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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Γεωγραφία 

Η Κύπρος βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, στη 

διασταύρωση της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, 71 χιλιόµετρα νοτίως της Τουρκίας, 

105 χιλιόµετρα δυτικά της Συρίας και περίπου 800 χιλιόµετρα ανατολικά της Ελλάδος.  

 

Με συνολική επιφάνεια 9.251 τετραγωνικά χιλιόµετρα (από τα οποία τα 3.355 βρίσκονται από 

το 1974 υπό τουρκική κατοχή) αποτελεί το τρίτο µεγαλύτερο νησί της Μεσογείου µετά την 

Σικελία και την Σαρδηνία, µε ακτογραµµή 648 χιλιοµέτρων 

 

Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Λευκωσία, µε κυριότερο λιµάνι και τουριστικό επιχειρηµατικό 

κέντρο τη Λεµεσό ακολουθούµενη από τη Λάρνακα και την Πάφο. 

Πληθυσµός 

Σύµφωνα µε τη δηµογραφική έκθεση της κυπριακής στατιστικής υπηρεσίας του 2015 ο 

πληθυσµός στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου υπολογίζεται σε 848,3 χιλιάδες στο τέλος του 

2015 σε σύγκριση µε 847,0 χιλιάδες το 2014 (αύξηση 0,2%). Το συνολικό ποσοστό 

γονιµότητας υπολογίστηκε σε 1,32 το 2015 (κάτω από το 2,10 που εξασφαλίζει αναπλήρωση 

του πληθυσµού). Το προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση υπολογίστηκε σε 79,8 χρόνια για τους 

άνδρες και 83,5 χρόνια για τις γυναίκες. Η καθαρή µετανάστευση στην Κύπρο, θετική από το 

1983 µέχρι το 2011, λαµβάνει αρνητικές τιµές από το 2012. Το 2015 η καθαρή µετανάστευση 

υπολογίστηκε σε -2.000. 

Ο πληθυσµός της Κύπρου αποτελεί ποσοστό 0,17% του συνολικού πληθυσµού της Ευρώπης 

των 28. Η Κύπρος είναι η τρίτη πιο µικρή σε πληθυσµό χώρα, µετά την Μάλτα και το 

Λουξεµβούργο.  

 

Πολιτικό σύστηµα 

 

Το πολίτευµα της Κύπρου είναι Προεδρική ∆ηµοκρατία και ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 

εκλέγεται απευθείας από το εκλογικό σώµα ανά πενταετία (επόµενες προεδρικές εκλογές το 

2018). Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και το διοριζόµενο 

από τον ίδιο ενδεκαµελές Υπουργικό Συµβούλιο. Προς βελτιστοποίση του κυβερνητικού έργου 

έχουν υποβληθεί στο κυπριακό Κοινοβούλιο νοµοσχέδια για τη δηµιουργία τριών νέων 

Υφυπουργείων Ναυτιλίας, Τουρισµού, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

Η νοµοθετική εξουσία ασκείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων που εκλέγεται µε απλή 

αναλογική ανά πενταετία. Τα Κοινοβουλευτικά Κόµµατα, µετά τις εκλογές του 2016, είναι τα 

ακόλουθα: ∆ηµοκρατικός Συναγερµός (∆ΗΣΥ), Ανορθωτικό Κόµµα Εργαζόµενου Λαού 

(ΑΚΕΛ), ∆ηµοκρατικό Κόµµα (∆ΗΚΟ), Κίνηµα Σοσιαλδηµοκρατών (Ε∆ΕΚ), Συµµαχία 

Πολιτών, Αλληλεγγύη, Κίνηµα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο 

(ΕΛΑΜ). . 

Η δικαστική εξουσία ασκείται από το Ανώτατο ∆ικαστήριο της ∆ηµοκρατίας, τα 

Κακουργιοδικεία και τα Επαρχιακά ∆ικαστήρια, τα οποία αποτελούν χωριστή και ανεξάρτητη 

εξουσία.  
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Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς και θεσµικό πλαίσιο διµερούς οικονοµικής 

συνεργασίας 

Η Κύπρος είναι µέλος πολλών ∆ιεθνών Οργανισµών µεταξύ των οποίων: ο Οργανισµός 

Ηνωµένων Εθνών (1960) και τα εξειδικευµένα σώµατα, το Συµβούλιο της Ευρώπης (1961), ο 

ΟΑΣΕ, Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (1975) και ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (1995). Παρά την τουρκική εισβολή το 1974 και την έκτοτε 

παράνοµη κατοχή του βορείου τµήµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η χώρα αναπτύχθηκε µε 

ταχείς ρυθµούς. Το έτος 2004, εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2008 στην 

Ευρωζώνη. Η Κύπρος αποτελεί µέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. 

 

Το θεσµικό πλαίσιο της διµερούς οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδος – Κύπρου περιλαµβάνει 

ένα ευρύ φάσµα συµφωνιών που αφορούν µεταξύ άλλων στις εµπορικές και οικονοµικές 

σχέσεις (1962), την αποφυγή διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής (1968), 

την οικονοµική, βιοµηχανική και τεχνολογική συνεργασία (1984), την τουριστική συνεργασία 

(1988), την αµοιβαία συνδροµή των τελωνειακών διοικήσεων (1999) και την αµοιβαία 

προώθηση και προστασία επενδύσεων (1992), την εµπορική ναυτιλία (2003), τη διατήρηση 

αποθεµάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων στην Ελληνική ∆ηµοκρατία (2004) και τις 

στρατηγικές θαλάσσιες µεταφορές (2008). 

  

 

 

Β. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Γενική επισκόπηση της οικονοµίας 

Το Μάρτιο του 2016 η Κύπρος ολοκλήρωσε επιτυχώς το Πρόγραµµα Οικονοµικής 

Προσαρµογής που είχε συµφωνηθεί µεταξύ Κύπρου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείο τον Απρίλιο του 2013. Από το 2015 η 

κυπριακή οικονοµία καταγράφει θετική πορεία.  

 

Βασικοί οικονοµικοί δείκτες 
(Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών-Στατιστική Υπηρεσία) 

 
2013 2014 2015 2016 

 2017 

(πρόβλεψη) 

Ανάπτυξη % µεταβολή -6 -1,5 1,7 2,8 2,9 

Απασχόληση % µεταβολή -5,9 -1,8 1,9 2,7 2,2 

Ανεργία  15,9 16,1 14,9 13,0 11,5 

Πληθωρισµός -0,4 -1,4 -2,1 -1,4 1,1 

∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα % ΑΕΠ -5,1 -8,8 -1,2 0,4 0,2 

∆ηµόσιο χρέος % ΑΕΠ 102,2 107,1 107,5 107,8 104,0 

 

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας η αύξηση 

του ρυθµού ανάπτυξης οφείλεται κατά κύριο λόγο στους τοµείς: "Ξενοδοχεία και 

Εστιατόρια", "Επαγγελµατικές, Επιστηµονικές και Τεχνικές δραστηριότητες", "Λιανικό 

και Χονδρικό Εµπόριο", "Μεταποίηση", και "Κατασκευές". Αρνητικό ρυθµό 

ανάπτυξης κατέγραψε ο τοµέας "Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί". Το 

πρώτο τρίµηνο του 2017 η κυπριακή οικονοµία κατέγραψε θετικό ρυθµό ανάπτυξης της τάξης 

του 3.3%. 
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Ο δείκτης της απασχόλησης βελτιώθηκε. Το τέταρτο τρίµηνο του 2016 το 23,8% της 

απασχόλησης αφορούσε προσωρινή ή µερική απασχόληση. Εκ των 55,5 χιλιάδων 

καταγεγραµµένων ανέργων το τελευταίο τρίµηνο του 2016 οι 44,8 χιλιάδες ήταν 

Κύπριοι πολίτες, οι 24,6 χιλιάδες µακροχρόνια (άνω των 12 µηνών) άνεργοι, ενώ ο 

αριθµός των κενών θέσεων ανερχόταν σε 1.926. Το πρώτο τρίµηνο του 2017 η ανεργία 

ανήλθε σε 12,8% ενώ η ανεργία των νέων (15-24 ετών) σε 30,3%. 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του κυπριακού Κέντρου Παραγωγικότητας, η ετήσια µεταβολή 

της Παραγωγικότητας Εργασίας για το σύνολο της οικονοµίας (τόσο ως ΑΕΠ ανά 

απασχολούµενο όσο και ως ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας) για το 2016 ανέρχεται στο 0,1%. 

Θετική µεταβολή της παραγωγικότητας εργασίας, παρουσίασαν οι τοµείς των 

Κατασκευών, Ξενοδοχείων & Εστιατορίων και Μεταποιητικών Βιοµηχανιών. Ο 

τριτογενής τοµέας µε συνεισφορά 86,7% στο ΑΕΠ και 80,2% στην απασχόληση 

παρουσίασε Παραγωγικότητα Εργασίας Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) 

ανά απασχολούµενο 108,9% του συνόλου της οικονοµίας, πολύ υψηλότερη από τον 

πρωτογενή και τον δευτερογενή τοµέα. Στο δευτερογενή τοµέα (10,9% του ΑΕΠ, 

15,7% της απασχόλησης) η παραγωγικότητα διαµορφώθηκε σε 69,3% και στον 

πρωτογενή (2,4% του ΑΕΠ, 4,1% της απασχόλησης) σε 58,6%. Με βάση τα τελευταία 

διαθέσιµα στοιχεία από τη Eurostat, το 2015 η Παραγωγικότητα Εργασίας της Κύπρου, 

µετρούµενη ως ΑΕΠ ανά απασχολούµενο, ήταν 85,2% του µέσου όρου της ΕΕ, τιµή 

που κατατάσσει την Κύπρο στη 15η θέση µεταξύ των 28 χωρών µελών της ΕΕ 

Κατά το 2016 τα δηµόσια έσοδα αυξήθηκαν κατά 105 εκατοµµύρια Ευρώ έναντι του 

2015 σε 6.667,9 εκατοµµύρια, µε το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης να προέρχεται από 

έµµεσους φόρους και κυρίως ΦΠΑ. Στο τέλος του 2016 τα ρευστά διαθέσιµα της κυπριακής 

Κυβέρνησης ανήλθαν σε 994 εκατοµµύρια Ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις χρηµατοδοτικές 

ανάγκες για το 2017, ύψους 748 εκατοµµυρίων. Πρόσφατα το Υπουργικό Συµβούλιο 

εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονοµικών να αρχίσει διαβουλεύσεις για την πρόωρη 

αποπληρωµή µέρους του δανείου που έχει λάβει η Κύπρος από το ∆ΝΤ.  

 

Η Κύπρος αποτελεί περιφερειακό επιχειρηµατικό κέντρο προσφέροντας υψηλού επιπέδου 

νοµικές, συµβουλευτικές ή λογιστικές υπηρεσίες 

 

Τουρισµός 

Ο αριθµός των επισκεπτών κατά το 2016 διάστηµα Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2016 

ανήλθε σε 3,18 εκατοµµύρια σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 19,8% έναντι της 

αντίστοιχης περιόδου του 2015, ενώ ο ∆εκέµβριος 2016 απετέλεσε τον 18
ο
 συνεχόµενο 

µήνα κατά τον οποίο καταγράφεται αύξηση αφίξεων. Η εν λόγω αύξηση αφορούσε σε 

όλες τις κύριες αγορές της Κύπρου: Ηνωµένο Βασίλειο (1,15 εκατοµµύρια αφίξεις, 

+11,2%), Ρωσία (782 χιλιάδες, +48,9%), Γερµανία (124 χιλιάδες, +10,5%), Ελλάδα 

(160 χιλιάδες, +14,8%), Ισραήλ (149 χιλιάδες, +50,9%). Ως προς την εποχικότητα, από 

τα επιµέρους στοιχεία για τους χειµερινούς µήνες (Ιανουάριος-Μάρτιος και Νοέµβριος 

–∆εκέµβριος) του 2016, προκύπτει ότι η αύξηση των αφίξεων υπήρξε υψηλότερη, 

23,2%, έναντι των αντιστοίχων µηνών του 2015. Σύµφωνα δε µε τον Παγκύπριο 

Σύνδεσµο Ξενοδόχων, τα έσοδα από τον τουρισµό κατά το 2016 σηµείωσαν αύξηση 

περί το 14% έναντι του 2015 και άγγιξαν τα 2,4 δισεκατοµµύρια. Κατά το πρώτο 

τρίµηνο του 2017 τα έσοδα από τον τουρισµό εκτιµώνται από τη στατιστική υπηρεσία 

σε 168 εκατοµµύρια Ευρώ έναντι 147,6 το πρώτο τρίµηνο 2016 (αύξηση 13,9%). 
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Κατασκευές 

Ο ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές για το τέταρτο τρίµηνο του 2016 ανήλθε στις 

66,5 µονάδες (µε βάση 2010=100,0), σηµειώνοντας αύξηση 17,9% έναντι του 

τέταρτου τριµήνου του 2015. Κατά τύπο έργου, σηµειώθηκε άνοδος της τάξης του 

31,9% στα κτίρια και µείωση 8,6% στα έργα πολιτικού µηχανικού κατά το τέταρτο 

τρίµηνο του 2016 σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2015. Για την περίοδο 

Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2016, ο συνολικός δείκτης σηµείωσε αύξηση της τάξης του 

12,9% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Άνοδο 15,9% κατέγραψε ο 

δείκτης για τα κτίρια και 5,0% για τα έργα πολιτικού µηχανικού. Τον Ιανουάριο του 

2017 ο αριθµός των αδειών οικοδοµής που εκδόθηκαν από τις δηµοτικές αρχές και τις 

επαρχιακές διοικήσεις, σηµαντική ένδειξη για την προοπτική του κλάδου,  ανήλθε στις 

465 σε σύγκριση µε 356 τον Ιανουάριο 2016. Η συνολική αξία των αδειών αυτών 

έφθασε τα €108,4 εκατοµµύρια και το συνολικό εµβαδόν τις 88,4 χιλιάδες 

τετραγωνικά µέτρα, σε σύγκριση µε €73,0 εκατοµµύρια και 69,3 χιλιάδες τετραγωνικά 

µέτρα τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται 

να ανεγερθούν 381 οικιστικές µονάδες έναντι 243 τον Ιανουάριο 2016. 
 

Ναυτιλία 

Η Κύπρος αποτελεί σηµαντικότατο κέντρο διαχείρισης πλοίων. Περί τις 150 

ναυτιλιακές εταιρείες διατηρούν µονάδες πλήρους δραστηριότητας, κυρίως στη 

Λεµεσό και εκτιµάται ότι διαχειρίζονται το 4% του παγκόσµιου στόλου. Οι 

ναυτιλιακές εταιρείες, φορολογούνται αποκλειστικά µε βάση τη χωρητικότητα των 

πλοίων. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Ένωσης Πλοιοκτητών Κύπρου µε την έξοδο του 

ΗΒ από την ΕΕ διανοίγονται µεγάλες προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

χώρας ως ναυτιλιακού αλλά και χρηµατοπιστωτικού κέντρου.  
 

Ενέργεια 

Κατά την τελευταία πενταετία, η εξέλιξη των µέσων πραγµατοποίησης γεωλογικών 

ερευνών καθιστούν πολύ πιθανή την ανακάλυψη νέων κοιτασµάτων φυσικού αερίου 

και πετρελαίου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στην Κύπρο, η 

ανακάλυψη του υψηλής ποιότητας αιγυπτιακού κοιτάσµατος Zohr και το ενδιαφέρον 

που έχουν επιδείξει παγκόσµιοι ενεργειακοί κολοσσοί, όπως οι Noble Energy, Delek, 

Total, ENI KOGAS και ExxonMobil, για τα κοιτάσµατα εντός της κυπριακής ΑΟΖ 

δηµιουργούν νέες προοπτικές για την κυπριακή οικονοµία. Καθοριστικό παράγοντα 

για την εµπορική αξιοποίηση των κοιτασµάτων θα αποτελέσει τόσο ο όγκος των 

διαθέσιµων πόρων όσο και η διαµόρφωση της παγκόσµιας αγοράς ενέργειας. Μεταξύ 

των σχεδίων εµπορευµατοποίησης σηµαντικών ποσοτήτων περιλαµβάνεται η 

τροφοδότηση του δια-συνδετήριου αγωγού EastMed, που έχει χαρακτηρισθεί από την 

ΕΕ ως έργο στρατηγικού ενδιαφέροντος. Μικρότερες ποσότητες, όπως του 

κοιτάσµατος «Αφροδίτη», αναµένεται να αξιοποιηθούν µέσω υγροποίησης σε ήδη 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις στην Αίγυπτο ή σε νέες εγκαταστάσεις υγροποίησης στην 

Κύπρο. 
 

Λιανικό εµπόριο 

Από το 2014 σηµειώνεται σταθερή βελτίωση του δείκτη όγκου κύκλου εργασιών του 

λιανεµπορίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο 

δείκτης όγκου και αξίας του λιανικού εµπορίου κατά το µήνα Φεβρουάριο 2017 

παρέµεινε σε ανοδική τάση. Ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών του λιανικού εµπορίου 
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αυξήθηκε κατά 3,2% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους και 

ανήλθε στις 81,8 µονάδες ενώ ο δείκτης αξίας σηµείωσε άνοδο 5,5% . Για την περίοδο 

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017 υπολογίζεται αύξηση του δείκτη αξίας λιανικού 

εµπορίου κατά 4,6% έναντι του αντίστοιχου διµήνου του 2016. Τα ανωτέρω 

επιβεβαιώνονται και από την κίνηση των αγορών µέσω πιστωτικών καρτών, οι οποίες 

τον Μάρτιο 2017 υπήρξαν αυξηµένες κατά 38 εκατοµµύρια Ευρώ έναντι του Μαρτίου 

2016 και αφορούσαν κυρίως δαπάνες σε επιχειρήσεις εστίασης, κέντρα αναψυχής, 

καταστήµατα καλλυντικών και προσωπικής φροντίδας αλλά και υπεραγορών, καταστήµατα 

ενδυµάτων, υποδηµάτων και αξεσουάρ. 

 

 
 

 

Εξωτερικό Εµπόριο Κύπρου 

Πηγή: Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία 

Ποσά σε εκατοµµύρια Ευρώ 

 

Έτος 

Εξαγωγές Εισαγωγές Όγκος Εµπορίου 

Αξία Μεταβολή Αξία Μεταβολή Αξία Μεταβολή 

2012 1.420,5 1,2 5.740,5 -9 7.161 -7,2 

2013 1.611,6 13,3 4.810,5 -9,9 6.422,1 -10,32 

2014 2.453,2 52,2 6.070,4 26,2 8.523,6 32,7 

2015 3.027,3 23,4 6.434,7 6,0 9.462,0 11,0 

2016 2.709,8 -10,5 7.102,0 10,4 9.811,8 3,7 

       
 

Οι κυριότεροι εισαγωγείς κυπριακών προϊόντων κατά το 2016 ήταν το Ηνωµένο 

Βασίλειο , η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Λιβύη και η Κίνα. Οι κυπριακές εξαγωγές 

περιλαµβάνουν, κυρίως, φάρµακα , πετρελαιοειδή, τυριά, τσιµέντο, πατάτες, φρούτα 

και χυµούς, ιχθυηρά, συσκευές τηλεφωνίας, εσπεριδοειδή. Οι κυπριακές εισαγωγές 

αφορούν στις κατηγορίες πετρελαιοειδών, φαρµάκων, ηλεκτρικών συσκευών, καπνικών 

προϊόντων, αυτοµάτων µηχανών καθώς και καλλυντικών, ενδυµάτων και νερού. Το 

64% του συνόλου των κυπριακών εξαγωγών αφορούσε το 2016 επανεξαγωγές, που 

ανήλθαν σε 1,7 δισεκατοµµύρια 
 

  
 

 

 

. 
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΚΥΠΡΟΥ 

 

∆εδοµένων των ιδιαιτέρως στενών σχέσεων των δύο χωρών, της γεωγραφικής 

εγγύτητας, της κοινής γλώσσας και των παρόµοιων συναλλακτικών ηθών και 

καταναλωτικών προτιµήσεων, οι διµερείς οικονοµικές σχέσεις είναι εξαιρετικά 

αναπτυγµένες. Η Ελλάδα αποτελεί σηµαντικό εµπορικό εταίρο της Κύπρου. 

 

Το 2016, ο όγκος του διµερούς εµπορίου σηµείωσε αύξηση της τάξης του 7,2%. Η αξία 

των ελληνικών εξαγωγών στην Κύπρο κατέγραψε άνοδο της τάξης του 5,4% σε σχέση 

µε το 2015 και οι κυπριακές εξαγωγές προς Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 15,5%. 
 

∆ιµερές Εµπόριο Ελλάδος-Κύπρου 
Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 

Ποσά σε εκατοµµύρια Ευρώ 

 

Έτος 
Εξαγωγές Εισαγωγές Εµπορικό Ισοζύγιο Όγκος Εµπορίου 

Αξία Μεταβολή  Αξία Μεταβολή  Αξία Μεταβολή  Αξία Μεταβολή  

2012 1.427 -8,6 572,3 -19,0 855 0 1.999 -11,8 

2013 1.207 -15,4% 397,5 -30,5% 810 -5,3% 1.605 -19,7% 

2014 1.338 10,9% 395,4 -0,5% 943 16,4% 1.733 8,0% 

2015 1.544 15,4% 332,6 -15,9% 1.211 28,5% 1.877 8,3% 

2016 1.628 5,4% 384,2 15,5% 1.244 2,7% 2.012 7,2% 

 
 

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κύπρο καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα προϊόντων. Στη 

σύνθεσή τους κυριαρχούν τα πετρελαιοειδή, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα φάρµακα, οι 

µηχανές επεξεργασίας δεδοµένων, τα παιχνίδια. Ακολουθεί πίνακας µε τα κυριότερα 

προϊόντα που εξήχθησαν από την Ελλάδα στην Κύπρο κατά το 2016 σε τετραψήφια 

ανάλυση. Η συνολική αξία τους καλύπτει το 57% του συνόλου των ελληνικών 

εξαγωγών προς την Κύπρο 

 
Ελληνικές Εξαγωγές προς την Κύπρο 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 

Ποσά σε Ευρώ 

 
Κωδικός Περιγραφή 2015 2016 Μεταβολή % 

συνόλου* 

2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 445.121.436 350.312.877 -21,3  

8517' Ηλεκτρικές συσκευές για την τηλεφωνία 62.922.696 68.192.968 8,4  

3004' Φάρµακα  62.269.702 63.715.859 2,3  

8471' Μηχανές επεξεργασίας δεδοµένων 32.381.124 52.831.216 63,2  

9503' Παιχνίδια για παιδιά  39.312.360 44.727.707 13,8  

9701' Ζωγραφικοί πίνακες  253.521 37.885.277 14843,6  

8523' Συχνοδιαµορφωµένες φέρουσες ήχου  5.181.219 27.265.955 426,2  

0406' Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί 18.900.128 24.678.360 30,6  

7214' Ράβδοι από σίδηρο  14.746.834 18.330.232 24,3  

2106' Παρασκευάσµατα διατροφής π.δ.κ.α. 14.423.481 17.544.456 21,6  

8528' Τηλεοπτικοί δέκτες 15.175.419 16.585.892 9,3  

2202' Νερά 13.758.575 15.678.198 14,0  

3304' Προϊόντα οµορφιάς µακιγιάζ 14.446.507 14.626.597 1,2  

2402' Πούρα 5.055.891 14.308.990 183,0  
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3402' Απορρυπαντικά 13.449.927 13.609.290 1,2  

3002' Αίµα και ζώων (περ.εµβόλια) 11.006.294 12.856.983 16,8  

1901' Εκχυλίσµατα βύνης και παρασκ. από αλεύρια 11.218.507 12.195.724 8,7  

2101' Εκχυλίσµατα καφέ, τσαγιού ή µατέ 10.404.031 11.374.160 9,3  

1509' Ελαιόλαδο  8.378.899 10.964.300 30,9  

1905' Προϊόντα αρτοποιίας 10.134.578 10.850.822 7,1  

6204' Ενδύµατα (σύνολα) 9.188.633 10.007.141 8,9  

6404' Υποδήµατα υφασµάτινα 5.445.569 9.913.904 82,1  

6403' Υποδήµατα δερµάτινα 7.006.925 9.906.668 41,4  

3105' Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά 9.726.064 9.308.128 -4,3  

6206' Μπλούζες γυναικείες 7.528.513 9.238.193 22,7  

2711' 
Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι 
υδρογονάνθρακες 7.929.776 8.720.547 10,0 

 

9101' Ρολόγια  6.403.636 8.719.495 36,2  

4011' Επίσωτρα  από καουτσούκ 11.994.702 8.706.832 -27,4  

8418' Ψυγεία και καταψύκτες 7.052.884 8.342.430 18,3  
*επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς την Κύπρο το 2016 

 

 

 

Άµεσες Ξένες Επενδύσεις 

(ποσά σε εκ.Ευρώ) 
2012 2013 2014 2015 2016 

ΑΞΕ προς Ελλάδα -2.755,7 -2.883,4 -4.276,6 -2.392,9 
Μη διαθέσιµα 

ΑΞΕ από Ελλάδα 8.839,2 5.332,4 5.006,1 5.206,9 
Μη διαθέσιµα 

1. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων δραστηριοποιούνται στην Κύπρο στους τοµείς 

πετρελαιοειδών, τροφίµων, ποτών, οικιακών ειδών, επίπλων, ενδυµάτων και 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.  

 

 

 

Τουρισµός 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Αφίξεις από την Κύπρο στην 

Ελλάδα 
411.288 360.027 451.780 466.086 539.462 

Αφίξεις στην Κύπρο από την 

Ελλάδα 
132.990 104.955 100.955 139.539 164.254 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

 

Βάσει των αποτελεσµάτων της Έρευνας Ταξιδιωτών, κατά το 2016 το 43% των 

ταξιδίων κατοίκων Κύπρου πραγµατοποιήθηκε προς την Ελλάδα και το 17% προς το 

Ηνωµένο Βασίλειο. Εκτός ΕΕ, οι προτιµήσεις των ταξιδιωτών επικεντρώθηκαν στο 

Λίβανο, τα ΗΑΕ και τις ΗΠΑ. 

 

 


