
800 εκατομμύρια Ευρώ) 

και μέρος των αναγκών 

του 2019, συνολικού 

ύψους 2,1 δισεκατομμυ-

ρίων. Δεδομένου ότι ο 

κρατικός προϋπολογισ-

μός του 2019 είναι πλεο-

νασματικός, καθίσταται 

πιθανή η πρόωρη αποπ-

ληρωμή δανείων ή αν-

ταλλαγή δανείων με υ-

ψηλότερες αποδόσεις. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία 

του Γραφείου Διαχείρι-

σης Δημοσίου Χρέους, 

στις 30.06.2018 το δημό-

σιο χρέος της Κύπρου 

ανερχόταν σε 20,8 δισε-

κατομμύρια Ευρώ. 

Η Κύπρος εξέδωσε δεκαε-

τές Ευρωπαϊκό Μεσοπρό-

θεσμο Ομόλογο ύψους, 

1,5 δισ. Ευρώ, με ημερο-

μηνία λήξης 25.09.2028 

και χαμηλό επιτόκιο 

2,4%. Αρχικός στόχος 

του Υπουργείου Οικονο-

μικών υπήρξε η άντληση 

1 δισεκατομμυρίου με 

επιτόκιο 2,6%. Ωστόσο, η 

ζήτηση της έκδοσης ήταν 

υπερπενταπλάσια και 

ανήλθε σε 5,7 δισεκατομ-

μύρια Ευρώ. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία του Γραφείου 

Διαχείρισης Δημοσίου 

Χρέους του κυπριακού 

Υπουργείου Οικονομι-

κών για την επενδυτική 

κατανομή του ομολόγου, 

οι διαχειριστές κεφαλαί-

ων αποτέλεσαν την μεγα-

λύτερη κατηγορία (42%), 

και ακολούθησαν οι τρά-

πεζες (40%). Από άποψη 

γεωγραφικής κατανομής 

ποσοστό 28% προήλθε 

από το Ηνωμένο Βασίλει-

ο, την Κύπρο (19%), τη 

Γερμανία (14%), την 

Ελλάδα (6%) και την 

υπόλοιπη Ευρώπη (28%). 

Το εν λόγω ποσό του 1,5 

δισεκ. καλύπτει τις χρη-

ματοδοτικές ανάγκες της 

Κύπρου έως το τέλος του 

τρέχοντος έτους (περί τα 

Έκδοση δεκαετούς ομολόγου από την Κύπρο 

Ο αμερικανικός οίκος 

S&P Global Ratings ανα-

βάθμισε την πιστοληπτι-

κή ικανότητα της      

Κύπρου στην επενδυτική 

βαθμίδα BBB-/A-3 από 

BB+/B, εκτιμώντας ότι ο 

θετικός ρυθμός ανάπτυ-

ξης της κυπριακής οικο-

νομίας έως το 2021 θα 

καταστήσει εφικτό τον 

περιορισμό του ιδιωτικού 

και του δημοσίου χρέους 

της χώρας.  

Σύμφωνα με τον S&P, η 

κυπριακή οικονομία θα 

αναπτυχθεί με ρυθμό 4% 

το 2018 και 3% κατά μέσο 

όρο την περίοδο 2019-

2021, ενώ η ανεργία θα 

ακολουθήσει πτωτική 

πορεία. Τα μέτρα αντιμε-

τώπισης των μη εξυπηρε-

τούμενων χορηγήσεων 

στο κυπριακό τραπεζικό 

σύστημα θα στηρίξουν 

την περαιτέρω ανάκαμψη 

της οικονομίας και τη 

βελτίωση των μακροοικο-

νομικών συνθηκών, ενώ η 

συνεπαγόμενη επιβάρυν-

ση του κρατικού προϋπο-

λογισμού θα είναι μέτρια. 

Με την εφαρμογή συνε-

τής δημοσιονομικής πολι-

τικής θα επιτευχθούν 

δημοσιονομικά πλεονάσ-

ματα και μείωση του δη-

μοσίου χρέους κάτω του 

90% μέχρι το 2021. Ο 

περιορισμός των μη εξυ-

πηρετούμενων χορηγήσε-

ων και η μείωση του χρέ-

ους θα μπορούσε να οδη-

γήσει σε νέα αναβάθμιση 

της κυπριακής οικονομί-

ας μέσα στην επόμενη 

διετία. Ο S&P υπήρξε ο 

πρώτος οίκος αξιολόγη-

σης που υποβάθμισε την 

κυπριακή οικονομία στην 

κατηγορία «junk», τον 

Ιανουάριο του 2012. 

Δελτίο Οικονομικών & 

Επιχειρηματικών Ειδήσεων 

Αναβάθμιση κυπριακής οικονομίας 

από Standard & Poor’s 

Άλλες ειδήσεις: 

 

 Νέα Στρατηγική για την Προ-

σέλκυση επενδύσεων στην 

Κύπρο  

 Εξελίξεις σε διαδικασία     

μετεγκατάστασης πετρελαιοει-

δών και υγραερίου στο Βασιλικό  

 Διπλασιασμός τουριστικών 

αφίξεων στην Λάρνακα 

 Αναβάθμιση προοπτικής   

μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής 

διαβάθμισης της Τράπεζας 

Κύπρου από Fitch  

 Πώληση μη εξυπηρετούμενων 

δανείων ύψους 2,8 δις Ευρώ 

από την Τράπεζα Κύπρου  

 Διευκόλυνση της αδειοδότησης 

για τις ιδιωτικές μονάδες αφα-

λάτωσης στην Κύπρο  

 Δημιουργία Κέντρου Θαλάσσι-

ας Έρευνας, Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας στη Λάρνακα υπό 

το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

MARITEC - X   

 Επίσημη παρουσίαση ευρωπαϊ-

κού προγράμματος THALIA: 

«Μεταναστευτικές Ροές στην 

Ευρώπη και Θαλασσαιμία» 

 Σχέδιο ανάπτυξης οπτικοακουσ-

τικής βιομηχανίας  

 Ανάπτυξη εμπορίου στην Κύπρο 

το οκτάμηνο 2018 

 Η Κυπριακή κατασκευαστική 

J&P σε καθεστώς ειδικής 

διαχείρισης 

 Διμερές εμπόριο Ελλάδος – 

Κύπρου για το α’ εξάμηνο 2018 
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Σύμφωνα με τον S&P, 

η κυπριακή οικονομία 

θα αναπτυχθεί με   

ρυθμό 4% το 2018 και 

3% την περίοδο 2019-

2021. 



Ταυτόχρονα, η τέταρτη εταιρεία υγραε-

ρίου (ΕΛΠΕ) προχωρά με τον σχεδιασ-

νισμός και η φορο-

διαφυγή. Ακόμη, 

επικρότησε την 

πρόσφατη αδειοδό-

τηση του Mall της 

Λάρνακας, το οποί-

ο είναι έργο καθο-

ριστικό για το λια-

νικό εμπόριο και 

τον τουρισμό της 

ευρύτερης περιο-

χής.    

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις Προ-

έδρου του Εμπορικού & Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Λάρνακας, ο τουριστι-

κός τομέας στην εν λόγω Επαρχία πα-

ρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη. Κατά 

την τελευταία τετραετία εγκαινιάστη-

καν πάνω από 20 νέες τουριστικές μο-

νάδες ενώ είναι σε αναμονή έγκρισης 

ακόμη 10. Ταυτόχρονα, την πενταετία 

2013-17, οι τουριστικές αφίξεις στη 

Λάρνακα σχεδόν διπλασιάστηκαν (από 

220 χιλιάδες σε 420 χιλιάδες), ενώ 

ιδιαίτερες προοπτικές παρουσιάζει και 

ο αγροτουρισμός 

της ορεινής 

Λάρνακας. Επι-

σημάνθηκε, 

ωστόσο, η     

ανάγκη θεσμο-

θέτησης των 

ενοικιάσεων 

μέσω Airbnb, 

προκειμένου να 

αποφευχθεί ο 

άνισος ανταγω-

μό της ιδιόκτητης εγκατάστασης, κα-

θώς και με την ολοκλήρωση και υποβο-

λή των αναγκαίων μελετών. 

Ο  κ. Λακκοτρύπης επεσήμανε επίσης 

ότι ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των 

κρατικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών 

καθώς και η αποξήλωση τόσο των δεξα-

μενών υγρών καυσίμων της Κυπριακής 

Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοει-

δών όσο και της μεγαλύτερης ιδιωτικής 

δεξαμενής. 

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας & Τουρισμού, κ. Γ. Λακ-

κοτρύπης ανέφερε σε ομιλία του ότι οι 

τρεις από τις τέσσερις εταιρείες υγραε-

ρίου που δραστηριοποιούνται στη Λάρ-

νακα (οι Petrolina, Synergaz και In-

tergaz) συμφώνησαν να συστήσουν 

κοινοπραξία, με σκοπό την ανέγερση 

κοινής εγκατάστασης εισαγωγής, απο-

θήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, 

έλαβαν σχετική έγκριση από την αρμό-

δια Επιτροπή Προστασίας του Ανταγω-

νισμού.  

Στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνω-

σε η Βουλή των Αντιπροσώπων, με 

αντικείμενο την προσέλκυση επενδύ-

σεων στην Κύπρο, έγινε παρουσίαση 

του επενδυτικού οδηγού με τίτλο 

«Οικονομική Διπλωματία και Ξένες 

Επενδύσεις», που συγκεντρώνει σε 

ενιαίο εγχειρίδιο όλες τις πληροφορίες 

που είναι απαραίτητες στους ενδιαφε-

ρόμενους ξένους επενδυτές. Ο οδηγός 

αποτελεί προϊόν της νέας στρατηγικής 

που εφαρμόζει η Κυβέρνηση για την 

προώθηση της οικονομικής διπλωματί-

ας.  

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού προωθεί 

σειρά από μέτρα για τη διευκόλυνση 

των ξένων επενδύσεων, με κυριότερο 

την απλοποίηση της υφιστάμενης δια-

δικασίας για εγγραφή εταιρείας στην 

Κύπρο, με μείωση της διάρκειας σε 3 

εργάσιμες ημέρες και του κόστους σε 

100 Ευρώ (από περίπου 5 ημέρες διάρ-

κεια και 550 Ευρώ κόστος που ισχύουν 

σήμερα).  

Αξιόλογες είναι, επίσης, οι πρωτοβου-

λίες του οργανισμού CIPA (Cyprus 

Investment Promotion Agency), με τη 

διοργάνωση σειράς από εκδηλώσεων 

στο εξωτερικό, για την ενίσχυση της 

εικόνας της Κύπρου ως ελκυστικού 

επενδυτικού προορισμού. Ενόψει του 

Brexit, ο οργανισμός προωθεί μια νέα 

επενδυτική καμπάνια για την μεταφο-

ρά της έδρας επιχειρήσεων από το Ην. 

Βασίλειο στην Κύπρο.  

Νέα Στρατηγική για την Προσέλκυση επενδύσεων 

στην Κύπρο  

Διπλασιασμός τουριστικών αφίξεων στην Λάρνακα 

Εξελίξεις σε διαδικασία μετεγκατάστασης 

πετρελαιοειδών και υγραερίου στο Βασιλικό  
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Η Επιτροπή Προστασίας του 

Ανταγωνισμού ενέκρινε τη σύσταση 

κοινοπραξίας για την ανέγερση 

εγκατάστασης εισαγωγής, 

αποθήκευσης και διαχείρισης 

υγραερίου στο Βασιλικό 

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, ο 

CIPA προωθεί επενδυτική καμπάνια 

για την μεταφορά της έδρας επιχειρήσε-

ων από το Ην. Βασίλειο στην Κύπρο 

Την πενταετία 2013-17, οι τουριστικές 

αφίξεις στη Λάρνακα σχεδόν διπλασιάσ-

τηκαν, αφού από 220 χιλιάδες αυξήθη-

καν σε 420 χιλιάδες. 



Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch, 

ανακοίνωσε τη βελτίωση της προοπτι-

κής μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής 

διαβάθμισης της Τράπεζας Κύπρου από 

σταθερή σε θετική, ενώ ταυτόχρονα 

επιβεβαίωσε τις τιμές των δεικτών  

μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής δια-

βάθμισης και βιωσιμότητας της Τράπε-

ζας, σε Β- και b-, αντίστοιχα.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εν 

λόγω αναβάθμιση οφείλεται στην πρόσ-

φατη υιοθέτηση, εκ μέρους της Τράπε-

ζας, του προγράμματος Helix, το οποίο 

προβλέπει την πώληση δανειακού  

χαρτοφυλακίου με μεικτή λογιστική 

αξία ύψους 2,8 δισ. Ευρώ, εκ των ο-

ποίων 2,7 δισ. αφορούν μη εξυπηρετού-

μενα δάνεια (ΜΕΔ) και αντιστοιχούν 

στο 1/3 των ΜΕΔ της Τράπεζας. Ο  

διεθνής οίκος επισημαίνει ότι η     

συμφωνία για το Helix θα βελτιώσει 

την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυ-

λακίου της Τράπεζας Κύπρου, της ο-

ποίας το ποσοστό των ΜΕΔ έναντι του 

συνόλου των δανείων ανερχόταν στα 

τέλη Ιουνίου τ.έ. σε 38%.  

Στην θετική αξιολόγηση του Fitch για 

την Τράπεζα Κύπρου συνέβαλε   ση-

μαντικά η αποδοτικότητα του ενεργη-

τικού της και συγκεκριμένα τα ταμεια-

κά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε κεντρι-

κές τράπεζες (τα οποία, στα τέλη Ιουνί-

ου 2018, ανέρχονταν σε 4,2 δισ. Ευρώ 

ή 18% του συνόλου του ενεργητικού).  

Η προσπάθεια της Κυβέρνησης για την 

κατά το δυνατό απεξάρτηση της παρο-

χής του νερού άρδευσης από τα Κυβερ-

νητικά Υδατικά Έργα συνεχώς εντεί-

νεται.  

Μετά από αίτημα του Παγκύπριου 

Συνδέσμου Ξενοδόχων το Υπουργικό 

Συμβούλιο ενέκρινε την απλούστευση 

της υφιστάμενης διαδικασίας για την 

κατασκευή μικρών ιδιωτικών μονάδων 

αφαλάτωσης, που αναμένεται να διευ-

κολύνει την παραγωγή μη πόσιμου 

νερού για την εξυπηρέτηση γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, ξενοδοχείων, γηπέ-

δων γκολφ, υδροπάρκων ή άλλων συ-

ναφών εγκαταστάσεων για παραγωγή 

μέχρι και 1.500 κυβικών μέτρων ημε-

ρησίως.  

Στόχος του Υπουργείου Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-

λοντος είναι οι ιδιωτικές μονάδες αφα-

λάτωσης να έχουν ήδη λάβει άδεια 

εγκατάστασης πριν από την επόμενη 

θερινή περίοδο.  

Το Project Helix αναμένεται να επιτα-

χύνει την επιδιωκόμενη μείωση του 

υφιστάμενου κινδύνου στον ισολογισ-

μό της Τράπεζας, αφού θα συμβάλει 

στη βελτίωση του δείκτη των ΜΕΔ 

κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Το Helix 

αποτελεί την πρώτη πώληση μεγάλης 

κλίμακας επιχειρηματικών ΜΕΔ που 

έγινε ποτέ στην Κύπρο και την πρώτη 

πώληση ΜΕΔ στην οποία προβαίνει η 

Τράπεζα.  

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συ-

νέλευσης των μετόχων της Τράπεζας 

Κύπρου, συμφωνήθηκε η πώληση χαρ-

τοφυλακίου επιχειρηματικών ΜΕΔ 

μικτής λογιστικής αξίας ύψους 2,8 

δισ. Ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 

ενυπόθηκες εξασφαλίσεις περίπου 

9.000 ακινήτων (γνωστή και ως Project 

Helix). Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο πω-

λείται έναντι 1,4 δισ. και προβλέπεται 

να μεταφερθεί από την Τράπεζα    

Κύπρου σε μια εγκεκριμένη κυπριακή 

Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων.  

Αναβάθμιση προοπτικής μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής 

διαβάθμισης της Τράπεζας Κύπρου από Fitch  

Διευκόλυνση της αδειοδότησης για τις ιδιωτικές 

μονάδες αφαλάτωσης στην Κύπρο  

Πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 2,8 δις 

Ευρώ από την Τράπεζα Κύπρου  
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Το Project Helix αναμένεται 

να συμβάλει στη βελτίωση του 

δείκτη των ΜΕΔ της Τράπεζας 

κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.  

Στην αναβάθμιση της Τράπεζας Κύπ-

ρου συνέβαλε σημαντικά η αποδοτι-

κότητα του ενεργητικού της καθώς 

και η ποιότητα του δανειακού της 

χαρτοφυλακίου.  

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει 

την παραγωγή μη πόσιμου νερού για την 

εξυπηρέτηση γεωργικών  εκμεταλλεύσε-

ων, ξενοδοχείων, ή άλλων συναφών εγκα-

ταστάσεων για παραγωγή μέχρι και 1.500 

κυβικών μέτρων ημερησίως.  



Το πρόγραμμα MARITEC - X έχει ως 

αντικείμενο τη δημιουργία του Cyprus 

Marine and Maritime Institute 

(CMMI), που θα λειτουργεί ως διεθνές 

επιστημονικό - επιχειρηματικό κέντρο 

θαλάσσιας έρευνας, καινοτομίας και 

τεχνολογίας. Στο πρόγραμμα, που είναι 

υποψήφιο προς πλήρη χρηματοδότηση 

ύψους 30 εκ. Ευρώ από την Ε.Ε., στο 

πλαίσιο του Horizon 2020,   συμμετέ-

χουν συνολικά 8 εταίροι από την   

Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την 

Ιρλανδία, με τον Δήμο Λάρνακας ως 

επικεφαλής.  

Το Πρόγραμμα MARITEC – X εντάσσε-

ται στην πρωτοβουλία «Λάρνακα – Γα-

λάζια Πόλη», την οποία υιοθέτησε ο 

Δήμος Λάρνακας σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Ανατολικής Μεσογείου και 

στοχεύει στη μετατροπή της Λάρνακας 

σε Περιφερειακό Κέντρο Γαλάζιας 

Οικονομίας, Εκπαίδευσης και 

Έρευνας.  

Παράλληλα ο Δήμος Λάρνακας, σε συ-

νεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

δρομολογεί την ίδρυση σχολής επιστη-

μών και τεχνολογίας της θάλασσας. Η 

σχολή, που υπολογίζεται να υποδεχτεί 

τους πρώτους της φοιτητές τον Σεπτέμ-

βριο 2019, θα είναι η μοναδική  εξο-

λοκλήρου αγγλόφωνη στην Κύπρο. 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης 

Επενδύσεων, ο Κυπριακός Οργανισμός 

Τουρισμού και το Γραφείο Τύπου και 

Πληροφοριών της Κυπριακής     Δη-

μοκρατίας διοργάνωσαν στη Λευκωσία 

το πρώτο Cyprus Film Summit, με 

σκοπό την παρουσίαση των κινήτρων 

που παρέχει η Κύπρος για την προσέλ-

κυση διεθνών παραγωγών κινηματογ-

ραφικών και τηλεοπτικών ταινιών και 

ενημερωτικών προγραμμάτων. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την 

οποία παρακολούθησαν εκπρόσωποι 

εταιριών παραγωγής από την Ευρώπη, 

το Ντουμπάι, την Αυστραλία, την Αί-

γυπτο, τη Ρωσία τις ΗΠΑ και την 

Κύπρο, παρουσιάσθηκε η προωθητική 

ταινία «Cyprus: A Natural Film Stu-

dio» (https://www.youtube.com/watch?

v=P0C1stxqAv8) και ανακοινώθηκε 

ότι η κυπριακή οπτικοακουστική βιο-

μηχανία θα λάβει το όνομα 

«Olivewood». 

διάρκειας (2018-2021), προβλέπει μέσο 

ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 350 χιλ. 

Ευρώ και χρηματοδοτείται από το 3ο 

Πρόγραμμα Υγείας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με ποσοστό 80%. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΔΟΘ, η 

Ελλάδα θα διαδραματίσει πρωτεύοντα 

ρόλο στην υλοποίηση του προγράμμα-

τος, καθώς αποτελεί το σημείο εισόδου 

στην Ευρώπη για τις μεταναστευτικές 

ροές οι οποίες φέρουν τα γονίδια θα-

λασσαιμίας και, με αφετηρία την Ασία 

και τη Μέση Ανατολή, κατευθύνονται 

στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη.     

Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας 

(ΔΟΘ) και η Αντιπροσωπεία της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής στην Κύπρο παρέθε-

σαν στη Λευκωσία συνέντευξη τύπου 

για την επίσημη παρουσίαση του  

προγράμματος THALIA, το οποίο έχει 

ως αντικείμενο τη διαχείριση των ασ-

θενών θαλασσαιμίας που μεταναστεύ-

ουν στην Ευρώπη.  

Το ΤΗΑLIA αφορά την παροχή ιατρι-

κής τεχνογνωσίας στις χώρες της Ευ-

ρώπης οι οποίες από το 2012 και μετέ-

πειτα υποδέχονται αυξανόμενες ροές 

μεταναστών με θαλασσαιμία, χωρίς 

ωστόσο να διαθέτουν την ετοιμότητα να 

διαχειριστούν τους συγκεκριμένους 

ασθενείς, αφού τα κρούσματα της  νό-

σου στον πληθυσμό τους είναι σπάνια 

(σε αντίθεση με χώρες όπως η Ελλάδα, 

η Ιταλία και η Κύπρος που έχουν ήδη 

αναπτύξει αξιόλογες συναφείς εθνικές 

δομές). Το πρόγραμμα είναι τετραετούς 

Δημιουργία Κέντρου Θαλάσσιας Έρευνας, Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας στη Λάρνακα υπό το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MARITEC - X   

Σχέδιο ανάπτυξης οπτικοακουστικής βιομηχανίας  

Επίσημη παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος THALIA: 

«Μεταναστευτικές Ροές στην Ευρώπη και Θαλασσαιμία» 
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Το πρόγραμμα προβλέπει μέσο 

ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 350 

χιλ. Ευρώ και χρηματοδοτείται 

από το 3ο Πρόγραμμα Υγείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 

ποσοστό 80%. 

Το πρόγραμμα είναι υποψήφιο 

προς πλήρη χρηματοδότηση 

ύψους 30 εκ. Ευρώ από την Ε.Ε., 

στο πλαίσιο του Horizon 2020,  



Όσον αφορά στο διμερές εμπόριο Ελ-

λάδος – Κύπρου, κατά το υπό εξέταση 

διάστημα, οι ελληνικές εξαγωγές κά-

λυψαν το 19% του συνόλου των κυπρι-

ακών εισαγωγών, ενώ το 6% των κυπ-

ριακών εξαγωγών απορροφήθηκε από 

την Ελλάδα. Σημειώθηκε αύξηση των 

κυπριακών εισαγωγών από την Ελλάδα 

κατά 14%, από 729 σε 832 εκατομμύ-

ρια, και των εξαγωγών κατά 23% από 

121 σε 148 εκατομμύρια Ευρώ. Το 

εμπορικό πλεόνασμα υπέρ της Ελλά-

δας διαμορφώθηκε σε 683 εκατομμύρια 

Ευρώ (+12% έναντι 608 εκατομμυρίων 

το α΄εξάμηνο 2017). 

Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Κύπρου για το α’ εξάμηνο 

2018 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστι-

κής Υπηρεσίας της Κύπρου, κατά το 

πρώτο εξάμηνο του τ.έ. οι κυπριακές 

εισαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 4.403,5 

εκατομμύρια Ευρώ έναντι 3.798,6 

εκατομμυρίων την περίοδο Ιανουαρίου

-Ιουνίου 2017 σημειώνοντας αύξηση 

16%. Το ίδιο διάστημα οι εξαγωγές 

ανήλθαν σε 2.421,2 εκατομμύρια Ευρώ 

σε σύγκριση με 1.495,6 εκατομμύρια 

το 2017 (αύξηση 62%). Το έλλειμμα 

του εμπορικού ισοζυγίου υποχώρησε 

κατά 14% από 2.303 εκατομμύρια Ευ-

ρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε 

1.982,3 εκατομμύρια το 2018. 

Ανάπτυξη εμπορίου στην Κύπρο το 

επτάμηνο 2018 

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές 

εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσί-

ας της Κύπρου, κατά το διάστημα 

Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 ο Δείκτης 

Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού 

Εμπορίου σημείωσε αύξηση 5,9% σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο του 

2017. Η υψηλότερη αύξηση παρατη-

ρήθηκε στην κατηγορία «ηλεκτρικά 

είδη και έπιπλα» και ακολουθούν οι 

κατηγορίες «εξοπλισμός ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών» και «υφάσματα-

ενδύματα-υποδήματα». 

Όσον αφορά στο χονδρεμπόριο,    

σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα 

στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 

2018, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργα-

σιών Χονδρικού Εμπορίου (εκτός από 

το Eμπόριο Mηχανοκίνητων 

Oχημάτων) σημείωσε αύξηση 6,3% σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 

του 2017.  

Τέλος, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Ερ-

γασιών (χονδρικού και λιανικού) 

Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκί-

νητων Οχημάτων για την περίοδο 

Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 σημείωσε 

αύξηση 7,4% έναντι του πρώτου εξα-

μήνου του 2017. 

Το α’ εξάμηνο του 2018, το εμπο-

ρικό πλεόνασμα υπέρ της Ελλά-

δας διαμορφώθηκε σε 683 εκατομ-

μύρια Ευρώ (+12% έναντι 608 ε-

κατομμυρίων το α’ εξάμηνο 2017). 

Η Κυπριακή κατασκευαστική J&P 

σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυπρια-

κής κατασκευαστικής εταιρίας Η J&P 

Overseas Limited, κατατέθηκε στα 

δικαστήρια του Guernsey, έδρας της 

εταιρίας, αίτηση υπαγωγής σε καθεσ-

τώς ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της νομοθεσίας περί εται-

ρειών του Guernsey, προκειμένου να 

επιτευχθεί μεγαλύτερη αξία επί των 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας 

έναντι υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής 

εκκαθάρισης.  
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