
στο ΧΑΚ στον ναυτιλιακό τομέ-
α, καθώς καμία ναυτιλιακή 
εταιρεία δεν συγκαταλέγεται 
μέχρι στιγμής στα μέλη του, 
παρά τις ιδιαίτερα υψηλές και 
αυξανόμενες επιδόσεις της 
Κύπρου στον συγκεκριμένο 
κλάδο. 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών 
(ΧΑ) και το Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) έχουν 
αναπτύξει, από το 2006, Κοινή 
Πλατφόρμα Υποστήριξης, με 
στόχο την διαμόρφωση ενός 
ομοιογενούς περιβάλλοντος 
για τη σύναψη των χρηματισ-
τηριακών συναλλαγών στις 
δύο αγορές, το οποίο ευνοεί 
την αποτελεσματικότερη  λει-
τουργία τους και, κατ’ επέκτα-
ση, την ευκολότερη διείσδυσή 
τους σε Βαλκάνια και Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη.  

Στο πλαίσιο αυτό, τα δυο χρη-
ματιστήρια αποφάσισαν πρόσ-
φατα να επεκτείνουν την υφισ-
τάμενη μεταξύ τους συνεργα-
σία και άρχισαν να διερευνούν 
το ενδεχόμενο της δημιουργίας 
μιας κοινής αγοράς εταιρικών 
ναυτιλιακών ομολόγων. Μά-
λιστα, ανέθεσαν στην Deloitte 
την κατάρτιση σχετικής μελέ-
της σκοπιμότητας και βιωσιμό-
τητας, η οποία αναμένεται να 
είναι έτοιμη μέσα στις επόμε-

νες εβδομά-
δες.  

Το 2016, το 
ΧΑ εγκαινία-
σε στην Ελ-
λάδα την 
αγορά εταιρι-
κών ομολό-
γων, η οποία 
κινείται ιδιαί-
τερα ικανο-
ποιητικά και 
θα μπορούσε 
να αποτελέ-
σει ιδανική 
βάση για το 
νέο αυτό 
εγχείρημα. 
Παρόλα αυ-
τά, η συνερ-
γασία αυτή δεν θεωρείται 
βέβαιη μέχρι την αναμενόμε-
νη ολοκλήρωση της μελέτης.  

Τέλος, η επικείμενη συνεργα-
σία αναμένεται ότι θα συμ-
πληρώσει το υφιστάμενο 
«κενό» που παρατηρείται 

Επέκταση συνεργασίας χρηματιστηρίων Αθηνών και Κύπρου 

Η Moody’s αναβαθμίζει τις Τράπεζες Κύπρου & Ελληνική  

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s 
προχώρησε σε αναβάθμιση 
της αξιολόγησης των         
μακροπρόθεσμων καταθέσε-
ων των δύο πιστωτικών ιδρυ-
μάτων από Caa1 σε B3 και 
της μακροπρόθεσμης αξιολό-
γησης κινδύνου από Β2 σε 
Β1, ενώ οι μελλοντικές προ-
οπτικές τους χαρακτηρίζονται 
θετικές.  

Ως προς την Τράπεζα Κύπρο-
υ, ο οίκος επισημαίνει την εν-
δυνάμωση των κεφαλαιακών 
αποθεμάτων και τη βελτίωση 
της ποιότητας του   ενεργητι-
κού, καθώς και τη μείωση των 
μη εξυπηρετούμενων χορηγή-

σεων, μετά την τιτλοποίηση 
χαρτοφυλακίου ΜΕΧ που ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί εντός 
του πρώτου τριμήνου του τρέ-
χοντος έτους.  

Ως προς την Ελληνική Τράπε-
ζα, αντίστοιχα, η Moody’s  
υπογραμμίζει την ενίσχυση της 
ποιότητας του ενεργητικού και 
την αύξηση των υποκαταστη-
μάτων της, με την απορρόφη-
ση των καλών στοιχείων της 
Συνεργατικής Κυπριακής Τρά-
πεζας, καθώς και την επικείμε-
νη ολοκλήρωση της αύξησης 
κεφαλαίου ύψους 150 εκατομ-
μυρίων εντός του πρώτου 
τριμήνου του 2019. 

Σύμφωνα με τον οίκο, η ανα-
βάθμιση των δύο πιστωτικών 
ιδρυμάτων αντανακλά την 
αναμενόμενη δυναμική της 
κυπριακής οικονομίας, για την 
οποία προβλέπεται ρυθμός 
ανάπτυξης 3,7% το 2019 και 
συνεχιζόμενη πτώση της   
ανεργίας, αφού η βελτίωση 
των οικονομικών συνθηκών 
στη χώρα θα αυξήσει τη ζήτη-
ση δανείων, θα ενισχύσει την 
ικανότητα αποπληρωμής αλλά 
και θα υποστηρίξει την αξία 
των περιουσιακών στοιχείων 
που βρίσκονται στην κατοχή 
των τραπεζών. 

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

Λευκωσία, 
28.02.2019 
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Η Deloitte έχει αναλάβει την κατάρτιση μελέτης 

σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του νέου εγχει-

ρήματος των δυο χρηματιστηρίων 



Εγκρίνεται το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα  

Τροποποιείται το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα  

νομικών, κ. Χ. Γεωργιάδης 

παρατήρησε ότι το επενδυτικό 

πρόγραμμα συνέβαλε   ση-

μαντικά στην ανάπτυξη του 

τομέα των ακινήτων και κα-

τασκευών, αλλά είχε περιορισ-

μένη επίπτωση στην οικονομί-

α συνολικά. Συμπλήρωσε 

λέγοντας ότι οι νέες τροποποι-

ήσεις αποσκοπούν στο να 

καταστήσουν το Κυπριακό 

Επενδυτικό Πρόγραμμα πιο 

στοχευμένο και αξιόπιστο, 

μέσα από ρυθμίσεις όπως την 

υποχρεωτική δωρεά ύψους 

75.000 Ευρώ στο Ίδρυμα 

Έρευνας και Καινοτομίας ή 

τον Κυπριακό Οργανισμό 

Ανάπτυξης Γής, την κατάργη-

ση της δυνατότητας επενδύ-

σεων σε κρατικά ομόλογα και 

τη συμπερίληψη της ναυτιλίας 

και των εναλλακτικών επενδύ-

σεων στους επιλέξιμους επεν-

δυτικούς τομείς.  

Σε πρόσφατη συνεδρίασή του, 

το Υπουργικό Συμβούλιο  

ενέκρινε σειρά από τροποποι-

ήσεις στο ισχύον Κυπριακό 

Επενδυτικό Πρόγραμμα 

(πρώην πρόγραμμα κατ’ εξαί-

ρεση πολιτογράφησης      

επενδυτών), οι οποίες θα  

εφαρμοσθούν από τις 

15.05.2019. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συ-

νεδρίαση,  ο Υπουργός Οικο-

Οι νέες τροποποιήσεις 

προβλέπουν τη 

συμπερίληψη της 

ναυτιλίας και των 

εναλλακτικών 

επενδύσεων στους 

επιλέξιμους 

επενδυτικούς τομείς.  
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Επίσκεψη Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σωκράτη Φάμελλου στην Κύπρο 

Ακολούθησαν διμερείς συνομι-

λίες μεταξύ των αντιπροσωπε-

ιών, με επικεφαλής τους δυο 

Υπουργούς, οι οποίες εστιάσ-

τηκαν στην εκτίμηση της τρέ-

χουσας κατάστασης, την αν-

ταλλαγή ιδεών για καλές 

πρακτικές καθώς και τις προ-

οπτικές για μελλοντική   συ-

νεργασία στα θέματα αμοιβαί-

ου ενδιαφέροντος, όπως η 

διαχείριση υδατικών πόρων 

και η τιμολόγηση νερού, η 

Οδηγία – Πλαίσιο για την Θα-

λάσσια Στρατηγική, η τριμερής 

συνεργασία Ελλάδας –     

Κύπρου – Ισραήλ και Ελλάδας 

–Κύπρου – Αιγύπτου, η κλιμα-

τική αλλαγή και το πρόγραμμα 

LIFE IP CLIMA, η διαχείριση 

στερεών αποβλήτων. Τα απο-

Στις 7-8 Φεβρουαρίου, ο    

Αναπληρωτής Υπουργός Πε-

ριβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Σ. 

Φάμελλος, πραγματοποίησε 

επίσημη επίσκεψη στην    

Κύπρο, ως επικεφαλής τετρα-

μελούς αντιπροσωπείας, 

ύστερα από πρόσκληση που 

του απηύθυνε ο Υπουργός 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Περι-

βάλλοντος, κ. Κ. Καδής.  

Την πρώτη ημέρα της επίσκε-

ψης, ο κ. Φάμελλος συμμετεί-

χε σε ενημερωτικό εργαστήρι 

με αντικείμενο την διατήρηση 

της βιοποικιλότητας και την 

διαχείριση του Δικτύου Natura 

2000  καθώς και τις συναφείς 

προκλήσεις και καλές πρακτι-

κές σε Ελλάδα και Κύπρο.  

τελέσματα των συνομιλιών 

αυτών επικεντρώνονται στην 

ανάγκη για ανταλλαγή       

τεχνογνωσίας και επισκέψεων 

με σκοπό την κατά το δυνατό 

βέλτιστη διαχείριση των υφισ-

τάμενων εκκρεμοτήτων των 

δυο πλευρών σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Μετά το πέρας των εργασιών  

των δύο αντιπροσωπειών, η 

Ελληνική αντιπροσωπεία   

επισκέφθηκε δυο από τους 

σημαντικότερους υδροβιότο-

πους της Κύπρου, την λίμνη 

Ορόκλινης και τις αλυκές της 

Λάρνακας, περιοχές οι οποίες 

προστατεύονται από το Νatura 

2000. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο  

ενέκρινε προσχέδιο του εθνι-

κού σχεδίου της Κύπρου για 

την ενέργεια και το κλίμα για 

την περίοδο 2021-2030, το 

οποίο προβλέπει μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπί-

ου κατά 24% έναντι των εκ-

πομπών του 2005 και μείωση 

της πρωτογενούς ενεργειακής 

κατανάλωσης κατά 9,5% 

έναντι του 2007.  

Το προσχέδιο, που  εκπονή-

θηκε από το Εθνικό Σύστημα 

Διακυβέρνησης για την    Ε-

νέργεια και το Κλίμα, πρόκει-

ται να υποβληθεί στην Ευρω-

παϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με 

τον Κανονισμό 2018/1999, 

ενώ, μέχρι το τέλος του 2019, 

αναμένεται να ολοκληρωθεί 

και το τελικό εθνικό σχέδιο. 

Ανάμεσα στα θέματα που 

συζήτησαν οι δυο      

Υπουργοί ήταν οι τριμε-

ρείς συνεργασίες με το 

Ισραήλ και την Αίγυπτο 



Στη διάρκεια βράβευσης της 

Pittas Dairy Industries Ltd για 

τη συνεισφορά της στον    

κυπριακό κλάδο γαλακτοκομι-

κών, ο Διευθυντής της, κ. Γ. 

Πίττας, ανακοίνωσε την παύση 

της λειτουργίας της εταιρείας, 

μετά από 80 χρόνια.  

Η Pittas ήταν η πρώτη γαλα-

κτοβιομηχανία που πραγματο-

ποίησε εξαγωγές κυπριακού 

χαλλουμιού καθώς και η πρώ-

τη που χρησιμοποίησε την 

μέθοδο της παστεριοποίησης 

για την παραγωγή παραδοσια-

κών κυπριακών εδεσμάτων 

όπως χαλλούμι, φέτα, κεφαλο-

τύρι και γιαούρτι. Μάλιστα, είχε 

καταφέρει να ελέγχει αρκετά 

μεγάλο μερίδιο των συνολικών 

εξαγωγών τυροκομικών προϊ-

όντων της Κύπρου, κυρίως με 

τις εξαγωγές χαλλουμιού.  

Η παρακμή της εταιρείας οφεί-

λεται σε οικονομικά προβλή-

ματα, τα οποία ξεκίνησαν το 

1999, όταν καταστράφηκε 

ολοσχερώς από πυρκαγιά το 

ολοκαίνουργιο εργοστάσιο 

που είχε κατασκευάσει στη 

Μέση Ανατολή, και σταδιακά 

επιδεινώθηκαν από τον έντονο 

ανταγωνισμό που αντιμετώπι-

ζε από άλλες εταιρείες του 

κλάδου.  

το Λονδίνο. Πρόκειται για την 

ίδια εταιρεία που προσέβαλε 

το HALLOUMI ενώπιον του 

UK IPO και τελικά πέτυχε την 

ακύρωσή του πέρυσι στην 

βρετανική αγορά. 

Το αρμόδιο Υπουργείο      

Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομη-

χανίας έχει ήδη, από πέρυσι, 

Ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτη-

σίας - EU IPO, εκκρεμεί, από 

τον Δεκέμβριο 2017, αίτηση 

ακύρωσης του εμπορικού σή-

ματος HALLOUMI στην ευρω-

παϊκή αγορά, αίτηση η οποία 

υποβλήθηκε από την εταιρεία 

John & Pascalis LTD, με έδρα 

προσκομίσει στον EU IPO όλα 

τα απαιτούμενα τεκμήρια προς 

στήριξη του κυπριακού εμπο-

ρικού σήματος στην εν λόγω 

υπόθεση και αναμένει πλέον 

την έκδοση της σχετικής από-

φασης του ευρωπαϊκού φορέ-

α.  

Παύση λειτουργίας για την πλέον ιστορική γαλακτοβιομηχανία της Κύπρου 

Η Κυπριακή Δημοκρατία ζητά την απόσυρση της αίτησης ακύρωσης του σήματος 

για το Halloumi ενώπιον του EU IPO 

σιο μιας ευρύτερης  προσπά-

θειας για τη συγκέντρωση ε-

πιστημονικών δεδομένων με 

σκοπό τη συμπλήρωση του 

φακέλου εγγραφής του   χαλ-

λουμιού και των λοιπών γα-

λακτοκομικών προϊόντων της 

Κύπρου στον εθνικό κατάλογο 

άυλης πολιτιστικής  κληρονο-

μιάς της UNESCO.  

Στη διάρκεια του συνεδρίου, 

εξετάστηκαν, εκτός των 

άλλων, τα εμπόδια που αντι-

μετωπίζει η κατοχύρωση του 

χαλουμιού, τα οποία είναι τόσο 

πολιτικής όσο και οικονομικής 

φύσης. Επισημάνθηκε μάλιστα 

ότι οι προσπάθειες για την 

προσπέλαση των εμποδίων 

αυτών χρειάζεται να καταβάλ-

λονται με την ειλικρινή συμμε-

τοχή όλων, παραγωγών και 

δημόσιων αρχών. 

Τέλος, ως πλέον ενδεδειγμένη 

λύση για τη διάσωση της   

κυπριακής ταυτότητας του 

χαλλουμιού αναφέρθηκε η 

εγγραφή του ως έναν συνδυ-

ασμό ΠΟΠ/ΠΓΕ στην ΕΕ και 

στη συνέχεια η παρακολούθη-

ση και διαρκής υπεράσπιση 

των δικαιωμάτων της κατοχύ-

ρωσης.  

Στις 09.02.2019 διοργανώθηκε 

στη Λευκωσία το 1ο Παγκύπρι-

ο Συνέδριο για τα Κυπριακά 

Παραδοσιακά Γαλακτοκομικά 

Προϊόντα, υπό την αιγίδα του 

Υπουργού Γεωργίας, Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Περιβάλ-

λοντος. Σαν στόχο, το    συ-

νέδριο είχε την προώθηση του 

κλάδου γαλακτοκομικών προϊ-

όντων της Κύπρου και ιδιαίτε-

ρα του χαλουμιού, το οποίο 

αποτελεί το σημαντικότερο 

εξαγόμενο κυπριακό προϊόν 

και βασικό πυλώνα της κυπρι-

ακής οικονομίας. Ακόμη, το 

συνέδριο εντάσσεται στο πλαί-

«Τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζει η 

κατοχύρωση του 

κυπριακού 

χαλουμιού είναι 

τόσο πολιτικής 

όσο και 

οικονομικής 

φύσης»  
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1ο Παγκύπριο Συνέδριο για τα Κυπριακά Παραδοσιακά Γαλακτοκομικά Προϊόντα 

Pittas ήταν η πρώτη γαλα-

κτοβιομηχανία που      

πραγματοποίησε εξαγωγές 

κυπριακού χαλλουμιού 



πλήρωσε, επίσης, ότι η ΕΕ 
υστερεί έναντι των ΗΠΑ και 
της Κίνας στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή ψηφιακής τεχνο-
λογίας, λόγω έλλειψης κον-
δυλίων αλλά και λόγω κατα-
κερματισμού της ερευνητικής 
προσπάθειας. Τόνισε, τέλος, 
ότι η Ευρώπη θα πρέπει να 
επενδύσει σε μια ανθρωπο-
κεντρική ψηφιακή μετάβαση 
βάσει των ευρωπαϊκών αξι-
ών.  

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. 
Χ. Γεωργιάδης, από πλευ-
ράς του, δήλωσε ότι η    
Κύπρος κινείται στην κατεύ-
θυνση της εφαρμογής νέων 
τεχνολογιών, λαμβάνοντας 
μέτρα όπως η δημιουργία 
του Εθνικού Συμβουλίου 
Έρευνας και Καινοτομίας 

Στο συνέδριο με θέμα 
«Ψηφιακή Οικονομία και 
Καινοτομία: Όραμα ανάπτυ-
ξης», που διοργανώθηκε στη 
Λευκωσία, η Ευρωπαία Ε-
πίτροπος για την Ψηφιακή 
Οικονομία και την Κοινωνία, 
κα M.Gabriel, αναφέρθηκε 
σε βασικές προτεραιότητες 
της Επιτροπής, όπως η α-
νάπτυξη των ψηφιακών υπο-
δομών, η διαδικτυακή ασφά-
λεια και η συμμετοχή όλων 
των Ευρωπαίων πολιτών 
στον ψηφιακό μετασχηματισ-
μό της ΕΕ. Επίσης, χαρακτή-
ρισε ως επιτακτική την  α-
νάγκη να επιταχυνθεί η εξοι-
κείωση των Ευρωπαίων 
πολιτών με την ψηφιακή 
πραγματικότητα μέσω της 
εκπαίδευσης και προγραμ-
μάτων επιμόρφωσης. Συμ-

(συμβουλευτικού οργάνου 
για τον καθορισμό της σχετι-
κής στρατηγικής), η καθιέ-
ρωση του θεσμού του Επικε-
φαλής Επιστήμονα, η προώ-
θηση της ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης και η σύσταση 
Υφυπουργείου για θέματα 
ψηφιακής τεχνολογίας εντός 
του 2019. 

Στο συνέδριο τονίστηκε επί-
σης η ανάγκη για χρήση της 
ψηφιακής τεχνολογίας από 
το σύνολο των πολιτών, για 
οριζόντια εφαρμογή ψηφια-
κών λύσεων σε όλες τις ε-
πιστήμες και τους τομείς της 
οικονομίας, αλλά και για την 
καλλιέργεια νοοτροπίας 
δραστηριοποίησης σε μία 
ψηφιακή οικονομία. 

Συνέδριο «Ψηφιακή Οικονομία και Καινοτομία: Όραμα ανάπτυξης» 

Δελτίο Οικονομικών - Εμπορικών Ειδήσεων 

Το Διαιτητικό Δικαστήριο του 
Διεθνούς Εμπορικού Επιμε-
λητηρίου στο Παρίσι απέρρι-
ψε την προσφυγή κατά της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, την 
οποία υπέβαλαν δύο Λιβάνι-
οι μέτοχοι  της τράπεζας 
FBME Bank Ltd, για ζημίες 
που υπέστησαν λόγω της 
ανάκλησης της λειτουργίας 
του παραρτήματος της τρά-

πεζας στην Κύπρο το 2014. 
Στην προσφυγή τους, οι εν 
λόγω μέτοχοι, επικαλούμενοι 
την διμερή Σύμβαση Προσ-
τασίας Επενδύσεων  Λιβά-
νου-Κύπρου, ζητούσαν την 
καταβολή αποζημίωσης 1,4 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων 
ΗΠΑ. 

Εξάλλου, η αμερικανική αρ-
χή FinCEN (Financial 

Crimes Enforcement Net-
work) έχει χαρακτηρίσει την 
FBME Bank Ltd, ως πιστωτι-
κό ίδρυμα με πρωταρχικό 
στόχο την νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και έχει α-
παγορεύσει σε αμερικανικά 
τραπεζικά ιδρύματα να συ-
ναλλάσσονται με την FBME.  

Παράκαμψη υφιστάμενων εμποδίων στη χρηματοδότηση αγοράς 

χαρτοφυλακίου της Τράπεζας Κύπρου  

Τον Αύγουστο 2018, η Τρά-

πεζα Κύπρου έθεσε σε   

εφαρμογή το Project Helix, 

το οποίο σαν στόχο έχει να 

βελτιώσει το δανειακό της 

χαρτοφυλάκιο και, κατ’ επέκ-

ταση, να μειώσει τον υφιστά-

μενο κίνδυνο στον ισολογισ-

μό της. Στο πλαίσιό του, 

συνομολόγησε συμφωνία με 

την Apollo Fund, για την 

πώληση δανειακού χαρτο-

φυλακίου ακαθάριστης λο-

γιστικής αξίας €2,8 δισ. Με 

βάση αυτήν, η Τράπεζα 

Κύπρου θα συμμετείχε στο 

ομολογιακό δάνειο για την 

κάλυψη της απαιτούμενης 

χρηματοδότησης με ποσό 

ύψους €450 εκ. Ωστόσο, η 

συμμετοχή της Τράπεζας 

στο εν λόγω δάνειο δεν 

έτυχε της έγκρισης της Ευ-

ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-

ζας (ΕΚΤ) και, συνεπώς, το 

εν λόγω ποσό παρέμενε, 

μέχρι πρότινος, ακάλυπτο, 

γεγονός που παρεμπόδιζε 

την ομαλή εξέλιξη της όλης 

διαδικασίας.  

Το παραπάνω εμπόδιο τελι-

κά ξεπεράστηκε, αφού οι 

τράπεζες Nomura και Bar-

clays εξέφρασαν επίσημα το 

ενδιαφέρον τους να αναλά-

βουν οι ίδιες την εν λόγω 

συμμετοχή των €450 εκ.  

Η συγκεκριμένη εξέλιξη απο-

τελεί απλώς ένα ακόμη βήμα 

προς την ολοκλήρωση της 

επιδιωκόμενης χρηματοδό-

τησης της πώλησης του 

χαρτοφυλακίου της Τράπε-

ζας Κύπρου. Προκειμένου 

να εκδοθεί το σχετικό ομόλο-

γο της Apollo και να ολοκλη-

ρωθεί έτσι στην πράξη η 

συναλλαγή, θα πρέπει πρώ-

τα η ΕΚΤ να παρέχει την 

πολυαναμενόμενη έγκρισή 

της επί της συμφωνίας της 

Τράπεζας Κύπρου για το 

Project Helix.  

Το Διαιτητικό Δικαστήριο του Παρισιού απορρίπτει προσφυγή κατά της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για την υπόθεση FBME Bank Ltd 

Εντός του 2019, αναμένεται 

να συσταθεί κυπριακό       

υπουργείο αρμόδιο για θέμα-

τα ψηφιακής τεχνολογίας. 
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