
Αντίθετα, θετική ήταν η 

ετήσια μεταβολή στις 

κατηγορίες 

«δραστηριότητες νοικο-

κυριών ως εργοδο-

τών» (+2,1%) υγεία/ 

κοινωνική μέριμνα 

(+1,9%) ενημέρωση/ 

επικοινωνία (+1,4%), 

δημόσια διοίκηση 

(+1,1%) και διαχείριση 

ακινήτων (+1%).  

Σύμφωνα με τα στοιχεί-
α που εξέδωσε η Κυπρι-
ακή Στατιστική Υπηρε-
σία για το 2020, το  
κυπριακό ΑΕΠ υπέστη 
συρρίκνωση που αγγίζει 
το -5,1%, αφού το 2020 
ανήλθε σε 21 δισ. Ευρώ 
έναντι 22,29 δισ. το 
2019.  

Οι οικονομικοί τομείς 

που επηρεάστηκαν πε-

ρισσότερο από την παν-

δημία ήταν, κατά σειρά, 

ξενοδοχεία/εστίαση     

(-39,1% συγκριτικά με 

το 2019), τέχνες/

διασκέδαση (-13,7%), 

παροχή νερού/   επε-

ξεργασία λυμάτων        

(-11,5%), λοιπές υπηρε-

σίες (-11,2%), 

μεταφορά/ αποθήκευση 

(-10,4%), διοικητικές 

δραστηριότητες (-9,6%) 

και παραγωγή ηλεκτρι-

κού ρεύματος/ φυσικού 

αερίου (-9,2%).  

Ύφεση κυπριακής οικονομίας  

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο, Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων  
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Δρομολόγια κρουαζιέρας μεταξύ Ισραήλ – 

Κύπρου - Ελλάδας 

Σύμφωνα με ανακοίνω-
ση του κυπριακού Υφυ-
πουργείου Τουρισμού, η 
Κύπρος έχει ενταχθεί 
στο πρόγραμμα κρουα-
ζιέρας της εταιρείας 
Royal Caribbean Inter-
national για την        
επερχόμενη θερινή πε-
ρίοδο αλλά, ενδεχομέ-
νως, και για τους φθινο-
πωρινούς μήνες του 
2021. 
Τα νέα δρομολόγια  

κρουαζιέρας, που θα 

έχουν ως σημείο εκκίνη-

σης και τερματισμού το 

Ισραήλ και ως ενδιάμε-

σους σταθμούς την Ελ-

λάδα και την Κύπρο, 

αναμένεται να έχουν 

θετική επίδραση στον 

κυπριακό τουρισμό που 

κατά το 2020 είχε απώ-

λειες εσόδων 2,29 δισ. 

Ευρώ έναντι του 2019 

(μείωση 85,4%).  

Κίνητρα προς αεροπορικές εταιρείες 

Εγκρίθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 

παράταση, έως τα τέλη 

του 2020, εφαρμογής 

του κυπριακού      

προγράμματος κινήτ-

ρων προς αεροπορικές 

εταιρείες, όπως   ανα-

κοίνωσε το Υπουργείο 

Μεταφορών, Επικοινω-

νιών & Έργων. Η   ε-

νίσχυση, συνολικού 

ύψους 6,3 δισ. Ευρώ, 

χρηματοδοτείται από 

το κυπριακό Κράτος 

και αποσκοπεί στην 

αντιμετώπιση των   

επιπτώσεων της πανδη-

μίας και την αποκατάσ-

ταση των αεροπορικών 

συνδέσεων με τους 

κυπριακούς αερολιμέ-

νες Λάρνακας και Πά-

φου. 

Τα νέα δρομολόγια ανα-

μένεται ότι θα έχουν 

θετική επίδραση στον 

κυπριακό τουρισμό.  



2,254 εκ. Ευρώ.  

Το έργο αφορά στην ενοποί-

ηση των διαφόρων ταχυδρο-

μικών συστημάτων και υπο-

συστημάτων που χρησιμο-

ποιούνται από τα Κυπριακά 

Ταχυδρομεία, με σκοπό την 

αύξηση της παραγωγικότη-

τας και την καλύτερη εξυπη-

ρέτηση του πολίτη. Περιλαμ-

βάνει την ιδιαίτερα χρήσιμη 

λόγω πανδημίας δημιουργία 

συστήματος ανέπαφων συ-

ναλλαγών με αυτόματες θυ-

Σε κοινή συνέντευξη τύπου 
που παραχώρησαν, ο       
Υπουργός Μεταφορών, Επι-
κοινωνιών & Έργων, κ. Γ. 
Καρούσος και ο Υφυπουργός 
Έρευνας, Καινοτομίας & 
Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κ. 
Κόκκινος, ανακοίνωσαν την 
έναρξη του έργου ψηφιακής 
αναβάθμισης των Κυπρια-
κών Ταχυδρομείων, το οποίο 
ανατέθηκε, κατόπιν διε-
θνούς διαγωνιστικής διαδι-
κασίας, στην ελληνική κοι-
νοπραξία Cosmos Business 
Systems A.E.- CBS IT Sys-
tems Cyprus Ltd, έναντι 

ρίδες παράδοσης αντικειμέ-

νων. 

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία 

Ψηφιακή αναβάθμιση Κυπριακών Ταχυδρομείων  

έμφαση στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, προβλέπει τη 

χορήγηση, για τους μεν ελε-

ύθερους επαγγελματίες, του 

ποσού των 700 Ευρώ, για 

τους δε εργοδότες ποσού 

που κυμαίνεται μεταξύ 1.200 

και 15.000 Ευρώ, ανάλογα 

με τον αριθμό των ατόμων 

που απασχολούν.  

Αποτελεί το τέταρτο, κατά 

σειρά, πακέτο στήριξης της 

οικονομίας έναντι των οικο-

νομικών επιπτώσεων της 

πανδημίας, με το συνολικό 

ποσό που έχει παραχωρηθεί 

μέχρι σήμερα για την προσ-

τασία της κυπριακής επιχει-

ρηματικότητας από την τρέ-

χουσα κρίση να ανέρχεται 

πλέον στο 1,6 δισ. Ευρώ.  

Οικονομική στήριξη επιχειρήσεων  

Σε 70 εκ. Ευρώ ανέρχεται το 

νέο πρόγραμμα εφάπαξ οι-

κονομικής στήριξης για τις 

επιχειρήσεις και τους εργα-

ζομένους, το οποίο ανήγγει-

λε ο Υπουργός Οικονομικών, 

κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, 

προς αντιμετώπιση των οι-

κονομικών επιπτώσεων της 

πανδημίας .  

Το πρόγραμμα, που δίνει 

Το 2020, ο Γενικός Δείκτης 
Κύκλου Εργασιών στη Βιο-
μηχανία κατέγραψε ετήσια 
πτώση της τάξης του -7,7% 
(αγγίζοντας τις 128 μονάδες 
βάσης), ύστερα από 4 χρόνι-
α συνεχόμενης ανόδου, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που 
δημοσίευσε η Στατιστική 
Υπηρεσία Κύπρου.  

Από την ανάλυση του εν 

λόγω Γενικού Δείκτη για το 

2020 προκύπτει ότι ο επιμέ-

ρους δείκτης «Εγχώρια Αγο-

ρά» μειώθηκε κατά -9,9% 

(έναντι αύξησης 7,7% το 

2019), ενώ, αντίθετα, ο   

δείκτης «Εξαγωγές» αυξή-

θηκε κατά 5% (έναντι 7,1% 

το 2019). Αρνητική μεταβο-

λή καταγράφεται σε όλους 

τους κλάδους με εξαίρεση 

τους κλάδους παραγωγής 

«Προϊόντων Διύλισης 

Πετρελαίου/ Χημικών Ουσι-

ών και Φαρμακευτικών Προ-

ϊόντων και Σκευασμά-

των» (+13% έναντι του 

2019) και κατασκευής 

«Ηλεκτρονικών και Οπτικών 

Προϊόντων και Ηλεκτρολο-

γικού Εξοπλισμού» (+1,7%). 

Σελ. 2 Δελτίο Οικονομικών Ειδήσεων Κύπρου 

Το συνολικό ποσό 

που έχει 

παραχωρηθεί μέχρι 

σήμερα για την 

προστασία της 

κυπριακής 

επιχειρηματικότητας 

από την πανδημία  

ανέρχεται πλέον στο 

1,6 δισ. Ευρώ 

Το 2020, σχεδόν όλοι 

κλάδοι του δείκτη     

Κύκλου Εργασιών στη 

Βιομηχανία παρουσία-

σαν αρνητική μεταβολή. 

Το έργο ανέλαβε η ελληνική 

κοινοπραξία Cosmos Busi-

ness Systems A.E.- CBS IT 

Systems Cyprus Ltd, έναντι 

2,254 εκ. Ευρώ. 



Κατά -1,8% μειώθηκαν το 

2020 οι ελληνικές εξαγωγές 

στην κυπριακή αγορά, αφού 

ανήλθαν σε 1,626 δισ. Ευρώ, 

έναντι 1,657 δισ. Ευρώ το 

2019.  

Αντίστοιχα, οι κυπριακές 

εξαγωγές στην Ελλάδα α-

νήλθαν σε 229,110 εκ. Ευρώ 

το 2020 έναντι 229,325 εκ. 

Ευρώ το 2019, σημειώνον-

τας οριακή μείωση της τάξης 

του 0,1%.  

Η Ελλάδα διατήρησε το έτος 

2020 τη θέση του πρώτου 

προμηθευτή της κυπριακής 

αγοράς, καταλαμβάνοντας 

μερίδιο της τάξης του 

21,68% στο σύνολο των  

κυπριακών εισαγωγών, 

έναντι αντίστοιχου μεριδίου 

20,21% που κατείχε το 2019.  

δάνεια στο κυπριακό τραπε-

ζικό σύστημα κατέγραψαν 

καθαρή αύξηση ύψους 2,8 

εκ. Ευρώ, σε σύγκριση με 

καθαρή αύξηση ύψους 583,7 

εκ. Ευρώ τον Δεκέμβριο του 

2020.  

Αντίστοιχα, ο ετήσιος      

ρυθμός μεταβολής ανήλθε 

σε 3,1%, σε σύγκριση με 

2,7% τον Δεκέμβριο 2020, 

ενώ το υπόλοιπο των συνολι-

κών δανείων άγγιξε τα 31,8 

Σε 24,8 δισ. Ευρώ (118% του 

ΑΕΠ) εκτιμάται ότι ανήλθε 

το δημόσιο χρέος της      

Κύπρου στις 31.12.2020, 

έναντι 20,9 δισ. (95,5% του 

ΑΕΠ) στο τέλος του 2019, 

σύμφωνα με το σχετικό   

δελτίο που εξέδωσε το Γρα-

φείο Διαχείρισης Δημοσίου 

Χρέους.  

Όσον αφορά το χρέος νοικο-

κυριών κι επιχειρήσεων, τον 

Ιανουάριο 2021 τα συνολικά 

δισ. Ευρώ.  

Στις 30.11.20, τα μη εξυπη-

ρετούμενα δάνεια ανήλθαν 

σε 5,6 δισ. Ευρώ 

(καταλαμβάνοντας ποσοστό 

19% επί του συνόλου των 

δανείων).  

Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο 

των καταθέσεων, αυτό    

ανήλθε σε 47,9 δισ. Ευρώ 

τον Ιανουάριο 2021 . 

Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Κύπρου  

Δημόσιο χρέος 

καθώς και την κάλυψη  μέ-

ρους του κόστους για την 

απόκτηση ιδιόκτητης κατοι-

κίας για τους κατοίκους των 

ορεινών, μειονεκτικών και 

ακριτικών περιοχών της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Η προβλεπόμενη ενίσχυση 

δεν θα υπερβαίνει τις 55 

χιλιάδες Ευρώ ανά δικαιού-

χο.  

Κύριος στόχος του μέτρου  

αποτελεί η αναστροφή του 

κύματος αστυφιλίας και η 

ενθάρρυνση της παραμονής 

του πληθυσμού της κυπρια-

κής υπαίθρου στις εστίες 

του.  

Ενίσχυση κυπριακής υπαίθρου  

Ανακοινώθηκε νέο, ενισχυ-

μένο πακέτο μέτρων για την 

τόνωση της κυπριακής    

υπαίθρου, το οποίο καλύπτει 

387 κυπριακές κοινότητες.  

Το μέτρο περιλαμβάνει κυρί-

ως την παροχή ετήσιων επι-

δομάτων (μέγιστου ύψους 

600 Ευρώ ανά δικαιούχο) 

Σελ. 3 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 

Η Ελλάδα 

διατήρησε το 

έτος 2020 τη 

θέση του 

πρώτου 

προμηθευτή 

της κυπριακής 

αγοράς,. 



Συγκεκριμένα, οι δαπάνες 

σημείωσαν αύξηση της τά-

ξης του 11,5%, με το μεγαλύ-

τερο μέρος τους να οφείλε-

ται στα προγράμματα στήρι-

ξης της οικονομίας και της 

απασχόλησης (συνολικού 

ύψους 546,5 εκ. Ευρώ).  

Από πλευράς τους, τα έσοδα 

μειώθηκαν κατά 355,3 εκ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

έδωσε στη δημοσιότητα η 

Κυπριακή Στατιστική Υπη-

ρεσία, κατά το έτος 2020 το 

δημοσιονομικό έλλειμμα 

ανήλθε σε 1.059 εκ. Ευρώ, 

(ποσό που αντιστοιχεί σε 5% 

του ΑΕΠ), έναντι πλεονάσ-

ματος 325,9 εκ. Ευρώ (1,5% 

του ΑΕΠ ) που καταγράφηκε 

το 2019.  

Ευρώ (3,8%), λόγω, κυρίως, 

της πτώσης των εσόδων που 

προέρχονται από φόρους 

παραγωγής και εισαγωγές, 

με τα καθαρά έσοδα από 

εισπράξεις ΦΠΑ να εμφανί-

ζονται μειωμένα κατά 165,4 

εκ. Ευρώ (8%). 

Μνημόνιο Συναντίληψης EuroAsian Interconnector 

Δημοσιονομικό έλλειμμα  

νέρχεται σε 60% επί του 

συνολικού κόστους, ενώ αυ-

ξάνεται σε 80%, στην περίπ-

τωση που οι δικαιούχοι εμ-

πίπτουν σε κατηγορία ευά-

λωτων καταναλωτών.   

Η επιδότηση ανά δικαιούχο 

θα κυμαίνεται μεταξύ 22 και 

32 χιλιάδες Ευρώ και θα 

μπορεί να περιλαμβάνει ερ-

γασίες θερμομόνωσης, αντι-

κατάστασης κουφωμάτων, 

εγκατάστασης συστημάτων 

σκίασης, εγκατάσταση ή 

αντικατάσταση ηλιακών και 

φωτοβολταϊκών συστημά-

των, κλιματιστικών, και μπα-

ταριών αποθήκευσης ηλια-

κής ενέργειας. 

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών 

Το Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου & Βιομηχανίας 

προκήρυξε το πρόγραμμα 

επιδοτήσεων «Εξοικονομώ – 

Αναβαθμίζω τις Κατοικίες», 

το οποίο παρέχει οικονομικά 

κίνητρα για την ενεργειακή 

αναβάθμιση υφιστάμενων 

ενεργοβόρων κατοικιών. Το 

ποσοστό επιχορήγησης α-

Υπογράφτη-

κε στη Λευ-

κωσία Μνη-

μόνιο Συναν-

τίληψης για 

την προώθη-

ση της συ-

νεργασίας 

Ελλάδας, 

Κύπρου και 

Ισραήλ, με 

αντικείμενο 

τον σχεδιασ-

μό και την 

πιθανή α-

νάπτυξη του 

αγωγού διασύνδεσης των 

δικτύων ηλεκτρισμού των 

τριών χωρών.  

Στη σχετική τελετή  συμμε-

τείχαν και υπέγραψαν το 

Μνημόνιο η Κύπρια         

Υπουργός Ενέργειας, Εμπο-

ρίου & Βιομηχανίας, κα Να-

τάσα Πηλείδου, ο Ισραηλι-

νός Υπουργός Ενέργειας, κ. 

Yuval Steinitz και, διαδικτυ-

ακά, ο Έλληνας Υπουργός 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 

κ. Kωνσταντίνος Σκρέκας.  

Στην κοινή δήλωση που εξέ-

δωσαν οι τρεις Υπουργοί, 

συμφωνήθηκε να εξεταστεί 

η δυνατότητα υλοποίησης 

του έργου, να διευκολυνθεί η 

έγκαιρη χορήγηση των απα-

ραίτητων αδειών και εγκρί-

σεων, να επιτευχθεί συντο-

νισμός μεταξύ των ρυθμιστι-

κών αρχών και των διαχει-

ριστικών συστημάτων μετα-

φοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

καθώς και εναρμόνιση των 

τεχνικών προτύπων και, 

τέλος, να εξεταστεί η       

διασφάλιση της ανθεκτικό-

τητας και αξιοπιστίας του 

καλωδίου διασύνδεσης.  

Σελ. 4 Δελτίο Οικονομικών Ειδήσεων Κύπρου 



Όπως προκύπτει από τα 

στατιστικά στοιχεία που 

έδωσε στη δημοσιότητα η 

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, 

στο τέλος του 2020 οι επεν-

δυτικοί οργανισμοί που είναι 

εγγεγραμμένοι στην Κύπρο 

ανήλθαν σε 222, έναντι 208 

τον Σεπτέμβριο του ίδιου 

έτους. Η αύξηση του ενεργη-

τικού κατά το ίδιο διάστημα 

υπήρξε οριακή, της τάξης 

του 0,3%, από 5.602,7 εκ. 

Ευρώ τον Σεπτέμβριο 2020 

σε 5.616,8 εκ. Ευρώ τον Δε-

κέμβριο.  

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεί-

α, έχει σημειωθεί θεαματική 

αύξηση τόσο στον αριθμό 

όσο και στο ύψος του ενερ-

γητικού των επενδυτικών 

οργανισμών από το 2008, 

κατά το οποίο στην Κύπρο 

ήταν εγγεγραμμένοι 55 ε-

πενδυτικοί οργανισμοί, με 

συνολικό ενεργητικό ύψους 

1.275,2 εκ. Ευρώ. 

ψης.  

Για το 2021, ο οίκος αναμέ-

νει ρυθμό ανάπτυξης της 

κυπριακής οικονομίας της 

τάξης του 3,8%, ποσοστό 

ανεργίας 7% (από 7,6% το 

2020) και δημόσιο χρέος 

που θα αγγίξει το 103,8% 

του ΑΕΠ (από αντίστοιχο 

ποσοστό 119% το 2020).  

Στην πρόσφατη αξιολόγηση 

που εξέδωσε, ο διεθνής οί-

κος Standard & Poor’s διατή-

ρησε την πιστοληπτική ικα-

νότητα της Κύπρου στην 

επενδυτική βαθμίδα (BBB-) 

με σταθερή προοπτική, εκτι-

μώντας ότι οι δυσμενείς ε-

πιπτώσεις της πανδημίας θα 

αμβλυνθούν, χάρη στα κον-

δύλια από τον Μηχανισμό 

Ανθεκτικότητας και Ανάκαμ-

Επενδυτικά ταμεία 

Αξιολόγηση Standards & Poor’s 

ματοποιηθείσες πληρωμές 

προκύπτει ότι κατά την 

προγραμματική περίοδο 

2014-2020 απορροφήθηκε 

από τα διαθέσιμα κονδύλια 

των ευρωπαϊκών διαρθρωτι-

κών και επενδυτικών ταμεί-

ων ποσοστό 35% μέχρι το 

τέλος του 2018, 48% μέχρι 

το τέλος του 2019 και 57% 

μέχρι το τέλος του 2020.  

Αντίστοιχα, το ποσό που 

αναμένεται να λάβει η    

Κύπρος κατά την τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο 

2021 – 2027 ανέρχεται συ-

νολικά σε 2,7 δισ. Ευρώ. 

Απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων 

Τα τελευταία έτη, η Κύπρος 

έχει επιτύχει απορρόφηση 

ευρωπαϊκών κονδυλίων σε 

ποσοστό που ξεπερνά τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμ-

φωνα με την ετήσια έκθεση 

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.  

Συγκεκριμένα, από τις πραγ-
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Η αύξηση που έχει σημειωθεί 

στον αριθμό και στο ύψους 

του ενεργητικού των επενδυ-

τικών οργανισμών από το 

2008 είναι θεαματική. 


