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ΚΥΠΡΟΣ 
Α.ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 ανέδειξε τα διαρθρωτικά προβλήματα της 
κυπριακής οικονομίας, χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η εξάρτηση από τον υπερμεγέθη 
τομέα των υπηρεσιών (άνω του 80% του ΑΕΠ) έναντι δευτερογενούς τομέα περί το 10%, και 
περιορισμένου πρωτογενούς τομέα.  Η Κύπρος εισήλθε σε ύφεση το 2009 και το ΑΕΠ της 
συρρικνώθηκε κατά 2%. Μετά την υποβάθμιση της οικονομίας από τον οίκο Moody’s, στις 
13.3.2012, και από τον οίκο Fitch, στις 25.6.2012, η Κύπρος υπέβαλε αίτηση στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Στήριξης για οικονομική στήριξη.  

Μετά την απόφαση της συνόδου του Eurogroup της 25.3. 2013 για την εξυγίανση του 
κυπριακού τραπεζικού συστήματος, τη διάσωση με ίδια μέσα των δύο μεγάλων Τραπεζών της 
χώρας (Λαϊκή Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου) που στοίχισε στους καταθέτες τους 5,8 δις €, το 
κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας, την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση 
κεφαλαίων και την υπογραφή του Μνημονίου δανεισμού της χώρας με την τρόικα των 
πιστωτών της (ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ), στις 30.4.2013, η ύφεση εκτοξεύθηκε στο 5,4%  ενώ το 2015 ο  
ρυθμός ανάπτυξης ήταν  0,2% (-2,5% το 2014).  
          Το 2014 εφαρμόστηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ενέργειες σε δημοσιοοικονομικά, 
τραπεζικά και διαρθρωτικά θέματα και σημειώθηκε βελτίωση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο της 
κεντρικής κυβέρνησης. Έτσι, τον Ιούνιο του 2014, ένα χρόνο μετά την έναρξη του 
Προγράμματος Προσαρμογής, η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν σε θέση να δανειστεί ξανά από τις 
διεθνείς αγορές. Επίσης έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στην αναμόρφωση του 
τραπεζικού συστήματος, το oποίο βρίσκεται σε φάση σταθερότητας.    
  Στις 3.4.2015, ο Πρόεδρος της Κύπρου ανακοίνωσε την πλήρη άρση  των περιοριστικών 
μέτρων  στη διακίνηση κεφαλαίων εκτός Κύπρου, που είχαν ληφθεί   το 2013. Η απόφαση 
αυτή αναμένεται να συμβάλει στην αποκατάσταση εμπιστοσύνης στο κυπριακό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επιπλέον ανακοινώθηκε σειρά μέτρων  για την τόνωση της 
κυπριακής οικονομίας.  

      Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από χρόνια 
ελλειμματικότητα και  διενεργείται, σε ποσοστό άνω του 70%, με τα Κ-Μ ΕΕ. Κυριότεροι 
εταίροι είναι: Ελλάδα, Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Ισραήλ, Γαλλία, Κίνα.       Σύμφωνα με 
στοιχεία 2015, οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στη χώρα ανήλθαν σε 48,9 δισ. € και οι 
κυπριακές άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό σε 36,2 δισ. € . 

                                          
Β. Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας 

 

1. Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου, πέραν του κοινοτικού 
θεσμικού πλαισίου, από της προσχώρησης της Κύπρου την 1η Μαΐου 2004 στην ΕΕ, 
διέπονται από τις ακόλουθες διμερείς συμφωνίες. 

2. Συμφωνία Εμπορικής και Οικονομικής Σχέσης (Σύμβαση 1888), Λευκωσία 24.08.1962. 
Κύρωση  01.01.1966 δια Ν.Δ. 4582/ΦΕΚ 236/01.01.1966, σε ισχύ από 24.08.1962 
(Κατάργηση Άρθρου 6 διά της Συμφωνίας περί Εμπορικής Ναυτιλίας). Λευκωσία 01.07.2003. 

3. Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Αποτροπής της Φοροδιαφυγής εν σχέσει προς 
Φόρους Εισοδήματος (Σύμβαση 2167), Αθήνα, 30.03.1968. Κύρωση  01.01.1968  με Α.Ν. 
573 ΦΕΚ 223/27.09.1968, σε ισχύ 16.01.1969. 

4. Συμφωνία Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Σύμβαση 3324), 
Λευκωσία, 26.05.1984. Κύρωση 01.01.1986 με Ν. 1630/ΦΕΚ 100/18.07.1986, σε ισχύ από 
06.11.1987. 

5. Συμφωνία Συνεργασίας στον Τουριστικό Τομέα (Σύμβαση 3760), Λευκωσία, 29.04.1988. 
Κύρωση με Ν. 1852/ΦΕΚ124α/16.05.1989, σε ισχύ από 28.06.1989.  
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6. Συμφωνία Αμοιβαίας Προωθήσεως και Προστασίας των Επενδύσεων (Σύμβαση 4114), 
Αθήνα, 30.03.1992. Κύρωση 01.01.1992 με Ν. 2100/ΦΕΚ 191Α/02.12.1992, σε ισχύ από 
26.02.1993. 

7. Συμφωνία Συνεργασίας και Αμοιβαίας Συνδρομής των Τελωνειακών Διοικήσεων (Σύμβαση 
5028), Λευκωσία, 01.07.1999. Κύρωση 01.01.2000 με Ν. 2847/ΦΕΚ 237/31.10.2000), σε 
ισχύ από 12.02.2002. 

8. Συμφωνία Εμπορικής Ναυτιλίας (Σύμβαση 5558), Λευκωσία, 01.07.2003. Παρέλκει κύρωσή 
της, διότι αρμοδιότητες περιήλθαν σε ΕΕ από προσχώρηση Κύπρου την 01.05.2004. 

9. Συμφωνία Διατηρήσεως Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων στην Ελληνική 
Δημοκρατία (Σύμβαση 5666), Λευκωσία, 14.05.2004. Κύρωση 01.01.2004 με Ν. 3264/ ΦΕΚ 
180Α/30.09.2004), σε ισχύ από 29.11.2006. 

10. Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) και Τεχνικής Συμφωνίας (ΤΑ) για Συνεργασία στις 
Στρατηγικές Θαλάσσιες Μεταφορές μέσω του ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ (AMSCC

1
), Θεσσαλονίκη, 

27.10.2008. Κύρωση 03.03.2011 διά Ν. 3925/ΦΕΚ 40Α /09.03.2011, σε ισχύ από 
19.05.2011. 

 
Γ.Διμερές Εμπόριο. 

 

Δεδομένων των στενών σχέσεων των δύο χωρών, της γεωγραφικής εγγύτητας, της κοινής 
γλώσσας και των παρόμοιων συναλλακτικών ηθών και καταναλωτικών προτιμήσεων, οι 
διμερείς εμπορικές σχέσεις είναι εξαιρετικά αναπτυγμένες, με αποτέλεσμα οι εισαγωγές εξ 
Ελλάδος το 2015 να αντιστοιχούν στον 26% του συνόλου των κυπριακών εισαγωγών και να 
καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα αναγκών της κυπριακής αγοράς. Η Ελλάδα αποτελεί τον 
σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Κύπρου, καθώς η αξία του διμερούς εμπορίου αντιστοιχεί 
στο 25% της συνολικής αξίας του κυπριακού εξωτερικού εμπορίου (2015). Κατέχει, δε, την 
πρώτη θέση τόσο ως χώρα προέλευσης των κυπριακών εισαγωγών, όσο και ως προορισμός 
των κυπριακών εξαγωγών.  
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Εξαγωγές  1.367,7 1.416,3 1.221,1 1338,5 1.530,8 

Εισαγωγές  666,9 572,4 388,7 395,5 331,8 
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