιιειεο 

ΜΔΓΔΘΟ  ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ (ASSETS % ΑΔΠ) 
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ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Κχπξνπ θαη ησλ ηξαπεδψλ ηεο, νη θχπξηνη 

ηζχλνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ βνιηθή δηθαηνινγία ηελ επέλδπζε ηνπο ζε ειιεληθά νκφινγα. 

Σνλίδνπλ κάιηζηα φηη απηή ε πξαθηηθή ηεξνχληαλ απφ ην 2008 κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ θαη ΗΗΗ πνπ ππνρξεψλεη ηηο ηξάπεδεο λα επελδχνπλ ζε δηάθνξα θξαηηθά, άλεπ 

θηλδχλνπ,  νκφινγα θαη λα απνθεχγνπλ ηα ηνμηθά νκφινγα.  

Αληίζεηα νη δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2010 επηθαινχληαη 

δηάθνξνπο, θαηά θαηξνχο, ιφγνπο γηα ηηο δηαδνρηθέο ππνβαζκίζεηο (πρ ηεξάζηην κέγεζνο ηνπ 

θππξηαθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, δεκνζηνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ηεο Κχπξνπ θαη ηέινο έθζεζε ηνπ 

θππξηαθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ αγνξά θαη ηα θξαηηθά νκφινγα ηεο Διιάδνο πνπ 

πξφζθεξαλ εμαηξεηηθέο απνδφζεηο). 

 
ΚΑΣΟΥΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΡΔΟΤ ΑΠΟ ΣΡΑΠΔΕΔ (€ ΓΗ.) 2010 

Σξάπεδα   

Δζληθή Σξάπεδα 19,8 Deutsche Bank 1,1 

Eurobank 7,4 Royal Bank of Scotland 2,3 

Πεηξαηψο 8,3 HSBC Holdings 1,4 

BNP Paribas 4,9 Landesbank Baden 1,4 

Alpha Bank 5,1 ING Group 2,4 

Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην  5,4 Banco Comercial Portugues 0,7 

Marfin Popular 2,9 DZ Bank 1,2 

Commerzbank 2,9 Credit Agricole 0,9 

Dexia 3,7 Intesa Sanpaolo 0,8 

Societe Generale 4,0 Unicredit 0,8 

Σξάπεδα Κχπξνπ 2,9   

Πεγή: Stress Tests 

 
       ε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζηαηεπζεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ε Κεληξηθή 

Σξάπεδα  ππνζηεξίδεη ηελ επηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο ζηηο ηξάπεδεο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

νηθνλνκηθφ ηακείν ζηαζεξφηεηαο, ηα απνζέκαηα ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Κχπξνπ.  Βέβαηα ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα εμαξηάηαη θαη απφ ηελ κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο 

θαηά ηξφπν βηψζηκν. Όζνλ αθνξά ηε Κπβέξλεζε θέξεηαη λα ζρεδηάδεη κέηξα αληηκεηψπηζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξίζεσλ κε ελίζρπζε ησλ εμνπζηψλ ηεο έλαληη ησλ κεηφρσλ γηα εμαγνξά 

ηξαπεδψλ, δηνξηζκφ θαη παχζε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα θαιχπηεη 

100% ηελ έθδνζε θεθαιαίνπ ζε ηηκέο ελδερνκέλσο θαηψηεξεο ησλ εθδφζεσλ ζε ηδηψηεο 

επελδπηέο θιπ Καηά ηνπο θχπξηνπο ηξαπεδίηεο, ε ρσξίο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη φξηα 

θξαηηθνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ ζα δπζρεξάλεη ηε πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο θεθαιαίσλ απφ 

ηδηψηεο επελδπηέο. 

Δπίζεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, νη κεγάιεο θππξηαθέο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ Διιάδα, πξνζπαζνχλ λα ζσξαθηζηνχλ κέζσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπο, ηεο 

έθδνζεο κεηαηξέςηκσλ νκνιφγσλ, ηεο ελίζρπζεο ηνπ δηθηχνπ ηνπο, αιιά θαη ηεο επέθηαζεο 

ηνπο ζε αλαδπφκελεο αγνξέο (Ρσζίαο, Κίλαο, Ηλδίαο).  

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ ηδξχζεθε ην 1963 θαη απφ 1-1-2008 απνηειεί κέινο 

ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο (δειαδή Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο). Οη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

ηεο Κχπξνπ πεξηιακβάλνπλ: 
 

 Σελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

 Σελ θαηνρή, δηαθχιαμε θαη δηαρείξηζε ησλ επηζήκσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

απνζεκάησλ. 
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 Σελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ. 

 Σελ πξνψζεζε, ξχζκηζε θαη επίβιεςε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξσκψλ, εθθαζάξηζεο ή θαη δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ. 

 Σελ δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 
 
Ζ επνπηεία ζηα πλεξγαηηθά Σακηεπηήξηα θαη Δηαηξείεο αζθείηαη απφ ηελ Κεληξηθή 

πλεξγαηηθή Σξάπεδα θαη φρη απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ, κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρνπλ  αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θνξέσλ. Σα πλεξγαηηθά Σακηεπηήξηα θαη Δηαηξίεο, 

ζε αληίζεζε κε ην ινηπφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ, απέρνπλ απφ ηε δηεζλή ηξαπεδηθή. 

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ απνηειείηαη απφ: 4 Κππξηαθέο ηξάπεδεο πνπ είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ, 4 Κππξηαθέο ηξάπεδεο εηδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ,  9 ζπγαηξηθέο μέλσλ ηξαπεδψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 5 Διιεληθέο, 8 

ππνθαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ., 17 ππνθαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ απφ ρψξεο 

εθηφο ηεο Δ.Δ. θαη 2 ηξάπεδεο πνπ εθπξνζσπνχληαη κε γξαθεία αληηπξνζσπείαο. 

Ωο είλαη θπζηθφ, νη ηνπηθέο ηξάπεδεο θπξηαξρνχλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ 

θαη θαηαιακβάλνπλ ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο ηφζν ζηηο θαηαζέζεηο φζν θαη ζηηο ρνξεγήζεηο.  

Όκσο, ν νμχο αληαγσληζκφο πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ έθεξε ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε, έρεη επηθέξεη αιιαγέο ζηα κεξίδηα ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη  ζηελ Κχπξν.  

Ζ επηδεηλνχκελε θαηάζηαζε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρακειή 

δήηεζε δαλείσλ, ηα πξνβιήκαηα ζηηο απνπιεξσκέο θαη ηελ δπζθνιία αληηκεηψπηζεο ηεο 

χθεζεο κφλν κε δεκνζηνλνκηθά κέηξα, έρεη δεκηνπξγήζεη θιίκα έληνλνπ αληαγσληζκνχ ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαη έρεη επηθέξεη αλαθαηαηάμεηο ζηα κεξίδηα ησλ ηξαπεδψλ ηφζν 

ζηηο θαηαζέζεηο, φζν θαη ζηηο ρνξεγήζεηο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη ηξάπεδεο θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ πην δχζθνιε πεξίνδν ηεο ηειεπηαίαο  δεθαεηίαο, αθνχ ην θπξίσο 

δεηνχκελν είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο. 

Ζ θππξηαθή αγνξά, παξά ην κηθξφ ηεο κέγεζνο, πξνζθέξεη ζηνπο ειιεληθνχο 

ηξαπεδηθνχο νκίινπο θέξδε, βειηηψλνληαο ηελ θεξδνθνξία ηνπο, ζε κηα πεξίνδν πνπ ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζηελ Διιάδα είλαη ζε ζνβαξή ππνρψξεζε. Σαπηφρξνλα, ην επλντθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο Κχπξνπ, απνηειεί γηα ηελ Δurobank θαη ηελ Δζληθή Σξάπεδα, 

εθαιηήξην γηα λα επεθηείλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζηε ξσζηθή αγνξά 

Οη ζπγαηξηθέο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ιεηηνπξγνχλ σο θππξηαθέο ηξάπεδεο, δειαδή 

έρνπλ ηελ εηαηξηθή κνξθή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο Κχπξνπ, έρνπλ ζπλεπψο 

αλνδηθή πνξεία θαη δηαζέηνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζηελ Κππξηαθή αγνξά. 

Σα πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα δηαζέηεη ε ALPHA BANK (36) θαη αθνινπζνχλ: ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ (22), ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ (15), ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (12) 

θαη ε EUROBANK  κε πέληε (5) ηξαπεδηθά θέληξα. Μεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ε 

ALPHA BANK κε 12 ρξφληα παξνπζίαο ζηελ θππξηαθή αγνξά, βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε 

ηφζν ζηηο θαηαζέζεηο φζν θαη ζηηο ρνξεγήζεηο. 
 

ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 2005 – 2010 (€ ΔΚΑΣ.) 

Πξνέιεπζε θαηαζεηψλ 
Γεθέκβξηνο 

2005 

Ννέκβξηνο 

2010 

Κχπξηνη 24.873 44.117 

Κάηνηθνη ρσξψλ κειψλ ΔΔ 1.356 3.822 

Κάηνηθνη ηξίησλ ρσξψλ 11.843 20.731 

χλνιν 38,072 68.670 

Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα Kχπξνπ 

 
Οη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηξάπεδεο, θαηά ην έηνο 2010, ζπγθέληξσζαλ ζπλνιηθά ην 

12,19% ησλ θαηαζέζεσλ θαη θάιπςαλ ην 16% ησλ ρνξεγήζεσλ ηνπ θππξηαθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ε Alpha Bank αλαξξηρήζεθε ζηελ 
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ηξίηε ζέζε, κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ζηηο ρνξεγήζεηο, κε κεξίδην 7,62% θαη ζχλνιν 

ρνξεγήζεσλ ηα 4,683 δηο. Δπξψ (31.12.2010).   

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε ηεο EUROBANK, ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην “Wholesale Banking”, θπξίσο, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηδησηηθήο 

ηξαπεδηθήο (private-corporate banking, international business banking, treasury θιπ) θαη κε 

παξνπζία κφιηο ηεζζάξσλ εηψλ, δείρλεη φηη έρεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εγρψξηα 

ηξαπεδηθή αγνξά. Ήδε, ζην ζχληνκν δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ 

πξψησλ πέληε ηξαπεδψλ σο πξνο ηηο θαηαζέζεηο  θαη ηηο ρνξεγήζεηο (3,69% „ε 2,266 δηο Δπξψ). 

Ζ Δζληθή Σξάπεδα έρεη κεξίδην 2,39% (ρνξεγήζεηο 1,464 δηο Δπξψ), ε Σξάπεδα Πεηξαηψο 

1,25% (ή 770 εθαη. Δπξψ) θαη ε Δκπνξηθή Σξάπεδα κεξίδην 1,01% (ή 619 εθαη. Δπξψ). Σα 

αλσηέξσ κεγέζε δελ είλαη ζεκαληηθά ζε ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν ηεο πνιχ αληαγσληζηηθήο 

θππξηαθήο αγνξάο, φπνπ ππάξρεη κε ακειεηένο ζπλεξγαηηθφο ηνκέαο θαη δχν ηζρπξέο ηξάπεδεο 

κε παξνπζία ζηελ Διιάδα , Ρσζία (θιπ).  

Οη αθάιππηεο επηηαγέο απνηεινχλ ην λέν πξφβιεκα γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Κχπξνπ.              

Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε έρεη θέξεη ζε δχζθνιε ζέζε πνιιέο επηρεηξήζεηο, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο, κε θπζηθή ζπλέπεηα ηελ έθξεμε ησλ αθάιππησλ 

επηηαγψλ ζηελ Κππξηαθή αγνξά. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Κεληξηθνχ Αξρείνπ 

Πιεξνθνξηψλ (ΚΑΠ), ηελ επζχλε ηήξεζεο ηνπ νπνίνπ έρεη ε Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ, 

ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά 49,9% ηνπ αξηζκνχ ησλ αθάιππησλ επηηαγψλ. εκεηψλεηαη φηη ζην 

Κεληξηθφ Αξρείν Πιεξνθνξηψλ (ΚΑΠ) θαηαρσξνχληαη κφλν νη αθάιππηεο επηηαγέο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα 2.000 επξψ. 

Με ζηφρν ηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο έθδνζεο αθάιππησλ επηηαγψλ, ε Κεληξηθή 

Σξάπεδα Κχπξνπ, αλαθνίλσζε ην 2010 ηελ παξνρή κηαο ππεξεζίαο, ε νπνία δίλεη ζηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο ηε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Κεληξηθνχ 

Αξρείνπ Πιεξνθνξηψλ. ηφρνο απηήο ηεο ππεξεζίαο είλαη λα ελεκεξψλεη ηνλ ελδηαθεξφκελν 

κέζσ δηαδηθηχνπ, ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άκεζσλ κελπκάησλ (SMS), θαηά πφζν έλα 

λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Κεληξηθφ Αξρείν Πιεξνθνξηψλ. Σν έξγν 

παξνρήο ηεο ππεξεζίαο απηήο αλέιαβε ε εηαηξεία First Cyprus Credit Bureau πνπ επειέγε απφ 

ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΚΑΠ. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή νδεγία ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο Κχπξνπ, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, φηαλ επηζηξέθνπλ κηα αθάιππηε επηηαγή, 

ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ απζεκεξφλ, κε ειεθηξνληθφ ή άιιν πξφζθνξν κέζν, ην ΚΑΠ.  

Ζ έθδνζε αθάιππηεο επηηαγήο απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα ζηελ Κχπξν, αιιά κία  άιιε 

ζνβαξή επίπησζε ηεο θαηαρψξεζεο ελφο εθδφηε αθάιππησλ επηηαγψλ ζην ΚΑΠ, είλαη ην 

πάγσκα φισλ ησλ ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ ηνπ. πλέπεηα απηνχ, φζεο επηηαγέο 

παξνπζηαζζνχλ κεηά ηελ θαηαρψξεζε, επηζηξέθνληαη απιήξσηεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα επηθνξηίδνληαη κε ηελ επζχλε λα δεηνχλ απφ ηα θαηαρσξεκέλα πξφζσπα, νη νπνίνη 

είλαη πειάηεο ηνπο, ηελ επηζηξνθή ησλ κε ρξεζηκνπνηεζέλησλ επηηαγψλ πνπ είλαη ζηελ θαηνρή 

ηνπο.  

Ζ κείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζην 

ρακειφηεξν επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ε αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνπκέλσλ δαλείσλ, ηα 

νπνία εθηηκάηαη φηη ην 2010 αλήιζαλ ζην 6-7%, πξνβιεκαηίδνπλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, πνπ 

είλαη ππνρξεσκέλα λα επαλεμεηάζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο ηφζν ζην ζέκα ησλ επηηνθίσλ, φζν ζην 

δήηεκα ησλ δαλεηνιεπηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα εμππεξέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπο έλαληη ησλ ηξαπεδψλ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ πηζησηηθή πνιηηηθή, ζε γεληθέο γξακκέο ε κείσζε ζηα εγρψξηα 

επηηφθηα, θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ, ππνιείπεηαη ηεο κείσζεο ησλ αληηζηνίρσλ επηηνθίσλ 

ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Απηφ νθείιεηαη ζηνλ έληνλν αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ πλεξγαηηθψλ 

Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ γηα άληιεζε θαηαζέζεσλ, κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηάο ησλ.   

Οη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ησλ δαλεηζηηθψλ επηηνθίσλ κεηαμχ Κχπξνπ θαη επξσδψλεο 

πξνθαινχλ ηελ αληίδξαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ελψζεσλ θαη θνξέσλ, νη νπνίνη επηδηψθνπλ λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη ζηελ Κχπξν ν κεραληζκφο κεηάδνζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

Δπξσζπζηήκαηνο, πξάγκα πνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαη ηελ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο.. Πνιινί θαηεγνξνχλ ηηο ηξάπεδεο 

γηα θεξδνζθνπηθή πνιηηηθή, αλάκεζά ηνπο θαη θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη, άιινη δε, ηνλ νμχ 
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αληαγσληζκφ κεηαμχ πλεξγαηηθψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε θνηλήο επνπηείαο, πξάγκαηα πνπ δελ ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ, ζηαδηαθά, ζε ρακειφηεξα επηηφθηα.  

Οη αξλεηηθέο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο θαη ηα πςειά επηηφθηα επεξέαζαλ, 

αλαπφθεπθηα θαη ηελ πηζησηηθή επέθηαζε. Μεηά απφ κηα έληνλε αλνδηθή πνξεία πνπ δηήξθεζε 

κέρξη ηα κέζα ηνπ 2008, ν ξπζκφο ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο επηβξαδχλζεθε έληνλα ηα δχν 

επφκελα ρξφληα. 

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 ην θόζηνο δαλεηζκνύ γηα 
ηηο επηρεηξήζεηο ραξαθηεξηδόηαλ από αλνδηθέο ηάζεηο 
ρσξίο ηέινο θαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ ελ ιόγσ έηνπο, 
ελώ ηα λνηθνθπξηά δαλείδνληαη κ’ έλα από ηα 
ςειόηεξα επηηόθηα ηεο Δπξσδώλεο. Σν κέζν επηηόθην 
γηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ππεξέβαηλε ην 6,2% κεηά 
ηε παξέιεπζε ηνπ 2010 , ελώ ζηηο αξρέο ηνπ ηδίνπ 
έηνπο αλεξρόηαλ ζην 5,8%. Όζνλ αθνξά ηα επηηόθηα 
ησλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ ζηελ Κύπξν, αλήιζαλ ζην 
4,88% ζηα ηέιε ηνπ 2010, από 4,91% ηα θαηαζεηηθά 
επηηόθηα νη ηάζεηο ήηαλ ειαθξά αλνδηθέο . Ο πόιεκνο 
γηα πξνζέιθπζε λέσλ θαηαζέζεσλ κεηαμύ ησλ 
εκπνξηθώλ ηξαπεδώλ ώζεζε ηα επηηόθηα ηνπο κεηαμύ 
4,02 θαη 4% ην2010. ηελ Δπξσδώλε ην επηηόθην γηα 
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα, θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή 
πεξίνδν, θπκάλζεθε κεηαμύ 2,36% θαη 2,38%. 

 

 
Ζ επηζθαιήο θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο, νη ξαγδαίεο εμειίμεηο θαη ε βαζηά θξίζε ρξένπο 

ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε έρεη ηξνθνδνηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπδήηεζε ζηε Κχπξν γηα ηηο 

επηπηψζεηο ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία ηεο ελφο ππνζεηηθνχ αξλεηηθνχ ζελαξίνπ ζρεηηθά κε ηελ  

Διιάδα. εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηεο Κχπξνπ είλαη: ε κεγάιε 

έθζεζε ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ζε ηδησηηθά δάλεηα ηεο ειιεληθήο αγνξάο, δεπηεξεπφλησο ζε 

ειιεληθά νκφινγα θαη ε κεγάιε εμάξηεζε ή νη δεζκνί ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο κε ηελ 

ειιεληθή. Τπελζπκίδεηαη φηη ε Διιάδα είλαη ν κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο θππξηαθψλ πξντφλησλ, 

ζεκαληηθφο αηκνδφηεο ηνπ θππξηαθνχ ηνπξηζκνχ θαη βέβαηα ε ρψξα πνπ δέρεηαη εηεζίσο 

ρηιηάδεο θνηηεηέο ζηα παλεπηζηήκηά ηεο δίρσο θαλέλα αληίηηκν. Ζ αιιειεμάξηεζε ησλ δχν 

νηθνλνκηψλ είλαη πξνθαλήο. 

Ο δηεζλήο νίθνο Fitch ζε έθζεζή ηνπ αλαθέξεη φηη ην ηεξάζηην κέγεζνο ησλ ηξαπεδψλ 

ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ ηεο Κχπξνπ, έρεη εθηεζεί θαηά 50 δηο επξψ ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε 

αξλεηηθνχ ζελαξίνπ νη επηπηψζεηο ζα είλαη ηεξάζηηεο, ελψ ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία δελ ζα 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο ηξάπεδεο λα επηβηψζνπλ ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ κεγέζνπο ηνπο» αλαθέξεη 

ν νηθνλνκνιφγνο ηεο cdbbank, Γηάλλνο ηαπξηλίδεο. Οη επηζθάιεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ ειιεληθή αγνξά ζα είλαη δπζβάζηαθηεο γηα ηηο θππξηαθέο ηξάπεδεο. Οη 

ηξάπεδεο ζα έρνπλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηε πεξίπησζε απηή, ζχκθσλα κε ηνλ σθξφλε 

Κιεξίδε, νηθνλνκνιφγν ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. «Σν ζελάξην 

(…) επηζηξνθήο ζηε δξαρκή είλαη εληειψο ππνζεηηθφ ζήκεξα. Γηα λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί 

νπζηαζηηθά ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε ηζνηηκία ηεο ¨λέαο δξαρκήο¨ θαη ε ρψξα λα αλαθέξεη ζε 

πνην βαζκφ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο. Μφλν έρνληαο ππφςε απηά 

ηα δεδνκέλα κπνξεί λα γίλεη αθξηβήο πξφβιεςε γηα ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο» αλαθέξεη ν θ. 

Κιεξίδεο. 

πλεπαθφινπζν ελφο ελδερφκελνπ αξλεηηθνχ ζελαξίνπ είλαη νη θππξηαθέο ηξάπεδεο λα 

πξνζθχγνπλ ζε ζηήξημε απφ ηελ ΔΚΣ θαη βέβαηα λα αθνινπζήζνπλ κηα ηδηαίηεξα απζηεξή 

πνιηηηθή ρνξήγεζεο δαλείσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή ην ΑΔΠ ζα ζπξξηθλσζεί αθνχ εηο εθ ησλ 

κεγαιχηεξσλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Κχπξνπ ζα κεηψζεη ηελ εκπνξηθή ηνπ επαθή κε ηε ρψξα. 

Δμάιινπ, ν Γηάλλνο ηαπξηλίδεο ζεκεηψλεη πσο ην ρξένο χςνπο 68% ηνπ θξάηνπο είλαη 

δηαρεηξίζηκν θαη κάιηζηα ρσξίο ηδηαίηεξν θφπν, απηφ φκσο πνπ πξνθαιεί αλεζπρία είλαη ην 

ηδησηηθφ ρξένο πνπ θηάλεη ζην 120% θαη ζε ελδερφκελν νηθνλνκηθνχ «ζνθ»,  φπσο ην 
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πξναλαθεξζέλ, ηφηε ε ίδηα ε Κχπξνο κπνξεί λα βξεζεί ζε ελδερφκελν πηψρεπζεο.  

  

1.2 Χξεκαηηζηήξην Κύπξνπ 

Σν Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ (ΥΑΚ) δξαζηεξηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά σο 

λνκηθή νληφηεηα, κε ηε κνξθή δεκφζηαο επηρείξεζεο, ζηηο 29/3/1996. Σν ΥΑΚ είλαη έλα 

ξπζκηδφκελν ρξεκαηηζηήξην, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο γηα εηαηξηθέο θαη 

δεκφζηεο αμίεο, φπσο κεηνρέο, νκφινγα θαη δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ (ΓΑΜ). χκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΥΑΚ δηνξίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε, νη 

δε εηζεγκέλεο εηαηξείεο αλέξρνληαη ζηηο 126. Οη Κχπξηνη θαη μέλνη επελδπηέο ππνρξενχληαη λα 

πξνβαίλνπλ ζε αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ κφλνλ κέζσ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ πνπ 

δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα. 

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000, ε θπβέξλεζε δηεχξπλε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ 

επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ απφ πνιίηεο ηεο ΔΔ, κε απνηέιεζκα νη επελδπηέο πνπ είλαη πνιίηεο 

θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ λα έρνπλ  πιένλ ην δηθαίσκα λα  απνθηνχλ  κέρξη θαη ην 100% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Κππξηαθψλ εηαηξεηψλ. Απφ απηή ηε ξχζκηζε εμαηξνχληαη νη ηξάπεδεο. Ο 

λφκνο δελ επηηξέπεη ζε Κχπξην ή μέλν επελδπηή λα θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο ηξάπεδαο ή πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% 

ησλ κεηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ ςήθν, ρσξίο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο Κχπξνπ. Δπίζεο, νη ηξάπεδεο ππνρξενχληαη λα δεηνχλ έγθξηζε απφ ηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα πξηλ ηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ζε κε Κχπξηνπο πνιίηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξάμε, ην κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ ζα πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή μέλσλ επελδπηψλ ζα 

ππεξβεί ην 50% ηνπ ζπλφινπ.  

Απφ ηηο 30 Οθησβξίνπ 2006, ην ΥΑΚ ιεηηνπξγεί ζε θνηλή πιαηθφξκα κε ΥΑΑ, 

πξάγκα πνπ απνηεινχζε ηνλ ζεκαληηθφηεξν ζηφρν απφ πιεπξάο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

ΥΑΚ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο θνηλήο πιαηθφξκαο απέθεξε νθέιε γηα ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο αγνξάο γεληθφηεξα, έσο ηελ θξίζε ηνπ 2009.  

Σν ΥΑΚ απνηειεί κηα κηθξή αγνξά θαη ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ 126 εηζεγκέλσλ 

εηαηξηψλ αλεξρφηαλ θαηά ην έηνο 2010 ζηα 3,8 δηζ. Δπξψ πεξίπνπ, ήηνη ην 9% ηνπ ΥΑΑ. Δμ 

απηψλ, ηα 2,5 δηζ. αθνξνχλ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ έμη εηαηξηψλ ηεο Κχξηαο Αγνξάο, απφ 

ηηο νπνίεο νη δχν κεγαιχηεξεο είλαη ε Σξάπεδα Κχπξνπ θαη ε Marfin Popular Bank, ησλ νπνίσλ 

νη κεηνρέο απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζην ΥΑΑ. Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ 

ΥΑΚ αλέξρνληαη ζε 15 εθαη. Δπξψ πεξίπνπ, ελψ ε νηθνλνκηθή ηνπ νληφηεηα εθηηκάηαη φηη 

αληηζηνηρεί ζην 2% κε 3% ηεο ΔΥΑΔ, ε θεθαιαηνπνίεζε ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 300 εθαη. 

Δπξψ πεξίπνπ.  

Σν ΥΑΚ είλαη κελ έλα κηθξφ ρξεκαηηζηήξην, πνπ ζε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα 

ρξεκαηηζηήξηα δηεζλψο, δελ αληαλαθιά ην κέγεζνο ή ηηο δπλαηφηεηεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο 

φπνπ ιεηηνπξγεί. Σν ΥΑΚ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα θξίζηκε βάζε ζηελ θππξηαθή αγνξά 

γηα επξχηεξα επελδπηηθά ζρέδηα. Ωο γλσζηφλ ζηελ Κχπξν εδξεχνπλ νη πεξηζζφηεξεο 

επνπηεπφκελεο εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ θάζε άιιε ρψξα ηεο Δπξψπεο. 

Τπφ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, νη εηαηξείεο απηέο, θπξίσο ξσζηθψλ ζπκθεξφλησλ, ζα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ δίαπινο γηα ηελ αμηνπνίεζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ. Όκσο θαηά ην έηνο 

2010 ην ΥΑΚ ζπλέρηζε λα θαηαγξάθεη κεγάιε,ζπλερφκελε πηψζε, γεγνλφο πνπ θαηαηάζζεη 

ηελ θππξηαθή αγνξά ζηε ρεηξφηεξε ζέζε απφ φια ηα άιια ρξεκαηηζηήξηα ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσδψλεο. Κάπνηεο κάιηζηα εηαηξείεο (πρ “Andy Spyrou Group”) απνρψξεζαλ 

εθδειψλνληαο ηελ απνγνήηεπζή ηνπο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΑΚ θαη ηελ έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο πξνο ηα κέιε ηνπ. Αξθεηνί εληφπηνη αλαιπηέο ζεσξνχλ φηη ην ν δεκφζηνο 

ραξαθηήξαο ηνπ ΥΑΚ απνηειεί ηε θπξηφηεξε ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ. 

Οη θππξηαθέο Αξρέο θαίλνληαη λα απνθάζηζαλ  λα θηλήζνπλ ζην εγγχο κέιινλ ηε 

δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ Κππξηαθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ. Σαπηφρξνλα ην ηειεπηαίν 

επηδηψθεη ηε  ζπλεξγαζία κε άιια ρξεκαηηζηήξηα, ηξίησλ ρσξψλ  (πρ Ρσζίαο, Καηάξ) , κέζσ 

ηεο ππνγξαθήο ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Ζ αβεβαηφηεηα ζηελ δηεζλή αγνξά απφ ηελ θξίζε 

ρξένπο ζηελ Διιάδα θαη ινηπή Δπξσδψλε, νη ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο 

θππξηαθήο νηθνλνκίαο,  νη αλεζπρίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ησλ ΖΠΑ (θιπ), απνηέιεζαλ 

ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΥΑΚ ην 2010. 
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Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ ζπζηάζεθε ην 2001 σο λνκηθφ πξφζσπν 

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη απνηειεί κηα απφ ηηο πέληε Δπνπηηθέο Αξρέο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα ηεο Κχπξνπ. Ζ Δπηηξνπή είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηε γεληθή επνπηεία ηεο θεθαιαηαγνξάο, 

ηε παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θηλεηψλ αμηψλ, ηε κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο αιιά θαη ηε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ ίδηα γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο 

θεθαιαηαγνξάο. 

  

1.3 Ναπηηιία 

Ζ αλάπηπμε ηεο θππξηαθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο άξρηζε νπζηαζηηθά κε ηελ ίδξπζε ηνπ 

θππξηαθνχ λενινγίνπ ην 1963, ελψ νη πξνζπάζεηεο ηεο Κχπξνπ γηα αλαβάζκηζε ηεο εκπνξηθήο 

ηεο λαπηηιίαο έγηλαλ πην έληνλεο κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974.  Σν απνηέιεζκα ήηαλ 

πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ ηδίσο κεηά ην 2004. Ζ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ιεηηνχξγεζε θαηαιπηηθά ζηελ αλαβάζκηζε  ηνπ Κππξηαθνχ Νενινγίνπ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

είζνδν ηεο θππξηαθήο ζεκαίαο ζηελ Λεπθή Λίζηα ηνπ Μλεκνλίνπ ησλ Παξηζίσλ θαη ηνπ 

Σφθπν, κε απνηέιεζκα ηελ εμέιημε ηεο Κχπξνπ ζε πιήξεο λαπηηιηαθφ θέληξν. Ζ Κχπξνο 

απνηειεί ζήκεξα ηε δέθαηε λαπηηιηαθή δχλακε ζηνλ θφζκν κε εκπνξηθφ ζηφιν 1.848 

εγγεγξακκέλσλ πινίσλ πνπ μεπεξλνχλ ηα 22 εθαηνκκχξηα θφξνπο θαη ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε 

λαπηηιηαθή δχλακε ζηελ Δπξ. Έλσζε, θαηέρνληαο ην 16% πεξίπνπ ηνπ ζηφινπ ησλ 27 

Κξαηψλ-Μειψλ ηεο. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ρίιηα πεξίπνπ πινία ηεο σθεαλνπφξνπ 

λαπηηιίαο. 

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο λαπηηιίαο (πινηνθηεζίαο θαη πινηνδηαρείξηζεο) ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ΑΔΠ, αλέξρεηαη αθφκε θαη ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην, 6% έλα απφ ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά ζηελ Δ.Δ. Σα θξαηηθά έζνδα απφ ηέιε εγγξαθήο, θφξνπο, θιπ., πνπ θαηαβάιινπλ νη 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ππεξβαίλνπλ ηα 8 εθ. επξψ εηεζίσο θαη νη άκεζα απαζρνινχκελνη ζηηο 

ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο  ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ αλέξρνληαη ζε 4.000, ελψ πνιιέο άιιεο 

ζέζεηο εξγαζίαο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε παξάιιειεο, κε ηελ λαπηηιία, δξαζηεξηφηεηεο 

(λαπηαζθαιηζηέο, λαπινκεζίηεο, λενγλψκνλεο θιπ). 

Σν 95% ησλ εζφδσλ ηεο θππξηαθήο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο πξνέξρεηαη απφ ηε 

δηαρείξηζε πινίσλ ππφ μέλε ζεκαία θαη κφλν ην 5% απφ πινία ππφ θππξηαθή ζεκαία. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ εζφδσλ πξνέξρνληαη απφ ηε Γεξκαλία (63%). Απφ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο 

πινηνδηαρείξηζεο, ην 75% αθνξά ηελ δηαρείξηζε, ην 18% ηα λαχια (freight), ην 4% ηηο 

λαπιψζεηο (charter) θαη ην 3% άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δηαρείξηζε πιεξσκάησλ απνηειεί ηνλ 

πην ζεκαληηθφ ηχπν ππεξεζίαο πινηδηαρείξηζεο πνπ παξέρεηαη ζηελ Κχπξν, αθνχ θαιχπηεη ην 

48% ηεο ζπλνιηθνχο πινηνδηαρείξηζεο. Σν 49% ησλ εηαηξηψλ πινηνδηαρείξηζεο ζπλεξγάδεηαη 

κε πινηνδηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο ζηελ Κχπξν. Σα έμνδα πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηε θππξηαθή 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία αθνξνχζαλ θαηά 45% έμνδα πιεξσκάησλ, εθ ησλ νπίσλ ην 30% 

θαηαβιήζεθε ζε κε Δπξσπαίνπο πνιίηεο, έπνληαη ηα έμνδα πινηνδηαρείξηζεο (28%) θαη ηα 

δηνηθεηηθά έμνδα.(27%). 

Ζ Κχπξνο έρεη θαηαζηεί πιένλ, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, έλα απφ ηα πέληε κεγαιχηεξα 

θέληξα δηαρείξηζεο πινίσλ θαη πεξηζζφηεξεο απφ 130 λαπηηιηαθέο εηαηξείεο δηαηεξνχλ κνλάδεο 

πιήξνπο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ απηψλ  έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ πφιε 

ηεο Λεκεζνχ φπνπ αξθεηέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο, παγθνζκίσο, λαπηηιηαθέο εηαηξείεο έρνπλ 

κεηαθέξεη ηα Κεληξηθά Γξαθεία ηνπο ζηελ πφιε απηή. Δθηηκάηαη φηη νη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ 

Κχπξν λαπηηιηαθέο εηαηξείεο δηαρεηξίδνληαη ζήκεξα ην 4% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, πξάγκα 

πνπ έρεη πνιιά νθέιε γηα ηελ Κππξηαθή νηθνλνκία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ην ζχλνιν 

ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κχπξν, δειαδή εηαηξείεο 

πινηνθηεζίαο θαη δηαρείξηζεο πινίσλ, ην 87% πξνέξρεηαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.  

Σν 2009 αθαηξέζεθε ε «Κππξηαθή εκαία» απφ ηελ απνθαινχκελε “Target List” ηεο 

Ακεξηθαληθήο Αθηνθπιαθήο (USCG), πξάγκα πνπ βειηηψλεη ηελ εηθφλα ηεο «Κππξηαθήο 

εκαίαο» ζηελ πνληνπφξν λαπηηιία. Δπίζεο, ε θππξηαθή ζεκαία βξίζθεηαη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ζηε ιεπθή ιίζηα ηφζν ηνπ Μλεκνλίνπ ησλ Παξηζίσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

πινίσλ (Paris MOU) φζν θαη ηνπ Μλεκνλίνπ ηνπ Σφθπν (Tokyo MOU). 

Σν έηνο 2010, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ην αλαζεσξεκέλν Κππξηαθφ 

Ναπηηιηαθφ Φνξνινγηθφ χζηεκα. χκθσλα κε ην λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ε θνξνιφγεζε 

ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, πνπ έρνπλ έδξα ηνπο ηελ Κχπξν, γίλεηαη πιένλ κε βάζε ηελ 
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ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηφινπ ηνπο θαη φρη κε βάζε ηα έζνδά ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη θνξνινγηθή 

ειάθξπλζε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, πξάγκα πνπ αλακέλεηαη λα πξνζειθχζεη  θαη άιιεο  

λαπηηιηαθέο  εηαηξείεο ζηελ Μεγαιφλεζν, γηα λα επσθειεζνχλ ησλ πιενλεθηεκάησλ απηήο ηεο 

θνξνινγηθήο ξχζκηζεο, ε νπνία είλαη ζπκβαηή κε ην Δπξσπατθφ Κεθηεκέλν.  

ην πιαίζην απηνχ ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άξζε ηνπ 

«θακπνηάδ» απφ ηελ Διιάδα, θξίλεηαη ζθφπηκν λ‟ αλαθεξζεί φηη ν θππξηαθφο, φκηινο “Louis 

Hellenic Cruises”, πξνέβε ζε ππνζηνιή ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο απφ ηα έμη θξνπαδηεξφπινηα 

ηνπ. Ο φκηινο πνπ απαζρνινχζε κέρξη ηνχδε 1000 πεξίπνπ Έιιελεο λαπηηθνχο, επηθαιείηαη 

αληζφηεηα ζηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα κεηά ηελ άξζε ηνπ «θακπνηάδ» ζε ζρέζε κε αληίζηνηρα 

πινία άιισλ ζεκαηψλ πνπ ζα κπνξνχλ απφ εθέηνο λα πξαγκαηνπνηνχλ θξνπαδηέξεο απφ ηα 

ειιεληθά ιηκάληα.     

Σν ηνπξθηθφ εκπάξγθν ζηα ππφ θππξηαθή ζεκαία πινία απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

εκπφδην γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο θππξηαθήο λαπηηιίαο, θαζψο νη λαπισηέο πνπ ζπλήζσο 

λαπιψλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ελίνηε κεγαιχηεξν ησλ δχν δεθαεηηψλ, δελ 

επηζπκνχλ λα έρνπλ πεξηνξηζκνχο ζηε δηαθίλεζε ησλ πινίσλ ηνπο. Σν θφζηνο γηα ηελ θππξηαθή 

νηθνλνκία ηνπ ηνπξθηθνχ εκπάξγθν αλέξρεηαη ζηα 138,5 εθ. Δπξψ, ή ην 1,3% ηνπ ΑΔΠ. Οη 

επηπηψζεηο ηνπ αθνξνχλ νιφθιεξε ηε θππξηαθή λαπηηιηαθή βηνκεραλία, φπσο ην λενιφγην, ηε 

ιηκεληθή βηνκεραλία, ηνλ ηνκέα πινην-δηαρείξηζεο θαη πινηνθηεζίαο.  

Δίλαη πξνθαλέο, φηη γηα έλα λεζί, φπσο ε Κχπξνο, νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο θαζψο απνηεινχλ ηε κνλαδηθή ιχζε δηεμαγσγήο ηνπ κεγαιχηεξνπ φγθνπ ηνπ 

εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη θππξηαθέο Αξρέο επηδηψθνπλ ηε 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιηκαληψλ, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ρεηξηζκνχ 

θνξηίσλ θαη ηελ έληαμε ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ ζε έλα νινθιεξσκέλν παγθφζκην δίθηπν 

δηαλνκήο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε Κχπξνο, καδί κε άιια έμη Κξάηε-Μέιε, δελ έρεη 

αθφκε εθαξκφζεη ηε λέα θνηλνηηθή λνκνζεζία (2009) γηα ηνλ έιεγρν απφ ην θξάηνο ηνπ ιηκέλα 

ζην πιαίζην ηνπ ηξίηνπ παθέηνπ γηα ηελ αζθάιεηα ζηελ ζάιαζζα.  χκθσλα κε ηελ ζρεηηθή 

θνηλνηηθή νδεγία, απφ 1.1.2011 ην θξάηνο ηνπ ιηκέλα νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε ζπρλφηεξεο 

επηζεσξήζεηο ζηα αιινδαπά πινία, αλάινγα κε ηε θαηεγνξία θηλδχλνπ ηνπ πινίνπ. 

 

1.4 Τνπξηζκόο  

 

ηελ Κχπξν ν ηνπξηζκφο απνηειεί επί ηξείο δεθαεηίεο ην θχξην ζηήξηγκα ηεο 

νηθνλνκίαο. Σν έηνο 2001, φηαλ ν ηνπξηζκφο κεζνπξαλνχζε ζηε  Κχπξν, αληηπξνζψπεπε ην 

20% ηνπ ΑΔΠ. Όκσο ην έηνο 2001 απνηειεί ην ηειεπηαίν ζεηηθφ ρξφλν ζηελ πξφζθαηε ηζηνξία 

ηεο ηνπξηζηηθήο Κχπξνπ. Έθηνηε ν αξηζκφο ησλ αθίμεσλ βαίλεη κεηνχκελνο. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα ε άκεζε ζπλεηζθνξά ηνπ ζην ΑΔΠ ππνινγίζζεθε ζε 6,6% (2008) θαη 6,1% (2009), ε δε 

ζπλεηζθνξά ηεο γεληθφηεξεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζε 18-20%, ελψ νη αληίζηνηρνη δείθηεο 

ζηελ ΔΔ ήζαλ 5,0% θαη 10 - 12%.  χκθσλα κε ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, 

ην 2004 ηα έζνδα ηνπ ηνπξηζκνχ ήηαλ αληίζηνηρα κε απηά ηνπ 1998 θαη ζήκεξα είλαη ζηα ίδηα 

επίπεδα θαη πάιη κε απηά ηνπ 1998.  

  Καηά ηε δεθαεηία πνπ παξέιεπζε, ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ππεξθεξάζηεθε απφ ηελ 

άλζηζε ηεο αγνξάο αθηλήησλ θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, κε απνηέιεζκα νη ηνπξηζηηθέο 

ζπλαιιαγκαηηθέο εηζξνέο  λα πεξηνξίδνληαη πιένλ ζην 12% ηνπ ΑΔΠ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε άιινπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, ην ζχλνιν ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ηνλ ηνπξηζκφ αλέξρεηαη ζηηο 77.000 πεξίπνπ, δειαδή ζην 19% πεξίπνπ 

ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Οη αθίμεηο ηνπξηζηψλ ην 2010 απμήζεθαλ ζηα 2.173 εθ. απφ 2.142 εθ. ην 2009 ήηνη 

θαηά 1,5%. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ άλνδν ησλ αθίμεσλ απφ ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην 50% ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο (θαηά 174 

ρηιηάδεο) θαη απφ ηε Ρσζία (θαηά 32 ρηιηάδεο). Σα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ ην 2010 απμήζεθαλ 

ζηα 1.549,8 εθ. ζε ζχγθξηζε κε 1.493,2 εθ. ην 2009 ή θαηά 3,8%. 
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ΔΣΖΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ 2001-2010 
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Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

 
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα (άλσ ηνπ 80% ηνπ ζπλφινπ) ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ 

πξνέξρεηαη απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (50% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ), ηε Ρσζία, ηε Γεξκαλία, ηελ 

Διιάδα, ηελ Ννξβεγία, Διβεηία νπεδία, ηελ Οιιαλδία, ηελ Απζηξία θιπ. Οη αθίμεηο απφ ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην απνηεινχλ ην βαξφκεηξν γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο 

Κχπξνπ, αθνχ ζπλήζσο ην 50-54% ησλ ζπλνιηθψλ επηζθεπηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ ρψξα 

απηή. Ζ θίλεζε απφ ηελ Ρσζία απμάλεηαη ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξφληα, πξάγκα πνπ 

δεκηνπξγεί πξνζδνθίεο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη κάιηζηα ζε καθξνπξφζεζκε βάζε. 

Σα δεκφζηα νηθνλνκηθά δελ επέηξεςαλ ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ ζην πξφγξακκα 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ 2010. Ο Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΚΟΣ) κείσζε ηηο 

δαπάλεο γηα δηαθήκηζε ζηα ΜΜΔ, ζε κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο αγνξέο, ιφγσ ηεο επξχηεξεο 

κείσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Οξγαληζκνχ.  
 

 

ΔΣΖΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ 2001-2010 

Έηνο 
Δηζεξρφκελε Δμεξρφκελε 

Αξηζκφο %Γ Αξηζκφο %Γ 

2001 2.696.732 0,4 684.197 16,4 

2002 2.418.238 -10,3 744.167 8,8 

2003 2.303.247 -4,8 737.309 -0,9 

2004 2.349.012 2,0 859.454 16,6 

2005 2.470.063 5,2 913.820 6,3 

2006 2.400.924 -2,8 932.116 2,0 

2007 2.416.081 0,7 1.080.512 15,9 

2008 2.403.750 -0,5 1.209.802 12,0 

2009 2.141.193 -10,9 1.172.268 -3,1 

2010 2.172.998 1,5 1.246.378 6,3 

       Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ                                                   
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Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ θαη ν ΚΟΣ εληζρχνπλ ηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, κε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα εζσηεξηθνχ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ θαη 

ηαπηφρξνλα απεπζχλνληαη ζε λέεο αγνξέο, φπσο Ηξάλ, Οπθξαλία, Κίλα, θιπ., αιιά ζα ρξεηαζζεί 

αξθεηφο ρξφλνο γηα λα ππάξμεη, άμηα ιφγνπ ηνπξηζηηθή θίλεζε απφ ηηο ρψξεο απηέο. Όκσο ν 

ζπλδπαζκφο ηεο εγρψξηαο θξίζεο θαη ησλ ηαμηδηψλ ζην εμσηεξηθφ, πεξηφξηζαλ ηηο 

δηαλπθηεξεχζεηο ζηα θππξηαθά μελνδνρεία θαηά 3,7%. ηελ Κχπξν, ην 90% ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα μελνδνρεία είλαη απφ μέλνπο, ελψ ζηε Μάιηα θζάλεη ην 95%.πλνιηθά, 

νη δηαλπθηεξεχζεηο μέλσλ θαη ληφπησλ ζηα θππξηαθά μελνδνρεία απμήζεθαλ θαηά 3,1%, ην 

2010. 

χκθσλα κε ηνλ Παγθχπξην χλδεζκν Ξελνδφρσλ (ΠΑΤΞΔ) ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ φιεο νη κνξθέο ηνπξηζκνχ, φπσο ηνπ ελαιιαθηηθνχ, ηνπ εθζεζηαθνχ, ηνπ 

ζπλεδξηαθνχ, ηνπ πεξηπαηεηηθνχ, ηνπ πνδειαηηθνχ, γθνιθ (χπαξμε ηεζζάξσλ γεπέδσλ θαη ππφ 

θαηαζθεπή άιια δχν), ηνπ αζιεηηθνχ (πρ αγψλεο απηνθηλήηνπ IRC, δηεζλήο καξαζψληνο 

Λεκεζνχ, παγθφζκηνη αγψλεο ζθνπνβνιήο, ή  άξζεο βαξψλ θάησ ησλ 21, πνδειαηηθφο αγψλαο 

Sun Sunny Cup,  πξνεηνηκαζία πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ βφξεηαο Δπξψπεο), ηνπ ηαηξηθνχ, ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ-ζξεζθεπηηθνχ, ηέιεζεο γάκσλ (πρ κε ην Ηζξαήι ζαλ θχξηα αγνξά ζηφρεπζεο θιπ) 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ζε 12 κήλεο ην ρξφλν.  

Καηά ηε γλψκε κεξηθψλ ζεκαληηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ θιάδνπ, φπσο ν Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ηνπ ηνπξηζηηθνχ νκίινπ “Andy Spyrou Group” θαη κέινο ηεο δηνίθεζεο ησλ 

εηαηξεηψλ “Honeywell Travel”, “Honeywell incentives” θαη  “Europcar”, θ. π. πχξνπ, ζα 

έπξεπε λα ππάξρεη ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο γηα φιε ηελ Κχπξν, 

ζχκθσλα κε ην επηηπρεκέλν παξάδεηγκα ησλ Αξρψλ ηεο Λεκεζνχ,. πγθεθξηκέλα ζηε Λεκεζφ, 

ε κνλαδηθή πφιε πνπ αληηκεηψπηζε επηηπρψο ηε πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε, έγηλε  

εμνξζνιφγεζε  ηνπ ηνπηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κέζσ θιεηζίκαηνο μελνδνρείσλ ρακεινχο 

πνηφηεηαο, πξνζθνξά πνιιψλ πιενλεθηεκάησλ, πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ, δξάζεηο ”marketing”  

(πρ “Limassol Banding”), εθδειψζεηο θιπ. Δπίζεο, ε χπαξμε θαδίλν ζα εκπινχηηδε ην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη ζα απέθεξε έζνδα ζην θξάηνο.  

Οη Αξρέο  αλαθνίλσζαλ ζεηξά ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ γηα λα εθζπγρξνληζηνχλ 

νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηελ αλάπηπμε ηνπ λαπηηθνχ ηνπξηζκνχ κέζσ ηεο αλέγεξζεο ηφζν 

ηεο Μαξίλαο Λεκεζνχ, φζν θαη ησλ ιηκαληψλ  Λάξλαθαο, Αγίαο Νάπαο θαη Πάθνπ. Δπηπιένλ ν 

Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΚΟΣ) αλαθνίλσζε ην ζρέδην ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε 

ησλ «Γξφκσλ Κξαζηνχ» ζηα Κξαζνρψξηα,  λέα γήπεδα πνδνζθαίξνπ ζηε Λεκεζφ γηα 

πξνπφλεζε μέλσλ νκάδσλ ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, λέν αζιεηηθφ θέληξν ζηε Λάξλαθα, θέληξν 

αληηζθαίξηζεο  θαη λέν Οιπκπηαθφ θνπεπηηθφ Κέληξν ζηελ επαξρία Ακκνρψζηνπ, λέν 

ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ζην Σξφνδνο, ζρέδην αλέγεξζεο 14 γεπέδσλ γθνιθ θιπ.. 

H βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο ζηελ Κχπξν, 

παξακέλεη ε αλαβάζκηζε ησλ μελνδνρείσλ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη «γεξαζκέλα», ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Ζ απαζρφιεζε θζελνχ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηξίηεο ρψξεο, πνπ δελ δηαζέηνπλ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ζε 

μελνδνρεία θαη κνλάδεο εζηίαζεο είλαη έλαο, επηπξφζζεηνο, αλαζηαιηηθφο παξάγσλ γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.  

Σν έξγν  πνπ ζα δψζεη ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε ηνπξηζηηθή αμία ζηε Λεπθσζία θαη 

ζηε Κχπξν, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί, αθνξά ηελ αλέγεξζε ηεξάζηηνπ ζπγθξνηήκαηνο πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη πνιπηειέο μελνδνρείν, δηακεξίζκαηα, θαηαζηήκαηα θαη γξαθεία απφ θνηλνπξαμία 

ηεο Κχπξνπ θαη ηνπ Καηάξ. Σν ζρέδην απηφ απνηειεί κνξθή κεηθηήο επέλδπζεο πνπ ζα 

θαηαβάιεη ην Καηάξ (δει. ε θξαηηθή εηαηξία Qatari Diar) έλαληη ηεο παξαρψξεζεο γεο 

απέλαληη απφ ην μελνδνρείν “Hilton-Cyprus”. Σν θππξηαθφ θξάηνο ζα θαξπσζεί ηελ φπνηα 

ππεξαμία απφ ηηο πσιήζεηο ησλ αθηλήησλ.  

Σν ζρέδην δελ παξνπζίαδε πξφνδν γηα αξθεηνχο κήλεο, ιφγσ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ 

δχν κεξψλ σο πξνο ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεκαρίνπ γεο, πνπ ζχκθσλα κε 

δεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ μεπεξάζηεθε. H αξρηθή εθηίκεζε ηνπ Καηάξ αλεξρφηαλ ζηα 38 εθαη. 

Δπξψ ελψ ηεο ππεξεζίαο ηνπ θππξηαθνχ θηεκαηνινγίνπ ζε 145 εθαη. Δπξψ, αιιά ηειηθά 

θαίλεηαη φηη ην ηεκάρην γεο ζα δηαηεζεί ζηελ θνηλνπξαμία έλαληη 50 εθ. Δπξψ. Ο ζπκβηβαζκφο 

πεξηιακβάλεη θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ, πνπ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή ζπκθσλία (Απξίιην 

2010) πξνλννχζε, κεηαμχ άιισλ, ηελ αλέγεξζε  220 πνιπηειψλ ζνπηηψλ. Αληί απηψλ ζα 
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θαηαζθεπαζηεί ςειφηεξν μελνδνρείν 50-60 πνιπηειψλ ζνπηηψλ αθνχ ε Λεπθσζία δελ 

ελδείθλπηαη γηα κεγάια μελνδνρεία ιφγσ ρακειψλ πιεξνηήησλ. Δμαηηίαο  φισλ απηψλ ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ ην αλσηέξσ ζρέδην δελ ζα έρεη θπζηθά νινθιεξσζεί πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο 

πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηελ Κχπξν ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012.   
Έλαο άιινο ηνκέαο πνπ ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηηο νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ 

κηθξνκεζαίεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Κχπξνπ είλαη ν αγξνηνπξηζκφο. χκθσλα δε  κε 

πξφζθαηε γλσκνδφηεζε ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ, απηνχ ηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

ηεζνχλ ππφ δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο ηαμηλφκεζεο απφ απηφ ηνπ μελνδνρεηαθνχ ηνκέα, αθνχ δελ 

είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζηνχλ κεγάινπο μελνδνρεηαθνχο νξγαληζκνχο. 

Ο ελ ιφγσ ηνκέαο πνπ απνηειεί κηα  ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα, κεηαμχ δηαθφξσλ άιισλ 

εκπεηξηψλ  ηεο Κππξηαθήο ππαίζξνπ, ζα κπνξνχζε λα πξνσζεζεί δηεζλψο κέζσ ηνπ 

«ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ» (πρ “social media”, ειεθηξνληθφ εκπφξην, εθαξκνγέο εληνπηζκνχ 

ζέζεο θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ). Τπελζπκίδεηαη φηη ν «ειεθηξνληθφο ηνπξηζκφο», ζηνλ νπνίν 

επηδίδνληαη επηηπρψο ε Ηλδία θαη Κίλα, πξνσζεί λένπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, δίλνληαο 

έκθαζε ζηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα θαη εκπεηξίεο πνπ πξνζθέξεη έλαο πξννξηζκφο θαη φρη ζην 

παξαδνζηαθφ κνληέιν «ήιηνο, ζάιαζζα, αιθνφι» πνπ έρεη πιένλ θνξεζηεί.   

  
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε δελ επεξέαζε αξλεηηθά ηελ εμεξρφκελε ηνπξηζηηθή θίλεζε.                    

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (άλσ ηνπ 85%) Κππξίσλ ηνπξηζηψλ επηζθέπηεηαη επξσπατθνχο 

πξννξηζκνχο θαη θπξίσο ηελ Διιάδα (50%), ηo Ζλσκέλν Βαζίιεην (άλσ ηνπ 20%), ηελ Ρσζία 

(54.625 ηαμηδηψηεο ην 2010) , ηελ Ρνπκαλία, ηελ Βνπιγαξία κε ηνπο πξννξηζκνχο ρσξψλ ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο λα αθνινπζνχλ, φπσο ην Ηζξαήι, ηνλ Λίβαλν, ηελ Αίγππην, ηα Ζ.Α.Δ., ηελ 

πξία θιπ.. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν εμεξρφκελνο ηνπξηζκφο, ππεξέβε ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ηφζν ζην πςειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 

φζν θαη ζηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο. Ζ ζρεηηθά πξφζθαηε ηάζε ηελ Κππξίσλ 

λα ηαμηδεχνπλ αλεμαξηήησο πξννξηζκνχ, νηθνλνκηθήο θξίζεο (θιπ), ζπλέηεηλαλ ζην γεγνλφο 

φηη θαηά ηα ηειεπηαία έληεθα ρξφληα ν αξηζκφο ησλ Κππξίσλ ηαμηδησηψλ ζην εμσηεξηθφ 

ππεξδηπιαζηάζηεθε θαη ζπγθεθξηκέλα, απφ 540.396 (1999) αλήιζε ζε 1.246.378  εθ.(2010) πνπ 

απνηειεί ηε θαιχηεξε επίδνζε φισλ ησλ επνρψλ. Απφ απηά πεξίπνπ 787 ρηιηάδεο έγηλαλ γηα 

ιφγνπο αλαςπρήο (ή 67,3%) κε ηελ Διιάδα λα παξακέλεη ζαλ θπξηφηεξνο πξννξηζκφο. Οη 

ινηπνί ιφγνη ηαμηδίνπ ζην εμσηεξηθφ ήηαλ επαγγεικαηηθνί (19,3%) θαη ζπνπδψλ (9,3%).           

Ζ πιεηνςεθία ησλ ηαμηδησηψλ (44,7%) είλαη ειηθίαο απφ 25 έσο 44 ρξφλσλ. 
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Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε Διιάδνο - Κχπξνπ δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κ‟ απηήλ κε ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο. Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90, εθηφο ησλ ηνκέσλ άκπλαο, 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνιηηηζκνχ, αλαπηχρζεθαλ αμηφινγεο δξάζεηο κεηαμχ Διιάδνο θαη 

Κχπξνπ θαη ζηνλ ηνπξηζκφ. Οη δεζκνί ησλ δχν θνηλσληψλ θαη ηα θνηλά ήζε θη έζηκα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο εμαηξεηηθά ζπρλέο κεηαθηλήζεηο γηα επαγγεικαηηθνχο (θιπ) ιφγνπο θαη 

βέβαηα ε πνιιή θαιή αεξνπνξηθή ζχλδεζε (ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 60 ηαθηηθέο πηήζεηο 

ηελ εβδνκάδα), έρνπλ σο απνηέιεζκα ε θχζε ηνπ ηνπξηζκνχ λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απ‟ απηήλ 
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ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ. Ζ δηαθνξά αθνξά αθφκα θη εθείλεο ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ επίζεο 

ηδηαίηεξνπο δεζκνχο κε ηελ Κχπξν (Βξεηαλία - βάζεηο, θνηλνπνιηηεία, Ρσζία - 30.000 κφληκνη 

θάηνηθνη).  

Καηά κέζν φξν, ν Κχπξηνο  ηνπξίζηαο πξαγκαηνπνηεί ζχληνκα ηξηήκεξα ηαμίδηα ζηελ 

Διιάδα  (εθηφο απφ ηηο ζεξηλέο ηνπ δηαθνπέο πνπ δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν), ελψ ε δηακνλή ηνπ 

Έιιελα ηνπξίζηα ζηε Κχπξν είλαη εβδνκαδηαίαο δηάξθεηαο. Απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ έηνπο 

2010, φηαλ μέζπαζε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν ησλ 

καδηθψλ παθέησλ παξακνλήο γηα Κππξίνπο ζην ρεηκαδφκελν θέληξν ηεο Αζήλαο (δει. 

αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, δηακνλή, δηαηξνθή θαη λπρηεξηλή δηαζθέδαζε). Σν ζηαζεξφ απηφ 

ηνπξηζηηθφ ξεχκα ζπληεξεί ηε θαηαλάισζε ζε θαηαζηήκαηα, μελνδνρεία (θιπ), ζε κηα Αζήλα 

πνπ θαίλεηαη λα θζίλεη σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο.  

ε γεληθέο γξακκέο, ηα ηαμίδηα ζηελ Διιάδα εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ην 50% ηνπ 

εμεξρφκελνπ θππξηαθνχ ηνπξηζκνχ. Οη αγαπεκέλνη ειιεληθνί πξννξηζκνί ησλ Κππξίσλ είλαη 

ηα ειιεληθά λεζηά, φπσο ην Αηγαίν θαη ην Ηφλην πέιαγνο θαη θπξίσο  ε Κξήηε, ε Μχθνλνο, ε 

αληνξίλε, ε Ρφδνο, ε Κσο, ε θηάζνο, ε Σήλνο, ε Κέξθπξα, ε Εάθπλζνο θαη ε Κεθαινληά. 

Σν έηνο 2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 428.686 ηαμίδηα θαηνίθσλ ηεο Κχπξνπ πξνο ηελ 

Διιάδα. Αλ θαη νη ζεκαληηθφηεξνη απηνθηλεηφδξνκνη ηεο Κχπξνπ κέζσ ηεξάζηησλ 

“billboards”, πξντφλ ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ελίζρπζε ηεο ρεηκάδνπζαο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, πξνέηξεπαλ ηνπο Κππξίνπο λα επηιέμνπλ ηελ Διιάδα γηα δηαθνπέο, ε αχμεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηελ Διιάδα ήηαλ νξηαθή (4,3%). ε αληίζεζε κε άιινπο 

πξννξηζκνχο, φπσο ηε Βξεηαλία (αχμεζε ηνπιάρηζηνλ θαηά 11,5%), ηε Ρσζία (12,1%), Ηζξαήι 

(20,6%) θαη ην Λίβαλν (17,8%) πνπ θεξδίδνπλ έδαθνο κε ηαρείο ξπζκνχο. Δπίζεο ε Ηζπαλία, ε 

Ηηαιία θαη ην Παξίζη (ιφγσ “Eurodisnay”) θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ Κππξίσλ. 

Ζ ζπκθσλία γηα επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Κππξηαθψλ Αεξνγξακκψλ θαη 

Olympic Air πνπ ππνγξάθεθε ιίγν θαηξφ κεηά ηελ εθπλνή ηνπ έηνπο 2010, επηηξέπεη ηηο 

απεπζείαο πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο θνηλνχ θσδηθνχ ζην δίθηπν δξνκνινγίσλ εζσηεξηθνχ 

θαη εμσηεξηθνχ ησλ δχν εηαηξηψλ. Ζ ζπκθσλία ζπλέδεζε, αξρηθά, ηηο πφιεηο Λάξλαθα θαη 

Πάθν κε Αζήλα, Ρφδν, Ζξάθιεην θαη Θεζζαινλίθε θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ πξννξηζκψλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ησλ δχν αεξνκεηαθνξέσλ. 

εκεηψλεηαη φηη εμ αξρήο, νη δχν αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πξφζθεξαλ ην 63% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ δηαζεζίκσλ ζέζεσλ ζηα δξνκνιφγηα ηνπο κεηαμχ Διιάδνο θαη Κχπξνπ. 

Σέινο, ιεηηνπξγεί θαη πάιη θάπνηνπ είδνπο αθηνπιντθή ζχλδεζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ 

Διιάδα. χκθσλα κε ηε λέα ζχλδεζε επηηξέπεηαη ζε νρεκαηαγσγά πινία λα κεηαθέξνπλ κέρξη 

θαη δψδεθα επηβάηεο. Σα κέηξν απηφ ηθαλνπνηεί αίηεκα θχπξησλ επηβαηψλ πνπ δηαθαηέρνληαη 

απφ ηε θνβία ηνπ αεξνπιάλνπ. Τπελζπκίδεηαη φηη εθαξκνδφηαλ επί πνιιά ρξφληα θαλνληθή 

αθηνπιντθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, πνπ φκσο ιφγσ ησλ ζπρλψλ αεξνπνξηθψλ 

δξνκνινγίσλ ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο, θξίζεθε νηθνλνκηθά αζχκθνξε θαη έιαβε ηέινο ην 

1998. 

Ζ θππξηαθή θπβέξλεζε επεδίσμε ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο αθηνπιντθήο ζχλδεζεο κε ηελ 

Διιάδα, ηελ Ηηαιία, θαη ην Ηζξαήι κε ζηφρν λα ρξεκαηνδνηνχληαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ 

εκπιεθνκέλσλ εηαηξηψλ θαηά 70% απφ ηελ Δπξ. Έλσζε, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ηεο ΔΔ γηα 

ηε Μεζφγεην. Ωζηφζν, ε Ηηαιία απέζπξε ην ελδηαθέξνλ ηεο, ελψ ε φιε πξνζπάζεηα δελ έρεη 

αθφκα επνδσζεί. 

 
πκπεξαζκαηηθά, ε δηαρξνληθά δπλακηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ζην 

ΑΔΠ ζπλερίζηεθε θαη ην 2010 θαη ην πνζνζηφ ηνπ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ παξακέλεη 

θνληά ζην 80%. Όπσο είλαη θπζηθφ, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο δνθηκάζηεθε ζθιεξά απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ πηψζε ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Οη εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

δηαρξνληθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ κεηεμέιημε θαη αλάδεημε ηεο Κχπξνπ ζε 

δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ θέληξν παξνρήο ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ. Ζ πξνζπάζεηα απηή 

ζπλδπάδεηαη κε ηε βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο.  

Ο πξνβιεκαηηζκφο φκσο πνπ αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη κεηαμχ νξηζκέλσλ αλαιπηψλ 

είλαη εάλ ην κέρξη ηψξα νηθνλνκηθφ κνληέιν έθζαζε ζηα φξηα ηνπ. Σν ηεξάζηην κέγεζνο ησλ 

ηξαπεδψλ ζε ζρέζε κε ηε ινηπή νηθνλνκία, κεηά ηελ αξλεηηθή Ηξιαλδηθή ηξαπεδηθή εκπεηξία 
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πνπ αλέδεημε ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε, ππνρξεψλεη ζε αλαζεψξεζε ηνπ ζηφρνπ αλάδεημεο 

ηεο Κχπξνπ ζε δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ θέληξν. Σν 50% πεξίπνπ ησλ ζεκαληηθψλ ξσζηθψλ 

θεθαιαίσλ-εηζξνψλ ζην θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ είλαη παξά ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαη 

φρη πξαγκαηηθά θεθάιαηα πνπ απνηεινχλ θαηαζέζεηο ή επελδχζεηο. Καζίζηαηαη ινηπφλ 

πξνθαλήο ε αλάγθε θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ θαη ηνπ ξφινπ ελφο ηέηνηνπ δηεζλνχο 

επηρεηξεκαηηθνχ θέληξνπ. 

 Σέινο νη ινηπνί ππιψλεο ηνπ θππξηαθνχ νηθνλνκηθνχ ζαχκαηνο (ηνπξηζηηθφο θαη  

θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο) βξίζθνληαη ζε βαζεηά θξίζε θαη δελ απνηεινχλ πιένλ εγγχεζε φηη 

ζα είλαη ζε ζέζε λα ζηεξίμνπλ θαη πάιη καθξνρξφληα ηελ θππξηαθή νηθνλνκία. Ζ λαπηηιία, 

φκσο,  θαίλεηαη λα δίλεη αξθεηέο ππνζρέζεηο γηα ην κέιινλ αιιά απφ κφλε ηεο δελ επαξθεί γηα 

λα ζηεξηρζεί ην φξακα ελφο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθνχ θέληξνπ.  

 

2. Βηνκεραληθή πνιηηηθή 

Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ζπκκεηέρεη, θαηά 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ κε πνζνζηφ 18-19%. Ο ελ ιφγσ θιάδνο 

πξφζθεξε απαζρφιεζε ζην 9,9% πεξίπνπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ο ηνκέαο ηεο 

κεηαπνίεζεο  γλψξηζε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ βηνκεραληθήο 

πξνέιεπζεο, αιιά θαη κεησκέλε εζσηεξηθή δήηεζε. Οη ζεκαληηθφηεξνη θιάδνη ηνπ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο είλαη θπξίσο απηνί ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηεο ηππνγξαθίαο, ησλ επίπισλ, ησλ 

κεηαιιηθψλ, ησλ θαπληθψλ, ησλ πιαζηηθψλ, ησλ ρεκηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ.  

Μεηά ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔΔ, νη θππξηαθέο επηρεηξήζεηο επηβαξχλζεθαλ κε ην 

θφζηνο ηεο ελαξκφληζεο κε ην επξσπατθφ θεθηεκέλν, ελψ νη θιάδνη εληάζεσο εξγαζίαο 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο, φρη κφλν ζηηο αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, αιιά θαη ζηε θππξηαθή αγνξά. Ο δηεζλήο αληαγσληζκφο εληείλεηαη ηφζν απφ ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ρακεινχ εξγαηηθνχ θφζηνπο, φζν θαη απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο πνπ 

ζπλδπάδνπλ ζρέδην, πνηφηεηα, απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηή, λένπο ηξφπνπο επέιηθηεο 

παξαγσγήο γηα εληζρπκέλε παξαγσγηθφηεηα, εξγαζία θαη απφδνζε θεθαιαίνπ. 

Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ, θαηά ην 2010 ν ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο παξνπζίαζε 

αξλεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο (-0,9%)  κεγαιχηεξν ζε ζχγθξηζε κε απηφλ ηνπ 2009 (-0,6%). Ζ δε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζην ΑΔΠ κεηψζεθε ζην 7,0% ζε ζχγθξηζε κε 7,2% ην 2009. Απφ ηνπο 

ππνηνκείο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα δηεζψζε εθείλνο ηεο παξαγσγήο ραινπκηνχ (βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ). Ο ζεκαληηθφο ππνηνκέαο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο δηαηεξήζεθε ζε αμηφινγα 

επίπεδα παξά ηε θξίζε. Σα θπξηφηεξα βηνκεραληθά πξντφληα ηεο Κχπξνπ είλαη ηα 

θαξκαθεπηηθά, νη θσηνεπαίζζεηεο εκη-αγψγηκεο ζπζθεπέο, ηα ηξφθηκα, ηα πνηά θαη ν 

επεμεξγαζκέλνο θαπλφο.  

Ζ θππξηαθή βηνκεραληθή πνιηηηθή ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

δεκηνπξγία Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε εγθαζίδξπζε βηνκεραληθψλ 

κνλάδσλ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θεθαιαηνπρηθφ θφζηνο. ηελ ειεχζεξε Κχπξν ιεηηνπξγνχλ 

12 Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο επαξρίεο. Οη Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο 

ζπκπιεξψλνληαη απφ 100 πεξίπνπ Βηνκεραληθέο/Βηνηερληθέο Εψλεο. Σέινο, ε Διεχζεξε Εψλε 

Λάξλαθαο πξνζπαζεί κε δπζθνιία λ‟ αλαπηχμεη, επίζεο, βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο ελ κέζσ 

θξίζεο. Σν 2010  αλεγέξζεθαλ 2 εξγνζηαζηαθά θηήξηα θαη εθκηζζψζεθαλ 14 βηνκεραληθά 

νηθφπεδα. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε θππξηαθή κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, ζπγθξηλφκελε κε ην κέζν 

φξν ησλ ινηπψλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ., παξνπζηάδεη ηε ηειεπηαία δεθαεηία ρακειή παξαγσγηθφηεηα, 

πςειφ εξγαηηθφ θφζηνο αιιά θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία.  

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ σο αθνινχζσο: 

Ζ θαιιηέξγεηα θαηαλαισηηθήο πίζηεο (brand loyalty) ζηα εγρψξηα πξντφληα θαζηζηά 

εμαζθαιηζκέλε ηελ ηνπηθή αγνξά ζηηο θππξηαθέο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο (πρ ζηνπο θιάδνπο 

πνηνπνηίαο, δπζνπνηίαο, γαιαθηνθνκηθψλ-ιεπθφ γηανχξηη, ραινχκη-, θξεάησλ, θαξκαθεπηηθψλ). 

Σν επλντθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα πξνζέιθπζε επελδχζεσλ (ρακειφο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ, επέιηθηεο δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο θαη έλαξμεο ιεηηνπξγίαο εηαηξίαο) 

απμάλεη ην βαζκφ ειθπζηηθφηεηαο ηεο Κχπξνπ. Ζ ηάζε πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ πνηφηεηα 

νδεγεί ζηελ ηθαλνπνηεηηθή πξνζηηζέκελε αμία ηεο Κππξηαθήο κεηαπνίεζεο (πρ θαξκαθεπηηθά 

πξντφληα, παξαζηηνθηφλα, ρξψκαηα θαη βεξλίθηα, ζεξκνζίθσλεο θιπ). Ζ επηηπρεκέλε 
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εθαξκνγή  απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζεηξάο κεζφδσλ  ζηήξημεο ηεο δήηεζεο ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ εμαζθαιίδεη ηελ απνξξφθεζε φιεο ζρεδφλ ηεο παξαγσγήο (πρ παξαγσγή κε 

ζπκβφιαην θαη επαλαζπζθεπαζίεο- repackaging- γηα ινγαξηαζκφ μέλσλ εηαηξεηψλ πνπ 

εκπνξεχνληαη παξαζηηνγελή πξντφληα, θαηαζθεπέο ζχκθσλα κε αηνκηθέο απαηηήζεηο-tailor 

made- ζηα έπηπια, ζχζηεκα επηζηξεθφκελσλ θηαιψλ ζηε πνηνπνηεία/δπζνπαξαγσγή θιπ).   

Οη ζεκαληηθφηεξεο αδπλακίεο ηεο θππξηαθήο κεηαπνίεζεο, είλαη κε ηε ζεηξά ηνπο νη 

εμήο: 

Ζ ρακειή παξαγσγηθφηεηα (πρ θιάδνη πιαζηηθψλ, θαξκαθεπηηθψλ, πνηνπνηίαο, 

θξεάησλ, ρξσκάησλ θαη ζεξκνζηθψλσλ) θαη ην πςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο/θφζηνο παξαγσγήο 

ιφγσ ρακεινχο παξαγσγηθφηεηαο, πςεινχ εξγαηηθνχ θφζηνπο-ΑΣΑ-, αθξηβψλ πξψησλ πιψλ, 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ππν-απαζρφιεζεο ησλ κεραλεκάησλ (θιπ) απνηεινχλ ηηο θπξηφηεξεο 

αδπλακίεο ηεο Κππξηαθήο βηνκεραλίαο. Οη ινηπνί  αξλεηηθνί παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ 

δπζκελψο είλαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε κεγάιε επαηζζεζία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο κεηαβνιέο ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ,   ην κηθξφ κέγεζνο ησλ εηαηξηψλ αιιά 

θαη ηεο ηνπηθήο αγνξάο, ε γξαθεηνθξαηία, ε έιιεηςε πξντνληηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ε 

πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά πξντνληηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ έρεη εηζέιζεη ζε πεξίνδν ζνβαξήο 

χθεζεο. Ζ βαζηθή αηηία γηα ηελ κείσζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο βξίζθεηαη ζηε δηεζλή 

νηθνλνκηθή θξίζε, ζηελ πηψζε αγνξαπσιεζηψλ αθηλήησλ απφ κε Κχπξηνπο, θπξίσο 

Βξεηαλνχο. Οη κεηψζεηο ησλ ηηκψλ αθηλήησλ ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ νη θαηαζθεπαζηέο, νη 

νπνίεο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ππεξέβεζαλ θαη ην 20% δελ θαηάθεξαλ λα αλαζεξκάλνπλ ηελ 

αγνξά. Οη κεγαιχηεξεο κεηψζεηο (πρ 75-80%) θαηεγξάθεζαλ ζηηο επαξρίεο ηεο Ακκνρψζηνπ, 

ηεο Λάξλαθαο θαη Πάθνπ πνπ δηαθξίλνληαη ζην ηνκέα ηεο εμνρηθήο θαηνηθίαο. Ζ θξίζε αθνξά 

θπξίσο ηηο ηξείο πξναλαθεξζείζεο παξαιηαθέο πφιεηο, κε εμαίξεζε ηε Λεκεζφ (φπνπ θαηνηθεί 

εχπνξε ξσζηθή θνηλφηεηα), ζε αληίζεζε κε ηα ινηπά αζηηθά θέληξα. 

Ζ αμία ηεο εηήζηαο παξαγσγήο απφ ηα νξπρεία θαη ηα ιαηνκεία θαηά ηελ παξειζνχζα 

δεθαεηία ππεξβαίλεη ηα 50-55 εθαηνκ. Δπξψ. Ζ κνλαδηθή κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ππάξρεη ζήκεξα ζηελ ρψξα είλαη ην κεηαιιείν ραιθνχ ηεο θνπξηψηηζζαο. Ζ ιαηνκηθή 

βηνκεραλία είλαη έληνλα δξαζηεξηνπνηεκέλε θαη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ 167 ιαηνκεία πνπ 

παξάγνπλ δηάθνξα πεηξψκαηα θαη βηνκεραληθά νξπθηά. 

Σέινο ηα επφκελα ρξφληα επειπηζηείηαη ε αλάπηπμε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα (θπζηθνχ 

αεξίνπ, πεηξνρεκηθψλ θιπ) ζε ζπλάξηεζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ γηα απνζέκαηα 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ. 

 

3.  Αγξνηηθή πνιηηηθή 

Ο πξσηνγελήο ηνκέαο βξίζθεηαη, αθφκε, ζε κηα κεηαβαηηθή θάζε πνπ νθείιεηαη ζην 

λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγήζεθε σο απνηέιεζκα ηεο πιήξνπο έληαμεο ηεο 

Κχπξνπ ζηελ Δ.Δ. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ 

παξνπζηάδεη, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, κηα ζηαζεξά πησηηθή ηάζε. Απφ ην 16% ηνπ ΑΔΠ πνπ 

θαηαιάκβαλε ην 1960, κεηψζεθε δηαρξνληθά ζην 3,4% ην 2004, ζε 2,3% ην 2009 θαη 2,4 % ην 

2010.  

Απφ ηελ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ λεζηνχ (925.100 εθηάξηα) πεξίπνπ 589.880 εθηάξηα 

ειέγρνληαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη απφ απηά ε γεσξγηθή γε απνηειεί ην 24,0%, ηα 

δάζε ην 23,7%, νη άιιεο δαζνθαιπκκέλεο εθηάζεηο ην 30,3%, ε άγνλε θαη αθαιιηέξγεηε γε ην 

9,6% θαη ε νηθηζηηθή γε ην ππφινηπν 12,4%. Καηά ηελ γεσξγηθή απνγξαθή ηνπ 2003 ε 

ζπλνιηθή έθηαζε ηεο γεσξγηθήο γεο ήηαλ 141.700 εθηάξηα θαη έθηνηε ππνινγίδεηαη λα έρεη 

κεησζεί θαηά, ηνπιάρηζηνλ, 1,5%. Σέζζεξεηο  θαιιηέξγεηεο θαιχπηνπλ ην 77,5% ηεο αγξνηηθήο 

γεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζηηεξά θαιχπηνπλ ην 43,4%, ηα θηελνηξνθηθά θπηά ην 15,5%, νη 

ακπειψλεο ην 11,0% θαη νη ειηέο καδί κε ηηο ραξνππηέο ην 7,6%. Ζ κείσζε ηεο γεσξγηθήο γεο 

έρεη επεξεάζεη, θπξίσο, ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ ακπειηψλ θαη ησλ εζπεξηδνεηδψλ.  

Ο αξηζκφο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αλέξρεηαη ζηηο 45.000, κε θάζε 

εθκεηάιιεπζε λα απνηειείηαη θαηά κέζν φξν απφ 5 αγξνηεκάρηα ζπλνιηθήο έθηαζεο 35 

ζηξεκκάησλ. Σν κηθξφ κέγεζνο θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ αγξνηηθνχ θιήξνπ, δπζρεξαίλνπλ 

ηελ νξζή θαη απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηδηαίηεξα ζηηο εκηνξεηλέο 
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πεξηνρέο. Σα ζεκαληηθφηεξα γεσξγηθά πξντφληα πνπ παξάγεη ε Κππξηαθή γε είλαη: ζηηεξά, 

παηάηεο, ζηαθχιηα, εζπεξηδνεηδή, ιαραληθά θαη ειηέο.  

Όζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα βηνινγηθψλ πξντφλησλ, νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο 

αλέξρνληαη ζε 3.200 εθηάξηα θαη απνηεινχλ ην 2,4% ηνπ ζπλφινπ ηεο γεσξγηθήο γεο. Οη πην 

ζεκαληηθέο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο είλαη νη ειηέο (35%), ηα ζηηεξά (49) θαη ηα ακπέιηα (7%).  

ηηο  πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ νη παξαγφκελεο  πνζφηεηεο είλαη επαξθείο γηα ηελ θάιπςε ηεο 

εγρψξηαο θαηαλάισζεο, γηα κεξηθά «ειιεηκκαηηθά» πξντφληα γίλνληαη εηζαγσγέο θαη γηα 

θάπνηα άιια πξαγκαηνπνηνχληαη εμαγσγέο θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

α) Ζ θπηηθή παξαγσγή πεξηιακβάλεη ηα «θηελνηξνθηθά θπηά» πνπ θαηαιακβάλνπλ 

ηηο κεγαιχηεξεο εθηάζεηο (33,7 ρηιηάδεο εθηάξηα πεξίπνπ), ηα ζηηεξά (31 ρηιηάδεο εθηάξηα), ηηο 

ειηέο (12 ρηιηάδεο εθηάξηα), ηα ακπέιηα (8,8  ρηιηάδεο εθηάξηα) θαη ηα θαηεμνρήλ εμαγψγηκα 

πξντφληα, φπσο παηάηεο (4,9 ρηιηάδεο εθηάξηα) θαη εζπεξηδνεηδή (4,9 ρηιηάδεο εθηάξηα). ε 

έθηαζε πεξίπνπ 2,1 ρηιηάδσλ  εθηαξίσλ θαιιηεξγνχληαη πεπνλνεηδή θαη άιια ιαραληθά 

(ληνκάηεο, αγγνχξηα, θπιιψδε θιπ) ελψ ζε νξεηλέο πεξηνρέο θπιινβφια-νπσξνθφξα δέληξα 

(πρ κειηέο, αριαδηέο, ξνδαθηληέο, θεξαζηέο θιπ.   

Ωο πξνο ην ζέκα ηεο δηαηήξεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ νη ηξεηο πην 

παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο είλαη νη  ειηέο, ραξνππηέο θαη ακπγδαιηέο.  Οη ειηέο πήξαλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα αλάπηπμε κε ηε δεκηνπξγία λέσλ αξδεπφκελσλ θπηεηψλ κε απνηέιεζκα ε 

έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο λα μεπεξλά πιένλ απηή ησλ εζπεξηδνεηδψλ. Με ηε ζεηξά ηεο, ε 

παξαγσγή ειαηνιάδνπ έρεη νδεγήζεη ζε ζρεηηθή απηάξθεηα θαη αθφκε ζε εμαγσγέο. Σν ίδην 

θαηλφκελν, αιιά κε πην έληνλν ηξφπν, παξαηεξείηαη ζηηο παηάηεο θαη ηα εζπεξηδνεηδή. 

Αληίζεηα εηζάγνληαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζηηεξψλ  Ζ θαιιηέξγεηα ησλ εζπεξηδνεηδψλ 

ζπξξηθλψλεηαη ιφγσ ησλ δηεζλψλ αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ, ηεο αλνκβξίαο (θιπ) θαη 

δεκηνπξγείηαη έηζη  ε αλάγθε αλαδηάξζξσζεο θάπνησλ θαιιηεξγεηψλ, φπσο ηεο παηάηαο. 

β )Ζ θηελνηξνθηθή παξαγσγή αλ θαη είλαη αξθεηά αληαγσληζηηθή, ελ ηνχηνηο θαηά 

πεξηφδνπο αληηκεησπίδεη εμεηδηθεπκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θξνχζκαηα αθζψδνπο 

ππξεηνχ, ηελ πξνζβνιή κεγάινπ αξηζκνχ αηγνπξνβάησλ απφ ηελ ηξνκψδε λφζν θαη ηηο 

κνιπζκέλεο δσνηξνθέο, κε απνηέιεζκα ηελ αλίρλεπζε αθιαηνμηλψλ ζην αγειαδηλφ γάια. Ζ 

αλεπάξθεηα ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο δσνηξνθψλ θαη ε, θαηά ζπλέπεηα, κεγάιε εμάξηεζε απφ 

ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ απνηειεί έλα πξφζζεην πξφβιεκα γηα ηελ θηελνηξνθία ηεο Κχπξνπ, 

αθνχ επεξεάδεη, δπζκελψο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Σέινο ε ελαξκφληζε κε ηα ηζρχνληα 

ζηελ Δ.Δ., δεκηνπξγεί λέεο ππνρξεψζεηο ζηηο κεγάιεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, θπξίσο 

ρνηξνζηάζηα θαη βνπζηάζηα, νη νπνίεο ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο βέιηηζηεο ηερληθέο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ, θάηη πνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο επελδχζεηο θαη απμάλεη ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 Δπίζεο νη δχν θπξηφηεξνη παξαγσγνί γάιαθηνο, θαηεγνξνχληαη απφ ηηο ηνπηθέο 

γαιαθηνβηνκεραλίεο γηα κνλνπσιηαθέο ή νιηγνπσιηαθέο πξαθηηθέο κε απνηέιεζκα ε ηηκή 

παξαγσγνχ-πξνκεζεπηή γάιαθηνο πξνο ηε βηνκεραλία λα είλαη απφ ηηο πςειφηεξεο ζηελ Δ.Δ., 

αλ φρη ε πςειφηεξε. 

Ζ Κχπξνο έρεη απηάξθεηα ρνηξηλνχ θξέαηνο, θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη απγψλ. Παξά ηελ 

αλάπηπμε, ν βαζκφο απηάξθεηαο ζηελ αηγνπξνβαηνηξνθεία είλαη γχξσ ζην 80%, ελψ 

κεγαιχηεξε εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο έρεη ν ηνκέαο ηνπ βνδηλνχ θξέαηνο. Οη κνλάδεο 

αγειαδνηξνθείαο είλαη κεηθηέο, δειαδή ε παξαγσγή γάιαθηνο θαη ε πάρπλζε κφζρσλ γίλνληαη 

ζηελ ίδηα κνλάδα. Παξά ηε ζρεηηθή απηάξθεηα ζην θξέζθν γάια, πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζεκαληηθέο εηζαγσγέο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ.  

ηε Κχπξν ιεηηνπξγνχλ 236 βνπζηάζηα ζηα νπνία γίλεηαη εθηξνθή 55.000 βννεηδψλ 

πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ 24.000 γαιαθηνθφξσλ αγειάδσλ. ηε ρνηξνηξνθία ιεηηνπξγνχλ 95 

νξγαλσκέλα ρνηξνζηάζηα. Ο αξηζκφο αηγνπξνβάησλ αλέξρεηαη ζε 451.000 πεξίπνπ.  

Ζ πηελνηξνθία (102 πηελνηξνθηθέο κνλάδεο) αληηκεησπίδεη αληαγσληζκφ απφ ηηο 

κεγάιεο θαη ζχγρξνλεο πηελνηξνθηθέο κνλάδεο ηνπ Ηζξαήι, πνπ ιφγσ ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ 

παξέρεη ε  Δ.Δ. ζηελ ρψξα απηή, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αληαγσληζζνχλ ηηο αληίζηνηρεο 

Κππξηαθέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά.  

γ) Ζ αιηεία έρεη πεξηνξηζκέλε ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ, ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ αιηεπηηθνχ πινχηνπ ησλ Κππξηαθψλ ζαιαζζψλ αιιά θαη ηεο θαηνρήο, απφ ηελ 

Σνπξθία, ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αιηεπηηθψλ πεδίσλ ηεο Νήζνπ. Ζ ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή 
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ηεο ζαιάζζηαο αιηείαο αλέξρεηαη ζηνπο 1.900-2.000 ηφλνπο. Ζ παξαγσγή ςαξηψλ απφ ηηο 

πδαηνθαιιηέξγεηεο γίλεηαη απφ κηθξφ αξηζκφ κνλάδσλ πνπ απνηειείηαη απφ 7 ηρζπνηξνθεία 

πάρπλζεο ηζηπνχξαο θαη ιαπξαθηνχ, δχν ηρζπνηξνθεία πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

πάρπλζε εξπζξνχ ηφλνπ θαη 9 κηθξέο κνλάδεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή πέζηξνθαο. 

Ζ κηζή πεξίπνπ παξαγσγή, εμάγεηαη θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο.  

Οξηζκέλα απφ ηα παξαγφκελα αγξνηηθά πξντφληα εμάγνληαη πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., 

αιιά θαη πξνο ηξίηεο ρψξεο, θπξίσο γεηηνληθέο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη Κππξηαθέο παηάηεο 

θαη ηα εζπεξηδνεηδή είλαη βαζηθά εμαγψγηκα πξντφληα. Σν 93-95% ηεο παξαγσγήο θππξηαθήο 

παηάηαο εμάγεηαη ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ην ππφινηπν πξνο ηξίηεο ρψξεο. Σν 75% ηνπιάρηζηνλ  

ησλ εηήζησλ εμαγσγψλ  εζπεξηδνεηδψλ θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο αγνξέο ηεο Δ.Δ. θαη ην ππφινηπν 

πξνο ηξίηεο ρψξεο. 

Ζ κεηαπνίεζε ησλ «γθξέηπθξνπη» θαη ε παξαγσγή ρπκψλ (θιπ) απνηεινχζε γηα 

ρξφληα κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Ζ θζίλνπζα 

φκσο πνξεία ησλ εμαγσγψλ θξέζθσλ εζπεξηδνεηδψλ ζπλέηεηλε επίζεο ζηελ αχμεζε ηεο 

κεηαπνίεζεο θαη ησλ εμαγσγψλ ηεο (πρ ρπκνί εζπεξηδνεηδψλ). Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο-

εμαγσγέο κεηαπνηεκέλσλ εζπεξηδνεηδψλ απηέο αθνξνχλ εηζαγσγέο ρπκνχ πνξηνθαιηνχ θαη 

εμαγσγέο κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ (ρπκψλ θαη ηεκαρίσλ) «γθξέηπθξνπη», ιεκνληνχ θαη 

πνξηνθαιηνχ.  

Σα νηλνπνηήζηκα ζηαθχιηα κεηαπνηνχληαη απφ ηέζζεξηο νηλνβηνκεραλίεο θαη ηνπηθά 

νηλνπνηεία. Παξάγεηαη επίζεο νηλφπλεπκα θαη άιια πξντφληα, εμεηδηθεπκέλα θαη κε. 

Ζ δσηθή παξαγσγή δελ επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο ρψξαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ 

εηζάγνληαη φισλ ησλ εηδψλ θξέαηα απφ δηάθνξεο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

Διιάδαο, απφ ηελ νπνία εηζάγεηαη θπξίσο πξφβεην θξέαο. Σν κνλαδηθφ άμην ιφγνπ εμαγψγηκν 

γαιαθηνθνκηθφ πξντφλ ηεο δσηθήο παξαγσγήο είλαη ην ραινχκη. Σν πξντφλ απηφ παξάγεηαη απφ 

κίγκα αγειαδηλνχ θαη αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο. Ζ κέζε εηήζηα παξαγσγή ραινπκηνχ, είλαη πεξί 

ηνπο 12.000 ηφλνπο, εθ ησλ νπνίσλ εμάγεηαη ην 55% πεξίπνπ θαη απνθέξεη έζνδα χςνπο 41 

εθαηνκ. επξψ. Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ έρεη θαηνρπξψζεη ην 

ραινχκη σο εκπνξηθφ ζήκα (Trade Mark) ζην Ζλ. Βαζίιεην, ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά, ελψ 

εθθξεκεί ζηηο Βξπμέιιεο ν θάθεινο γηα εγγξαθή ηνπ ραινπκηνχ σο πξντφληνο 

Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ).  

 Γελ ππάξρεη ληφπηα παξαγσγή βνπηχξνπ ή ζθφλεο γάιαθηνο. Σέινο αμηφινγε 

ζεσξείηαη θαη ε παξαγσγή παξαδνζηαθψλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ φπσο ραινπκηνχ απφ 

αηγνπξφβεην γάια, γιπθψλ απφ θξνχηα, «ζνπηδνχθνπ», αιιαληηθψλ θιπ.. 

 

 
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 

 

ην πιαίζην ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ) γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 ζα 

δηαηεζνχλ θνλδχιηα ζηελ Κχπξν ζπλνιηθνχ χςνπο 162, 5 εθ. Δπξψ απφ ην Δπξσπατθφ 

Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ απηψλ , ε Κχπξνο 

ζπλέηαμε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, σο πξνο ηνπο γεληθνχο 
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ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη ηνκείο, πνπ εμεηδηθεχνληαη κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 2007-2013. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 325 εθ. 

Δπξψ, απφ ηα νπνία 162,5 εθ. Δπξψ (δειαδή ην 50%), φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηεινχλ 

θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Δπηπιένλ έλα πνζφ 55 εθ. Δπξψ απνηειεί θξαηηθή ελίζρπζε. 

   

4. Ξέλεο επελδχζεηο 

4.1 Επελδπηηθό Καζεζηώο   

Οη μέλνη επελδπηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο  κέρξη θαη 100%, είηε πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο ΔΔ, είηε εθηφο ρσξψλ ηεο ΔΔ. Γηα 

ηνπο επελδπηέο ρσξψλ ηεο ΔΔ δελ πθίζηαηαη θαλέλαο πεξηνξηζκφο ζηελ απφθηεζε γεο, θάηη 

πνπ φκσο δελ ηζρχεη γηα ηνπο επελδπηέο ηξίησλ ρσξψλ. ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο 

θαη Σνπξηζκνχ (ΤΔΒΣ) ιεηηνπξγεί εδψ θαη κεξηθά ρξφληα ε Τπεξεζία Μνλνζπξηδηθήο 

Πξφζβαζεο γηα ηελ ηαρεία ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ (www.mcit.gov.cy).   

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008, ιεηηνπξγεί, ππφ ηελ επνπηεία θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ΤΔΒΣ, ν Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ (CIPA: www.cipa.org.cy), ζην 

δσδεθακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρνπλ δέθα άηνκα απφ ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. Ο CIPA έρεη επηθνξηηζζεί κε ηελ πξνψζεζε ηεο Κχπξνπ σο ειθπζηηθνχ επελδπηηθνχ 

πξννξηζκνχ θαη ηελ πξνζέιθπζε μέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ γηα άκεζεο επελδχζεηο ζε 

ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο (ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ινγηζηηθέο-λνκηθέο 

ππεξεζίεο, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, λαπηηιία, αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, έξεπλα θαη αλάπηπμε, εθπαίδεπζε, ππεξεζίεο πγείαο, ηνπξηζκφο), ηελ δηεπθφιπλζε 

λέσλ επελδπηψλ λα πινπνηήζνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηηο επελδχζεηο ηνπο αληηκεησπίδνληαο 

ελδερφκελα δεηήκαηα γξαθεηνθξαηίαο, ηελ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηελ δηελέξγεηα ησλ 

απαξαίηεησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ βειηηψλνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα θαη ηελ εηθφλα ηεο 

Κχπξνπ σο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθνχ θέληξνπ θιπ.. Γηα ηελ πεξίνδν 2009-2010 εθαξκφζηεθαλ 

ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα γηα ππνςήθηνπο επελδπηέο κε ζηφρεπζε ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

Υξεκαηνπηζησηηθφο, Ναπηηιία, Δπηθνηλσλίεο, Δλέξγεηα, Σνπξηζκφο, Δθπαίδεπζε, Πεξίζαιςε, 

Έξεπλα θαη Σερλνινγία.  

ην θηιφδνμν πιαίζην ηεο πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ ζε ηνκείο πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο (εηζαγσγή ηερλνγλσζίαο), ηεο δεκηνπξγίαο επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ζε ηνκείο 

φπνπ ππάξρεη αλεξγία, ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ηεο εηζαγσγήο 

μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηεο γεσγξαθηθήο δψλεο ηεο Κχπξνπ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, έρεη ζπζηαζεί (Ν.69/1975, Καλνληζκφο 276/1981, Σεισλεηαθνί Καλνληζκνί 

ΔΔ) θαη ιεηηνπξγεί, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο,  ε Διεχζεξε 

Εψλε ηεο Λάξλαθαο, πνπ βξίζθεηαη ελληά ρικ. απφ ην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο θαη έμη ρικ. απφ 

ην αεξνδξφκην ηεο πφιεο.  

 

ε φ,ηη αθνξά ηα θίλεηξα πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ζηελ 

αλσηέξσ Διεχζεξε Εψλε, ζεκεηψλνπκε : 

 

 ηελ θαηάξγεζε ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη θφξσλ γηα αγαζά πνπ εηζάγνληαη 

ζηελ Διεχζεξε Εψλε θαζψο θαη 

 ην θφζηνο ελνηθίαζεο ρψξνπ γηα βηνκεραληθή παξαγσγή εληφο ηεο Εψλεο, πνπ 

αλέξρεηαη ζην ζπκβνιηθφ πνζφ ηεο κηαο Κππξηαθήο Λίξαο (1,71 Δπξψ πεξίπνπ) γηα ηελ 

πξψηε πεληαεηία ελψ ην εηήζην θφζηνο ελνηθίαζεο ρψξνπ, κεηά ηελ πεληαεηία, 

αλέξρεηαη ζε 525 Κππξηαθέο Λίξεο (896 επξψ)/ζηξέκκα. 

 

ε φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ρψξνπο εληφο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο, ε εγθαηάζηαζε 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηειεθσληθψλ γξακκψλ είλαη δσξεάλ. Αξκφδην γηα ηε δηαδηθαζία 

ελνηθίαζεο βηνκεραληθνχ ρψξνπ, δηαξθείαο 99 εηψλ, είλαη ην Κππξηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ 

θαη Βηνκεραλίαο (www.mcit.gov.cy). χκθσλα πάλησο κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Δκπνξίνπ εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν λα κεηαηξαπεί ε δψλε Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ ηεο Λάξλαθαο 

ζε Βηνκεραληθή Εψλε, πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνχλ νη παξαγσγηθέο κνλάδεο θππξηαθψλ 

εηαηξεηψλ, αθνχ νη αξρηθνί ζθνπνί ηεο δψλεο εκπνξίνπ δελ θαίλεηαη λα επνδψζεθαλ.   

http://www.mcit.gov.cy/
http://www.cipa.org.cy/
http://www.mcit.gov.cy/
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Ζ γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Κχπξνπ, ε νπνία πξνζθέξεη πξφζβαζε ηφζν ζε θνηλνηηθέο 

επηρεηξήζεηο φζν θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο -εθηφο ΔΔ- ρψξεο, θαζψο θαη 

ην επλντθφηαην, ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, θνξνινγηθφ θαζεζηψο (ν εηαηξηθφο θφξνο δελ 

μεπεξλά ην 10%), απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ ηελ Κππξηαθή αγνξά 

πφιν έιμεο ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ Κχπξνο δηαζέηεη δχν δηεζλή αεξνδξφκηα ζηε Λάξλαθα θαη ηελ Πάθν θαη έλα επξχ 

δίθηπν ζπλδέζεσλ κε Δπξψπε, Μέζε Αλαηνιή θαη Αζία πνπ εμππεξεηείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο 

απφ 100 δηεζλείο αεξνκεηαθνξείο. Λφγσ ηνπ θαινχ δηθηχνπ ζπλδέζεσλ, απνηειεί 

δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν εκπνξεπκαηηθψλ αεξνκεηαθνξψλ γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή. ηνλ 

ηνκέα ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ, δηαζέηεη δχν ιηκάληα γηα εκπνξεπκαηηθή θαη επηβαηηθή ρξήζε 

ζηε Λεκεζφ θαη ηε Λάξλαθα θαη έλα απνθιεηζηηθά γηα βηνκεραληθή ρξήζε. Λεηηνπξγνχλ, 

επίζεο, ηξεηο ηεξκαηηθνί ζηαζκνί θαπζίκσλ ζε Λάξλαθα, Γεθέιεηα θαη Μνλή. Σν νδηθφ δίθηπν 

είλαη αλεπηπγκέλν, εθηεηλφκελν ζε 12.280 ρικ.. 

 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε Κχπξνο πξνζπαζεί ζπλερψο λα πξνζειθχζεη μέλνπο επελδπηέο, 

πξνβάιινληαο ηελ θαιή πνηφηεηα δσήο, ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ηελ έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ, θαη 

ηηο εμαηξεηηθά θαιέο ζέζεηο πνπ θαηέρεη ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ζηνπο δείθηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, δηαθζνξάο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο ΑΞΔ, πνπ εκθαίλνληαη 

ζηνπο Πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. Κξίλεηαη ζθφπηκν, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη θαη ζηνπο 

ηέζζεξηο απηνχο δείθηεο ε ρψξα εκθαλίδεηαη, ην 2010, λα ράλεη ζέζεηο ζηε γεληθή θαηάηαμε ζε 

ζρέζε κε ην 2009.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΓΔΗΚΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ CPI 

Υώπα* Καηάηαμε 

 2010 2009 

Γαλία 1 2 

νπεδία 4 3 

Διβεηία 8 5 

Γεξκαλία 15 14 

ΖΠΑ 22 19 

ΚΤΠΡΟ 28 27 

Ηζξαήι 30 32 

Σνπξθία 56 61 

πΓΓΜ 62 71 

Ρνπκαλία  69 71 

Βνπιγαξία 72 71 

ΔΛΛΑΓΑ 78 71 

Αίγππηνο 98 111 

πξία  127 126 

Ρσζία 154 146 
Πεγή: Transparency International 

 (*) χλνιν 180 ρσξψλ 

ΓΔΗΚΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ 

GCI 

Υώπα* Καηάηαμε 

 2010-2011 2009-2010 

Διβεηία 1 1 

νπεδία 2 4 

ΗΠΑ 4 2 

Γεξκαλία 5 7 

Ιζξαήι 24 27 

ΚΤΠΡΟ 40 34 

Σνπξθία 61 61 

Βνπιγαξία 71 76 

ΕΛΛΑΔΑ 83 71 

Αιβαλία 88 96 

πξία 97 94 

Ληβύε 100 88 
Πεγή: World Economic Forum    

(*) χλνιν 139 ρσξψλ      
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4.2 Άκεζεο Ξέλεο Επελδύζεηο (ΑΞΕ) 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ, νη Άκεζεο Ξέλεο 

Δπελδχζεηο (ΑΞΔ) ζηελ Κχπξν αλήιζαλ, ην 2010, ζηα 1.356,5 εθ. επξψ, ζεκεηψλνληαο 

ζεκαληηθή πηψζε ζε ζρέζε κε ην 2009 (2.872,8 εθ. επξψ), ελψ κεγάιε ήηαλ ε κείσζε θαη ησλ 

θππξηαθψλ ΑΞΔ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο πεξηνξίζηεθαλ ζε 593,6 εθ. επξψ απφ 1.874,7 εθ. επξψ 

ην 2009.  
 

ΆΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ: ΔΗΡΟΔ – ΔΚΡΟΔ 2000 – 2010 (ΔΚ. ΔΤΡΩ) 
 

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

2.400

2.700

3.000

3.300

200
0

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

AΞΔ κε θαηνίθσλ ζε Κύπξν

ΑΞΔ Καηνίθσλ Κύπξνπ ζε Δμσηεξηθό 

 
Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα Κύπξνπ 

 
Δπηζεκαίλεηαη, πάλησο, φηη εάλ ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη νληφηεηεο ρσξίο θπζηθή 

παξνπζία ην πνζφ ησλ ΑΞΔ ζηελ Κχπξν (ην 2010) αλήιζε ζε 3.669,6 εθ. επξψ έλαληη 4.121,5 

εθ. επξψ ην πξνεγνχκελν έηνο. Αληηζηνίρσο, φζνλ αθνξά ζηηο θππξηαθέο ΑΞΔ ζην εμσηεξηθφ 

(ζπκ/λσλ νληνηήησλ ρσξίο θπζηθή παξνπζία) ην πνζφ αλήιζε ζε 3.186,1 εθ. επξψ έλαληη 

3.636,4 εθ. επξψ ην 2009. 

 

ΓΔΗΚΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

(Ease of Doing Business Index)       

Υώπα* Καηάηαμε 

 2010 2009 

ηγθαπνχξε 1 1 

Ηλσκέλν Βαζίιεην 4 4 

ΗΠΑ 5 5 

Γαλία 6 6 

Ιξιαλδία 8 9 

ΚΤΠΡΟ  37 35 

πΓΓΜ 38 36 

Ρνπκαλία 56 54 

Σνπξθία 65 60 

Ιηαιία 80 76 

Αιβαλία 82 81 

ΕΛΛΑΔΑ 109 97 

Ρσζία 123 116 

Βξαδηιία 127 124 
Πεγή:  World Bank                                                                             

(*) χλνιν 183 ρσξψλ                                                                                 

ΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΖ FDIs 

Υώπα* Καηάηαμε 

 2010 2009 

Λνπμεκβνχξγν 1 1 

Υνλγθ - Κνλγθ 2 3 

ΚΤΠΡΟ 8 4 

Βνπιγαξία 42 27 

πΓΓΜ 56 79 

Αίγππηνο 57 56 

Ιζξαήι 68 75 

Γεξκαλία 104 110 

Γαιιία 105 105 

Σνπξθία 108 102 

νπεδία 109 71 

ΕΛΛΑΔΑ 119 122 

Ιηαιία 126 115 

Διβεηία 140 33 

Πεγή: UNCTAD  

 (*) χλνιν 141 ρσξψλ  
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ΆΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΤΜ/ΝΩΝ ΟΝΣΟΣΖΣΩΝ ΥΩΡΗ ΦΤΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑ: 

ΔΗΡΟΔ – ΔΚΡΟΔ 2008 – 2010 (ΔΚ. ΔΤΡΩ) 
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Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα Κύπξνπ 
  

Παξά ηα αλσηέξσ αξλεηηθά ζηνηρεία σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε ΑΞΔ ζηελ Κχπξν, 

ζεκεηψλνπκε φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ θππξηαθνχ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ην 2010, 

απμήζεθε ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ εθαηνκκπξηνχρσλ επελδπηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ 

πνιηηνγξαθήζεθαλ Κχπξηνη πνιίηεο. Αλαιπηηθφηεξα, απφ ην 2008 (νπφηε εηέζε ζε ηζρχ ε 

δηαδηθαζία απφθηεζεο θππξηαθήο ππεθνφηεηαο κε ηαρείο δηαδηθαζίεο, επί ηε βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ) έσο ην 2010, έρνπλ πνιηηνγξαθεζεί Κχπξηνη ζπλνιηθά 

57 εθαηνκκπξηνχρνη (θπξίσο απφ Ρσζία θαη Οπθξαλία), εθ ησλ νπνίσλ νη 26 έιαβαλ ηελ 

ππεθνφηεηα ην 2010. Θεηηθφ ελδεηθηηθφ ζηνηρείν απνηειεί, επίζεο, ε αχμεζε θαηά 18,3% ησλ 

αηηήζεσλ γηα εγγξαθέο λέσλ εηαηξεηψλ (απφ 16.231 ην 2009 ζε 19.201 ην 2010), θαζψο 

ζεσξείηαη φηη αθνξά, ζε κεγάιν βαζκφ, ζε εηαηξείεο μέλσλ ζπκθεξφλησλ.    

Οη ζεκαληηθφηεξεο επελδχζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο: 

Ζ επέλδπζε ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο NOBLE ENERGY (χςνπο 1,48 δηζ. επξψ) 

αθνξά ζηηο ππνζαιάζζηεο έξεπλεο γηα θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ ζην νηθφπεδν 12 ηεο 

θππξηαθήο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο. χκθσλα κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο ζηελ 

Κχπξν, εθφζνλ νη ζεηηθέο πξνζδνθίεο επνδσζνχλ, ην πην απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ απνηειεί ε θαηαζθεπή κνλάδαο 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG). Σν θφζηνο κίαο ηέηνηαο επέλδπζεο (γηα παξαγσγή 5 εθ. 

ηφλσλ LNG εηεζίσο) ππνινγίδεηαη φηη αλέξρεηαη ζε 10 δηζ. USD θαη ν ρξφλνο θαηαζθεπήο ηεο 

κνλάδαο ζε 3-4 ρξφληα.  

  Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζπγθεληξψλεη θαη ε θαηαζθεπή ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ Οξείηεο 

ζηελ Πάθν. Σε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ αλέιαβε ε εηαηξεία δαληθψλ ζπκθεξφλησλ DK WIND 

SUPPLY LTD θαη ηελ άληιεζε ησλ απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ ε PLATINA PARTNERS LLP 

(ην έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε θαηά 50% απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ). Ζ ζπλνιηθή 

παξαγσγηθή ηζρχο ηνπ πάξθνπ αλέξρεηαη ζε 82 MW (κε δπλαηφηεηα λα αλέιζεη ζηα 140 MW), 

πνπ αληηζηνηρεί ζην 10% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο Κχπξνπ.  

 ηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ επηζεκαίλνπκε ην έξγν “Limassol Landmark”, ην νπνίν 

ζα πεξηιακβάλεη 233 παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο κε ζέα ζηε ζάιαζζα, 14 εκπνξηθέο κνλάδεο θαη 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν “Limassol Landmark”, ην νπνίν 

αλακέλεηαη λα είλαη ην πςειφηεξν θηίξην ηεο Λεκεζνχ, ππνινγίδεηαη φηη ζα θνζηίζεη 370 εθ. 

επξψ, ελψ ζηελ επέλδπζε ζπκκεηέρνπλ, εθηφο απφ ηελ θππξηαθή εηαηξεία “Pafilia”, δχν 

ξσζηθνί θαη έλαο λνξβεγηθφο φκηινο εηαηξεηψλ. Δπηπιένλ, ηδηαίηεξε ζεκαζία δίδεηαη ζηελ 

επελδπηηθή ζπκθσλία Κχπξνπ – Καηάξ ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ 2010. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία 
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πξνβιέπεη ηελ αλάιεςε επέλδπζεο απφ ην Καηάξ γηα ηελ αλάπηπμε γεο ζην θέληξν ηεο 

Λεπθσζίαο (θαηαζθεπή μελνδνρεηαθνχ θαη εκπνξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο). 

  Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηα πθηζηάκελα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ν θχξηνο φγθνο ησλ ΑΞΔ 

ζηελ Κχπξν αθνξά ζε παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ (8.856 εθ. επξψ, ήηνη 52% επί 

ηνπ ζπλφινπ ΑΞΔ), ελψ ζηε δεχηεξε ζέζε βξίζθνληαη νη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, λνκηθήο θαη ινγηζηηθήο θχζεο (5.492,7 εθ. επξψ, ήηνη 33% 

επί ηνπ ζπλφινπ ΑΞΔ).  

 

ΘΔΔΗ ΑΞΔ ΚΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
 

Δκπφξην

11%

Λνηπά

2%

Δλδηάκεζνη 

ρξεκα/ηηθνί 

νξγαληζκνί

52%

Μεηαθνξέο, 

απνζήθεπζε θαη 

επηθνηλσλίεο

2%

Γηαρείξηζε 

αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα

33%

 
Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ 

 

                                     

4.3  Φνξνιόγεζε-λνκηθή κνξθή-ραξαθηεξηζηηθά θππξηαθώλ εηαηξεηώλ 

χκθσλα κε ηελ θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε ηεο 1.1.2003, έλα θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηελ θππξηαθή λνκνζεζία κφλν εάλ δηακέλεη ζηε Κχπξν γηα 

πεξηζζφηεξεο απφ 183 εκέξεο ηνλ ρξφλν (θπζηθφ πξφζσπν) ή εάλ ε δηεχζπλζε θαη ν έιεγρνο 

ηεο εηαηξείαο δηεμάγνληαη ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.  

 ε θάζε λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, πνπ είλαη θάηνηθνο Κχπξνπ, γηα θάζε θνξνινγηθφ 

έηνο επηβάιιεηαη θφξνο ζην εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη ή πξνθχπηεη απφ πεγέο ηφζν εληφο φζν 

θαη εθηφο ηεο Κχπξνπ (θέξδε, κηζζνχο, κεξίζκαηα, ηφθνπο, ζπληάμεηο, ελνίθηα, δηθαηψκαηα 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θ.ά.). 

Ζ απιή εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζηε Κχπξν δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ θνξνιφγεζή ηεο 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, νχηε ηελ δπλαηφηεηα λα απνιακβάλεη νπνηαζδήπνηε 

επλντθήο δηάηαμεο απφ ηηο ζπκθσλίεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη ζπλάςεη ε 

Κχπξνο, εάλ ε δηαρείξηζή ηεο δελ δηεμάγεηαη ζηε Κχπξν.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο δελ γίλεηαη ζηε Κχπξν ηφηε ε εηαηξεία 

απηή είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιιεη θφξν, θαηά ηελ θππξηαθή λνκνζεζία, γηα ηα 

εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηε Κχπξν. 

 χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, νη ζεκαληηθφηεξεο λνκηθέο κνξθέο ησλ 

θππξηαθψλ εηαηξεηψλ είλαη: ε ηδησηηθή κεηνρηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (πεξηνξηζκέλν 

δηθαίσκα κεηαβίβαζεο κεηνρψλ, αξηζκφο κεηφρσλ έσο 50), ε δεκφζηα κεηνρηθή εηαηξεία 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ρσξίο, φκσο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ηδησηηθήο κεηνρηθήο εηαηξείαο θαη 

κε ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ηεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ. 

Ζ ζπλεζέζηεξε κνξθή εηαηξεηψλ ζηε Κχπξν είλαη ε ηδησηηθή κεηνρηθή εηαηξεία 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, πνπ έρεη φια ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο αλψλπκεο 

εηαηξείαο θαη φρη ηεο ειιεληθήο ΔΠΔ. πζηήλεηαη κε ππνγξαθή, απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο ή 



Γξαθείν Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο 

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 2010  

  

46 

εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, ηνπ ηδξπηηθνχ εγγξάθνπ (πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηελ 

επσλπκία, ηνπο ζθνπνχο, ηελ επζχλε ησλ κειψλ θαη ην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) θαη ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο. Σα έγγξαθα απηά θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Δθφξνπ Δηαηξεηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί ζην Μεηξψν Δηαηξεηψλ. 

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην θφζηνο ζχζηαζεο κηαο απιήο θππξηαθήο εηαηξείαο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε κεηνρέο, αλέξρεηαη ζε 1.000-1.200 επξψ θαη ηα βαζηθά έμνδα 

λνκηθήο αληηπξνζψπεπζεο (ππεξεζία δηεπζπληψλ, εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ, γξακκαηέα) ζε 

1.000 επξψ εηεζίσο. Δηδηθφηεξα ην θφζηνο ηεο εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

κε κεηνρηθφ θεθάιαην, ζην Σκήκα Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε ηνπ θππξηαθνχ 

Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, αλέξρεηαη ζηα 102,52 επξψ ζπλ πνζνζηφ 0,6% επί ηνπ 

νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο (βι. ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Δθφξνπ Δηαηξεηψλ ηνπ 

Κππξηαθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, www.mcit.gov.cy ). 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ ηδξπηψλ/κεηφρσλ είλαη έλαο, ελψ ν θάζε κέηνρνο ζα πξέπεη 

λα γλσζηνπνηεί ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ (πιήξεο φλνκα, δηεχζπλζε, εζληθφηεηα, επάγγεικα, 

αξηζκφο κεηνρψλ). Ο δηνξηζκφο γξακκαηέα -επηθνξηηζκέλνπ κε ηελ εηνηκαζία θαη θαηαρψξεζε 

ηεο εηήζηαο έθζεζεο ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ, ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλειεχζεσλ θαη 

ζπλεδξηάζεσλ, ηελ εηνηκαζία ησλ ςεθηζκάησλ θαη ηελ θαηαρψξεζε ησλ αιιαγψλ ζηνλ Έθνξν 

Δηαηξεηψλ- είλαη δεζκεπηηθή απφ ηνλ θείκελε λνκνζεζία. Όζνλ αθνξά ζην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ δελ πθίζηαηαη ζρεηηθή πξφβιεςε. Δίζηζηαη ην ειάρηζην αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην 

λα θαζνξίδεηαη ζε 100 επξψ, δηαηξεκέλν ζε ηζάξηζκεο κεηνρέο. Ζ δηαδηθαζία ζχζηαζεο 

εηαηξείαο δηαξθεί κφλν ιίγεο εκέξεο. 

 Πέξα απφ ηνλ ρακειφηεξν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή (10% επί ησλ θεξδψλ) πνπ ηζρχεη 

ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ, ε ζχζηαζε ηζχλνπζαο εηαηξείαο ζηε Κχπξν κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν 

θνξνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηρείξεζεο, παξνπζηάδεη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο 

πιενλεθηήκαηα: 

 

 Ζ παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα εμεξρφκελα απφ ηελ θππξηαθή εηαηξεία κεξίζκαηα, 

πξνο κέηνρν πνπ δελ είλαη θάηνηθνο Κχπξνπ,  είλαη κεδεληθή 

 Γελ πθίζηαηαη θφξνο θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ εθηφο απφ θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ δηάζεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ βξίζθεηαη ζηε Κχπξν ή θεξδψλ απφ 

δηάζεζε κεηνρψλ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ αθίλεηε πεξηνπζία ζηε Κχπξν 

 Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο πιεξσκψλ, δηαλνκήο κεξηζκάησλ θαη 

θεξδψλ, ηφθσλ θαη δηθαησκάησλ ζην εμσηεξηθφ ρσξίο θακία θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε   

 Πιήξεο απειεπζέξσζε ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ θαη πιεξσκψλ. 

 

 Σπκβάζεηο γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο 

Σν γεγνλφο φηη ε Κχπξνο απνηειεί ζήκεξα ηελ ειθπζηηθφηεξε επξσπατθή ρψξα γηα 

επελδπηέο απφ ηξίηεο ρψξεο νθείιεηαη - πέξαλ ησλ ρακειψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ - θαη 

ζην φηη δηαζέηεη έλα εθηεηακέλν δίθηπν ζπκθσληψλ απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο, ην νπνίν 

θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο 45 ρψξεο: Αίγππηνο, Άγηνο Μαξίλνο, Αξκελία, Απζηξία, 

Αδεξκπατηδάλ, Βέιγην, Βνπιγαξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Γαλία, Διιάδα, Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

ΖΠΑ, Ηλδία, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Καλαδάο, Καηάξ, Κίλα, Κηξγηζηάλ, Κνπβέηη, Λεπθνξσζία, 

Λίβαλνο, Μάιηα, Μαπξίθηνο, Μαπξνβνχλην, Μνιδαβία, Ν. Αθξηθή, Ννξβεγία, Οπγγαξία, 

Οπδκπεθηζηάλ, Οπθξαλία, Πνισλία, Ρνπκαλία, Ρσζία, εξβία, ευρέιιεο, ινβαθία, 

ινβελία, νπεδία, ηγθαπνχξε, πξία, Σαηδηθηζηάλ, Σατιάλδε θαη Σζερία. 

χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ ζπκθσλίεο, ν θφξνο πνπ επηβάιιεηαη ζηε κία ρψξα δίλεηαη 

σο πίζησζε ζην θφξν πνπ επηβάιιεηαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία δηακέλεη ν θνξνινγνχκελνο, κε 

απνηέιεζκα ν θνξνινγνχκελνο λα κελ επηβαξχλεηαη κε ςειφηεξν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, 

απφ ηνλ ζπληειεζηή ηεο ρψξαο κε ηνλ πην ςειφ ζπληειεζηή θφξνπ.  

 

 Σπληειεζηέο θνξνιόγεζεο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπωλ 

 Γηα ηηο εηαηξείεο, φπσο ήδε ζεκεηψζεθε, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη 10% επί 

ησλ θεξδψλ, ελψ γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο θπκαίλεηαη σο εμήο : 

 Γηα θνξνινγεηέν εηζφδεκα 0-19.500 επξψ : 0% 

http://www.mcit.gov.cy/
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 Γηα θνξνινγεηέν εηζφδεκα 19.500-28.000 επξψ : 20% ήηνη θφξνο 1.700 επξψ 

 Γηα θνξνινγεηέν εηζφδεκα 28.000-36.300 επξψ : 25% ήηνη θφξνο 2.075 επξψ 

επηπιένλ θαη αζξνηζηηθά 3.775 (1.700+2.075) επξψ. 

 Γηα θνξνινγεηέν εηζφδεκα πάλσ απφ 36.300 επξψ : 30%.  

 εκεηψλνπκε φηη ηφζν γηα ηα θπζηθά φζν θαη ηα λνκηθά πξφζσπα, ηα εηζνδήκαηα 

απφ κεξίζκαηα θαζψο θαη ηα θέξδε απφ δηάζεζε ηίηισλ  απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

θνξνιφγεζε.   

 

 Eηδηθνί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο  

 Γηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, άιισλ δηθαησκάησλ 

εθκεηαιιεχζεσο, απνδεκηψζεσο ή άιινπ εηζνδήκαηνο πνπ απνθηάηαη απφ πεγέο 

εληφο ηεο Κχπξνπ απφ πξφζσπν κε θάηνηθν Κχπξνπ, ε παξαθξάηεζε θφξνπ 

αλέξρεηαη ζε 10%. 

 Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, βάζεη ηεο λέαο λαπηηιηαθήο λνκνζεζίαο απφ 1.1.2010, 

θνξνινγνχληαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηελ ρσξεηηθφηεηα (tonnage) ησλ πινίσλ σο 

εμήο : νη πξψηνη 1.000 ηφλνη κε 0,365 επξψ/ηφλν, νη επφκελνη 9.000 κε 0,3103 

επξψ/ηφλν, νη επφκελνη 15.000 κε 0,2008 επξψ/ηφλν, νη επφκελνη 15.000 κε 0,1278 

επξψ/ηφλν θαη θάζε ηφλνο επηπιένλ ησλ 40.000 κε 0,073 επξψ/ηφλν. 

 Σν αθαζάξηζην πνζφ νπνηνπδήπνηε κηζζψκαηνο γηα ηελ πξνβνιή 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ζηε Κχπξν, πνπ απνθηάηαη απφ πξφζσπν κε θάηνηθν 

Κχπξνπ, ε παξαθξάηεζε θφξνπ αλέξρεηαη ζε 5% 

 Σν αθαζάξηζην πνζφ πνπ απνθηάηαη απφ κε θάηνηθν Κχπξνπ απφ ηελ άζθεζε 

ζηε Κχπξν νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο ή επηηεδεχκαηνο ή απφ ππεξεζίεο 

ςπραγσγίαο ζην θνηλφ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ θαη άιισλ 

αζιεηηθψλ απνζηνιψλ, ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 10%. 

 Ζ έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά επηβάιιεηαη ζηνπο ηφθνπο ησλ θαηαζέζεσλ ζε 

πνζνζηφ 10% (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα), ζηα κεξίζκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ 

θπζηθά πξφζσπα απφ εηαηξεία θάηνηθν Κχπξνπ ζε πνζνζηφ 15%, ζηα κεξίζκαηα 

απφ ην εμσηεξηθφ πνπ εηζπξάηηνληαη απφ θπζηθά πξφζσπα ζε πνζνζηφ 15%. Δάλ 

ηα κεξίζκαηα εηζπξάηηνληαη απφ εηαηξεία ηφηε απηά απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο ακπληηθήο εηζθνξάο. Ζ απαιιαγή δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ε 

εηαηξεία πνπ θαηαβάιιεη ην κέξηζκα επηδίδεηαη, ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 50%, ζε 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο απνιήγνπλ ζε εηζφδεκα απφ επέλδπζε ή ε επηβάξπλζε 

ηνπ αιινδαπνχ θφξνπ πάλσ ζην εηζφδεκα ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαβάιιεη ην 

κέξηζκα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ ηελ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο 

εηαηξείαο πνπ ιακβάλεη ην κέξηζκα ζηε Κχπξν.  

 Όζνλ αθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ), απηνί 

θπκαίλνληαη απφ 0-15%. Δηδηθφηεξα ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη 

ζηνπο ζπληειεζηέο απηνχο έρνπλ σο εμήο : 
 

 -0% : Δμαγσγέο, παξαδφζεηο ηξνθίκσλ (εθηφο αλ ε παξάδνζε ηνπο γίλεηαη ζηα 

πιαίζηα επηζηηηζκνχ), παξαδφζεηο θαξκάθσλ θαη εκβνιίσλ, πξνκήζεηεο απφ ην 

εμσηεξηθφ γηα δηακεζνιάβεζε ζε εηζαγσγέο/εμαγσγέο ζηελ/απφ ηελ Κχπξν, 

δηεζλείο αεξνπνξηθέο θαη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο πξνζψπσλ θαη αγαζψλ θαη 

ζπλδεφκελεο ππεξεζίεο (εμαηξνχληαη νη ελδνθνηλνηηθέο κεηαθνξέο αγαζψλ), 

ππεξεζίεο δηαρείξηζεο πινίσλ, παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ πξννξίδνληαη λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε Απνζήθεο Αξρήο Ληκέλσλ/Σεισλείνπ/απνηακίεπζεο/ ειεχζεξεο 

δψλεο ή ηεισλεηαθφ θαζεζηψο/θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο ή 

δηακεηαθφκηζεο, παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνχλ ζε 

εμέδξεο γεσηξήζεσλ, παξαδφζεηο αγαζψλ κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο αιιά πξηλ ηνλ 

εθηεισληζκφ ηνπο. 
 
-5% : Παξαδφζεηο δσνηξνθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνθψλ γηα πηελά θαη 

ςάξηα, ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, ππεξεζίεο νδνθαζαξηζκνχ, απνθνκηδήο 

θαη αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ, ππεξεζίεο θαιιηηερλψλ θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, 

ππεξεζίεο αλαθαίληζεο θαη επηζθεπήο ηδησηηθψλ θαηνηθηψλ, παξαδφζεηο λεξνχ, 
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βηνκεραλνπνηεκέλσλ πνηψλ θαη θξνπηνπνηψλ εμαηξνπκέλσλ ησλ αλαςπθηηθψλ, 

νηλνπλεπκαησδψλ, παξάδνζε πγξαεξίνπ, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία θαη 

παξφκνηα πξντφληα, παξαδφζεηο παγσηψλ, αιαηηζκέλσλ ή πηθάληηθσλ πξντφλησλ 

απφ δεκεηξηαθά ή παηάηα θαζψο θαη αιαηηζκέλνπο ή πηθάληηθνπο μεξνχο 

θαξπνχο, παξαδφζεηο θαξκάθσλ θαη εκβνιίσλ εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ 

ππφθεηληαη ζηνλ κεδεληθφ ζπληειεζηή. 
 
-8%  : Μεηαθνξά επηβαηψλ θαη ησλ απνζθεπψλ ηνπο κε ηαμί, ππεξεζίεο 

εζηηαηνξίσλ θαη άιιεο ππεξεζίεο επηζηηηζκνχ, εμαηξνπκέλεο ηεο πψιεζεο 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, δηακνλή ζε μελνδνρεία, ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη 

παξφκνηνπο ρψξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνρήο θαηαιχκαηνο 

δηαθνπψλ, ζαιάζζηα εγρψξηα κεηαθνξά επηβαηψλ θαη ησλ απνζθεπψλ ηνπο. 
 

-15% :  Όιεο νη παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρέο ππεξεζηψλ, εθηφο αλ 

θνξνινγνχληαη κε άιιν ζπληειεζηή ή εμαηξνχληαη (εμαηξνχληαη ηα ελνίθηα, νη 

παξαδφζεηο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο εθηφο πσιήζεσλ λέσλ θηεξίσλ, νη αζθαιηζηηθέο 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη νη ππεξεζίεο 

εθπαίδεπζεο).  

 

ην πιαίζην ησλ κέηξσλ ηεο θππξηαθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξνχζαο 

θξίζεο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε αχμεζε ηνπ ΦΠΑ θαηά 2 κνλάδεο. 

 

Ζ δηαρξνληθή θνξνινγηθή πνιηηηθή ησλ δηαδνρηθψλ θππξηαθψλ θπβεξλήζεσλ ζπλέβαιε 

ηα κέγηζηα ζηε πξνζέιθπζε μέλσλ εηαηξηψλ θαη θεθαιαίσλ ζηε Κχπξν θαηά ηε ηειεπηαία 

εηθνζαεηία. Όκσο θαηά ηε παξνχζα δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, θπξίσο ζηελ Δπξσδψλε, 

νηαδήπνηε ζπδήηεζε (πρ δεκηνπξγία εληαίαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ Δπξσδψλε) πνπ 

κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ αχμεζε ηεο εηαηξηθήο θνξνινγίαο ησλ Κ-Μ θαη ζπλεπψο θαη 

ζηελ Κχπξν, δεκηνπξγεί ηεξάζηηα αλεζπρία ζηνπο Κχπξηνπο ηζχλνληεο, ηξαπεδίηεο, 

δηθεγφξνπο, δηεζλείο ινγηζηέο, επηρεηξεκαηίεο θιπ. Γηφηη κηα αχμεζε πρ απφ 10% ζε 

πεξηζζφηεξν απφ 15% ζηηο επηρεηξήζεηο ζα ζήκαηλε ηελ απψιεηα ηνπ θχξηνπ ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ηεο Κχπξνπ ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 

 

Γ. Ζ ΚΤΠΡΟ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ             

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΓΗΓΝΔΘΑΗ  

 

Σν ελεξγεηαθφ δήηεκα επεξεάδεη ζε ηδηαίηεξα κεγάιν βαζκφ ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο 

ζηελ Κχπξν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ε Κχπξνο ζήκεξα ηξνθνδνηείηαη κε ζπκβαηηθά 

θαχζηκα ην θφζηνο ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 500-600 εθαη. εηεζίσο, ελψ ε ηηκή 

θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη απφ ηηο πςειφηεξεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαη 

αληηπαξαγσγηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Κχπξνπ βαζίδεηαη ζε ηέζζεξεηο βαζηθέο ζπληζηψζεο:  

 

-Ζ πξψηε ζπληζηψζα αθνξά ζηελ δεκηνπξγία Δζληθνχ Δλεξγεηαθνχ Κέληξνπ, πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηεξκαηηθφ ζηαζκφ απνυγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

ηεξκαηηθφ ζηαζκφ απνζήθεπζεο πεηξειαηνεηδψλ. Σν έξγν ζα θνζηίζεη 1,1 δηζ. Δπξψ θαη ζα 

πεξαησζεί δχν ρξφληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Οη δηεξγαζίεο γηα ηελ έιεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ βξίζθνληαη ζε πιήξε εμέιημε.           

Ζ ζεκαζία ηεο έιεπζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ, αθνχ ζα θαζνξίζεη ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, πξάγκα πνπ ζα 

έρεη ζεκαληηθέο πξνεθηάζεηο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Ο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πςειή εμάξηεζε έλαληη εηζαγφκελσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηελ έληνλε 

θπξηαξρία ηνπ πεηξειαίνπ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην, ηελ ηαρεία αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο 

δήηεζεο, ηηο δπζθνιίεο δηαζχλδεζεο κε ηα επξσπατθά δίθηπα θαη ηνλ ζρεηηθά ρακειφ βαζκφ 

αμηνπνίεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 
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Ο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο εηζαγσγήο θαη απνυγξνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

πξνγξακκαηίδεηαη λα αλεγεξζεί ζηελ πεξηνρή Βαζηιηθνχ (30 ρικ. δπηηθά ηεο Λάξλαθαο), φπνπ 

βξίζθεηαη ν θχξηνο ειεθηξνπαξαγσγηθφο ζηαζκφο ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ (ΑΖΚ). 

εκεησηένλ φηη απφ ην ζηαζκφ απηφ εμαξηάηαη ε ειεθηξνδφηεζε φιεο ζρεδφλ ηεο ειεχζεξεο 

Κχπξνπ θαη ζε πεξίπησζε απξφβιεπηνπ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο (ή έθξεμεο θιπ), δηαθφπηεηαη ε 

παξνρή ξεχκαηνο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ. Ζ ΑΖΚ ζα έρεη, επίζεο, ηελ επζχλε 

θαηαζθεπήο ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ. Σν θπζηθφ αέξην ζα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή θαη ν θαζνξηζκφο ησλ εηζαγνκέλσλ πνζνηήησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη, βάζεη 

ησλ πξνβιέςεσλ δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ 

(ΓΔΦΑ) ζα δηαρεηξίδεηαη φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηζαγσγή, εθκεηάιιεπζε, 

δηαλνκή, θιπ., ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Μέηνρνη ζηελ ΓΔΦΑ, ζα είλαη ην Γεκφζην κε πνζνζηφ 

56% θαη ε Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ κε 44%. 

Ζ ΓΔΦΑ επειπηζηεί φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνκεζεχεη ηελ θππξηαθή αγνξά κε 

θπζηθφ αέξην ζε ιίγα ρξφληα. Γηα ηελ επηινγή ηνπ παξφρνπ ζπκκεηείραλ ζην ζρεηηθφ 

δηαγσληζκφ νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο Shell International Trading Middle East, BG LNG 

Trading, BP Gas Marketing θαη Exxon Mobil. ηα ηέιε ηνπ Γεθεκβξίνπ 2010 επηιέρηεθε απφ 

ηε θπβέξλεζε ε Shell International Trading Middle East. Όκσο νη πνιχ έληνλεο αληηδξάζεηο 

ησλ θνκκάησλ θαη κέξνπο ηεο ίδηαο ηεο δηνίθεζεο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο & Σνπξηζκνχ, ε πξνζπκία ηνπ Ηζξαήι –κέζσ ηεο εηαηξίαο Delek- λα πξνκεζεχζεη 

θαη απηφ ηε Κχπξν κε θπζηθφ αέξην ζε θαηψηεξε ηεο Schell ηηκή (κέζσ ππνζαιάζζηνπ 

αγσγνχ) θαη ε θαηλνκεληθή χπαξμε ελφο αθφκε θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ λνηηνδπηηθά ηεο 

Πάθνπ (ζηα αλεπίζεκα φξηα ησλ ΑΟΕ Κχπξνπ θαη Διιάδαο), άιιαμαλ ηε ζηάζε ηεο 

θπβέξλεζεο. 

    Ζ Κχπξνο βάζεη ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο πξνο ηελ Δ.Δ. δηαηεξεί, απφ 01-01-2008, 

ελεξγεηαθά απνζέκαηα πνπ ηζνδπλακνχλ κε 90 εκέξεο κέζεο θαηαλάισζεο. Οη αλακελφκελεο 

πνζφηεηεο πνπ ζα θηινμελήζεη ην ελεξγεηαθφ θέληξν πεξηιακβάλνπλ 130.000 Μ.Σ. ιεπθψλ 

πξντφλησλ (βελδίλε θ.α), 15.000 Μ.Σ. πγξαεξίνπ (LPG) θαη 15.000 Μ.Σ. αζθάιηνπ, σο 

ιεηηνπξγηθά απνζέκαηα θαη 700.000 Μ.Σ. ιεπθψλ πξντφλησλ γηα ζηξαηεγηθά απνζέκαηα. 

ήκεξα, κέξνο ησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ ηεο Κχπξνπ, απνζεθεχεηαη ζηελ Διιάδα, κεηά 

απφ ζρεηηθή ζχκβαζε. Ζ αλέγεξζε ηνπ ηεξκαηηθνχ ησλ πεηξειαηνεηδψλ ζα γίλεη κε ηελ κέζνδν 

ηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο ΒΟΣ. εκεηψλνπκε φηη ζήκεξα φια ηα παξάγσγα πεηξειαίνπ είλαη 

εηζαγφκελα. αθνχ ε Κχπξνο δελ έρεη δηπιηζηήξην. Σν Κππξηαθφ Γηπιηζηήξην Πεηξειαίνπ 

δηέθνςε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο 22/04/2004 θαη νη εγθαηαζηάζεηο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο πεηξειαηνεηδψλ. 

 πλνπηηθά, ην ζρέδην ζηε πεξηνρή Βαζηιηθνχ (Λεκεζνχ) πεξηιακβάλεη έλαλ ηεξκαηηθφ 

ζηαζκφ θαπζίκσλ, κηα εγθαηάζηαζε πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG), έλα ηεξκαηηθφ 

ζηαζκφ γηα πγξνπνηεκέλν αέξην πεηξειαίνπ (LNG) θαζψο θαη κηα βηνκεραληθή κνλάδα 

πεηξνρεκηθψλ πξντφλησλ βαζηδνκέλσλ ζην θπζηθφ αέξην. Ο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο θαπζίκσλ ζα 

θαηαζθεπαζηεί ην έηνο 2012, ε δε εγθαηάζηαζε LNG ην 2013, ελψ ε Αξρή Ζιεθηξηζκνχ 

Κχπξνπ ζα ζπκκεηέρεη ζε ακθφηεξα ηα έξγα. 
 

-Ζ δεχηεξε ζπληζηψζα ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο αθνξά ζηελ νινθιήξσζε 

απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη έλα ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ γηα 

ηελ ελίζρπζε ησλ ηδησηηθψλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ. Ήδε απφ 1/1/2009, έρεη απειεπζεξσζεί 

ην 35% ηεο αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Ο  ακηγψο κνλνπσιηαθφο ραξαθηήξαο ηεο θππξηαθήο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, ιφγσ ηεο 

εηθνζαεηνχο εμαίξεζήο ηεο (σο απνκνλσκέλεο - λεζησηηθήο) απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο πεξί απειεπζέξσζεο, επηζεκαίλεηαη  ζπρλά απφ δηάθνξνπο «ελεξγεηαθνχο» 

αλαιπηέο.        

 

-Ζ ηξίηε ζπληζηψζα είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηείζδπζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο. ήκεξα νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο ζπκκεηέρνπλ κφλνλ κε 5,0% πεξίπνπ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο Κχπξνπ. Ζ 

ελέξγεηα απηή παξάγεηαη θαηά 65% απφ ειηαθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα, ελψ αχμεζε 

παξνπζηάδεη ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αηνιηθά πάξθα θαη απφ βηνκάδα.   
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 Όκσο ε πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ δελ θαίλεηαη λα είλαη παξάιιειε θαη ηζνξξνπεκέλε. 

χκθσλα κε ην ζπιινγηθφ φξγαλν ησλ εηαηξεηψλ ΑΠΔ (ΔΑΠΔΚ) πξνσζείηαη ηειεπηαία ε 

εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ ζε βάξνο φισλ ησλ άιισλ ΑΠΔ. ην ηέινο ηνπ 2011, ε 

αηνιηθή ηερλνινγία πξνβιέπεηαη λα θαιχπηεη ην 50% ηνπ ζηφρνπ πνπ έζεζε ε Δ.Δ. έσο ην έηνο 

2020, ελψ ε θσηνβνιηατθή αλακέλεηαη λα θαιχπηεη κφιηο ην 1% ηνπ ζηφρνπ (2020).Σν έηνο 

2010 εγθξίζεθαλ κφλν 50 αηηήζεηο απφ ηηο 1300 πνπ εθθξεκνχζαλ. 
 
-Σέινο, ε ηέηαξηε ζπληζηψζα ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Κχπξνπ, αθνξά ην δήηεκα 

ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ζηνλ ππνζαιάζζην ρψξν ηεο Νήζνπ. Ζ Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία έρεη αλαθνηλψζεη ηνλ 1
ν
 γχξν αδεηνδνηήζεσλ γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ έξεπλαο 

πδξνγνλαλζξάθσλ θαη αθνινχζσο εθκεηάιιεπζήο ηνπο, ζηελ πεξίπησζε αλαθάιπςεο 

νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκσλ απνζεκάησλ ζε έληεθα (11)  απφ ηα 13 πξνο δηεξεχλεζε πεδία, 

εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο (ΑΟΕ) ηεο Γεκνθξαηίαο. Μέρξη ζηηγκήο ππάξρεη 

ε αδεηνδφηεζε ηνπ πεδίνπ αξηζκφο (12), ε νπνία έρεη θαηαθπξσζεί ζηελ ακεξηθάληθε εηαηξεία 

Noble Energy θαη πξνγξακκάηηζε ηελ έλαξμε ησλ εξεπλψλ (Φζηλφπσξν 2011) θαη ησλ 

αλαθνηλψζηκσλ απνηειεζκάησλ (ηέιε 2011 ή αξρέο 2012), ψζηε ε άληιεζε θπζηθνχ αεξίνπ λα 

αξρίζεη ελσξίηεξα ηνπ έηνπο 2017. 

 

ΥΑΡΣΔ ΑΟΕ 
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εκεηψλνπκε φηη ην πεδίν 12 ζπλνξεχεη κε πεδίν πνπ αλήθεη ζηελ ΑΟΕ ηνπ Ηζξαήι θαη 

ζην νπνίν, ε πξναλαθεξφκελε εηαηξεία έρεη εληνπίζεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο 

πδξνγνλαλζξάθσλ, πξάγκα πνπ, ζεσξεηηθά, απμάλεη ηηο πξννπηηθέο εληνπηζκνχ 

πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ζην πεδίν πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο ΑΟΕ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Ο 

2
νο

 γχξνο αδεηνδνηήζεσλ αλακέλεηαη λ‟ αξρίζεη ην έηνο 2012 θαη ελδερνκέλσο, γηα ιφγνπο 

ηαθηηθήο, θαηά ηελ άζθεζε ηεο θππξηαθήο Πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ.     

 Σα θπξηφηεξα δεηήκαηα γηα ηελ θππξηαθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ηα αθφινπζα:  
 

-2
νο 

γχξνο αδεηνδνηήζεσλ γηα έξεπλεο ζηελ θππξηαθή Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε,   

 -Καηαζθεπή ππνζαιάζζησλ αγσγψλ,  

-Καηαζθεπή εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG), 

 -Αλάπηπμε εζσηεξηθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο, 

 -Φπζηθφ αέξην θαη παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

-Υξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο νη κεηαθνξέο. 

 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ είλαη επλφεην φηη ε Κχπξνο έρεη πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ 

πνιιψλ δηεζλψλ εηαηξηψλ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα, εληνπηζκνχ, εμφξπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο 

θπζηθνχ αεξίνπ (θιπ) ζην πιαίζην ησλ γεηηνληθψλ θνηηαζκάησλ πνπ εληνπίζζεθαλ. Αιιά θαη 

ηνπ θηιφδνμνπ ζρεδίνπ ηεο θππξηαθήο θπβέξλεζεο λα κεηαηξέςεη ην λεζί ζε θέληξν θαπζίκσλ 

γηα ηελ αλαηνιηθή ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. ηφρνο πνπ εθ πξψηεο φςεσο αληίθεηηαη ζηελ άιιε 

εζληθή ζηξαηεγηθή, απηή ηεο δηαηήξεζεο ηεο Κχπξνπ σο δηεζλνχο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 

Παξφια απηά ε θππξηαθή θπβέξλεζε θαίλεηαη λα πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηα θάησζη 

ζελάξηα: 

α) πλεξγαζία κε ην Ηζξαήι ζην πιαίζην παθέηνπ γηα απφ θνηλνχ εθκεηάιιεπζε ησλ 

ηζξαειηλψλ θαη θππξηαθψλ θνηηαζκάησλ, εθφζνλ απηά απνδεηρζνχλ ζεκαληηθά. 

β)  πλεξγαζία κε ηε βξεηαληθή Shell γηα πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ, αιιά κε κεγάιε 

ρξνληθή κείσζε ηνπ αξρηθνχ 20εηνχο ζπκβνιαίνπ, κεηά απφ επηθξάηεζε ζε ζρεηηθφ δηεζλή 

δηαγσληζκφ πνπ είρε πξνθεξχμεη ε Κχπξνο, ζελάξην πνπ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, θαίλεηαη λα 

έρεη πιένλ ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο πινπνίεζεο. Ζ Shell International Trading Middle East 

ελδηαθέξεηαη, επίζεο, γηα ηε θαηαζθεπή ηεξκαηηθνχ ζρεηηθά κε ην αέξην ζηε Κχπξν, αιιά θαη 

ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη εμφξπμεο ηνπ αεξίνπ. 

γ)  Δπηινγή κηαο ελδηάκεζεο, κεηαβαηηθήο ιχζεο, δηάξθεηαο 7-10 εηψλ ζην ζέκα 

πξνκήζεηαο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ θάπνηα κεγάιε εηαηξία, κέρξη λα νινθιεξσζνχλ νη 

δηαβνπιεχζεηο θαη νη φπνηεο ζπκθσλίεο κε ην Ηζξαήι, κεηά θπζηθά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 

πνζφηεηαο ησλ θππξηαθψλ θνηηαζκάησλ. Ζ κεηαβαηηθή, ή πξνζσξηλή ιχζε απνβιέπεη ζηελ 

εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ νπνηαδήπνηε πεγή θαη κε νηαδήπνηε ηερλνινγία κεηαθνξάο 

(πγξνπνηεκέλν, ζπκπηεζκέλν θιπ) ή επεμεξγαζίαο (ρεξζαίν ηεξκαηηθφ, πισηή εμέδξα απφ-

πγξνπνίεζεο θιπ) θξηζεί πξφζθνξε θαη ζπκθέξνπζα. Ζ πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε ηεο έιεπζεο 

θπζηθνχ αεξίνπ γηα δηάζηεκα 6-7 ρξφλσλ ζα εθηίλαζζε ζηα χςε ηελ ηηκή ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, αιιά θαη απφ ην έηνο 2013, ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ αγνξά δηθαησκάησλ 

εθπνκπήο ξχπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. ην πιαίζην απηφ ε Κχπξνο ζα πξέπεη λα πξνθεξχμεη 

δηαγσληζκφ κε αλνηθηέο πξνζθνξέο πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν. Γηα ην ζελάξην απηφ έρνπλ ήδε 

επηδείμεη ελδηαθέξνλ εηαηξείεο φπσο νη Delek, Shell, Noble Energy, Gazprom θιπ. Οη πιείζηνη 

ελδηαθεξφκελνη δηαβεβαηψλνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα πξνκεζεχζνπλ ηελ Κχπξν κε θπζηθφ αέξην 

εληφο πεξίπνπ 3 εηψλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο.  

χκθσλα κε δηάθνξεο εθηηκήζεηο, νη αλάγθεο ηεο Κχπξνπ ζα  αλέξρνληαη αξρηθά ζε 

0,77 εθαη. ηφλνπο  LNG θαη 1,37 εθαη. ηφλνπο ην 2035. Τπελζπκίδεηαη φηη ε ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή ηεο Κχπξνπ είλαη ελαξκνληζκέλε κε απηή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (αληαγσληζκφο 

ζηελ αγνξά, δηαζθάιηζε πξνκήζεηαο ηεο ελέξγεηαο κε κηθξή νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή 

επηβάξπλζε, ελεξγεηαθά απνζέκαηα 90 εκεξψλ κέζεο θαηαλάισζεο θιπ).  

 Πξφζθαηε αληαιιαγή επηζθέςεσλ κεηαμχ Κχπξησλ θαη Ηζξαειηλψλ ηζπλφλησλ, 

φισλ ησλ επηπέδσλ ηεο πνιηηηθήο θαη ππεξεζηαθήο ηεξαξρίαο, απνζθνπνχλ ζηε δηεξεχλεζε 

πξννπηηθψλ επξχηεξεο ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο. Ήδε θαίλεηαη λα ζρεκαηίζζεθαλ νη πξψηεο 

κεηθηέο επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ δχν ρσξψλ. 
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ηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2010 ε Κχπξνο θαη ην Ηζξαήι ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηελ 

νξηνζέηεζε ηεο ΑΟΕ ψζηε λα αλνίμεη ν δξφκνο εθκεηάιιεπζεο ησλ θνηηαζκάησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ ησλ δχν θξαηψλ ζηε ζαιάζζηα απηή πεξηνρή. Αλάκεζα ζηα δηαζέζηκα 

θνηηάζκαηα, ην Σακάξ (250 δηο θπβηθψλ κέηξσλ), έλαληη ηεο Υάηθα θαη ην Λεβηάζαλ, είλαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα. Ο Τπνπξγφο Τπνδνκψλ ηνπ Ηζξαήι, θ. Λαληάνπ, ζεσξεί πσο ην Λεβηάζαλ, ηα 

απνζέκαηα ηνπ νπνίνπ (450 δηο θπβηθψλ κέηξσλ) είλαη θαηά 90% εθκεηαιιεχζηκα, ζα θαιχςεη 

ηηο εζσηεξηθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο ηνπ γηα 25 ρξφληα, κε δπλαηφηεηεο εμαγσγήο ηνπ αεξίνπ. 

χκθσλα κε δηεζλείο αλαιπηέο, ην πην πηζαλφ ζελάξην ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο γηα ην Ηζξαήι 

είλαη ε δεκηνπξγία ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ πνπ ζα ζπλδέεη ηα θνηηάζκαηα Σακάξ κε θάπνην 

ηεξκαηηθφ ζηαζκφ, ελδερφκελα απηφλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηε Κχπξν. ην ζηαζκφ απηφ, 

ην αέξην ζα ςχρεηαη θαη ζα πγξνπνηείηαη θαη απφ εθεί ζα κεηαθέξεηαη ζηελ Δπξψπε θαη ηελ 

Αζία κέζσ ηάλθεξ. Έλα άιιν, ελαιιαθηηθφ ηζξαειηλφ ζελάξην πνπ αλαθέξζεθε κε θάπνηεο 

ελδφκπρεο αλεζπρίεο απφ ηνλ θππξηαθφ Σχπν, είλαη ε ελδερφκελε δεκηνπξγία ππνζαιάζζηνπ 

αγσγνχ κεηαμχ ησλ ηζξαειηλψλ θνηηαζκάησλ θαη ηεο Κξήηεο. 

Όκσο πέξαλ ησλ Ηζξαειηλψλ εηαηξηψλ, ηεο Noble θαη Gazprom, κεξηθνί άιινη 

θνινζζνί θαίλνληαη λα ελδηαθέξνληαη, επίζεο, γηα ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην 

«νηθφπεδν 12» πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο θππξηαθήο ΑΟΕ (Exxon Mobil, Chevron, ATP, BP, BG 

θιπ). Μάιηζηα νξηζκέλεο απφ απηέο πξνσζνχλ ζηε Κχπξν ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο 

ζπλεξγαζίαο ηφζν γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, φζν θαη γηα ηε κεηαβαηηθή –

πξνζσξηλή ιχζε. 

ην ζεκείν απηφ ππνγξακκίδνληαη νη ινηπέο παξάκεηξνη ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο:  

-Σα θνηηάζκαηα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ εηθάδεηαη φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθά, 

ρσξίο αθφκε λα έρνπλ επηβεβαησζεί κε αθξίβεηα. Πεξπζηλή κειέηε ηνπ Οξγαληζκνχ 

Γεσινγηθψλ Δπηζθνπήζεσλ ησλ ΖΠΑ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ππάξρνπλ εθκεηαιιεχζηκα θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ 122 

ηξηζεθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ πνδηψλ, θαηά δέθα θνξέο πεξηζζφηεξα απφ ηα εθκεηαιιεχζηκα 

θνηηάζκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα βξεηαληθά ρσξηθά χδαηα ηεο Βφξεηα Θάιαζζαο. Καηά ηνλ 

USGS (United States Geological Survey), ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο Λεβάλη (Levante Bassin) 

ππάξρνπλ 3,4 ηξηο θπβηθά κέηξα αλαθηήζηκνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη 1,7 δηο βαξέιηα αλαθηήζηκνπ 

πεηξειαίνπ. Σα δε θνηηάζκαηα ζηα φξηα ηνπ θππξηαθνχ «νηθνπέδνπ 12» εθηηκψληαη φηη 

πξνζεγγίδνπλ ηα 8 ηξηο θπβηθά πφδηα. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ην θνίηαζκα λνηηνδπηηθά ηεο 

Πάθνπ, ζχκθσλα κε αλαθνηλψζεηο Γάιινπ εκπεηξνγλψκνλα ηνπ Γαιιηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

Πεηξειαίσλ (BEICIP) θαη εθ ησλ ζπκβνχισλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα θνηηάζκαηα, ζε 

δηεζλέο ζπλέδξην εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ πεηξειαίνπ ζηε Ν. Οξιεάλε (2010), πξφθεηηαη γηα 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θνίηαζκα πνπ έρεη κάιηζηα ραξηνγξαθεζεί. 

-Ζ ηζξαειηλή ελεξγεηαθή εηαηξία Delek, εηαίξνο ηνπ ακεξηθαληθνχ ελεξγεηαθνχ 

νξγαληζκνχ Noble Energy, ππέβαιε πξφηαζε γηα ηελ αλέγεξζε ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ ζηε 

πεξηνρή Βαζηιηθνχ (Λεκεζνχ), νηθνλνκηθνχ χςνπο 800 εθ. δνιι. ΖΠΑ. χκθσλα κε ηνλ 

ειιελνθππξηαθφ Σχπν, ζην ηεξκαηηθφ ζα κεηαθέξεηαη κε δηαζσιήλσζε πγξνπνηεκέλν θπζηθφ 

αέξην απφ ην Ηζξαήι θαη απ‟ εθεί κε πεηξειαηνθφξα ζηε Γπηηθή Δπξψπε, πεξηνξίδνληαο έηζη ην 

θίλδπλν έλνπιεο επίζεζεο απφ γεηηνληθέο ρψξεο ελαληίνλ ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Άιιεο 

ειιελνθππξηαθέο πεγέο αλαθέξνπλ φηη ε πξφηαζε  ηεο Noble Energy αθνξά κεηαθνξά ζηελ 

Κχπξν θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Ηζξαειηλφ θνίηαζκα Λεβάζηαλ θαη ην θππξηαθφ «νηθφπεδν 12» 

κε ππνζαιάζζην αγσγφ πξηλ ην 2014, ηθαλνπνηψληαο ηηο άκεζεο αλάγθεο ηεο Αξρήο 

Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ (ΑΖΚ). Ζ ακεξηθαληθή εηαηξία αλαιακβάλεη ηε δηαζσιήλσζε 185 

ρηιηνκέηξσλ, κε ηνπνζέηεζε αγσγνχ δηακέηξνπ 20 ηληζψλ. Σν αέξην πξνζθέξεηαη ζε ηηκέο 

θαηψηεξεο ηνπ 50% απηψλ ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο κε ηε Shell θαη ηνπ ηεξκαηηθνχ 

αεξηνπνίεζεο. Ζ έλαξμε εξγαζηψλ εηθάδεηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ 2012 κε 

ηαπηφρξνλε ηνπνζέηεζε ππνζαιάζζησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σέινο ε αλσηέξσ πξφηαζε πξνβιέπεη 

ηε δεκηνπξγία εξγνζηαζίνπ πγξνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα εμαγσγή θαη ηελ θαηαζθεπή 

ηξηψλ δεμακελψλ απνζήθεπζεο. Σν θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ην 

ειιελνθππξηαθφ Σχπν, ζα επηβαξχλεη ηελ ακεξηθαληθή εηαηξία, ελψ ηα θέξδε ζα θαηαλέκνληαη, 

αθνχ πξνεγνπκέλσο αθαηξεζνχλ ηα έμνδα ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξίαο.   

Γηα ην ζέκα ηνπ ηεξκαηηθνχ, εθηφο ηεο Delek,  εξίδνπλ πνιιέο άιιεο εηαηξείεο, φπσο 

ε Colar, δχν επξσπατθέο, ε Shell, πνπ ηψξα θέξεηαη θαη απηή δηαζέζηκε λα κεηαθέξεη άκεζα 
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θπζηθφ αέξην κε πινία θιπ. ηελ ίδηα πεξηνρή (Βαζηιηθφ) επίζεο, θαηαηέζεθε ηελ 18 

Ηαλνπαξίνπ 2011 ν ζεκέιηνο ιίζνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηεξκαηηθνχ πεηξειαηνεηδψλ ηεο 

εηαηξίαο VTTI, κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο έσο 550000 θπβηθά κέηξα θαπζίκσλ 

-Μηα άιιε ελαιιαθηηθή πξφηαζε απνηειεί ε κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ 

Κχπξν κε δηαζσιήλσζε ζηελ Διιάδα θαη απ’ εθεί κε πεηξειαηνθφξα πινία ζηελ 

Δπξψπε. Καηά ηνπο Κχπξηνπο παξαηεξεηέο, αθελφο ε Διιάδα δελ θαίλεηαη λα βηάδεηαη γηα 

ηελ νξηνζέηεζε ηεο ΑΟΕ ηεο θαη δηάθνξα ζελάξηα, κεηά ραξηψλ, δεκνζηεχνληαη ζε 

επηζηεκνληθέο επηζεσξήζεηο ή ζην Σχπν πεξί ησλ κειινληηθψλ νξίσλ ησλ ΑΟΕ Διιάδνο, 

Σνπξθίαο ή Κχπξνπ. Αθεηέξνπ ε ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία Κχπξνπ-Ηζξαήι εληζρχεηαη ζηαζεξά,. 

Με απηά ηα δεδνκέλα ην ζελάξην δηαζσιήλσζεο κεηαμχ Κχπξνπ θαη Διιάδνο 

απνδπλακψλεηαη. χκθσλα κάιηζηα κε κεξηθά ειιελνθππξηαθά ΜΜΔ ε ηδέα απηή απνηειεί 

ήδε παξειζφλ ελψ αλ πινπνηνχηαλ δελ ζα ήηαλ νηθνλνκηθά βηψζηκε. Αληίζεηα ν Γηεπζπληήο 

Γηεζλψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ΓΔΠΑ, θ. Κ. Καξαγηαλλάθνο, ηζρπξίδεηαη ζε δηάθνξα δηεζλή 

ζπλέδξηα φηη ε θαηαζθεπή δηαζπλδεηεξίνπ αγσγνχ κεηαμχ Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη 

Διιάδνο είλαη ηερληθά εθηθηή θαη εκπνξηθά βηψζηκε. 

-Ζ Κχπξνο επηζπκεί ηδηαίηεξα ηελ νξηνζέηεζε κεηαμχ θππξηαθήο θαη ειιεληθήο ΑΟΕ. 

Ή ηνπιάρηζηνλ, ζχκθσλα κε ην θππξηαθφ Σχπν, νη δχν ρψξεο νθείινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

θάπνην εληαίν ελεξγεηαθφ δφγκα, ελψ αθφκε πεξηζζφηεξν, ππάξρεη ε αλαγθαηφηεηα ππνγξαθήο 

ζπκθσλίαο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο, Κχπξνπ θαη Ηζξαήι. Οη 

επαλαζηαηηθέο αιιαγέο πνπ μέζπαζαλ ζηελ Μέζε Αλαηνιή ελδέρεηαη λα αλαηξέςνπλ ηα κέρξη 

ηψξα γεσπνιηηηθά, ζηξαηεγηθά θαη ελεξγεηαθά ζπκθέξνληα ζηε πεξηνρή.  

 -Ζ Σνπξθία, πνπ δελ αλαγλσξίδεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, δελ αλαγλσξίδεη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ θππξηαθή ΑΟΕ θαη αληηδξά έληνλα, ηφζν κε λνκηθά θαη πνιηηηθά επηρεηξήκαηα, 

φζν θαη κε απεηιέο ζηελ πξναλαθεξζείζα ζπκθσλία κε ην Ηζξαήι, φπσο θαη γηα απηέο πνπ έρεη 

ζπλάςεη ε Κχπξνο κε ηελ Αίγππην θαη ην Λίβαλν. Οη απεηιέο ηεο αθνξνχλ ηδηαίηεξα ην ζελάξην 

εθκεηάιιεπζεο ησλ θνηηαζκάησλ ηεο θππξηαθήο ΑΟΕ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν, απφ ηνπο 

Διιελνθππξίνπο. Ζ Σνπξθηθή Δηαηξία Πεηξειαίνπ (Turkish Petroleum Corporation-TPAO) 

εμήγγεηιε ηελ 28 Φεβξνπαξίνπ 2011, δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ππνζαιάζζηεο έξεπλεο εληνπηζκνχ 

θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζε ζαιάζζηα νηθφπεδα λνηίσο ηεο Σνπξθίαο (θφιπνο 

Αηηάιεηαο), κεηαμχ Κχπξνπ θαη Καζηειφξηδνπ, ηα νπνία είρε δηαρσξίζεη ηα έηε 2008-2009 

ρσξίο λα έρεη θαζνξίζεη ηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο κε ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Κχπξν. Δπηπιένλ ζηε δψλε απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ην νηθφπεδν 4321 ηεο ΑΟΕ ηεο Κχπξνπ 

αιιά θαη δπλεηηθά ηεο Διιάδνο. Ζ Σνπξθία θαίλεηαη λα ειίζζεηαη ζπλερψο σο πξνο ηνλ αθξηβή 

θαζνξηζκφ ησλ «νηθνπέδσλ» ηεο, θάηη πνπ πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ζηηο εθζέζεηο 

πξνφδνπ ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο αλαθνξηθά κε ηε Σνπξθία, ππάξρεη πξφλνηα γηα ππνγξαθή ηεο 

πκθσλίαο ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο (1982) απφ κέξνπο ηεο ρψξαο απηήο. 

-Αλάινγεο αληηδξάζεηο κε ηε Σνπξθία εθθξάδεη θαη ν Λίβαλνο έλαληη ηνπ Ηζξαήι κε ην 

νπνίν δελ έρεη πξνβεί ζε θνηλή νξηνζέηεζε ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ ηνπο, ελψ δελ έρνπλ 

ιεζκνλεζεί θαη νη ζπγθξνχζεηο ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο. 

-Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηφζν νη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή, φζν θαη ηα 

θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Ννηηαλαηνιηθή πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, πξνζζέηνπλ κηα λέα 

δηάζηαζε ζην γεσπνιηηηθφ πεδίν.  

Απηφ πνπ ζπκβαίλεη απηή ηελ πεξίνδν είλαη ν ζηξαηεγηθφο επαλαζρεδηαζκφο ζηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Αθελφο ηα θππξηαθά ελεξγεηαθά θνηηάζκαηα αλαβαζκίδνπλ ηε Κχπξν 

θαη ηελ ηνπνζεηνχλ ζην δηεζλή ελεξγεηαθφ ράξηε. Αθεηέξνπ γηα ηελ ηζξαειηλή ζηξαηεγηθή, ε 

δεκηνπξγία ελεξγεηαθνχ ρψξνπ κεηαμχ Κχπξνπ θαη Ηζξαήι εληζρχεη θαη ηε ζεκαζία ηεο 

ειιεληθήο ΑΟΕ ζην Καζηειφξηδν θαη ζην ζαιάζζην ρψξν Κξήηεο-Ρφδνπ θαη Καξπάζνπ, αθνχ  

ν αλσηέξσ ελεξγεηαθφο ρψξνο ρξεηάδεηαη έλα δηάδξνκν πξνο ηε Μεζφγεην.  

Οη ζρέζεηο κεηαμχ Κχπξνπ θαη Ηζξαήι εθβαζχλνληαη ινηπφλ φιν θαη πεξηζζφηεξν. 

Έλδεημε γηα ηηο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ απνηειεί θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εβξατθνχ ιφκπη εληφο 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ φπσο θαηαγξάθεηαη κέζα απφ ελέξγεηεο θαη ηνπνζεηήζεηο ηεο 

Ακεξηθαληθήο Δβξατθήο Δπηηξνπήο (ΑΔΔ). Απφ ην 2010 δηαθαίλεηαη κηα ζηξνθή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νξγάλσζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο Κχπξνπ θαη ηνπ πξνβιήκαηφο ηεο. 

Αληηπξνζσπεία ηεο εβξατθήο νξγάλσζεο -κε έδξα ην ηθάγν-. επηζθέθζεθε ηε Λεπθσζία θαη 

είρε ζπλαληήζεηο κε αμησκαηνχρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 
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πγθνηλσληψλ. χκθσλα κε ηνλ πξσζππνπξγφ ηνπ Ηζξαήι, Μπέληδηακηλ Νεηαληάρνπ, γηα ηελ 

ηζξαειηλή πιεπξά έρεη κεγάιε ζεκαζία ε εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ν ηξφπνο πνπ 

απηφ ζα θηάλεη ζηηο αγνξέο.  

Καηά ην ηνλ ειιελνθππξηαθφ Σχπν, ην Ηζξαήι αλακέλεη απφ ηε Λεπθσζία κηα 

ζπκθσλία γηα ηελ απφ θνηλνχ δεκηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θχιαμεο θαη πγξνπνίεζεο ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ.  

Ζ επίζθεςε ζηε Λεπθσζία, κεηαμχ άιισλ Ηζξαειηλψλ επηζήκσλ, ηνπ ππνπξγνχ 

Δζληθψλ Τπνδνκψλ ηνπ Ηζξαήι, Οχδη Λάληανπ, εηθάδεηαη φηη αθνξνχζαλ ην αλσηέξσ ζρέδην. 

Οη απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλέγεξζε εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ είλαη αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ.  

Ζ Λεπθσζία βιέπεη θπζηθά κε ηθαλνπνίεζε ηηο ζρέζεηο κε ην Ηζξαήι λα εληζρχνληαη. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ απηψλ θαίλεηαη λα είλαη νπζηαζηηθή. Δκπξάθησο απηφ απνδείρζεθε 

απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο ηζξαειηλήο πιεπξάο σο απάληεζε δηαθφξσλ ηνπξθηθψλ πξνθιήζεσλ 

ζηελ πεξηνρή.  

Ωζηφζν ε Λεπθσζία δελ βηάδεηαη λα θιείζεη ζπκθσλία κε ην Ηζξαήι γηα ηε δεκηνπξγία 

εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα παξάγνπλ νη δχν 

ρψξεο. Απηή ε θαζπζηέξεζε γελλά εξσηεκαηηθά γηα ην θαηά πφζν ζα ππάξμεη ηειηθά 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ή ελ ηέιεη αλ ε Λεπθσζία ζα εληάμεη θη άιινπο «παίθηεο» 

ζην παηρλίδη.  

Σνπηθνί αλαιπηέο ζεσξνχλ φηη ελδέρεηαη ε Λεπθσζία λα ζέιεη λα εμεηάζεη θαη ην 

ξσζηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ ζηαζκνχ εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη κεηά λα θαηαιήμεη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζπκθσλία κε ην Ηζξαήι. Ζ κεγάιε 

πξνζπκία πνπ επέδεημε ε Ρσζία λα «δηεπθνιχλεη» ηελ Κχπξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο πξνβιεκάησλ, πηζαλψο λα ζπλδέεηαη κε ην θπζηθφ αέξην θαη κε απνθάζεηο 

πνπ ζα ιεθζνχλ ζην άκεζν κέιινλ.  

Πάλησο ζχληνκα ε Κχπξνο θαη ην Ηζξαήι ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ ππνγξαθή κηαο 

αθφκα ζπκθσλίαο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Πξφθεηηαη γηα ηε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

Έξεπλα θαη Γηάζσζε ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. 

Ζ άζθεζε δηθαησκάησλ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο εληφο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο 

θαηαδεηθλχεη πνηεο ρψξεο αζθνχλ ηνλ ηνπηθφ έιεγρν.  

Σέινο ην Ηζξαήι πξνηείλεη ηελ ππνγξαθή δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο κε ηελ Κχπξν γηα 

ηελ πξνκήζεηα δχν ηζξαειηλψλ πνιεκηθψλ πινίσλ, Σαρέσλ Πεξηπνιηθψλ Κξνχζεο. ηελ 

πξφηαζή ηνπ ην Ηζξαήι επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο δπλαηφηεηαο επέκβαζεο Κχπξνπ θαη 

Ηζξαήι ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ησλ δπν θξαηψλ.                 

Ζ απφθηεζε απφ ηε Κχπξν Πνιεκηθψλ Πινίσλ «combat proven», κνληέξλαο ζρεδίαζεο θαη 

πςειψλ δπλαηνηήησλ, ζα επηηξέςεη ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ θηλήζεσλ εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Εψλεο ή νπνία είλαη πνιπζχρλαζηε θαη αδχλαην λα επηηεξεζεί κέζσ ξαληάξ απφ ηελ μεξά. Με 

ηα πθηζηάκελα πισηά κέζα πνπ δηαζέηεη ε Γηνίθεζε Ναπηηθνχ ηεο Κχπξνπ, είλαη αδχλαην λα 

αζθήζεη νπνηνδήπνηε έιεγρν ή λα επηρεηξήζεη ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ θαη λα πξνζηαηέςεη ηα 

δσηηθά ζπκθέξνληα ηεο ζηελ πεξηνρή. Πξνο ην παξφλ, ζχκθσλα κε ηνλ ειιελνθππξηαθφ Σχπν, 

ε Λεπθσζία δελ έρεη αθφκε απαληήζεη ζηελ ελ ιφγσ πξφηαζε.  

Ωο γλσζηφλ νη ηνπξθηθνί ζρεδηαζκνί επηρεηξνχλ λα παξεκβιεζνχλ ζηε ζαιάζζηα 

πεξηνρή κεηαμχ Κχπξνπ θαη Διιάδαο. Απηφ ζηνρεχεη κεηαμχ άιισλ ζηε δεκηνπξγία 

πξνβιεκάησλ ζηηο φπνηεο κειινληηθέο πξνζπάζεηεο ηεο Κχπξνπ γηα κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ πξνο ηελ Δπξψπε ηδηαίηεξα εάλ απηφ επηρεηξεζεί κε ππνζαιάζζηνπο αγσγνχο. Αιιά θαη 

ε κεηαθνξά ηνπ αεξίνπ κε πινία ζα είλαη πξνβιεκαηηθή εάλ ε Σνπξθία ζπλερίζεη λα 

δεκηνπξγεί πξνζθφκκαηα.  

Ζ Κχπξνο εθ ησλ πξαγκάησλ δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη αλάινγεο θηλήζεηο 

απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά. ‟ απηφ ην ζεκείν ζεκαληηθφ ξφιν ζα έρεη λα παίμεη ην Ηζξαήι απφ 

ηελ ψξα πνπ ην πξντφλ πνπ ζα θεχγεη απφ ηελ Κχπξν πξνο ηελ Δπξψπε ζα είλαη κέξνο θαη ηεο 

δηθήο ηνπ παξαγσγήο. 
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Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 

 

1.  Γεληθή Δπηζθφπεζε 

Ζ ηξνρηά δπλακηθήο αλφδνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο θαη 

ηεο Κχπξνπ ζπλερίζζεθε θαη ην 2010.  

Ζ ζχγθιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ 

νηθνλνκηψλ ηνπο απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ζηνπο ηνκείο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ, ησλ 

επελδχζεσλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Ζ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔΔ, ηνλ Μάην ηνπ 2004,  έδσζε κεγαιχηεξε ψζεζε ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ. Ζ  έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ ΟΝΔ θαη ε είζνδνο ηνπ 

επξψ ζηελ νηθνλνκηθή ηεο δσή,  ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008,  ιεηηνχξγεζε σο κνριφο κεγαιχηεξεο 

αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ νδεγψληαο ζηε πιήξε ελνπνίεζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ρψξνπ ησλ δχν ρσξψλ. 
 
 
 
2. Δμσηεξηθφ εκπφξην Κχπξνπ - Διιάδαο 

Σν εχξνο ησλ  δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ αλαπηχρζεθε δπλακηθά ην 2010 θαη 

αλήιζε ζηα 1,46 δηζ. επξψ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 7,6% έλαληη ηνπ 2009 (1,36 δηζ. 

επξψ).   

    Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ, ε Διιάδα ζπλέρηζε λα είλαη 

ν ζεκαληηθφηεξνο πξνκεζεπηήο πξντφλησλ ηεο Κχπξνπ θαη ην 2010, θαζψο νη εμαγσγέο ηεο 

έθζαζαλ ηα 1,22 δηζ. επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 7% ζε ζρέζε κε ηηο εμαγσγέο 

ηεο πξνο ηε Κχπξν ην 2009 (1,14 δηζ. επξψ).  Ζ Κχπξνο θαηέρεη ηελ ηξίηε ζέζε, απφ πιεπξάο 

ζπνπδαηφηεηαο, γηα ηα ειιεληθά πξντφληα, κεηά ηηο αγνξέο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο.   

    Όζνλ αθνξά ζηηο θππξηαθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα ην 2010, ζεκεηψλνπκε φηη  

αλήιζαλ ζηα 243,9 εθαη. επξψ, θαηαγξάθνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10,7% ζε ζρέζε κε ην 

2009 (220,2 εθαη. επξψ).  Ζ θππξηαθή αγνξά, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, θαηέρεη ηελ 

ηξίηε ζέζε, απφ πιεπξάο ζπνπδαηφηεηαο, γηα ηα ειιεληθά πξντφληα, κεηά ηηο αγνξέο ηεο 

Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο.   
 
 
 
 

ΓΗΜΔΡΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ - ΔΛΛΑΓΟ (ΔΚΑΣ. €) 

Έηνο 
Δμαγσγέο Δηζαγσγέο Δκπνξηθφ  

Ηζνδχγην 

Όγθνο  

Δκπνξίνπ 

Αμία %Γ Αμία %Γ Αμία %Γ Αμία %Γ 

 1  2  3=1-2  4=1+2  

2006 146,2 4,9 951,6 10,4 -805,4 11,5 1.097,8 9,6 

2007 214,7 46,8 1.110,8 16,7 -896,1 11,2 1.325,5 20,74 

2008 218,5 1,7 1.232,4 10,9 -1.013,9 13,1 1.450.9 9,4 

2009 220,2 0,8 1.138,2 -7,7 -918,0 -9,5 1.358,40 -6,4 

2010 243,9 10,7 1.217,8 7,0 -973,9 6,1 1.461,70 7,6 

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ 
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Σν έιιεηκκα ηνπ δηκεξνχο εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ γηα ηελ Κχπξν δηεπξχλζεθε, ην 2010,  

θαηά 6,1% θαη έθζαζε ηα 973,9 εθαη. επξψ., ζε ζχγθξηζε κε ην έιιεηκκα ηνπ 2009 (918 εθαη. 

επξψ). 

    Οη θππξηαθέο εμαγσγέο κε πξννξηζκφ ηελ ειιεληθή αγνξά θάιπςαλ, θαηά ην 2010, ην 

21,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ  θππξηαθψλ εμαγσγψλ, κεηψλνληαο ην κεξίδηφ ηνπο ζε ζρέζε κε ην 

2009 (22,15%), παξά ηε ζεκεησζείζα αχμεζε ζε απφιπηνπο αξηζκνχο. Δπηπιένλ, απνηέιεζαλ 

ην 41,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ θππξηαθψλ εμαγσγψλ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

κεηψλνληαο ην κεξίδηφ ηνπο ζε ζρέζε κε ην 2009 (43%). 

    Οη θππξηαθέο εηζαγσγέο απφ ηελ Διιάδα, κείσζαλ, επίζεο, ην κεξίδηφ ηνπο επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θππξηαθψλ εηζαγσγψλ απφ 20%, ην 2009, ζε 18,8% ην 2010. Παξάιιεια, νη 

εηζαγσγέο απφ ηελ Διιάδα θάιπςαλ, ην 2010, ην 27,4% ησλ θππξηαθψλ εηζαγσγψλ απφ ρψξεο 

ηεο ΔΔ έλαληη 28%, ην 2009. 

 

 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ (2010) 

ΓΚ Καηεγνξίεο Πξντφλησλ Αμία % 

 χλνιν εηζαγσγψλ απφ Διιάδα (ζε εθαη. επξψ) 1.217,8 100 

27 Πεηξέιαην θαη πξντφληα πεηξειαίνπ 248,0 20,3 

61-62 Δλδχκαηα  85,5 7,0 

85 Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο εηθφλαο & ήρνπ 80,1 6,5 

84 Μεραλέο, αληηδξαζηήξεο, ιέβεηεο 70,6 5,8 

30 Φαξκαθεπηηθά πξντφληα 68,9 5,6 

72 Υπηνζίδεξνο, ζίδεξνο θαη ράιπβαο 50,5 4,1 

21 Γηάθνξα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο 33,8 2,7 

39 Πιαζηηθέο χιεο θαη ηερλνπξγήκαηα 33,4 2,7 

33 Αηζέξηα έιαηα 30,5 2,5 

19 Γεκεηξηαθά θαη πξντφληα ηνπο 30,4 2,5 

34 απνχληα, παξαζθεπάζκαηα γηα πιχζηκν 28,8 2,3 

49 Πξντφληα εθδνηηθψλ νίθσλ 26,0 2,1 

94 Έπηπια 22,8 1,9 

64 Δίδε ππφδεζεο 22,7 1,9 

04 Γαιαθηνθνκηθά 21,8  1,8 

22 Πνηά (αιθννινχρα θαη κε) 20,9 1,7 

76 Αινπκίλην θαη ηερλνπξγήκαηα 15,8 1,3 

68 Γνκηθά πιηθά 14,5 1,2 

87 Ορήκαηα θαη κέξε απηψλ 12,5 1,0 
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ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΚΤΠΡΗΑΚΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (2010) 

ΓΚ Καηεγνξίεο Πξντφλησλ Αμία      % 

 Γεληθφ χλνιν (ζε εθαη. € ) 243,9 100 

29 Οξγαληθά ρεκηθά 67,1 27,5 

90 Οπηηθ/θφο εμνπιηζκφο,  ηαηξνρεηξνπξγηθά 47,5 19,4 

72 Υπηνζίδεξνο, ζίδεξνο θαη ράιπβαο (scrap) 22,1 9,0 

85 Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο εηθφλαο & ήρνπ 15,8 6,4 

30 Φαξκαθεπηηθά πξντφληα 12,8 5,2 

07 Γεψκεια-Λαραληθά 11,4 4,7 

02 Κξέαο θαη ππνπξντφληα ηνπ 5,8 2,3 

49 Πξντφληα εθδνηηθψλ νίθσλ 5,5 2,2 

04 Γαιαθηνθνκηθά 4,8 1.9 

84 Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 4,4 1,8 

24 Καπλφο θαη Πξντφληα Καπλνχ 4,2 1,7 

61 Πιεθηά 3,6 1,5 

94 Έπηπια, είδε θιηλφζηξσζεο θιπ 3,5 1,4 

73 Σερλνπξγήκαηα απφ ζίδεξν θαη ράιπβα 2,9 1,2 

64 Δίδε ππφδεζεο 2,8 1.2 

76 Αινπκίλην θαη ηερλνπξγήκαηα 2,2 0,9 

 

3. Διιεληθέο Δπελδχζεηο ζηελ Κχπξν  

χκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ, νη ειιεληθέο 

ΑΞΔ ζηελ Κχπξν ην 2010 αλήιζαλ ζηα € 132,2 εθ. θαη αθνξνχζαλ, θαηά θχξην ιφγν, ζηε 

ζχζηαζε εηαηξεηψλ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη, ιφγσ κεηαβνιήο ζηε κεζνδνινγία θαηαγξαθήο 

ΑΞΔ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ (δελ θαηαγξάθνληαη πιένλ νληφηεηεο ρσξίο θπζηθή 

παξνπζία ζηελ Κχπξν), ην πνζφ απηφ δελ είλαη ζπγθξίζηκν κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2009. Θα 

πξέπεη, σζηφζν, λα επηζεκαλζεί ε κεγάιε θαη ζηαζεξή αχμεζε ησλ ΑΞΔ απφ Διιάδα, κεηά ην 

2007. Ζ απφθαζε νινέλα θαη πεξηζζνηέξσλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ 

Κχπξν ζπλδέεηαη αζθαιψο, κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηε κείσζε ηεο εζσηεξηθήο 

θαηαλάισζεο ζηελ Διιάδα, αιιά εμεγείηαη θαη απφ κία ζεηξά επλντθψλ παξακέηξσλ: θνηλή 

γιψζζα, εμνηθείσζε Κππξίσλ θαηαλαισηψλ κε ειιεληθά “brands”, κεδεληθφ ειάρηζην 

θεθάιαην θαη θνξνιφγεζε εηαηξεηψλ κε ζπληειεζηή  10%.  

Πεξηζζφηεξεο απφ 100 κεγάιεο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Κχπξν, αξηζκφο πνπ ζεκεηψλεη ζηαζεξή αχμεζε θάζε ρξφλν. Δπίζεο άλσ ησλ 1.000 Διιεληθψλ 

εηαηξεηψλ θαίλεηαη λα έρνπλ εγγξαθεί ζηελ Κχπξν γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο ηα ηειεπηαία 

δχν ρξφληα. 

εκεηψλεηαη, βέβαηα, φηη κεγάιεο ειιεληθέο εηαηξείεο έρνπλ επξχηαηε θαη καθξνρξφληα 

παξνπζία ζηελ Κχπξν (Vivartia ζηα γαιαθηνθνκηθά, Coca-Cola 3E ζηα αλαςπθηηθά, Διιεληθά 

Πεηξέιαηα ζηα πεηξειαηνεηδή), ελψ άιιεο εμίζνπ κεγάινπ βειελεθνχο αλαπηχζζνληαη κε ηελ 

ίδξπζε λέσλ θαηαζηεκάησλ. Μεηαμχ άιισλ, ν φκηινο Φνπξιή δηαηεξεί ζηελ Κχπξν ηo ΗΚΔΑ, 

ηα θαηαζηήκαηα INTERSPORT θαη ην Leroy Merlyn. 
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ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΑΞΔ Δ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Μεηαθνξέο/ 

επηθνηλσλίεο 

4,23%

Λνηπά 1,87%

Δλδηάκεζνη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί 88,51%

Μεηαπνίεζε 

2,19%

Δκπφξην 3,20%

 
Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ 

 
ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, φπσο πξναλαθέξζεθε, δξαζηεξηνπνηνχληαη πέληε ειιεληθνί 

ηξαπεδηθνί φκηινη (Alpha Bank, Eurobank, Δζληθή Σξάπεδα, Δκπνξηθή Σξάπεδα θαη Σξάπεδα 

Πεηξαηψο) κε ζπλνιηθφ κεξίδην 16% ζηηο ρνξεγήζεηο θαη 12,19% ζηηο θαηαζέζεηο. Ζ θππξηαθή 

αγνξά, παξά ην κηθξφ κέγεζφο ηεο, ζπκβάιιεη ζηελ θεξδνθνξία ησλ σο άλσ ηξαπεδψλ, ζε κία 

δχζθνιε πεξίνδν γηα ηελ αγνξά ζηελ Διιάδα. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο, Σνπξηζκνχ θάπνηεο 

ειιεληθέο εηαηξίεο έρνπλ ήδε επηδείμεη ελδηαθέξνλ γηα ηα ζαιάζζηα νηθφπεδα πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε (ΑΟΕ) ηεο Κχπξνπ.   

Ωο ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα, θαηά ηε ηειεπηαία δηεηία  ε Κχπξνο 

εμειίζζεηαη ζε ειθπζηηθφ πξννξηζκφ γηα ειιεληθέο εηαηξείεο. Οη πεξηζζφηεξεο 

ελδηαθέξνληαη γηα αλάπηπμε δξαζηεξηφηεηαο ζε επξχ νηθνλνκηθφ θάζκα, είηε σο κνλάδεο 

θάπνηαο θνηλνπξαμίαο κε θππξηαθέο εηαηξίεο, είηε σο ππεξγνιάβνη. ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο είλαη 

εγγεγξακκέλεο 4.000 εηαηξίεο εθ ησλ νπνίσλ 414 (ή άλσ ηνπ 10%) είλαη ειιεληθέο. Όκσο ν 

αξηζκφο θαηαγξάθεηαη ζηαζεξά απμεηηθφο ηνπο ηειεπηαίνπο 24 κήλεο  σο πξνο ην ελδηαθέξνλ 

ειιεληθψλ εηαηξεηψλ γηα αλάιεςε έξγσλ ζηελ Κχπξν. Δλψ ην 2009 ήηαλ εγγεγξακκέλεο 59 

εηαηξίεο, ην 2010 ν αξηζκφο ηνπο αλήιζε ζηηο 248. Μφλν ην πξψην πεληάκελν ηνπ 2011 

εγγξαθήθαλε 107 λέεο εηαηξίεο. πλνιηθά 99 εηαηξίεο αλέιαβαλ ηελ πεξίνδν 2009/πεληάκελν 

2011, έξγα πνπ πξνθεξχρζεθαλ απφ ην θππξηαθφ δεκφζην. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα έξγα 

πιεξνθνξηθήο θαη παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. πλήζσο νη ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηε δηεθπεξαίσζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κεηαθέξνπλ ζηε Κχπξν ην δηθφ ηνπο 

πξνζσπηθφ, πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ, γηα κεξηθνχο κήλεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

Τπελζπκίδεηαη φηη, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

αλαθνηλψλνληαη δσξεάλ νη πξνθεξχμεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην θππξηαθφ 

δεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα ηνπ.  

Δθηφο ηεο πξνζέιθπζεο ειιεληθψλ εηαηξηψλ , ε Κχπξνο πξνζειθχεη πιένλ θαη πνιινχο 

Έιιελεο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία. Γελ ππάξρνπλ αθξηβή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην λέν απηφ 

θαηλφκελν αιιά κφλν ελδεηθηηθά, φπσο ν αξηζκφο ησλ Διιήλσλ αζθαιηζκέλσλ ζην θππξηαθφ 

Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (10.000 άηνκα πεξίπνπ) ή ε εγγξαθή 1.739 Διιήλσλ 

αλέξγσλ (α΄ εμάκελν 2011) ζηα Γξαθεία ηεο θππξηαθήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο 

(ΓΤΑ) γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο θιπ.. Οη Έιιελεο δελ ελδηαθέξνληαη λα εξγαζηνχλ κφλν ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα αιιά θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ηεο Κχπξνπ. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε ηνπξηζηηθή-

επηζηηηζηηθή βηνκεραλία θαη ην ιηαληθφ εκπφξην απνηεινχλ ηε θχξηα πξνηίκεζε ηνπο θαη 
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αθνινπζεί επξχ θάζκα δηαθφξσλ επαγγεικάησλ. Σν 20,9% ησλ Διιήλσλ ελδηαθέξνληαη λα 

εξγαζηνχλ σο «πξνζνληνχρνη εηδηθνί», ην 17,1% σο ηερλίηεο παξαγσγήο, ην 17,1% σο 

ππάιιεινη ππεξεζηψλ, ην 14,1% αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, ην 12,4% ηερληθνί βνεζνί, ην 10% 

γξαθείο-δαθηπινγξάθνη, ην 4,8% ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θαη ην 2,6% δηεπζπληέο-δηνηθεηηθνί. 

Σν 49,9% ησλ Διιήλσλ αλέξγσλ είλαη παληξεκέλνη θαη ην 44,5% αλχπαλδξνη, ελψ νη 

πεξηζζφηεξνη (33,4%) αλήθνπλ ζηελ ειηαθή νκάδα ησλ 30-39 εηψλ.  

ην θππξηαθφ δεκφζην ηνκέα φιν θαη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζηηο 

ζρεηηθέο εμεηάζεηο γηα δηάθνξεο θξαηηθέο ζέζεηο. Σελ ηξηεηία 2008-2010  400 Έιιελεο 

ππέβαιαλ αηηήζεηο θαη επέηπραλ ζηηο εμεηάζεηο 130 απφ απηνχο. Οη ηειεπηαίνη θαηέιαβαλ κε 

επηζηεκνληθέο ζέζεηο (κέρξη ηελ θιίκαθα Α7) θαη επηζηεκνληθέο ζέζεηο (απφ ηελ θιίκαθα Α8 

θαη άλσ). Δπίζεο νη Έιιελεο θαζεγεηέο Μέζεο Δθπαίδεπζεο απνηεινχλ ην 20% ησλ 

ππνςεθίσλ, ελψ ην 10% είλαη δάζθαινη ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Σέινο ν ηνκέαο ηεο 

πγείαο, δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο, πξνζειθχεη επίζεο ηνπο Έιιελεο επηζηήκνλεο, φπσο 

εληαηηθνιφγνπο, αλαηζζεζηνιφγνπο, αθηηλνιφγνπο, νξζνπεδηθνχο θιπ θαη βνεζεηηθφ ή 

παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ.     

3.1 Οξηζκέλα ελδεηθηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηωπίδνπλ ειιεληθέο (θ.ά.) εηαηξείεο ζηελ 

Κππξηαθή αγνξά 

 Ζ Κχπξνο, ζρεηηθά λέν Κξάηνο-Μέινο ηεο Δπξ. Έλσζεο, παξνπζηάδεη ηηο γλσζηέο 

«παηδηθέο αζζέλεηεο» ή δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο λενεηζεξρνκέλσλ θξαηψλ ζην θνηλνηηθφ 

θεθηεκέλν (πρ ζέκαηα δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ θιπ). Δθηφο απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο, πνιιέο 

ειιεληθέο θαη άιιεο μέλεο εηαηξίεο, αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο ηα θαησηέξσ πξνβιήκαηα  φηαλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε θππξηαθή αγνξά: 

-Σελ έληνλε γξαθεηνθξαηία φηαλ πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί αίηεζε άδεηαο νηθνδνκήο θαη 

ιεηηνπξγίαο. Κάζε θνξά πνπ κηα εηαηξεία ππνβάιιεη ηέηνηνπ είδνπο αίηεζε, αθφκε θαη αλ ν 

θάθεινο είλαη παλνκνηφηππνο κε πξνεγνχκελν αίηεκα ηεο ηδίαο εηαηξείαο, ε θαζπζηέξεζε 

παξακέλεη αδηθαηνινγήησο ε ίδηα. Απηφ ην θαηλφκελν, έρεη αληίθηππν ζηνπο 

πξνγξακκαηηζκνχο ηεο φπνηαο εηαηξείαο αθνχ δελ κπνξνχλ λα πξνεηνηκαζηνχλ ζσζηά νη 

πξνυπνινγηζκνί θαη νη ηακεηαθέο ξνέο. Πξάγκαηη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηεο Γηεζλνχο Σξάπεδαο 

«Doing Business» ε Κχπξνο γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά έρεη πνιχ ρακειή αμηνιφγεζε ζηνλ 

δείθηε «άδεηεο νηθνδνκψλ» . 

 -Ο «Όκηινο Φνπξιή» έρεη πέληε ρξφληα παξνπζίαο ζηελ Κχπξν κε δηάθνξεο 

επηρεηξήζεηο θαη εξγνδνηεί ζπλνιηθά 500 άηνκα, ελψ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ θπκαίλεηαη ζηα 

€60εθ-€80εθ. Σξία δεηήκαηα απαζρνινχλ ηελ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ: 

 (α) ην σξάξην ησλ Κππξηαθψλ θαηαζηεκάησλ, ζπγθεθξηκέλα ηεο Σεηάξηεο θαη ηνπ αββάηνπ, 

ζε ζχγθξηζε κε ην σξάξην ηεο Διιάδαο, αληηζηνηρεί ζε κία κέξα εξγαζίαο/εβδνκάδα ιηγφηεξε.  

(β) Σν ελεξγεηαθφ θφζηνο θαη ε πνιχ ςειή ηηκή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε ζρέζε κε ην 

εμσηεξηθφ, είλαη απνηξεπηηθφ γηα κηα επηρείξεζε.  

(γ) Σν πνιχ απμεκέλν θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ζηελ ηάρηζηα αλαπηπζζφκελε πεξηνρή 

(Λαηζηά, πξνάζηην ηεο Λεπθσζίαο) φπνπ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ε 

πεξηνξηζκέλε χπαξμε ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή. 

-Ζ Κχπξνο έρεη κηα «αξλεηηθή πξσηνπνξία» φζνλ αθνξά ηελ αδεηνδφηεζε 

απηνθίλεησλ ελνηθίαζεο („leasing‟), δειαδή ηε κε πιήξε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο. Όπνηα 

εηαηξεία ζέιεη λα αλαπηπρηεί πξνζθξνχεη ζηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία. πλεπψο εθθξεκεί ην 

ζέκα ηεο ςήθηζεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing). 

-Οη γαιαθηνβηνκεραλίεο (πρ «Όκηινο 3 Δ», “Vivartia” θ.ά.) αληηκεησπίδνπλ ην 

πξφβιεκα ησλ πνιχ πςειψλ ηηκψλ γάιαθηνο-παξαγσγνχ, ηνπ «πςειφηεξνπ ζηελ Δπξψπε». 

ηελ Κχπξν ε ηνπηθή αγνξά γάιαηνο απνηειεί ζρεδφλ κνλνπψιην. Καηά ζπλέπεηα ηίζεηαη ζέκα 

ειεπζέξνπ αληαγσληζκνχ, ε κε ηήξεζε ηνπ νπνίνπ δελ θαίλεηαη λα είλαη ζπκβαηή κε ην 

Κνηλνηηθφ δίθαην. 

-Οη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηξάπεδεο, φπσο νη “Alpha Bank”, “Eurobank”, 

“Πεηξαηψο”, “ΔΣΔ”, “Δκπνξηθή‟ θ.ά. αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα ηεο εθπνίεζεο πεξηνπζηψλ 

θαθνπιεξσηψλ πξνο ηνπο νπαίνπο ρνξεγήζεθαλ δάλεηα. Ζ λνκνζεζία πεξί «πνιενδνκηθήο 

ακλεζηίαο» έρεη αδπλακίεο. Οη ηξάπεδεο πνπ ρνξήγεζαλ δάλεηα ζα κείλνπλ εθηεζεηκέλεο ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ή νη ηδηψηεο δελ πξάηηνπλ ηα δένληα γηα λα 
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επσθειεζνχλ απφ ηελ «πνιενδνκηθή ακλεζηία», εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ζηελ Κχπξν ρξεηάδνληαη 20 ρξφληα γηα λα εθπνηεζεί πεξηνπζία απφ 

θαθνπιεξσηέο δαλείσλ. Καηά γεληθφ θαλφλα παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηηο εθδψζεηο 

ηίηισλ ηδηνθηεζίαο γηα αθίλεηε πεξηνπζία.  

  -Σα Διιεληθά Πεηξέιαηα (ΔΛΠΔ) ήξζαλ ζηελ Κχπξν ην 2002 κε χςνο επέλδπζεο 

100εθ. επξψ. Θα κπνξνχζε φκσο λα ππνζηεξηρζεί φηη ε εηαηξεία έρεη 60 ρξφληα παξνπζίαο 

ζηελ Κχπξν (πξηλ σο Shell θαη BP). Σα ΔΛΠΔ  δελ πξνβάιινπλ έλζηαζε λα κεηαθέξνπλ ηνπο 

απνζεθεπηηθνχο ηνπο ρψξνπο απφ ηε Λάξλαθα ζην ππφ δεκηνπξγία ελεξγεηαθφ θέληξν ηνπ 

Βαζηιηθνχ, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθφ ζρέδην. Όκσο δελ επηζπκνχλ λα κεηαθεξζνχλ  ζε ρψξν 

πνπ ζα αλήθεη ζε ηξίηνπο (δει. ζην θξάηνο), αιιά λα έρνπλ επηινγή λα εγθαηαζηαζνχλ  ζε 

ηδηφθηεην ρψξν.  

 -χκθσλα κε αεξνκεηαθνξείο φπσο ε “Aegean Airlines”, ε νπνία κεηέθεξε 3 εθ. 

επηβάηεο απφ θαη πξνο ηελ Κχπξν ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, ην ζεκαληηθφηεξν θππξηαθφ 

αεξνδξφκην (Λάξλαθνο) ππεξηεξεί ζε ηαρχηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα εμππεξέηεζεο ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηεο Διιάδαο. Ηδηαίηεξα, δηαθξίλεηαη ζηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη ζηα 

ηέιε. χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εηαηξία, ε Κχπξνο ζα πξέπεη λα απειεπζεξψζεη ηηο 

αδεηνδνηήζεηο γηα πηεηηθνχο πξννξηζκνχο, ηδηαίηεξα απφ θαη πξνο ηελ Μέζε Αλαηνιή ή ηε 

Ρσζία.  

-Ζ Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνχ έρεη θαηά θαηξνχο δερζεί δηάθνξεο πηέζεηο κε 

απνηέιεζκα, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο παξαηηεζέλησλ Πξνέδξσλ ηεο,  λα κελ κπνξεί 

λα αζθήζεη επαξθψο ηα επνπηηθά ηεο θαζήθνληα. Δμ‟ άιινπ ζχκθσλα κε ηνλ χλδεζκν 

Γηεζλψλ Δηαηξεηψλ Κχπξνπ (www.ciba-cy.org), ε γξαθεηνθξαηία θαη εηδηθφηεξα ν ηξφπνο 

κεηαρείξηζεο ησλ εηαηξεηψλ ζηελ έθδνζε αδεηψλ εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο ή ηα πςειά 

ηέιε πνπ ρξεψλνπλ νη ηξάπεδεο, ζπληζηνχλ πξνβιήκαηα γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο. 

 -Έλα άιιν δήηεκα πνπ έρεη θαη‟ επαλάιεςε ηεζεί ζηηο αξκφδηεο θππξηαθέο Αξρέο απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ΔΔ), είλαη ε δηεπζέηεζε ηεο εθθξεκφηεηαο γηα ηελ ζέζπηζε 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο επνπηείαο ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξεηψλ. Βάζεη νδεγίαο πξέπεη λα ζπζηαζεί αξκφδηνο δεκφζηνο θνξέαο κε ζθνπφ ηελ 

έγθξηζε θαη εγγξαθή ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ ζε κεηξψα θαη ηελ πηνζέηεζε πξνηχπσλ 

επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο. Ζ Οδεγία έπξεπε λα είρε ελζσκαησζεί πιήξσο ζην θππξηαθφ 

δίθαην απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008. Με ηελ θαζηέξσζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εμαζθαιίδεηαη ε 

αθξίβεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο.  

-Δπηγξακκαηηθά επίζεο αλαθέξνπκε φηη ε ΔΔ έρεη δεηήζεη απφ ηελ Κχπξν λα 

νινθιεξψζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ηελ δηαδηθαζία απφθηεζεο εμνρηθήο θαηνηθίαο ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο απφ πνιίηεο ηεο ΔΔ.  

-Δπίζεο έρεη δεηεζεί λα δηελεξγνχληαη ζπρλφηεξνη έιεγρνη ζε αιινδαπά ζθάθε πνπ 

θαηαπιένπλ ζηα θππξηαθά ιηκάληα.  

-Παξάιιεια ε θαηαπνιέκεζε ηεο ρξήζεο παξάλνκνπ (πεηξαηηθνχ) ινγηζκηθνχ ζε 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, ε αμία ηεο νπνίαο έρεη μεπεξάζεη ηα 17 εθαη. δνιάξηα, ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζζεί δξαζηηθφηεξα.          

Θα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ε δηθαζηηθή επίιπζε ελδερφκελσλ εκπνξηθψλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κπνξεί, βάζεη άζθεζεο εηδηθψλ λνκηθψλ βνεζεκάησλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηε θππξηαθή λνκνζεζία, λα είλαη ζπληνκφηεξε απφ ηελ ζπλήζε ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία. Δπίζεο ε ζπκθσλία πξνζθπγήο ζε δηαηηεζία επηηξέπεη ηελ δξαζηηθή κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξψλ ζε δχν κφιηο εβδνκάδεο. ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλνπκε φηη 

ηελ Άλνημε ηνπ 2010 εγθαηληάζζεθε ην Κππξηαθφ Κέληξν Γηεζλψλ Γηαηηεζηψλ ζηε Λεπθσζία 

(ηει. 00357 22 872330, θαμ 22 675533, e-mail : info@dmlaw.com.cy), έλαο κε 

θεξδνζθνπηθφο Οξγαληζκφο πνπ θηινδνμεί λα πξνζθέξεη έγθπξε ελαιιαθηηθή απνλνκή 

δηθαηνζχλεο κε ρακειφηεξν θφζηνο θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

4. Κππξηαθέο Δπελδχζεηο ζηελ Διιάδα 

ε αληίζεζε κε ηελ ηάζε ησλ ειιεληθψλ ΑΞΔ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη θππξηαθέο ΑΞΔ 

ζηελ Διιάδα βαίλνπλ ζηαζεξά κεηνχκελεο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα πθηζηάκελα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κχπξνπ νη επελδπηηθέο ξνέο απφ 382,6 εθ. επξψ 

ην 2007 κεηψζεθαλ ζηα 12,7 εθ. επξψ ην 2009. Σν 2010 ζεκεηψζεθε αξλεηηθφ πξφζεκν κε ην 

http://www.ciba-cy.org/
mailto:info@dmlaw.com.cy
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πνζφ ησλ αληίζηξνθσλ ξνψλ λα αλέξρεηαη ζε -185,1 εθ. επξψ. χκθσλα κε Κχπξηνπο 

επηρεηξεκαηίεο, θχξηεο αηηίεο γηα ην ελ ιφγσ θαηλφκελν, πέξαλ ησλ φπνησλ γξαθεηνθξαηηθψλ 

θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, απνηεινχλ ε αλαζθάιεηα πνπ πξνθαιεί 

ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ε εθξνή θεθαιαίσλ απφ ηελ Διιάδα 

απφ θππξηαθέο ηξάπεδεο ή άιιεο εηαηξείεο κε έδξα ηελ Κχπξν. 
 
Βέβαηα νη θππξηαθέο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα δελ ήηαλ ακειεηέεο ζηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεπηαίαο πεληαεηίαο θαη επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ζηνλ ηνπξηζκφ 

(μελνδνρεία-ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο-θξνπαδηέξα) θαη ζηελ αλάπηπμε αθηλήησλ. 
 
Πάγην αίηεκα φισλ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θππξηαθψλ εηαηξεηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

επελδχζνπλ πεξαηηέξσ ζηελ Διιάδα ζε δηάθνξεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, είλαη ε εμάιεηςε ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ θαη πξνβιεκάησλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ απφ φιεο ηηο 

εκπιεθφκελεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ζπλερείο θαζπζηεξήζεηο θαη 

αλαβνιέο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επελδχζεσλ. 

 

ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΩΝ ΡΟΩΝ ΑΞΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΚΤΠΡΟΤ (2003-2009) 
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Δ. ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΗΜΔΡΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ. 

  

 ε δηκεξέο νηθνλνκηθφ ζεζκηθφ επίπεδν, δελ πξέπεη λα ππάξρεη ηνκέαο πνπ λα κελ 

θαιχπηεηαη απφ θάπνηα δηκεξή ζπκθσλία, έζησ θαη κνξθήο MoU. To κφλν ίζσο αίηεκα πνπ 

εγείξεηαη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ, θπξίσο απφ κέξνπο ησλ θππξηαθψλ Δπηκειεηεξίσλ (ΔΒΔ), 

είλαη ε εθ λένπ ελεξγνπνίεζε ηεο λαπηηιηαθήο ζχλδεζεο ηεο Κχπξνπ κε ηελ Διιάδα. Όκσο 

φιεο νη κειέηεο ζθνπηκφηεηαο απνδεηθλχνπλ φηη έλα ηέηνην ζρέδην δελ είλαη νηθνλνκηθά 

βηψζηκν ιφγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο. Μφλν επηδνηνχκελε ε 

γξακκή απηή, απφ ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε ή ηελ Δ.Δ., ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη. Μέρξη ηψξα 

φκσο φιεο νη ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο δελ έρνπλ θέξεη θάπνην απνηέιεζκα. 

 πλεπψο, δνζέληνο ηνπ αλσηέξσ, ζα επηθεληξσζνχκε ζηνπο ηξφπνπο πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο ηεο δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο καο. 

Ζ Διιάδα ηελ πεξίνδν 2000-2010 εδξαηψζεθε σο βαζηθφο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο 

Κχπξνπ, θαιχπηνληαο, ην 2010, ην 1/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ εμσηεξηθψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ηεο 

ρψξαο.   

Οη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο θπξηαξρνχλ ζηελ θππξηαθή αγνξά, θαζψο απφ ην επίπεδν 

ησλ € 282,1 εθαη. ην 1999,  αλήιζαλ ην 2010 ζηα  1,22 δηζ. €, παξά ηε ζνβαξή νηθνλνκηθή 

θξίζε. Ζ ηάζε απηή  ελδπλακψζεθε ηδηαίηεξα κεηά ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔΔ  ηελ 1
ε
 

Μαΐνπ 2004 θαη επηηαρχλζεθε  κε ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ  ΟΝΔ. 

 

  Δπηζεκαίλνπκε φηη: 

 Ζ Διιάδα θαη ε Κχπξνο απνηεινχλ ηα λνηηφηεξα άθξα ηεο ΔΔ θαη ηηο πχιεο εηζφδνπ 

ζηηο ρψξεο ηεο Μ. Αλαηνιήο θαη ηεο Β. Αθξηθήο. 

 H νηθνλνκία ησλ λεζηψλ ηεο Διιάδαο θαη απηήο ηεο Κχπξνπ αλαπηχζζεηαη 

ζηεξηδφκελε θπξίσο ζηηο ππεξεζίεο, ελψ ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο εκθαλίδεη ρακεινχο 

δείθηεο ηφζν ζηελ απαζρφιεζε φζν θαη ζην πξντφλ. Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ απνηειεί 

ηνλ δπλακηθφηεξν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ηνπο. 

 

Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά νξηζκέλνπο απφ ηνπο ηνκείο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

επηθεληξσζνχλ νη Διιεληθέο εηαηξείεο θαζψο θαη ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ζπλεξγαζία 

ησλ επηρεηξεκαηηψλ ησλ δχν ρσξψλ : 

 

Αμηνπνίεζε Κνηλνηηθψλ Κνλδπιίσλ 

         

Γπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ παξέρνληαη 

απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην Σακείν πλνρήο ηεο Δ.Δ.. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο θαη γξαθεία κειεηψλ κε εκπεηξία ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα αμηνπνίεζε 

θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, ελψ ζηελ Κχπξν ν ηνκέαο απηφο δελ έρεη αλαπηπρζεί πιήξσο. Ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζα πξέπεη δνζεί ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην πιαίζην 

«Γηαδηθαζία ηεο Βαξθειψλεο: Έλσζε γηα ηελ Μεζφγεην». Απφ ειιεληθήο πιεπξάο έρνπλ γίλεη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, νη θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη: 

 

 Θαιάζζηνη δηάδξνκνη ζηελ Ν.Α. Μεζφγεην: Αλάπηπμε Θαιάζζηνπ Γηθηχνπ 

Μεηαθνξψλ ζηελ Μεζφγεην θαη πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ησλ ρσξψλ 

ηεο πεξηνρήο. 

 Ζιηαθή Δλέξγεηα: Παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ειηαθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο 

γηα ηξνθνδνζία θαηνηθηψλ, μελνδνρείσλ θαη άιισλ κεγάισλ κνλάδσλ. 

 “Mediterranean Water Initiative”: Καηάιιειε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζηηο 

ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, ελ φςεη κάιηζηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πξάγκα πνπ ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

Έληνλν ελδηαθέξνλ ππάξρεη θα απφ ηηο δχν πιεπξέο γηα ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ 

«Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο: Διιάδα – Κχπξνο 2007-2013». Σν 
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ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ. κε 55.7 εθαηνκ. επξψ θαη απφ 

ειιεληθήο πιεπξάο αθνξά ηηο Πεξηθέξεηεο Βνξείνπ Αηγαίνπ, Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη Κξήηεο, ελψ 

απφ Κππξηαθήο νιφθιεξε ηελ ρψξα. 

 

Ζ «γεσζηξαηεγηθή»  ζέζε ησλ δχν ρσξψλ εληζρχεη θαη δηεπξχλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ηαπηφρξνλα ππαγνξεχεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο ζηα Βαιθάληα, ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζηηο ρψξεο ηεο 

ΝΑ Μεζνγείνπ, Μέζεο Αλαηνιήο θαη Βφξεηαο Αθξηθήο. 

Ζ ζπλεξγαζία ησλ Διιήλσλ θαη Κππξίσλ επηρεηξεκαηηψλ ζα πξέπεη λα μεθχγεη απφ ηα 

ζηελά φξηα ησλ αγνξψλ ησλ δχν ρσξψλ. Σα πεξηζψξηα θαη νη πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ ησλ δχν ρσξψλ, ζε πνιινχο ηνκείο είλαη απεξηφξηζηα, ηδηαίηεξα  κεηά ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ θαη ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Οη θπξηφηεξνη ηξφπνη αλάπηπμεο ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο 

ζπλεξγαζίαο καο θαη ε ζπλαθήο ράξαμε ζηξαηεγηθήο κεζνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

αλάινγσλ δξάζεσλ ζηελ Κχπξν, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη εμήο:  

 Δθφζνλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην χςνο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Κχπξν, ζηε 

δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο (2007-2010) μεπέξαζε ην 1 δηζεθ. επξψ εηεζίσο, 

θαζηζηψληαο ηελ ηνλ ηξίην ζεκαληηθφηεξν εηζαγσγέα ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ 

παγθνζκίσο, κεηά ηελ Γεξκαλία θαη ηελ Ηηαιία, ε θππξηαθή αγνξά απνθηά βαξχλνπζα 

ζεκαζία ζηελ απνξξφθεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ, αιιά θαη κε δεδνκέλε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθψλ 

θππξηαθψλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα (θπξίσο ζηνπο θιάδνπο ησλ ηξαπεδψλ, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 

ηεο αλάπηπμεο αθηλήησλ) ηε ηειεπηαία πεληαεηία, είλαη πξνθαλέο φηη ε πξνψζεζε ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαη ε πξνζέιθπζε πεξαηηέξσ θππξηαθψλ επελδχζεσλ, ζην πιαίζην ησλ 

δξάζεσλ νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο ζα πξέπεη λα ζπλερηζζεί κε ζηνρεπκέλεο δξάζεηο θαη 

εθδειψζεηο, φπσο δηνξγάλσζε ζηνρεπκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ απφ ηελ Διιάδα, 

εκεξίδσλ κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε επηπιένλ θππξηαθψλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα, 

αλαδήηεζε θαη επηινγή αμηφπηζησλ θππξηαθψλ εηαηξεηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ σο 

εκπνξηθνί επηζθέπηεο ζηηο ζεκαληηθφηεξεο θιαδηθέο εθζέζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ Αζήλα 

θαη ηελ Θεζζαινλίθε απφ ηελ HELEXPO, παξνρή εμεηδηθεπκέλεο θαη πνηνηηθήο 

πιεξνθφξεζεο ζηηο ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο 

ζηελ θππξηαθή αγνξά.  

Βέβαηα ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ δχν ζεκαληηθά δεδνκέλα. Ο ζρεηηθφο θνξεζκφο 

ηεο κηθξήο θππξηαθήο αγνξάο απφ πνιιά ειιεληθά πξντφληα θαη ην γεγνλφο φηη πιένλ νη 

δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο κεηψζεθαλ αηζζεηά ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα. Ζ θίλεζε ζην 

ιηαλεκπφξην ζεκεηψλεη ζηαζεξή πηψζε, κε ην «θαιάζη ηεο λνηθνθπξάο» λα έρεη πεξηνξηζζεί 

θαη ηνπο θαηαλαισηέο λα ζηξέθνληαη απφ ηα επψλπκα θαη αθξηβφηεξα θαηαλαισηηθά είδε ζηα 

πξντφληα κε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο. Ζ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ 

ζηαδηαθφ πεξηνξηζκφ ησλ κεληαίσλ εηζπξάμεσλ έκκεζσλ θφξσλ (ΦΠΑ), παξά ηελ αχμεζε ησλ 

θφξσλ θαηαλάισζεο ζηα θαπληθά πξντφληα, ηξφθηκα, θάξκαθα θαη θαχζηκα. Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Κεληξηθνχ Αξρείνπ Πιεξνθνξηψλ, ν αξηζκφο ησλ αθάιππησλ 

επηηαγψλ, παξνπζηάδεη θαη απηφο ζπλερή αχμεζε θάζε κήλα. Σν πξφβιεκα ηεο ξεπζηφηεηαο 

επεξεάδεη, πιένλ θαη ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Οη εμειίμεηο απηέο ππνδειψλνπλ ηελ απφηνκε 

ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο. 

Λακβαλνκέλσλ ππ‟ φςηλ ησλ αλσηέξσ, νη ηνκείο θαη θιάδνη πξνηεξαηφηεηαο γηα 

πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ, 

ζπκκεηνρήο ζε θιαδηθέο εθζέζεηο θαη ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο, είλαη νη αθφινπζνη:  

 

  ηνλ ηνκέα ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ηα δνκηθά πιηθά θαη φια ηα ζπλαθή 

πξντφληα (πδξαπιηθά, είδε πγηεηλήο, παηψκαηα, πφξηεο, παξάζπξα, έπηπια θνπδίλαο, 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο, δεμακελέο 

απνζήθεπζεο λεξνχ, ζπζηήκαηα ζθίαζεο, είδε θήπνπ), πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο θαηνηθηψλ, γξαθείσλ θαη μελνδνρείσλ, παξνπζηάδνπλ 

αθφκε ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ, θαζψο παξά ηελ πηψζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

εηδηθά ζε νξηζκέλεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο (Πάθνο), ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε 
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Λεπθσζία θαη ζηε Λεκεζφ δελ ζηακάηεζε, ηφζν ζε επίπεδν αλέγεξζεο θαηνηθηψλ φζν 

θαη ζηελ δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ έξγσλ ππνδνκήο θαη αλάπηπμεο ηνπξηζηηθψλ θαη 

νηθηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ (θαηαζθεπή καξίλαο, πνιπηειψλ θαηνηθηψλ θαη 

θαηαζηεκάησλ ζηελ Λεκεζφ, επηθείκελε έλαξμε εξγαζηψλ αλέγεξζεο πνιπηεινχο 

μελνδνρείνπ, εκπνξηθνχ θέληξνπ, ζπγθξνηεκάησλ γξαθείσλ θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

ζηελ Λεπθσζία).  
 

  Ζ Κχπξνο ζα αλαιάβεη ηελ Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ., ην δεχηεξν εμάκελν 

ηνπ 2012. Όζνλ αθνξά ζηηο δπλεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο γηα ειιεληθέο 

εηαηξείεο, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, αλαθαίληζεο, αλαπαιαίσζεο θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαηαιπκάησλ θαη ζπλεδξηαθψλ ρψξσλ θαζψο θαη πξνκήζεηεο 

επηπιένλ ηειεπηθνηλσληαθνχ θαη ζπλεδξηαθνχ εμνπιηζκνχ, γηα ηελ άξηηα δηεμαγσγή 

ησλ εξγαζηψλ ηεο Πξνεδξίαο. ηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ εθηεινχληαη  εξγαζίεο 

δηαπιάηπλζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Λάξλαθαο-Λεπθσζίαο θαζψο θαη ηνπ αληζφπεδνπ 

θφκβνπ ζηελ είζνδν ηεο Λεπθσζίαο. Έλαο άιινο ηνκέαο, πνπ παξνπζηάδεη 

επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ είλαη απηφο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ αζθαιείαο 

θαζψο θαη ηεο εθπαίδεπζεο – θαηάξηηζεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εηνηκαζία θαη 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο θππξηαθήο Πξνεδξίαο.     
 

  ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ππάξρεη δήηεζε γηα γεσξγηθφ θαη θηελνηξνθηθφ εμνπιηζκφ θαη 

κεραλήκαηα, ζπζηήκαηα άξδεπζεο θαη δηαρείξηζεο πδάησλ.     
 

  Παξά ηε ζεκαληηθή παξνπζία ησλ ειιεληθψλ ηξνθίκσλ ζηα ξάθηα ησλ θππξηαθψλ 

ππεξαγνξψλ θαη θάπνην ζρεηηθφ θνξεζκφ ηεο θππξηαθήο αγνξάο, ε πεξαηηέξσ 

πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ (πηζηνπνηεκέλσλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, 

έηνηκσλ πξνκαγεηξεπκέλσλ γεπκάησλ, παξαδνζηαθψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ πςειήο 

πνηφηεηαο) παξνπζηάδεη θάπνην ελδηαθέξνλ. 
 

  ην ζέκα απηφ  ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ε πξφζθαηε αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ ησλ 

Κππξίσλ θαηαλαισηψλ  ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,. πγθεθξηκέλα, ν κέζνο 

Κχπξηνο θαηαλαισηήο ζηξέθεηαη, πιένλ, ζε λέα πξντφληα «ηδησηηθήο εηηθέηαο», ελψ 

εκθαλίδεηαη ζπγθξαηεκέλνο ζηηο αγνξαζηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο. ε απηφ, άιισζηε, έρεη 

ζπκβάιεη θαη ε είζνδνο ηεο ππεξαγνξάο “Lidl” ζηελ θππξηαθή αγνξά, ε νπνία, πέξαλ 

ηεο πξνψζεζεο ηεο «ηδησηηθήο εηηθέηαο», έρεη θαζηεξψζεη θαη ηελ πξαθηηθή ησλ 

εβδνκαδηαίσλ πξνζθνξψλ. Οη ελ ιφγσ εμειίμεηο έρνπλ νδεγήζεη ζε αιιαγέο ζην 

θππξηαθφ ιηαληθφ εκπφξην πρ ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Σα κε εηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα εκθαλίδνπλ αχμεζε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ, ζε αληίζεζε κε ηα 

εηδηθεπκέλα (ππεξαγνξέο), θαζψο ν κέζνο Κχπξηνο θαηαλαισηήο έρεη πεξηνξίζεη 

αηζζεηά ηνλ φγθν ησλ αγνξψλ ηνπ, απμάλνληαο παξάιιεια ηηο επηζθέςεηο ηνπ.  
 

  ηνλ ηνκέα ηεο δηθαηφρξεζεο (franchising), ππνγξακκίδνπκε ηηο πξννπηηθέο 

πεξαηηέξσ επέθηαζεο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ζηελ θππξηαθή αγνξά, ιφγσ ηεο 

κεγάιεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ θππξίσλ θαηαλαισηψλ, νη 

νπνίνη επηζθέπηνληαη ζπρλά ηελ Διιάδα (αλαςπρή, ή επαγγεικαηηθά ηαμίδηα). 

εκεηψλνπκε φηη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, δξαζηεξηνπνηνχληαη κε επηηπρία ζηελ εδψ 

αγνξά, αιπζίδεο καδηθήο εζηίαζεο, θαηαζηήκαηα έλδπζεο θαη ππφδεζεο, θαηαζηήκαηα 

δηάζεζεο ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, θαηαζηήκαηα δηάζεζεο ιεπθψλ εηδψλ θαη 

ζηξσκάησλ, θαηαζηήκαηα δηάζεζεο θνζκεκάησλ, θαηαζηήκαηα δηάζεζεο νπηηθψλ, 

θξνληηζηήξηα μέλσλ γισζζψλ.  
 

  Λφγσ ηνπ αλαπηπγκέλνπ θιάδνπ ησλ κεηαιινπξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Κχπξν, 

δπλαηφηεηεο γηα πεξαηηέξσ πξνψζεζε παξνπζηάδνπλ ηα κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο 

κεηάιισλ. Δπίζεο, δεδνκέλεο ηεο ζρεηηθά αλαπηπγκέλεο εγρψξηαο παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ (γαιαθηνθνκηθψλ, αξηνπνηεκάησλ, παγσηνχ θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο) 

θαη πνηψλ (θξαζηψλ, ηνπηθψλ απνζηαγκάησλ),  πξννπηηθέο αλάπηπμεο παξνπζηάδεη ν 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ 



Γξαθείν Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο 

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 2010  

  

65 

πξναλαθεξνκέλσλ πξντφλησλ. Σέινο θάπνηα δήηεζε παξνπζηάδεη θαη ν ηνκέαο ηνπ 

ηαηξηθνχ θαη δηαγλσζηηθνχ εμνπιηζκνχ.  
 

  ηνλ ηνκέα ησλ πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ιεηηνπξγία 

ππεξζχγρξνλεο κνλάδαο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ, πνπ 

θαηαζθεπάζζεθε απφ κεγάιε ειιεληθή εξγνιεπηηθή εηαηξεία θαη εγθαηληάζζεθε εληφο 

ηνπ 2010 ζηελ επαξρία Λάξλαθνο. Ο ηνκέαο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο θαζψο ζην άκεζν κέιινλ, ζχκθσλα 

κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ πξνθεξχζζνληαη δηαγσληζκνί γηα 

ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία παξεκθεξψλ κνλάδσλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο 

Κχπξνπ. Παξάιιεια επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη ζην ηνκέα ηεο 

αθαιάησζεο, ζηνλ νπνίν ειιεληθή εηαηξεία, κε ηελ κέζνδν ηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο 

–ΒΟΟΣ-, έρεη αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή θηλεηήο κνλάδαο ζηε Πάθν. Σν έξγν 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηεο επφκελεο δηεηίαο. Δπθαηξίεο παξνπζηάδεη επίζεο 

ν ηνκέαο δηαρείξηζεο πδάησλ (αλαθχθισζε, βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, ζπζηήκαηα 

άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο) θαζψο ε παξαηεηακέλε ιεηςπδξία θαη ε ρακειή πνηφηεηα 

ησλ πδάησλ ζπλεπάγνληαη πξνβιήκαηα ζηελ πδξνδφηεζε ησλ λνηθνθπξηψλ, ζηελ  

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο γεσξγίαο, ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο. 
 

  ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, πέξα απφ ηελ ρξήζε ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο 

λεξνχ, φπνπ ε Κχπξνο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, ε ρξήζε 

ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηαδηαθά απμάλεηαη. Ήδε θππξηαθή εηαηξεία 

δξαζηεξηνπνηείηαη κε επηηπρία ζηελ παξαγσγή θσηνβνιηατθψλ πξντφλησλ θαη 

πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο. Ζ εμαηξεηηθή ειηνθάλεηα ηνπ λεζηνχ αιιά θαη ε επλντθή 

θξαηηθή επηδφηεζε ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ αλάπηπμε κηθξψλ 

θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ θαη ζηελ εγθαηάζηαζε θπςειψλ ζηηο ζηέγεο ησλ θηηξίσλ 

απνηεινχλ ζεκαληηθά θίλεηξα. χκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο ηεο απέλαληη ζηε ΔΔ, έσο 

ην 2020, ε Κχπξνο ζα πξέπεη λα πεηχρεη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπλεηζθνξάο ησλ 

Α.Π.Δ. απφ ην 5% πνπ είλαη ζήκεξα, ζην 13% ηνπ ζπλφινπ ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο. εκεηψλνπκε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί ζεκαληηθέο 

ζπλεξγαζίεο κεηαμχ θππξηαθψλ θαη ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 

απφ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ελψ ππνγξακκίδνπκε ην ελδηαθέξνλ γηα αγνξά 

εθηάζεσλ γεο ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία κεγάισλ θσηνβνιηατθψλ 

πάξθσλ, απφ θχπξηνπο επελδπηέο. ηνλ θιάδν ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, έρνπλ επίζεο 

πξαγκαηνπνηεζεί ζπλεξγαζίεο κεηαμχ θππξηαθψλ θαη ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ζηελ 

θαηαζθεπή αηνιηθψλ πάξθσλ. Τπνγξακκίδεηαη ε ζπκκεηνρή ειιεληθήο εηαηξείαο ζηελ 

δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ (82 MW) ζηε Κχπξν ελψ έρεη ππνγξαθεί 

ζχκβαζε γηα εγθαηάζηαζε θαη δεχηεξνπ αηνιηθνχ πάξθνπ (31,5 MW). ηηο εξγαζίεο 

θαηαζθεπήο ζπκκεηέρεη άιιε ειιεληθή εηαηξεία. ρεδηάδνληαη επίζεο δχν αηνιηθά 

πάξθα ηζρχνο (22,4 MW). ηνλ ηνκέα ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), 

ιφγσ ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ειιεληθέο θαη 

θππξηαθέο εηαηξείεο, ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζζνχλ πεξαηηέξσ, κε ζηφρν ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ζε ηξίηεο κεζνγεηαθέο ρψξεο. Δπίζεο θαη ελφςεη ηεο 

δεκηνπξγίαο Δζληθνχ Δλεξγεηαθνχ Κέληξνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ ζηελ 

επαξρία Λάξλαθαο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηεξκαηηθφ ζηαζκφ απνυγξνπνίεζεο 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηεξκαηηθφ ζηαζκφ απνζήθεπζεο πεηξειαηνεηδψλ, ζεσξνχκε φηη 

ππάξρνπλ επθαηξίεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ειιεληθψλ εηαηξεηψλ.  
 
 

  ηνλ ηνκέα  ησλ ηερληθψλ έξγσλ, δεδνκέλσλ ησλ εμαηξεηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο 

ηερλνγλσζίαο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη εμσζηξεθείο θππξηαθέο 

ηερληθέο εηαηξείεο θπξίσο ζηηο αξαβηθέο ρψξεο, ε ζπλεξγαζία ειιεληθψλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ θαη κειεηεηηθψλ εηαηξεηψλ κε απηέο, ζα ζπλδξάκεη ζεκαληηθά ηηο 

ειιεληθέο εηαηξείεο ζηελ δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηηο αλσηέξσ ρψξεο, 

ζπκκεηέρνληαο ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο (ελεξγεηαθά-αεξνδξφκηα-νδνπνηία), 

δεκνζίσλ θηηξίσλ θαη ζηελ αλάπηπμε νηθηζηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. 

Αλάινγε ζπλεξγαζία κπνξεί επίζεο λα ππάξμεη κεηαμχ ησλ θππξηαθψλ ηερληθψλ 
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εηαηξεηψλ, πνπ επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ Ν.Α. Δπξψπε, κε ηηο ειιεληθέο 

ηερληθέο εηαηξείεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε κε επηηπρία ζηα Βαιθάληα. 

εκεηψλνπκε φηη ζηνλ θιάδν ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ ζηελ Κχπξν, ήδε 

δξαζηεξηνπνηείηαη (ζε θνηλνπξαμία κε θππξηαθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο) 

ειιεληθή εηαηξεία.  
 

  ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, ζα πξέπεη απφ ειιεληθήο πιεπξάο λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο λα 

δηαηεξεζεί ε κεγάιε ξνή θππξίσλ ηνπξηζηψλ πξνο ηελ Διιάδα ε νπνία απνηειεί ηελ 

πξψηε πξνηίκεζή ηνπο. Ωο γλσζηφ κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ επίζεο ν 

ζξεζθεπηηθφο, ν θπλεγεηηθφο θαη ν ηακαηηθφο ηνπξηζκφο,. ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα 

ππελζπκίδνληαη νη πνιχ ζεκαληηθέο θππξηαθέο επελδχζεηο, πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 5-10 ρξφληα, απφ κεγάιεο θππξηαθέο 

εηαηξείεο ηφζν ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν φζν θαη ζηνλ θιάδν ηεο αλάπηπμεο γεο 

(θαηαζθεπή πνιπηειψλ παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ) θαη ηεο θξνπαδηέξαο. Δθφζνλ 

αληηκεησπηζηνχλ ζέκαηα γξαθεηνθξαηίαο (θιπ) θαίλεηαη δηαηεξήζηκε ε ηάζε ηνπο λα 

ζπλερίζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. 
 

  ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ππνγξακκίδνπκε ηελ επηζπκία ησλ θππξίσλ 

επηρεηξεκαηηψλ γηα ηελ ζπλ-δηνξγάλσζε κηθηψλ (κε ηελ ζπκκεηνρή ειιεληθψλ θαη 

θππξηαθψλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ) ζηνρεπκέλσλλ επηρεηξεκαηηθψλ 

απνζηνιψλ ζηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Βαιθαληθήο, κε ζηφρν ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο (π.ρ. δίθηπα δηαλνκήο, ζεκεία πψιεζεο, ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηδηνκνξθίεο αγνξάο) θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επαθψλ, πνπ δηαζέηνπλ νη πξψηεο ζηηο 

ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο θαη νη δεχηεξεο ζηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.  
 

  εκεηψλνπκε επίζεο ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ θνξέσλ ηνπ 

θππξηαθνχ δεκνζίνπ αιιά θαη ζπιινγηθψλ θνξέσλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ 

(χλδεζκνη, Δπηκειεηήξηα) κε ειιεληθέο εηαηξείεο ζπκβνχισλ, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ππνβνιή ζρεδίσλ θαη πξνηάζεσλ, ζην πιαίζην 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ ΔΔ πξνγξακκάησλ. Ζ εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ησλ 

ηειεπηαίσλ είλαη απαξαίηεηε ζηνπο εδψ θνξείο θαη επηρεηξήζεηο, γηα αμηνπνίεζε ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ.. Απφ ειιεληθήο πιεπξάο έρνπλ γίλεη 

πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο, ζην πιαίζην ηεο «Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην», ζρεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε ζαιαζζίνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ ζηε Ν.Α. Μεζφγεην θαη πξνψζεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ, ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ 

ειηαθά ζπζηήκαηα γηα θαηνηθίεο θαη μελνδνρεία, ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 

ζηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο θιπ.. ην πιαίζην εμάιινπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο 

πλεξγαζίαο Διιάδαο-Κχπξνπ 2007-2013, έρνπλ ππνβιεζεί, κεηαμχ άιισλ, πξνηάζεηο 

γηα ζπλεξγαζία ησλ θππξηαθψλ θαη ειιεληθψλ Δπηκειεηεξίσλ, κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ θαη θππξηαθψλ πξντφλησλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Σέινο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη δηεμαγσγέο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ απφ 

ειιεληθέο εηαηξείεο ζπκβνχισλ, ζηελ Κχπξν, ζε ζηειέρε θππξηαθψλ εηαηξεηψλ θαη 

δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ, ζε δηάθνξνπο ηνκείο ελδηαθέξνληφο ηνπο (πξνψζεζε 

πξντφλησλ ζε μέλεο αγνξέο θαη αλάπηπμε εκπνξηθψλ ζπλεξγαζηψλ, ελαξκφληζε ηεο 

θππξηαθήο κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο πρ ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο πγηεηλήο ηνπ εκθηαισκέλνπ θαη πφζηκνπ λεξνχ θαη ησλ πδξεπηηθψλ δηθηχσλ θιπ).

  

  Ωο πξνο ηελ πξνζέιθπζε θππξηαθψλ επελδχζεσλ, ε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ  επελδχζεσλ θαη ε νπζηαζηηθή ζπλδξνκή ησλ αξκφδησλ 

θνξέσλ, πξνεμάξρνληνο ηνπ “INVEST IN GREECE”, ζηελ επίιπζε ηπρφλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ, σο πξνο ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ελφο 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, αληηπξνζσπεχνπλ ηα βαζηθά αηηήκαηα θαη ησλ Κππξίσλ 

επελδπηψλ. 

Οη θπξηφηεξνη ειιεληθνί ηνκείο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο Κχπξηνπο επελδπηέο είλαη νη 

αθφινπζνη: 

-Ζ αγνξά γεο ζηελ Διιάδα, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κεγάισλ θσηνβνιηατθψλ 

πάξθσλ.  
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-Οη επελδχζεηο θππξηαθψλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο κεγάισλ ραξηνθπιαθίσλ ζε 

ρξεκαηηζηεξηαθά πξντφληα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α). 

εκεηψλνπκε φηη ακέζσο κεηά απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλήο πιαηθφξκαο ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ (Υ.Α.Κ) κε ην Υ.Α.Α., απφ ηηο 30.10.2006, νη ξνέο 

θεθαιαίσλ απφ ηελ Κχπξν πξνο ην Υ.Α.Α. ήηαλ απμεκέλεο, θαηαηάζζνληαο ηελ 

Κχπξν σο ηνλ ηξίην ζεκαληηθφηεξν επελδπηή  ζην Υ.Α.Α, κεηά ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

θαη ηηο Ζ.Π.Α.. 

 

 

 

 

Καηαιήγνληαο ζην πιαίζην ηεο πξνψζεζεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Κχπξν, ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία ην Γξαθείν Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο δηνξγάλσζε 13 πνιπθιαδηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο (απνηεινχκελεο θαηά κέζν φξν απφ 15 ειιεληθέο εηαηξείεο) ζε 

ζπλεξγαζία κε εμαγσγηθνχο θνξείο (π.ρ. ΟΠΔ, ΔΒΔ Γξάκαο. Λαξίζεο, εξξψλ, ΔΒΔ θιπ). 

Απφ ηηο δξάζεηο απηέο επεηεχρζεζαλ εκπνξηθέο ζπκθσλίεο θαη θπθινθφξεζαλ λέα ειιεληθά 

πξντφληα ζηελ θππξηαθή αγνξά. 

Παξάιιεια θαη γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ HELEXPO, ην Γξαθείν 

έρεη απνζηείιεη πάλσ απφ 100 εθπξνζψπνπο επηιεγκέλσλ εηζαγσγηθψλ εηαηξεηψλ ζηηο θιαδηθέο 

εθζέζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ επεηεχρζεζαλ, επίζεο, 

εκπνξηθέο ζπκθσλίεο. Δπηπιένλ, δηεπζέηεζε επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ ειιεληθψλ 

εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε εθζέζεηο ζηελ Κχπξν κε θππξηαθέο εηζαγσγηθέο εηαηξείεο. 

Δπίζεο, κέζσ άιισλ ζπλεξγηψλ ηνπ Γξαθείνπ ήιζαλ ζε επαθή θππξηαθέο κε ειιεληθέο 

εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε θνηλέο επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο ζηε Ρνπκαλία ή ζηελ Κχπξν 

κε Έιιελεο, Άξαβεο θαη Κχπξηνπο επηρεηξεκαηίεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζρεηηθφ θνξεζκφ ηεο πεξηνξηζκέλνπ 

κεγέζνπο θππξηαθήο αγνξάο απφ ειιεληθά θαηαλαισηηθά πξντφληα, ηελ πνιχ ζπληεξεηηθή 

πιένλ ζπκπεξηθνξά ηνπ Κχπξηνπ θαηαλαισηή, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηεο ηάζεο ησλ 

Κππξίσλ εηζαγσγέσλ-δηαλνκέσλ λα κελ «πεηξακαηίδνληαη» γηα αλαδήηεζε λέσλ πξνκεζεπηψλ 

απφ ηελ Διιάδα, αιιά λα δηαηεξνχλ θαη λα δηαθπιάηηνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο, επηηπρεκέλεο 

θαη δνθηκαζκέλεο ζην ρξφλν επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη πξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζα πξέπεη  

ε δηνξγάλσζε λέσλ εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε θππξηαθψλ επελδχζεσλ ζηελ 

Διιάδα, ή γεληθφηεξα ε αλαδήηεζε δηκεξψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ λα γίλεηαη ζε 

πξνζεθηηθά επηιεγκέλνπο, κε θνξεζκέλνπο θιάδνπο (πρ  Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, 

ηνπξηζκνχ θαη αλάπηπμεο γεο, λέσλ ηερλνινγηψλ –άκεζα εθαξκνζκέλσλ ζηε παξαγσγή- φπσο  

λαλνηερλνινγίαο  θιπ.). 
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ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 1960-2010 (Πηγή: ΤΣΑΣ) 

 
 

ΕΙΑΓΩΓΕ c.i.f ΕΞΑΓΩΓΕ f.o.b 
Εμποπικό 
ισοζύγιο 

Εξαγωγέρ ωρ 
ποσοστό των 

εισαγωγών (%) 

Εξαγωγέρ ωρ 
ποσοστό τος 

ΑΕΠ (%) ύνολο 
Επιτόπια 

κατανάλωση 
Εγσώπιερ 

(1)
 Επανεξαγωγέρ 

(2)
 ύνολο 

2010 6.460.934 6.162.590 568.883 575.381 1.144.263 -5.316.670 17,7 6,6 

2009 5.691.778 5.430.394 479.368 491.079 970.447 -4.721.331 17,0 5,7 

2008 7.366.650 6.925.061 547.167 643.203 1.190.369 -6.176.281 16,2 6,9 

2007 6.353.444 5.928.992 505.073 577.594 1.082.668 -5.270.776 17,0 6,8 

2006 5.513.455 5.030.986 446.626 665.133 1.111.758 -4.401.697 20,2 7,7 

2005 5.069.069 4.426.956 406.984 821.759 1.228.743 -3.840.326 24,2 9,1 

2004 4.577.860 4.230.768 415.086 521.283 936.369 -3.641.491 20,5 7,4 

2003 3.936.673 3.582.028 367.762 446.899 814.660 -3.122.013 20,7 6,9 

2002 4.248.629 3.855.354 402.564 471.005 873.569 -3.375.060 20,6 8,0 

2001 4.320.574 3.719.319 424.759 648.292 1.073.051 -3.247.523 24,8 10,1 

2000 4.103.976 3.363.711 411.366 599.894 1.011.260 -3.092.716 24,6 10,2 

1999 3.463.598 2.860.073 367.711 559.921 927.632 -2.535.966 26,8 10,2 

1998 3.254.391 2.700.325 378.176 563.492 941.668 -2.312.723 28,9 11,2 

1997 3.245.214 2.532.957 375.473 718.057 1.093.530 -2.151.684 33,7 14,0 

1996 3.173.742 2.503.362 393.909 715.019 1.108.928 -2.064.814 34,9 14,9 

1995 2.854.062 2.293.123 410.794 538.516 949.310 -1.904.752 33,3 13,3 

1994 2.532.527 2.069.284 374.999 438.258 813.257 -1.719.270 32,1 13,0 

1993 2.248.653 1.917.023 352.995 384.203 737.198 -1.511.454 32,8 13,2 
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1992 2.824.925 2.376.099 376.683 380.304 756.987 -2.067.937 26,8 14,3 

1991 2.257.279 1.912.098 424.355 330.490 754.845 -1.502.435 33,4 16,5 

1990 2.184.512 1.852.936 448.834 295.431 744.265 -1.440.247 34,1 17,0 

1989 2.038.187 1.749.024 421.775 249.789 671.564 -1.366.623 32,9 17,4 

1988 1.579.201 1.382.995 402.772 162.538 565.310 -1.013.891 35,8 16,6 

1987 1.299.595 1.157.661 386.064 123.086 509.150 -790.445 39,2 16,7 

1986 1.132.927 999.807 309.406 135.101 444.506 -688.421 39,2 16,3 

1985 1.302.486 1.153.432 360.019 136.519 496.538 -805.947 38,1 19,6 

1984 1.360.935 1.199.028 417.420 158.080 575.500 -785.436 42,3 25,2 

1983 1.096.857 969.881 322.960 122.174 445.133 -651.724 40,6 22,9 

1982 986.804 902.639 350.092 100.652 450.744 -536.060 45,7 25,7 

1981 836.422 794.804 342.711 58.422 401.133 -435.288 48,0 26,8 

1980 724.946 669.885 268.297 52.982 321.279 -403.667 44,3 24,7 

1979 611.001 568.488 230.900 45.673 276.573 -334.428 45,3 25,7 

1978 482.998 451.679 181.754 37.579 219.333 -263.665 45,4 25,3 

1977 433.998 406.668 190.002 31.691 221.693 -212.306 51,1 30,7 

1976 303.726 282.900 146.424 35.255 181.679 -122.047 59,8 31,8 

1975 194.283 191.259 83.778 11.924 95.702 -98.581 49,3 21,8 

1974 252.921 245.406 80.045 14.419 94.463 -158.457 37,3 18,2 

1973 269.006 263.905 87.738 15.588 103.326 -165.680 38,4 18,3 

1972 207.561 202.782 76.349 11.311 87.660 -119.901 42,2 17,3 
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1971 182.597 182.098 71.872 8.909 80.781 -101.816 44,2 18,1 

1970 167.834 166.818 68.336 8.874 77.210 -90.624 46,0 19,9 

1969 147.729 142.127 62.795 7.092 69.887 -77.842 47,3 19,4 

1968 121.215 120.287 58.251 4.897 63.148 -58.067 52,1 20,1 

1967 102.024 101.458 46.303 4.437 50.740 -51.284 49,7 17,6 

1966 94.602 94.011 46.447 3.509 49.956 -44.646 52,8 19,8 

1965 87.834 87.310 39.552 3.655 43.207 -44.627 49,2 18,6 

1964 64.271 63.772 30.671 4.439 35.110 -29.161 54,6 19,0 

1963 80.545 80.330 33.202 4.220 37.422 -43.123 46,5 18,6 

1962 76.807 76.964 31.136 4.398 35.534 -41.273 46,3 18,4 

1961 65.494 68.440 26.972 3.407 30.379 -35.115 46,4 17,7 

1960 63.346 65.846 28.607 4.253 32.860 -30.487 51,9 21,0 

 
(1)

 Πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνκεζεηψλ πινίσλ θαη αεξνπιάλσλ εγρψξηαο παξαγσγήο.    
(2)

  Πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνκεζεηψλ πινίσλ θαη αεξνπιάλσλ κε-εγρψξηαο παξαγσγήο.    

 εκ.: Απφ ην 1986 θαη κεηά έρνπλ γίλεη αλαζεσξήζεηο ζηα ζηνηρεία ησλ εηζαγσγψλ ψζηε λα πεξηιακβάλεηαη ν ζηξαηησηηθφο εμνπιηζκφο.         
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