
Σύμφωνα με τα στοιχεία 

π ο υ  δ η μ ο σ ί ε υ σ ε     

πρόσφατα η Κεντρική 

Τράπεζα Κύπρου, η δια-

φορά δανείων/ καταθέσε-

ων στο κυπριακό τραπε-

ζικό σύστημα μειώθηκε 

κατά το Δεκέμβριο του 

2017, κυρίως λόγω της 

πτωτικής τάσης των δα-

νείων, σε 2 δισεκατομμύ-

ρια, φτάνοντας στο χαμη-

λότερο επίπεδο της    

τελευταίας πενταετίας.  

Οι συνολικές καταθέσεις 

στο  κυπριακό τραπεζικό 

σύστημα τον Δεκέμβριο 

2017 παρουσίασαν καθα-

ρή αύξηση 259 εκατομμυ-

ρίων Ευρώ, σε σύγκριση 

με καθαρή μείωση 96,4 

εκατομμυρίων τον Νοέμ-

βριο 2017 και ο ετήσιος 

ρυθμός μεταβολής ανήλθε 

σε 3,1% σε σύγκριση με 

2,7% τον Νοέμβριο 2017. 

Τα συνολικά δάνεια τον 

Δεκέμβριο 2017 παρουσία-

σαν καθαρή αύξηση 2,2 

εκατομμυρίων, σε σύγκρι-

ση με καθαρή αύξηση  

32,6 εκατομμυρίων τον         

Νοέμβριο 2017. 

Πορεία Δανείων και καταθέσεων στο 
κυπριακό τραπεζικό σύστημα 

Σύμφωνα με τα         

συγκεντρωτικά στοι-

χεία για τον κυπριακό 

τραπεζικό τομέα κατά 

το τρίτο τρίμηνο του 

2017 που έδωσε στη 

δημοσιότητα η Κεντρι-

κή Τράπεζα Κύπρου,  

οι συνολικές χορηγή-

σεις συρρικνώθηκαν 

από 49.820 εκατομ-

μύρια ευρώ στο τέλος 

Ιουνίου 2017 σε 

48.654 εκατομμύρια 

στο τέλος Σεπτεμβρί-

ου 2017, παρουσιά-

ζοντας μείωση 1.256 

εκατομμυρίων.  

Η καθοδική πορεία 

των μη εξυπηρετούμε-

νων χορηγήσεων οφεί-

λεται σε επιτυχείς ανα-

διαρθρώσεις, αποπλη-

ρωμές, διευθετήσεις 

χρέους μέσω ανταλλα-

γής με ακίνητη περιου-

σία και διαγραφές.  
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Όγκος και αξία κύκλου εργασιών λιανικού 
εμπορίου 

Σύμφωνα με τις προκα-
ταρκτικές εκτιμήσεις της 
Κυπριακής Στατιστικής 
Υπηρεσίας, κατά την περί-
οδο Ιανουαρίου - Νοεμβρί-
ου 2017 ο όγκος του λιανι-
κού εμπορίου σημείωσε 
άνοδο κατά 5,9% ενώ ο 
δείκτης αξίας κύκλου ερ-
γασιών λιανικού εμπορίου 
αύξηση κατά 5,3% έναντι 
της αντίστοιχης περιόδου 
του 2016. 

 Οι σημαντικότερες αυξή-
σεις σημειώθηκαν στις 
κατηγορίες ηλεκτρικών 
ειδών και επίπλων,      
εξοπλισμού ηλεκτρονικών  
υπολογιστών, τροφίμων -  
ποτών και ένδυσης - υπό-
δησης.  

 

 

Το Γραφείο Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους του 
Κυπριακού Υπουργεί-
ο υ  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν      
α ν α κ ο ί ν ω σ ε  τ η ν 
έκδοση κρατικών γραμ-
ματίων λήξης 13 εβδο-

μάδων αξίας 100 εκα-
τομμυρίων Ευρώ με 
αρνητική μέση σταθμι-
κή απόδοση - 0,12%. 
Σύμφωνα με την       
α ν α κ ο ί ν ω σ η ,  θ α       
ακολουθήσουν εντός 
του πρώτου εξαμήνου 
του τρέχοντος έτους 
πέντε ακόμα εκδόσεις 
β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ ω ν 
γραμματίων του δημο-
σίου 13 εβδομάδων. 
 

Μείωση συνολικών μη 
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων   

Έκδοση βραχυπρόθεσμων 
γραμματίων με αρνητική απόδοση 
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διάστημα Ιανουαρίου -  

Δεκεμβρίου 2017, από 

3.186.531 το 2016 σε 

3.652.073 το 2017. Ο 

μεγαλύτερος αριθμός 

επισκεπτών προερχό-

ταν από το Ηνωμένο 

Βασίλειο (34,3%), τη 

Ρωσία (22,6%), το   

Ισραήλ (7,2%), τη Γερ-

μανία (5,2%) και την 

Ελλάδα (4,6%).  

Με βάση τα στοιχεία της 

Έρευνας Ταξιδιωτών, η Στα-

τιστική Υπηρεσία της     

Κύπρου ανακοίνωσε αύξη-

ση των αφίξεων ταξιδιωτών 

στην Κύπρο κατά 14,6% το 

Νέες συμφωνίες δανείων 

με κρατικές εγγυήσεις 

ύψους €25 και €40 εκα-

τομμυρίων υπέγραψαν,  

στις 10 Ιανουαρίου, η 

Συνεργατική Κυπριακή 

Τράπεζα (Σ.Κ.Τ.) και η 

Ελληνική Τράπεζα,    

αντίστοιχα, με την Ευρω-

παϊκή Τράπεζα Επενδύ-

σεων (ΕΤΕπ), με στόχο 

τη χρηματοδότηση υπό 

τη μορφή χαμηλότοκων 

δανείων μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και εταιρει-

ών μεσαίας κεφαλαιοποί-

ησης στην Κύπρο.  

Πρόκειται για την τρίτη 

συμφωνία παραχώρησης 

δανείου με την ΕΤΕπ 

που υπογράφει η ΣΚΤ με 

κρατικές εγγυήσεις και η 

τέταρτη που υπογράφει η 

Ελληνική Τράπεζα. Τα δά-

νεια αφορούν στη χρημα-

τοδότηση μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων κι εταιρειών 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης 

και τελούν υπό κρατική 

εγγύηση. 

Το σχέδιο παραχώρησης 

κρατικών εγγυήσεων προς 

την ΕΤΕπ για την προανα-

φερόμενη  χορήγηση     

επιχειρηματικών δανείων 

έχει προικοδοτηθεί με δη-

μόσιους πόρους συνολικού 

ύψους 750 εκατομμυρίων 

Ευρώ, εκ των οποίων 

έχουν καλυφθεί δώδεκα 

διαφορετικές συμφωνίες 

συνολικού ύψους 615 εκα-

τομμυρίων. 

Δάνεια ΕΤΕπ προς κυπριακές τράπεζες 

Επιβολή προστίμου από Κεντρική Τράπεζα 
Κύπρου 

Η Κεντρική Τράπεζα 

Κύπρου ανακοίνωσε την 

επιβολή προστίμου στην 

Jordan Ahli Bank Plc - 

Cyprus, επειδή κατά τη 

διενέργεια επιτόπιου    

ελέγχου στο υποκατάστη-

μα Κύπρου (Λεμεσός) 

διαπιστώθηκε έλλειψη 

συμμόρφωσης τόσο στην   

κυπριακή νομοθεσία περί 

«Παρεμπόδισης και Κατα-

πολέμησης της Νομιμο-

ποίησης Εσόδων από 

Παράνομες Δραστηριό-

τητες» όσο και στην 

Ευρωπαϊκή Οδηγία    

για την «Παρεμπόδιση   

του Ξεπλύματος Παρά-

νομου Χρήματος και 

Χρηματοδότησης της 

Τρομοκρατίας». 
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Πώληση δανείων από Ελληνική Τράπεζα 
Κύπρου 

Η Ελληνική Τράπεζα  

ανακοίνωσε τη σύναψη 

συμφωνίας με την 

Β2Kapital Cyprus Ltd, 

θυγατρική της νορβηγι-

κής εταιρείας διαχείρισης 

χρέους Β2 Holding 

A.S.A., για  την  πώληση  

χαρτοφυλακίου μη εξυ-

πηρετούμενων χορηγή-

σεων. Σύμφωνα με την 

ανακοίνωση, η συναλλα-

γή αφορά 1.158 δανειο-

λήπτες και 1.977 δανεια-

κές συμβάσεις, ενώ το 

μεικτό συνολικό ποσό 

των περιουσιακών στοι-

χείων που πωλούνται 

ανέρχεται σε 145 εκατομ-

μύρια Ευρώ.  

Η εν λόγω πώληση απο-

τιμήθηκε θετικά από τον 

ο ί κ ο  α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς 

Moody’s, τόσο για την 

βελτίωση της ποιότητας 

του ενεργητικού της Ελ-

ληνικής Τράπεζας όσο 

και ως η πρώτη πώληση 

δανείων στο κυπριακό 

τραπεζικό σύστημα.  

Αύξηση τουριστικών ροών  
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Από τα πρόσφατα δημοσιευμένα 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Τραπεζών για το τρίτο τρίμηνο του 

2017, προκύπτει βελτίωση της εικό-

νας των μη εξυπηρετούμενων δανεί-

ων στο κυπριακό τραπεζικό σύστη-

μα. Το ποσοστό των μη εξυπηρετού-

μενων επί του συνόλου των δανείων 

ανήλθε σε 40,62% έναντι 42,17% το 

δεύτερο τρίμηνο του 2017, έναντι 

ευρωπαϊκού μέσου όρου 4,3%. Ο 

δείκτης κάλυψης ΜΕΔ βελτιώθηκε 

οριακά από 45,42% το β’ τρίμηνο σε 

45,54% το γ’ τρίμηνο έναντι ευρω-

παϊκού μέσου όρου 44,7%. 

 

να υποβάλουν αιτήσεις 

αναπλήρωσης. Οι πλη-

ρωμές προς τα επηρεα-

ζόμενα μέλη θα αρχίσουν 

εντός του 2018, με την 

αποδέσμευση των σχετι-

κών κονδυλίων του κρατι-

κού προϋπολογισμού.  

Το Γενικό Λογιστήριο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας 

κάλεσε τα ασφαλιστικά 

ταμεία, οι καταθέσεις των 

οποίων στις τράπεζες 

«Λαϊκή» και «Κύπρου» 

απομειώθηκαν το 2013 

λόγω της εφαρμογής 

των μέτρων εξυγίανσης, 

Στον κρατικό προϋ-

πολογισμό για το 

2018 έχουν ήδη 

προβλεφθεί  κονδύλια 

ύψους 8 εκατομμυρί-

ων ευρώ για τη χρη-

ματοδότηση του εν 

λόγω μέτρου.  

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

Αναπλήρωση απωλειών από μέτρα εξυγίανσης πιστωτικών 
ιδρυμάτων 

Δελτίο Οικονομικών - Επιχειρηματικών Ειδήσεων 

Χρηματοδότηση του μέτ-
ρου ύψους 8 εκ. ευρώ 
που έχουν προβλεφθεί 
στον Κρατικό Προϋπολο-
γισμό. 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΜΑΡΙΝΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ, 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 110 ΕΚ. 

ΕΥΡΩ, 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ 

Οι συμβάσεις για την ανάπτυξη της Μαρίνας Παρα-

λιμνίου υπογράφτηκαν στις 15 Ιανουαρίου μεταξύ 

του κυπριακού Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού και της εταιρείας PMV 

Maritime Holdings Ltd. Το έργο, εκτιμώμενου 

ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει την 

κατασκευή οικιστικών μονάδων και χώρων εστία-

σης, ενώ αναμένεται να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις.  

Ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Ιούνιο 

του 2015 και ο ανάδοχος υπήρξε ο μοναδικός 

στρατηγικός επενδυτής που υπέβαλε προσφορά 

εκμίσθωσης. Για την υλοποίηση του έργου, η PMV 

Maritime Holdings Ltd, με έδρα τις ΗΠΑ, το Χονγκ 

Κονγκ και τον Παναμά, θα συνεργαστεί με κυπρια-

κές και ξένες εταιρείες. 

Ανάπτυξη Μαρίνας Παραλιμνίου 

Βελτίωση της εικόνας των 
μη εξυπηρετούμενων 
δανείων στο κυπριακό 
τραπεζικό σύστημα για το 
τρίτο τρίμηνο του 2017.  
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Η εταιρεία EDT Agency Services 

Ltd κατέθεσε, σύμφωνα με δημο-

σιεύματα, αγωγές αποζημίωσης 

ύψους 150 εκατομμυρίων Ευρώ 

για παρακώλυση των δραστηριο-

τήτων στο λιμένα Λεμεσού, λόγω 

της ανάληψης της διαχείρισής του 

από ιδιώτες.  

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν της 

παραχωρήθηκε ο απαραίτητος 

θαλάσσιος χώρος, ενώ μετά την 

ιδιωτικοποίηση του λιμένα οι 

χρεώσεις αγκυροβολίου 

έχουν αυξηθεί έως και κατά 

300%.  

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία 

EDT Agency Services Ltd, 

παρείχε υποστηρικτικές υ-

πηρεσίες στην εταιρεία πετ-

ρελαιοειδών στην κυπριακή 

ΑΟΖ τον περασμένο Ιούλιο. 

 

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον 

μήνα Νοέμβριο 2017 ανήλθε στις 86,7 μονάδες 

(βάση 2010=100), σημειώνοντας αύξηση 

10,2% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2016. Για 

την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017, ο 

δείκτης παρουσίασε άνοδο 7,6% σε σχέση με 

την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 

χρόνου. Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Νο-

έμβριο 2017 ο δείκτης έφτασε τις 88,8 μονά-

δες, δηλαδή σημείωσε αύξηση 13,3% σε    

σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2016 

(Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου), 

Λιμένας Λεμεσού - Κατάθεση αγωγών από την εταιρεία 
EDT Ltd 

Πολυθεματικό θέρετρο Λεμεσού 

λάβει την ονομασία “City 

of Dreams Mediterra-

nean”. 

Οι εγκαταστάσεις του 

“City of Dreams Mediter-

ranean”, το οποίο θα  

στοιχίσει 550 εκατομμύρι-

α Ευρώ και αναμένεται να 

λειτουργήσει το 2021, θα 

περιλαμβάνουν χώρο 

παιγνίου, ξενοδοχείο  

πέντε αστέρων, εστιατό-

ρια, συνεδριακό κέντρο, 

εκθεσιακούς χώρους, κ.ά. 

Σύμφωνα με την σχετική 

οικονομική μελέτη της 

PwC, κατά την τριετή περί-

οδο κατασκευής του έργου 

ο συνολικός αντίκτυπος 

στην οικονομία αποτιμάται 

σε 695 εκατομμύρια Ευρώ 

(235 εκ. ετησίως) καθώς 

και στη δημιουργία 11.444 

θέσεων εργασίας, ενώ, 

από τη σταθεροποίηση της   

λειτουργίας του δυο έτη 

αργότερα,  ο ετήσιος οικο-

νομικός αντίκτυπος αποτι-

μάται σε 425 εκατομμύρια 

Ευρώ (2,4% του ΑΕΠ). 

Σε ειδική εκδήλωση  που 

πραγματοποιήθηκε στο 

Προεδρ ικό  Μέγαρο     

παρουσία του Προέδρου 

της Δημοκρατίας, κ. Ν. 

Αναστασιάδη, ο Πρόεδ-

ρος της Melco Interna-

tional Development Ltd, 

κύριου μετόχου (70,74%) 

της κοινοπραξίας Inte-

grated Casino Resorts 

Cyprus Limited, για την 

κατασκευή του πολυθε-

ματικού θέρετρου στη 

Λεμεσό, παρουσίασε τα 

σχέδια του έργου, που θα 
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΤΡΙΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ ΣΕ 

695 

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 

ΕΥΡΩ (235 ΕΚ. 

ΕΤΗΣΙΩΣ) . 
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Άνοδος δείκτη βιομηχανικής παραγωγής 


