
 

Πρεσβεία της Ελλάδος, Γραφείο Ο.Ε.Υ., Λεωφ.Βύρωνος 8-10, 1096 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ. (00357) 22672219, 22672604, Fax 22672703 E-mail: ecocom-nicosia@mfa.gr  

 

 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

      

  

  

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 

Δημόσιο Χρέος Εξωτερικό Εμπόριο 

Σε 72,7 εκ. Ευρώ (0,4% ΑΕΠ) ανήλθε, το 

διάστημα Ιανουαρίου–Απριλίου 2020, το 

δημοσιονομικό έλλειμμα της Κύπρου, έναντι 

πλεονάσματος 201,9 εκ. Ευρώ κατά την ίδια 

περίοδο του 2019, σύμφωνα με την Κυπριακή 

Στατιστική Υπηρεσία.   

Αντίστοιχα, αύξηση παρουσίασε το δημόσιο 

χρέος, το οποίο στις 30.04.2020 άγγιξε τα 24,5 

δισ. Ευρώ (113% ΑΕΠ), έναντι 20,9 δισ. στο 

τέλος του 2019 (95,5% ΑΕΠ). Σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, στο 

τέλος του τρέχοντος έτους, το δημόσιο χρέος θα 

κυμανθεί περί το 116,8% του ΑΕΠ, για να 

υποχωρήσει στη συνέχεια σε 103,2% το 2021, 

χάρη στην επίτευξη ρυθμού ανάπτυξης της τάξης 

του 6%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής 

Υπηρεσίας Κύπρου, το α΄ τρίμηνο του 2020, 

οι κυπριακές εισαγωγές αγαθών κατέγραψαν 

αύξηση κατά 5,7% συγκριτικά με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 (2,103 δισ. 

Ευρώ το 2020 από 1,990 δισ. το 2018), ενώ, 

αντίθετα, σημαντική μείωση, της τάξης του 

20,9%, παρουσίασαν οι εξαγωγές από την 

Κύπρο (743,2 εκ. Ευρώ το 2020 από 940,3 το 

2019). Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 

της Κύπρου διευρύνθηκε κατά 29,6%, 

αγγίζοντας το 1,360 δισ. έναντι 1.049 δισ. το 

α΄ 3μηνο του 2019. Στο διμερές εμπόριο της 

Κύπρου-Ελλάδος, αύξηση παρουσίασαν τόσο 

οι ελληνικές εξαγωγές (+5%) όσο και οι 

ελληνικές εισαγωγές από την Κύπρο (+9%). 

Το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου υπέρ 

της Ελλάδας διευρύνθηκε κατά 5%, από 

336,4 εκ. Ευρώ το α΄ 3μηνο του 2018 σε 

352,7 εκ. το αντίστοιχο 3μηνο του 2019. 

Ανταγωνιστικότητα 

Την 30ή θέση μεταξύ 63 χωρών κατέλαβε η 

Κύπρος στη φετινή κατάταξη του Παγκόσμιου 

Κέντρου Ανταγωνιστικότητας (World 

Competitiveness Center), έναντι της 41
ης 

θέσης 

την οποία είχε κατείχε το 2019. Η αναβάθμιση 

οφείλεται στη σταθερή βελτίωση της κυπριακής 

οικονομίας, κυρίως στους τομείς της 

απασχόλησης και της προσέλκυσης επενδύσεων, 

όπως επίσης στην αποδοτικότητα του κράτους 

(ως προς τη διαχείριση των δημόσιων 

οικονομικών) αλλά και των επιχειρήσεων 

(μείωση εταιρικού χρέους, αύξηση εργατικού 

δυναμικού). 

Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 

2021-2023 

Βασική προτεραιότητα της κυπριακής 

οικονομικής πολιτικής αποτελεί ο περιορισμός 

των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και 

η επανεκκίνηση της οικονομίας, μέσα από τη 

διασφάλιση της ανθεκτικότητας του συστήματος 

υγείας, την εισοδηματική στήριξη πολιτών και 

επιχειρήσεων καθώς και των τομέων με 

σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ και την 

απασχόληση. Το 2020 αναμένεται ύφεση της 

τάξης του 7%, η οποία το 2021 θα αναπληρωθεί 

εν μέρει με ανάπτυξη 6%, το ποσοστό ανεργίας 

το 2020 θα ανέλθει σε 9% και σε 7,5% το 2021, 

ενώ το δημόσιο χρέος θα αγγίξει το 116,3% το 

2020 για να μειωθεί σε 103,2% το 2021. Η 

ιδιωτική κατανάλωση θα μειωθεί κατά 7,2% το 

2020 και θα αυξηθεί ξανά κατά 4% το 2021, ενώ 

για τις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

προβλέπεται πτώση της τάξης του 21,3% το 2020 

και αύξηση κατά 17,5% το 2021. 

Μείωση ΜΕΔ το 2019 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας Κύπρου, στις 31.12.2019 τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια στο κυπριακό τραπεζικό 

σύστημα ανήλθαν σε 8,97 δισεκατομμύρια Ευρώ, 

σημειώνοντας πτώση 1,3 δισεκ. έναντι του 2018 

(10,26 δισεκ.). Η μείωση υπήρξε σημαντικότερη 

στα ΜΕΔ των επιχειρήσεων (794 εκατομμύρια) 

που ανήλθαν σε 3,971 δισεκ. έναντι 4,765 το 

2018, ενώ τα ΜΕΔ των νοικοκυριών ανήλθαν σε 

4,637 δισεκ. έναντι 5,166 το 2018 (μείωση κατά 

529 εκατομμύρια). 
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Θερινές Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αγορά Ακινήτων 

Σε ετήσια βάση αναμένεται συρρίκνωση του 

κυπριακού ΑΕΠ κατά 7,75% το τρέχον έτος 

και ανάπτυξη 5,25% το 2021. Η ιδιωτική 

κατανάλωση και οι επενδύσεις θα 

σημειώσουν σημαντική πτώση, ενώ άνοδος 

θα παρατηρηθεί στη δημόσια κατανάλωση. 

Τα κυβερνητικά πακέτα οικονομικής 

στήριξης απασχόλησης, νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων θα αμβλύνουν την επίπτωση 

των περιοριστικών μέτρων πρόληψης 

εξάπλωσης της πανδημίας στην εγχώρια 

ζήτηση. Η έντονη πτώση των καθαρών 

εξαγωγών κατά το 2020 θα αναπληρωθεί 

μερικώς το 2021. Ο πληθωρισμός θα 

καταγράψει αρνητική τιμή -0,5% το 2020, 

λόγω της πτώσης των τιμών ενέργειας, 

τροφίμων και υπηρεσιών, ενώ το 2021 θα 

επανέλθει σε θετική τιμή 0,8%, λόγω 

ανάκαμψης των τιμών ενέργειας και 

υπηρεσιών 

Εκπρόσωποι σημαντικών κυπριακών 

κατασκευαστικών εταιριών συμφώνησαν κατά τη 

διάρκεια διαδικτυακού συνεδρίου ότι 

παρατηρείται στροφή των καταναλωτικών 

απαιτήσεων σε ανεξάρτητες κατοικίες ή 

μεγαλύτερα διαμερίσματα σε παραλιακές 

περιοχές ή εκτός του κέντρου των πόλεων, ενώ 

στα εμπορικά ακίνητα δίνεται έμφαση σε 

μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους. 

Προβληματισμός διατυπώθηκε για το κατά πόσον 

τα επιδημιολογικά δεδομένα θα επιτρέψουν την 

δια ζώσης διδασκαλία στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, 

στα οποία φοιτούν πολλοί αλλοδαποί, και η 

συνδεόμενη με αυτά ανάπτυξη της αγοράς 

φοιτητικών κατοικιών 

Ναυτιλία 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υφυπουργείου 

Ναυτιλίας μετά την αύξηση των εσόδων 

πλοιοδιαχείρισης κατά 6,8% μεταξύ 2018 και 

2019, κατά το τρέχον έτος αναμένεται 

σημαντική συρρίκνωση που μπορεί να 

ανέλθει έως 60%. Η διαχείριση πλοίων 

αποτελεί σημαντικό τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας για την Κύπρο. Σύμφωνα με 

έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, τα 

έσοδα από την πλοιδιαχειριστική 

δραστηριότητα ανήλθαν το 2019 σε 1.104 

εκατομμύρια Ευρώ, έναντι 1.034 

εκατομμυρίων το 2018 και 948 το 2017, ενώ 

η συμμετοχή των εσόδων στη διαμόρφωση 

του ΑΕΠ ανήλθε σε 5%. 

Λιανικό Εμπόριο 

Αύξηση της τάξης του 15% στις πωλήσεις 

τροφίμων και 30% στις πωλήσεις ειδών 

διακόσμησης και ανακαίνισης σπιτιού 

σημειώθηκε το διάστημα Ιανουαρίου – 

Απριλίου 2020, όπως ανέφεραν οι 

εκπρόσωποι σημαντικών αλυσίδων, σε 

διαδικτυακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 

με αντικείμενο την επίδραση των 

περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας 

στις πωλήσεις και τις προτιμήσεις των 

Κυπρίων καταναλωτών. Οι πωλήσεις 

διαρκών αγαθών κατά το εν λόγω τετράμηνο 

μειώθηκαν κατά 30%, ο κύκλος εργασιών 

του κλάδου HORECA κατά 50% και οι 

πωλήσεις ειδών ένδυσης/ υπόδησης 

μειώθηκαν κατακόρυφα, αφήνοντας 

εκτεταμένα διαθέσιμα αποθέματα, τα οποία 

αναμένεται να διατεθούν την άνοιξη του 

2021. 

Υποδομές εισαγωγής φυσικού αερίου 

Σε ειδική τελετή ετέθη ο θεμέλιος λίθος των 

εγκαταστάσεων αποϋγροποίησης στο 

Βασιλικό, που αναμένεται να ολοκληρωθούν 

το 2022. Την κοινοπραξία που ανέλαβε το 

έργο (JV China Petroleum Pipeline 

Engineering Co Ltd, and METRON S.A. με 

τις Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd 

and Wilhelmsen Ship Management Limited) 

εκπροσώπησε η ελληνική METRON S.A. 

 


