
ανάπτυξης, αναμένεται να επι-
τευχθούν, στο σύνολο του τρα-
πεζικού τομέα, καθαρά κέρδη 
50– 100 εκ. Ευρώ.  

Σύμφωνα με την πρόσφατη 
έκθεση του αμερικανικού οίκου 
αξιολόγησης Moody’s για τις 
προοπτικές του τραπεζικού 
συστήματος στην Κύπρο, η 
κυπριακή οικονομία αναμένεται 
να επιτύχει ρυθμούς ανάπτυξης 
της τάξης του 3,5% το 2018 και 
του 2,8% το 2019, λόγω της 
ανόδου του τουριστικού ρεύμα-
τος, της ανθεκτικής εγχώριας 
κατανάλωσης και της ανάκαμ-
ψης της αγοράς ακινήτων. Όλα 
αυτά, σε συνδυασμό με τη βελ-
τίωση της αγοράς εργασίας, θα 
ευνοήσουν την ικανότητα     
αποπληρωμής των δανείων, τις 
αξίες των περιουσιακών στοιχεί-
ων καθώς και τις νέες δανειοδο-
τήσεις.  

Οι κυπριακές τράπεζες αναμέ-
νεται να συνεχίσουν να σημειώ-

νουν πρόοδο στην αναδιάρθρω-
ση των προβληματικών δανείων 
αλλά και στην πώληση ακινή-
των που εξασφαλίζουν δάνεια, 
γεγονός που θα οδηγήσει σε 
βελτίωση του δανειακού τους 
χαρτοφυλακίου, εφόσον διατη-
ρηθεί η ανοδική τάση στην αγο-
ρά ακινήτων.  

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
στις τρεις βασικές τράπεζες 
(Κύπρου, Ελληνική και     Συ-
νεργατική), που αντιπροσωπεύ-
ουν το 64% του ενεργητικού του 
κυπριακού τραπεζικού συστή-
ματος, θα περιοριστούν συνολι-
κά σε 35-38% του δανειακού 
χαρτοφυλακίου τους ως το τέ-
λος του 2018.  

Τέλος, παρότι το υψηλό χρέος 
του τραπεζικού τομέα θα περιο-
ρίσει τις προοπτικές τραπεζικής 

Επικαιροποίηση συμφωνίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας  με το 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Στις 22 Μαρτίου υπεγράφη επι-
καιροποιημένη σύμβαση για την 
εξάλειψη της διπλής φορολογί-
ας αναφορικά με τους φόρους 
επί των εισοδημάτων και κεφα-
λαιουχικών κερδών, από τον 
Υπουργό Οικονομικών της Κύπ-
ρου και τον Ύπατο   Αρμοστή 
του Ηνωμένου Βασιλείου.  

Το κείμενο της συμφωνίας, το 
οποίο βασίζεται στο νέο πρότυ-

πο του ΟΟΣΑ (OECD Model 
Convention for the Avoidance of 
Double Taxation on Income and 
on Capital) επικαιροποιεί την 
υφιστάμενη  σύμβαση του 1974  
και αναμένεται να συμβάλει 
στην περαιτέρω ανάπτυξη των 
εμπορικών και οικονομικών 
σχέσεων των δυο χωρών.  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οι-
κονομικών, η επικαιροποίηση 

του υφιστάμενου δικτύου Συμ-
βάσεων Εξάλειψης της Διπλής 
Φορολογίας είναι υψίστης οικο-
νομικής και πολιτικής σημασίας 
και στοχεύει στην περαιτέρω 
ενίσχυση και προσέλκυση ξέ-
νων επενδύσεων καθώς και 
στην προώθηση της Κύπρου 
ως διεθνούς επιχειρηματικού 
κέντρου.  
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Προβλέψεις Moody’s για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα 

Το 2018, τα καθαρά τραπεζι-
κά κέρδη αναμένεται να ανέλ-

θουν σε 50-100 εκ. Ευρώ. 



Ολοκληρώθηκε ο τέταρ-
τ ο ς  έ λ ε γ χ ο ς  τ ο υ      
προγράμματος εποπτεί-
ας της κυπριακής οικονο-
μίας από κλιμάκιο     
τεχνοκρατών της Επιτρο-
πής, της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και 
του Ευρωπαϊκού Μηχα-
νισμού Σταθερότητας. 
Στη σχετική ανακοίνωση 
αναγνωρίζεται η οικονο-
μική ανάπτυξη της   
Κύπρου, η οποία, βασι-
ζόμενη κυρίως στον του-
ρισμό και τις κατασκευές, 
υπερέβη τις αρχικές 
προβλέψεις. Σημαντική 
πρόοδος σημειώθηκε 

επίσης στον τομέα της 
απασχόλησης, παρόλο 
που το ποσοστό ανεργί-
ας των νέων παραμένει 
υψηλό. Αντίθετα, ως 
τρωτά σημεία της οικο-
νομίας επισημαίνονται το 
ύψος των μη  εξυπηρε-
τούμενων δανε ίων 
(ΜΕΔ) καθώς και του 
ιδιωτικού, δημοσίου κι 
εξωτερικού χρέους, η 
αδύναμη κερδοφορία 
των τραπεζών και η χα-
μηλή αποταμίευση.  

Ως προς το χρηματοπισ-
τωτικό σύστημα, επιση-
μαίνεται η ανισοκατανο-
μή της μείωσης των 

ΜΕΔ και η ανάγκη εφαρμο-
γής βέλτιστων διεθνών 
πρακτικών για τη βελτίωση 
της νοοτροπίας πληρωμών 
νομοθετικών ρυθμίσεων, 
που θα   ενισχύσουν το τρα-
πεζικό σύστημα ώστε να 
στηριχθεί επαρκώς η πραγ-
ματική οικονομία της χώρας.  

Τέλος, η διατήρηση υψηλών 
ρυθμών ανάπτυξης και δη-
μοσιονομικής βιωσιμότητας 
προϋποθέτει την εφαρμογή 
διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων στο δικαστικό σύστη-
μα, την αγορά ενέργειας 
καθώς και βελτίωση του 
επιχειρηματικού κλίματος. 

έναντι 1,9 δις Ευρώ στο 
τέλος του 2016, ενώ τα 
νέα δάνεια σε 1,7 δις 
ευρώ το 2017 έναντι 1,9 
δις Ευρώ το 2016. Τα 
δάνεια με καθυστέρηση 
άνω των 90 ημερών  
αντιστοιχούσαν σε 55% 
του συνόλου έναντι 
52,4% το 2016. 

Σύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση, το επιχειρη-
ματικό σχέδιο της τράπε-

Η Alpha Bank Κύπρου 
ανακοίνωσε τα οικονομι-
κά αποτελέσματα για το 
2017, τα οποία καταγρά-
φουν ζημίες μετά φόρων 
ύψους 86,7 εκ. Ευρώ, 
λόγω αύξησης των 
προβλέψεων για απομεί-
ωση επισφαλών απαιτή-
σεων.  

Στο τέλος του 2017, οι 
καταθέσεις διαμορφώθη-
καν σε 2,2 δις Ευρώ 

ζας επικεντρώνεται στην 
εξυγίανση του δανειακού 
χαρτοφυλακίου με την ενίσ-
χυση της αποτελεσματικότη-
τας διαχείρισης των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων, τον 
έλεγχο των λειτουργικών 
εξόδων, την αύξηση της 
παραγωγικότητας, την βελτί-
ωση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών αλλά και την παροχή 
νέων υπηρεσιών.  

Τέταρτος έλεγχος προγράμματος εποπτείας 

Alpha Bank Κύπρου - Αποτελέσματα 2017 

Νέο πρόγραμμα αναβάθμισης κατοικιών  

προγράμματος, συνολι-
κού προϋπολογισμού 
ύψους 8 εκ. Ευρώ, α-
ποσκοπεί στη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδο-
σης στις  κατοικίες, συμ-
περιλαμβανομένης της 
χρήσης  ΑΕΠ, μέσω ο-
λοκληρωμένης ενεργεια-
κής αναβάθμισης για την 
μετατροπή κτιρίων σε 
κτίρια με σχεδόν Μηδενι-
κή Κατανάλωση Ενέργει-
ας, ενεργειακή αναβάθμι-
ση κατοικιών, μεμονωμέ-
να μέτρα σε κατοικίες 
ευάλωτων καταναλωτών, 
ενεργειακή αναβάθμιση 
πολυκατοικιών. Οι επιλέ-
ξιμες δαπάνες αφορούν 
τις υπηρεσίες ειδικού 
εμπειρογνώμονα, τη 
θερμομόνωση, την αντι-
κατάσταση κουφωμάτων 

και λεβήτων, την εγκατάστα-
ση συστημάτων σκίασης κα-
θώς και αυτόνομων συστημά-
των θέρμανσης—ψύξης. 

Το πρόγραμμα προβλέπει 
μέγιστο ποσό χρηματοδότη-
σης 25.000 Ευρώ για τις μο-
νοκατοικίες και 20.000 Ευρώ 
για τα διαμερίσματα. Το πο-
σοστό επιδότησης για τις 
επιλέξιμες δαπάνες ανέρχεται 
σε 50% και σε 75% για τους 
δικαιούχους που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες       πλη-
θυσμού. 

Διευκρινίζεται ότι 1η πρόσκλη-
ση ενδιαφέροντος του προγ-
ράμματος, συνολικού προϋ-
πολογισμού 6 εκ. Ευρώ, η 
οποία έληξε τον     Φεβρουά-
ριο 2016, είχε μεγάλη απήχη-
ση, καθώς          συγκέντρω-
σε πάνω από 1.100 αιτήσεις. 

Το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού δημοσίευσε 
την 2η πρόσκληση ενδια-
φέροντος για το Πρόγραμ-
μα: Εξοικονομώ – Ανα-
βαθμίζω τις Κατοικίες, το 
οποίο συγχρηματοδοτείται 
από την   Κυπριακή Δη-
μοκρατία και το Ταμείο 
Συνοχής της Ε.Ε. Το 
πρόγραμμα εντάσσεται 
στο ευρύτερο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανταγωνιστικότητα 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014 - 2020», με χρημα-
τοδότηση κατά 85% από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και κατά 15% από  Εθνι-
κούς Πόρους. 

Η δεύτερη φάση του 

Η 2η φάση του 

προγράμματος, 

ύψους 8 εκ. €, θα 

επιδοτεί την 

ενεργειακή 

αναβάθμιση με 

25 χιλ. € για τις 

μονοκατοικίες 

και 20 χιλ. € για 

τα διαμερίσματα  
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Η οικονομική ανάπτυξη της 
Κύπρου, βασιζόμενη κυρίως 
στον τουρισμό και τις κατασ-
κευές, υπερέβη τις αρχικές 
προβλέψεις του European 

Stability Mechanism.  

Η Τράπεζα κατέγραψε ζημίες 
86,7 εκ. Ευρώ, λόγω της αύξη-
σης των προβλέψεων για 
απομείωση επισφαλών απαι-



Η Ομοσπονδία Εργοδο-
τών και Βιομηχάνων, σε 
συνεργασία με το Υπο-
υργείο Ενέργειας, Εμπο-
ρίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού και την Αρχή 
Ηλεκτρισμού Κύπρου, 
διοργάνωσε ταυτόχρονα 
στους χώρους της πρώ-
ην Αρχής Κρατικών Εκ-
θέσεων τις εκθέσεις εξοι-
κονόμησης ενέργειας 
SAVENERGY 2018, 
τεχνολογιών νερού και 
περιβάλλοντος ENVIRO-
TECH 2018, δόμησης 
και ανακαίνισης CON-
STRUCTION 2018 και 
συστημάτων ασφαλείας 
ELECTRO.NET2018.  

Στα εγκα ί ν ι α  της 

Έκθεσης, ο αρμόδιος 
Υπουργός αναφέρθηκε 
στην πρόοδο των διαδι-
κασιών που αποσκοπο-
ύν στην απελευθέρωση 
της αγοράς ενέργειας της 
Κύπρου τον Ιούλιο του 
2019 και εξήγγειλε τη 2η 
πρόσκληση υποβολής 
α ι τ ή σ ε ω ν  γ ι α  τ ο      
π ρ ό γ ρ α μ μ α 
«Εξοικονομώ - Αναβαθ-
μίζω τις Κατοικίες», προ-
ϋπολογισμού 8 εκ. Ευ-
ρώ, το οποίο θα καλύψει 
την ενεργειακή αναβάθ-
μιση 800 κατοικιών. Τέ-
λος, προανήγγειλε ότι 
εντός του έτους θα προ-
κηρυχθούν δυο νέα 
προγράμματα επιδότη-
σης, με πόρους του Τα-

μείου Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας κι Εξοικο-
νόμησης Ενέργειας, για 
τη θερμομόνωση οροφής 
υφιστάμενων κατοικιών 
και τη διενέργεια ενεργει-
ακών ελέγχων σε μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις. 

Στην Έκθεση συμμετεί-
χαν ως εκθέτες πολλές 
ελληνικές εταιρείες, μετα-
ξύ των οποίων το Κέντρο 
Δοκιμών Ερευνών και 
Προτύπων της ΔΕΗ και 
η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. 
Ανάμεσα στους χορηγο-
ύς της Έκθεσης ήταν και 
η ΕΚΟ - Ελληνικά Πετρέ-
λαια Κύπρου.  

αντίστοιχη περίοδο του 
2016.  

Αντίθετα, ό αριθμός των 
απασχολούμενων σημεί-
ωσε αύξηση, σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες, αφού 
ανήλθε σε 384.151 
άτομα το δ’ τρίμηνο του 
2017 έναντι 368.694 το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 
2016. Οι τομείς όπου 
σημειώθηκε μεγαλύτερη 
αύξηση ήταν οι υπηρεσί-
ες, η βιομηχανία και η 

Η Στατιστική Υπηρεσία 
της Κύπρου δημοσίευσε 
τα αποτελέσματα της 
Έρευνας Εργατικού Δυ-
ναμικού για το 4ο τρίμη-
νο του 2017, που πραγ-
ματοποιήθηκε δειγματο-
ληπτικά σε 3.800 νοικο-
κυριά. Σύμφωνα με την 
έρευνα, το εργατικό δυ-
ναμικό μειώθηκε σε 
427.264 άτομα (61,5% 
του πληθυσμού), έναντι 
422.997 ατόμων (61,9% 
του πληθυσμού) την 

γεωργία.  

Την ίδια περίοδο ανα-
φοράς, το ποσοστό 
ανεργίας  μειώθηκε 
από 12,8% το 2016 σε 
10,1% το 2017. Μείω-
ση επίσης παρουσία-
σαν και το ποσοστό 
ανεργίας στους νέους 
ηλικίας 15-24 ετών 
αλλά και το ποσοστό 
της μακροχρόνιας   
ανεργίας. 

Διεθνής Έκθεση SAVE ENERGY 2018 στη Λευκωσία 

Έρευνα εργατικού δυναμικού - 4ο τρίμηνο 2017 
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Το 2017 σημείωσαν αισθητή 
μείωση οι δείκτες ανεργίας, 
νεανικής ανεργίας  και μακ-
ροχρόνιας ανεργίας. 

Eurobank Κύπρου - Αποτελέσματα 2017 

Τα κέρδη της τράπεζας 
το 2017 σημείωσαν αύξη-
ση της τάξης του 7,8% σε 

σχέση με το 2016. 

Η Eurobank Κύπρου ανακοίνωσε τα 
προκαταρκτικά οικονομικά   αποτε-
λέσματα για το 2017, σύμφωνα με τα 
οποία τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν 
σε 41,1 εκ. Ευρώ, έναντι κερδών 38,1 
εκ. το 2016.  

Οι καταθέσεις στο τέλος του 2017 
διαμορφώθηκαν σε 4,3 εκ. Ευρώ 
έναντι 3,9 εκ. το 2016. Το σύνολο των 
δανείων της τράπεζας στο τέλος του 
2017 ανήλθε σε 1,9 εκ. Ευρώ έναντι 
1,8 εκ. στο τέλος του προηγούμενου 
έτους. Ο δείκτης δανείων προς   κατα-
θέσεις (εξαιρουμένων των δανείων 
που εξασφαλίζονται με καταθέσεις) 

ανήλθε στο 28%. Τόσο ο δείκτης κε-
φαλαιακής επάρκειας όσο και ο δείκ-
της κοινών μετοχών ανήλθαν σε 
26,6%. 

Η Eurobank Κύπρου έχει σημαντική 
παρουσία στην κυπριακή αγορά στο-
υς τομείς διαχείρισης περιουσίας, 
εταιρικών κι επενδυτικών υπηρεσιών, 
διεθνών τραπεζικών συναλλαγών και 
διεθνών κεφαλαιαγορών. Σύμφωνα 
με τη σχετική ανακοίνωση της τράπε-
ζας, έχουν δρομολογηθεί σημαντικές 
επενδύσεις για την ψηφιακή αναβάθ-
μιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  



νομοθετικές ρυθμίσεις, που θα 

εξασφαλίσουν στις τράπεζες τα 

απαραίτητα εργαλεία αντιμετώ-

πισης των ΜΕΔ, που   αποτε-

λούν τροχοπέδη στην ανάπτυ-

ξη, την αγορά εργασίας και τη 

διατήρηση του “success story” 

της κυπριακής οικονομίας.  

Ο κ. Μάτσης προσδιόρισε την 

επόμενη πενταετία ως το χρονι-

κό διάστημα κατά το οποίο θα 

πραγματοποιηθούν οι αναμενό-

μενες συγχωνεύσεις τραπεζών 

και επεσήμανε ότι οι αυστηροί 

κανονισμοί εποπτείας, παρότι 

επιφέρουν αυξημένο κόστος, 

βελτιώνουν σημαντικά την εται-

ρική διακυβέρνηση και την αξιο-

πιστία των τραπεζών. Τόνισε, 

μάλιστα, πως, σύμφωνα με τις 

εποπτικές αρχές, οι κυπριακές 

τράπεζες έχουν αρχίσει να υιο-

θετούν βέλτιστες πρακτικές 

στον τομέα της εταιρικής διακυ-

βέρνησης. 

Ο κ. Χατζηγιάννης χαρακτήρισε 

ως μονόδρομο τη συγχώνευση 

τραπεζών, οι οποίες με τον 

τρόπο αυτό θα ενισχύσουν την 

κερδοφορία και την αποδοτικό-

Η Σχολή Οικονομικών        Επιστη-

μών και Διοίκησης του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου διοργάνωσε εκδήλωση 

για το μέλλον του κυπριακού  τραπε-

ζικού συστήματος, με ομιλητές τους 

επικεφαλής της Τράπεζας Κύπρου, 

κ. J. P. Hourican, της Ελληνικής 

Τράπεζας, κ. Γ. Μάτση και της Συ-

νεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, κ. 

Ν.  Χατζηγιάννη.  

Οι τρεις εισηγητές συνέκλιναν σε δυο 

βασικά σημεία: αφενός στη μελλοντι-

κή συρρίκνωση του κυπριακού τρα-

πεζικού τομέα, η οποία θα ευνοήσει 

την αποδοτικότητα των  χρηματο-

πιστωτικών ιδρυμάτων και αφετέρου 

τη μείωση του υψηλού ποσοστού 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

(ΜΔΕ), τα οποία αποτελούν καίριο 

ζήτημα όχι μόνο για τον τραπεζικό 

τομέα αλλά και για την οικονομία της 

χώρας.  

Ο κ. Hourican προέβλεψε επικείμε-

νες συγχωνεύσεις τραπεζών, δεδο-

μένου ότι τα 13 πιστωτικά ιδρύματα 

που δραστηριοποιούνται στην    

Κύπρο είναι αναλογικά πολλά προς 

το μέγεθος του πληθυσμού της χώ-

ρας. Επίσης, κάλεσε την Κυπριακή 

Κυβέρνηση να προωθήσει άμεσα 

τητά τους. Σε ό,τι αφορά τα ΜΕΔ, 

επεσήμανε την ανάγκη για         

επίσπευση της ψήφισης του νο-

μοσχεδίου για την τιτλοποίηση δα-

νείων. Η Συνεργατική Τράπεζα 

προβαίνει στο τελικό βήμα που θα 

την οδηγήσει σε ιδιωτικοποίηση, 

μέσα από την ολοκλήρωση της 

εσωτερικής αναδιάρθρωσης. Τέ-

λος, ανέφερε ότι η διαδικασία υπο-

βολής προτάσεων από ιδιώτες 

επενδυτές για την ΣΚΤ, συνιστά 

αποτίμηση της ελκυστικότητας και 

της προόδου του συνολικού κυπρι-

ακού τραπεζικού συστήματος.  

Συνέδριο για το μέλλον του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο  

Την επόμενη πενταετία προβλέπεται 
συρρίκνωση του κυπριακού τραπεζι-
κού τομέα, μέσα από την πραγματο-
ποίηση συγχωνεύσεων, καθώς και 
καλύτερη διαχείριση  των μη εξυπη-

ρετούμενων δανείων. 
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Πλήρωση κενών θέσεων στο κυπριακό δημόσιο 

Οι 740 νέες προσλήψεις θα 
αναπληρώσουν το 20% των 
κ ε ν ώ ν  θ έ σ ε ω ν  π ο υ        
υφίστανται αυτήν την στιγμή 
στο κυπριακό δημόσιο. 

Η Κυπριακή Κυβέρνηση 
ανακοίνωσε την πλήρωση 
740 κενών θέσεων στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
Το συγκεκριμένο μέτρο 
αποσκοπεί στην κάλυψη 
πιεστικών αναγκών και την 
εύρυθμη λειτουργία του 
δημοσίου, δεδομένου ότι 
από το 2012 η απασχόλη-
ση στο δημόσιο έχει μειω-
θεί κατά 4.000 θέσεις εργα-
σίας. Οι νέες   προσλήψεις 
θα αναπληρώσουν το 20% 
των κενών θέσεων,  αφο-
ρούν πρώτο διορισμό και 

αναλύονται σε 436 θέσεις 
στην Κυβέρνηση, 211   
στους  ημικρατικούς    ορ-
γανισμούς και 93 θέσεις 
ωρομισθίων.  

Στην τελευταία ανάλυση 
της Στατιστικής υπηρεσίας 
φαίνεται ότι τον    Φεβρου-
άριο 2018 οι απασχολού-
μενοι στο κυπριακό δημό-
σιο ανέρχονταν 51.549, 
αριθμός που παρουσιάζε-
ται αυξημένος κατά 3,1% 
έναντι του Φεβρουαρίου 
2017. 


