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1. Οικονομία
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, η κυπριακή οικονομία έδειξε κάποια σημάδια
σταθερότητας, με την απόδοση της οικονομίας να είναι καλύτερη από το αναμενόμενο επίπεδο
και τον τουρισμό να ξεπερνά τις προβλέψεις. Κατά προσέγγιση, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ) στην Κύπρο επεκτάθηκε 0,90% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 έναντι του προηγούμενου
τριμήνου. Η εικόνα του ιστορικού αρνητικού -2.10% κατά το 2013 φαίνεται να σταθεροποιείται
και να ανακάμπτει.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΔΕΙΚΤΕΣ








Η Κυπριακή Οικονομία φαίνεται να ανακάμπτει από την κρίση στην οποία περιήλθε από το
2012.
Το ΑΕΠ αναμένεται να συνεχίσει να ανεβαίνει σε υψηλότερα ποσοστά (1.4% το 2016 και 2%
το 2017 σύμφωνα με το ΔΝΤ), παρόλα αυτά χρειάζεται ακόμα καιρός μέχρι να ανέλθει στα
επίπεδα που βρισκόταν προ κρίσης: το ΑΕΠ είναι στην παρούσα φάση 10% χαμηλότερο από
ότι ήταν το 2008 και αναμένεται ότι μετά το 2020 θα καταφέρει να καλύψει αυτή τη διαφορά
(σε αντίθεση με την γενικότερη Ευρωζώνη που έχει επιστρέψει στα επίπεδα ΑΕΠ του 2008
ήδη από το 2015).
Οι πωλήσεις και οι τιμές των ακινήτων είναι συνήθως σχετιζόμενες με το ΑΕΠ. Λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι το ΑΕΠ έχει επιδείξει οριακή αύξηση το 2015 και ότι αναμένεται να
συνεχίσει την ανοδική πορεία στο μέλλον, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η κάθοδος
στην αγορά ακινήτων μπορεί να αναχαιτιστεί και τελικά ο δείκτης τιμών να επανέλθει σε
θετικά επίπεδα.
Η Κυβέρνηση έχει κάνει σημαντικές κινήσεις σε ότι αφορά στην τόνωση της βιομηχανίας,
όπως είναι η προώθηση έργων ευρείας κλίμακας. Η αγορά ακινήτων αναμένεται να
ακολουθήσει την προβλεπόμενη οικονομική ανάπτυξη που άρχισε το 2016.
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Ανεργία
Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας έχει
μειωθεί σημαντικά, συγκρίνοντας τo με τα σχετικά
επίπεδα τα προηγούμενα χρόνια, εξακολουθεί να
είναι πολύ υψηλό.
Τα επόμενα χρόνια αναμένονται σημάδια
σταθεροποίησης σύμφωνα με το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).
ΑΝΕΡΓΙΑ
Τραπεζικός Τομέας
Η ανακεφαλαιοποίηση των κυπριακών
πιστωτικών
ιδρυμάτων
όσο
και
η
ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους
λειτουργίας τους και η αναδιάρθρωση των
δανείων τους, θεωρείται ως ο βασικός
παράγοντας που θα αποκαταστήσει τη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα,
θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των
επενδυτών και τέλος θα ενδυναμώσει την
οικονομική ανάκαμψη.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
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2. Επενδυτική Δραστηριότητα
Η Κύπρος αποτελούσε ανέκαθεν μια επιθυμητή τοποθεσία για τους επενδυτές, ομογενείς,
συνταξιούχους και όσους αναζητούν ένα δεύτερο σπίτι. Λόγω της τρέχουσας οικονομικής
συγκυρίας, οι αγοραστές μπορούν να βρουν εξαιρετικές οικιστικές και εμπορικές ευκαιρίες
ακινήτων σε ελκυστικές τιμές.
Πέρα από την αναμενόμενη ανάκαμψη, η πρόσφατη νομοθεσία φοροαπαλλαγών, όπως είναι η
μείωση των μεταβιβαστικών τελών κατά 50% και η εξαίρεση από το φόρο κεφαλαιουχικών
κερδών για ακίνητα που πρόκειται να πωληθούν μέχρι το τέλος του 2016, καθώς και η παροχή
κινήτρων για απόκτηση μόνιμης κατοικίας ή ιθαγένειας από αλλοδαπούς, αναμένεται να δώσει
νέα ώθηση στη ζήτηση ακινήτων τόσο από ξένους όσο και από ντόπιους.
Επιπλέον, η νομοθεσία σχετικά με την απόκτηση τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων από αγοραστές
που έχουν αποπληρώσει τον developer, αλλά δεν έχουν ακόμα λάβει τον τίτλο ακόμη και για
δάνεια υποθηκευμένα στο τεμάχιο γης που αφορά στην ανάπτυξη, θα πρέπει να έχει επίσης
θετική επίδραση στη ζήτηση ακινήτων, εφόσον θα διορθώνει μια σημαντική αδυναμία της
αγοράς.
Επενδύσεις Ακινήτων στην Κύπρο ανά τομέα
Η κυπριακή αγορά ακινήτων, ιστορικά έχει διαιρεθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα της Λευκωσίας,
της Λεμεσού και της Λάρνακας κατά κύριο λόγο βάσει της τοπικής ζήτησης και τα παραθαλάσσια
θέρετρα της Πάφου και της Αμμοχώστου στη βάση της ξένης ζήτησης. Παραδοσιακά η κυπριακή
αγορά ακινήτων κυριαρχείται από οικιστικά ακίνητα, με τους γεωγραφικούς και ιστορικούς
παράγοντες του νησιού να υπαγορεύουν εν μέρει τη δυναμική των διαφόρων επιμέρους αγορών.
Παρόλα αυτά, ως αντισταθμιστική μονάδα παρουσιάζεται η τάση των αναπτυξιακών εταιριών τα
τελευταία χρόνια στην ανέγερση γραφειακών εγκαταστάσεων που προορίζονται κυρίως στις
μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες που προσελκύει το νησί.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
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3. Οικιστικός τομέας
Για το 1ο εξάμηνο του 2016 οι τιμές των κατοικιών και διαμερισμάτων φαίνεται να ανακάμπτουν
περί τα 1,5% και 1,2% αντίστοιχα. Η μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σημειώθηκαν στην Αμμόχωστο
(4.1% για διαμερίσματα) και στην Πάφο (5.6% για κατοικίες).
Η ζήτηση για οικιστικά ακίνητα και συνεπώς ο όγκος των πωλήσεων έχει αυξηθεί κατά το 1ο
εξάμηνο του 2016. Γενικότερα αυτή η αυξητική τάση της αγοράς οφείλεται κατά κύριο λόγο στην
επιστροφή της εμπιστοσύνης στην αγορά μέσα από τους διεθνούς οίκους αξιολόγησης οι οποίοι
προβαίνουν σε αναβαθμίσεις του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου.
Οι συναλλαγές για οικιστικά ακίνητα αν και έχουν διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα το πρώτο
εξάμηνο του 2016 είναι μεγαλύτερες σε όγκο από το περσινό αντίστοιχο εξάμηνο. Θετικός
παράγοντας στην αύξηση του όγκου αγοράς είναι η σταδιακή μείωση της ανεργείας από το
ιστορικό υψηλό 17% σε 13% σήμερα. Παρ’ όλα αυτά, οι Κύπριοι αγοραστές (ο κορμός της
οικιστικής αγοράς της χώρας) εξακολουθούν να περιορίζουν τις αγορές τους σε οικιστικά ακίνητα
αφού υπάρχει σχετικά υψηλός βαθμός δυσκολίας ακόμη στο να προσεγγίσουν κεφάλαια μέσω
δανεισμού από τις τράπεζες.
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Τιμές Οικιστικού Τομέα
Χαρακτηριστικά: Ανεξάρτητη Οικία με υλικά υψηλής ποιότητας και μέχρι 5 ετών.

Πηγή: ΔΑΝΟΣ an Alliance Member of BNP Paribas Real Estate
Χαρακτηριστικά: Διαμερίσματα με υλικά υψηλής ποιότητας και μέχρι 5 ετών.

Πηγή: ΔΑΝΟΣ an Alliance Member of BNP Paribas Real Estate
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4. Αγορά καταστημάτων
Η αγορά καταστημάτων συγκεντρώνεται στις 4 βασικές πόλεις (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα,
Πάφο). Παρ’ όλα αυτά η οικονομική κρίση και η τάση των καταναλωτών προς τα Εμπορικά
Κέντρα και τα Πολυκαταστήματα, έχουν επηρεάσει αρνητικά τα κέντρα των πόλεων. Οι
καταναλωτές τώρα έλκονται από πιο άνετες συνθήκες για τα ψώνια τους και τα συνδυάζουν
παράλληλα με ψυχαγωγία. Η εύκολη στάθμευση, η πρόσβαση σε κλιματιζόμενους χώρους, η
επίσκεψη σε ένα μόνο χώρο όπου κανείς συνδυάζει ψώνια, διασκέδαση και φαγητό κάτω από
τον ίδιο χώρο, κάνουν τα Εμπορικά Κέντρα ιδανικά και κατάλληλα για όλες τις ηλικίες. Όμως,
κύριες εμπορικές αρτηρίες όπως η Οδός Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό και η Οδός Λήδρας
(<ανεβαίνουν> η Μακαρίου και η Στασικράτους) στη Λευκωσία παραμένουν ελκυστικές και
ιδιαίτερα επιτυχημένες.
Καταστήματα – Ενοικιάσεις
Οδός

Πόλη

Αρχ. Μακαρίου Γ’
Στασικράτους

20-25
Λευκωσία

Λήδρας
Ανεξαρτησίας

Ποσό Ενοικίασης ανά m²/μήνα (€)

20-25
30-35

Λεμεσός

20-40
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5. Αγορά Γραφείων
Κατά το 1ο εξάμηνο του 2016 η αγορά γραφείων στην Κύπρο επιδεικνύει αυξητική τάση σε σχέση με το
προηγούμενο εξάμηνο. Η αγορά γραφείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων προβλέπεται να αγγίξουν
υψηλά ποσοστά κατά την διάρκεια του 2016 αλλά και των ερχόμενων χρόνων αφού κατά το 1ο εξάμηνο
του 2016 σημειώθηκε αύξηση αγορών σε γραφειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κατά 1.5%
και 1.2% αντίστοιχα. Σημειώνεται σχετική πρόοδο κυρίως στις πόλεις της Λευκωσίας και της Λεμεσού. Η
ζήτηση αφορά κυρίως γραφεία πρώτης κλάσης σε προνομιακές περιοχές. Οι επενδυτές εξωτερικού
δείχνουν ενδιαφέρον για ακίνητα που αποφέρουν έσοδα με ποσοστό απόδοσης μεταξύ 5, 5 – 7%.

ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
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6. Βιομηχανικά Ακίνητα
Θετική εξέλιξη του 1ο εξαμήνου του 2016 είναι το γεγονός ότι η αγορά εφοδιασμού έχει ελαφρώς
ανακάμψει σημειώνοντας μάλιστα μεγαλύτερο όγκο αγορών σε ποσοστό 1.2% σε μέσο όρο
Παγκύπρια. Η εν λόγω αγορά είναι υπό διερεύνηση από εταιρείες που σχετίζονται με τον τομέα
της ενέργειας και των μεταφορών.

7. Νέα της κτηματαγοράς


Η Κυβέρνηση είναι στη διαδικασία αξιολόγησης για αδειοδότηση καζίνο (resort). 3
υποψηφιότητες, 2 εταιρίες και επικρατέστερες πόλεις (Λεμεσός & Λάρνακα). Οι
ενδιαφερόμενες εταιρίες είναι:
1. Η κοινοπραξία Melco
2. Η Bloomberry Resorts Corporation
3. H Naga Corp.



Αναπροσαρμογή του φορολογικού συντελεστή που αναμένεται μετά την προσαρμογή των
τιμών των ακινήτων από τις τιμές του 1980 έως στο 2013, σύμφωνα με το Κτηματολόγιο.



Μείωση των μεταβιβαστικών φόρων κατά 50%.



Εξαίρεση από τον κεφαλαιουχικό φόρο για περιουσίες που θα πωληθούν μέχρι το τέλος
του 2016.



Ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών, σύμφωνα με τους όρους του μνημονίου,
ξεκινώντας με την ΑΤΗΚ, ΑΗΚ και Αρχή Λιμένων Κύπρου.



Διαδικασία της οριστικοποίησης του πολεοδομικών σχεδιασμού και κανονισμών που θα
καθορίσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης εντός των Βρετανικών βάσεων.



Η Μαρίνα της Μακρόνησου στην Αγία Νάπα βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπρόσθετα, μετά από
διαπραγματεύσεις δύο ετών η Κυπριακή Αρχή και η εταιρία Zenon Consortium έχουν
καταλήξει σε συμφωνία για την αναβάθμιση του λιμανιού της Λάρνακας και την
δημιουργία της νέας Μαρίνας σε συνολικά έξοδα κατασκευής στα €700 εκατομμύρια
ευρώ.



Το Oval building στη Λεμεσό θα είναι το υψηλότερο εμπορικό κτίριο στην Κύπρο, με 16
υπέργειους ορόφους και δύο υπόγειους. Το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016
και μέχρι στιγμής το 50% του κτιρίου έχει πωληθεί/δεσμευθεί.
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Hennes & Mauritz AB (H&M), η Σουηδική πολυεθνική εταιρεία ρουχισμού, πρόκειται να
ανοίξει το πρώτο της κατάστημα στην Κύπρο αυτή τη χρονιά, αντικαθιστώντας το
Debenhams στον πύργο Σιακόλα στην οδό Λήδρας στη Λευκωσία.



Η ελληνική αλυσίδα καταστημάτων Kelly’s Shop & Accessories άνοιξε το πρώτο της
κατάστημα στην Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό και πρόκειται να ανοίξει σύντομα στο Kings
Avenue Mall στην Πάφο καθώς και στην Λευκωσία.



H Kermia Hotels Ltd και παρακείμενη έκταση στην Αγία Νάπα πωλήθηκε από την Τράπεζα
Κύπρου σε μετόχους της Atlantica Group.
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INTERNATIONAL COVERAGE FOR LOCAL SOLUTIONS

ΕΛΛΑΔΑ
Αθήνα
Λ. Βουλιαγμένης 15, 116 36
Τηλ.: +30 210 7 567 567
Fax:+30 210 7 567 267
info@danos.gr
Θεσσαλονίκη
Ίωνος Δραγούμη 4, 546 24
Τηλ.:+30 2310 244962
Fax:+30 2310 224781
info.thes@danos.gr
Κρήτη - Χανιά
Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 731 33
Τηλ. :+30 – 28210 50900
Fax:+30 – 28210 59700
info.crete@danos-melakis.gr

Κρήτη – Ηράκλειο,
Δουκός Μποφώρ 7, 712 02
Τηλ.: +30 2810 282822
Fax: + 30 2810 282822
info.crete@danos-melakis.gr
www.danos.gr
ΚΥΠΡΟΣ
Λευκωσία
Ι. Χατζηιωσήφ 35, 2027 Στρόβολος
Τηλ.:+357 22317031
Fax:+357 22317011
info@danos.com.cy

ΣΕΡΒΙΑ
Βελιγράδι
3 Spanskih boraca Str.
11070 New Belgrade
Tel.: +381 11 2600 603
Fax: +381 11 2601 571
office@danos.rs
www.danos.rs

Λεμεσός
Οδός Γλάδστωνος 69, 3040
Ακρόπολη Κέντρο, Shop 10
Τηλ.:+357 25343934
Fax:+357 25343933
limassoldanos@danos.com.cy
www.danos.com.cy

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται μόνο για γενικές πληροφορίες. Παρά το γεγονός ότι έχουν χρησιμοποιηθεί υψηλά πρότυπα για
την άντληση των πληροφοριών, την ανάλυση, την προβολή και τις προβλέψεις που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση,
καμία νομική ευθύνη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη ΔΑΝΟΣ ή BNP PARIBAS Real Estate, για οποιαδήποτε απώλεια
ή ζημία που ενδέχεται να προκύψει από το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Τυχόν αναπαραγωγή ολόκληρου ή
τμήματος του εγγράφου μπορεί να επιτραπεί μόνο με την σχετική αναφορά στην έρευνα της ΔΑΝΟΣ.

