
Η Κύπρος κατατάσσεται στην 
πρώτη θέση ανάμεσα στις ευ-
ρωπαϊκές χώρες με την μεγαλύ-
τερη ποσοστιαία μείωση μη 
εξυπηρετούμενων δανείων 
(ΜΕΔ) κατά την περίοδο 
06.2017 – 06.2018, σύμφωνα 
με έκθεση αξιολόγησης της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. 
Κατά την υπό εξέταση περίο-
δο, η ποσοστιαία μείωση των 
κυπριακών ΜΕΔ ανήλθε σε 
8,6%, έναντι 5% των πορτογα-
λικών και 4,8% των ιρλανδικών 
και σλοβενικών, αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα 

ΜΕΔ στην Κύπρο εμπίπτουν 
κυρίως στις κατηγορίες των 
νοικοκυριών (με ποσοστό 
51%) και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (με ποσοστό 
42%), ενώ στην πλειονότητά 
τους παρουσιάζουν καθυστέρη-
ση που υπερβαίνει τα 5 έτη. 

Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό 

του βαθμού έκθεσης των ευρω-

παϊκών τραπεζών σε αναδυόμε-

νες οικονομίες, τα κυπριακά 

πιστωτικά ιδρύματα καταγρά-

φουν υψηλή αναλογικά έκθεση 

στην αγορά της Ρωσίας.  

Η Κύπρος κατέλαβε την πρώτη θέση 

στις ευρωπαϊκές χώρες με την μεγαλύ-

τερη ποσοστιαία μείωση μη  εξυπηρε-

τούμενων δανείων την περίοδο 

06.2017 – 06.2018 

Συνεχιζόμενη η μείωση των κυπριακών μη 
εξυπηρετούμενων δανείων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκ-
ρινε το κυπριακό Σχέδιο Εστία 
για την αντιμετώπιση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων και 
τη στήριξη ευάλωτων κοινωνι-
κών ομάδων. Σε σχετική ανα-
κοίνωση που εξέδωσε,    χα-
ρακτήρισε το σχέδιο ως  στο-
χευμένο και περιορισμένης 
χρονικής διάρκειας, όπως ακρι-
βώς απαιτείται από τους κανό-
νες περί κρατικών ενισχύσεων 
της ΕΕ. 

Επίσης, η Επιτροπή παρατή-
ρησε ότι η έμμεση ενίσχυση 
που παρέχεται προς τα πιστω-
τικά ιδρύματα δεν θα      δημι-
ουργήσει αδικαιολόγητες 
στρεβλώσεις στον ανταγωνισ-
μό, αφού περιορίζεται στην 
προστασία της πρώτης κατοικί-
ας. Πρόσθεσε ακόμη ότι το 
σχέδιο δεν εισάγει διακρίσεις, 

δεδομένου ότι όλοι οι ενυπό-
θηκοι δανειστές που είναι εγκα-
τεστημένοι στην Κύπρο έχουν 
το δικαίωμα να συμμετάσχουν 
σε αυτό. Τέλος, η εφαρμογή 
του θα συμβάλει στη μείωση 
του υψηλού όγκου των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων στο 
κυπριακό 
τραπεζικό 
σύστημα. 

Το Σχέδιο 
Εστία, με 
ετήσια προϋ-
πολογιζόμενη 
δαπάνη ύψους 
33 εκατομμυ-
ρίων Ευρώ, 
προβλέπει τη 
στήριξη των 
επιλέξιμων 
δανειοληπτών 
με χορήγηση 

του ενός τρίτου της μηνιαίας 
δόσης δανείου εξασφαλισμένου 
με υποθήκη σε πρώτη κατοικί-
α, καθ’ όσον είναι συνεπείς 
στην καταβολή των υπολοίπων 
δύο τρίτων της δόσης αποπλη-
ρωμής.  

Το κυπριακό Σχέδιο Εστία λαμβάνει την έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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Το σχέδιο κρατικού προϋπο-

λογισμού για το 2019 υπερψη-

φίστηκε από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, με 30 ψήφους 

υπέρ και 24 κατά. Τα έσοδα 

που προβλέπει ο  νέος προϋπο-

λογισμός ανέρχονται σε 8,55 

δισ. Ευρώ, οι δαπάνες σε 7,91 

δισ. και το δημοσιονομικό 

πλεόνασμα σε ποσοστό 3% 

του ΑΕΠ, ενώ οι πρωτογενείς 

δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρ-

νησης αναμένεται να αγγίξουν 

τα 6,27 δισ. Ευρώ.  

Ειδικά για την χρηματοδότηση 

του Σχεδίου Εστία (το οποίο 

αφορά την επιδότηση μη εξυ-

πηρετούμενων δανείων που 

εξασφαλίζονται ενυπόθηκα με 

πρώτη κατοικία), εγκρίθηκε η 

δέσμευση κονδυλίων ύψους 33 

εκ. Ευρώ.  

κών ισολογισμών. Για την περί-

οδο 2018 – 2019, η Έκθεση 

προβλέπει περαιτέρω αύξηση 

του ρυθμού ανάπτυξης του 

ΑΕΠ (4,2%), με κινητήριους 

μοχλούς τον κλάδο των υπηρε-

σιών και τις ξένες επενδύσεις 

στον κατασκευαστικό τομέα.  

Ωστόσο, η Έκθεση επισημαίνει 

την ανάγκη για ουσιαστική 

αντιμετώπιση του προβλήμα-

τος των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων (ΜΕΔ) της Κύπρου, 

των οποίων τα ποσοστά εξακο-

λουθούν να είναι από τα υψηλό-

τερα στην Ευρώπη. 

Στην Ετήσια Έκθεση που δη-

μοσίευσε για την κυπριακή 

οικονομία, το Διεθνές Νομισ-

ματικό Ταμείο χαιρετίζει την 

ισχυρή οικονομική ανάκαμψη 

της Κύπρου μετά την κρίση 

του 2012-13 και κάνει λόγο για 

αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης 

του ΑΕΠ κατά 4% το α’ εξά-

μηνο του 2018, συνεχιζόμενη 

μείωση της ανεργίας, συρρίκ-

νωση του δημόσιου χρέους στο 

70% μέχρι το 2023, διατήρη-

ση της ανταγωνιστικότητας στις 

εξαγωγές, πρόοδο στον τομέα 

της εκκαθάρισης των τραπεζι-

Υπερψηφίζεται από την Βουλή των Αντιπροσώπων ο κρατικός 
προϋπολογισμός για το 2019 

Ετήσια Έκθεση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για 
την Κύπρο 

κών για την παρεμπόδιση της 

φοροδιαφυγής και της φοροα-

ποφυγής. Η εν λόγω Σύμβαση 

είχε υπογραφεί, μετά από πο-

λυετείς διαπραγματεύσεις, το 

Μάρτιο του τρέχοντος έτους, 

προς επικαιροποίηση παλαιό-

τερης του 1974. 

Το τροποποιητικό Πρωτόκολ-

λο εισάγει περίοδο χάριτος 

έως τις 31.12.2024, έτσι ώστε 

οι συντάξεις που υπόκειντο σε 

φορολόγηση στην Κύπρο, 

σύμφωνα με την  προηγούμενη 

Σύμβαση του 1974, να συνεχί-

σουν –εφόσον το επιθυμούν οι 

δικαιούχοι τους - να φορολο-

γούνται με βάση αυτήν και να 

μην υπαχθούν στις ρυθμίσεις 

της νέας Σύμβασης του 2018.  

Τροποποιείται η συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας 
Κύπρου - Ηνωμένου Βασιλείου  

Στις 20.12.2018, ο Κύπριος 

Υπουργός Οικονομικών, κ. Χ. 

Γεωργιάδης και ο Ύπατος 

Αρμοστής του Ηνωμένου Βα-

σιλείου στην Κύπρο υπέγρα-

ψαν πρωτόκολλο που τροπο-

ποιεί τη Σύμβαση για την Εξά-

λειψη της Διπλής Φορολογίας 

αναφορικά με τους φόρους επί 

εισοδημάτων και κεφαλαιουχι-

Το τροποποιητικό 
Πρωτόκολλο εισάγει 
περίοδο χάριτος έως 
τις 31.12.2024, για τις 
συντάξεις που 
υπόκειντο σε 
φορολόγηση στην 
Κύπρο, σύμφωνα με 
την  προηγούμενη 
Σύμβαση του 1974. 
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Για την περίοδο 2018 – 2019, η Έκθεση προβλέπει 

περαιτέρω αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ, 

της τάξης του 4,2%. 



Επιπτώσεις Κυπριακού Επενδυτικού προγράμματος στην 
αγορά ακινήτων 

Η Κύπρος στην πρώτη θέση στην απορρόφηση 
κονδυλίων του ΕΤΠΑ 

Ανάπτυξη κυπριακών επενδυτικών ταμείων 

Σε 4,8 δισ. Ευρώ ανήλθαν, το 

διάστημα 2008-2016, οι επεν-

δύσεις που πραγματοποιήθη-

καν στην Κύπρο μέσω του 

κυπριακού σχεδίου πολιτογρά-

φησης ξένων επενδυτών, όπως 

αναφέρει πρόσφατη σχετική 

μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου. Στη μελέτη αυτή 

επισημαίνεται ότι η εφαρμογή 

των προγραμμάτων πολιτογρά-

φησης ξένων επενδυτών, που 

στην πλειονότητά τους συνδέ-

ονται με την αγορά ακινήτων, 

προκαλεί τεχνητή αύξηση τι-

μών στην κτηματαγορά αλλά 

και πτώση της ποιότητας των 

κατασκευών. Πράγματι, όπως 

φαίνεται από στοιχεία του 

Κυπριακού Συνδέσμου    Ιδι-

οκτητών, κατά το 2017 σημει-

ώθηκε αύξηση τόσο στις τιμές 

αγοράς όσο και στις τιμές ενοι-

κίων (οι οποίες, μάλιστα, σε 

ό,τι αφορά τα διαμερίσματα, 

αυξήθηκαν κατά 30%).  

διαχείριση ενεργητικού, ύψους 

5,5 δισ. Ευρώ, έναντι συνολι-

κών 5,7 δισ., με το 25% των 

επενδύσεών τους να πραγματο-

ποιείται στην Κύπρο, κατά 

76% σε μετοχές και κατά 17% 

σε ακίνητα. 

Πρόσφατα ανακοινώθηκε και η 

συμπερίληψη των κυπριακών 

οργανισμών συλλογικών επεν-

δύσεων κινητών αξιών στην 

πλατφόρμα Vestima Fund της 

Clearstream, γερμανικής εται-

ρείας παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και υποστήριξης 

προς επενδυτές, ενώ 55 κυπρια-

κά επενδυτικά ταμεία έχουν 

ήδη ενταχθεί και στην καναδι-

κή πλατφόρμα Thomson 

Reuters. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, οι 

οργανισμοί και εταιρείες  δια-

χείρισης συλλογικών επενδύσε-

ων που λειτουργούσαν στην 

Κύπρο υπό την εποπτεία της 

Επιτροπής ανέρχονταν, κατά 

το τρίτο τρίμηνο του 2018, σε 

172. Από αυτές, 94 οργανισμοί 

συλλογικών επενδύσεων κατεί-

χαν το 80% του συνολικού υπό 

δημοσιότητα η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή. 

Σύμφωνα με στοιχεία του 

κυπριακού Υπουργείου 

Οικονομικών για τα Επι-

χειρησιακά Προγράμμα-

τα της περιόδου 2014-

2020 υποβλήθηκαν αιτή-

σεις πληρωμών ύψους 

περίπου 138 εκ. Ευρώ, 

ποσό που υπερβαίνει, 

κατά περίπου 11 εκ. Ευ-

ρώ, τον αρχικό στόχο 

απορρόφησης 127 εκ. 

Το 2018 η Κύπρος κατέλα-

βε την πρώτη θέση μεταξύ 

των χωρών με την υψηλότε-

ρη απορροφητικότητα των 

κονδυλίων του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με 

ποσοστό 46%, και την έκτη 

θέση μεταξύ των χωρών με 

την υψηλότερη απορροφητι-

κότητα στο σύνολο των ευ-

ρωπαϊκών ταμείων, με πο-

σοστό 35%, σύμφωνα με 

στοιχεία που έδωσε στη 

Ευρώ. Η χρηματοδότη-

ση αφορά τις κατηγορίες: 

βιώσιμη αστική ανάπτυ-

ξη, επιχειρηματικότητα, 

ενέργεια, τεχνολογίες 

πληροφορικής, έρευνα & 

καινοτομία, περιβάλλον, 

μεταφορές, αύξηση της 

απασχόλησης & ενίσχυ-

ση της κοινωνικής συνο-

χής, προώθηση της   

αλιείας και της υδατοκαλ-

λιέργειας.  

Οι κυπριακοί οργανισμοί 
συλλογικών επενδύσεων κινητών 
αξιών συμπεριλήφθηκαν 
πρόσφατα στην πλατφόρμα 
Vestima Fund της 
Clearstream, ενώ κυπριακά 
επενδυτικά ταμεία έχουν ήδη 
ενταχθεί και στην καναδική 
Thomson Reuters. 
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Η Κύπρος κατέλαβε την πρώτη θέση μετα-

ξύ των χωρών με την υψηλότερη απορρο-

φητικότητα των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, με 

ποσοστό 46%. 



το τραπεζικό σύστημα του 

δανειακού χαρτοφυλακίου 

της Συνεργατικής Κυπρια-

κής Τράπεζας, μέσα από την 

μεταφορά των καλών εργα-

σιών της στην Ελληνική 

Τράπεζα και των μη εξυπη-

ρετούμενων δανείων της 

στην ΚΕΔΙΠΕΣ (Κυπριακή 

Εταιρεία Διαχείρισης Περι-

ουσιακών Στοιχείων), είχε 

ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί 

ο δείκτης των ΜΕΧ προς το 

Σημαντική ποσοστιαία μεί-

ωση, ύψους 33,7% κατέγρα-

ψαν οι μη εξυπηρετούμενες 

χορηγήσεις (ΜΕΧ) στο 

τέλος Σεπτεμβρίου 2018 

συγκριτικά με το τέλος Ιου-

νίου 2018, σύμφωνα με τα 

συγκεντρωτικά στοιχεία για 

τον κυπριακό τραπεζικό 

τομέα που δημοσίευσε η 

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. 

Η μείωση, που οφείλεται 

κυρίως στην αφαίρεση από 

σύνολο των χορηγήσεων 

από 40,3% στο τέλος Ιουνί-

ου 2018 σε 31,8% στο τέ-

λος Σεπτεμβρίου 2018. 

Το ύψος των ΜΕΧ υποχώ-

ρησε από 16,6 δισ. Ευρώ 

τον Ιούνιο 2018 σε 11,02 

δισ. τον Σεπτέμβριο, ενώ 

από την αρχή του έτους η 

μείωση άγγιξε τα 10 δισ. 

Ευρώ. 

Βελτίωση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων το β’ εξάμηνο 2018 

Η μείωση οφείλεται κυρίως στην 

αφαίρεση από το τραπεζικό σύστη-

μα του δανειακού χαρτοφυλακίου 

της Συνεργατικής Κυπριακής Τρά-

πεζας, μέσα από την μεταφορά των 

καλών εργασιών της στην Ελληνική 

Νέα επίδοση - ρεκόρ εισερχόμενου  του-

ρισμού στην Κύπρο το 2018  

Σύμφωνα με τα τελευ-
ταία στοιχεία της Στα-
τιστικής Υπηρεσίας 
Κύπρου (CYSTAT), 
το 2018 ο δείκτης 
εισερχόμενου τουρισ-
μού συνέχισε την στα-
θερά ανοδική πορεία 
την οποία ακολουθεί 
από το 2013 και μετέ-
πειτα, καταγράφοντας 
μάλιστα -για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά- 
μέγιστη επίδοση στον 
αριθμό αφίξεων. 

Tο 2018, οι αφίξεις 
ανήλθαν σε 3,93 εκ., 
σημειώνοντας αύξηση 
της τάξης του 7,8% 
έναντι του 2017. Από 
αυτές, ποσοστό 88% 

προερχόταν από χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής 
Ηπείρου.  

Την ίδια χρονιά, η 
χώρα από την οποία 
προήλθε ο μεγαλύτε-
ρος αριθμός τουρισ-
τών στην Κύπρο ήταν 
το Ην. Βασίλειο, με 
ποσοστό 33,6% των 
συνολικών αφίξεων, 
ενώ ακολούθησαν η 
Ρωσία (19%), το Ισ-
ραήλ (5,8%), η Γερ-
μανία (4,8%) και, στην 
πέμπτη θέση, η Ελλά-
δα, με ποσοστό 4,7%.  

Αντίστροφα, οι του-
ριστικές εκροές από 
την Κύπρο στην Ελ-
λάδα το 2018 ανήλθαν 

σε 540,4 χιλ. και απο-
τέλεσαν 37,3% του 
συνόλου, ποσοστό που 
κατατάσσει την χώρα 
μας στην πρώτη θέση 
στις προτιμήσεις των 
Κύπριων τουριστών, 
με δεύτερο το Ην. 
Βασίλειο και τρίτη τη 
Ρωσία.  

Οι προβλέψεις για το 
2019 κάνουν λόγο για 
διατήρηση σταθερό-
τητας στον ρυθμό των 
αφίξεων αλλά και για 
ανάδειξη νέων αγορών 
εισερχόμενου τουρισ-
μού στην Κύπρο όπως 
η Σουηδία, η Ελβετία, 
η Ιρλανδία και η Ουκ-
ρανία.  

To 2018, η χώρα από την οποία προήλ-

θε ο μεγαλύτερος αριθμός τουριστών 

στην Κύπρο ήταν το Ην. Βασίλειο, ενώ 

ακολούθησαν η Ρωσία, το Ισραήλ, η 

Γερμανία και, στην πέμπτη θέση, η Ελ-

λάδα. 

Πρεσβεία της Ελλάδας στην 
Κύπρο 

Γραφείο Οικονομικών & 
Εμπορικών Υποθέσεων  

 


