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Αναφορά οίκου αξιολόγησης Fitch για
την κυπριακή οικονομία
Σύμφωνα με αναφορά
του οίκου αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας Fitch Ratings Inc., η
κυπριακή οικονομία κατά το 2017 ενισχύθηκε
χάρη στην ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση καθώς
και την αύξηση των εξαγωγών (κυρίως των τουριστικών υπηρεσιών). Ως
θετικά στοιχεία
επισημαίνονται επίσης το πλεόνασμα του προϋπολογισμού, η μείωση του
δημόσιου χρέους καθώς
και η διατήρηση της δημοσιονομικής πολιτικής
με την επανεκλογή του
κ. Ν. Αναστασιάδη στο
προεδρικό αξίωμα.

Σε ό,τι αφορά
στην αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη, ο
Fitch ενστερνίζεται τις πρόσφατες προβλέψεις της Ευρω- Κατά τη διετία 2018-2019, ο ρυθμός
παϊκής Επιτρο- ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας
πής, σύμφωνα αναμένεται να κυμανθεί σε 3,2% και
2,8% αντίστοιχα.
με τις οποίες
κατά τη διετία
2018-2019 ο ρυθμός Στον αντίποδα των παραανάπτυξης της κυπρια- πάνω, η βασική αδυνακής οικονομίας αναμένε- μία της κυπριακής οικοται να κυμανθεί σε 3,2% νομίας εντοπίζεται στη
και 2,8%, αντίστοιχα. χαμηλή ποιότητα του
Επίσης, θεωρεί εύλογη ενεργητικού των τραπετη μεσοπρόθεσμη διατή- ζών και στους υψηλούς
ρηση
του
ρυθμ ού δείκτες των μη εξυπηρεανάπτυξης περί το 2%.
τούμενων δανείων.

Επίσκεψη επικεφαλής Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού στην Κύπρο
Στις 13-15 Φεβρουαρίου, η επικεφαλής του
Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
κα Danièle Nouy, πραγματοποίησε την τρίτη
καθιερωμένη επίσκεψή
της στην Κύπρο, όπου
συνάντησε,
μεταξύ
άλλων, τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Γεωργιάδη και την Διοικητή της
Κεντρικής
Τράπεζας
Κύπρου, κα Χ.
Γιωρκάτζη.
Κύριο αντικείμενο της
επίσκεψης αποτέλεσε η
πορεία και αντιμετώπιση

των μη εξυπηρετούμενων
δανείων
στην
Κύπρο, αλλά και γενικότερα η διαδικασία
εποπτικ ο ύ
ελέγχου
και αξιολόγησης.
Σε γραπτή δήλωσή της, η
κα Nouy
ανέφερε
ότι είναι αξιέπαινες οι
προσπάθειες που καταβάλλουν οι κυπριακές
τράπεζες τα τελευταία
χρόνια προκειμένου να

αντιμετωπίσουν
τις
προκλήσεις. Ωστόσο, απαιτούνται επιπρόσθετες
και επίμονες προσπάθειες
προκειμένου
να
εξασφαλιστεί περαιτέρω πρόοδος
στη
μείωση
των μη εξυπηρετούμενων
δανείων. Επεσ ή μ α ν ε ,
μάλιστα,
ότι
οι απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις καλό είναι να
γίνονται σε περιόδους οικονομικής
ανάπτυξης,
όπως ισχύσει αυτήν την
στιγμή στην Κύπρο.
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Επιχειρηματικό κλίμα και χρήση παραγωγικής ικανότητας
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα
οικονομικής
συγκυρίας που εκπόνησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
το 2017 ο Δείκτης Οικονομικής
Συγκυρίας κατέγραψε υψηλές τιμές, αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση της οικονομικής εμπιστοσύνης
στην κυπριακή οικονομία. Οι υψηλές τιμές του δείκτη υπήρξαν αποτέλεσμα ευνοϊκότερου κλίματος
στις υπηρεσίες και, σε μικρότερο
βαθμό, της ανόδου της εμπιστοσύνης στο λιανικό
εμπόριο, τη μεταποίηση καθώς και μεταξύ των
καταναλωτών. Ο τομέας των κα-

τασκευών σημείωσε τη μικρότερη
βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα
μεταξύ 2016
και 2017.
Τον Ιανουάριο 2018, ο
δείκτης αυξήθηκε κατά
3,3 μονάδες
έναντι
του
Δεκεμβρίου
2017. Ειδικότερα, στον
τομέα
των
υπ η ρ εσ ιώ ν ,

το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε λόγω της τρέχουσας κατάστασης
και των προσδοκιών, ενώ στο λιανικό
εμπόριο επιδεινώθηκε και στις κατασκευές βελτιώθηκε οριακά. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την
απασχόληση
το
τρίμηνο
το 2017 ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας επόμενο
κατέγραψε υψηλές τιμές, αντικατοπτρίζον- α ν α θ ε ω ρ ή θ η κ α ν
τας την ενίσχυση της οικονομικής εμπιστο- προς τα πάνω.
σύνης στην κυπριακή οικονομία.

Οικονομική ανάπτυξη +4% για το δ’ τρίμηνο 2017
Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Για το σύνολο του έτους 2017, η
Εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσί- αύξηση του ΑΕΠ εκτιμάται ότι
ας Κύπρου, ο
ανήλθε σε +3,9%,
σημειώρ υ θ μ ό ς Η επιβεβαίωση του ρυθμού νοντας τον υψηλότερο ετήσιο
ανάπτυξης της
ρυθμό ανάπτυξης που έχει
ανάπτυξης της τάξεως του
οικονομίας
καταγραφεί από το 2008.
4% είναι αποτέλεσμα των
κατά το τέταρπροσπαθειών που
Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυτο τρίμηνο του κατέβαλαν οι παραγωγικές
ξης οφείλεται κατά κύριο λόγο
δυνάμεις
2017 υπολογίστους εξής τομείς: ξενοδοχεία
ζεται σε +4%
και εστιατόρια, λιανικό και
σε
σύγκριση
χονδρικό εμπόριο, κατασκευές και
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

μεταποίηση.
Σε σχετική ανάρτησή του στο twitter, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χ.
Γεωργιάδης ανέφερε ότι η επιβεβαίωση του ρυθμού ανάπτυξης της τάξεως του 4% είναι αποτέλεσμα των
προσπαθειών που κατέβαλαν οι παραγωγικές δυνάμεις καθώς και της
εφαρμογής υπεύθυνης οικονομικής
πολιτικής .

Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού 2017
(107% των δαπανών) και οι δαπάνες
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σε 6,36 δις αντίστοιχα, με το πλεόστη δημοσιότητα το Γενικό Λογιστή- νασμα να διαμορφώνεται σε 123 εκ.
ριο της ΔημοκρατίΕυρώ.
ας για την εκτέλεση
Το 2017 ο κρατικός
Είναι αξιοσημείτου κρατικού προϋπροϋπολογισμός σημείωσε 123
ωτο ότι τα κρατιπολογισμού
του
εκ. Ευρώ πλεόνασμα, με τα
κά έσοδα ήταν
2017, τα κρατικά
έσοδα να υπερβαίνουν κατά 440
υψηλότερα κατά
έσοδα ανήλθαν σε
εκ. τις αρχικές προβλέψεις
440 εκ. έναντι
6,49
δις
Ευρώ
των προβλεπό-

μενων στον Προϋπολογισμό, ενώ οι
δαπάνες χαμηλότερες κατά 710 εκ.
Ευρώ
Για το 2018, ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες 7.535
εκ. Ευρώ και έσοδα 7.724 εκ., με
δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους
733 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του ΑΕΠ).

Έκδοση ομολόγων από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
ανακοίνωσε την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, μέσω της Barclays
Capital, από τον προσεχή Δεκέμβριο, με στόχο τη διεύρυνση των
πηγών χρηματοδότησης της Τράπεζας και την είσοδό της στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ο μηδενισμός των
επιτοκίων για βραχυπρόθεσμες καταθέσεις θεσμικών επενδυτών.
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Σύμφωνα
με
τον
Γενικό
Διευθυντή της
Σ υν εργ ατ ικ ής
Τράπεζας, κ. Ν.
Χατζηγιάννη, η
έκδοση καλυμμένων ομολόγων συνδυάζεται άριστα με
την πρόσφατη
συμφωνία
με

Την πλειοψηφία του μετοχικού
κεφαλαίου της ΣΤΚ κατέχει το
Κυπριακό Δημόσιο με ποσοστό
77,34%

την αμερικανική επενδυτική τράπεζα Citibank για
την εξεύρεση στρατηγικών
επενδυτών και την άντληση
κεφαλαίων ύψους 200 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σημειωτέον ότι στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΤΚ συμμετέχει το Κυπριακό Δημόσιο με 77,34%.

Δελτίο Οικονομικών - Επιχειρηματικών Ειδήσεων

Αγορά ακινήτων στην Κύπρο το 2017
Στη διάρκεια του 2017, οι πωλήσεις
ακινήτων άγγιξαν τις
9 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση της
τάξης του 24% έναντι
του 2016.
Σύμφωνα
με
τον
Κυπριακό Σύνδεσμο
Ιδιοκτητών, οι τιμές
πώλησης των ακινήτων κινήθηκαν ανοδικά σε όλες τις πόλεις
και τις κατηγορίες

περιουσιακών στοιχείων, με τις σημαντικότερες
αυξήσεις
να
καταγράφονται

στη
Λεμεσό,
τη Λευκωσία
και τη Λάρνακα και τις χαμηλότερες
Το δεκάμηνο 2017, οι οικοδομικές
στην
Πάφο
άδειες στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά
και το Παρα37,8% σε αξία και κατά 35,5% σε συνολίμνι. Οι τιμές
λικό εμβαδόν
πώλησης
κι

ενοικίασης αυξήθηκαν κυρίως για
τα διαμερίσματα και τις κατοικίες,
ενώ
μικρότερες ήταν οι αυξήσεις
για τα γραφεία, τα καταστήματα και
τις αποθήκες.
Για το τρέχον έτος αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς και αύξηση των τιμών, σε συνάρτηση με τη
δανειοδοτική πολιτική των πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και τις εκποιήσεις ακινήτων που έχουν αποδοθεί
στις τράπεζες έναντι διαγραφής δανείων.

Αύξηση ενεργητικού επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
σχεδόν τριπλασιάστηκε. Όσον
της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου,
αφορά στον αριθμό των εγγεγραμτο
Δεκέμβριο
μένων επενδυτι2017 το ενεργηκών οργανισμών,
τικό των επενδυαπό 55 το ΔεΗ Κύπρος στοχεύει στην
τικών
οργα- κατάκτηση της τρίτης θέσης κέμβριο
του
νισμών ανήλθε σε
2008 ανήλθαν σε
σε επίπεδο ΕΕ, στη
3.454,1 εκατομ114 το Δεκέμδιαχείριση
επενδυτικών
μύρια Ευρώ, αυβριο του 2017.
ταμείων
ξη μένο
κατά
Η θετική πορεία
26% και 27,7%
αποδίδεται από
έναντι
του
τον Αν. Γεν. Δ/
Σεπτεμβρίου και
ντή της CIPA (Cyprus Investment
του Μαρτίου αντίστοιχα. Σε ετήσια
Promotion Agency) κ. Μ. Τανούβάση η αύξηση ήταν της τάξεως
ση στο ευνοϊκό νομοθετικό και
30,5%, ενώ μεταξύ 2008-2017 το
φορολογικό καθεστώς αλλά και το
σύνολο του ενεργητικού των επενσημαντικά χαμηλότερο κόστος
δυτικών οργανισμών στην Κύπρο
εγγραφής που απαιτείται στην

Κύπρο.
Τον παρελθόντα Ιανουάριο το
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
δύο νομοσχέδια περί Εναλλακτικών Επενδύσεων και Διαχειριστών
Εναλλακτικών Επενδύσεων τα
οποία προβλέπουν απλούστευση
διαδικασιών, συντόμευση του
χρόνου διεκπεραίωσης, διευκόλυνση της διαχείρισης των ταμείων και μείωση της φορολογίας,
στο πλαίσιο της Οδηγίας περί Εναλλακτικών Επενδυτικών Ταμείων. Η ψήφιση των εν λόγω
νομοσχεδίων αναμένεται να ενισχύσει τη δραστηριότητα διαχείρισης
κεφαλαίων στην Κύπρο, με στόχο
την κατάκτηση της τρίτης θέσης

Ενδιάμεσες προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο
Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες προβλέ- αύξηση μισθών.
ψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
Για τα έτη 2018 και 2019, προβλέΚύπρος σημείωσε σταθερή
ανάπεται αύξηκαμψη το 2017. Ωστόση μισθών,
σο, χαμηλότερες επιαπασχ όληδόσεις, σε σχέση με το
σης και ιδι2016, σημείωσαν οι
ωτικής καεισαγωγές και οι επεντανάλωσης.
δύσεις. Το 2017, ο
Ανοδική θα
πληθωρισμός ανήλθε
είναι η ποσε 0,7%, λόγω των Το 2018, ο πληθωρισμός αναμένεται να
ρεία
των
τιμών των ενεργειακών ανέλθει σε 1,2%, ως αποτέλεσμα των
επενδύσεων
υψηλότερων
τιμών
του
πετρελαίου
προϊόντων και των
με
την
υψηλότερων τιμών στις
ανάπτυξη
υπηρεσίες, που συνδέονται με την
του κατασκευαστικού κλάδου. Επί-

Μάρτιος 2018

σης, αναμένεται να ενισχυθούν οι
εισαγωγές, λόγω της αύξησης της
ιδιωτικής κατανάλωσης και των
επενδύσεων, ενώ οι εξαγωγές θα σημειώσουν επιβράδυνση, κυρίως λόγω
της πεπερασμένης παραγωγικής ικανότητας στον τομέα του τουρισμού. Το
2018, ο πληθωρισμός αναμένεται να
ανέλθει σε 1,2%, ως αποτέλεσμα,
κυρίως, των υψηλότερων τιμών του
πετρελαίου, ενώ το 2019 σε 1,3%, εν
μέσω υψηλότερων πιέσεων στις εγχώριες τιμές από τη μισθολογική δυναμική.
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Αποτελέσματα 2017 για την Τράπεζα Κύπρου
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε τα δάνεια μειώθηκαν σε ετήσια βάση
προκαταρκτικά
κατά
2,2
δις
οικονομικά αποΕυρώ (20%) και
τελέσματα για το
κατά
8,8
δις
έτος
2017,
τα
(έναντι του Δεκεμοποία καταγράφοβρίου 2014). Τα
υν ζημίες ύψους
νέα δάνεια που
552 εκ. Ευρώ,
χορηγήθηκαν
λόγω της αύξησης
κατά τη διάρκεια
των προβλέψεων,
του 2017 ανήλτον
παρελθόντα Το τελευταίο τρίμηνο του 2017 υπήρξε θαν σε 2,2 δις
Αύγουστο. Τα μη για την Τράπεζα Κύπρου το ενδέκατο Ε υ ρ ώ
(+53%
εξυπηρετούμενα συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης των ΜΕΔ έναντι του 2016).

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,3
δις Ευρώ (+8%) σε ετήσια βάση και
ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις
υπολογίζεται σε 82%.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, κ. J.P. Hourican, δήλωσε ότι το τελευταίο τρίμηνο του
2017 υπήρξε το ενδέκατο συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης των ΜΕΔ καθώς
κι ότι το 2018 αναμένεται επιστροφή της Τράπεζας στην κερδοφορία.

Δημοσιονομικά μεγέθη έτους 2017
Τα δημοσιονομικά αποτελέσματα τος 82 εκ. Ευρώ το 2016 (0,5% του
του έτους 2017, που
ΑΕΠ). Αντίστοιπεριλαμβάνονται
χα, το πρωτογεΤο 2017 τα δημόσια έσοδα
στο τελευταίο ενημενές πλεόνασμα
αυξήθηκαν κατά 8,4%, με τη
ρωτικό δελτίο του
ανήλθε σε 841
μεγαλύτερη αύξηση να
Γραφείου Διαχείριεκ. Ευρώ (4,5%
σης Δημοσίου Χρέτου ΑΕΠ) έναντι
σημειώνεται στους έμμεσους
ους του Υπουργείου
547
εκ.
το
φόρους, λόγω της αύξησης
Οικονομικών,
κα2016 (3% του
των εισπράξεων από ΦΠΑ
ταγράφουν
πλεόΑΕΠ).
νασμα της τάξεως
Τα
δημόσια
των 361 εκ. Ευρώ
έσοδα αυξήθη(1,9% του ΑΕΠ) έναντι πλεονάσμακαν κατά 8,4%, αγγίζοντας τα 7,6

δις Ευρώ, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4,5% έναντι του 2016,
αγγίζοντας τα 7,3 δις ευρώ.
Τέλος, το δημόσιο χρέος
περιορίσθηκε σε 98,4% του ΑΕΠ και
ανήλθε σε 18,7 δις Ευρώ έναντι
19,4% το 2016, τόσο λόγω των
αποπληρωμών που πραγματοποιήθηκαν, όσο και λόγω του υψηλού
ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης
(3,9%). Το αποθεματικό ρευστό διαθεσίμων καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2018.

Στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, τον Ιανουάριο 2018 οι συνολικές καταθέσεις
παρουσίασαν καθαρή μείωση 557,9
εκ. Ευρώ, σε σύγκριση με καθαρή
αύξηση 259 εκ. τον Δεκέμβριο
2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής

ανήλθε σε 1,7%, σε σύγκριση με
3,1% τον Δεκέμβριο 2017. Τον Ιανουάριο 2018, το υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε 48,6 δις Ευρώ.
Τα δάνεια παρουσίασαν καθαρή
αύξηση 53 εκ. Ευρώ, σε σύγκριση
με καθαρή αύξηση 2,2 εκ. τον Δε-

κέμβριο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής έφθασε στο –1,5%, σε
σύγκριση με –1,7% τον Δεκέμβριο
2017. Το υπόλοιπο των συνολικών
δανείων ανήλθε σε 51,1 δις τον Ιανουάριο 2018.

Προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα 2017 για την Ελληνική Τράπεζα
Η Ελληνική Τράπεζα Κύπρου
(Hellenic Bank) ανακοίνωσε τα προκαταρκτικά οικονομικά
αποτελέσματα για το 2017, όπου σημειώνονται ζημίες ύψους 45 εκ. Ευρώ,
λόγω της απομείωσης δανείων και
της αύξησης των προβλέψεων. Οι
μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις
υποχώρησαν κατά 342 εκ. Ευρώ,
ανερχόμενες σε 2,16 δις (έναντι 2,5
δις στο τέλος του 2016). Οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 5% και ανήλθαν σε 5,08 δις έναντι 6,11 δις το
4

2016. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διατηρήθηκε στο
48%.
Ο Ανώτατος Εκτελεστικός
Διευθυντής, κος Ιωάννης
Μάτσης, χαρακτήρισε το
2017 ως χρονιά ορόσημο
για την αρχή πορείας
μεταμόρφωσης της Ελληνικής Τράπεζας, η οποία
υπήρξε η πρώτη τράπεζα
που πώλησε χαρτοφυλά-

Με ζημίες ύψους 45 εκ.
Ευρώ έκλεισε το 2017 για
την Ελληνική Τράπεζα.

κιο ΜΕΧ ύψους 145
εκ στην εταιρεία
B2Kapital Cyprus,
π ρ οχ ώ ρ ησ ε
στη
σύσταση της πρώτης
εταιρείας διαχείρισης ΜΕΧ στην Κύπρο και υλοποίησε
σχέδιο
εθελούσιας
αποχώρησης
231
υπαλλήλων.

Δελτίο Οικονομικών - Επιχειρηματικών Ειδήσεων

Κατασκευή νέου λιμένα στο Βασιλικό
Σε ανέγερση νέου ευποδομής
πιπρόσθετου λιμένα
που περιλαμστο
Βασιλικό,
σε
βάνουν επέκέκταση που εκμισθώταση του προθηκε για 99 έτη από
σήνεμου και
το Ηνωμένο Βασίλειο,
κατασκευή
πρόκειται να προβεί η
νέου υπήνεΑρχή
Λ ι μ έ ν ω ν Το έργο, συνολικού κόστους 130 μου κυματοθεκ. Ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί κυΚύπρου. Στον νέο
ραύστη, εκβάρίως μέσω δανεισμού με την παρολιμένα, με την επίση- χή κρατικής εγγύησης και αναμέ- θ υ ν σ η ,
νεται να ολοκληρωθεί το 2022.
μη ονομασία «Λιμένας
κατασκευή
Λεμεσού - Τερματικό
νέας προβλή2», θα πραγματοποιηθούν έργα τας και νέου κρηπιδώματος.

Το συνολικό κόστος του έργου θα
ανέλθει σε 130 εκατομμύρια Ευρώ.
Το έργο, για το οποίο έχουν ήδη
ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες, αναμένεται να ολοκληρωθεί το
2022. Μεγάλη είναι η σημασία των
νέων εγκαταστάσεων φορτοεκφόρτωσης χύδην οχληρών φορτίων, αφού
η μεταφορά της δραστηριότητας
αυτής από τον Λιμένα Λάρνακας θα
καταστήσει ευχερέστερη την αξιοποίησή του από τον μελλοντικό
επενδυτή.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Μετά την έκδοση από τη Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας Κύπρου παράτασης
της άδειας κατασκευής σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
στην εταιρεία P.E.C. Power Energy
Cyprus Ltd και την εξαγορά της
τελευταίας από τον όμιλο Cyfield,
αναμένεται, σύμφωνα με δηλώσεις
του επικεφαλής του ομίλου, η

έναρξη των εργασιών κατασκευής
ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού συνδυασμένου κύκλου (πετρέλαιο και
φυσικό αέριο) ισχύος 230 MW στην
περιοχή Μαρί Βασιλικού. Ο
σταθμός αναμένεται να τεθεί σε
πλήρη λειτουργία το φθινόπωρο του
2020.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της

PAEK, από τις 28 άδειες που έχουν
παραχωρηθεί, για συνολική παραγωγή 2.210,44 ΜW, πέντε συνολικής ισχύος 701,85 ΜW ανήκουν σε
ανεξάρτητους παραγωγούς, μεταξύ
των οποίων οι άδειες προς τις P.E.C.
Power Energy Cyprus Ltd, F.E.
First Electric Ltd και Lysarea
Energia Ltd.

Γεώτρηση ΕΝΙ-Total
Την ανακάλυψη εκτεταμένης στήλης φυσικού αερίου από την κοινοπραξία ENI-Total στο γεωτρητικό
στόχο Καλυψώ του τεμαχίου 6 της
κυπριακής ΑΟΖ ανακοίνωσαν οι
ΕΝΙ και ο υπουργός Ενέργειας της
Κύπρου. Η ανακάλυψη επιβεβαιώνει την ύπαρξη πετρελαϊκού συστή-

ματος και ανθρακικού ταμιευτήρα
με γεωλογικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά παρόμοια με του αιγυπτιακού κοιτάσματος Zohr. Λόγω
της ιδιομορφίας του Καλυψώ δεν
στάθηκε δυνατή η πλήρης εκτίμηση
της περιεκτικότητας του σε φυσικό
αέριο, που θα ανακοινωθεί μετά τη

μελέτη των ευρημάτων και τη διεξαγωγή δεύτερης επιβεβαιωτικής γεώτρησης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου πρόκειται για
εμπορεύσιμες ποσότητες της τάξεως
των 6-8 tcf.

Δάνειο ΕΤΕπ για τερματικό αποθήκευσης πετρελαιοειδών
Ο Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών
ανακοίνωσε τη σύναψη με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτικής σύμβασης 35 εκ. Ευρώ
για την ανέγερση ιδιόκτητου τερματικού αποθήκευσης πετρελαιοειδών.
Πρόκειται για το πρώτο έργο υποδομής που χρηματοδοτείται μέσω του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών
Επενδύσεων στην Κύπρο. Το τερματικό θα ανεγερθεί στο Ενεργειακό
Μάρτιος 2018

Κέντρο Βασιλικού
και
θα
αποτελείται από
έξι
δεξαμενές
αποθήκευσης
υγρών
καυσίμων, συνολικής
χωρητικότητας Η ανέγερση ιδιόκτητου τερματικού αποθήκευ200 χιλ. κυβι- σης πετρελαιοειδών στο Βασιλικό είναι το
πρώτο έργο υποδομής που χρηματοδοτείται
κών
μέτρων, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών
αγωγούς
και Επενδύσεων στην Κύπρο.
αντλιοστάσια,
συστήματα πυρασφάλειας και εκ. Ευρώ.

προστασίας, καθώς
και κτίριο διοίκησης. Η κατασκευή
του έργου, συνολικού κόστους 50
εκ. Ευρώ, αναμένεται να αρχίσει
εντός του 2018,
ενώ το εκτιμώμενο
όφελος για την
κυπριακή οικονομία αγγίζει τα 70
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Μείωση της ανεργίας στην Κύπρο τον Ιανουάριο
Γραφείο Οικονομικών &
Εμπορικών Υποθέσεων
Λευκωσίας
Διεύθυνση:
Λεωφ. Βύρωνος 8-10,
1096, Λευκωσία

Τηλ.: 00357 22 672219
Φαξ: 00357 22 672703
E-mail: ecocomnicosia@mfa.gr
Web.: www.agora.mfa.gr

Σύμφωνα με την
Στα- Σύμφωνα με την ίδια τερη μείωση
συγκριτιστική Υπηρεσία της πηγή, τον Ιανουάριο τικά με τον Δεκέμβριο
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2018 η Κύπρος
κα- 2017, σε επίπεδο Ευρω(EUROSTAT), τον Ιανου- τέγραψε την μεγαλύτερη παϊκής Ένωσης.
άριο 2018 η ανεργία
Σημειωτέον ότι η
στην
Κύπρο ανήλθε
ανεργία στην Κύπρο
σε 9,8% του ενεργά
κορυφώθηκε
την
οικονομικού
πληπερίοδο
μεταξύ
θυσμού, ποσοστό που
Ιουνίου - Δεκεμβρίαντιστοιχεί σε 42 χιλ.
ου 2013, κατά την
ανέργους,
εκ
των
οποία κινήθηκε σε
οποίων 22 χιλ. άνδρες
μηνιαίο μέσο όρο
και 20 χιλ. γυναίκες
τάξης
του
(52% και 48% του συ- Τον Ιανουάριο 2018, η Κύπρος κα- της
16,4% κι έκτοτε
τέγραψε
τη
μεγαλύτερη
ποσοστιαία
νόλου, αντίστοιχα).
μείωση ανεργίας στην Ε.Ε. συγκριτι- άρχισε να μειώνεΤο εν λόγω
ποσοστό
ται, ενώ είναι η
παρουσιάζεται αισθητά
πρώτη φορά, από
ποσοστιαία μείωση του
μειωμένο
σε σύγκριση δείκτη ανεργίας συγκρι- τον
Φεβρουάριο
του
με τον Δεκέμβριο 2017 τικά με τον Ιανουάριο 2012, που υποχωρεί
(οπότε ανήλθε σε 10,3%) του προηγούμενου έτους κάτω από το 10%.
και τον Ιανουάριο του και τη δεύτερη μεγαλύ2017 (12,6%).

Νέο Νομοσχέδιο για τουριστικές μονάδες
Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο
για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και κατηγοριοποίησης ξενοδοχείων και τουριστικών
καταλυμάτων.

Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο
του 1969, ρυθμίζει την ίδρυση και
λειτουργία ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων και προβλέπει:

- Εξάλειψη των αλληλοεπικαλύψεων
αρμοδιοτήτων, όπως η θεσμοθέτηση
Σύμφωνα με την αρμόδια Μονάδα αποκλειστικής αρμοδιότητας των
Διοικητικής
Μεταρπολεοδομιρύθμισης της Προεδρίκών
αρχών
Στις προβλέψεις του νέου
ας της Δημοκρατίας,
για
την
νομοσχεδίου περιλαμβάνονται
το εν λόγω νομοσχέδιο
έγκριση
ανέκαι έλεγχοι τύπου «Mystery
εντάσσεται στο «Σχέδιο
γερσης ξενοShopping”, που θα διενεργούνται
Δράσης για την Ανάπδοχείου και
από επιθεωρητές του υπό
τυξη» και αποσκοπεί
κατάργηση
σύσταση Υπουργείου Τουρισμού
στην διασφάλιση τουσυναρμοδιόριστικού
προϊόντος
τητας
του
υψηλής ποιότητας. Το νομοσχέδιο, Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού
που θα αντικαταστήσει με την ψήφι- Υιοθέτηση νέου συστήματος κατησή του τον περί Ξενοδοχείων και

γοριοποίησης των ξενοδοχείων, το
οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
τη δημιουργία νέων κατηγοριών ξενοδοχείων (Αστικά, Βoutique Ηotels
και Suite Ηotels) και υπήρξε πάγιο
αίτημα της πλειονότητας των φορέων και επαγγελματιών του κλάδου
- Επιτάχυνση και απλούστευση των
διαδικασιών για την έκδοση άδειας
λειτουργίας
- Ελέγχους “mystery shopping” που
θα διενεργούνται από τους επιθεωρητές
του
υπό
σύσταση
«Υφυπουργείου Τουρισμού» και θα
εξασφαλίζουν αποτελεσματικότερη
αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Νέο Υφυπουργείο Ναυτιλίας
Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θεσμοθετήθηκε τον παρελθόντα Ιούλιο με
σκοπό να ενισχύσει τον τομέα
ναυτιλίας, όπου παράγεται περί
το 7% του κυπριακού ΑΕΠ και
τυπικά άρχισε να λειτουργεί την
1η Μαρτίου τ.έ.

επεξεργαστούν και να εφαρμόσουν
προτάσεις πολιτικής, την εξεύρεση

Σε συνέντευξή της, η κα Ν. Πηλείδου, επικεφαλής στο νεοπαγές Υφυπουργείο, αναφέρθηκε
στις άμεσες προτεραιότητες για
την οργάνωση και τη δράση της Το νέο Υφυπουργείο, με έδρα τη Λεμεσό,
υπηρεσίας.
θεσμοθετήθηκε με σκοπό να ενισχύσει τον
Πέραν της ενίσχυσης του υφυπουργείου με στελέχη ικανά να

τομέα της ναυτιλίας, όπου παράγεται το
7% του κυπριακού ΑΕΠ.

χώρων στέγασης και τη δημιουργία
νέων δομών, η κα Πηλείδου θα
επικεντρωθεί στη δημιουργία ιστοσελίδας, την προώθηση της αναγνωρισιμότητας του Υφυπουργείου καθώς και την αυτοματοποίηση των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μεταξύ των στόχων της περιλαμβάνονται η ενθάρρυνση της εγγραφής
πλοίων στο κυπριακό νηολόγιο με
φορολογικά και άλλα κίνητρα, η
προσέλκυση πλοίων υψηλής χωρητικότητας καθώς και κυπρίων πολιτών στα ναυτικά επαγγέλματα.

