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Επίσκεψη Έλληνα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων στην Κύπρο
Ο
Υπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.
Σ. Αραχωβίτης, πραγματοποίησε διήμερη επίσημη
επίσκεψη στην Κύπρο (2526.10.2018) κατά την οποία
συζητήθηκαν οι δυνατότητες
συνεργασίας σε σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος,
όπως η αντιμετώπιση της
ερημοποίησης των εδαφών
λόγω της κλιματικής αλλαγής και της άκαιρης κατανομής των βροχοπτώσεων, η
συνεργασία στους τομείς
έρευνας και βέλτιστης χρήσης των υδάτινων πόρων στη
γεωργία, η συνεργασία στον
τομέα αγροτικής έρευνας.
Σημαντικό αντικείμενο των

Κατά την παραμονή
του
στην Κύπρο, ο
κ.
Αραχωβίτης,
επισκέφθηκε τυροκομική
και
κτηνοτροφική
μονάδα, βιοτεχνία αλλαντικών, μονάδα
παραγωγής
ροδέλαιου και
Τον Έλληνα Υπουργό υποδέχθηκε ο Κύπρι- κ α λ λυ ν τ ι κ ώ ν
ος ομόλογός του, κ. Κ. Καδής
και το μουσείο
κουμανταρίας,
συνομιλιών υπήρξε η αντιμεσυνοδευόμενος από τον
τώπιση του παραεμπορίου
Κύπριο Υπουργό Γεωργίας,
της κυπριακής πατάτας.
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος.

Αναβάθμιση κυπριακής οικονομίας
από οίκο DBRS
Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε την
μακροπρόθεσμη αξιολόγηση
της Κύπρου σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στην κατηγορία ΒΒΒ (χαμηλό) από ΒΒ,
μεταβάλλοντας την προοπτική από θετική σε σταθερή
και τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε ξένο και εγχώριο
νόμισμα από R-4 σε R-2.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του οίκου, μετά την
ανάκαμψη των τελευταίων
ετών, η κυπριακή οικονομία
παρουσιάζει σταθερή απόδοση με ισχυρή οικονομική
ανάπτυξη το 2018, που βασίζεται στον κατασκευαστικό

τομέα, τον τουρισμό, την
ναυτιλία, τις επαγγελματικές
υπηρεσίες και την μεταποιητική βιομηχανία. Η Κύπρος
αναμένεται να διατηρήσει
δημοσιονομικό πλεόνασμα
της τάξης του 3% κατά την
τριετία 2018-2020, το δημόσιο χρέος θα μειωθεί, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
βελτιώνεται και η ανεργία
κινείται καθοδικά. Οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, που είναι μικρή και
βασίζεται στις υπηρεσίες,
μπορεί να εκτεθούν σε εξωγενείς, κυρίως, κινδύνους, λόγω μεταβολών στην εξωτερική ζήτηση.

Ως κύριος παράγοντας αναβάθμισης αναφέρεται η σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο
κυπριακό τραπεζικό σύστημα λόγω, κυρίως, της πώλησης μέρους των περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
στην Ελληνική Τράπεζα και
επισημαίνονται θετικά η
ενδυνάμωση του σχετικού
νομοθετικού πλαισίου, η
προώθηση
δευτερογενούς
αγοράς για τα ΜΕΔ, το σχέδιο ΕΣΤΙΑ καθώς και οι προσπάθειες πώλησης δανείων
από την Ελληνική και την
Τράπεζα Κύπρου.

Λευκωσία,
04.12.2018

Άλλες ειδήσεις



Φθινοπωρινές προβλέψεις
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την κυπριακή οικονομία



Συμπληρωματικός κρατικός
προϋπολογισμός 2018



4ο Διεθνές Συνέδριο Επενδυτικών Ταμείων



Ετήσια Γενική Συνέλευση
Κυπριακού Εμπορικού &
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου





Οικονομικό forum Λεμεσού



Μελέτη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πρόγραμμα Golden
Visa στην Κύπρο



Μείωση καταθέσεων στις
κυπριακές τράπεζες από κατοίκους τρίτων χωρών



Βραβεία Καινοτομίας και
Έρευνας 2018



Νέα προκήρυξη για άδεια
ευρυζωνικού δικτύου 4G στην
Κύπρο



Υπογραφή Πρωτοκόλλου για
τις εξαγωγές κυπριακών γαλακτοκομικών στην Κίνα



Νέο μοντέλο ανάπτυξης της
κυπριακής αμπελουργίας

Ξένες επενδύσεις στη Λεμεσό
Ετήσια γενική συνέλευση
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου

Οικονομικές - Επιχειρηματικές Ειδήσεις Δεκεμβρίου 2018

Απόδοση βαθμίδας ΒΒΒ- σε πιστοληπτική ικανότητα κυπριακής
οικονομίας από οίκους Fitch και Scope
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings προέβη σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής
οικονομίας κατά μια βαθμίδα, από ΒΒ+
σε ΒΒΒ-, με σταθερή προοπτική.
Στη σχετική του ανακοίνωση, ο Fitch
διευκρινίζει ότι στην ως άνω αναβάθμιση
συνέβαλε το υψηλό δημοσιονομικό πλεόνασμα, που υπήρξε αποτέλεσμα των
αυξημένων κρατικών εσόδων και της
συνετής δημοσιονομικής πολιτικής,
καθώς και άλλοι παράγοντες, όπως η
αξιόλογη οικονομική ανάπτυξη, ο μετριασμός του δημόσιου χρέους και τα
μέτρα που υιοθετήθηκαν για την διαχεί-

ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
(ΜΕΔ).
Ταυτόχρονα, ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope προέβη για πρώτη φορά σε
αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας,
κατατάσσοντας την προοπτική της πιστοληπτικής της ικανότητας, όπως και ο
Fitch, στη βαθμίδα ΒΒΒ-.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση
που εξέδωσε ο οίκος, τα στοιχεία που
συνέβαλαν στην εν λόγω βαθμολόγηση
είναι η συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού
τομέα, η δημοσιονομική υπεραπόδοση
καθώς και οι ήπιες χρηματοδοτικές ανάγκες της Κύπρου.

Ο Scope προέβη για πρώτη φορά σε αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας, κατατάσσοντας την προοπτική της πιστοληπτικής
της ικανότητας, όπως και ο Fitch, στη βαθμίδα ΒΒΒ-.

Φθινοπωρινές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
κυπριακή οικονομία
Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα κατά τα έτη
2018 (3,9%), 2019 (3,5%) και 2020
(2,9%), με κύριο χαρακτηριστικό την
άνοδο της εσωτερικής ζήτησης και της
ιδιωτικής κατανάλωσης. Το διαθέσιμο
εισόδημα θα ενισχυθεί λόγω αναμενόμενης αύξησης των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, περαιτέρω μείωση της ανεργίας και χαμηλό πληθωρισμό.
Οι εξαγωγές θα διατηρήσουν ανοδική
πορεία, αλλά η αύξηση των εισαγωγών
θα διατηρήσουν το υψηλό εμπορικό
έλλειμμα και το έλλειμμα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών. Ο τομέας του
τουρισμού, που αποτέλεσε κινητήρια
δύναμη της οικονομίας τα τελευταία
χρόνια, θα αντιμετωπίσει αφ’ ενός αυξα-

νόμενο ανταγωνισμό από γειτονικούς
προορισμούς χαμηλότερου κόστους και
αφ’ ετέρου την πτώση της αγοραστικής
δύναμης επισκεπτών από το Ηνωμένο
Βασίλειο και τη Ρωσία, λόγω υποτίμησης των νομισμάτων των χωρών αυτών. Ο
κατασκευαστικός τομέας, που συνέβαλε
καίρια στη μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων των νέων και
των μακροχρόνια ανέργων, θα διατηρήσει το δυναμισμό του.
Τα δημόσια έσοδα θα ενισχυθούν λόγω
της ισχυρής κατανάλωσης και των ανωτέρω θετικών εξελίξεων στην αγορά εργασίας και θα δημιουργήσουν δημοσιονομικό πλεόνασμα τα έτη 2018 (2,8%),
2019 (3%) και 2020 (2,9%). Το δημόσιο
χρέος μετά την άνοδο σε 105% του ΑΕΠ
(λόγω στήριξης Συνεργατικής Κυπριακής
Τράπεζας) θα επανέλθει σε καθοδική

πορεία 98,4% το 2019 και 91% το
2020. Οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών που βρίσκονται σε πτωτική πορεία

Η οικονομική ανάπτυξη στην
Κύπρο θα διατηρηθεί σε
υψηλά επίπεδα κατά τα έτη
2018 (3,9%), 2019 (3,5%)
και 2020 (2,9%).
από το 2015, θα εξακολουθήσουν να
συρρικνώνονται κατά 7,2% το 2018,
8,3% το 2019 και 8,7% το 2020.

Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός 2018
Ψηφίσθηκε πρόσθετος κρατικός προϋπολογισμός για την κάλυψη επιπλέον
δαπανών ύψους 335,3 εκατομμυρίων
Ευρώ. Οι συμπληρωματικές πιστώσεις
αφορούν μισθοδοσία κρατικών υπαλλήλων (4,6 εκατομμύρια), λειτουργικές
δαπάνες (90,7 εκ) γεωργοκτηνοτροφικές επιχορηγήσεις/αποζημιώσεις (31,5
εκ.), κοινωνικές παροχές (29,5 εκ.),
παροχές παιδείας 12,8 εκ., παροχές
υγείας (21 εκ.), χρηματοδότηση

ημικρατικών οργανισμών και ειδικών
ταμείων (84,2 εκ.), αμυντικές δαπάνες
(44,4 εκ.) και λοιπές δαπάνες (16,6
εκ.).
Η επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό υπολογίζεται σε 1,4% του
ΑΕΠ και δεν αναμένεται να επηρεάσει
το στόχο για δημοσιονομικό πλεόνασμα
ύψους 2,9% του ΑΕΠ.

Λευκωσία, 04.12.2018
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4ο Διεθνές Συνέδριο Επενδυτικών Ταμείων
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επενδυτικών
Ταμείων (CIFA) διοργάνωσε στη Λευκωσία το 4ο Διεθνές Συνέδριο Επενδυτικών
Ταμείων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Οικονομικών, με πλατινένιο χορηγό την
Eurobank Cyprus και τη συμμετοχή
περίπου 500 συνέδρων, προερχόμενων
κυρίως από την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Ασία.
Στο συνέδριο εξετάστηκε ο τομέας της
διαχείρισης επενδυτικών ταμείων ο οποίος απολαμβάνει τα οφέλη που του
παρέχουν οι αναδυόμενες αγορές και οι
συνεχώς διευρυνόμενες δεξαμενές κεφαλαίου και καλείται να ανταποκριθεί στις
πιέσεις που ασκούν η καινοτομία, η
τεχνολογία, η ανάγκη για θεσμοθέτηση
και άλλοι νέοι εξωγενείς παράγοντες. Ο

βαθμός προσαρμογής των επενδυτικών
ταμείων στα νέα αυτά δεδομένα είναι ο
κρίσιμος παράγοντας που θα καθορίσει
την επιτυχία -ή αποτυχία τους- τους τα
επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τους ομιλητές η Κύπρος προσελκύει διεθνή επενδυτικά ταμεία λόγω ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων όπως η ευρωπαϊκή
ταυτότητα που εξασφαλίζει πρόσβαση σε
ποικίλες ανταγωνιστικές επενδυτικές
αγορές, το προηγμένο επιχειρηματικό
περιβάλλον, το ισχυρό νομικό πλαίσιο
σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο
χρηματοδοτικό δίκτυο, το ευνοϊκό φορολογικό σύστημα, το οποίο προβλέπει
φοροαπαλλαγή ειδικά για τις υπηρεσίες
διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Ετήσια γενική συνέλευση Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου
Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ κ.Α.Μαραγκός
παρουσίασε τα πεπραγμένα για το
2017, σύμφωνα με τα οποία οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν
κατά 3% και τα έσοδα κατά 18,3% λόγω
της αύξησης του κόστους των υγρών
καυσίμων. Τα κέρδη μειώθηκαν σε 50,7
εκατομμύρια Ευρώ από 65,8 το 2016.
Ως προς την εγκατάσταση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών σημείωσε ότι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση συστημάτων
απονίτρωσης στον Ηλεκτροπαραγωγό
Σταθμό της Δεκέλειας και προχωρεί η
εγκατάσταση συστημάτων απονίτρωσης
και αποθείωσης στο Βασιλικό. Το έργο
της εγκατάστασης μονάδων αποθείωσης

και βελτίωσης των υφιστάμενων συστημάτων κατακράτησης σκόνης στις Μονάδες 1 και 2 στον Σταθμό Βασιλικού,
αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα
τέλη Ιουνίου 2020. Ο κ.Μαραγκός αναφέρθηκε στην εφαρμογή εξυπηρέτησης
πελατών της ΑΗΚ EAC mobile app και
την ολοκλήρωση του σχεδιασμού εγκατάστασης 400.000 έξυπνων μετρητών,
που θα επιτρέπουν την αμφίδρομη ροή
ενέργειας και πληροφοριών, μέσα στα
επόμενα οκτώ έτη. Ανακοίνωσε, τέλος,
την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας με
την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για
ανάπτυξη φωτοβολταϊκού Πάρκου στην
περιοχή Αχερά συνολικής ισχύος περί-

που 66 MW και την αύξηση της παραγωγής της μονάδας αφαλάτωσης Βασιλι-

Το 2017, οι πωλήσεις
ηλεκτρικής ενέργειας
αυξήθηκαν κατά 3%,
λόγω της αύξησης του
κόστους των υγρών
καυσίμων.
κού από 60.000 σε 80.000 κυβικά μέτρα ημερησίως.

Οικονομικό forum Λεμεσού
Κεντρικό θέμα του 9th Limassol Economic Forum υπήρξε η παρατηρούμενη
τάση μετάβασης της παγκόσμιας οικονομίας από την παγκοσμιοποίηση σε
συνθήκες προστατευτισμού.

δεν είναι η επιλογή μεταξύ παγκοσμιοποίησης και προστατευτισμού αλλά η
αντιμετώπιση της ενδογενούς κρίσης
που επιβαρύνει ακόμη το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.

Ο ΓΓ ΔΟΣ-ΑΣ, κ.Ι.Μπράχος, ανέφερε
στην ομιλία του ότι στην ιστορία της
παγκόσμιας οικονομίας παγκοσμιοποίηση και προστατευτισμός συνυπάρχουν
και θα πρέπει να αναζητηθεί το κατάλληλο μείγμα μεταξύ ελεύθερου εμπορίου και μέτρων διασφάλισης των οικονομιών. Αναφερόμενος και στην ελληνική
εμπειρία από την παγκοσμιοποίηση,
τόνισε ότι το ζητούμενο στις μέρες μας

Ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών,
κ.Χ.Γεωργιάδης, επεσήμανε ότι τα εμπορικά ελλείμματα δεν αποτελούν ασφαλές
μέτρο αξιολόγησης της ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας και τόνισε ότι η
αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών των
διεθνών αγορών, που θα καταστήσει
δίκαιο το διεθνές εμπόριο, θα πρέπει να
είναι προϊόν διεθνούς συνεργασίας και
όχι μεμονωμένων ενεργειών.

Caption describing picture or graphic.
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Ανάπτυξη ξένων επενδύσεων στη Λεμεσό
Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ) αναφέρθηκε ότι η Λεμεσός προσελκύει συνεχώς
νέα κεφάλαια από το εξωτερικό στον
τουρισμό, στη ναυτιλία, στα ακίνητα. Το
λιμάνι της Λεμεσού αποτελεί ένα από τα
κορυφαία κέντρα πλοιοδιαχείρισης
παγκοσµίως. Δύο σχεδόν χρόνια μετά
την ιδιωτικοποίησή του, η εικόνα που
παρουσιάζει είναι ιδιαίτερα θετική, ενώ
σηµαντική βελτίωση έχει επέλθει ειδικά

ως προς την ταχύτητα εξυπηρέτησης των
εµπορευµατοκιβωτίων. Παράλληλα, η
Λεμεσός ενδείκνυται για την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού. Σε αυτό συνεισφέρουν, μεταξύ άλλων, η Μαρίνα στην
και το καζίνο - θέρετρο στην περιοχή
Ζακακίου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021 και αποτελεί τη
μεγαλύτερη επένδυση που υλοποιείται
αυτήν την στιγμή στην Κύπρο.

Ετήσια Γενική Συνέλευση Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Στην 91η ετήσια γενική συνέλευση του
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ο ΠτΚΔ κ. Ν. Αναστασιάδης παρουσίασε 14 μεταρρυθμιστικά έργα με την ολοκλήρωση των οποίων θα δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο
για την κυπριακή οικονομία. Πρόκειται
για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ), την ενίσχυση της
ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης που
έχει ήδη δρομολογηθεί με την έγκριση
από το Υπουργικό Συμβούλιο για τη
σύσταση Εμπορικού Δικαστηρίου, τη
μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών
με εκ νέου κατάθεση νομοσχεδίων που
θα εξασφαλίζουν τη διασύνδεση μισθολογικών αυξήσεων με το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, την αξιολόγηση και
την κινητικότητα των υπαλλήλων, καθώς
και τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης με συγχωνεύσεις δήμων και

συγκέντρωση των παρεχόμενων προς
τους πολίτες υπηρεσιών.
Στους στόχους της Κυβέρνησης περιλαμβάνεται η εφαρμογή της Εθνικής
Στρατηγικής για τον Τουρισμό από το
Υφυπουργείο Τουρισμού που θα
λειτουργήσει 1.01.2019, όπως και η ενοποίηση των αρμοδιοτήτων για την ψηφιακή πολιτική και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σε Υφυπουργείο, για τη
σύσταση του οποίου έχει εκπονηθεί
νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στο
Υπουργικό Συμβούλιο εντός του τρέχοντος έτους. Στο πλαίσιο προώθησης
της καινοτομίας έχουν ήδη θεσμοθετηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και
Καινοτομίας και ο Επικεφαλής Επιστήμονας, καθώς και ομάδα εργασίας για
την εκπόνηση του εθνικού σχεδιασμού
ανάπτυξης της τεχνολογίας blockchain.

Ετήσια γενική συνέλευση
Επιμελητηρίου Λευκωσίας
Στην ετήσια γενική συνέλευση του ΕΒΕ
Λευκωσίας ο Δήμαρχος Λευκωσίας επικεντρώθηκε στην ανάγκη αναβάθμισης
του ιστορικού κέντρου της παλιάς Λευκωσίας και τόνισε ότι το σημαντικότερο
στοίχημα για την πόλη της Λευκωσίας
είναι η επίλυση του κυκλοφοριακού
προβλήματος με την προαγωγή της χρήσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς και
είναι γι’ αυτό αναγκαία η ολοκλήρωση
της μελέτης για την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών και του τραμ. Ο

Εμπορικού

Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας πρότεινε
την κατασκευή τραμ και περιφερειακού
οδικού άξονα γύρω από την πόλη, νέες
μονοδρομήσεις εντός της πόλης καθώς
και εμπλουτισμό του οδικού δικτύου με
νέες αρτηρίες, προς αντιμετώπιση του
σοβαρού κυκλοφοριακού προβλήματος
και εξέφρασε την πεποίθηση του ότι η
ολοκλήρωση νέων ποιοτικών υποδομών,
όπως το νέο αρχαιολογικό μουσείο, το
νέο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων και ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα,

Στις προτεραιότητές του
συγκαταλέγονται, τέλος, η ανάπτυξη του τομέα της
διαχείρισης Επενδυτικών Ταμείων, η
ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή για την
CYTA, η αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών και του κρατικού λαχείου, η ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η συνολική μεταρρύθμιση
του εκπαιδευτικού συστήματος.

Στους στόχους της
Κυβέρνησης περιλαμβάνεται η
εφαρμογή της Εθνικής
Στρατηγικής για τον Τουρισμό
από το Υφυπουργείο
Τουρισμού που θα
λειτουργήσει στις 01.01.2019

&

Βιομηχανικού

θα προσδώσει στην πόλη σύγχρονη και
αναβαθμισμένη όψη.

Λευκωσία, 04.12.2018
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Ετήσια Γενική Συνέλευση Επιμελητηρίου Πάφου
Στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου Πάφου ο Δήμαρχος κ. Φαίδωνος ανέφερε ότι οι δυο βασικοί πυλώνες της οικονομίας της Πάφου είναι ο
τουρισμός και η ανάπτυξη γης, τονίζοντας ότι η Επαρχία Πάφου διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση στον τομέα των
πωλήσεων ακινήτων στην Κύπρο. Στρατηγικός στόχος του Δήμου είναι να αναπτύξει, έναν τρίτο πυλώνα, τον τομέα
της καινοτομίας, των νεοφυών επιχειρήσεων και των νέων τεχνολογιών, μέσα
από τη μετατροπή της Πάφου σε
«έξυπνη πόλη» και την υλοποίηση έργων
«τέταρτης γενιάς». Ο νέος αυτός πυλώνας
θα συμβάλει στην αντιμετώπιση καίριων
προβλημάτων, όπως είναι ο υψηλός

δείκτης ανεργίας, που αγγίζει το 6% και
διπλασιάζεται κατά την χειμερινή περίοδο.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου, κ. Δημητριάδης, δήλωσε ότι το Επιμελητήριο
στηρίζει τον σχεδιασμό της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής με ορίζοντα το 2030
που θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην
μεταποιητική βιομηχανία, καθιστώντας
την πιο ανταγωνιστική και ευέλικτη,
κυρίως μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης
αξίας. Τελικός στόχος είναι η συνεισφορά της βιομηχανίας στο ΑΕΠ να αυξηθεί
από 7,9% το 2015 σε 15% ως το 2030.

Μελέτη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πρόγραμμα Golden
Visa στην Κύπρο
Σύμφωνα με τη μελέτη η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων κρατών – μελών (μαζί με την Βουλγαρία, την
Μάλτα και την Ρουμανία) τα οποία
έχουν υιοθετήσει ταυτόχρονα πρόγραμμα παραχώρησης αδειών παραμονής
(RBI) και πρόγραμμα πολιτογράφησης
(CBI), για την παροχή υπηκοότητας σε
αλλοδαπούς που προβαίνουν σε επενδύσεις συγκεκριμένου ύψους και είδους.
Στην Κύπρο, η πολιτογράφηση προϋποθέτει την πραγματοποίηση ελάχιστης
επένδυσης 2 εκατ. Ευρώ και προβλέπει
καθεστώς φοροαπαλλαγής για μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου. Από τις

25.810 πολιτογραφήσεις που διεκπεραιώθηκαν, μεταξύ 2008 και 2016, οι
3.336 (ποσοστό 12%), έγιναν μέσω του
συστήματος CBI. Οι επενδύσεις που
υλοποιήθηκαν, το ίδιο διάστημα, μέσω
του CBI, ανήλθαν σε 4,8 δισ. Ευρώ.
Μόνο το 2017, οι εν λόγω επενδύσεις
ανήλθαν σε 480, συνολικού ύψους 19,2
δισ. Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο
2,5% του ΑΕΠ. Βασικός επενδυτικός
τομέας στο «Κυπριακό Επενδυτικό
Πρόγραμμα» είναι τα ακίνητα και τα
έργα υποδομής. Τον Μάιο 2018, η Κύπρος υιοθέτησε σειρά μέτρων βελτίωσης
του προγράμματος το κυριότερο από τα

οποία συνίσταται στον καθορισμό μέγισ-

Στην Κύπρο, η πολιτογράφηση
προϋποθέτει την
πραγματοποίηση ελάχιστης
επένδυσης 2 εκατ. Ευρώ και
προβλέπει καθεστώς
φοροαπαλλαγής για τους μη
μόνιμους κατοίκους.
του ετήσιου επιτρεπόμενου
εγκρίσεων (700).

αριθμού

Μείωση καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες από κατοίκους τρίτων
χωρών
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που
δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, το ύψος των καταθέσεων των κατοίκων χωρών εκτός Ευρωζώνης στις κυπριακές τράπεζες ακολουθεί πτωτική
πορεία, από το 2013 και μετέπειτα,
παρά το γεγονός ότι ρυθμός μεταβολής
του συνόλου των καταθέσεων εμφανίζει
σταθερά θετικό πρόσημο. Το Σεπτέμβριο 2018 οι καταθέσεις κατοίκων χωρών
εκτός Ευρωζώνης ανήλθαν σε 7,1 δισ.
Ευρώ, καταγράφοντας καθαρή μείωση
της τάξης του -16,9%, συγκριτικά με
τον ίδιο μήνα του 2017. Αντίστοιχα, τον
Δεκέμβριο του 2017 η καθαρή μείωση
ανήλθε σε -1,6%, συγκριτικά με τον

Δεκέμβριο του 2016. Αντίθετα, αύξηση
σημειώνουν -τόσο σε καθαρές τιμές όσο
και ως ποσοστό στο σύνολο των καταθέσεων- οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου.
Τον Σεπτέμβριο 2018, οι εν λόγω καταθέσεις ανέρχονταν σε 37,1 δισ. Ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση κατά 9,1% σε
σχέση με τον ίδιο μήνα του 2017. Επίσης, αποτελούσαν το 78% του συνόλου
των καταθέσεων, έναντι 75% τον Σεπτέμβριο 2017. Την τελευταία τετραετία,
οι συνολικές καταθέσεις στις κυπριακές
τράπεζες κινούνται με σταθερά θετικό
ρυθμό ετήσιας μεταβολής. Συγκεκριμένα, με βάση τα τελευταία στοιχεία της
Τράπεζας Κύπρου, τον Σεπτέμβριο

2018, οι συνολικές καταθέσεις ανήλθαν
σε 47,3 δισ. Ευρώ, με ρυθμό μεταβολής
+3,8% και καθαρή μείωση 230,4 δις,
συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του
2017.
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Βραβεία Καινοτομίας και Έρευνας 2018
Ο θεσμός των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας καθιερώθηκε το 2006 και αφορά στη βράβευση επιχειρήσεων, οργανισμών ή υπηρεσιών του ιδιωτικού και
ευρύτερου δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν καινοτόμες ιδέες και πρακτικές.
Παράλληλα, το Ίδρυμα Προώθησης
Έρευνας τιμά από το 2006 Κύπριους
ερευνητές, που επιτυγχάνουν αποτελέσματα διεθνούς επιπέδου. Στην εκδήλωση
τιμήθηκαν με το βραβείο καινοτομίας οι
επιχειρήσεις Παραδεισιώτης Λτδ (για τη
χρήση συστήματος θέρμανσης σε πτηνοτροφικές μονάδες), Muskita Alumin-

ium Industries (για την κατασκευή
λεπτών κουφωμάτων αλουμινίου) και
Odyssey Cybersecurity (για ηλεκτρονική εφαρμογή πρώιμης διάγνωσης κυβερνοεπιθέσεων) καθώς και το Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του
Υπουργείου Εσωτερικών (για την ψηφιοποίηση των παρεχόμενων προς τους
πολίτες υπηρεσιών). Τα βραβεία έρευνας
απονεμήθηκαν σε πέντε ερευνητές του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
(ΤΕΠΑΚ), του Πανεπιστημίου Κύπρου
και του Ινστιτούτου Νευρολογίας και
Γενετικής Κύπρου.

Εξαγορά ακινήτων Τράπεζας Κύπρου από Πανγαία ΑΕΕΑΠ
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής
Πανγαία ΑΕΕΑΠ, η εταιρία υπέγραψε
με την Τράπεζα Κύπρου σύμβαση
εξαγοράς χαρτοφυλακίου ακινήτων
στην Κύπρο και την Ελλάδα. Η συναλλαγή, που αποτιμάται σε 149 εκατομμύρια Ευρώ, περιλαμβάνει αγορά
του 100% των διαχειριστικών μετοχών
και του 88,2% των επενδυτικών μετοχών της CYREIT PLC και δύο εμπορικών ακινήτων στην Αθήνα και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαρτίου 2019.

Σημειώνουμε ότι η CYREIT συστήθηκε στα τέλη του 2017 και αποτελεί
εταιρεία εναλλακτικών επενδύσεων
της Τράπεζας Κύπρου. Έχει στην κατοχή της, μέσω θυγατρικών εταιρειών,
21 εμπορικά ακίνητα συνολικής μεικτής επιφάνειας άνω των 120 χιλ.
τ.μ. Στα εν λόγω ακίνητα περιλαμβάνονται κτίρια που περιήλθαν στην
ιδιοκτησία της Τράπεζας Κύπρου μέσω αναδιαρθρώσεων δανείων και ανταλλαγής χρέους με περιουσιακά στοιχεία.

Η συναλλαγή, που
αποτιμάται σε 149
εκατομμύρια Ευρώ,
αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί έως το
τέλος Μαρτίου 2019.

Υπογραφή Πρωτοκόλλου για τις εξαγωγές κυπριακών
γαλακτοκομικών στην Κίνα
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, κ. Κ. Καδής και
ο Υπουργός Τελωνείων της Λ.Δ. Κίνας, κ.
Ni Yuefeng, υπέγραψαν Πρωτόκολλο
Κτηνιατρικών και Υγειονομικών Απαιτήσεων για τις εξαγωγές κυπριακών γαλακτοκομικών προϊόντων στην κινεζική αγορά. Σε δηλώσεις που πραγματοποίησαν
μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου ο
μεν Κινέζος Υπουργός εξήρε τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των κυπριακών γαλακτοκομικών καθώς και τις υψηλές προδιαγραφές παραγωγής τους, ο δε κ. Καδής, ζήτησε από τον κ. Yuefeng την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης
των κυπριακών επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών που ενδιαφέρονται
να εξάγουν στην Κίνα.
Άλλα προϊόντα για τα οποία το κυπριακό
Υπουργείο Γεωργίας έχει υποβάλει στις

αρμόδιες κινεζικές αρχές αιτήματα
έγκρισης εξαγωγών στην κινεζική αγορά
είναι η πατάτα και τα ιχθυηρά.
Το 2017, οι κυπριακές εξαγωγές προς
την Κίνα ανήλθαν σε 62 εκ. Ευρώ (+44%
έναντι 2016) ενώ αυξήθηκε κατά 4,3%
και το σημαντικό εμπορικό έλλειμμα εις
βάρος της Κύπρου και ανήλθε σε 525
εκατομμύρια Ευρώ. Οι εξαγωγές εγχώριων διατροφικών προϊόντων στην κινεζική
αγορά αφορούν κυρίως εμφιαλωμένους
χυμούς και, σε πολύ μικρότερες ποσότητες, εσπεριδοειδή, μπύρες, οίνους,
ελαιόλαδο και ζυμαρικά. Η αξία των
κυπριακών εξαγωγών χυμών προς την
Κίνα άγγιξε το 2017 τα 11,95 εκ. Ευρώ
έναντι 7,28 εκ. το 2016 (+64%), ενώ οι
εξαγωγές κυπριακών εσπεριδοειδών συνεχώς συρρικνώνονται, λόγω των προαναφερόμενων περιορισμών στις εισαγω-

γές νωπών αγροτικών προϊόντων στην
Κίνα.

Λευκωσία, 04.12.2018
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Βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Ελλάδας - Κύπρου
«Γε’ νέον επιχειρείν»
Το ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό π ε ρ ι ο δ ι κ ό
«Θεσσαλονίκης Δρώμενα» βράβευσε
στη Λευκωσία έντεκα νέους επιχειρηματίες από Ελλάδα και Κύπρο, σε
τελετή που διοργανώθηκε υπό την
αιγίδα του Κυπριακού Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ)
και με την στήριξη της εταιρείας διοργάνωσης συνεδρίων Money Show.
Η βράβευση εντάσσεται στο πλαίσιο
του θεσμού «γε’ νέον επιχειρείν», ο
οποίος ξεκίνησε το 2017 στη Θεσσαλονίκη, απευθύνεται σε Έλληνες και
Κύπριους επιχειρηματίες κάτω των 40
ετών και αποσκοπεί στο να τους
επιβραβεύσει για τις αξιόλογες και
καινοτόμες δράσεις που αναλαμβάνο-

υν στον τομέα τους αλλά και να τους
προβάλλει στην διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Τα βραβεία απονεμήθηκαν στις εταιρείες: Capsules Skateboards, Kyriakos Tsolakis Architects,
Money Show Greece, Oinoessa Traditional Boutique Guest Houses, Olive
Roots Ltd, Olympia Ocean Carriers,
Oviview by Astrus Private Company,
PAT – PlantAtree, Prevention at Sea
Ltd, Spyros Houtris & Sons Ltd και
Vassos Eliades Ltd. Η επόμενη βράβευση του «γε’ νέον επιχειρείν» έχει
προγραμματιστεί να γίνει στις 22
Μαρτίου 2019 στην Νέα Υόρκη, με τη
συνεργασία και καθοδήγηση ελληνικών και κυπριακών επιχειρηματικών
φορέων.

Εγκαίνια εμπορικού κέντρου Nicosia Mall
Εγκαινιάστηκε στη Λευκωσία το Nicosia Mall, το μεγαλύτερο εμπορικό
κέντρο της Κύπρου, με χώρους
έκτασης 82.000 τ.μ. δυναμικότητα
150 καταστημάτων αγορών, εστίασης
και ψυχαγωγίας. Η εταιρεία ανάπτυξης, Nicosia Mall Holdings Ltd, ανήκει κατά πλειοψηφία στην Τράπεζα
Κύπρου.

Τα διεθνή brands που φιλοξενούνται
στο νέο mall είναι, στην πλειοψηφία
τους, μεσαίου κόστους και αντιπροσωπεύονταν ήδη στην κυπριακή αγορά.
Επίσης, από τα 139 καταστήματα του
έχουν αρχίσει να λειτουργούν, τα 18
αφορούν ελληνικά brands.

Από τα 139 καταστήματα
του έχουν αρχίσει να
λειτουργούν, στο νέο
mall, τα 18 αφορούν
ελληνικά brands

Νέα προκήρυξη για άδεια ευρυζωνικού δικτύου 4G στην Κύπρο
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων ανακοίνωσε τη
διεξαγωγή διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας δικτύου κινητής τηλεφωνίας 4ης γενιάς - 4G. Ο διαγωνισμός, του οποίου η υποβολή αιτήσεων
λήγει στις 18 Δεκεμβρίου, αφορά το
αποκλειστικό δικαίωμα δημιουργίας
ευρυζωνικών ηλεκτρονικών δικτύων
για χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων 800 MHz και 2600 MHz στην
Κύπρο και πραγματοποιείται με τη
μορφή πλειστηριασμού, με ποσό εκκίνησης που καθορίζεται στα 4,2 εκ.
Ευρώ για την παροχή εξουσιοδότησης

χρονικής διάρκειας 10 ετών.
Το 2016, το Τμήμα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών παραχώρησε δυο από
τις τρεις διαθέσιμες άδειες που αφορούν συχνότητες εμβέλειας 4G, με
σχετικούς διαγωνισμούς, τους οποίους
κέρδισαν οι εταιρείες CYTA και ΜΤΝ.
Αυτή είναι η τρίτη εκχωρούμενη
άδεια, ενώ, σύμφωνα με αρμόδιο εκπρόσωπο του εν λόγω φορέα, εντός
του 2019 αναμένεται να ξεκινήσει η
εκχώρηση αδειών και στη συχνότητα
5G.

Ομάδα εργασίας για την κατάρτιση κυπριακής στρατηγικής οικονομικής διπλωματίας

Γραφείο Οικονομικών &
Εμπορικών Υποθέσεων Λευκωσίας

Λόρδου Βύρωνος 8-10, 1096 Λευκωσία
Τηλ: 00357 22 672219
00357 22642604
Φαξ: 00357 22672703
Ε-mail: ecocom-nicosia@mfa.gr
Web: www.agora.mfa.gr

Στο κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών έχει συσταθεί ομάδα
εργασίας με σκοπό τη κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για
την άσκηση οικονομικής διπλωματίας, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η υποστήριξη των κυπριακών
οικονομικών συμφερόντων και η κυπριακή επιχειρηματικότητα στο εξωτερικό. Στην ομάδα συμμετέχουν επίσης το
Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η Μονάδα Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης
Επενδύσεων (CIPA), το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο και η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων.
Η εκπόνηση της στρατηγικής, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και έχει ως βασικούς άξονες τον σταθεροποιητικό
ρόλο της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή και τη θέση της ως
σταυροδρόμι των τριών ηπείρων. Η ομάδα βρίσκεται στη
φάση της διερεύνησης των μοντέλων οικονομικής διπλωματίας που ακολουθούν άλλα κράτη, μεταξύ των οποίων η Ιρλανδία και η Ελλάδα.

Νέο μοντέλο ανάπτυξης κυπριακής αμπελουργίας

Στο διάστημα 20052017, η Κύπρος
έλαβε, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων
στήριξης της γεωργίας, χρηματοδότηση
συνολικού ύψους 40
εκ. Ευρώ.

Σύμφωνα
με
τον
Υπουργό
Γεωργίας,
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος,
κ. Κ. Καδή, η
κυπριακή

αμπελουργία έχει αναβαθμιστεί κι
έχει αφήσει πλέον πίσω της το μοντέλο της μαζικής παραγωγής, το οποίο
ακολουθούσε τα προηγούμενα χρόνια,
για να επικεντρωθεί στην παραγωγή
ποιοτικών οίνων, με συγκεκριμένη
ταυτότητα και χαρακτήρα. Στο νέο
μοντέλο ανάπτυξης εντάσσεται και ο
οινοτουρισμός, ο οποίος τα τελευταία
χρόνια γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση. Μάλιστα, οι επτά «δρόμοι του Κρασιού»
που έχει καθιερώσει ο Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού αλλά και το
πρόγραμμα «Ανοιχτές Πόρτες στα οινοποιεία της Κύπρου» έχουν βρει υψηλή
ανταπόκριση σε ξένους αλλά
και Κύπριους περιηγητές. Σε επίπεδο
ΕΕ έχουν κατοχυρωθεί έντεκα κυπριακοί οίνοι, επτά στην κατηγορία της
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Κουμανδαρία, Λαόνα Ακάμα,
Κρασοχώρια Λεμεσού, Κρασοχώρια

Λεμεσού – Αφάμης, Κρασοχώρια Λεμεσού – Λαόνα, Βουνί ΠαναγιάΑμπελίτης, Πιτσιλλιά) και τέσσερις
στην κατηγορία της Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης (Τοπικοί Οίνοι
Πάφου, Λεμεσού, Λάρνακας και Λευκωσίας). Στο διάστημα 2005-2017 η
Κύπρος έλαβε μέσω ευρωπαϊκών
προγραμμάτων στήριξης της γεωργίας
χρηματοδότηση συνολικού ύψους 40
εκ. Ευρώ για αναδιαρθρώσεις και μετατροπές αμπελώνων, επενδύσεις σε
οινοποιητικές επιχειρήσεις, ασφάλιση
της συγκομιδής από την ανομβρία και
προώθηση της διεθνούς εξωστρέφειας
των κυπριακών οίνων. Το Εθνικό
Πρόγραμμα Στήριξης της Αμπελουργίας, το οποίο υλοποιείται με 100%
ευρωπαϊκούς πόρους, προβλέπει για
την Κύπρο ετήσια χρηματοδότηση
ύψους 5,4 εκ. Ευρώ.

