
Με 29 ψήφους υπέρ 

και 26 κατά υιοθέτησε 

η Ολομέλεια της   

Κυπριακής Βουλής 

των Αντιπροσώπων το 

αναθεωρημένο σχέδιο 

του Κρατικού Προϋ-

πολογισμού για το 

2021, αφού προηγου-

μένως ενέκρινε τροπο-

λογίες που αφορούν σε 

κονδύλια κοινωνικού, 

κυρίως, περιεχομένου. 

Ο νέος    προϋπολο-

γισμός προβλέπει, 

σύμφωνα με την 

έκθεση της Κοινοβου-

λευτικής Επιτροπής 

Οικονομικών, την 

πραγματοποίηση δα-

πανών ύψους 7,158 

δισ. Ευρώ και αντίστο-

ιχα έσοδα που ανέρ-

χονται σε 6,48 δισ. 

Ευρώ, εξαιρουμένων 

των χρηματοοικονομι-

κών ροών. 

Έγκριση κρατικού προϋπολογισμού 

Μέτρα στήριξης εργαζομένων κι επιχειρήσεων 

Επιπρόσθετα μέτρα 

στήριξης εργαζομένων 

κι επιχειρήσεων ύψους 

350-450 εκ. Ευρώ α-

νακοίνωσαν, σε κοινή 

συνέντευξη τύπου που 

παραχώρησαν, οι  Υ-

πουργοί Οικονομικών, 

κ. Κ. Πετρίδης και 

Εργασίας, Πρόνοιας & 

Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων, κα Ζ. Αιμιλιανί-

δου. 

Στα νέα μέτρα περι-

λαμβάνονται, μεταξύ 

άλλων και υπό συγ-

κεκριμένες προϋποθέ-

σεις, η κάλυψη λειτο-

υργικών δαπανών για 

εταιρείες και αυτοα-

πασχολούμενους, η 

αναστολή πληρωμής 

τόκων και δόσεων δα-

νείων, η αναστολή 

καταβολής ενοικίου 

επαγγελματικών χώ-

ρων καθώς και φορο-

λογικές ελαφρύνσεις 

ιδιοκτητών που προβα-

ίνουν σε μείωση του 

μισθώματος. Επίσης, 

ανακοινώθηκαν οι νέες 

προβλέψεις για την 

επιδότηση του εργατι-

κού κόστους επιχειρή-

σεων, με έμφαση εκεί-

νες που δραστηριοποι-

ούνται στον τουριστικό 

κλάδο. 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Νέο 5ετές ευρωπαϊκό ομόλογο  

Το Γραφείο Διαχείρισης 

Δημοσίου Χρέους της  

Κυπριακής Δημοκρατί-

ας ανακοίνωσε την 

έκδοση 5ετούς ευρωπα-

ϊκού ομολόγου ύψους 1 

δισ. Ευρώ, με μηδενικό 

ονομαστικό επιτόκιο, 

ημερομηνία λήξης την 

9.2.2026 και αναδόχους 

τις τράπεζες Barclays, 

BNP Paribas, JP Mor-

gan, Morgan Stanley 

και Société Générale.  

Το ομόλογο, το οποίο 

πρόκειται να εισαχθεί 

στο Χρηματιστήριο του 

Λονδίνου σύμφωνα με 

το Πρόγραμμα «Euro 

Medium Term Note», 

τιμολογήθηκε με από-

δοση επαναγοράς της 

τάξης του 0,053% (+48 

μονάδες βάσης πάνω 

από την τιμή αναφοράς 

mid-swaps). Η νέα αυτή 

έκδοση, η οποία αποτε-

λεί το πρώτο άνοιγμα 

της Κύπρου στις διε-

θνείς αγορές για το 

2021, εντάσσεται στη 

Μεσοπρόθεσμη Στρα-

τηγική Διαχείρισης Δη-

μόσιου Χρέους για την 

τριετία 2021-2023.  

Το νέο ομόλογο, ύψους 1 

δισ., εγκαινιάζει το άνοιγμα 

της Κύπρου στις διεθνείς 

αγορές για τη φετινή χρονιά. 



Η χρηματοδοτική πολιτική του Υ-

πουργείου Ενέργειας, Εμπορίου & 

Βιομηχανίας για την ερχόμενη επ-

ταετία 2021-2027, την οποία παρο-

υσίασε επίσημα σε συνέντευξη τύ-

που η Υπουργός, κα Ν. Πηλείδου, 

θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυ-

ση της διεθνούς ανταγωνιστικότητα 

των κυπριακών επιχειρήσεων, μέσα 

από τη χρηματοδότηση δράσεων 

σε τομείς που θεωρούνται ως υψη-

λής προστιθέμενης αξίας (πράσινη 

ενέργεια, κυκλική οικονομία, συμ-

πράξεις, ψηφιακός μετασχηματισ-

μός και δημιουργία καινοτόμων 

προϊόντων/ υπηρεσιών).  

Ο συνολικός προϋπολογισμός για 

τη νέα επταετία αναμένεται να 

αγγίξει τα 400 εκ. Ευρώ (από 120 

εκ. Ευρώ που ήταν την επταετία 

2014-2020), ενώ, μόνο για το 2021, 

υπολογίζεται στα 90 εκ. Ευρώ.  

δημοσίευσε τα 

στοιχεία της του-

ριστικής κίνησης 

για το σύνολο 

του έτους 2020, 

σύμφωνα με τα 

οποία οι   του-

ριστικές αφίξεις 

μειώθηκαν κατά 

-84% συγκριτικά 

με το έτος 2019 

(συγκεκριμένα, 

μόλις 632 χιλιάδες τουρίστες επισ-Η Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία 

κέφτηκαν την Κυπριακή Δημοκρα-

τία το 2020 έναντι 3,98 εκατομμυ-

ρίων το 2019).  

Σε ό,τι αφορά τις βασικές χώρες 

προέλευσης του εισερχόμενου του-

ρισμού στην Κύπρο, σημαντικότε-

ρη φαίνεται να ήταν η ετήσια μείω-

ση στις αφίξεις από το Ηνωμένο 

Βασίλειο (-82,9% το 2020 έναντι 

του 2019), ενώ ακολούθησαν η 

Ελλάδα (-63,4%) και η Γερμανία (-

60,1%). 

Σελ. 2 

Χρηματοδοτική πολιτική Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας  

Τουριστικές εισροές 

ΔΕ ΛΤΙ Ο ΟΙ ΚΟΝΟΜ ΙΚΩΝ -Ε ΠΙ ΧΕ Ι ΡΗΜ ΑΤΙ ΚΩΝ ΕΙ ΔΗΣΕΩΝ  

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή  

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή το έτος 2020 κατέγ-

ραψε μείωση της τάξης του -1,1% 

συγκριτικά με το 2019, ύστερα 

από 3 έτη συνεχούς αυξητικής πο-

ρείας (2017, 2018 και 2019), όπως 

καταδεικνύουν τα στοιχεία που 

έδωσε στη δημοσιότητα η Στατισ-

τική Υπηρεσία Κύπρου (με έτος 

βάσης το 2015 = 100).  

Οι κατηγορίες που παρουσίασαν 

τη σημαντικότερη ετήσια μείωση 

το 2020 

ήταν οι 

Μεταφο-

ρές (-5%) 

και η 

Στέγαση, 

Ύδρευση, Ηλεκτρισμός & Υγραέ-

ριο (-3,8%). Αντίθετα, τη μεγαλύ-

τερη ετήσια αύξηση κατέγραψε η 

κατηγορία των Τροφί-

μων και μη Αλκοολο-

ύχων Ποτών (+1,3% 

το 2020 έναντι +0,7% 

το 2019). 

Είναι η πρώτη φορά που ο εναρμονισμένος 

δείκτης τιμών καταναλωτή της Κύπρου κα-

ταγράφει  μείωση, μετά από 3 έτη συνεχούς 

αύξησης.  



 

Ολοκληρώθηκε για την Κύπρο η 

εκταμίευση του δανείου το οποίο 

εξασφάλισε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ευρω-

παϊκού Μέσου Προσωρινής Στήρι-

ξης για το Μετριασμό των Κινδύ-

νων Ανεργίας σε Κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης – SURE, με 

την εκταμίευση της δεύτερης και 

τελευταίας δόσης, ύψους 229 εκ. 

Ευρώ. 

Το συνολικό δάνειο, ύψους 479 εκ. 

Ευρώ, προορίζεται για τη χρηματο-

δότηση των κυβερνητικών προγ-

ραμμάτων στήριξης της απασχόλη-

σης, ενώ η πρώτη δόση του είχε 

καταβληθεί στην Κύπρο τον πε-

ρασμένο Νοέμβριο.  

Την πώληση χαρτοφυλακίου μη 

εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) 

μεικτής λογιστικής αξίας ύψους 

545 εκ. Ευρώ σε επενδυτικά  τα-

μεία συνδεδεμένα με την PIMCO 

ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου, 

στο πλαίσιο του προγράμματος 

HELIX 2. Η νέα αυτή συναλλαγή 

δρα συμπληρωματικά προς την 

αρχική συμφωνία πώλησης ΜΕΔ 

ύψους 916 εκ. Ευρώ, η οποία είχε 

ανακοινωθεί τον περασμένο  Αύ-

γουστο και ανεβάζει το συνολικό 

ποσό των πωλούμε-

νων ΜΕΔ του HE-

LIX 2 σε 1,4 δισ. 

Ευρώ.  

Το νέο πωλούμενο 

χαρτοφυλάκιο 

ΜΕΔ, καθαρής λο-

γιστικής αξίας 244 εκ. Ευρώ, αν-

τιστοιχεί σε περίπου 16.000 δάνει-

α, κυρίως ιδιωτών και μικρομεσαί-

ων επιχειρήσεων, τα οποία είναι 

εξασφαλισ-

μένα με 

4.000 ακίνη-

τα. Η συναλ-

λαγή αναμέ-

νεται να ο-

λοκληρωθεί 

στις αρχές του β’ εξάμηνου του 

2021. 

Σελ. 3 

Εκταμίευση δανείου SURE 

Πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ από Τράπεζα Κύπρου 

Δίκτυο 5G στην Κύπρο 

Την ενεργοποίηση του πρώτου δικ-

τύου 5G στην Κύπρο ανακοίνωσε 

η Cyta, το οποίο παρέχει υπερυψη-

λές ταχύτητες (μέχρι 1Gbps), αυξη-

μένη χωρητικότητα για ταυτόχρονη 

σύνδεση χιλιάδων συσκευών και 

ταχεία απόκριση. 

Το δίκτυο, στο οποίο έχουν πρόσ-

βαση οι συνδρομητές της Cytamo-

bile - Vodafone, έχει πληθυσμιακή 

κάλυψη 70%, η οποία αναμένεται 

σύντομα να επεκταθεί σε 98%. 

Με τη νέα πώληση, το συνολικό ποσό 

των πωλούμενων ΜΕΔ του HELIX 2    

ανέρχεται πλέον σε 1,4 δισ. Ευρώ.  

Λόρδου Βύρωνος 8-10, 1096 Λευκωσία 

Τηλ: 00357 22 672219 

00357 22672604 

Φαξ: 00357 22672703 

Ε-mail: ecocom-nicosia@mfa.gr 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙ ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤ ΗΝ ΚΥΠΡΟ  


