
Επιβράδυνση της οικονομι-
κής ανάπτυξης σε 2,5% 
μεσοπρόθεσμα, λόγω επιβ-
ράδυνσης της διεθνούς 
οικονομίας, διατήρηση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης και 
περαιτέρω μείωση του δη-
μόσιου χρέους σε 65% ως 
το 2024 με διατήρηση υψη-
λών δημοσιονομικών πλεο-
νασμάτων είναι οι βασικές 
επισημάνσεις του ΔΝΤ στην 
έκθεση που δημοσίευσε για 
την κυπριακή οικονομία. 

Στην Έκθεση αναφέρεται 
ότι η χαμηλή παραγωγικό-

τητα είναι δυνατό να αντιμε-
τωπιστεί μέσα από την ανα-
κατεύθυνση κονδυλίων 
στην εκπαίδευση, την και-
νοτομία και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των επιχει-
ρήσεων έναντι μισθολογι-
κών αυξήσεων στον δημό-
σιο τομέα. Η υλοποίηση 
διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων, σε συνδυασμό με τη 
διαφοροποίηση της παρα-
γωγικής βάσης θα δημιουρ-
γήσει προοπτικές επιτάχυν-
σης της οικονομικής ανάπ-
τυξης. 
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Υπεγράφη η σύμβαση κα-
τασκευής υποδομών εισα-
γωγής υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου για ηλεκτρο-
παραγωγή στην Κύπρο, 
μεταξύ της ΕΤΥΦΑ 
(Εταιρεία Υποδομών Φυσι-
κού Αερίου) και της κοινοπ-
ραξίας JV China Petroleum 
Pipeline Engineering Co 
Ltd και METRON SA, σε 
συνεργασία με τα ναυπηγεί-
α Hudong – Zhonghua 
Shipbuilding Co. Ltd και την 

εταιρεία πλοιοδιαχείρισης 
Wilhelmsen Ship Manage-
ment Ltd. 

Η παραγωγή ηλεκτρισμού 
από φυσικό αέριο, σε σύγ-
κριση με τα καύσιμα που 
χρησιμοποιούνται σήμερα, 
αναμένεται να περιορίσει το 
περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα της Κύπρου κατά 25-
30%, με παράλληλη μείωση 
του μεταβλητού κόστους 
κατά 15-25%, μεταξύ 2022-
2025. 

Έκθεση του ΔΝΤ για την κυπριακή 
οικονομία 

Υπογραφή σύμβασης κατασκευής υποδομών 

για υγροποιημένο φυσικό αέριο  
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Η νέα έκθεση του ΔΝΤ προβ-

λέπει επιβράδυνση της οικο-

νομικής ανάπτυξης της Κύπ-

ρου σε 2,5% μεσοπρόθεσμα. 

Το φυσικό αέριο θα περιορί-

σει το περιβαλλοντικό απο-

τύπωμα της Κύπρου κατά 

25-30% 

Δελτίο Οικονομικών Ειδήσεων 



Ικανοποιητική είναι η έκθεση αξιολόγησης της 

Κύπρου η οποία υιοθετήθηκε από την Επιτρο-

πή του Συμβουλίου της Ευρώπης Moneyval, 

σύμφωνα με ανακοίνωση της Συμβουλευτικής 

Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και 

Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Στην 

Έκθεση αναγνωρίζονται τα προληπτικά και 

κατασταλτικά μέτρα που έχει λάβει η Κύπρος 

ενώ ταυτόχρονα διατυπώνονται συστάσεις για 

περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 

των υφιστάμενων μέτρων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, 

ως συμβατή με τους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων, την πρότα-

ση της Κύπρου για την παράταση 

της εφαρμογής του φόρου χωρητι-

κότητας στα νηολογημένα ποντο-

πόρα πλοία. 

Σε συνέχεια αυτής της έγκρισης, το 

καθεστώς στήριξης των θαλάσσι-

ων μεταφορών στην Κύπρο θα 

διαρκέσει για 10 επιπλέον έτη. 
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γικών επενδύσεων, διαμορφώνον-

τας ένα πλαίσιο το οποίο ευνοεί 

την έγκαιρη έγκριση και την ομαλή 

δ ι ε ξ α γ ω γ ή   

τους.  

Επίσης, εισάγει 

τον θεσμό της 

« σ η μ α ν τ ι κ ή ς 

για την κυπρια-

κή οικονομία»   

ε π έ ν δ υ σ η ς 

( της στρατηγι-

κής επένδυσης), η οποία υπάγεται 

σε διαδικασίες ταχείας αδειοδότη-

σης. Προβλέπεται ο ορισμός ειδι-

κού διαχειριστή για κάθε στρατηγι-

κή επένδυση, που θα αναλαμβά-

νει την παρακολούθησή της από 

το αρχικό μέχρι το τελικό της στά-

διο και θα λειτουργεί ως σημείο 

επαφής μεταξύ του επενδυτή και 

των δημόσιων υπηρεσιών, προ-

βαίνοντας, όταν χρειάζεται, στις 

απαραίτητες παρεμβάσεις.  

Κατατέθηκε προς ψήφιση στην 

ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέ-

διο με τίτλο «ο περί της Διευκό-

λυνσης των Επενδύ-

σεων Νόμος του 

2019», το οποίο είχε 

εγκριθεί από το Υπο-

υργικό Συμβούλιο τον  

περασμένο Οκτώβριο. 

Το νομοσχέδιο αποβ-

λέπει στην επιτάχυνση 

των μεγάλων στρατη-
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Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, 

για κάθε στρατηγική 

επένδυση θα ορίζεται 

ειδικός διαχειριστής, που 

θα διευκολύνει την 

υλοποίησή της, από 

γραφειοκρατικής άποψης. 

Παράταση του φόρου χωρητικότητας για την Κύπρο 

Νομοσχέ δ ιο  γ ια  την  δ ι ευκόλυνση των στρατηγ ικών επενδύσεων  

Έκθεση της Moneyval για την Κύπρο   



τιστη τροποποίηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας για τις λιμενικές χρεώ-

σεις. Η σημερινή νομοθεσία παρέ-

χει τη δυνατότητα στους διαχειρισ-

τές να διαμορφώνουν οι ίδιοι το 

επίπεδο των τελών σε σειρά από 

λιμενικές εργασίες και φορτία, με 

γνώμονα τον ανταγωνισμό της 

αγοράς. 

Το Υπουργείο Μεταφορών προκή-

ρυξε διαγωνισμό για την πρόσλη-

ψη ειδικού συμβούλου ο οποίος θα 

προβεί σε έλεγχο των υφιστάμε-

νων λιμενικών χρεώσεων και τις 

κατάλληλες εισηγήσεις για την νο-

μική αναθεώρησή τους. Ο διαγω-

νισμός προβλέπει τη σύνταξη με-

λέτης που θα υποδεικνύει την βέλ-

ρισσότερους ενδιαφερόμενους 

αγοραστές, συμβάλλοντας, με τον 

τρόπο αυτόν, στην μείωση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων τα  ο-

ποία έχουν συσσωρευτεί στο χρη-

ματοοικονομικό σύστημα της   

Κύπρου.  

Ενεργοποιήθηκε το σύστημα των 

ηλεκτρονικών πλειστηριασμών 

στην Κύπρο, μέσω της πλατφόρ-

μας Ε-auction Cyprus, την οποία 

ανέπτυξε και διαχειρίζεται ο Σύν-

δεσμος Τραπεζών Κύπρου.  

Εκτιμάται ότι οι ηλεκτρονικοί πλεισ-

τηριασμοί θα προσελκύσουν πε-
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Διαγωνισμός για τη μείωση των λιμενικών 
χρεώσεων 

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων 

συνολικό προϋπολογισμό 18 εκ. 
Ευρώ, αφορούν στην διείσδυση 
κυπριακών επιχειρήσεων στη διε-
θνή αγορά, λόγω του μικρού μεγέ-
θους της Κύπρου. Προβλέπουν 

χρηματοδότηση 
μέχρι 100 χιλ. 
Ευρώ για την 
ίδρυση νεοφυο-
ύς επιχείρησης, 
μέχρι 500 χιλ. 
για την ενίσχυ-
ση νέων επιχει-
ρήσεων οι ο-
ποίες δεν 

έχουν ακόμη αναπτύξει εμπορική 

δραστηριότητα και μέχρι 1 εκ. Ευ-
ρώ για την στήριξη ολοκληρωμέ-
νων επιχειρηματικών ιδεών και 
προϊόντων, με σκοπό την βελτισ-
τοποίησή τους.  

Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά προγ-
ράμματα, η Επιτροπή έχει αποφα-
σίσει για το 2020 –το τελευταίο 
έτος του τρέχοντος HORIZON- να 
δώσει προτεραιότητα στις «ριζικά 
νέες καινοτομίες», καθώς επίσης 
και στα έργα εκείνα τα οποία, λό-
γω του υψηλού τους ρίσκου, δεν 
θα μπορούσαν να χρηματοδοτη-
θούν από τις τράπεζες.  

Τα νέα εθνικά και ευρωπαϊκά χρη-
ματοδοτικά εργαλεία στον τομέα 
της οικο-καινοτομίας στην Κύπρο 
παρουσιάστηκαν στη διάρκεια 
ημερίδας που διοργάνωσε η Ο-
μοσπονδία Εργο-
δοτών & Βιομηχά-
νων (ΟΕΒ), στο 
πλαίσιο του προγ-
ράμματος SMe-
coMP του Interreg 
για την πράσινη 
καινοτομία σε 
Βαλκάνια και Με-
σόγειο.  

Τα νέα εθνικά προγράμματα, με 
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Τα νέα εθνικά προγράμματα, με 

συνολικό προϋπολογισμό 18 εκ. Ευρώ, 

αφορούν στην διείσδυση κυπριακών 

επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά, λόγω 

του μικρού μεγέθους της Κύπρου.  

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία οικολογικής καινοτομίας στην Κύπρο 



των καταλυμάτων κατά το περασ-

μένο φθινόπωρο, εκφράζοντας 

την ελπίδα ότι για το 2020, οι κρα-

τήσεις θα συγκρατηθούν τουλά-

χιστον στα περσινά επίπεδα. Οι 

προβληματισμοί των ξενοδόχων 

επικεντρώνονται σε παράγοντες 

όπως η υπέρμετρη εξάρτηση ο-

ρισμένων περιοχών από την ρω-

σική αγορά καθώς και ο αυξανό-

μενος ανταγωνισμός που προέρ-

χεται από φθηνότερους    προο-

ρισμούς γειτονικών χωρών αλλά 

και τις ενοικιάσεις μέσω της πλατ-

φόρμας Airbnb. 

Οι μειωμένες κρατήσεις στα κυπ-

ριακά τουριστικά καταλύματα 

προβληματίζουν τους Κύπριους 

ξενοδόχους, οι οποίοι κάνουν λό-

γο για σταθεροποίηση ή και συρ-

ρίκνωση του κυπριακού τουρισμο-

ύ το 2020.   

Συγκεκριμένα, λιγότερες κρατήσεις 

για το 2020 προβλέπουν οι ξενο-

δόχοι της Λάρνακας και της Πάφο-

υ, ενώ από πλευράς τους, οι ξενο-

δόχοι Λεμεσού και Αμμοχώστου 

(Αγ. Νάπα – Πρωταράς) επεσήμα-

ναν την περιορισμένη πληρότητα 

Κρατήσεις στα κυπριακά ξενοδοχεία 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Λόρδου Βύρωνος 8-10, 1096 

Λευκωσία 

Τηλ: 00357 22 672219 

00357 22672604 

Φαξ: 00357 22672703 

Ε-mail: ecocom-nicosia@mfa.gr 

Web: www.agora.mfa.gr   

Οι Κύπριοι ξενοδόχοι προβληματί-

ζονται, εκτός των άλλων, και για 

τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προ-

έρχεται από τις ενοικιάσεις μέσω 

της πλατφόρμας Airbnb. 


