
χές, με σκοπό την τήρηση των 

προδιαγραφών ΠΟΠ.  
Ολοκληρώθηκε η δια-

δικασία καταχώρισης 

της ονομασίας  

«Halloumi»/ 

«Hellim» ως Προστα-

τευόμενη Ονομασία 

Προέλευσης (ΠΟΠ) 

στο ειδικό μητρώο 

γεωγραφικών ενδεί-

ξεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς η Ε-

πιτροπή προχώρησε 

στην τελική έγκριση 

του σχετικού Εκτε-

λεστικού Κανονισμού, 

ο οποίος και δημοσιε-

ύτηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ.  

Ο εν λόγω Ευρωπαϊ-

κός Κανονισμός, που 

τίθεται σε ισχύ από 

την 1η Οκτωβρίου 

2021, ορίζει 

«ολόκληρη τη νήσο 

Κύπρο» ως 

«επιλέξιμη γεωγραφι-

κή περιοχή» για την 

παραγωγή του  χαλ-

λουμιού, ενώ περι-

λαμβάνει αναλυτικές 

προβλέψεις για τον 

έλεγχο ο οποίος θα 

διενεργείται στις ελε-

ύθερες αλλά και τις 

κατεχόμενες περιο-

Κατοχύρωση χαλλουμιού  
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Ελληνικής Πρεσβείας στην Κύπρο 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 10/05/2021 ΜΑΙΟΣ 2021 

Προβλέψεις ΔΝΤ για κυπριακή οικονομία 

Στην πρόσφατη  

έκδοση «World Eco-

nomic Outlook” που 

εξέδωσε το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο 

προβλέπεται  ρυθμός 

ανάπτυξης της κυπρι-

ακής οικονομίας της 

τάξης του 3% το 2021 

(έναντι 4,7% των τε-

λευταίων προβλέψε-

ων του περασμένου 

Οκτωβρίου 2020) και 

της τάξης του 3,9% το 

2022, αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με την 

έκδοση, ο δείκτης της 

ανεργίας θα σημειώ-

σει οριακή βελτίωση, 

από 7,6% το 2020 σε 

7,5% το 2021 και ε-

λαφρά μείωση σε 7% 

το 2022.  

Το έλλειμμα του ισο-

ζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών θα δια-

μορφωθεί από ποσοσ-

τό 10,3% του ΑΕΠ το 

2020 σε 8,5% το 2021 

και 6,1% το 2022,  

αντίστοιχα. 

 Τέλος, ο πληθωρισ-

μός, από -1% που κα-

τέγραψε το 2020, θα 

λάβει θετική τιμή το 

2021, αγγίζοντας πο-

σοστό της τάξης του 

0,5%, το οποίο μάλισ-

τα θα αυξηθεί σε 

0,8% το έτος 2022 . 

Η ΕΕ ενέκρινε την καταχώριση 

του χαλλουμιού στις ονομασίες 

ΠΟΠ από την 1η Οκτωβρίου τ.έ. 

Το ΔΝΤ κάνει λόγο για 

ανάπτυξη της κυπρια-

κής οικονομίας που θα 

ανέλθει σε 3% το 2021 

και σε 3,9% το 2022. 



κέτων ΜΕΔ από την Τρά-

πεζα Κύπρου, τη λογιστι-

κή διαγραφή κόκκινων 

δανείων της Ελληνικής 

Τράπεζας, την πώληση μη 

εξυπηρετούμενων δανεί-

ων της Εθνικής Τράπεζας 

Κύπρου καθώς και σε αν-

ταλλαγές ακινήτων έναντι 

δανείων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Κεντρικής Τράπεζας 

Κύπρου, τα μη εξυπηρετο-

ύμενα δάνεια στις 

31.12.20 ανήλθαν σε 5,11 

δισ. Ευρώ, παρουσιάζον-

τας μείωση κατά 43% (η 

οποία αντιστοιχεί σε 3,86 

δισ.) σε ετήσια βάση. Η 

μείωση αυτή αποδίδεται 

κυρίως στην πώληση πα-

Στις 31.12.20, ποσοστό 

54% (2,75 δισ. Ευρώ) επί 

του συνόλου των μη εξυ-

πηρετούμενων δανείων 

αφορούσε δάνεια νοικο-

κυριών, ενώ ποσοστό 82% 

(1,8 δισ. Ευρώ) των μη 

εξυπηρετούμενων δανεί-

ων που χορηγήθηκαν σε 

επιχειρήσεις αφορούσε 

επιχειρήσεις μικρομεσαί-

ου μεγέθους. 

Διεθνής προβολή κυπριακού οίνου 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

νης- οικονομικής συνερ-

γασίας μεταξύ των δυο 

χωρών. 

Το ενδιαφέρον της Κυπρι-

ακής Δημοκρατίας επικεν-

τρώθηκε κυρίως στην 

άντληση τεχνογνωσίας σε 

καινοτομία και πράσινη 

ενέργεια, στην προσέλκυ-

ση επενδύσεων, στη ναυ-

τιλία, στις τεχνολογίες 

έξυπνης γεωργίας καθώς 

και στα χρηματοοικονομι-

κά, ενώ αντίστοιχα, το 

ιαπωνικό ενδιαφέρον εσ-

τιάστηκε στους κλάδους  

του τουρισμού και της 

ενέργειας.  

Συνέδριο Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου - Ιαπωνίας 

Ο Επιχειρηματικός Σύν-

δεσμος Κύπρου – Ιαπωνί-

ας, που ιδρύθηκε τον πε-

ρασμένο Νοέμβριο 2020, 

διοργάνωσε το πρώτο του 

Συνέδριο, με αντικείμενο 

τον καθορισμό των τομέ-

ων εκείνων οι οποίοι ενδε-

ίκνυνται περισσότερο για 

την ενδυνάμωση της -

μέχρι στιγμής περιορισμέ-

Το Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου & Βιομηχανίας 

πραγματοποίησε επίσημη 

παρουσίαση του 1ου Εθνι-

κού Σχεδίου Δράσης για 

την Προώθηση του Κυπρι-

ακού Οίνου, το οποίο πε-

ριλαμβάνει σειρά από μέτ-

ρα αύξησης της εγχώριας 

κατανάλωσης και –κυρίως

- των εξαγωγών για τη 

διετία 2021-22. 

Προτεραιότητες του Σχε-

δίου είναι η διαμόρφωση 

εθνικής ταυτότητας 

(branding) για τον κυπρι-

ακό οίνο, η συστηματική 

συμμετοχή 

σε διεθνείς 

εκθέσεις 

καθώς και 

η διοργά-

νωση εκδη-

λώσεων 

γευσιγνω-

σίας και 

σεμιναρίων 

προβολής 

της 

«οινικής 

Κύπρου».  

Ως χώρες στόχοι για την 

τρέχουσα διετία έχουν 

καθοριστεί η το Ην. Βασί-

λειο, η Γαλλία, η Νορβηγί-

α, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η 

Ελβετία και η Ιαπωνία.  

ΣΕΛ. 2 ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

Η καινοτομία, η 

πράσινη ενέργεια, 

οι επενδύσεις, η 

ναυτιλία και ο 

τουρισμός είναι οι 

κυριότεροι τομείς 

ενδιαφέροντος για 

τη συνεργασία 

Κύπρου—Ιαπωνίας 

Η διαμόρφωση ενός εθνικού branding για το 

κυπριακό κρασί είναι στις προτεραιότητες του 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη διεθνή προώ-

θηση του κυπριακού οίνου 



Σύμφωνα με τα στοιχεία 

που έδωσε στη δημοσιότη-

τα η κυπριακή Στατιστική 

Υπηρεσία, το δημοσιονο-

μικό έλλειμμα για την 

Κύπρο ανήλθε σε 1.193,1 

εκ. Ευρώ το 2020 (το  ο-

ποίο αντιστοιχεί σε 5,7% 

του ΑΕΠ) και το δημόσιο 

χρέος, αντίστοιχα, σε 

24.828,7 εκ. Ευρώ 

(118,2% του ΑΕΠ). 

Κατά το τρέχον έτος 2021, 

αναμένεται δημοσιονομι-

κό έλλειμμα ύψους 700 

εκ. Ευρώ (3,2% του ΑΕΠ) 

και περιορισμός του δημό-

σιου χρέους σε 24.680 εκ. 

Ευρώ (111,6% του ΑΕΠ). 

 Τέλος, κατά το πρώτο 

τρίμηνο του 2021 κατεγ-

ράφη δημοσιονομικό 

έλλειμμα 251,7 εκατομμυ-

ρίων (1,1 % ΑΕΠ). 

Δημοσιονομικό Έλλειμμα 

Υπουργό Οικονομικών, κ. 

Κωνσταντίνο Πετρίδη και 

τον Ουκρανό ομόλογό του, 

ενώ στη σχετική ανακοί-

νωση που εκδόθηκε οι δυο 

πλευρές επιβεβαίωσαν 

την ύπαρξη δυνατοτήτων 

για περαιτέρω ανάπτυξη 

των διμερών τους σχέσε-

ων σε υφιστάμενους αλλά 

και νέους τομείς, όπως 

ενέργεια, υγεία, γεωργία, 

αύξηση των εμπορικών 

συναλλαγών και ενδυνά-

μωση της συνεργασίας σε 

θέματα επενδύσεων, του-

ρισμού και μεταφορών. 

Συνεργασία Κύπρου – Ουκρανίας  

Το κυπριακό Υπουργείο 

Οικονομικών ανακοίνωσε 

την υπογραφή Πρωτοκόλ-

λου για την περαιτέρω 

ενίσχυση και ανάπτυξη 

της συνεργασίας μεταξύ 

Κύπρου και Ουκρανίας 

στους τομείς της οικονομί-

ας, του εμπορίου, του του-

ρισμού, της ενέργειας, των 

μεταφορών, της υγείας 

και της παιδείας. 

Το Πρωτόκολλο              

υπογράφτηκε από τον 

ΣΕΛ. 3 ΜΑΙΟΣ 2021 

Για τη φετινή χρονιά 

αναμένεται 

δημοσιονομικό 

έλλειμμα ύψους 700 

εκ. Ευρώ, το οποίο 

αντιστοιχεί σε 3,2% 

του ΑΕΠ  


