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Η κυπριακή οικονομία έχει επιτύχει εντυπωσιακή ανάκαμψη μετά 
την οικονομική κρίση του 2013 καθώς συνέχισε να ενισχύεται για 
δώδεκα συνεχόμενα τρίμηνα. Η οικονομική ανάκαμψη επιταχύν-
θηκε το 2017, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 3,9% σε 
ετήσια βάση· η καλύτερη επίδοση μετά από σχεδόν μια δεκαετία. 
Η ανάκαμψη είναι ευρείας βάσεως και έχει συμβάλει στην αύξηση 
της απασχόλησης σχεδόν σε όλους τους τομείς και στη μείωση της 
ανεργίας, η οποία όμως παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Η φάση ανάκαμψης, συνοδευόμενη από θετικές εκπλήξεις, έχει 
ολοκληρωθεί και η οικονομία εισέρχεται στη φάση ανάπτυξής 
της. Σε όρους απόλυτων μεγεθών, η αξία της εγχώριας παραγωγής 
τελικών αγαθών και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές, δηλαδή το 
πραγματικό ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στα €16,6 δις το 2017 ανακτώντας 
το επίπεδο που είχε πριν την κρίση. Το ονομαστικό ΑΕΠ, δηλαδή 
η αξία της εγχώριας παραγωγής τελικών αγαθών και υπηρεσιών 
σε τρέχουσες τιμές, ανήλθε στα €19,2 δις το 2017 από €18,2 δις το 
προηγούμενο έτους.

Το ενθαρρυντικό στοιχείο σχετικά με τη νέα φάση ανάπτυξης της 
οικονομίας, που βοηθάει στην αποφυγή της δημιουργίας ενός νέ-
ου φαύλου κύκλου, είναι ότι η πρόσφατη επίδοση της οικονομίας 
δεν είναι αποτέλεσμα της συνεισφοράς της κυβέρνησης μέσω του 
δημοσίου τομέα και επομένως του πολλαπλασιαστικού ρόλου που 
έχει, ούτε της αλόγιστης και μη-βιώσιμης πιστωτικής επέκτασης 
που χρηματοδοτούσε την κατανάλωση κατά την περίοδο πριν από 
την κρίση.

Ενώ η κατανάλωση συνέχισε να αποτελεί βασικό παράγοντα της 
ανάκαμψης, η ζήτηση για επενδύσεις έχει ανακάμψει επίσης, κυρί-
ως για μεγάλα κατασκευαστικά έργα και έργα υποδομής. Ο κύριος 
παράγοντας της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης ήταν η άνο-
δος του εισοδήματος από την εργασία, η οποία προήλθε από την 
αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, παρά των υψηλότερων 
μισθών. Η ιδιωτική κατανάλωση υποστηρίχθηκε επίσης από τον 
ακμάζοντα τουριστικό τομέα, ο οποίος έχει άμεση θετική επίδραση 
στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. 

Τα δημόσια οικονομικά σταθεροποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με 
στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους. Επί-
σης, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος για την αναδιάρθρωση και 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
της Κύπρου. Το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων 
(ΜΕΧ) μειώνεται σταθερά αλλά παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Το γε-
γονός αυτό οδήγησε στην αύξηση των προβλέψεων για απομείωση 

των δανείων από τις τράπεζες κατά τη διάρκεια του 2017, επιβεβαιώ-
νοντας την αξιοπιστία των αποτιμήσεων των ενυπόθηκων ακινήτων 
και ενισχύοντας την επάρκεια των προβλέψεων για απομείωση 
δανείων.

Η καλύτερη από τις εκτιμήσεις εξέλιξη της κυπριακής οικονομίας, 
καθώς και οι βελτιωμένες εγχώριες χρηματοπιστωτικές συνθήκες, 
δημιούργησαν και διατήρησαν ένα κλίμα βελτιωμένης εμπιστο-
σύνης. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στις αναβαθμίσεις 
της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας και των μεγαλύτερων 
εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων από διεθνείς οίκους πιστοληπτι-
κής αξιολόγησης. Τον Μάρτιο του 2018, ο οίκος Standard & Poor’s 
επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου στο BΒ+, 
μια βαθμίδα πιο κάτω από την επενδυτική διαβάθμιση. Τον Απρίλιο 
2018, ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε την Κυπριακή Δημο-
κρατία σε BB+ από BB, μια βαθμίδα πιο κάτω από την επενδυτική 
διαβάθμιση. Ταυτόχρονα, η τρέχουσα αξιολόγηση της χώρας εξα-
κολουθεί να αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με το 
υψηλό ποσοστό των ΜΕΧ και το υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος.

Παρά τα αποφασιστικά βήματα και την ταχεία πρόοδο σε ολόκληρο 
τον τραπεζικό τομέα, το υψηλό ποσοστό των ΜΕΧ παραμένει το 
μεγαλύτερο και δυσκολότερο πρόβλημα της οικονομίας.  Αφενός, 
οι τράπεζες συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην αναδιάρθρωση 
των χαρτοφυλακίων των ΜΕΧ χρησιμοποιώντας μία εργαλειοθήκη  
βιώσιμων λύσεων, όπως οι εθελοντικές ανταλλαγές χορηγήσεων 
με περιουσιακά στοιχεία, μειώσεις υπολοίπων, παρατάσεις απο-
πληρωμής, μειώσεις δόσεων, περίοδοι χάριτος κλπ. Αφ’ ετέρου, οι 
αναποτελεσματικότητες του δικαστικού συστήματος και η ανεπαρ-
κής έγκαιρη επιβολή των δικαστικών αποφάσεων, υπονομεύουν τη 
λειτουργία των νέων νομικών πλαισίων εκποιήσεων και αφερεγγυ-
ότητας, επιτρέποντας στους στρατηγικούς κακοπληρωτές και μη 
συνεργάσιμους δανειολήπτες να ενεργούν εις βάρος του συστή-
ματος. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές είναι κοινωνικά ανεύθυνοι, 
επιφέροντας ένα βαρύ κόστος στην οικονομία και παρατείνοντας 
τα τρωτά σημεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η έγκαιρη και απο-
τελεσματική αντιμετώπιση των πιο πάνω θεσμικών αδυναμιών και 
η θέσπιση πρόσθετων νομοθεσιών όπως το νομοσχέδιο τιτλοποίη-
σης δανείων θα διευκολύνει τις προσπάθειες των τραπεζών για την 
επίλυση των ΜΕΧ.
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Η καλύτερη των προσδοκιών επίδοση της οικονομίας δεν πρέπει 
να προκαλεί εφησυχασμό και εξασθένιση των προσπαθειών για την 
περαιτέρω μεταρρύθμισή της. H υλοποίηση σημαντικών δομικών 
μεταρρυθμίσεων σηματοδοτεί την αύξηση της αποτελεσματικό-
τητας, της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας της κυπριακής οικονομίας. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις που 
εξακολουθούν να εκκρεμούν αφορούν στην υλοποίηση του προ-
γράμματος ιδιωτικοποιήσεων, στη δημόσια διοίκηση, στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και στον τομέα της υγείας. Επίσης, θα πρέπει να κατα-
βληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση και τη διεύρυνση 
των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών της Κύπρου (ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση) συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών πλη-
ρωμών, που με τη σειρά τους θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας 
πιο βιώσιμης οικονομίας. Η εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών 
πληρωμών ενισχύει τη διαφάνεια στην οικονομία και συμβάλλει 
στη συγκράτηση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, κα-
θώς οι ηλεκτρονικές πληρωμές εντοπίζονται ευκολότερα.

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα δυναμική της 
ανάπτυξης για την υλοποίηση των προαναφερθεισών μεταρρυθ-
μίσεων. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις είναι αποτελεσματικότερες και 
ευκολότερες να εφαρμοσθούν όταν οι οικονομίες αναπτύσσονται.  
Το κόστος των μεταρρυθμίσεων μπορεί να έχει αρνητικό αντίχτυπο 
στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, αλλά 
αποτελεί μονόδρομο για να εισέλθει η Κύπρος σε τροχιά μακροχρό-
νιας συνετής ανάπτυξης.

Επίσης, η περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος, ώστε να ευνοεί την ανάπτυξη,  θα συμβάλει στη στήριξη 
τόσο των εγχώριων όσο και των ξένων επενδύσεων. Η Κύπρος ως 
επενδυτικός προορισμός έχει αρχίσει να προσφέρει νέες επενδυ-
τικές ευκαιρίες στους τομείς του εμπορίου, των υπηρεσιών, των 
αναπτυξιακών έργων, της ναυτιλίας, της εκπαίδευσης, της υγείας, 
της τεχνολογίας, του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων και των 
υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές που άρχισαν να εφαρμόζονται μπορούν 
να οδηγήσουν τη χώρα σε αναπτυξιακή πορεία. Ωστόσο, αν και 
αναγκαίες, θα πρέπει να συνδυαστούν με την απαραίτητη θεσμική 
ανάπτυξη η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για μακροχρόνια 
οικονομική ανάπτυξη καθώς θα οδηγήσει στην κοινωνική πρόοδο, 
στη διάχυση των ευκαιριών στην ευρύτερη κοινωνία και στην κοι-
νωνική ευημερία.

Η οικονομία παρουσιάζει ανάκαμψη από τις αρχές του 2015 η οποία 
επιταχύνθηκε κατά το 2017 με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται με 
ετήσιο ρυθμό 3,9% και αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω στο 
4,2% το 2018.  Εκτιμάτε ότι η ανάπτυξη θα υποστηριχθεί κυρίως 
από την ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και από τη συνεχή 
βελτίωση στην αγορά εργασίας.

Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΆ ΣΕ ΆΡΙΘΜΟΥΣ

ΆΝΕΡΓΙΆ ΚΆΙ ΠΛΉΘΩΡΙΣΜΟΣ
Η σταθερή πορεία ανάκαμψης αντικατοπτρίζεται και στην αγορά 
εργασίας η οποία τείνει να ακολουθεί την ανάκαμψη με μια χρονική 
υστέρηση. Η σταδιακή αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας 
αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του ρυθμού της απασχόλησης που 
παρατηρείται από τις αρχές του 2016. Το 2017, το ποσοστό ανεργίας 
ανήλθε στο 11,1% σημειώνοντας μείωση από το 13,0% του προη-
γούμενου έτους. Το 2017 ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,7%, σε 
σύγκριση με μείωση 1,2% το 2016.

Η ανάπτυξη της οικονομίας προήλθε κυρίως από την αύξηση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων. Η ιδιωτική κατανάλω-
ση υποστηρίχθηκε από  τη θετική επίδραση των μειωμένων τιμών  
και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Το 2017, η ετήσια 
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης ανήλθε στο 4,3%. Για την ίδια 
περίοδο, οι επενδύσεις παρουσίασαν αύξηση 28%, γεγονός που 
οφείλεται κυρίως στη θετική πορεία που κατέγραψαν οι επενδύσεις 
στον κλάδο των κατασκευών, σε εξοπλισμό (μεταλλικά προϊόντα 
και μηχανήματα) και σε μεταφορικό εξοπλισμό. 

Από τομεακής πλευράς, η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε επίσης από 
την ανθεκτική επίδοση στις εξαγωγές υπηρεσιών του τουρισμού 
και των επαγγελματικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, για το έτος 
2017 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2,63 δισ. σε 
σύγκριση με €2,36 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημει-
ώνοντας αύξηση 12%. Επίσης, για το 2017 οι αφίξεις τουριστών 
ανήλθαν σε 3,65 εκατ. σε σύγκριση με 3,18 εκατ. το 2016, σημειώνο-
ντας αύξηση 15%.

Τον Ιανουαρίου 2018 οι εγγραφές εταιρειών παρουσίασαν ετήσια 
αύξηση της τάξης του 8,7%. Όσον αφορά την κατανάλωση, οι 
λιανικές πωλήσεις σε όγκο, σημείωσαν ετήσια αύξηση 6,2% για την 
περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017. Ο Δείκτης Βιομηχανικής 
Παραγωγής για τον μήνα Δεκέμβριο 2017 ανήλθε στις 90,0 μονάδες 
(βάση 2010=100), σημειώνοντας αύξηση 6,5% σε σύγκριση με τον 
Δεκέμβριο 2016. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017, ο 
δείκτης παρουσίασε άνοδο 7,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περί-
οδο του προηγούμενου χρόνου. Στον τομέα της Μεταποίησης, τον 
Δεκέμβριο 2017 ο δείκτης έφτασε τις 90,5 μονάδες, δηλαδή σημείω-
σε αύξηση 12,3% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016.

Τον Φεβρουάριο του 2018, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε περαιτέ-
ρω σε 9,6% του εργατικού δυναμικού, έναντι 12,6% τον Φεβρουάριο 
του 2017. Επίσης, το ποσοστό ανεργίας στους νέους (ηλικίες 15-24 
ετών) μειώθηκε στο 23,1% στο σύνολο του εργατικού δυναμικού 
των ηλικιών αυτών, σε σύγκριση με 26,8% την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο. Παρά την μείωση, η ανεργία των νέων καθώς και η μακρο-
χρόνια ανεργία εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
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Η αγορά ακινήτων συνέχισε την προσαρμογή της κατά το τέταρτο 
τρίμηνο του 2017 (τελευταία διαθέσιμα δεδομένα), με αποτέλεσμα η 
συνολική μείωση των τιμών από τα μέσα του 2008 να φθάσει το 30% 
(Δείκτης Τιμών Ακινήτων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΔΤΑ)). 
Το τέταρτο τρίμηνο του 2017, ο ΔΤΑ κατέγραψε θετική ανάπτυξη 1,5%. 
Νέα αύξηση κατέγραψαν κατά το 2017 οι πωλήσεις ακινήτων, σύμφω-
να με στοιχεία που ανακοίνωσε το Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, τα 
πωλητήρια έγγραφα που έχουν κατατεθεί το 2017 ανήλθαν στα 8.734 
τεμάχια έναντι 7.063 την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας ετήσια 
αύξηση 24%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 εκδόθηκαν 5.728 
άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 5.354 την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε 
κατά 49% και το συνολικό εμβαδόν κατά 47%. Ο αριθμός των οικιστι-
κών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 35%.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες 
για την τόνωση της ανάκαμψης της αγοράς ακινήτων μέσω διαφόρων 
φορολογικών κινήτρων (όπως για παράδειγμα η μείωση κατά 50% 
των μεταβιβαστικών τελών, η απαλλαγή από μελλοντικά κεφαλαι-
ουχικά κέρδη και το καθεστώς πολιτογράφησης των επενδυτών κατ’ 
εξαίρεση).

ΚΥΠΡΙΆΚΉ ΆΓΟΡΆ ΆΚΙΝΉΤΩΝ 
ΚΆΙ Ο ΚΆΤΆΣΚΕΥΆΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΆΣ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΆΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΉΜΆ
Οι συστημικές τράπεζες έχουν αναδιοργανωθεί και ανακεφαλαι-
οποιηθεί, ενώ το τραπεζικό ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο έχει 
ενισχυθεί σημαντικά. Η σταθεροποίηση των συνθηκών στο εγχώ-
ριο τραπεζικό σύστημα αντικατοπτρίζεται από την αύξηση των 
καταθέσεων, την απομόχλευση των ισολογισμών και τα μειωμένα 
επιτόκια δανεισμού. 

Οι τράπεζες έχουν σημειώσει πρόοδο στην αναδιάρθρωση των 
ΜΕΧ, καθώς τα πιο πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι ανα-
διαρθρώσεις των δανείων προχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς. Τον 
Νοέμβριο 2017, το ποσό των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 
90 ημερών μειώθηκε σε €16,4 δισεκατομμύρια από €22,5 δισεκα-
τομμύρια τον Ιανουάριο του 2015, αντανακλώντας τη βελτίωση των 
οικονομικών συνθηκών στην Κύπρο.

Ενώ έγιναν αποφασιστικά βήματα και έχει επιτευχθεί ταχεία πρό-
οδος σε ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα, το υψηλό ποσοστό των 
ΜΕΧ εξακολουθεί να υφίσταται. Η δημιουργία των συνθηκών για 
μια λειτουργική δευτερογενή αγορά για ΜΕΧ και ενός πλαισίου για 
τιτλοποιήσεις δανείων  θα συμβάλει στην επιτάχυνση της απομό-
χλευσης και απομάκρυνσης των ΜΕΧ από τους ισολογισμούς των 
τραπεζών. 

Πλεόνασμα €361 εκατ. (1,9% στο ΑΕΠ) καταγράφηκε το 2017 στο 
δημοσιονομικό ισοζύγιο, έναντι πλεονάσματος €82 εκατ. (0,5% στο 
ΑΕΠ) την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα προκαταρκτικά δημοσιο-
νομικά αποτελέσματα για τον Ιανουάριο του 2018 επίσης καταδει-
κνύουν πλεόνασμα ύψους €255 εκατ. (1,3% στο ΑΕΠ), σε σύγκριση με 
πλεόνασμα €168 εκατ. τον Ιανουάριο του 2017 (0,9% στο ΑΕΠ).

Η καλύτερη της αναμενόμενης δημοσιονομικής επίδοσης δεν σημα-
τοδοτεί τη χαλάρωση των προσπαθειών για τη μεταρρύθμιση του 
δημόσιου τομέα. Η πιστή συνέχιση και ενίσχυση της προσπάθειας 
προς την εξυγίανση του Τομέα  πρέπει να συνεχιστεί ώστε να εξασφα-
λιστεί η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, συνεισφέροντας με αυτό 
τον τρόπο στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής 
οικονομίας.

ΔΉΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
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Οι μακροοικονομικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας είναι 
θετικές και συνοδεύονται από τη σημαντική αύξηση του πραγμα-
τικού ΑΕΠ κατά τη διάρκεια του 2017, το σημαντικό ρυθμό αύξησης 
της απασχόλησης και την περαιτέρω βελτίωση βασικών εγχώριων 
δεικτών. Η ανάπτυξη αναμένεται ότι θα υποστηριχθεί κυρίως από 
την ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και από τη συνεχή βελτίω-
ση στην αγορά εργασίας.

Το 2017 η χώρα πέτυχε νέο ρεκόρ στον τομέα του τουρισμού με 
αποτέλεσμα τον θετικό αντίκτυπο σε άλλους τομείς, όπως για 
παράδειγμα των μεταφορών, των κατασκευών, του εμπορίου και 
των ειδών διατροφής και διαμονής. Η απόδοση αυτή οφείλεται από 
τα μέτρα που αφορούν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου, 
στη βελτιωμένη αεροπορική συνδεσιμότητα και στον ασθενέστερο 
ανταγωνισμό λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στις γειτονικές 
χώρες. 

ΣΉΜΆΝΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΆ ΤΉΝ ΚΥΠΡΙΆΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΆ
2016 2017 2018

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ 3,4% 3,9% 4,2%

ΑΝΕΡΓΙΑ 13% 11,1% 9,2%

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
(εναρμονισμένος) -1,2% 0,7% 0,5%

Ο τουριστικός τομέας έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει 
αναφορικά με το μέλλον της κυπριακής οικονομίας. Η Κύπρος δια-
θέτει αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία με την κατάλλη-
λη αξιοποίηση θα βοηθήσουν τον τομέα να συνεχίσει να αποτελεί 
τον σημαντικότερο πυλώνα ανάπτυξης. Η συνεχής αναβάθμιση 
και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος του νησιού  καθώς 
επίσης και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μπορούν να βο-
ηθήσουν στην προσέλκυση επισκεπτών με ψηλή αγοραστική ισχύ 
και να οδηγήσουν σε ουσιαστική αύξηση εσόδων. Η τουριστική 
βιομηχανία συνεχίζει να είναι μια από τις σημαντικότερες βιομηχα-
νίες της Κύπρου και πρέπει όχι μόνο να διασφαλιστεί αλλά και να 
αξιοποιηθεί κατάλληλα ώστε να συνεισφέρει σε βραχυπρόθεσμο 
αλλά και μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Σημείωση: Στην ετοιμασία της παρούσης έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι και την 31η Μαρτίου 2018.
Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΆΠΕΖΆ ΔΗΜΟΣΙΆ ΕΤΆΙΡΕΙΆ ΛΤΔ. Τηλέφωνο: +357 22500807, Φαξ: +357 22500082, Email: research@hellenicbank.com
Το δελτίο αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και δεν έχει σκοπό την παροχή συμβουλών για συγκεκριμένες ενέργειες. Τα στοιχεία στο δελτίο αυτό δόθηκαν καλή τη πίστει και λήφθηκαν από δημοσιευμένες πληρο-
φορίες ή / και άλλες πηγές οι οποίες, κατά τη γνώμη μας, ήταν αξιόπιστες κατά το χρόνο ετοιμασίας του. Αν και έχει ληφθεί κάθε δυνατή φροντίδα για την ακρίβεια της έκθεσης αυτής, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια 
Εταιρεία Λτδ δεν αποδέχεται καμιά υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή λανθασμένες δηλώσεις που αφορούν την ακρίβειά της. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, δημοσίευση, χρησιμοποίηση 
ή διανομή του εν λόγω δελτίου χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ.

Παρά τα σημαντικά βήματα που γίνονται προς την κατεύθυνση 
αποκατάστασης του θετικού οικονομικού κλίματος, κάποιος βαθ-
μός αβεβαιότητας παραμένει καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν 
θέματα που χρειάζονται άμεσης επίλυσης, όπως ο ψηλός δείκτης 
των ΜΕΧ, η υψηλή ανεργία, το ψηλό ποσοστό του δημόσιου χρέους 
ως προς το ΑΕΠ, που συνολικά καθιστά την Κύπρο ευάλωτη σε αρ-
νητικές εξελίξεις και καθυστερήσεις στην προώθηση διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων. Τα ψηλά επίπεδα ιδιωτικού δανεισμού που έχουν 
οδηγήσει σε απομόχλευση αλλά και τα αυξημένα επίπεδα ΜΕΧ, 
συνεχίζουν να ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για τη σταθερότητα 
του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και τις οικονομικές προοπτι-
κές. Το βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον αναμένεται να 
στηρίξει περαιτέρω τις προσπάθειες των τραπεζών για την αντιμε-
τώπιση του υψηλού επιπέδου των ΜΕΧ. Ο εκσυγχρονισμός της νο-
μοθεσίας περί αφερεγγυότητας και εκποιήσεων θα αποτελέσει ση-
μαντικό εργαλείο προς την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Όσον αφορά τις εξωτερικές προκλήσεις, αυτές σχετίζονται με χα-
μηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τους αναμενόμενους στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, την αβεβαιότητα που σχετίζεται με το Brexit 
και την υποτίμηση της στερλίνας, συμπεριλαμβανομένων και των 
εξελίξεων στη Ρωσία (κυρώσεις) και της υποτίμησης της ισοτιμίας 
ρούβλι/ευρώ. Επίσης, η επιδείνωση των γεωπολιτικών εντάσεων 
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου, εν-
δεχομένως να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες στην οικονομική 
εμπιστοσύνη, στον τουρισμό και κατ’ επέκταση στη συνολική οικο-
νομική δραστηριότητα. Από την άλλη, οι γεωπολιτικές εντάσεις στις 
γειτονικές χώρες καθιστούν την Κύπρο ασφαλέστερο τουριστικό 
προορισμό και θα μπορούσαν επομένως να αντισταθμίσουν, σε 
σημαντικό βαθμό, την πιθανή μείωση του τουριστικού ρεύματος 
από το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, οι εξελίξεις που αφορούν την 
επίλυση του κυπριακού προβλήματος και τα θέματα φυσικού αερί-
ου παρακολουθούνται στενά για την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση 
των προοπτικών και κινδύνων που δημιουργούνται.

Παρά αυτές τις προκλήσεις, οι μακροοικονομικές προοπτικές της 
Κύπρου είναι θετικές, με την οικονομία να αναμένεται να έχει θετικό 
ρυθμό ανάπτυξης κατά το 2018, που εκτιμάται σε 4,2%.  Η ανάκαμ-
ψη της εγχώριας ζήτησης αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση των 
συνθηκών της αγοράς εργασίας  με την ανεργία να μειώνεται στο 
9,2% τo 2018. Ο πληθωρισμός για το 2018 αναμένεται να παραμείνει 
σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, γύρω στο 0,5%.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


