
Σύμφωνα με το Στρατηγικό 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Πολιτικής (ΣΠΔΠ) για την 
επόμενη τριετία, κύρια προ-
τεραιότητα της κυπριακής 
οικονομικής πολιτικής απο-
τελεί ο περιορισμός των 
οικονομικών επιπτώσεων 
της πανδημίας και η επανεκ-
κίνηση της οικονομίας, ήτοι, 
μεσοπρόθεσμα, η διασφάλι-
ση της ανθεκτικότητας του 
συστήματος υγείας, η εισο-
δηματική στήριξη των πολι-
τών και επιχειρήσεων, κα-
θώς και τομέων με σημαντι-
κή συνεισφορά στο ΑΕΠ και 
τη συνολική απασχόληση.  

Σύμφωνα με τις ενδεικτικές 
οικονομικές προβλέψεις 
που περιλαμβάνονται στο 
ΣΠΔΠ, η ύφεση θα ανέλθει 
σε 7% το 2020, για να    
αναπληρωθεί εν μέρει με 
ανάπτυξη 6% το 2021. Το 
ποσοστό ανεργίας θα    
ανέλθει από 7,1% το 2019 
σε 9% το 2020 και 7,5% το 
2021, ενώ το δημόσιο χρέος 

από 95,5% του ΑΕΠ το 
2019, θα ανέλθει σε 116,3% 
το 2020 με πτωτική τάση 
της τάξης του 103,2% το 
2021. Αντίστοιχα, η ιδιωτική 
κατανάλωση θα μειωθεί 
κατά 7,2% το τρέχον έτος 
και θα αυξηθεί κατά 4% το 
2021, ενώ για τις εισαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών ανα-
μένεται πτώση της τάξης 
του 21,3% το 2020 και αύ-
ξηση κατά 17,5% το 2021. 

Ως εξωγενείς παράγοντες 
που θα μπορούσαν να επι-
βαρύνουν περαιτέρω την 
κυπριακή οικονομία αναφέ-
ρονται στο ΣΠΔΠ η εξάπλω-
ση της πανδημίας στις κύρι-
ες κυπριακές τουριστικές 
αγορές Ρωσίας και Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, η συνεχιζό-
μενη πολιτική  προστατευ-
τισμού, οι γεωπολιτικές εξε-
λίξεις στην Ανατολική Μεσό-
γειο καθώς και τυχόν σύνα-
ψη ανεπαρκούς εμπορικής 
συμφωνίας ΕΕ-Ηνωμένου 
Βασιλείου.  

Στρατηγικό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής 2021-2023 

Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Κύπρου- Ρωσικής Ομοσπονδίας 

Ολοκληρώθηκαν οι         

διαπραγματεύσεις για την 

επικαιροποίηση της Συμφω-

νίας Αποφυγής Διπλής Φο-

ρολογίας Κύπρου – Ρωσίας, 

ύστερα από αίτημα της ρω-

σικής πλευράς.  

Η επικαιροποιημένη συμφω-

νία προβλέπει αύξηση στο 

15% της παρακράτησης 

φόρων επί των εισοδημάτων 

που προέρχονται από με-

ρίσματα (από 5% που ήταν 

προηγουμένως) καθώς και 

αντίστοιχη αύξηση στο 15% 

της παρακράτησης επί των 

τόκων (από 0%).   

Ως εξαιρέσεις στον γενικό 

αυτό κανόνα έχουν οριστεί –

υπό προϋποθέσεις- οι εται-

ρείες που είναι εισηγμένες 

στο χρηματιστήριο, τα ταμεία 

συντάξεως και οι ασφαλιστι-

κές εταιρείες που είναι θεσ-

μικοί επενδυτές, οι τόκοι από 

τραπεζικές καταθέσεις κα-

θώς και  οι τόκοι από εταιρι-

κά χρεόγραφα, κυβερνητικά 

χρεόγραφα και ευρωομόλο-

γα.  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
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Οικονομικές - 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Κύπρου 
Άλλα θέματα: 

 Πώληση μη εξυπη-

ρετούμενων δανείων 
από την Τράπεζα 
Κύπρου 

 Επιβράδυνση στον 

ρυθμό ανάπτυξης 
του κυπριακού ΑΕΠ  

 Κατασκευή φωτο-

βολταϊκού πάρκου 
στην Άλασσα  

 Σύμβαση Αποφυγής 

Διπλής Φορολογίας 
Κύπρου-Ελβετίας 

 Χρηματοδότηση 

κυπριακών επιχειρή-
σεων για την      
ανάπτυξη λύσεων 
αντιμετώπισης του 
COVID -19  

 Αύξηση ανεργίας το 

β’ τρίμηνο του 2020 

 Στα €2,1 δισ. το εμ-

πορικό έλλειμμα για 
την Κύπρο το α’ 
εξάμηνο του 2020 

 Νέα στατιστικά στοι-

χεία για τις οδικές 
μεταφορές 

 Αύξηση πωλήσεων 

ακινήτων σε ντόπιο-
υς αγοραστές 

 Έναρξη κατασκευής 

για την Μαρίνα Πα-
ραλιμνίου 

 

 

 

Ο περιορισμός των οικονομι-
κών επιπτώσεων της πανδη-
μίας και η επανεκκίνηση της 
οικονομίας είναι οι προτεραι-
ότητες που θέτει το Πλαίσιο 
για την κυπριακή οικονομία  



Η Τράπεζα Κύπρου ανακοί-

νωσε την πώληση χαρτοφυ-

λακίου μη εξυπηρετούμε-

νων δανείων (ΜΕΔ) μεικτής 

λογιστικής αξίας ύψους 916 

εκ. Ευρώ, κατόπιν της υ-

πογραφής σχετικής συμφω-

νίας με επενδυτικά ταμεία 

συνδεδεμένα με την Pacific 

Investment Management 

Company LLC (PIMCO). Η 

εν λόγω πώληση εντάσσε-

ται στο πλαίσιο του Προγ-

ράμματος «Helix 2» της 

Τράπεζας. 

Σύμφωνα με τη σχετική 

ανακοίνωση, το χαρτοφυλά-

κιο, καθαρής λογιστικής 

αξίας €440 εκ. Ευρώ, απο-

τελείται από 22.224 δάνεια, 

ιδιωτών και μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Η πώληση, 

που  αναμένεται να ολοκλη-

ρωθεί εντός του α’ εξάμηνο-

υ του 2021, θεωρείται ότι 

επιταχύνει τη μείωση του 

κινδύνου στον ισολογισμό 

της Τράπεζας, συρρικνώ-

νοντας τα ΜΕΔ κατά 24% 

και τον αντίστοιχο δείκτη 

έκθεσης σε ΜΕΔ κατά 5 

εκατοστιαίες μονάδες.  

σιο του Προγράμματος NER 

300 με αντικείμενο τις Και-

νοτόμες Τεχνολογίες Ανανε-

ώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ). Η συμφωνία προβ-

λέπει τη χορήγηση της χρη-

ματοδότησης του έργου 

από την Ευρωπαϊκή Τράπε-

ζα Επενδύσεων προς την 

Alfa Mediterranean, διαμέ-

σου της κ/Κυβέρνησης. 

Η μέγιστη χρηματοδότηση 

του πάρκου, το οποίο ανα-

μένεται να τεθεί σε λειτουρ-

Το Υπουργείο Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας προχώρη-

σε στην υπογραφή συμφω-

νίας κατασκευής φωτοβολ-

ταϊκού πάρκου, ισχύος 50 

ΜW στην περιοχή Άλασσα 

της Λεμεσού, με την εταιρεί-

α Alfa Mediterranean Enter-

prises Ltd. Η τελευταία ανα-

δείχθηκε φορέας υλοποίη-

σης του έργου σε ευρωπαϊ-

κό διαγωνισμό που ολοκλη-

ρώθηκε το 2014, στο πλαί-

γία το 2021, αγγίζει τα 60,2 

εκ. Ευρώ.  

Βασικό πλεονέκτημα του 

συγκεκριμένου πάρκου είναι 

ότι –σε αντίθεση με τα υπό-

λοιπα που διαθέτει η     

Κύπρος– θα περιλαμβάνει 

σύστημα αποθήκευσης της 

πλεονάζουσας ενέργειας. 

Το γεγονός αυτό είναι ουσι-

ώδους σημασίας για την 

περαιτέρω διείσδυση των 

ΑΠΕ στο κυπριακό ενεργει-

ακό σύστημα.  

Πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων από την Τράπεζα Κύπρου 

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 

Επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξης του κυπριακού ΑΕΠ  

μεγαλύτερη ιστορικά πτώ-

ση, σε επίπεδο τριμήνου, 

από το 1974. 

Όπως αναφέρει στη σχετική 

της ανακοίνωση η CYSTAT, 

ο εν λόγω αρνητικός      

ρυθμός ανάπτυξης συνδέε-

ται άμεσα με την εφαρμογή 

των προληπτικών μέτρων 

που έλαβε η  κ/Κυβέρνηση 

προς αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της πανδημί-

ας, ενώ αφορά, κατά σειρά, 

τους τομείς της φιλοξενίας – 

εστίασης, της μεταποίησης, 

των κατασκευών, των μετα-

φορών, του εμπορίου, της 

επισκευής οχημάτων και 

των τεχνών – διασκέδασης.  

Σύμφωνα με τις προκαταρ-

κτικές εκτιμήσεις που δημο-

σίευσε η Στατιστική Υπηρε-

σία Κύπρου (CYSTAT), ο 

ρυθμός ανάπτυξης του κυπ-

ριακού ΑΕΠ κατά το β’ τρί-

μηνο του 2020 ανήλθε σε -

11,9% συγκριτικά με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του 

2019, καταγράφοντας τη 

Ο αρνητικός 

ρυθμός 

ανάπτυξης της 

Κύπρου 

θεωρείται ότι 

συνδέεται άμεσα 

με τα μέτρα 

αντιμετώπισης 

της πανδημίας 

Σελ. 2 Οικονομικές - Επιχειρηματικές Ειδήσεις Κύπρου  

Το νέο πάρκο θα είναι το 
πρώτο που θα περιλαμ-
βάνει σύστημα αποθήκε-
υσης της πλεονάζουσας 
ενέργειας στην Κύπρο 



Υπεγράφη στη Λευκωσία 

από τον Υπουργό Οικονο-

μικών κ. Κ. Πετρίδη και τον 

Ελβετό Πρέσβη, πρωτό-

κολλο τροποποίησης της 

διμερούς σύμβασης απο-

φυγής διπλής φορολογίας 

Κύπρου-Ελβετίας, που είχε 

συναφθεί το 2014.  

Σύμφωνα με τη σχετική 

ανακοίνωση του Υπουργεί-

ου Οικονομικών, με το τρο-

ποποιητικό πρωτόκολλο 

εισάγονται οι υποχρεωτικές 

ελάχιστες απαιτήσεις που 

προβλέπονται από την 

πολυμερή σύμβαση για την 

εφαρμογή μέτρων πρόλη-

ψης της διάβρωσης της 

φορολογικής βάσης και της 

μεταφοράς κερδών του 

ΟΟΣΑ (Παρίσι 7.06.2017), 

από την οποία δεν καλυπ-

τόταν η Ελβετική Ομοσπον-

δία.  

Μετά την τελετή, ο κ. Πετρί-

δης δήλωσε ότι προσβλέ-

πει στην περαιτέρω προώ-

θηση και ενίσχυση της κοι-

νής και αμοιβαίας επωφε-

λούς σχέσης μεταξύ της 

Κύπρου και της Ελβετίας, 

ενώ, από πλευράς του, ο 

Ελβετός Πρέσβης ανέφερε 

ότι η διμερής σύμβαση α-

ποτελεί εργαλείο για ενίσ-

χυση των χρηματοοικονομι-

κών και οικονομικών σχέ-

σεων και τη δημιουργία 

ενός ασφαλέστερου πλαισί-

ου για τις χρηματοοικονομι-

κές και άλλες συναλλαγές. 

ανέργους και ποσοστό α-

νεργίας που άγγιξε το 6,8% 

(έναντι αριθμού 28.989 α-

νέργων και ποσοστού ανερ-

γίας 6,5% το αντίστοιχο 

τρίμηνο του 2019). Στο σύ-

νολο των ανέργων, ποσοσ-

τό 55% ήταν άνδρες και 

45% γυναίκες, ενώ οι πε-

ρισσότεροι (με ποσοστό 

33%) ανήκαν στην ηλικιακή 

ομάδα 25-34 ετών. 

Σύμφωνα με τα τελευταία 

στοιχεία της Στατιστικής 

Υπηρεσίας Κύπρου, το β’ 

τρίμηνο του έτους, η ανεργί-

α κατέγραψε αύξηση της 

τάξης του 4,6% συγκριτικά 

με την αντίστοιχη περσινή 

περίοδο, αντανακλώντας τις 

επιπτώσεις της πανδημίας 

στην αγορά εργασίας. 

Συγκεκριμένα, το β’ τρίμηνο 

του 2020 έκλεισε με 30.451 

Εκτιμάται, ωστόσο, ότι κατά 

την υπό εξέταση περίοδο, η 

απασχόληση στηρίχθηκε σε 

μεγάλο βαθμό στη βοήθεια 

που παραχωρούσε – κι 

εξακολουθεί να παραχωρεί 

- το κράτος στις επιχειρήσε-

ις, ως επιχορήγηση μέρους 

του μισθού των υπαλλήλων 

τους, στο πλαίσιο της αντι-

μετώπισης των επιπτώσε-

ων της πανδημίας.  

Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Κύπρου-Ελβετίας 

Ανεργία 

Χρηματοδότηση κυπριακών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη λύσεων 

αντιμετώπισης του COVID -19  

νοτομίας & Ψηφιακής Πολι-

τικής. 

Πρόκειται για τους διαγω-

νισμούς των «SEED-

COVID/0420» και 

«INNOVATE-

COVID/0420», που διεξήγα-

γε το Ίδρυμα Έρευνας & 

Καινοτομίας (ΙΔΕΚ), εποπ-

τευόμενος φορέας του Υφυ-

πουργείου, με αντικείμενο 

την ανάπτυξη ανταγωνιστι-

κών και καινοτόμων προϊ-

όντων - υπηρεσιών προς 

αντιμετώπιση της πανδημί-

ας.  

Τα δυο προγράμματα εξασ-

φαλίζουν συνολική χρημα-

τοδότηση ύψους 1,16 εκ. 

Ευρώ, με δικαιούχους 10 

κυπριακές επιχειρήσεις, εκ 

των οποίων οι επτά νεοφυε-

ίς.  

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγη-

ση των διαγωνισμών που 

προκηρύχθηκαν στο πλαίσι-

ο του «Εθνικού Σχεδίου 

Έρευνας & Καινοτομίας για 

ταχεία ανάπτυξη καινοτό-

μων προσεγγίσεων για την 

αντιμετώπιση των επιπτώ-

σεων του COVID-19» το 

οποίο είχε ανακοινώσει, τον 

περασμένο Απρίλιο, το Υ-

φυπουργείο Έρευνας, Και-

Τα εγκριθέντα 

προγράμματα 

εξασφαλίζουν 

συνολική 

χρηματοδότη

ση ύψους 1,16 

εκ. Ευρώ για 

10 κυπριακές 

επιχειρήσεις  

Σελ. 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 

Με ποσοστό ανεργί-
ας που άγγιξε το 
6,8% έκλεισε το β’ 
τρίμηνο του 2020 
στην Κύπρο 



Ξεκινούν οι εργασίες για 

την κατασκευή της Μα-

ρίνας Παραλιμνίου, στις 

ανατολικές ακτές της 

Κύπρου, ύστερα από 

την εξασφάλιση της τελι-

κής οικοδομικής άδειας 

εκ μέρους της αρμόδιας 

Επαρχιακής Διοίκησης 

Αμμοχώστου.  

Η Μαρίνα Παραλιμνίου, 

που θα επιτρέπει τον 

ελλιμενισμό 300 σκα-

φών και θα περιλαμβά-

νει ποικίλες τουριστικές 

υποδομές, αναμένεται 

να ολοκληρωθεί το 

2023, ενώ θεωρείται ότι 

θα αποτελέσει ιδανικό 

συμπλήρωμα στις υπη-

ρεσίες που θα παρέχει η 

γειτονική Μαρίνα της Αγ. 

Νάπας, δυναμικότητας 

600 θέσεων ελλιμενισ-

μού και συνολικού π/υ 

250 εκ. Ευρώ. Οι δυο 

Μαρίνες, που απέχουν 

μόλις 12 ναυτικά μίλα η 

μια από την άλλη, ανα-

μένεται ότι θα αναδείξο-

υν το τουριστικό προϊόν 

της Επαρχίας Αμμοχώσ-

του, κυρίως στο κομμάτι 

του τουρισμού πολυτε-

λών σκαφών αναψυχής, 

όπου η ζήτηση είναι, 

σύμφωνα με τον Δήμο 

Παραλιμνίου, αρκετά 

αυξημένη.  

Μαρίνα Παραλιμνίου 

Στα €2,1 δισ. το εμπορικό έλλειμμα για την Κύπρο το α’ εξάμηνο του 2020 

Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της 

Eurostat για το α’ εξάμηνο του 2020, 

οι συνολικές εξαγωγές της Κύπρου 

ανήλθαν σε 1,5 δισ. Ευρώ, καταγρά-

φοντας μείωση της τάξης του 10% 

συγκριτικά με το ίδιο εξάμηνο του 

2019. Ιδιαίτερη μείωση, της τάξης 

του 43%, παρατηρείται στις εξαγω-

γές προς την ΕΕ, ενώ, αντίθετα, αύ-

ξηση (της τάξης του 21%) σημειώνε-

ται στις εξαγωγές προς τρίτες χώρες. 

Μείωση παρουσίασαν και οι εισαγω-

γές, οι οποίες, το α’ εξάμηνο του 

έτους, ανήλθαν σε 3,6 δισ. Ευρώ, 

καταγράφοντας μείωση της τάξης 

του 11%  συγκριτικά με πέρυσι. Από 

το σύνολο των εισαγωγών, 2,1 δισ. 

Ευρώ προήλθαν από την ΕΕ (-12% 

συγκριτικά με το 2019) και 1,5 δισ. 

Ευρώ από τον υπόλοιπο (-9%).  

Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό 

έλλειμμα για την Κύπρο κατά την 

υπό εξέταση περίοδο διαμορφώθηκε 

στα -2,1 δισ. Ευρώ (σε σύγκριση με -

2,4 δισ. Ευρώ το 2019), εκ των ο-

ποίων  -1,6 δισ. Ευρώ αφορούν συ-

ναλλαγές με την ΕΕ και -0,5 δισ. 

Ευρώ συναλλαγές με τον υπόλοιπο 

κόσμο. 

Οδικές μεταφορές 

Αισθητή μείωση στις οδικές μεταφορές φορτίων επέ-

φεραν τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω 

της πανδημίας, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020.  

Όπως ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 

μεταξύ Ιανουαρίου - Μαρτίου 2020, το συνολικό βάρος 

των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός  

Κύπρου κατέγραψε μείωση της τάξης του 12,8% σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αντίσ-

τοιχα, το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς 

από και προς την Κύπρο σημείωσε επίσης μείωση 

που άγγιξε το 6,7%. 

Αγορά ακινήτων 

Μείωση της τάξης του 36% καταγράφουν οι 

πωλήσεις ακινήτων σε ξένους τον Ιούλιο του 

2020, συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2019, 

όπως δείχνουν τα στοιχεία του Κυπριακού 

Κτηματολογίου. Ωστόσο, η μείωση αυτή 

μετριάζεται από αντίστοιχη αύξηση των πω-

λήσεων της τάξης του 17% σε ντόπιους 

αγοραστές, οι οποίοι αναπληρώνουν εν 

μέρει το κενό που προκάλεσε η πανδημική 

κρίση στην κυπριακή αγορά ακινήτων. 

Οι πωλήσεις του Ιουλίου αφορούν κυρίως τη 

Λευκωσία, ενώ θεωρείται ότι αποτελούν, σε 

μεγάλο ποσοστό, αποτέλεσμα της αξιοποίη-

σης των κινήτρων που παρέχει η Κυπριακή 

Κυβέρνηση για επιδότηση επιτοκίων σε στε-

γαστικά και επιχειρηματικά δάνεια.  

Μείωση 

καταγράφουν οι 

πωλήσεις ακινήτων 

σε ξένους και 

αύξηση οι πωλήσεις 

σε ντόπιους 

αγοραστές τον 

Ιούλιο 
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