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Περίληψη 

 

Η εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας διαπραγµατεύεται το θέµα της 

διάσωσης εκ των έσω (bail-in), δηλαδή του «κουρέµατος καταθέσεων», καθώς και 

τους παράγοντες οι οποίοι φάνηκε ότι προµήνυαν την επερχόµενη κρίση και στους 

οποίους έπρεπε να δοθεί περισσότερη προσοχή.  ∆ίνεται επίσης έµφαση στην 

ανάλυση των οικονοµικών µεγεθών των δύο µεγαλύτερων τραπεζών-Λαϊκής 

Τράπεζας και Τράπεζας Κύπρου- και παρατηρείται η υπερβολική εµπιστοσύνη των 

εποπτικών αρχών, οι οποίοι δεν αντιµετώπισαν κατάλληλα και πρόωρα την πτωτική 

πορεία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µετά την αρνητική πιστοληπτική 

αξιολόγηση διεθνών οίκων. 

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι οι φορολογικοί παράδεισοι 

προσελκύουν όλο και περισσότερα ξένα κεφάλαια και παρέχουν ευκαιρίες, όταν 

ενισχύεται η αποτελεσµατικότητα και µετριάζεται ο φορολογικός ανταγωνισµός.   

Επίσης, προηγούµενες µελέτες δείχνουν ότι οι υπεράκτιες εταιρείες αποτελούν µέσο 

απόδρασης για τις ισχυρές χώρες, που πληρώνουν ελάχιστο ή καθόλου φόρο, και ένα 

στα δύο οικονοµικά σκάνδαλα προέρχεται από φορολογικούς παραδείσους. 

Μελετητές υποστηρίζουν ότι η διάσωση εκ των έσω (bail-in) ήταν µια λύση άµεση 

και αποτελεσµατική, η οποία βοηθάει τις χώρες να εξελιχθούν. Τέλος, µελετητές 

υποστηρίζουν διαφορετικές απόψεις, όσον αφορά τους παράγοντες που επηρέασαν 

την κατάσταση, υποστηρίζοντας οι µεν ότι ήταν πολιτικοί λόγοι και οι δε ότι οι λόγοι 

ήταν οικονοµικοί. 

Η διερευνητική έρευνα δείχνει ότι οι παράγοντες που επηρέασαν την 

οικονοµική-τραπεζική κρίση ήταν µία µίξη παραγόντων: οικονοµικοί παράγοντες και 

έλλειψη εποπτικής αρχής. Πιστεύεται µέσα από την έρευνα ότι εάν έδιναν 

µεγαλύτερη έµφαση στα σηµάδια-προειδοποιήσεις για την κρίση (π.χ. ποσοστό του 

ΑΕΠ) που «έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου» η λύση θα ήταν ευνοϊκότερη. 

Πιστεύεται ότι η Κύπρος πρέπει αναγκαστικά να αναµορφώσει το οικονοµικό της 

µοντέλο και να βρει νέους τοµείς και να δηµιουργήσει νέες βιοµηχανίες που θα 

εξασφαλίσουν µια βιώσιµη ανάπτυξη. 

Λέξεις-κλειδιά: Οικονοµική κρίση, διάσωση εκ των έσω, bail-in, Κύπρος,  

φορολογικός παράδεισος, υπεράκτιες εταιρείες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

Ζούµε σε έναν κόσµο που µεταβάλλεται ραγδαία. Το νέο περιβάλλον, µέσα στο οποίο 

λειτουργεί η κυπριακή οικονοµία, αποτελείται από την αυξανόµενη τεχνολογική 

ανάπτυξη, την παγκοσµιοποίηση των οικονοµιών και τη διαδικασία υιοθέτησης του 

ευρωπαϊκού προτύπου. Η σηµερινή εποχή είναι πολύ κρίσιµη για την κυπριακή 

δηµοκρατία όχι µόνο λόγω του εθνικού προβλήµατος, αλλά και λόγω της 

παγκοσµιοποίησης και της ευρωπαϊκής µας επιλογής. Ο λαός του µικρού αυτού 

νησιού έχει επιβιώσει από τα ερείπια του 1974 και έχει πλέον τις γνώσεις να 

οικοδοµήσει το µέλλον µε ασφαλή προοπτική. 

Πρωταρχικός στόχος της οικονοµικής πολιτικής ενός κράτους είναι η 

οικονοµική πρόοδος και προϋποθέτει την ευηµερία των πολιτών, τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της θέσης της χώρας στο διεθνή χώρο (Αριστείδου, 

2010). 

Το θέµα που πραγµατεύεται η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία είναι «Κύπρος: 

πως ένας φορολογικός παράδεισος κατέληξε στη διάσωση εκ των έσω (bail-in) και 

µέτρα πρόληψης µιας µελλοντικής κρίσης». 

Η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος έγινε µε ενθουσιασµό και ιδιαίτερη 

έρευνα στοιχείων, για να εντοπιστούν και να ερευνηθούν οι κρίσιµοι παράγοντες που 

οδήγησαν τη χώρα σε αδιέξοδο και να αποφευχθούν τα συνεχόµενα λάθη, ώστε να 

αποτελέσει σηµαντικό µελλοντικό εγχειρίδιο. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο αν συνδεθεί 

η οικονοµική κρίση µε την αναστάτωση  των τραπεζών. Πολλές εταιρείες τον 19
ο
 και 

20
ο
 αιώνα χρεοκόπησαν κατά τη διάρκεια των τραπεζικών πανικών (Friedman & 

Schwartz, 2008). 
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Η κυπριακή δηµοκρατία παρά το χαµηλό πληθυσµό της και τη µικρή 

οικονοµία πάντοτε είχε ιδιαίτερα ανεπτυγµένο τραπεζικό κλάδο. Προσέλκυε αρκετά 

ξένα κεφάλαια λόγω της χαµηλής εταιρικής φορολογίας, του καλού φορολογικού 

συστήµατος, των αρχικά χαλαρών ελέγχων και του αγγλικού δικαίου. Με την 

προσέκλυση ξένων επενδυτών(ειδικά ρωσικών κεφαλαίων) έγινε ένα σηµαντικό 

υπεράκτιο κέντρο. Μετά την ένταξη της χώρας στην ΕΕ το 2008 και της υψηλής 

διαθεσιµότητας χαµηλότοκης πίστωσης ενισχύθηκε η µεγέθυνση των 

χρηµατοπιστωτικών της ιδρυµάτων και το ενεργητικό τους έφτασε το οκταπλάσιο του 

ΑΕΠ (Viral & Sascha, 2015). Η κυπριακή οικονοµία δεν έµεινε όµως ανεπηρέαστη 

από τη διεθνή οικονοµική κρίση. 

Το Σεπτέµβριο του 2011 έγινε υποβάθµιση της κυπριακής οικονοµίας από 

τους µεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody’s, Fitch και  Standard and Poor’s 

και ο οίκος Moody’s στην έκθεσή του προειδοποίησε για τη χαµηλότερη 

πιστοληπτική αξιολόγησης της κυπριακής οικονοµίας,  εάν υπήρχε τυχόν απόκλιση 

από τους δηµοσιονοµικούς δείκτες. Μετά το κούρεµα του ελληνικού χρέους η έκθεση 

των κυπριακών τραπεζών στο ελληνικό χρέος ανήλθε στα 22 δις ευρώ, το οποίο ήταν 

µεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Κύπρου (Castle & Jolly, 2012). Το διακρατικό δάνειο 

που έλαβε από τη Ρωσία συνολικού ποσού 2,5 δις ευρώ, ώστε να καλύψει τις 

δανειακές της ανάγκες µέχρι το Μάρτιο του 2013, κρίθηκε ανεπαρκές (Hadjipapas & 

Hope, 2012).  Το Μάρτιο του 2013 έγινε το bail-in, και εγκρίθηκε το σχέδιο του 

Eurogroup µε τις πιο σηµαντικές πρόνοιες να είναι οι εξής: η δηµιουργία ενός 

πλαισίου ανάλυσης του ενεργητικού του τραπεζικού συστήµατος, η δηµιουργία ενός 

Εθνικού Ταµείου Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης, η επιβολή ελέγχου στην κίνηση των 

κεφαλαίων, η νέα νοµοθεσία για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και ο ειδικός 

φόρος επί των πιστωτικών ιδρυµάτων για το πώς να διαχειρίζονται πιθανές 

µελλοντικές χρηµατοοικονοµικές κρίσεις. Έγινε «κούρεµα καταθέσεων» σε 

καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ και οι δύο από τις µεγαλύτερες τράπεζες 

διαχωρίστηκαν σε «καλή» και «κακή» τράπεζα.  

Από τις αρχές του 2016 παρατηρείται αύξηση του ΑΕΠ και σύµφωνα µε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή η προσέλκυση ξένων επενδυτών(ειδικά από κατοίκους Κίνας 

και Ρωσίας) αυξάνεται σταδιακά. Το ποσοστό ανεργίας µειώνεται. Το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών, επίσης  µειώνεται σταδιακά. Το ύψος των ανεξόφλητων 

δανείων και των µη εξυπηρετούµενων δανείων µειώνεται και αυξάνονται οι 
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καταθέσεις στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οι αποταµιεύσεις. Σύµφωνα µε το 

δείκτη “Easy of Doing Business” της Παγκόσµιας Τράπεζας η κυπριακή δηµοκρατία 

για το έτος 2016-2017 βαθµολογήθηκε µε ποσοστό 72,65% µε κλίµακα από το 0 έως 

το 100. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να κατακτήσει την 45
η
 καλύτερη επίδοση σε 

σύνολο 190 χωρών. Ο κ. Χάρρυ Παπαπανάγος, καθηγητής Οικονοµικών στο Τµήµα 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

ανέφερε τα εξής: «όταν εισρέουν κεφάλαια σε µια χώρα αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 

πλέον ρίσκο. Είναι χαρακτηριστικό ότι και µετά το κούρεµα των τραπεζικών 

καταθέσεων στην Κύπρο συνέχισαν να εισρέουν ρώσικα κεφάλαια στο νησί».     

 

1.2 Σκοπός Και Ερευνητικά Ερωτήµατα 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να εξετάσει τους δείκτες της 

οικονοµίας, οι οποίοι επηρεάστηκαν πριν την οικονοµική κρίση της κυπριακής 

δηµοκρατίας και οι οποίοι φανέρωναν την επερχόµενη οικονοµική κρίση. Μέσω της 

ανάλυσης που γίνεται επιχειρείται να περιγραφεί η πορεία της κυπριακής οικονοµίας 

µέσω της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πορεία της κυπριακής οικονοµίας 

πριν τη διάσωση εκ των έσω (bail-in) , να αναλυθούν οι οικονοµικές καταστάσεις των 

δύο µεγαλύτερων τραπεζών -Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή Τράπεζα- τα έτη 2008-

2013, οι οποίες βαθµολογήθηκαν αρνητικά από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Έπειτα, 

εξετάζεται η πορεία της κυπριακής οικονοµίας µετά το κούρεµα µε δείκτες, που 

βελτιώνονταν σταδιακά κάθε χρόνο. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι κύριοι παράγοντες, 

που ευθύνονταν για τη διάσωση εκ των έσω (bail-in) και τέλος, παρατίθενται τρόποι 

αντιµετώπισης και µέτρα πρόληψης µιας πιθανής µελλοντικής κρίσης. 

 

1.3 ∆οµή Της ∆ιπλωµατικής 

 

Η δοµή της διπλωµατικής αποτελείται από 10 κεφάλαια εκ των οποίων το πρώτο 

είναι εισαγωγικό.  Στο ∆εύτερο Κεφάλαιο παρατίθεται η επισκόπηση βιβλιογραφίας 

σχετικά µε το φορολογικό παράδεισο, τις υπεράκτιες εταιρείες και τη διάσωση εκ των 

έσω (bail-in). 
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 Στο Τρίτο Κεφάλαιο εξετάζονται οι οικονοµικοί δείκτες την περίοδο πριν και 

µετά το 1974 και η ανοδική πορεία της κυπριακής οικονοµίας που είχε ως 

αποτέλεσµα την ένταξή της στην Ευρωζώνη µετά από την τήρηση των 

προϋποθέσεων. 

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο παρατίθεται το κυπριακό τραπεζικό και φορολογικό 

σύστηµα. Ειδικότερα, αναλύεται  ο ρόλος και οι στόχοι της ΚτΚ και περιγράφεται το 

φορολογικό σύστηµα της κυπριακής δηµοκρατίας, όπου αναλύονται και συγκρίνονται 

οι φορολογικοί συντελεστές ΦΠΑ, ο φορολογικός συντελεστής εταιρειών και ο 

ανώτατος φορολογικός συντελεστής φυσικών προσώπων µεταξύ της Κύπρου και 

άλλων χωρών της ΕΕ. 

Στο Πέµπτο Κεφάλαιο παρατίθενται οι χρήσεις και τα χαρακτηριστικά των 

υπεράκτιων εταιρειών. 

Στο Έκτο Κεφάλαιο αναφέρονται ορισµοί του φορολογικού παράδεισου και 

αναφέρονται οι χώρες, οι οποίες θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι. Γίνονται 

αναφορές από ειδικούς του οικονοµικού τοµέα και περιγράφεται η εφαρµογή της 

νοµοθεσίας σχετικά µε το «ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος» στην κυπριακή 

δηµοκρατία. 

Στο Έβδοµο Κεφάλαιο παρατίθενται οι οικονοµικοί δείκτες των ετών 2008-

2013, δηλαδή εν καιρώ προ κρίσης, κάποιοι από τους οποίους είναι οι εξής: ΑΕΠ, 

δηµόσιο χρέος, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, δηµοσιονοµικό έλλειµµα. Γίνεται 

αναφορά στις επενδύσεις της κυπριακής κυβέρνησης σε οµόλογα ελληνικού 

δηµοσίου. Επιπλέον, γίνεται αξιολόγηση της πορείας της Λαϊκής Τράπεζας και της 

Τράπεζας Κύπρου µέσα από ανάλυση στοιχείων. Γίνεται εισαγωγή για τη διάσωση εκ 

των έσω (bail-in) και αναλύονται τα αίτια µετά από αξιολόγηση στοιχείων. 

Αναφέρονται τα επιβαλλόµενα µέτρα στη Λαϊκή µετά από διαπραγµατεύσεις του 

Eurogroup και το διαχωρισµό της σε «καλή» και «κακή» τράπεζα. Επιπλέον, 

αναφέρεται στη νοµιµότητα του κουρέµατος και στο µνηµόνιο. Τέλος, 

παρουσιάζονται οι επιπτώσεις  στους σηµαντικότερους τοµείς της οικονοµίας, όπως 

λιανικό εµπόριο, ανεργία, πωλήσεις, αύξηση τιµών, ΑΕΠ, δηµόσιο χρέος, τουριστικές 

δαπάνες.  

Στο Όγδοο Κεφάλαιο παρατίθεται οι προοπτικές εξέλιξης της κυπριακής 

οικονοµίας για τα έτη 2016-2017. 
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Στο Ένατο Κεφάλαιο αναφέρονται κάποια προληπτικά µέτρα και τρόποι 

αντιµετώπισης µιας πιθανής µελλοντικής κρίσης, που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν 

από  κυβερνήσεις µε παρόµοια προβλήµατα. 

Στο ∆έκατο Κεφάλαιο παρατίθενται τα συµπεράσµατα της έρευνας και 

περιορισµοί και τέλος παρατίθενται οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

 

2.1 Εισαγωγή Στην Κυπριακή-Τραπεζική Κρίση 

 

Η κρίση στην κυπριακή οικονοµία παρουσιάστηκε µετά από µια σειρά γεγονότων 

ντόµινο, λόγω ελλιπής γνώσης και πληροφορίας, έλλειψης διορατικότητας και 

ανεπαρκής ανάλυσης και εποπτείας. Αρχικά, συσσωρεύτηκε τεράστιο χρέος στην 

κυπριακή οικονοµία και ακολούθησε η συσσώρευση χρέους στους 

χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε ανεξέλεγκτα ποσά δανείων. Η 

ανταγωνιστικότητα της χώρας φθίνει µε αποτέλεσµα το ισοζύγιο των τρεχουσών 

συναλλαγών να είναι αρνητικό. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων µειώνεται και 

αυξάνεται παράλληλα η ανεργία. Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

µελέτες και στοιχεία βασισµένα σε επιστηµονικά άρθρα, τα οποία σχετίζονται µε το 

φορολογικό παράδεισο, τις Offshore εταιρείες και την τραπεζική-οικονοµική κρίση 

της Κύπρου (διάσωση εκ των έσω- bail-in).  

 

2.2 Μελέτες Που Πραγµατοποιήθηκαν 

 

Η (Dharmapala, 2008) στη µελέτη της αναφέρει ότι οι φορολογικοί παράδεισοι 

προσελκύουν όλο και µεγαλύτερη προσοχή τα τελευταία χρόνια. Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της µελέτης οι φορολογικοί παράδεισοι τείνουν να έχουν ισχυρότερους 

θεσµούς διακυβέρνησης από τις χώρες που δε θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι. 

Οι φορολογικοί παράδεισοι παρέχουν ευκαιρίες για φορολογικό σχεδιασµό από 

πολυεθνικές εταιρείες. Υποστηρίζει ότι ενώ πιστεύεται ότι διαβρώνουν τη 

φορολογική βάση των χωρών µε υψηλό φόρο και φιλοξενούν ένα δυσανάλογο 

ποσοστό των άµεσων ξένων επενδύσεων , ωστόσο η ύπαρξή τους δεν καταστεί τις 

χώρες υψηλού φόρου χειρότερες. Θεωρεί πιθανή, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, την 

ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και το µετριασµό του φορολογικού 

ανταγωνισµού. Τα εταιρικά φορολογικά έσοδα σε χώρες εξαγωγής κεφαλαίων 
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παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη, παρά τις σηµαντικές ροές άµεσων ξένων επενδύσεων 

σε φορολογικούς παράδεισους.  

Ο (Shaxson, 2011) µε τη µελέτη του αναφέρει πως οι offshore εταιρείες 

αποτελούν ένα σηµαντικό µέσο φορολογικής απόδρασης για τους πλούσιους και τους 

ισχυρούς της κάθε χώρας, αφού διεθνώς οι ιδιώτες και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 

χάρη σε αυτές πληρώνουν µηδαµινούς φόρους. Οι πιο σηµαντικοί φορολογικοί 

παράδεισοι υποστηρίζει πως βρίσκονται στο Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη και Σίτι του 

Λονδίνου και όχι σε τροπικά νησιά. Σε κάθε οικονοµικό σκάνδαλο 

συµπεριλαµβάνεται και κάποιος φορολογικός παράδεισος, ενώ ποσοστό µεγαλύτερο 

του 50% των παγκόσµιων εµπορικών συναλλαγών διεκπεραιώνεται µέσω αυτών. 

Έπειτα από µελέτη του ο (Goodhart, 2013) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το 

κύριο ζήτηµα της Τρόικας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ∆ΝΤ ήταν η 

παροχή στήριξης σε ρώσους καταθέτες, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα 

νοµιµοποιούσαν τα έσοδά τους από παράνοµες δραστηριότητες µέσω της κυπριακής 

δηµοκρατίας, που θεωρείτο φορολογικός παράδεισος. Αναφέρει ότι η πρόθεση της 

Τρόικας ήταν να παράσχει χρηµατοδότηση στην κυπριακή κυβέρνηση και να 

αναγκάσει τις τράπεζες να ανακεφαλαιοποιηθούν µέσω της διάσωσης των µεγάλων 

πιστωτών. Αν αυτό θα κατέστρεφε την κυπριακή δηµοκρατία ως φορολογικό 

παράδεισο θα ήταν το ιδανικότερο, αφού τα ρώσικα συµφέροντα ήταν ένας από τους 

κύριους στόχους. Εκτός από την κυπριακή δηµοκρατία µπορεί ανά πάσα στιγµή να 

επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, και στις 

τράπεζες όπου υπάρχουν µεγάλα ποσά καταθέσεων.   

Αρκετά σηµαντικά ευρήµατα ήταν αυτά που βρέθηκαν έπειτα από την έρευνα 

που πραγµατοποίησε ο (De Grauwe, 2013). Βασικός στόχος της έρευνας ήταν να 

καθορίσει τις πτυχές του κυπριακού τραπεζικού συστήµατος και να περιγράψει την 

ανάπτυξη της οικονοµίας της. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού των 

τραπεζών ανέρχεται σε ποσοστό 850% του ΑΕΠ, το οποίο είναι σηµαντικά µεγάλο σε 

σχέση µε άλλες χώρες της ευρωζώνης. Ο τραπεζικός τοµέας θεωρείται “too big to 

fail”, αλλά και “too big to save” όσο αφορά τους δηµόσιους πόρους. Υποστηρίζει ότι 

η συµµετοχή των καταθετών στη διάσωση της κυπριακής οικονοµίας δεν ήταν η 

βέλτιστη δυνατή λύση και ότι µπορεί να αυξήσει τον συστηµικό κίνδυνο σε όλες τις 

τράπεζες της ευρωζώνης, ιδίως στις χώρες όπου υπάρχουν πιθανά συµπτώµατα 
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κρίσης. Αναφέρει ότι δεν υπήρχε εποπτεία εκ µέρους της ευρωζώνης στις µεγάλες 

τράπεζες και αν όντως έγινε το «κούρεµα καταθέσεων» για την ανάπτυξη της πορείας 

της κυπριακής οικονοµίας, τότε  πρέπει να αποτελέσει ώθηση και να επαναληφθούν 

οι διαπραγµατεύσεις και στις υπόλοιπες αφερέγγυες τράπεζες  των χωρών της 

ευρωζώνης. 

Ο (Monastiriotis, 2013) διευκρινίζει ότι ήταν απαραίτητο ένα σχέδιο 

διάσωσης για την Κύπρο και το µόνο που µπορούσε να προσφέρει επιπλέον η ΕΚΤ 

θα ήταν να παράσχει στις κυπριακές τράπεζες ρευστότητα επιφέροντας µια 

µακροπρόθεσµη λύση. Προσπαθώντας να καθορίσει ποια θα ήταν η πιο ανώδυνη 

λύση για την κυπριακή οικονοµία εξετάζει τρείς πιθανές επιλογές. Η πρώτη επιλογή 

θα ήταν  η Ευρωζώνη (µε ή χωρίς το ∆ΝΤ) να παράσχει όλο το απαραίτητο ποσό, που 

εκτιµάται στα 17 δις ευρώ. Αν ακολουθούσε αυτή την επιλογή θα έπρεπε να 

εγκαταλείψει το σηµερινό τραπεζικό της µοντέλο, το οποίο βασίζεται σε χαµηλό 

φορολογικό συντελεστή και µειωµένο έλεγχο χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, να 

µειώσει τις τραπεζικές της δραστηριότητες και την εξάρτησή της από το ρωσικό 

κεφάλαιο. Η δεύτερη επιλογή θα ήταν να  παράσχει η Ευρωζώνη (µε ή χωρίς το ∆ΝΤ) 

δάνειο στην κυπριακή κυβέρνηση, όπου στη συνέχεια θα µπορούσε να 

χρησιµοποιήσει τα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών(αυτή η λύση 

εφαρµόστηκε στην Ελλάδα). Η οικονοµία θα εισερχόταν σε ένα φαύλο κύκλο 

λιτότητας και ύφεσης µε µόνο τρόπο διαφυγής την εγκατάλειψη της Ευρωζώνης και 

την εκπλήρωση των χρεών της. Η τρίτη επιλογή ήταν η Ευρωζώνη µε  το ∆ΝΤ να 

παράσχει κονδύλια αφήνοντας ένα κενό να καλυφθεί από τους καταθέτες (αυτή η 

επιλογή ακολουθήθηκε από την κυπριακή δηµοκρατία). Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 

σηµαντική εκροή κεφαλαίων από τράπεζες ολόκληρης της Ευρωζώνης και να 

αποσταθεροποιήσει ολόκληρο το σύστηµα. Και στις τρεις περιπτώσεις φαίνεται να 

υπάρχει πιθανός κίνδυνος. Έτσι, η κυπριακή δηµοκρατία αποφάσισε την τρίτη 

επιλογή – τη διάσωση εκ των έσω, δηλαδή το «κούρεµα καταθέσεων». 

 Ο (Zenios, 2014) προσπάθησε µέσω της έρευνάς του να εντοπίσει τους 

παράγοντες που επίδρασαν στις κρίσεις άλλων χωρών και στην κυπριακή 

δηµοκρατία. Ο συνδυασµός της κακής διαχείρισης, η ελλιπής εποπτεία, το σπάταλο 

κράτος, η αγελαία συµπεριφορά, ο ελαττωµατικός δανεισµός ήταν οι κύριοι 

παράγοντες κατά τη γνώµη του. Γίνεται έρευνα σε δείκτες όπως το δηµόσιο χρέος, το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τις τραπεζικές καταθέσεις πριν την κρίση-
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«κούρεµα καταθέσεων», οι οποίοι προϋπόθεταν την εξέλιξη της κυπριακής 

οικονοµίας.  

Οι (Kerlin & Maksymiuk, 2015) επισήµαναν τη σηµαντικότητα του bail-in και 

πιστεύουν ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο επίλυσης, που θα µειώσει το δηµόσιο χρέος 

και τη διατάραξη των αγορών. Την παρουσιάζουν σαν µια εναλλακτική λύση και η 

κυρίαρχη έννοια που απορρέει από τους ορισµούς δείχνει ότι αποτελεί ένα εργαλείο 

για πρώιµη παρέµβαση µε θέµα συζήτησης τη βέλτιστη προσέγγιση της διάσωσης. 

Επίσης, σε νοµικά πλαίσια σχεδιάζεται ως ένα εργαλείο, το οποίο δεν µπορεί να 

παραλειφθεί και αποτελεί αναπόφευκτη λύση για τους ιδιοκτήτες και τους πιστωτές, 

ενώ επιτρέπει την κατανοµή ζηµιών στους µη εξασφαλισµένους και ανασφάλιστους 

πιστωτές. Η απόφαση για την ενσωµάτωση του bail-in σε νοµικό πλαίσιο έχει ήδη 

παρθεί σε πολλές χώρες. Υποστηρίζουν ότι το bail-in επιφέρει νέες προοπτικές στη 

λειτουργία των τραπεζών αν και είναι πολύ νωρίς να επισηµανθούν αξιόπιστα 

συµπεράσµατα. 

Ο (Orphanides, 2013) είχε επιστήσει την προσοχή πως η ύπαρξη της κρίσης 

ήταν πολιτικά καθοδηγούµενη από την τότε κυβέρνηση. Υποστηρίζει ότι οι πολιτικοί 

αύξησαν τις δαπάνες του δηµόσιου τοµέα και υπήρξε µειωµένη εποπτεία µε 

αποτέλεσµα να αυξηθεί ο όγκος των οµολόγων. Αναφέρει, επίσης (σχετικά µε το 

«ξέπλυµα µαύρου χρήµατος» στην κυπριακή δηµοκρατία) ότι η Κύπρος είχε 

αναπτύξει το χρηµατοπιστωτικό της κέντρο πριν από τρεις δεκαετίες έχοντας συνάψει 

συµβάσεις διπλής φορολογίας µε αρκετές χώρες και οι Ρώσοι καταθέτες επέλεξαν την 

Κύπρο λόγω του χαµηλού φορολογικού συντελεστή φορολόγησης, ένα πλεονέκτηµα 

που κατέχουν και άλλες χώρες όπως η Μάλτα και το Λουξεµβούργο. ∆ιαθέτει νοµικό 

σύστηµα βασισµένο στην αγγλική νοµοθεσία και, λόγω των χρηµατοοικονοµικών 

υπηρεσιών που παρέχει, πολλά ξένα συµφέροντα έχουν εταιρείες που εδρεύουν στην 

Κύπρο και διοργανώνουν διεθνή επιχειρηµατική δραστηριότητα, όπως συµβαίνει και 

σε άλλες χώρες (πχ Ολλανδία και Λουξεµβούργο).     

Αντιθέτως, ο (Borio, 2014) µετά από ανάλυση παραγόντων υποστηρίζει ότι οι 

αλλαγές στους νοµισµατικούς και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, οι οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν(+/- 30 χρόνια) είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο 

οι χώρες σε παγκόσµιο επίπεδο αντιµετωπίζουν προκλήσεις, πχ χρηµατοοικονοµική 

κρίση. Στην έρευνά του τονίζει την ανάγκη για µακροπρόθεσµα και σταθερά µέτρα 
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εστίασης, καθώς   και την ανάγκη λήψης ενισχυµένων µέτρων πολιτικής όταν 

πρόκειται να αντιµετωπιστούν καταστάσεις κάµψης και ανάκαµψης. 

 

2.3 Συµπεράσµατα 

 

Στο παρόν κεφάλαιο έγινε η επισκόπηση βιβλιογραφίας που αφορά το φορολογικό 

παράδεισο και την οικονοµική-τραπεζική κρίση της Κύπρου. Η Κύπρος ως 

φορολογικός παράδεισος ακολουθεί νόµους, που απαγορεύουν και καταδικάζουν το 

«ξέπλυµα µαύρου χρήµατος».  

Τα κύρια ευρήµατα της επισκόπησης δείχνουν ότι οι παράγοντες που 

σχετίζονται µε την κρίση είναι οικονοµικοί ή πολιτικοί. Αναλύονται µερικοί 

παράγοντες στις µελέτες τους, µε σκοπό την εύρεση του προβλήµατος. Επιπλέον 

ορισµένοι υποστηρίζουν ότι το bail-in είναι χρήσιµο εργαλείο µε δυνατότητες 

προοπτικής, ενώ άλλοι έχουν αντίθετη άποψη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1974 ΜΕΧΡΙ 

ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε  
 

3.1 Εισαγωγή 

 

Το παρόν κεφάλαιο έχει ως σκοπό την εξέταση των σηµαντικότερων δεικτών 

οικονοµίας πριν και µετά το 1974 µέχρι την είσοδό της στην Ευρωζώνη και την 

υιοθέτηση του ευρώ µετά από προϋποθέσεις.  

 

3.2 Οικονοµικές Συνέπειες των γεγονότων του 1974 

 

Τα γεγονότα του 1974 προκάλεσαν τεράστιο πρόβληµα στην κυπριακή οικονοµία 

µετά την κυρίευση του 37% του κυπριακού εδάφους (µεταξύ των οποίων οι πιο 

παραγωγικές και αναπτυγµένες περιοχές). Οι φυσικοί και παραγωγικοί πόροι των 

περιοχών των Ελληνοκυπρίων ήταν ανεκτίµητης αξίας (ξενοδοχεία, εργοστάσια, 

µεταλλεία, λατοµεία, γόνιµη και τουριστική γη), που υπολογίστηκαν σε 2,5 δις ΛΚ.   

Τα γεγονότα του 1974 δηµιούργησαν, ακόµη, πρόβληµα ανεργίας µετά από 

συνθήκες σχεδόν πλήρους απασχόλησης. Ο τοµέας τουρισµού υπέστη πλήγµα µετά 

από την απώλεια δυναµικότητας. Ακόµα, η µείωση της παραγωγής σύµφωνα µε το 

Υπουργείο Εξωτερικών επηρέασε τις εισπράξεις ξένου συναλλάγµατος, την περίοδο 

που ήταν απαραίτητη η εισαγωγή καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών για 

την αναπλήρωση των ελλειµµάτων. 
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3.3 Από Την Πτώση Στην Ανάπτυξη Ενός “Οικονοµικού Θαύµατος” 

 

Το Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας προέβη και στις εξής σηµαντικές ενέργειες 

µέσα στα πλαίσια του κυβερνητικού προγράµµατος για την προώθηση των εξαγωγών: 

• ανέλαβε να συµµετέχει η Κύπρος σε ∆ιεθνείς Εκθέσεις, 

• προώθησε τη δηµιουργία Ειδικού Σχεδίου Ασφάλισης  Εξαγωγών, 

• εξασφάλισε ειδική προνοµιακή φορολογική µεταχείριση των κερδών από 

εξαγωγές, 

• καθιέρωσε ειδικό όνοµα για εξαγόµενα προϊόντα (Cypria)  

• ίδρυσε την Ελεύθερη Βιοµηχανική περιοχή στη Λάρνακα 

 

Τέλος, υπήρξαν προσπάθειες για τεχνολογική αναβάθµιση της οικονοµίας και 

ιδιαίτερα της βιοµηχανίας, όπως η ανάπτυξη µεθόδων παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές, η εύρεση πιο αποτελεσµατικών και οικονοµικών τρόπων για 

µεταφορά τεχνολογίας στην κυπριακή δηµοκρατία και η δηµιουργία τεχνολογικής 

νοοτροπίας στον ιδιωτικό τοµέα, την κυβέρνηση και το ευρύτερο κοινό µε την 

παραχώρηση κινήτρων. 

Την περίοδο 1975-1976 ετοιµάστηκε Έκτακτο Σχέδιο ∆ράσης, µε 

πρωτοβουλία της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας και µετά από σειρά βραχυπρόθεσµων 

Εκτάκτων Σχεδίων η οικονοµία κινητοποιήθηκε ξανά. 

Την περίοδο 1960-1990 η κυπριακή οικονοµία άνθησε µε αποτέλεσµα να 

συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των δέκα «οικονοµικών θαυµάτων». Οι πιο σηµαντικοί 

παράγοντες που συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του «οικονοµικού θαύµατος» ήταν: 

• το χρέος το 1974 ήταν µηδαµινό, λόγω της πειθαρχηµένης πολιτικής των 

προηγούµενων ετών. Η χώρα µπόρεσε να προσφύγει σε εξωτερικό δανεισµό 

χωρίς τον κίνδυνο της αποσταθεροποίησης λόγω της υγιής δηµοσιονοµικής 

επεκτατικής κατάστασης, 

 

• το ελεγχόµενο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα (διάθεση υψηλών 

συναλλαγµατικών αποθεµάτων)  λειτουργούσε µε σταθερά επιτόκια και µε 
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περιορισµό στη διακίνηση κεφαλαίων, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος 

διαταραχών στην κυπριακή λίρα, 

 

• η µεγάλη αύξηση στην παγκόσµια ζήτηση τουρισµού, όπου την περίοδο 1985-

1996 ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης ήταν 5,7% για την παγκόσµια 

τουριστική κίνηση και 12,6% για την παγκόσµια τουριστική δαπάνη1, 

 

• ο µεγάλος βαθµός προστασίας των κυπριακών προϊόντων. Μεταξύ 1988-1997 

καταργήθηκαν οι ψηλοί δασµοί στα εισαγόµενα προϊόντα από χώρες της Ε.Ε. 

και ίσχυσαν χαµηλοί δασµοί, όπως ορίζει το κοινό εξωτερικό δασµολόγιο 

(Ηρακλείδης, 2006).  

 

3.4 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Κύπρου από το 1960-1996 

 

Περίοδος πριν τα γεγονότα του 1974: οι καλύτερες επιδόσεις της κυπριακής 

οικονοµίας σηµειώθηκαν κατά την περίοδο 1960-1973 όταν το ΑΕΠ
2
 παρουσίαζε 

µέσο ρυθµό ανάπτυξης 7,4%. Τη συγκεκριµένη περίοδο υπήρχε πλεόνασµα στον 

κρατικό προϋπολογισµό που ανερχόταν στο 0,4% του ΑΕΠ. Το 1973 το δηµόσιο 

χρέος αντιπροσώπευε το 6,6% του ΑΕΠ.  

Περίοδος 1974: τη διετία 1974-1975 το ΑΕΠ σηµείωσε µέση ετήσια πτώση 

της τάξης του 17,9% και η σηµαντική απώλεια παραγωγικής οικονοµικής 

δραστηριότητας οδήγησε σε µείωση των εξαγωγών κατά 25,2% και της ιδιωτικής 

κατανάλωσης κατά 15,2%. ∆ηλαδή το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν £1.039 το 1973 και 

µειώθηκε σε £927 το 1974, αποτέλεσµα της οικονοµικής αστάθειας που 

δηµιουργήθηκε από τα γεγονότα του 1974.  

Περίοδος 1976-96: την περίοδο αµέσως µετά το 1974 η οικονοµία 

δραστηριοποιήθηκε πάλι επιτυγχάνοντας µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 13,9%. Ο 

                                                 
1
 Οι ρυθµοί µεταβολής ήταν ακόµα υψηλότεροι για την Κύπρο λόγω κρατικής ενίσχυσης του 

τουρισµού µετά την εισβολή 
2
 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)  είναι το συνολικό εισόδηµα των µελών της 

οικονοµίας (Mankiw, 2002, p. 61) και µπορεί να µετρήσει τη δυνατότητα µιας οικονοµίας να 

παράγει προϊόντα και υπηρεσίες και υποδηλώνει την οικονοµική κατάσταση του κράτους.  



 

µέσος ρυθµός ανάπτυξης κατά

στις ανεπτυγµένες χώρες και

∆ιάγραµµα 1-Ακαθάριστο εγχώριο

 

 

3.5 Η Ένταξη Της Κυπριακής

Ενότητα 

 

Την 1
η
 Μαΐου οι οικονοµικοί

διαµόρφωση του κάθε Κύπριου

δηµοκρατίας στην Ε.Ε.  Αυτό

υποχρεώσεις,  που έπρεπε

Η προαγωγή της έρευνας

ανταγωνισµού και η προστασία

ωφελήµατα των κοινοτικών

Η προσέλκυση ξένων

Ο βιοµηχανικός τοµέας (τρόφιµα

πλαστικά προϊόντα) αντιπροσωπεύει

εργατικού δυναµικού. Σύµφωνα

ερευνών Heritage Foundation

παρέχει κατατάσσεται στην

ανάπτυξης κατά την περίοδο 1979-96  ήταν 5,7% σε σύγκριση

χώρες και 4,7% στις αναπτυσσόµενες χώρες (∆ιάγραµµα

Ακαθάριστο εγχώριο Προϊόν Κύπρου 1976-1996 

Πηγή: Παγκόσµια

υπριακής ∆ηµοκρατίας Στην Ευρωπαϊκή

οικονοµικοί προσανατολισµοί της διακυβέρνησης

κάθε Κύπριου πολίτη, άλλαξαν λόγω της ένταξης 

Ε.  Αυτό σήµαινε νέες προοπτικές και προκλήσεις

έπρεπε να αντιµετωπιστούν µε συλλογική ευθύνη και

έρευνας, ο εκσυγχρονισµός της παιδείας, η ανάπτυξη

η προστασία του περιβάλλοντος ήταν µόνο 

κοινοτικών προγραµµάτων (Τσαρνατίδης & Ήφαιστος

προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι κάτι το οποίο αναµένεται

(τρόφιµα, ποτά, καπνός, υφαντουργία, µεταλλικά

αντιπροσωπεύει το 12,4% του ΑΕΠ και απασχολεί

Σύµφωνα µε το Economic Freedom Report

Foundation η Κύπρος µε το βαθµό οικονοµικής ελευθερίας

κατατάσσεται στην 14
η
 θέση παγκοσµίως. 
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σε σύγκριση µε 2,5% 

∆ιάγραµµα 1). 

 

Παγκόσµια Τράπεζα 

Ευρωπαϊκή 

διακυβέρνησης, καθώς και η 

ένταξης της κυπριακής 

προκλήσεις όπως και νέες 

ευθύνη και προσπάθεια. 

η ανάπτυξη του 

µόνο λίγα από τα 

Ήφαιστος, 1991). 

αναµένεται να αυξηθεί. 

µεταλλικά, χηµικά και 

απασχολεί το 14% του 

Report του κέντρου 

οικονοµικής ελευθερίας που 
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Το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη υπερβολικού 

δηµόσιου ελλείµµατος
3
 στην Κύπρο και πρότεινε να απευθυνθεί σύσταση στη 

∆ηµοκρατία της Κύπρου από το Συµβούλιο Υπουργών Οικονοµίας της Ε.Ε., όπου θα 

τίθετο τέλος στην όλη κατάσταση. Μετά από έρευνα έγινε πρόβλεψη για επιτάχυνση 

της αύξησης του ΑΕΠ σε 3,5% το 2004 και σε 4,3% το 2005, όπου ήταν σύµφωνες µε 

τις προβλέψεις 2004 της Επιτροπής. Στόχος του προγράµµατος ήταν η µείωση του 

ελλείµµατος κάτω από 3% του ΑΕΠ το 2005(µε ποσοστό 6,3% και 5,2% για τα έτη 

2003 και 2004 αντίστοιχα) και κάτω από το 2% του ΑΕΠ µέχρι το 2007 κάτι το οποίο 

θα γινόταν εφικτό µε τη βελτίωση των εσόδων και τη συγκράτηση των δαπανών 

δηµόσιας κατανάλωσης (Reuvid, 2006). 

 

3.6 Επιπτώσεις Σε Βασικά Μεγέθη Της Μακροοικονοµίας 

          

Πίνακας 1-Επιλεγµένοι Ετήσιοι Οικονοµικοί δείκτες 2006-2010 

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

 

                                                 
3
 Η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος για την Κύπρο στις 12 Μαΐου 

2004 και εξέδωσε γνώµη στις 24 Ιουνίου 2004. 
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Παρατηρείται στον Πίνακα 1 ότι ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ είναι θετικός 

και υπολογίζεται σε 3,8% το 2006 µέχρι το 2007 και για τα επόµενα έτη 2008-2010 

ανεβαίνει στο 3,9%. Η αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τοµείς: 

“ξενοδοχεία και εστιατόρια”, “λιανικό και χονδρικό εµπόριο”, “κατασκευές” και 

“µεταποίηση”  (Diez, 2002). To ποσοστό ανεργίας
4
 µειώνεται από 4,5% το 2006 σε 

4,3% το 2010. O εναρµονισµένος δείκτης τιµών πληθωρισµού κυµάνθηκε στο 1,9% 

το 2010 σε σύγκριση µε 1,4% και 2,3% για τα έτη 2007 και 2009 αντίστοιχα. Το 

ποσοστό του πληθωρισµού
5
 1,9%, που διαµορφώθηκε για ολόκληρο το έτος 2010 πιο 

κάτω από το 2%, υποδηλώνει διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Το έλλειµµα 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωµών κυµάνθηκε σε 

σχετικά χαµηλά επίπεδα γύρω στο 5,9% του ΑΕΠ το έτος 2010 σε σύγκριση µε 6,4% 

του ΑΕΠ τα έτος 2006, κυρίως ως αποτέλεσµα του µειωµένου κόστους εισαγωγής 

πετρελαιοειδών (Σαρρής, 2006). Η χρηµατοδότηση του ελλείµµατος του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών προέρχεται από τις άµεσες επενδύσεις και τον εξωτερικό 

δανεισµό του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Κατά το έτος 2006 το δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα ανέρχεται στο 1,4% του ΑΕΠ, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε εξολοκλήρου 

από την εγχώρια αγορά, αποπληρώνοντας ταυτόχρονα µέρος του εξωτερικού χρέους
6
. 

Το 2007 η τιµή του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος είναι η ίδια(1,4% του ΑΕΠ), ενώ το 

2008 σηµειώνει πτώση κατά 0,6%, λόγω κυρίως του ψηλού πρωτογενούς 

πλεονάσµατος. Το 2009 ανέρχεται στο 0,5% του ΑΕΠ και το 2010 καταγράφηκε 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα της τάξεως του 0,3% του ΑΕΠ, λόγω της συρρίκνωσης του 

µεγαλύτερου µέρους των χρεολυτικών ταµείων. Η όποια ύπαρξη ελλείµµατος στον 

κρατικό προϋπολογισµό και η αύξηση του δηµοσίου χρέους προδιαγράφουν την 

αρνητική εξέλιξη της οικονοµίας. Τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα οφείλονται κατά 

κύριο λόγο στην ανεπάρκεια δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού, στη µη-αποδοτική 

εφαρµογή του προϋπολογισµού και στην αναποτελεσµατικότητα του οικονοµικού 

                                                 
4
 Κατά το Friedman ως φυσικό ποσοστό ανεργίας θεωρείται εκείνο το ποσοστό που 

αντιστοιχεί στον πραγµατικό µισθό, όπου εξισώνεται η προσφορά µε τη ζήτηση εργασίας. Το 

µέγεθος της ανεργίας µετράται ως ποσοστό επί τοις εκατό του εργατικού δυναµικού, πχ 4%.   
5
 Πληθωρισµός είναι η µείωση της αγοραστικής αξίας του χρήµατος και η αύξηση των τιµών 

σε καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες. 
6
 Τα κρατικά έσοδα προέρχονται από διάφορες πηγές, κυρίως από τη φορολογία, και 

διενεργεί δαπάνες(µισθολόγιο, τόκοι δηµοσίου χρέους, δηµόσιες επενδύσεις) δηµιουργώντας 

τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισµό. Όταν οι δαπάνες είναι µεγαλύτερες από τα δηµόσια 

έσοδα προκύπτει δηµοσιονοµικό έλλειµµα, το οποίο χρηµατοδοτείται συνήθως από 

ιδιώτες(αγοράζοντας κυβερνητικά χρεόγραφα από την Κεντρική Τράπεζα και εµπορικές 

τράπεζες)  και από εξωτερικό δανεισµό.  
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ελέγχου. Η αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος δε βοηθά µια χώρα να ενταχθεί 

στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση(ΟΝΕ), η οποία πληροί τα κριτήρια του 

Μάαστριχτ. Υπάρχουν οι εξής περιορισµοί: α)το δηµοσιονοµικό έλλειµµα δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ και β)το δηµόσιο χρέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

60% του ΑΕΠ.
7
 Τα επόµενα έτη συνεχίστηκε επίσης η καθοδική τάση των 

αποδόσεων των ονοµαστικών χρεογράφων και των γραµµατίων του δηµοσίου, όπου 

παρατηρήθηκε αυξητική τάση από το 2008. Το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 

σύµφωνα µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου µειώθηκε από 65,3% του ΑΕΠ 

για το έτος 2009 σε 47,3% για το έτος 2010.  

 

 

 

∆ιάγραµµα 2-Άµεσες Ξένες Επενδύσεις 2002-2006 

Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα 
 

                                                 
7
 Αυτά τα κριτήρια σκοπό είχαν την οµαλή ενοποίηση των κρατών-µελών , όπου θα 

εξασφαλιζόταν η οµοιογένεια των χωρών. Πριν τη συνθήκη του Μάαστριχτ η κάθε χώρα είχε 

ανεξάρτητη οικονοµία, ανάλογα µε το ΑΕΠ, το εισόδηµα και την καταναλωτική 

συµπεριφορά (bbc) 
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Σύµφωνα µε το παραπάνω ∆ιάγραµµα 2, οι άµεσες ξένες επενδύσεις(ΑΞΕ) το 

2004 ανήλθαν σε 1,119 δις ευρώ. Το 2005 ανήλθαν σε 1,162 δις ευρώ, ενώ το 2006 

σε 1,872 δις ευρώ. Αξιοσηµείωτη είναι η αύξηση των ΑΞΕ τα επόµενα έτη. Το 2007 

σηµειώνεται  αύξηση κατά 423 εκ. ευρώ (2,295 δις ευρώ το 2007 από 1,872 δις ευρώ 

για το έτος 2006). Το 2008 οι ΑΞΕ ανέρχονται στα 2,338 δις ευρώ και το 2009 στα 

2,831 δις ευρώ. Σύµφωνα µε στοιχεία του κυπριακού Υπουργείου Εσωτερικών, από 

το 2007 αυξήθηκε σηµαντικά ο αριθµός των εκατοµµυριούχων επενδυτών από τρίτες 

χώρες (Ρωσία και Ουκρανία), όπου οι σηµαντικότερες επενδύσεις αφορούν στον 

τοµέα της ενέργειας (VTT Vasiliko Ltd και NOBLE ENERGY). Ο κύριος όγκος των 

ΑΞΕ στην κυπριακή δηµοκρατία, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία, αφορά παροχή 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και συµβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας. 

Με βάση τα ανωτέρω διαγράµµατα αποδεικνύεται ότι η οικονοµία της 

κυπριακής δηµοκρατίας στηρίζεται σε σταθερά θεµέλια και ανταποκρίνεται µε 

επιτυχία στις καινοτόµες συνθήκες ικανοποιώντας µε ευκολία τα ονοµαστικά και 

πραγµατικά µακροοικονοµικά κριτήρια (δηµοσιονοµικά, νοµισµατικά, 

συναλλαγµατικά) και την 1
η
 Ιανουαρίου 2008 κρίνεται ικανή από τα όργανα της Ε.Ε. 

να εισέλθει στο ευρώ. 

Σύµφωνα µε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών η ένταξη της κυπριακής 

δηµοκρατίας στην Ε.Ε. προκάλεσε ραγδαία ανάπτυξη στην οικονοµία και στην άνοδο 

του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, όπου διασφαλίζει και συνθήκες 

µακροοικονοµικής σταθερότητας. Τα κράτη-µέλη της ΕΕ εντάσσονται ως «κράτη- 

µέλη µε παρέκκλιση» µε τη δέσµευση να καταβάλουν οποιαδήποτε προσπάθεια ώστε 

να ικανοποιήσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου 

νοµίσµατος. Η Συνθήκη για την ΕΕ προβλέπει ότι σε κάποια χρονική στιγµή µετά την 

ένταξή τους στην ΕΕ οι χώρες-µέλη θα συµµετάσχουν στο Μηχανισµό 

Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών ΙΙ (ΜΣΙ ΙΙ)
8
 και θα υιοθετήσουν το ευρώ όταν θεωρηθεί 

                                                 
8
 Ο Μηχανισµός Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών ΙΙ(ΜΣΙ ΙΙ), δηµιουργήθηκε µε σκοπό τον 

έλεγχο της διακύµανσης της τιµής των νοµισµάτων των χωρών-µελών της ΕΕ, ώστε κάποια 

στιγµή να συγκλίνουν σε κάποια ενιαία τιµή. Μετά την εισαγωγή του νοµίσµατος στο ΜΣΙ  

καθορίζεται µια ισοτιµία. Το κάθε νόµισµα θα πρέπει να διατηρεί την ισοτιµία µε απόκλιση 

µέχρι 15%.Η ισοτιµία κυπριακής λίρας-ευρώ παρέµεινε σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της 

περιόδου συµµετοχής στο ΜΣΙ ΙΙ (ένταξη στις 2 Μαΐου 2005). Σύµφωνα µε την ΕΚΤ η 

κεντρική ισοτιµία στο ΜΣΙ ΙΙ καθορίστηκε στις 29 Απριλίου 2005 ως 1 ευρώ=0,585274 

κυπριακές λίρες.  
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ότι έχουν ικανοποιήσει τα κριτήρια σύγκλισης που αναφέρονται στη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ. Παράλληλα, η αποδοχή του ευρώ υποκινεί τον τουρισµό µε αποτέλεσµα 

να υπάρχουν συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι 

διευκολύνονται και οι εµπορικές συναλλαγές, αφού το ευρώ είναι ένα διεθνές 

νόµισµα τεράστιας σηµασίας για τις χώρες-µέλη της Ε.Ε. Η δηµοσιονοµική πολιτική, 

µε τα κριτήρια του Μάαστριχτ, διαµορφώνεται έτσι ώστε να επιφέρει το καλύτερο 

αποτέλεσµα στο κοινωνικό και πολιτικό σύνολο του τόπου.
9
 

Σηµαντικές θετικές επιπτώσεις στον Κύπριο πολίτη ήταν και το δικαίωµά του 

να προστατεύονται οι καταθέσεις του σε οποιοδήποτε νόµισµα της Ε.Ε, να εξάγει 

οποιοδήποτε ποσό συναλλάγµατος επιθυµεί, να διατηρεί ελεύθερα τραπεζικούς 

λογαριασµούς στο εξωτερικό και να επενδύει ή να δανείζεται από αυτό χωρίς 

περιορισµούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε και το αυστηρό εποπτικό πλαίσιο που 

διέπει το τραπεζικό σύστηµα της Κύπρου. Με τη φιλελευθεροποίηση του 

χρηµατοοικονοµικού τοµέα τα επιτόκια µειώθηκαν και ο δανεισµός για προσωπικούς 

ή επιχειρηµατικούς λόγους γινόταν µε χαµηλότερο κόστος (Axt, 1996).  Ως 

αποτέλεσµα των παραπάνω διασφαλίστηκε η σταθερότητα και η ασφάλεια του 

τραπεζικού τοµέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ είναι επίσηµα γνωστή ως Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992.Θεωρείται η δεύτερη σηµαντικότερη συνθήκη 

παγκοσµίως µετά τη συνθήκη της ίδρυσης του ΟΗΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ  

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται το τραπεζικό σύστηµα της κυπριακής δηµοκρατίας 

και αναλύονται οι στόχοι οι της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Επιπλέον, το έτος 2007 

τα δάνεια αυξάνονται, το έτος 2008 γίνονται εκτιµήσεις από διεθνούς οίκους 

αξιολόγησης και το έτος 2009 παρουσιάζονται τα έσοδα από το φόρο 

κεφαλαιουχικών κερδών. Επίσης, αναλύονται οι φορολογικοί συντελεστές ΦΠΑ, 

γίνεται σύγκριση του φορολογικού συντελεστή εταιρειών, σύγκριση του φορολογικού 

συντελεστή εταιρειών και του ανώτατου φορολογικού συντελεστή φυσικών 

προσώπων της Κύπρου µε άλλες χώρες της ΕΕ. 

 

4.2 Ρόλος Και Στόχοι Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου 

 

Το κυπριακό σύστηµα αποτελεί έναν από τους βασικότερους άξονες ενίσχυσης της 

σταθερής ανάπτυξης της κυπριακής οικονοµίας. Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της 

χώρας θεωρούνται ελκυστικά εξαιτίας της σηµαντικής κερδοφορίας τους, της 

αποκατάστασης της ισχυρής κεφαλαιουχικής βάσης τους και των προσδόκιµων 

προοπτικών επικερδούς λειτουργίας και επέκτασής τους.  

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚτΚ) παίζει σηµαντικό ρόλο στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της κυπριακής δηµοκρατίας, στην οποία υπόκεινται τα 

τραπεζικά ιδρύµατα που έχουν εγκαθιδρυθεί στην Κύπρο µε τις θυγατρικές εταιρείες 

και τα υποκαταστήµατά τους, τα οποία δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό (Ρεπούσης, 2006). 
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Κύριοι στόχοι της ΚτΚ είναι η διασφάλιση της σταθερότητας του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος, η κατοχή και διαχείριση των επίσηµων 

συναλλαγµατικών αποθεµάτων, η ελαχιστοποίηση των κινδύνων µε την αρµόδια 

εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, η προσφορά υπηρεσιών και η 

υλοποίηση των αποφάσεων νοµισµατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας (ΕΚΤ) (Παπούλιας, 2001). 

Η Νοµοθεσία τής παρέχει την εξουσία, ώστε να χορηγεί άδεια για τη 

διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών και να ασκεί την εποπτεία καθοδηγούµενη από τις 

οδηγίες της Επιτροπής της Βασιλείας και το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. 

Σύµφωνα µε εγκεκριµένους λογιστές της K.P. Masterchart Limited το 

κυπριακό τραπεζικό σύστηµα είναι πολύ καλά αναπτυγµένο και οργανωµένο, έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίζει τη συνεχώς αναπτυσσόµενη οικονοµία και τις 

ανάγκες του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.  

Σύµφωνα µε τον κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου, ∆ιοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας Κύπρου για τα έτη 2002-2007, το 2006 η κερδοφορία των εγχώριων 

τραπεζικών ιδρυµάτων ήταν θετική λόγω της αύξησης των βασικών επιτοκίων 

διεθνώς, της ανοδικής πορείας των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Κύπρου(ΧΑΚ), της συνέχισης των προγραµµάτων εξυγίανσης υπό την εφαρµογή της 

Κεντρικής Τράπεζας και της αύξησης της κερδοφορίας. Τέλος, σηµαντικό ρόλο 

έπαιξε και η αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των ξένων επενδυτών στα 

µεγαλύτερα εγχώρια τραπεζικά ιδρύµατα το συγκεκριµένο έτος. 

Το 2007 η θεωρία για την οικονοµική δύναµη της κυπριακής δηµοκρατίας 

λόγω της αύξησης του δανεισµού κατά τη γνώµη του πρώην διοικητή της ΚτΚ είναι 

λανθασµένη και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αν ήταν σε τόσο καλή 

οικονοµική κατάσταση δε θα δανειζόταν, αλλά θα είχε τη δυνατότητα να 

αποταµιεύει. Θα έπρεπε, δηλαδή, να είναι σε θέση να καταθέτουν οι πολίτες στα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα τα πλεονάσµατα από τους µισθούς ή οποιαδήποτε άλλα 

εισοδήµατά τους. Το µόνο που θα µπορούσε να ισχύσει για αυτή την υπόθεση θα 

ήταν το γεγονός ότι αυτός ο δανεισµός προέρχεται από επιχειρηµατικά και 

αναπτυξιακά σχέδια και όχι από υπερβολικά καταναλωτικά δάνεια, τα οποία 

εµποδίζουν το κράτος και τον επιχειρηµατικό κόσµο να αναπτυχθεί (πχ δηµιουργία 
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έργων υποδοµής, εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας, ανάληψη επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων σε κερδοφόρους τοµείς). 

Το 2008 οι εκτιµήσεις του διεθνούς Οίκου Αξιολόγησης Fitch Ratings για τον 

κυπριακό τραπεζικό τοµέα ήταν ιδιαίτερα θετικές, µετά από µελέτη και αποτίµηση 

της κυπριακής οικονοµίας. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) παρουσιάζεται 

επίσης θετικό, όπου προβλέπει ρυθµό ανάπτυξης γύρω στο 3,4% και πληθωρισµό της 

τάξεως του 4% σε σύγκριση µε 2,2% τα έτη 2006-2007. Οι προβλέψεις, όµως, για το 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών παρουσιάζονται αρνητικές και προβλέπεται ότι θα 

ανέλθει περίπου στο 10% σε σύγκριση µε 6% το έτος 2007. 

Το 2009 τα έσοδα από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών µειώθηκαν κατά 83% 

σε σύγκριση µε το 2008, ενώ το Υπουργείο Οικονοµικών υπολόγισε µείωση µόνο 

7%. 

 

 

4.3 Πίνακες Φορολογικών Συντελεστών 
 

 

Πίνακας 2-Συντελεστές ΦΠΑ Κύπρου
10

 

Περίοδος Κανονικός 
συντελεστής 

Μειωµένος 
συντελεστής 1 

Μειωµένος 
συντελεστής 2 

01/07/1992 - 30/09/1993 5% --- --- 

01/10/1993 - 30/06/2000 8% --- --- 

01/07/2000 - 30/06/2002 10% 5% --- 

01/07/2002 - 31/12/2002 13% 5% --- 

01/01/2003 - 31/07/2005 15% 5% --- 

01/08/2005 - 29/02/2012 15% 5% 8% 

01/03/2012 - 13/01/2013 17% 5% 8% 

14/01/2013 - 12/01/2014 18% 5% 8% 

από 13/01/2014 19% 5% 9% 

 Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών Κύπρου 

 

                                                 
10

 H υποχρέωση για επιβολή των έµµεσων φόρων από τα κράτη-µέλη της ΕΕ επιβάλλεται µε 

το άρθρο 93 της Συνθήκης της Ρώµης, όπου εφαρµόστηκε στην πορεία ο ΦΠΑ ως κοινός 

τρόπος φορολόγησης της κατανάλωσης. Έτσι, η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων στην 

οικονοµία δεν επηρεάζεται  και δε µεταβάλλονται οι σχετικές  τιµές των αγαθών και 

δηµιουργείται «ανταγωνιστική φορολογία» µε την εξουσιοδότηση της ΕΕ. 
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Ο Πίνακας 2 δείχνει τους συντελεστές φορολογίας της κυπριακής 

δηµοκρατίας. Από 01/07/1992 µέχρι 30/09/1993 ο κανονικός συντελεστής 

φορολογίας ανέρχεται στο 5%, ενώ από τη 01/10/1993 µέχρι 30/06/2000 ο κανονικός 

συντελεστής φορολογίας ανέρχεται στο 8%. Υπάρχουν τροποποιήσεις από 

01/07/2000 µέχρι 30/06/2002, όπου ο κανονικός συντελεστής φορολογίας ανέρχεται 

στο ποσοστό 10% και 5% για το µειωµένο συντελεστή 1. Από 01/07/2002 µέχρι 

31/12/2002 ο κανονικός συντελεστής ανέρχεται σε 13% και ο µειωµένος συντελεστής 

1 παραµένει και πάλι σταθερός. Ο κανονικός συντελεστής φορολογίας αυξάνεται από 

13% σε 15% από 01/01/2003 µέχρι και τις 31/07/2005, ενώ ο µειωµένος συντελεστής 

1 παραµένει σταθερός, όπως σταθερός συνεχίζει να παραµένει ο µειωµένος 

συντελεστής 1 µέχρι και σήµερα µε ποσοστό 5%. Από 01/08/2005 ο κανονικός 

συντελεστής παραµένει ίδιος 15% µέχρι αι τις 29/02/2012 και προστίθεται και ένας 

ακόµη συντελεστής, ο µειωµένος συντελεστής 2 µε ποσοστό 8%, ο οποίος παραµένει 

σταθερός µέχρι και τις 12/01/2014. Από 01/03/2012 ο κανονικός συντελεστής 

ανέρχεται σε ποσοστό 17% µέχρι και τις 13/01/2013. Ο κανονικός συντελεστής 

συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά σε ποσοστό 18% από 14/01/2013 µέχρι και 

12/01/2014. Τέλος, από 13/01/2014 µέχρι και σήµερα ο κανονικός συντελεστής 

ανέρχεται σε ποσοστό 19%, ο µειωµένος συντελεστής 1 παραµένει όλα αυτά τα 

χρόνια σταθερός µε ποσοστό 5%, ενώ ο µειωµένος συντελεστής 2 αυξάνεται από 8% 

σε 9%. 

         Κανονικός 19% : Με κανονικό συντελεστή φορολογούνται όλες οι παραδόσεις 

αγαθών και παροχές υπηρεσιών, οι οποίες δε φορολογούνται µε µηδενικό ή µειωµένο 

συντελεστή και δεν εξαιρούνται της φορολογίας. 

          Μειωµένος 9% : Με µειωµένο συντελεστή 9% φορολογούνται: • Υπηρεσίες 

εστιατορίου και εστίασης (συµπεριλαµβανοµένου της διάθεσης οινοπνευµατωδών 

ποτών, µπύρας, κρασιού και αναψυκτικών). • ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά 

καταλύµατα και παρόµοιους χώρους, συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής 

καταλύµατος διακοπών. • Μεταφορά επιβατών και των συνοδευόµενων αποσκευών 

τους στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας µε αστικό, υπεραστικό και αγροτικό ταξί και µε 

τουριστικά, εκδροµικά και υπεραστικά λεωφορεία. • Θαλάσσια εγχώρια µεταφορά 

επιβατών και των συνοδευόµενων αποσκευών τους. 
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           Μειωµένος 5%: Με µειωµένο συντελεστή 5% φορολογούνται: • Παραδόσεις 

τροφίµων. • Παραδόσεις παρασκευασµένων ή µη παρασκευασµένων τροφίµων ή 

ποτών (εξαιρούνται τα οινοπνευµατώδη ποτά, µπύρα, κρασί και αναψυκτικά) ή και 

των δύο µε ή χωρίς µεταφορικά (π.χ. take away, delivery). • Παραδόσεις φαρµάκων 

και εµβολίων για ιατρική και κτηνιατρική χρήση. • Παραδόσεις ζώων, ζωντανών που 

συνήθως χρησιµοποιούνται για την παρασκευή τροφίµων. • Βιβλία, εφηµερίδες και 

περιοδικά. • ∆ικαιώµατα εισόδου σε παραστάσεις θεάτρου, τσίρκο, πανηγύρια, 

λούνα-παρκ, συναυλίες, µουσεία κτλ. • ∆ικαιώµατα εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις 

και δικαίωµα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων. • Υπηρεσίες κοµµωτικής. • 

Ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών άνω των τριών ετών µετά την πρώτη 

εγκατάσταση (ακολουθεί ανάλυση).• ∆ραστηριότητες επισιτισµού από σχολικές 

καντίνες. • Αγορά ή ανέγερση κατοικίας (µε προϋποθέσεις).  

           Μηδενικός 0% : Με µηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α. φορολογούνται: • Οι 

εξαγωγές αγαθών. • Παραδόσεις, µετατροπές, επιδιορθώσεις, εργασίες συντήρησης, 

ναυλώσεις και µισθώσεις πλοίων τα οποία χρησιµοποιούνται στην ναυσιπλοΐα 

ανοικτής θάλασσας και εκτελούν µεταφορές επιβατών µε κόµιστρο ή µε τα οποία 

ασκείται εµπορική ή άλλη δραστηριότητα. • Παραδόσεις, µετατροπές, επιδιορθώσεις, 

εργασίες συντήρησης, ναυλώσεις και µισθώσεις αεροσκαφών τα οποία 

χρησιµοποιούνται από αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν κυρίως διεθνείς 

µεταφορές µε κόµιστρο. • Υπηρεσίες για τις άµεσες ανάγκες των πλοίων και 

αεροπλάνων. • Μεταφορά επιβατών από το εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας στο 

εξωτερικό ή αντιστρόφως µε πλοίο ή αεροσκάφος. • Παραδόσεις χρυσού στην 

Κεντρική Τράπεζα κτλ.  

           Εξαιρούνται από το πλαίσιο εφαρµογής του ΦΠΑ: • Μισθώσεις ακίνητης 

περιουσίας. • Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες (κάποιες είναι φορολογητέες). 

•Νοσοκοµειακή και ιατρική περίθαλψη. • Ταχυδροµικές υπηρεσίες. • Ασφαλιστικές 

υπηρεσίες. • Παραδόσεις κτιρίων για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση πολεοδοµικής 

άδειας πριν την 1η Μαΐου 2004. • Εκπαίδευση όλων των βαθµίδων κάτω από 

προϋποθέσεις (Deloitte, 2016). 
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Πίνακας 3-Σύγκριση Συντελεστών ΦΠΑ 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Κύπρος 15% 15% 15% 15% 17% 18% 

Ελλάδα 19% 19% 23% 23% 23% 23% 

Πορτογαλία 20% 20% 21% 23% 23% 23% 

Γερµανία 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

Ελβετία 7,6% 7,6% 7,6% 8% 8% 8% 

Λουξεµβούργο 20% 15% 15% 15% 15% 15% 

Ιρλανδία 21,5% 21,5% 21% 21% 23% 23% 

Μέσος όρος 

ΕΕ 

19,1% 18,25% 19% 19,3% 20% 20,2% 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

 

Αποδεικνύεται από τον παραπάνω Πίνακα 3 ότι η Κύπρος έχει από τους 

χαµηλότερους συντελεστές ΦΠΑ διαχρονικά.  Η Κύπρος υπολείπεται του µέσου όρου 

της ΕΕ κατά 4 περίπου ποσοστιαίες µονάδες το έτος 2008,  3 ποσοστιαίες µονάδες το 

έτος 2009, 4 ποσοστιαίε µονάδες τα έτη 2010-2011, 3 ποσοστιαίες µονάδες το έτος 

2012 και 2 ποσοστιαίες µονάδες το έτος 2013. Τα έτη 2012 και 2013 το 

Λουξεµβούργο έχει χαµηλότερο συντελεστή από την Κύπρο (15% έναντι 17% και 

15% έναντι 18% για τα αντίστοιχα έτη). Μόνο η Ελβετία έχει σηµαντικά χαµηλότερο 

συντελεστή, η οποία όµως δεν ανήκει στα κράτη-µέλη της ΕΕ. 

 

 

Πίνακας 4-Σύγκριση Φορολογικού συντελεστή εταιρειών 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Κύπρος 10% 10% 10% 10% 10% 12,5% 

Ελλάδα 25% 25% 24% 20% 20% 26% 

Πορτογαλία 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Γερµανία 29,5% 29,4% 29,4% 29,4% 29,5% 29,6% 

Ελβετία 19,2% 19% 18,8% 18,3% 18,1% 18% 

Λουξεµβούργο 29,6% 28,6% 28,6% 28,8% 28,8% 29,2% 

Ιρλανδία 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 

Μέσος όρος 

ΕΕ 

21,9% 21,75% 21,6% 20,1% 20,1% 22,5% 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής της Κύπρου
11

 είναι σηµαντικά 

χαµηλότερος σε σχέση µε άλλες χώρες της ΕΕ και αυτό της δίνει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα να αποτελεί ένα ελκυστικό επιχειρηµατικό προορισµό. Από τον Πίνακα 

4 παρατηρούµε ότι µέχρι και το 2012 η Κύπρος διατηρεί το χαµηλότερο εταιρικό 

φορολογικό συντελεστή στην ΕΕ. Το 2013 αυξήθηκε από 10% σε 12,5%, λόγω των 

µέτρων στα πλαίσια του µνηµονίου. Η Ελβετία που έχει σχετικά χαµηλό συντελεστή 

ΦΠΑ δεν είναι κράτος-µέλος της ΕΕ. Μόνο η Ιρλανδία έχει τόσο χαµηλό εταιρικό 

φορολογικό συντελεστή, ενώ ο µέσος όρος της ΕΕ είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτόν 

της Κύπρου και αυτό πρέπει να το υπερασπιστεί. 

 

 

 

 

Πίνακας 5-Σύγκριση Ανώτατου Φορολογικού Συντελεστή Φυσικών Προσώπων 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Κύπρος 30% 30% 30% 35% 35% 35% 

Ελλάδα 40% 40% 45% 45% 45% 42% 

Πορτογαλία 42% 42% 45,9% 46,5% 46,5% 48% 

Γερµανία 45% 45% 45% 45% 45% 45% 

Ελβετία 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

Λουξεµβούργο 39% 39% 39% 42% 41,3% 43,6% 

Ιρλανδία 41% 46% 47% 48% 48% 48% 

Μέσος όρος 

ΕΕ 

39,5% 40,3% 42% 43,6% 43,5% 43,6% 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

 

Η Κύπρος έχει από τους χαµηλότερους συντελεστές  φορολόγησης φυσικών 

προσώπων.
12

 Ο µέσος όρος της ΕΕ ξεπερνάει τουλάχιστον 8 ποσοστιαίες µονάδες τον 

                                                 
11

 Η Κύπρος προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε όσες εταιρείες διεξάγουν εργασίες σε 

αυτήν, τα οποία είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της ΕΕ. Επίσης, δεν παρακρατείται φόρος για δικαιώµατα 

πνευµατικής ιδιοκτησίας για τη χρήση αυτών εκτός Κύπρου, δε φορολογούνται τα κέρδη από 

µόνιµη εγκατάσταση, η οποία διατηρείται στο εξωτερικό(σύµφωνα µε όρους και 

προϋποθέσεις), δεν επιβάλλεται φόρος για κεφαλαιουχικά κέρδη από τη διάθεση χρεογράφων 

σε αναγνωρισµένο Χρηµατιστήριο, δε φορολογείται ο επαναπατρισµός κερδών και 

κεφαλαίου. 
12

 Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου(άτοµα τα οποία διαµένουν στην Κύπρο για µία ή 

περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν το σύνολο των 183ηµερών του φορολογικού έτους) 

φορολογούνται για όλο το εισόδηµα, το οποίο έχει αποκτηθεί ή προκύπτει από πηγές στην 

Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι µη φορολογικοί κάτοικοι της χώρας φορολογούνται σε 

συγκεκριµένα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν ή προκύπτουν από πηγές στην Κύπρο µόνο. 
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ανώτατο φορολογικό συντελεστή φυσικών προσώπων κάθε έτος. Παρατηρούµε ότι η 

Γερµανία έχει σταθερό φορολογικό συντελεστή για τουλάχιστον 6 συνεχή έτη, το ίδιο 

και η Ελβετία, όµως από τον προηγούµενο πίνακα βλέπουµε ότι ο φορολογικός 

συντελεστής εταιρειών είναι υψηλότερος για αυτές τις χώρες απ’ ότι αυτός της 

Κύπρου( Πίνακας 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
Ξένοι φόροι που ήδη πληρώθηκαν µπορούν να πιστωθούν έναντι του κυπριακού φόρου 

εισοδήµατος που προκύπτει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ-OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται ο ορισµός των υπεράκτιων εταιρειών, οι χρήσεις και 

τα χαρακτηριστικά τους. 

 

5.2 Η ∆ηµιουργία Των Υπεράκτιων Εταιρειών 

 

Υπεράκτια εταιρεία χαρακτηρίζεται µια νοµική ή οικονοµική εταιρεία, η οποία είναι 

αλλοδαπή και ιδρύεται σε κράτος, στο οποίο ισχύει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς 

και ελέγχεται από το κράτος αυτό. Οι χώρες που τις φιλοξενούν εισρέουν σηµαντικά 

ξένα κεφάλαια, ενώ οι επιχειρήσεις αποφεύγουν τους φόρους  σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία περί υπεράκτιων εταιρειών.  Περισσότερο από τα µισά 

τραπεζικά στοιχεία του ενεργητικού και περίπου το ένα τρίτο των ξένων επενδύσεων 

από τις µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες επέρχονται από τα  υπεράκτια κέντρα. 

∆ηµιουργείται, επίσης, µια υπεράκτια ζώνη χωρίς εθνικότητα από τις διεθνείς 

τραπεζικές εργασίες και την έκδοση οµολόγων (Shaxson, 2011). Ο µεγαλύτερος  

χρήστης υπεράκτιων θυγατρικών σε κάθε χώρα ήταν κάποια τράπεζα, όπου σύµφωνα 

µε το ∆ίκτυο Φορολογικής ∆ικαιοσύνης διαπιστώθηκε ότι στην Ευρώπη οι 99 από τις 

100 µεγαλύτερες επιχειρήσεις χρησιµοποίησαν υπεράκτιες θυγατρικές. Ο αριθµός 

των υπεράκτιων εταιρειών δεν µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια εφόσον ένα 

σηµαντικό χαρακτηριστικό τους είναι η µη-παροχή πληροφόρησης σε αυτό το χώρο 

(Oshri, 2011). 

Τη δεκαετία του 1960 µικρά κράτη, όπως τα νησιά της Καραϊβικής όπου ο 

ρυθµός της  οικονοµικής τους ανάπτυξης ήταν πολύ χαµηλός,  δηµιούργησαν ευνοϊκό 

περιβάλλον για την άσκηση οικονοµικών δραστηριοτήτων µε νοµοθετικές ρυθµίσεις, 

ώστε να υποκαταστήσουν  την αδυναµία τους σε άλλους τοµείς και να διατηρήσουν 
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την εθνική  κυριαρχία και οικονοµική τους αυτοτέλεια. Έτσι, ως «φορολογικοί 

παράδεισοι» προσέλκυαν συνεχώς αλλοδαπούς επιχειρηµατίες.  Η εισροή 

συναλλάγµατος, η δηµιουργία θέσεων εργασίας, η καταβολή τελών, εισφορών 

δικαιωµάτων και αµοιβών από αλλοδαπούς επιχειρηµατίες ήταν εξαιρετικά χρήσιµα 

για τα µικρά κράτη (Farell, 2006). Έτσι, έγινε η αρχή για την επέκταση αυτού του 

φαινοµένου και σε µεγαλύτερα κράτη σε παγκόσµια κλίµακα µε σκοπό την εισροή 

εσόδων. 

 

5.3 Χρήσεις Υπεράκτιων Εταιρειών 

 

Οι δραστηριότητες στις οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι υπεράκτιες εταιρείες 

είναι οι παρακάτω: 

α) εισαγωγικές ή εξαγωγικές εταιρείες και διεθνείς εµπορικές δραστηριότητες όπου 

γίνεται σύσταση εταιρείας µε ΑΦΜ. Η υπεράκτια εταιρεία µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ως ενδιάµεση εταιρεία µεταξύ µητρικής και τρίτων, 

β) αγορά ακινήτων (οικοπέδων, κτιρίων κλπ), όπου ο αγοραστής είναι αλλοδαπή 

εταιρεία και δεν υπόκειται στο “πόθεν έσχες” και στο φόρο µεταβίβασης (∆ουβής, 

2008), 

γ) ναυτιλιακές εταιρείες, 

δ) άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών σε συνάλλαγµα, 

ε) κατοχή θαλαµηγών και αντικειµένων αξίας, όπου και σε αυτήν την περίπτωση δεν 

υπόκειται στην εξέταση του “πόθεν έσχες” η  υπεράκτια εταιρεία, 

στ) αγορά µετοχών και πραγµατοποίηση επενδύσεων στο Χρηµατιστήριο ή αλλού, 

όπου δε φανερώνεται το πραγµατικό φυσικό πρόσωπο και η υπεράκτια εταιρεία 

εµφανίζεται ως ο δικαιούχος, 

ζ) για εταιρείες παροχής υπηρεσιών και κατοχής πνευµατικών δικαιωµάτων, 

η) για χρηµατοδοτήσεις εταιρειών, όπου η υπεράκτια εταιρεία δανειοδοτεί µία άλλη 

και  έτσι µέσω της χρηµατοδότησης αυτής οι εταιρείες συγκεντρώνουν τους τόκους 

σε χώρες µε χαµηλή ή µηδενική φορολογία. 
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5.4 Χαρακτηριστικά Υπεράκτιων Εταιρειών 

 

Οι µορφές των υπεράκτιων εταιρειών είναι οι εξής: 

• Εταιρείες Χαρτοφυλακίου (Holding Companies), οι οποίες είναι 

εγκαταστηµένες σε κέντρα εκτός των εγχώριων σχετίζονται µε ένα διεθνές 

φορολογικό σχεδιασµό ώστε να χρηµατοδοτηθούν οι υπεράκτιες 

δραστηριότητές τους. Οι δραστηριότητες αυτές που εκτελούνται σε τρίτες 

χώρες µπορούν να συγκεντρωθούν σε µια υπεράκτια εταιρεία, η οποία έχει 

υποκαταστήµατα που λειτουργούν ή έχει µετοχές των διεθνών θυγατρικών 

εταιρειών, µε δραστηριότητα σε τρίτες χώρες, στην κατοχή της. Οι υπεράκτιες 

εταιρείες χαρτοφυλακίου συνήθως χρησιµοποιούν θυγατρικές σε τρίτες χώρες 

παρά σε υποκαταστήµατα. Μερικά από τα ωφελήµατα  των συγκεκριµένων 

υπεράκτιων εταιρειών εκτός από τα ειδικά φορολογικά προνόµια από 

ορισµένα εξωχώρια κέντρα είναι: (Shaxson, 2011). 

1. Αναβολή της πληρωµής φόρου στα µερίσµατα, τα οποία 

φορολογούνται σε αυτή την περίπτωση στη χώρα έδρας της 

θυγατρικής εταιρείας. Η συγκέντρωση των µερισµάτων στην εταιρεία 

συµµετοχών αναβάλει, µειώνει ή µπορεί να απαλλάξει τους 

επιχειρηµατίες από την πληρωµή φόρου λόγω της χρήσης της 

υπεράκτιας εταιρείας συµµετοχών και των συµβάσεων διπλής 

φορολογίας. 

2. Αναβολή της πληρωµής φόρου στα κεφαλαιακά κέρδη. Τα 

κεφαλαιακά κέρδη, που προκύπτουν από την πώληση της θυγατρικής 

εταιρείας σε ξένη χώρα από την υπεράκτια εταιρεία συµµετοχών δε 

φορολογούνται και καταλήγουν στην υπεράκτια εταιρεία συµµετοχών 

και έπειτα στη µητρική. 

3. Απουσία συναλλαγµατικών ελέγχων µε τη σύσταση µιας υπεράκτιας 

εταιρείας συµµετοχών, όπου διευκολύνεται η µετακίνηση των κερδών 

από τη θυγατρική εταιρεία τρίτης χώρας και η συγκέντρωση τους στο 

υπεράκτιο κέντρο, όταν η χώρα της µητρικής εταιρείας επιβάλλει 

συναλλαγµατικό έλεγχο στις ξένες επενδύσεις. 
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• Εταιρείες παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (Finance companies), οι 

οποίες διοχετεύουν δάνεια σε µία ξένη θυγατρική εταιρεία. Παρέχεται η 

δυνατότητα µετακίνησης των κερδών από τη θυγατρική, η οποία έχει υψηλό 

συντελεστή φορολογίας, στην υπεράκτια εταιρεία, η οποία έχει χαµηλό 

φορολογικό συντελεστή. Έτσι, µειώνεται το φορολογητέο εισόδηµα της 

εταιρείας που λαµβάνει το δάνειο λόγω του τόκου και τον δόσεων για την 

αποπληρωµή του δανείου προς την υπεράκτια εταιρεία. Στις εταιρείες 

παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών επιτρέπεται να διατηρούν  ελάχιστο 

ύψος ιδίων κεφαλαίων. Είναι συµφέρον µια χώρα να έχει υψηλούς 

συντελεστές φορολόγησης εισοδήµατος και µερισµάτων, αφού µε την 

αποπληρωµή των τόκων µειώνονται τα φορολογητέα κέρδη της 

δανειολήπτριας εταιρείας και τα προς αποπληρωµή µερίσµατά της (Farell, 

2006).  

• Εταιρείες αδειών και δικαιωµάτων (Licensing companies), οι οποίες χορηγούν 

άδειες δικαιωµάτων σε µια ξένη θυγατρική εταιρεία. Η υπεράκτια εταιρεία 

συγκεντρώνει κεφάλαια και κέρδη από τις δικαιοδοσίες που παρέχει σαν 

ενοίκιο για τα δικαιώµατα χρήσης βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας 

πχ ευρεσιτεχνία, σήµατα, συγγραφικά δικαιώµατα, εικόνες, ήχος (Oshri, 

2011), αφού αρχικά η µητρική εταιρεία µεταφέρει τα όποια δικαιώµατα στην 

υπεράκτια δικαιοδοσία. Με αυτό τον τρόπο τα κέρδη µεταφέρονται από τη 

ξένη θυγατρική στην υπεράκτια εταιρεία, η οποία πληρώνει χαµηλή ή 

µηδενική φορολογία για αυτά τα ποσά που εισπράττει. 

• Εµπορικές εταιρείες (Trading companies), οι οποίες συνήθως 

δραστηριοποιούνται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο. Η υπεράκτια 

εταιρεία µεταφέρει τα κέρδη από µια χώρα µε υψηλό φορολογικό συντελεστή 

σε µια χώρα µε χαµηλό φορολογικό συντελεστή  αποτελεσµατικά, το οποίο 

αποκαλείται «τριγωνικό εµπόριο» και η εταιρεία που πραγµατοποιεί τις 

εισαγωγές και τις εξαγωγές συστήνει µια υπεράκτια εταιρεία, η οποία 

διαµεσολαβεί µεταξύ του πωλητή και του αγοραστή. Η µητρική εταιρεία 

µειώνει τα κέρδη που θα έπρεπε να εµφανίζει  και συσσωρεύει κεφάλαιο στο 

λογαριασµό της υπεράκτιας εταιρείας, διότι όταν η ιδρύτρια επιχείρηση 

εισάγει εµπόρευµα τότε ο προµηθευτής αποστέλλει το εµπόρευµα στην 

ιδρύτρια και εκδίδει τιµολόγιο στο όνοµα της υπεράκτιας η οποία τιµολογεί 
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την ιδρύτρια σε µία προσαυξηµένη τιµή. Όταν η µητρική εξάγει το εµπόρευµα 

αυτό αποστέλλεται στον αγοραστή και η µητρική τιµολογεί την υπεράκτια µε 

χαµηλότερη τιµή  και αργότερα τιµολογεί τον αγοραστή (Shaxson, 2011). 

• Εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών (Administration companies), όπου 

οι υπεράκτιες δραστηριότητες περιλαµβάνουν µια ξένη θυγατρική εταιρεία 

και έναν όµιλο που αποτελείται από τη µητρική και τις θυγατρικές, οι οποίες 

είναι εγκατεστηµένες σε διάφορες χώρες και εκπληρώνουν διάφορα είδη 

δραστηριοτήτων. Η εταιρεία ελέγχεται µέσω της υπεράκτιας εταιρείας 

παροχής υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης σε ένα διεθνές οικονοµικό 

κέντρο-φορέα. Οι δραστηριότητες αναλαµβάνονται από την υπεράκτια 

εταιρεία, στην οποία ιδρύονται κεντρικά γραφεία διοίκησης και αµείβεται µε 

ποσοστό επί των κερδών του οµίλου µε χαµηλό ή µηδενικό συντελεστή 

φορολόγησης (Oshri, 2011). 

• Ναυτιλιακές εταιρείες (Shipping companies),  όπου τα υπεράκτια κέντρα 

έχουν ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για εταιρείες που έχουν ως ασχολία τη 

ναυτιλία. Οι ναυτιλιακές εταιρείες λειτουργούν σε αυτές τις χώρες 

χρησιµοποιώντας σηµαίες ευκαιρίας και µε αυτό τον τρόπο επιτρέπεται στη 

µη-µόνιµα εγκατεστηµένη εταιρεία να νηολογήσει µε διαδικασίες που 

χαρακτηρίζονταν από ελαστικότητα, µε χαµηλό και ανταγωνιστικό κόστος για 

τα πλοία. Επιπλέον, ρυθµίστηκαν νοµοθετικές διατάξεις από τα υπεράκτια 

κέντρα που έχουν σχέση µε το ανθρώπινο δυναµικό, την ασφάλιση των 

νηολογηµένων πλοίων, την ευνοϊκή µεταχείριση των εφοπλιστών και των 

πλοιοκτητών λόγω της χρησιµοποίησης τη δική τους σηµαία(του υπεράκτιου 

κέντρου). Τα κέρδη που προέρχονται από την υπεράκτια εταιρεία 

υποβάλλονται σε χαµηλή φορολόγηση (Shaxson, 2011). 

• Εµπιστευµένα (Trusts), τα οποία δεν έχουν νοµική προσωπικότητα, δεν 

µπορούν να έχουν περιουσιακά στοιχεία(ακίνητα, µετρητά και άλλα 

αξιόγραφα) και όλη η περιουσία είναι εκχωρηµένη στο διαχειριστή(φυσικό 

πρόσωπο ή εταιρεία). Συµβαλλόµενοι είναι ο διαθέτης, ο οποίος µεταφέρει τα 

περιουσιακά του στοιχεία σε εµπιστεύµατα, ο διαχειριστής, ο οποίος διοικεί 

τα εµπιστεύµατα, ο θεµατοφύλακας και ο δικαιούχος, ο οποίος αποκοµίζει τα 

οφέλη των περιουσιακών στοιχείων των εµπιστευµάτων. Η σύσταση των 

εµπιστευµάτων γίνεται µε έγγραφη συµφωνία, όπου διαθέτης και δικαιούχος 
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είναι το ίδιο άτοµο. Τα υπεράκτια εµπιστεύµατα συνήθως χρησιµοποιούνται 

για να περιοριστεί η πρόσβαση στην ταυτότητα των διαθετών, ώστε  να 

αποφευχθούν οι διατάξεις που σχετίζονται µε τη φοροδιαφυγή και το 

«ξέπλυµα µαύρου χρήµατος» (Farell, 2006).  

• Επενδυτικές εταιρείες (Investments companies). Μέσω υπεράκτιων εταιρειών 

επενδύσεων είναι εφικτό να επενδυθούν τα κεφάλαια που έχουν συγκεντρωθεί 

από αυτές σε οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου. Τα έσοδα και οι πληρωτέοι 

τόκοι αυτών των κεφαλαίων µπορούν να µη φορολογηθούν, εφόσον υπάρχουν 

χώρες µε ειδικά προνόµια όπου τα κεφάλαια αυτά µπορούν να διακινηθούν 

υπό τη µορφή αφορολόγητων οµολόγων ή τραπεζικών καταθέσεων. Σε αυτή 

την περίπτωση ο φόρος καταβάλλεται χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις. Σε 

χώρες µε υψηλούς φορολογικούς συντελεστές φορολόγησης επιτρέπεται η 

επένδυση κεφαλαίων, έπειτα από προσεκτική επιλογή υπεράκτιας 

δικαιοδοσίας,  καθώς οι πρώτες έχουν συνάψει φορολογικές συµβάσεις µε 

κάποιο υπεράκτιο κέντρο (Shaxson, 2011). 

• Τραπεζικές εταιρείες (Banking companies), τα οποία τραπεζικά ιδρύµατα σε 

υπεράκτιες δικαιοδοσίες καθιερώθηκαν τα τελευταία χρόνια ως φορολογικά 

καταφύγια. Αρκετά από αυτά τα ιδρύµατα αποτελούν θυγατρικές µεγάλων 

διεθνών τραπεζών. Τα πλεονεκτήµατα τους είναι ότι µπορούν να 

καταβάλλουν τόκους απαλλαγµένους από παρακράτηση φόρου και να 

ασχολούνται µε διεθνή χρηµατοδότηση από υπεράκτια κέντρα, η οποία δεν 

υπόκειται σε συναλλαγµατικούς ελέγχους (Shaxson, 2011). 

• Εταιρείες αντιπροσώπευσης (Nominees), όπου η εγχώρια εταιρεία 

αντιπροσωπεύει την εξωχώρια εταιρεία, η οποία αποβλέπει συνήθως στη 

µείωση των φορολογουµένων ποσών της επιχειρηµατικής τους 

δραστηριότητας και στο «ξέπλυµα µαύρου χρήµατος» και αργότερα 

θεσπίστηκαν ειδικοί νοµοθετικοί κανόνες για τη διασφάλιση σύλληψης της 

φορολογητέας ύλης των υπεράκτιων εταιρειών. Κάποιες από τις παροχές της 

εξωχώριας εταιρείας είναι η προβολή, η διαφήµιση, η τιµολόγηση και η 

λογιστική παρακολούθηση και η σχέση των δύο εταιρειών ορίζεται από ένα 

συµφωνητικό συνεργασίας. Η κύρια δραστηριότητα αυτών των εταιρειών 

µετά από νέα νοµοθετικά δεδοµένα, όπου έδρα των επιχειρήσεων της 

αντιπροσώπευσης θα ήταν κάποια χώρα µε µεγάλο δίκτυο συµβάσεων για να 
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αποφευχθεί η διπλή φορολογία(πχ Ηνωµένο Βασίλειο), είναι η 

αντιπροσώπευση των υπεράκτιων εταιρειών. Πλέον, η εταιρεία που 

εκπροσωπεί την υπεράκτια εταιρεία συνάπτει ένα συµφωνητικό 

αντιπροσώπευσης, στο οποίο ορίζεται η αµοιβή της ως προµήθεια στις 

συναλλαγές µε ποσοστό ύψους 3%-5% (∆ουβής, 2008). 

• Ασφαλιστικές εταιρείες (Insurance companies). Πλέον πολλοί διεθνείς 

οργανισµοί προχώρησαν στο συνδυασµό ενός υφιστάµενου εµπιστεύµατος µε 

µια νέα πολιτική ασφάλισης, τα οποία συνδυασµένα δίνουν νέες ευκαιρίες. Το 

πραγµατικό κόστος της ασφάλισης είναι ένα µικρό µέρος του καταβληθέντος 

ποσού, ενώ στην ασφάλιση δίνεται ένα σηµαντικό ασφάλιστρο. Η 

ασφαλιστική εταιρεία προβαίνει στην ασφάλιση, τοποθετεί το υπόλοιπο ποσό 

µαζί µε δικά της επενδυτικά κεφάλαια σε επενδύσεις χαµηλού κινδύνου και 

ελέγχει τις αποδόσεις. Με αυτή την τακτική σχηµατίζεται ένα επενδυτικό 

χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαµβάνει χρήµατα, µετοχές, οµόλογα κλπ 

(Shaxson, 2011). 

• Εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (LLCs). Σε αυτές τις εταιρείες δεν υπάρχουν 

µέτοχοι, διευθυντές και σύµβουλοι. Οι εξουσίες µεταβιβάζονται στα µέλη και 

όταν χρειαστεί στα διευθυντικά στελέχη. Συνάπτεται µια λειτουργική 

συµφωνία µεταξύ των µεριδιούχων µε ιδιαίτερη µυστικότητα και µπορεί να 

γίνει σύναψη συµφωνιών µεταξύ τους ώστε να οριστεί η διοίκηση και οι 

εσωτερικές υποθέσεις της εταιρείας. Μέσω των συγκεκριµένων εταιρειών 

είναι δυνατόν να λειτουργήσουν από κοινού επιχειρηµατικά σχήµατα, 

συµµετοχικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες για φορολογικούς λόγους. 

• Εταιρείες υβρίδια (Hybrids companies), στις οποίες γίνεται συνδυασµός 

δοµών εταιρείας. Η εµπορική εταιρεία έχει τη µορφή εταιρείας περιορισµένης 

ευθύνης, όπου υπάρχει συµµετοχή από µια οµάδα εταίρων και ο καθένας 

συνεισφέρει έναντι µεριδίου ένα χρηµατικό ποσό. Αυτά τα ποσά ανήκουν 

στην εταιρεία, η οποία συγκεντρώνει κέρδη µέσω της δραστηριότητας που 

ασκεί και στη συνέχεια καταλήγουν στους ανωτέρων εταίρους. Εκτός, όµως, 

από εµπορικές επιχειρήσεις συστήνονται και άλλες εταιρείες για σκοπούς, 

όπως για παροχή εγγυήσεων. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία εµπορικής 

περιορισµένης ευθύνης δεν υποχρεώνει τους εταίρους να εισφέρουν αρχικό 

κεφάλαιο, αλλά οφείλουν να εγγυηθούν ότι θα συνεισφέρουν κάποιο ποσό 
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όταν η επιχείρηση αντιµετωπίσει οικονοµικές δυσκολίες. Οι εταιρείες αυτές 

ιδρύονται για τη δηµιουργία αθλητικών σωµατείων και τη διατήρηση 

περιουσίας χωρίς εµπορικό ενδιαφέρον. Η ένωση δύο εταιρειών µπορεί να 

δηµιουργήσει µια εµπορική ή µη εµπορική οντότητα και αυτή αποτελεί µια 

εταιρεία υβρίδιο, που ονοµάζεται και εταιρεία περιορισµένης εγγύησης µε 

εταιρικό κεφάλαιο.  

• Ακίνητα (Real estate). Στις υπεράκτιες αυτές εταιρείες αγοράζουν και 

διαχειρίζονται ακίνητα. Πρέπει το φυσικό πρόσωπο, το οποίο στο 

συµβολαιογράφο παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος της εταιρείας, πριν προβεί σε 

αγορά ακινήτου να συλλέξει πλήρη έγγραφα που να αποδεικνύουν τη νόµιµη 

σύσταση της εταιρείας, τη λειτουργία της ως εκείνη τη στιγµή και την πλήρη 

εξουσιοδότηση του εµφανιζόµενου προσώπου που εµφανίζεται για να 

καταρτίσει και να υπογράψει το συµβόλαιο αγοράς. 

• Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing). Η υπεράκτια εταιρεία αγοράζει στο 

όνοµά της τα µηχανήµατα που χρειάζεται η ιδρύτριά της και τα µισθώνει στην 

τελευταία. Έτσι, η ιδρύτρια αποκτά τον εξοπλισµό µε τα εξωτερικά κονδύλια 

χωρίς να φορολογείται και το κόστος του εξοπλισµού εκπίπτει από το 

εισόδηµα της ιδρύτριας εταιρείας σαν καταβαλλόµενα µισθώµατα (Sky, 

1998).  

 

Μπορεί να γίνει αντιληπτή µια υπεράκτια εταιρεία όταν υπάρχει πλήρης 

εχεµύθεια στις συγκεκριµένες εταιρείες και δε συνεργάζονται µε άλλες επικράτειες, 

ώστε να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών. Ο φόρος που επιβάλλουν είναι χαµηλός ή 

µηδενικός και συγκεντρώνουν χρήµατα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αποφυγής 

φορολόγησης µε νόµιµο ή παράνοµο τρόπο (Sky, 1998). Επιπλέον, οι συγκριµένες 

εταιρείες µπορούν να εντοπιστούν όταν οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες σε 

αντιστοιχία µε το µέγεθος της οικονοµίας που υπάρχει σε κάθε επικράτεια είναι 

µεγάλες. Χαρακτηριστικό γνώρισµά των επικρατειών εχεµύθειας είναι ο πολιτικός 

τοµέας, που δεσµεύεται στα συµφέροντα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. ∆εν 

υπάρχει σχεδόν κανένας κίνδυνος από τις δηµοκρατικές πολιτικές διεργασίες να 

εµποδίσουν συγκεκριµένα άτοµα να δεχτούν ή να κινήσουν κεφάλαια στο εξωτερικό 

(Oshri, 2011).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΚΥΠΡΟΣ:ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται κάποιοι ορισµοί του φορολογικού παράδεισου και 

γίνονται αναφορές από άτοµα του λογιστικού και ελεγκτικού κλάδου σχετικά µε την 

κυπριακή δηµοκρατία που θεωρείται συνώνυµο του φορολογικού παραδείσου. 

Γίνεται, επίσης, διαχωρισµός των φάσεων µε τις οποίες το «βρώµικο χρήµα» γίνεται 

πλέον «καθαρό».   

 

6.2 Ορισµοί Και Χώρες-Φορολογικοί Παράδεισοι  

 

Με τον όρο «φορολογικός παράδεισος» χαρακτηρίζονται οι χώρες, οι οποίες έχουν 

ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και χαµηλή ή µηδενική φορολογική επιβάρυνση στους 

ξένους επενδυτές που έχουν την πρόθεση να µεταφέρουν χρηµατικά κεφάλαια ή/και 

περιουσιακά τους στοιχεία στο συγκεκριµένο κράτος (Κολοκυθά & Μπεχλιούλης, 

2013). 

«Φορολογικοί παράδεισοι» είναι τα µέρη στα οποία δεν υπάρχει καµία 

φορολογική επιβάρυνση για τους αλλοδαπούς και τους ηµεδαπούς, τα µέρη όπου 

ισχύουν ειδικά φορολογικά προνόµια σε επιχειρηµατίες µε συγκεκριµένες 

συναλλαγές, τα µέρη που τα φυσικά και νοµικά αλλοδαπά πρόσωπα επωφελούνται 

πλήρης φορολογική απαλλαγή ή έχουν µικρή φορολογική επιβάρυνση για τα κέρδη 

τους που αποκτούν στο εξωτερικό (Tax Heavens encyclopedia). 

Αρκετοί επιχειρηµατίες δηµιούργησαν επιχειρήσεις στο εσωτερικό των 

κρατών µε  χαµηλούς φορολογικούς  συντελεστές, µε αποτέλεσµα αυτά τα κράτη να 
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ονοµαστούν «φορολογικοί παράδεισοι». Αυτές οι offshore (εξωχώριες ή υπεράκτιες) 

εταιρείες δηµιουργήθηκαν µε σκοπό την αποφυγή ή τη µείωση φόρων, αλλά δεν είναι 

όλες οι τράπεζες που λειτουργούν σε φορολογικό παράδεισο offshore, ούτε όλοι οι 

φορολογικοί παράδεισοι ασχολούνται µε offshore τραπεζικές εργασίες. Το µόνο 

κοινό τους είναι η λειτουργία τους  υπό νοµικό καθεστώς απόλυτου και πολύ 

αυστηρού τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου (απαγόρευση της αποκάλυψης 

όλων των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασµών πχ διευθύνσεις και υπόλοιπα 

λογαριασµών). Η παραβίαση αυτής της απαγόρευσης αποτελεί ποινικό αδίκηµα στους 

περισσότερους φορολογικούς παραδείσους. 

Οργανισµοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισµός Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης(ΟΟΣΑ), τα Ηνωµένα Έθνη και η Οµάδα ∆ιεθνούς 

Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης(Ο∆Χ∆) προσπαθούν να µειώσουν και εν τέλει να 

εξαλείψουν τις ευκαιρίες για δηµιουργία φορολογικών παραδείσων. Τα Ηνωµένα 

Έθνη θέλουν να αποκτήσουν αυτοί το δικαίωµα του απορρήτου των λογαριασµών 

των πελατών, αφού επιθυµούν να γίνουν η παγκόσµια εσωτερική υπηρεσία εσόδων. 

Σύµφωνα µε τον πίνακα που κοινοποίησε ο ΟΟΣΑ τα κράτη-φορολογικοί παράδεισοι 

είναι τα πιο κάτω: (∆ουβής, 2008) 

• Ανδόρα 

• Ανγκουίλα(εξαρτώµενο έδαφος του Ηνωµένου Βασιλείου) 

• Αντίγκουα και Μπαρµπούντα 

• Αρούµπα(ιδιοκτησία της Ολλανδίας) 

• Κοινοπολιτεία των Μπαχάµες 

• Μπαχρέιν 

• Μπελίζ 

• Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι(εδάφη Ηνωµένου Βασιλείου) 

• Νήσοι του ΚΟUK(εξαρτώµενο έδαφος Νέας Ζηλανδίας) 

• ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία 

• Γιβραλτάρ(εξαρτώµενο έδαφος Ηνωµένου Βασιλείου) 

• Γρενάδα 

• Γκέρνσει-Σαρκ-Αλδερνέι (εξαρτώµενα εδάφη από το στέµµα της Αγγλίας) 

• Νήσος του Μαν (εξαρτώµενο έδαφος από το στέµµα της Αγγλίας) 

• Τσέρσει(εξαρτώµενο έδαφος από το στέµµα της Αγγλίας) 
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• Λιβερία 

• Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν 

• ∆ηµοκρατία των Μαλδιβών 

• ∆ηµοκρατία των νήσων Μάρσαλ 

• Πριγκιπάτο του Μονακό 

• Μοντσεράτ(έδαφος του Ηνωµένου Βασιλείου) 

• ∆ηµοκρατία του Ναούρου 

• Ολλανδικές Αντίλλες(έδαφος Ολλανδίας) 

• Νιούι(συνδεδεµένο µε τη Νέα Ζηλανδία) 

• Παναµάς 

• Σαµόα 

• ∆ηµοκρατία των Σεϋχέλλων 

• Αγία Λουκία 

• Οµοσπονδία του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις 

• Άγιος Βικέντιος και Γκρεναντίνες 

• Τόνγκα 

• Παρθένα νησιά των Η.Π.Α. 

• ∆ηµοκρατία του Βανουάτου 

Η λίστα µε τις 7 καλύτερες χώρες-φορολογικούς παράδεισους του κόσµου 

περιλαµβάνει: 

1. Την Ελβετία 

2. Το Λιχτενστάιν 

3. Την Αυστρία 

4. Τον Παναµά 

5. Την Οµοσπονδία του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις 

6. Την Μπελίζε 

7. Το Χονγκ Κονγκ 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές του ’80 κάποιοι λογιστές και 

δικηγόροι µετά τη συµφωνία της κυπριακής κυβέρνησης θέλησαν να προσελκύσουν 

offshore εταιρείες από την παγκόσµια βιοµηχανία. Η κυπριακή δηµοκρατία λόγω του 

χαµηλού εταιρικού φορολογικού συντελεστή (4,25%) προσέλκυσε σηµαντικό αριθµό 

υπεράκτιων εταιρειών. Αρχικά, συστάθηκαν  εταιρείες από το Λίβανο, οι οποίες 
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ήθελαν να αλλάξουν περιβάλλον λόγω της εµπόλεµης ζώνης στη χώρα τους. 

Αργότερα, ρωσικές εταιρείες εγγράφθηκαν στην κυπριακή δηµοκρατία µετά την 

πτώση του σοβιετικού καθεστώτος, όπου  αναζητούταν ένα ασφαλέστερο προορισµό 

για την περιουσία τους.   

Παράλληλα, στην κυπριακή δηµοκρατία οι επιχειρηµατίες αντιµετώπιζαν 

προβλήµατα µε την Κεντρική Τράπεζα για την εξαγωγή συναλλάγµατος, όπου έλεγχε 

αυστηρά την εξαγωγή των ποσών συναλλάγµατος (Νόµος Περί Ελέγχου του 

Συναλλάγµατος) και αυτό ώθησε τους επιχειρηµατίες να µη συνεργάζονται µε την 

κυπριακή δηµοκρατία για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες λόγω της χρονοβόρας 

διαδικασίας. Οι διαδικασίες έγιναν πιο γρήγορες όταν ανοίχτηκαν λογαριασµοί σε 

ξένο συνάλλαγµα στην κυπριακή δηµοκρατία και έτσι θα µεταφέρονταν εµβάσµατα 

από δραστηριότητες στο εξωτερικό και αυτά θα χρησιµοποιούνταν για πληρωµές στο 

εξωτερικό. Οι συντελεστές φόρου εισοδήµατος µειώθηκαν για τα εισαγόµενα κέρδη 

από δραστηριότητες στο εξωτερικό και δε θα επιβαλλόταν καθόλου φόρος για την 

εισαγωγή συναλλάγµατος από προσωπική εργασία. Επίσης, ο χαµηλός φορολογικός 

συντελεστής για εισαγόµενα κέρδη ίσχυε και για ξένες εταιρείες, οι οποίες θα 

εγγράφονταν στην Κύπρο για τις υπεράκτιες τους δραστηριότητες.  

Μεταξύ των ετών  1976-2000 συστάθηκαν στην κυπριακή δηµοκρατία 47.465 

υπεράκτιες εταιρείες (από τις οποίες οι µισές είναι ενεργές µέχρι σήµερα) και µόνο οι 

1.080 διατηρούσαν φυσική παρουσία στη χώρα. Οι περισσότερες νέες εταιρείες 

(τουλάχιστον 60%) προέρχονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, µε τους 

εξής τοµείς δραστηριότητας: εµπόριο, ναυτιλία, χρηµατοπιστωτικός τοµέας και 

µάρκετινγκ. Το 2001 τα έσοδα της κυπριακής οικονοµίας από τις υπεράκτιες 

εταιρείες ανήλθαν σε 500 εκατ. κυπριακές λίρες και αποτελούσαν το 5% του ΑΕΠ 

(Commission of the European Communities). Η κυπριακή δηµοκρατία αποτελούσε 

επιχειρηµατικό κέντρο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, της πολιτικής 

σταθερότητας, του οργανωµένου εταιρικού νοµοθετικού πλαισίου, της απλοποίησης 

των διαδικασιών στο δηµόσιο, της ύπαρξης συµφωνιών για αποφυγή διπλής 

φορολογίας, της παροχής ανωνυµίας στους µετόχους των εταιρειών και του ευνοϊκού 

φορολογικού καθεστώτος.   

  Οι εταιρείες ήταν offshore νοµικά και φορολογικά και τα νοµικά τιµολόγια 

που εκδίδονταν δεν αναγνωρίζονταν φορολογικά για έκπτωση από τα ακαθάριστα 
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έσοδα των επιχειρήσεων µέχρι το 2003
13

 που η κυπριακή δηµοκρατία ήταν εκτός ΕΕ. 

Ακόµα, λόγω της δραστηριότητας των υπηκόων της στην αλλοδαπή είχε συνάψει 

συµβάσεις απαλλαγής διπλής φορολογίας µε πολλές χώρες και είχε πολύ χαµηλό 

φορολογικό συντελεστή (4,25%). Με βάση τα πιο πάνω η κυπριακή δηµοκρατία 

αποτελούσε ελκυστικό φορολογικό προορισµό για δραστηριότητες, οι οποίες δεν 

ήταν αναγκαίο να έχουν µόνιµη εγκατάσταση.  

Με την είσοδο της χώρας στην ΕΕ, οι εταιρείες κατατάσσονται στην 

ευρωπαϊκή φορολογική νοµοθεσία και τα µητρώα τους δηµοσιεύονται στο 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα VIES. Ο ελεγκτικός µηχανισµός έχει τη δυνατότητα να 

διασταυρώνει στοιχεία και να αναγνωρίζει τα τιµολόγια των εταιρειών σε άλλα 

κράτη-µέλη. Καταργήθηκε ο ευνοϊκός φορολογικός συντελεστής για τις υπεράκτιες 

εταιρείες και όλες φορολογούνται µε το συντελεστή 12,5%. Άρα, µε αυτές τις 

προϋποθέσεις οι εταιρείες της κυπριακής δηµοκρατίας δε θεωρούνται πλέον offshore 

και όλες ιδρύονται σύµφωνα µε τον Περί Εταιρειών Νόµο, µε τον οποίο οι µέτοχοί 

τους (ηµεδαποί ή αλλοδαποί) έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Οι διευθυντές των 

εταιρειών σύµφωνα µε τις πρόνοιες του νόµου έχουν ποινική ευθύνη. 

 

6.3 Αναφορές Από Ειδικούς Του Οικονοµικού Τοµέα 

 

Ο Υπουργός Οικονοµικών της Κύπρου, κ. Χάρης Γεωργιάδης, απέρριψε τις 

κατηγορίες ότι η Κύπρος αποτελεί φορολογικό παράδεισο και εξήγησε ότι η Τρόικα 

ελέγχει λεπτοµερώς  κάθε σηµείο της κυπριακής νοµοθεσίας ειδικά τον τραπεζικό 

τοµέα. Τόνισε ότι η Κύπρος έχει ένα βασικό φορολογικό συντελεστή επιχειρήσεων 

12,5%, ο οποίος είναι απαραίτητος σε µια οικονοµία βασιζόµενη στις υπηρεσίες. 

Σύµφωνα µε την κ. ∆ήµητρα Καλογήρου, πρόεδρο Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς: «Η Κύπρος από το 2004 ακολουθεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως 

όλες οι άλλες χώρες. ∆εν έχουµε ενώπιων µας κάποια καταγγελία, όµως αν προκύψει 

ότι κάποια ή κάποιες από τις από τις εταιρείες που αναφέρονται στα δηµοσιεύµατα 

                                                 
13

  Με τη θέσπιση της νέας φορολογικής νοµοθεσίας την 1
η
 Ιανουαρίου 2003 (όπου 

συµπεριλαµβάνονται οι 3 τροπολογίες και η τελευταία από αυτές το Νοέµβριο του 2004) και 

την κατάργηση του καθεστώτος για υπεράκτιες εταιρείες, η Κύπρος εφαρµόζει ένα 

απλοποιηµένο, αποτελεσµατικό και διαφανές φορολογικό σύστηµα που είναι πλήρως 

εναρµονισµένο µε την ΕΕ, τον ΟΟΣΑ, την Οµάδα ∆ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής 

∆ράσης(Ο∆Χ∆) και το Φόρουµ για τη Χρηµατοοικονοµική Σταθερότητα(ΦΟΣ). 
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έχουν εγγραφεί από εποπτευόµενες εταιρείες της Επιτροπής ή είναι πελάτες δικών µας 

εταιρειών, θα προβούµε σε έρευνες και θα επιβάλουµε ανάλογες κυρώσεις σε όποιες 

δεν έχουν συµµορφωθεί µε το νόµο που αφορά το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος» 

Ο κ. Γιώργος Σαββίδης, πρόεδρος του Cyprus Fiduciary Association, 

αναφέρει: «Η Κύπρος δεν µπορεί να χαρακτηρίζεται ως φορολογικός παράδεισος. Αυτό 

που έχει σηµασία είναι να βελτιώσουµε την εικόνα µας και δε βοηθά όταν κακολογούµε 

οι ίδιοι τη χώρα µας. ∆εν είναι παράνοµο κάποιος να µη θέλει να φαίνεται πίσω από 

µια εταιρεία. Μπορεί να υπάρχει το ρίσκο µιας απαγωγής ή να µη θέλει να µάθει ο 

ανταγωνισµός την εµπλοκή του σε ένα project. Το σηµαντικό είναι να εξακριβώνουµε 

πώς απέκτησε τα χρήµατα που θέλει να φέρει στη χώρα µας». 

Ο κ. Ευγένιος Ευγενίου, CEO της PwC, προσθέτει στα παραπάνω: «Η Κύπρος 

ως µέλος της ΕΕ υιοθέτησε ένα φορολογικό σύστηµα πλήρως συµβατό και 

εναρµονισµένο µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, χωρίς µέτρα τα οποία να αποτελούν 

επιζήµιο φορολογικό ανταγωνισµό
14

. Η χώρα µας υποστηρίζει τις προσπάθειες για 

βελτίωση της φορολογικής διαφάνειας που γίνονται σε επίπεδο ΟΟΣΑ, G20
15

 και ΕΕ. 

Συµµετέχει ενεργά στην ανταλλαγή πληροφοριών(εισοδηµάτων, τραπεζικών 

λογαριασµών, φορολογικών γνωµατεύσεων κ.ά.) µεταξύ των φορολογικών αρχών των 

κρατών-µελών της ΕΕ και άλλων κρατών, είτε στα πλαίσια υιοθέτησης των σχετικών 

ευρωπαϊκών οδηγιών, είτε µέσω των συµφωνιών για την αποφυγή διπλής φορολογίας ή 

άλλων διεθνών συµβάσεων που συνοµολογεί»  

Τέλος, σηµαντική είναι και η αναφορά του κ. Χρήστη Χριστοφόρου, CEO της 

Deloitte: «Ουδέποτε η Κύπρος αποτελούσε φορολογικό παράδεισο µε την έννοια που 

αποδίδεται σε χώρες όπως ο Καναδάς. Όταν ξεκίνησε η βιοµηχανία των υπηρεσιών 

στην Κύπρο, υιοθετήθηκε χαµηλός φορολογικός συντελεστής µε την υποχρέωση για 

έλεγχο και διαφάνεια. Μετά την ένταξη στην ΕΕ βελτιωθήκαµε σε όλα τα σηµεία, ειδικά 

                                                 
14

 Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης(ΟΟΣΑ) είναι υπεύθυνος για τον 

περιορισµό του επιζήµιου φορολογικού ανταγωνισµού, ο οποίος έγινε πιο αυστηρός µετά την 

εισαγωγή των χωρών-µελών στο ευρώ. 
15

 Η οµάδα των G20 είναι ένα διεθνές φόρουµ για κυβερνήσεις και διοικητές των κεντρικών 

τραπεζών των 20 µεγάλων οικονοµιών. Ιδρύθηκε το 1999 µε σκοπό να µελετήσει, να 

αναθεωρήσει και να προωθήσει τη συζήτηση υψηλού επιπέδου για πολιτικά θέµατα που 

αφορούν την προώθηση της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Τα µέλη-κράτη της 

G20 είναι: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερµανία, ΗΠΑ, Ηνωµένο Βασίλειο, 

Ιαπωνία, Ιταλία, Ινδία, Ινδονησία, Καναδάς, Κίνα, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, 

Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και ΕΕ, η οποία εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα(ΕΚΤ). 
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στην πρόληψη για αποφυγή διακίνησης βρώµικου χρήµατος και στην ανταλλαγή 

πληροφοριών µε άλλες χώρες. Σήµερα δεν έχουµε τίποτα να ζηλέψουµε από άλλα 

κράτη-µέλη της ΕΕ σε θέµατα που άπτονται διαδικασιών για να γνωρίζει ένας 

επαγγελµατίας είτε µια τράπεζα ποιος είναι ο πελάτης τους και την προέλευση των 

χρηµάτων που κατέχει».   

 

6.4 Καταπολέµηση Ξεπλύµατος «Βρώµικου Χρήµατος» 

 

Παρακάτω αναλύονται οι τρεις φάσεις νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες. Αρχικά οι παράνοµες ταµειακές ροές εισάγονται στο νόµιµο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα κρυφά, έπειτα δηµιουργείται σύγχυση µέσω ηλεκτρικών 

µετακινήσεων ή µεταφέρονται µέσω πολλαπλών λογαριασµών. Στην τελευταία φάση, 

το «βρώµικο χρήµα» εντάσσεται «καθαρό» πλέον στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα 

µέσω πρόσθετων πράξεων.  

Τοποθέτηση:  τα έσοδα µεταφέρονται στο οικονοµικό περιβάλλον µε νόµιµες 

πράξεις. Σε αυτή τη φάση γίνεται η τοποθέτηση χρηµάτων σε τραπεζικούς 

λογαριασµούς, στο χρηµατιστήριο κ.ά. Σύνηθες είναι το η αγορά περιουσιακών 

στοιχείων, πχ µερίδια εταιρειών µε µεγάλη αξία. 

Στρωµατοποίηση: σκοπός της δεύτερης φάσης είναι η πραγµατοποίηση 

ενεργειών, µε τις οποίες αποτρέπεται η εύρεση προέλευσης των χρηµάτων, όπως οι  

συναλλαγές σε διαφορετικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, δηµιουργία πολλών 

λογαριασµών κ.ά. Συνηθισµένο γεγονός είναι να µεταφέρονται χρήµατα σε 

«φορολογικούς παραδείσους», λόγω ανωνυµίας και χαµηλού φορολογικού 

συντελεστή.  

Ενσωµάτωση ή ολοκλήρωση: τα χρήµατα γίνονται νόµιµα και εντάσσονται µε 

νοµιµότητα στο οικονοµικό περιβάλλον (Farell, 2006). 

Ορισµένες τεχνικές για τη διοχέτευση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

αποτελούν οι παρακάτω:  

• Μέθοδος µυρµηγκιού, όπου γίνεται διαχωρισµός των παράνοµων εσόδων σε 

µικρότερα ποσά. Με βάση τα πλαίσια των ορίων που θέτει η κάθε χώρα 

εκτελούνται οι ανάλογες συναλλαγές, στις οποίες οι µεσολαβητές δεν κινούν 
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υποψίες. Η συγκεκριµένη τεχνική µπορεί να περιλαµβάνει και µεσολαβητές, 

που υπερβαίνουν τον αριθµό των 200 ατόµων. Όταν εκδοθούν τα 

τραπεζογραµµάτια οι µεσολαβητές τα µεταβιβάζουν σε άλλους µεσολαβητές 

και αυτοί καταθέτουν συνήθως σε άλλες τράπεζες άλλων χωρών ή πιστώνουν 

λογαριασµούς των δικαιούχων.  Με τη διάσπαση των µικρότερων ποσών σε 

καταθέσεις αποφεύγονται οι απαιτήσεις για υποβολή εκθέσεων για την 

καταπολέµηση του «µαύρου χρήµατος». 

 

• Φυσική µεταφορά παράνοµων χρηµάτων, που αποτελεί την πιο απλή και 

παλιά µέθοδο. Η µεταφορά των παράνοµων χρηµάτων γίνεται µέσω 

ταχυδροµείου τοποθετηµένα σε βαλίτσες, εµπορεύµατα κ.ά. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις µεταφέρονται σε «φορολογικούς 

παράδεισους» λόγω αυστηρού τραπεζικού απορρήτου και αργότερα σε 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (offshore εταιρείες) (Κάτσιος, 1998).   

Οι παραπάνω δύο περιπτώσεις συνήθως γίνονται για συναλλαγές µε υψηλά ποσά 

(Gilmore, 1999). 

• Τραπεζικές συναλλαγές µέσω διαδικτύου(internet banking), όπου τα 

παράνοµα χρήµατα µεταφέρονται εύκολα και γρήγορα από τράπεζα σε 

τράπεζα σε διαφορετικές χώρες µε δυσκολία στον εντοπισµό της αρχικής 

προέλευσης των χρηµάτων. 

• Τραπεζική δέσµευση, αγοράζονται ελεγχόµενα κεφάλαια συµµετοχής σε 

µια τράπεζα (προτιµούνται δικαιοδοσίες µε ανεπαρκείς ελέγχους) και 

έπειτα µεταφέρονται τα χρήµατα µέσω τράπεζας χωρίς έλεγχο. 

• Επιχειρήσεις υψηλής ρευστότητας. Μια επιχείρηση αναµένεται να λάβει 

µεγάλο µέρος των εσόδων της σε µετρητά µε χρήση των λογαριασµών 

της, όπου γίνεται κατάθεση µετρητών από ποινικές πράξεις. Παράδειγµα 

αυτής της µεθόδου είναι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως κτίρια 

στάθµευσης, πλυντήρια αυτοκινήτων και καζίνο. 

• Ξέπλυµα χρήµατος βασισµένο σε εµπορικές δραστηριότητες, όπου 

υποεκτιµούνται ή υπερεκτιµούνται τα τιµολόγια ώστε να µην 

αποκαλυφθεί η κίνηση του «µαύρου χρήµατος». 
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• Εικονικές εταιρείες και εµπορικοί συνδυασµοί, στα οποία συγκαλύπτεται 

ο πραγµατικός ιδιοκτήτης των χρηµάτων και δεν είναι απαραίτητη η 

αποκάλυψη του πραγµατικού ιδιοκτήτη. 

• Γύρος απόζευξης. Γίνεται τοποθέτηση χρηµάτων σε offshore εταιρείες 

συνήθως σε χώρες φορολογικούς παράδεισους στους οποίες τα αρχεία 

τηρούνται ελάχιστα και έπειτα αποστέλλονται πίσω ως άµεσες ξένες 

επενδύσεις απαλλαγµένες από τη φορολογία(παρουσιάζονται ως ποσά 

που λήφθηκαν ως κληρονοµιά από διαθήκη). 

• Καζίνο. Εξαργυρώνονται οι µάρκες που αγοράστηκαν µε παράνοµα 

χρήµατα και λαµβάνεται πληρωµή µέσω επιταγής ή απόδειξης. Με αυτό 

τον τρόπο ισχυρίζονται κέρδη από τυχερά παιχνίδια.  

• Άλλα τυχερά παιχνίδια µε υψηλότερες επιδόσεις και χαµηλό κίνδυνο. 

• Αγορά ακινήτων µε παράνοµα χρήµατα και µεταπωλεί το ακίνητο. Ο 

πωλητής υποεκτιµά την αξία του ακινήτου µέσω σύµβασης και λαµβάνει 

έσοδα από εγκληµατικές δραστηριότητες ώστε να καλυφθεί η διαφορά. 

• Μαύρες αποδοχές σε εταιρείες, όπου υπάρχουν µη εγγεγραµµένοι 

εργαζόµενοι χωρίς γραπτή σύµβαση και πληρώνονται πιθανότητα µε 

«µαύρο χρήµα».   

• Φορολογικές αµνηστίες, όπως νοµιµοποίηση σε λαθραία περιουσιακά 

στοιχεία, σε φορολογικούς παραδείσους και µετρητά. 

• Νοητά δάνεια (Benett, 2014). 

 

6.5 Κυπριακή ∆ηµοκρατία Και Εφαρµογή Νοµοθεσιών Σχετικά Με 

Το Ξέπλυµα «Βρώµικου Χρήµατος» 

 

Η Κύπρος  εφαρµόζει τη νοµοθεσία για την καταπολέµηση του ξεπλύµατος 

«βρώµικου χρήµατος» αρκετά χρόνια, η οποία είναι προσαρµοσµένη µε την 3
η
 

Οδηγία της ΕΕ που αφορά το ξέπλυµα «βρώµικου χρήµατος». Από το 2012 ισχύει ο 

νόµος περί ρύθµισης των επιχειρήσεων παροχής διοικητικών υπηρεσιών. Η παροχή 

διοικητικών υπηρεσιών είναι ρυθµισµένο επάγγελµα από το 2012 και υπάρχει 

αδειοδότηση και εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Σύνδεσµο 

Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου(ΣΕΛΚ) και το ∆ικηγορικό Σύλλογο προς τους 
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επαγγελµατίες. Οι πάροχοι υπηρεσιών είναι αναγκαίο να εφαρµόζουν διαδικασίες 

γνωριµίας µε τους πελάτες τους και µέτρα δέουσας επιµέλειας ανάλογα µε το βαθµό 

κινδύνου κάθε πελάτη. Είναι υπόχρεοι να γνωρίζουν την πηγή των κεφαλαίων του 

πελάτη τους, τις δραστηριότητες στις οποίες θα προβεί µε τη δηµιουργία της 

εταιρείας, την τράπεζα µε την οποία είχε συνεργασία στο παρελθόν κλπ. Επίσης, 

οφείλουν να γνωρίζουν και να τεκµηριώνουν τους πραγµατικούς δικαιούχους του 

κάθε πελάτη τους. Αυτή η πληροφορία είναι εµπιστευτική εκτός αν την ζητήσουν οι 

αρµόδιες αρχές. Στις υποχρεώσεις των παρόχων διοικητικών υπηρεσιών είναι και ο 

διορισµός λειτουργού συµµόρφωσης, ο οποίος θα παρακολουθεί τις εσωτερικές 

διαδικασίες του παρόχου και θα υποβάλει στη Μονάδα Καταπολέµησης Αδικηµάτων 

Συγκάλυψης(ΜΟ.Κ.Α.Σ) υποψίες για τυχόν παράνοµη συναλλαγή πελατών του. 

Από το 2013 τα µέτρα εποπτείας έγιναν αυστηρότερα και µετά από την 

τροποποιητική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα 

πρέπει  να γνωρίζουν προσωπικά τους πραγµατικούς δικαιούχους των πελατών τους 

πριν το άνοιγµα λογαριασµού. Το έτος 2013 το κυπριακό σύστηµα πέρασε επιτυχώς 

την αξιολόγηση του Moneyval
16

, της ιταλικής Deloitte και της Οµάδας ∆ιεθνούς 

Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας(Ο∆ΧΣ). Από το 2016 η Κύπρος είναι ενεργό 

µέλος του Common Reporting του ΟΟΣΑ για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών 

µεταξύ των φορολογικών αρχών των συµµετεχόντων χωρών. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για την αξιολόγηση των µέτρων κατά της νοµιµοποίησης 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. 

Αποτελεί ένα µόνιµο όργανο παρακολούθησης του Συµβουλίου Ευρώπης, όπου σκοπός του 

είναι η συµµόρφωση και η βελτίωση των εθνικών αρχών µε τα κύρια διεθνή πρότυπα. 

Ιδρύθηκε το 1997, το διοικητικό όργανό της είναι το προεδρείο και διευθύνεται από τον 

πρόεδρο. Η Moneyval υποβάλει εκθέσεις στην Ο∆ΧΣ. Περιλαµβάνει χώρες του Συµβουλίου 

της Ευρώπης, οι οποίες δεν είναι µέλη της Ο∆ΧΣ(εκτός αν τα µέλη αυτά ήταν πρώην µέλη 

της επιτροπής και στη συνέχει έγιναν µέλη της Ο∆ΧΣ, όπου στη συγκεκριµένη περίπτωση 

έχουν το δικαίωµα διατήρησης της συµµετοχής στην επιτροπή) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΑΣ ΠΡΙΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΩΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ (BAIL-IN) ΚΑΙ 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

 

7.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται οι οικονοµικοί δείκτες για τη χρονική περίοδο 2008-

2013, παρουσιάζεται η βαθµολογία των διεθνών οίκων αξιολόγησης σχετικά µε την 

πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζών και αξιολογείται η πορεία της Λαϊκής 

Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου µέσα από την αποδοτικότητα, τη ρευστότητα, 

την ποιότητα ενεργητικού και την κεφαλαιακή επάρκεια. Αναφέρεται στα αίτια της 

διάσωσης εκ των έσω (bail-in), τα οποία και αναλύονται ξεχωριστά. Παρουσιάζονται 

τα µέτρα που επιβάλλει το Eurogroup στη Λαϊκή Τράπεζα µετά από 

διαπραγµατεύσεις και αναλύεται η νοµιµοποίηση της διάσωσης εκ των έσω (bail-in). 

Τέλος, γίνεται αναφορά στο Μνηµόνιο και στους µακροπρόθεσµους στόχους, που 

πρέπει να επιτευχθούν από την κυπριακή κυβέρνηση και παρουσιάζονται οι 

επιπτώσεις της διάσωσης εκ των έσω (bail-in) µέσα από τους σηµαντικότερους τοµείς 

της οικονοµίας. 
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7.2Ανάλυση Οικονοµικών ∆εικτών Για Τα Έτη 2008-2013 

 

 

∆ιάγραµµα 3-Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Κύπρου 2008-2012 

Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα 

 

Η οικονοµία της κυπριακής δηµοκρατίας το 2008 σηµείωνε ρυθµό ανάπτυξης 

3,9% ποσοστό υψηλότερο από αυτούς της ευρωζώνης. Το έτος 2009 συρρικνώθηκε 

κατά 1,8% µετά από 35 χρόνια. Το 2010 ο ρυθµός ανάπτυξης ήταν χαµηλός µε 

ποσοστό 1,3% και το 2011 ο ρυθµός ανάπτυξης µειώθηκε πάλι στο 0,3%. Το 2012 

υπάρχει ύφεση της τάξης του 3,2% λόγω της γενικής οικονοµικής συγκυρίας, µε 

εντονότερη εµφάνιση στον τοµέα των κατασκευών και του εµπορίου. Το έτος 2012 η 

αξία του κυπριακού ΑΕΠ ανήλθε στα 17,9 δις ευρώ µε τη µεγαλύτερη συνεισφορά να 

προέρχεται από τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών-

ασφαλιστικών δραστηριοτήτων µε ποσοστό 18,9%. Το χονδρικό και λιανικό εµπόριο 

συνεισφέρουν µε ποσοστό 10,7%, η δηµόσια διοίκηση µε ποσοστό 10,2%, η 

εκπαίδευση µε ποσοστό 6,2% και οι κατασκευές µε ποσοστό 5,7%. Η γεωργία και η 

αλιεία έχουν περιορισµένη επίδραση στην οικονοµία µε  ρυθµό ανάπτυξης 2% του 

ΑΕΠ (∆ιάγραµµα 3). 
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Πίνακας 6-Εξωτερικό Εµπόριο Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 2008-2012 

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

 

 

Από τον Πίνακα 6 παρατηρείται ότι το εξωτερικό εµπόριο της κυπριακής 

δηµοκρατίας  παρουσιάζεται ως ελλειµµατικό από την άποψη ότι οι υπηρεσίες 

στηρίζουν την κυπριακή οικονοµία µε ποσοστό 75,9%. Το 2011 παρατηρείται ότι  η 

αύξηση στις συνολικές εξαγωγές αγαθών µε ποσοστό 23,5% ξεπερνά σηµαντικά το 

έτος 2012 όπου η αύξηση στις εξαγωγές αγαθών ανήλθε σε ποσοστό 1,2%. Η µείωση 

στις εισαγωγές αγαθών το 2011 ανήλθε σε ποσοστό 3,2%, ενώ το έτος 2012 σε 9%. Η 

δυσµενής οικονοµική συγκυρία δικαιολογεί τη σηµαντική µείωση του όγκου 

εµπορίου κατά 7,2% το έτος 2012 από 0,8% το προηγούµενο έτος. Το έλλειµµα στο 

εµπορικό ισοζύγιο για το έτος 2012 µε βάση τα στοιχεία µειώθηκε κατά 12% το έτος 

2012 από 8,8% για το έτος 2011. Σύµφωνα µε το Γραφείο Οικονοµικών και 

Εµπορικών Υποθέσεων οι κυριότερες χώρες µε τις οποίες διενεργείται το εξωτερικό 

εµπόριο της χώρας είναι η Ελλάδα, ο Λίβανος, το Ισραήλ, η Ιταλία και οι ΗΠΑ. Οι 

κυπριακές εξαγωγές βασίζονται στα φαρµακευτικά προϊόντα µε ποσό 220,6 εκατ. 

ευρώ ,τα οργανικά χηµικά µε ποσό 112 εκατ. ευρώ, τα ηλεκτρικά µηχανήµατα και τα 

ανταλλακτικά τους µε ποσό 84 εκατ. ευρώ, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα µε ποσό 64,7 

εκατ. ευρώ και οι πολύτιµοι λίθοι και τα µέταλλα µε ποσό 60,5 εκατ. ευρώ.   
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∆ιάγραµµα 4-Άµεσες Ξένες επενδύσεις από/προς Κύπρο προς/από Ρωσία 

 Πηγή: International Monetary Fund(IMF) 

 

 

Στο πιο πάνω ∆ιάγραµµα 4 είναι εµφανές ότι το ευνοϊκό φορολογικό 

καθεστώς για τις επιχειρήσεις είχε σαν αποτέλεσµα η Κύπρος να γίνει κέντρο 

προσέλκυσης εταιρειών από όλο τον κόσµο, ειδικά από τη Ρωσία (Russia wants 

future involvement on Cyprus after "dangerous" levy, 18.03.2013). H εξαγωγή 

υπηρεσιών για το έτος 2009 από την Κύπρο στη Ρωσία είναι της τάξης των 1,3 δις 

ευρώ, ενώ από τη Ρωσία στην Κύπρο είναι 1,2 δις ευρώ. Το έτος 2010 οι επενδύσεις  

στη Ρωσία ανέρχονται στο 1,7 δις ευρώ και από τη Ρωσία στο  1,5 δις ευρώ. Τέλος, 

το 2011 οι επενδύσεις µειώνονται από και προς την Κύπρο στο 1,3 δις ευρώ και στο 

1,2 δις ευρώ αντίστοιχα.  Η Ρωσία είναι ο µεγαλύτερος επενδυτής στην Κύπρο και 

µεταξύ των παραγόντων που βοήθησαν στο να αποτελεί η Κύπρος κέντρο 

προσέλκυσης ξένων επενδύσεων ήταν τα χαµηλά επίπεδα φόρου εισοδήµατος και 

ΦΠΑ και η απουσία του αυστηρού ελέγχου του κεφαλαίου. Οι ξένοι επενδυτές εκτός 

της ΕΕ (ιδίως η Ρώσικη Οµοσπονδία) προσελκύστηκαν από τη δυνατότητα 

απόκτησης κυπριακής ιθαγένειας , (δηλαδή υπηκοότητα κράτους-µέλους της ΕΕ)το 

οποίο δηµιούργησε τη σχέση της Κύπρου-Ρωσίας (Petro, Vahtra, & Liuhto, 2004, pp. 

3-13). Από το παραπάνω διάγραµµα είναι εµφανές ότι οι επενδύσεις των Ρώσων 

αρχίζουν να µειώνονται το 2011 σε σχέση µε το 2010 και αυτό θα µπορούσε να είναι 
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ένα κακό σηµάδι για την µετέπειτα πορεία της κυπριακής οικονοµίας. Οι Ρώσοι 

επενδυτές µετά το κούρεµα καταθέσεων αποσύρουν τα κεφάλαιά τους σύµφωνα µε 

αναφορές Κύπριων συµβούλων τους, προκειµένου να διασώσουν τις καταθέσεις τους 

και να κρατήσουν σωστές ισορροπίες µε την ΕΕ, κυρίως τη Γερµανία µε την οποία 

έχει συµφωνία στον τοµέα ενέργειας και φυσικού αερίου. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 5-Ποσά καταθέσεων και δανείων 2009-2013 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 
 

 

Σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 5 για την πορεία των καταθέσεων και των δανείων 

στις τράπεζες πριν τη διάσωση εκ των έσω (bail-in)τα έτη 2009-2010 τα δάνεια είναι 

λιγότερα από τις καταθέσεις των Κύπριων πολιτών και αυτό είναι το σηµαντικότερο 

µέγεθος των ενεργητικών τους στοιχείων. Από τις αρχές του 2011 παρατηρείται 

σταθερή αύξηση στον αριθµό των δανείων, ενώ οι καταθέσεις αυξοµειώνονται µε 

φανερή µείωση τον Ιούνιο µέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Αξιοσηµείωτο είναι 

το γεγονός ότι τον Οκτώβριο του 2011 οι καταθέσεις φτάνουν στο ίδιο σηµείο µε τα 

δάνεια που επιχορηγούσαν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, δηλαδή η αναλογία 

δάνεια προς καταθέτες (∆ΠΚ) ήταν περίπου 1 µε τα δάνεια που εκτοξεύτηκαν στα 69 

εκατ. ΛΚ. Τους επόµενους µήνες (∆εκέµβριου 2011 µέχρι Μάρτιο 2012) οι 

καταθέσεις αυξάνονται πάλι και τα δάνεια µειώνονται. Το Μάιο του 2012 η 
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χορήγηση των δανείων ισοδυναµεί µε την κατάθεση στις τράπεζες(71 εκατ. ΛΚ) και 

στη συνέχεια γίνεται ανατροπή και η χορήγηση των δανείων είναι µεγαλύτερη από τις 

καταθέσεις. Από το διαγράµµατα φαίνεται η απότοµη πτώση των καταθέσεων σε 

µόλις 2 µήνες από 70 εκατ. ΛΚ σε 57 εκατ. ΛΚ. Η µείωση των καταθέσεων και η 

αύξηση των δανείων οφείλεται στην απλόχερη χορήγηση τραπεζικών δανείων ας 

φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις όπου υπήρξε τεράστια ποσοστιαία άνοδος  των 

χορηγήσεων δανείων προς το σύνολο ενεργητικού των κυπριακών τραπεζών.  

Οι τράπεζες θέλοντας να αυξήσουν τα κέρδη τους έδιναν δάνεια ανεξέλεγκτα 

και αυτό είχε ως αποτέλεσµα να µην υπάρχει ρευστότητα και οι χρηµατοδοτήσεις 

στις επιχειρήσεις να αναβάλλονται συνεχώς, ώσπου αυτές έκλειναν η µία µετά την 

άλλη. Επίσης, υπήρξε αδυναµία διάγνωσης και πρόληψης των προβληµάτων και των 

κινδύνων του τραπεζικού τοµέα. Η ανεξέλεγκτη δανειοδότηση διδόταν επί πολλά 

συνεχή έτη και ξεπερνούσε τις αντοχές της κυπριακής οικονοµίας. Ενώ η 

απορροφητική ικανότητα της οικονοµίας, µε βάση το ρυθµό ανάπτυξης, δεν έπρεπε 

να ξεπερνά το 10%  τα δάνεια αυξάνονταν πάνω από 25% σε ετήσια βάση. Αυτό 

επέφερε αύξηση στις τιµές των ακινήτων και στα επισφαλή δάνεια.  Το δηµόσιο στη 

συνέχεια ανέλαβε τη ζηµιά του τραπεζικού συστήµατος.  
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Πίνακας 7-Σηµαντικότερα στοιχεία Κυπριακού Τραπεζικού Τοµέα 2008-2013 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 

 

 

 

 

Στον Πίνακα 7 αναφέρονται τα σηµαντικότερα στοιχεία του κυπριακού 

τραπεζικού τοµέα από το έτος 2008 µέχρι το έτος 2013. ∆ιαφαίνεται πως το 2008 το 

σύνολο του ενεργητικού του τραπεζικού τοµέα στην Κύπρο(Total assets per GDP) 

ανέρχεται σε ποσοστό 605,81% του ΑΕΠ, ενώ το 2009 ανήλθε σε ποσοστό 728,79% 

του ΑΕΠ και το 2010 σε ποσοστό 718,82% του ΑΕΠ. Το ενεργητικό του τραπεζικού 

τοµέα στην Κύπρο ως ποσοστό του ΑΕΠ κυµάνθηκε σε πιο χαµηλά επίπεδα 

συγκεκριµένα σε 629,07% και 618,01% για τα έτη 2011 και 2012 αντίστοιχα. Το 

2013 η κυπριακή οικονοµία εντάχθηκε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης και το 

σύνολο του ενεργητικού των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, που λειτουργούσαν 

στην κυπριακή δηµοκρατία µειώθηκε σηµαντικά και διαµορφώθηκε στο 477,69%.   

Σύµφωνα µε το σύνολο του κεφαλαίου του επιπέδου Ι το 2008 ανέρχεται σε 

ποσοστό 88,64% του συνολικού κεφαλαίου(Total tier I capital as % of total capital), 

το 2009 αυξάνεται σε 91,5% όπως και το έτος 2010 σε 97,39%. Τα επόµενα έτη 

µειώνεται σταθερά από 96,21% για το έτος 2011 και σε 95,07% για το έτος 2012. Το 

έτος 2013 υπάρχει αισθητή µείωση σε 75,26%.  
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Στο σύνολο του κεφαλαίου του επιπέδου ΙΙ ως ποσοστό του συνολικού 

κεφαλαίου(Total tier II capital as % of total capital) παρουσιάζεται αυξοµείωση, όπου 

το 2008 ανέρχεται σε ποσοστό 12,3%, το 2009 µειώνεται σε 10,2% και το έτος 2010 

σηµειώνεται τεράστια µείωση µε ποσοστό 4,3%. Το έτος 2011 διπλασιάζεται µε 

ποσοστό 9,72%, το 2012 σηµειώνει και πάλι αύξηση µε ποσοστό 15,25%. Το 2013 το 

ποσοστό ανέρχεται στο1/3 του προηγούµενου έτους από 15,25% σε ποσοστό 5,16%. 

Οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις(Total capital requirements)  παρουσιάζουν µια 

συνεχή σταθερή αύξηση για τα έτη 2008,2009 και 2010 ( 4.214, 5.476 και 6.103 

αντίστοιχα). Το έτος 2011 µειώνεται ελάχιστα στις 6.064 και το ίδιο συµβαίνει το 

έτος 2012,όπου οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στις 5.406.  

Το έτος 2013 µειώνονται σηµαντικά στις 3.632.Τέλος, ο συνολικός δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας(Total capital adequacy ratio) για το έτος 2008 ανέρχεται σε 

ποσοστό 10,53%,το 2009 σε ποσοστό 11,27% και το έτος 2010 σε ποσοστό 11,39%. 

Τα επόµενα δύο έτη 2011 και 2012 µειώνεται ο συνολικός δείκτης επάρκειας σε 

ποσοστό 7,70% και σε ποσοστό 5,95%  αντίστοιχα. Τέλος, το έτος 2013 σηµειώνεται 

αισθητή αύξηση µε ποσοστό 12,92%. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Αρχή 

Τραπεζών(ΕΑΤ) το µέγεθος του τραπεζικού τοµέα της Κύπρου βρίσκεται στις πρώτες 

τέσσερις θέσεις σε σχέση µε άλλες χώρες της ΕΕ.   

 

∆ιάγραµµα 6-∆ηµόσιο Χρέος 2008-2013 

Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα 
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Σύµφωνα µε στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας (Βλέπε ∆ιάγραµµα 6)το 

δηµόσιο χρέος το 2008 στην Κύπρο ανήλθε σε ποσοστό  131,7% επί του ΑΕΠ, ενώ το 

2009 µειώθηκε σε 88,8% του ΑΕΠ. Το 2010 παρουσιάζει χρέος 92,9% του ΑΕΠ, το 

οποίο αρχίζει να αυξάνεται και το 2011 ανέρχεται σε ποσοστό 103,1% του ΑΕΠ. Τα 

επόµενα έτη παρατηρούµε ανοδική πορεία και συνεχή αύξηση µε ποσοστό του 

χρέους για την Κύπρο στο 115,1% του ΑΕΠ το 2012 και στο 143,9% του ΑΕΠ το 

έτος 2013. Παρατηρούµε πως το δηµόσιο χρέος αυξήθηκε σηµαντικά ως προς το 

ΑΕΠ και σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους αυτό 

οφείλεται κυρίως στην κρατική στήριξη προς τον τραπεζικό τοµέα. Επίσης, στην 

αύξηση του δηµόσιου χρέους συνεισέφεραν το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και ο 

αρνητικός ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης. Η αδυναµία της κυβέρνησης να 

αντιληφθεί τον κίνδυνο εγκαίρως και η αναποφασιστικότητά της για τη λήψη 

απαραίτητων µέτρων στον κατάλληλο χρόνο στοίχισε στην οικονοµία αυξητικές 

τάσεις του χρέους µέχρι το τέλος του έτους. 

 

 

∆ιάγραµµα 7-Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 

 

 

 

Η µειωµένη ανταγωνιστικότητα της κυπριακής δηµοκρατίας είχε ως 

αποτέλεσµα  το αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για περισσότερο από µια 

δεκαετία. Ο µέσος όρος  παρατηρούµε στο ∆ιάγραµµα 7 ότι ήταν περίπου -5% του 

ΑΕΠ για το έτος 1995 και περίπου  -10% το 2006. Το 2007 ο µέσος όρος ήταν 
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περίπου -17% του ΑΕΠ και για τα επόµενα έτη 2008-2009 ο µέσος όρος ήταν 

περίπου -12% του ΑΕΠ. Η επιδείνωση της κατάστασης για αυτά τα έτη προκλήθηκε 

και από την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων υπηρεσιών και κεφαλαίων λόγω της 

ένταξης της χώρας στην ευρωζώνη. Τα επόµενα έτη βλέπουµε ότι αν και το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών παραµένει αρνητικό σηµειώνει βελτίωση.    

 

 

        

Πίνακας 8-∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα 

 

Πηγή: Eurostat Statistics Explained 

 

 

Με βάση τον παραπάνω Πίνακα 8 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της κυπριακής 

δηµοκρατίας ανήλθε στο 0,9% του ΑΕΠ το 2008 και σηµειώνει τεράστια αύξηση στο 

6,1% του ΑΕΠ για το έτος 2009. Τα κράτη-µέλη των 27 χωρών της ΕΕ σηµειώνουν 

αύξηση στο 6,9%του ΑΕΠ το έτος 2009 από 2,4% του ΑΕΠ το 2008.  Το 2010 

παρουσιάζουν ελαφρά µείωση σε ποσοστό 5,3% του ΑΕΠ η Κύπρος και 6,5% του 

ΑΕΠ τα κράτη-µέλη των «27». Το ποσοστό ελλείµµατος για τα έτη 2011 και 2012 

άγγιξε το ποσοστό 6,3% του ΑΕΠ για την κυπριακή δηµοκρατία. Οι 27 χώρες της ΕΕ 

σηµείωσαν ποσοστό 4,4% του ΑΕΠ και 4% του ΑΕΠ για τα έτη 2011 και 2012 

αντίστοιχα. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών Κύπρου τα έσοδα έµειναν 

στάσιµα ενώ οι φόροι κατανάλωσης και η ειδική εισφορά για την άµυνα αυξήθηκαν 

στα τέλη του 2011 χάριν στο µακροοικονοµικό περιβάλλον. 
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∆ιάγραµµα 8-Ανταγωνιστικότητα κυπριακής οικονοµίας 

Πηγή: World Economic Forum 

 

 

Το παραπάνω ∆ιάγραµµα 8 αποτυπώνει το δείκτη ανταγωνιστικότητας και την 

καθοδική πορεία της κυπριακής δηµοκρατίας. Το 2008 µετά την ένταξη της χώρας 

στην ΕΕ κατέχει την 6
η
 πιο ανταγωνιστική θέση µεταξύ των 27 περιφερειών. Τα έτη 

2010-2012 βλέπουµε πτώση της ανταγωνιστικότητας από το 70% στο 40%. Τα έτη 

2000-2011 τα εργατικά κόστη αυξήθηκαν σηµαντικά(65% σε σχέση µε 40% στην 

ΕΕ). Επίσης, ο πληθωρισµός στην Κύπρο κινήθηκε στα ίδια επίπεδα µε την ΕΕ, που 

σηµαίνει ότι το εργατικό κόστος ανέβηκε 25% περισσότερο από τους εταίρους της. 

Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η χαµηλή παραγωγικότητα της χώρας δε 

δικαιολογεί τους υψηλούς µισθούς της. Το 2008 υπήρξαν µεγάλες αυξήσεις στους 

ονοµαστικούς µισθούς
17

, οι οποίοι οφείλονται κυρίως στην αύξηση του πληθωρισµού 

το συγκεκριµένο έτος (Πασιαρδής & Χατζησπύρου, 2003). Το 2009 αυξάνονται οι 

πραγµατικοί µισθοί κατά 5,7%, και αυτό δε βοήθησε στην ανάπτυξη της κυπριακής 

οικονοµίας και έτσι διαβρώθηκε η ανταγωνιστικότητά της σε µια κρίσιµη περίοδο.  

 

 

 

                                                 
17

 Το σύνολο των µισθιακών εµπορευµάτων(υλικά αγαθά και υπηρεσίες) που καταναλώνουν 

οι µισθωτοί στη διάρκεια µιας περιόδου ονοµάζεται πραγµατικός µισθός. Ονοµαστικός 

µισθός είναι ο χρηµατικός µισθός, µε το οποίον αγόρασαν οι µισθωτοί τα εµπορεύµατα του 

πραγµατικού µισθού. (Μπουχάριν, 1988). 
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7.3 Έκθεση Κυπριακών Τραπεζών Σε Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου 

 

 

Πίνακας 9-Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου 

 

Πηγή: CEBS Stress Tests 2010 

 

 

Το Μάρτιο 2010 η Λαϊκή Τράπεζα και η Τράπεζα Κύπρου είχαν επενδύσει σε 

οµόλογα ελληνικού δηµοσίου µε ποσά 2,943 δις ευρώ και 1,894 δις ευρώ αντίστοιχα, 

όπως παρατηρείται από τον Πίνακα 9. Τον Ιούλιο 2011 διεξήχθη stress test από το 

Committee of European Banking Supervisors και έδειξε ότι οι κυπριακές τράπεζες 

κατείχαν 6% του ελληνικού δηµόσιου χρέους. Συνυπολογίζοντας και τον τραπεζικό 

δανεισµό, οι κυπριακές τράπεζες κατείχαν το 12%του ελληνικού χρέους. Οι 

κυπριακές τράπεζες ήταν µία από τους µεγαλύτερους δανειστές της Ελλάδας, τόσο σε 

απόλυτα µεγέθη όσο και σε ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας.  Από την αγορά οµολόγων 

ελληνικού δηµοσίου  οι δύο από τις µεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου εξασφάλισαν 

σηµαντικά κέρδη, εκθέτοντας παράλληλα τους καταθέτες, τους µετόχους, τους 

εργαζοµένους και το κυπριακό δηµόσιο σε κίνδυνο. Μετά την αναδιάρθρωση του 

ελληνικού χρέους  οι κυπριακές τράπεζες σηµείωσαν ζηµίες που υπερέβαιναν το 

µετοχικό τους κεφάλαιο. Η Λαϊκή Τράπεζα χρειάζεται ανακεφαλαιοποίηση 1,8 δις 

ευρώ µε δηµόσιο χρήµα. Η Τράπεζα Κύπρου εξασφάλισε σηµαντικά κεφάλαια 

ανακεφαλαιοποίησης από µετατρέψιµα οµόλογα από πώληση δραστηριοτήτων στο 

εξωτερικό.  
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Εικόνα 1-Παλινδροµήσεις επενδύσεων κυπριακών τραπεζών σε ΟΕ∆ 

Πηγή: (Viral & Sascha, 2015) 

 

 

Στην Εικόνα 1 παρατίθενται οι παλινδροµήσεις στη βάση της µεθοδολογίας, 

που ερευνήθηκαν ειδικά για τις κυπριακές τράπεζες. Φαίνεται η θετική συσχέτιση 

των τιµών των µετοχών µε την έκθεση των κυπριακών τραπεζών στα ΟΕ∆. Αυτό 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η αγορά αποτιµούσε θετικά την επενδυτική πολιτική 

της τράπεζας.  

 

7.4 Αρνητική Πιστοληπτική Αξιολόγηση Κυπριακής Οικονοµίας 

 

Οι αναλυτές προειδοποιούσαν από τον Απρίλιο του 2008 πως το µικρό µέγεθος και η 

ανοικτή κυπριακή οικονοµία καθιστούσαν τη χώρα ιδιαίτερα ευάλωτη στην 

παγκόσµια οικονοµική κρίση. Συµβούλευσαν εξαρχής να ακολουθήσουν ορθολογική 

χρήση των κρατικών δαπανών  και να παρακολουθήσουν στενά το δηµοσιονοµικό 
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έλλειµµα. Αυτή η προειδοποίηση δεν έπεισε τους αρµόδιους επί του θέµατος  και είχε 

ως αποτέλεσµα την αρνητική πιστοληπτική αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους.  

Σύµφωνα µε την Ετήσια έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου χρέους, η 

πιστοληπτική αξιολόγηση της κυπριακής δηµοκρατίας από τις 31 ∆εκεµβρίου είχε ως 

εξής: 

     

            

Πίνακας 10-Αξιολόγηση κυπριακής οικονοµίας από διεθνούς οίκους 

 

Πηγή: (stockwatch) 

 

    Ο Πίνακας 10 καταγράφει τις βαθµολογίες των οίκων αξιολόγησης Fitch, 

Moody’s και Standard and Poor’s για το µακροπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο χρέος 

ξεχωριστά µε βάση την ηµεροµηνία της τελευταίας µεταβολής. Ο οίκος αξιολόγησης 

Fitch υποβάθµισε την πιστοληπτική ικανότητα της κυπριακής δηµοκρατίας σε ΒΒ-
18

, 

το οποίο σηµαίνει ότι η οικονοµία είναι ευάλωτη σε αθέτηση πληρωµών, όπως οι 

αλλαγές στο οικονοµικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, υπάρχει οικονοµική αβεβαιότητα 

στη χώρα, επισηµαίνει το αυξηµένο ρίσκο για το δηµοσιονοµικό πρόγραµµα και 

αναφέρει πως θα υπάρξει επιπλέον υποβάθµιση αν το πρόγραµµα διάσωσης αποτύχει. 

Υποστηρίζει ακόµη ότι η υποβάθµιση είναι η αντανάκλαση της εκτίµησης του οίκου 

πως η υποστήριξη που θα δοθεί από την κυπριακή κυβέρνηση στον τραπεζικό τοµέα 

θα είναι πιθανόν υψηλότερη από τις προβλέψεις του οίκου(λόγω της έµφασης στις 

τρεις µεγαλύτερες τράπεζες)  Παρόλα αυτά η χρηµατοοικονοµική ευελιξία του 

χρεώστη είναι αρκετή, ώστε να βοηθά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Σύµφωνα µε τον οίκο Fitch το µέγεθος του δανείου που θα χρειαστεί η κυπριακή 

                                                 
18

 Τα σύµβολα + και – εκφράζουν τη σχετική βαθµολογία εντός κάθε επιπέδου αξιολόγησης. 
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δηµοκρατία θα είναι αυξηµένο πέραν των 17 δις ευρώ, όπου σε αυτή την περίπτωση 

το δηµόσιο χρέος θα ξεπεράσει το 140% εντός του έτους 2013. 

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s την αξιολόγησε µε Β3 µε αρνητική προοπτική 

της οικονοµίας. Το χρέος σε αυτή την περίπτωση θεωρείτε κερδοσκοπικής φύσεως 

και διακατέχεται από υψηλό πιστωτικό κίνδυνο. Η πιθανότητα χρεοκοπίας είναι 

αυξηµένη λόγω της συνεχόµενης αύξησης του δηµοσίου χρέους, που θεωρείται από 

τον οίκο µη βιώσιµο. Ο βασικός παράγοντας της χαµηλής αξιολόγησης οφείλεται στο 

γεγονός ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προσφέρει αυξηµένη υποστήριξη στις 

κυπριακές τράπεζες. Ο οίκος Moody’s ανέφερε πως θα επανεξετάσει την 

πιστοληπτική ικανότητα της χώρας(ενόψει µιας πιθανής υποβάθµισης), λόγω του 

ελλείµµατος στον προϋπολογισµό της Κύπρου, που ήταν εκτεθειµένο στην Ελλάδα 

και το οποίο θα έπρεπε να είναι πολύ µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο σύµφωνα µε 

τις εκτιµήσεις του. Η αναλύτρια και αντιπρόεδρος του οίκου, Σάρα Κάρλσον, 

αναδεικνύει τις οικονοµικές συνέπειες στη φήµη του κυπριακού τραπεζικού 

συστήµατος λόγω της διαρκής ζηµιάς: «Το προφίλ του συστήµατος ως ένα offshore 

χρηµατοπιστωτικό κέντρο είναι απίθανο να επιβιώσει της κρίσης. Η πιθανή 

ανεπανόρθωτη ζηµιά στους τρέχοντες µοχλούς ανάπτυξης της οικονοµίας, αµφισβητεί 

την ικανότητά της να συντηρήσει το τρέχον χρέος». 

Τέλος, ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s βαθµολογεί µε CCC+ και 

αναφέρεται στην ικανότητα του χρεώστη να αποπληρώσει το χρέος σε σχέση µε τις 

ευµενείς οικονοµικές, χρηµατοοικονοµικές και άλλες συνθήκες. Το χρέος σε αυτή τη 

βαθµίδα είναι ευάλωτο στη µη-αποπληρωµή του. Ο οίκος αξιολόγησης διατηρεί 

αρνητικές τις προοπτικές της κυπριακής δηµοκρατίας. 
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7.5 Αξιολόγηση Της Πορείας Των Κυπριακών Τραπεζών Για Τα Έτη 

2008-2012: Τράπεζα Κύπρου Και Λαϊκή Τράπεζα 

 

Α)Αποδοτικότητα- αποτελεσµατικότητα: Οι δείκτες αποδοτικότητας φανερώνουν 

πόσο αποτελεσµατικά η επιχείρηση διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της. 

 

Πίνακας 11- Τυπολόγιο δεικτών αποδοτικότητας 

 

Πηγή: (∆ιακοµίχαλης, 2015) 

 

Β) Ρευστότητα: ∆είχνει το βαθµό στον οποίο µια επιχείρηση ανταποκρίνεται στις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα εξετάζονται οι 

δείκτες χορηγήσεις προς καταθέσεις και το σύνολο ενεργητικού προς το σύνολο 

χορηγήσεων. 

 

Πίνακας 12-Τυπολόγιο Ρευστότητας 

 

Πηγή: (∆ιακοµίχαλης, 2015) 
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Γ) Ποιότητα Ενεργητικού: Οι υψηλές τιµές των δεικτών υποδεικνύουν κακή ποιότητα 

ενεργητικού, η οποία έχει επίπτωση στην αποδοτικότητα λόγω µείωσης των εσόδων 

από τους τόκους, υψηλών προβλέψεων και µείωσης καθαρών εσόδων. Ο τύπος που 

εκφράζει την ποιότητα ενεργητικού είναι: ∆είκτης  / Σύνολο Ενεργητικού (Cambridge 

Dictionary). 

 

∆)Κεφαλαιακή Επάρκεια: Υποδεικνύει κατά πόσο το κεφάλαιο ενός 

χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος είναι αρκετό, ώστε να µπορεί να ανταπεξέλθει σε 

πιθανές ζηµιές από δάνεια και να είναι σε θέση να εξοφλήσει στο µέλλον τα χρέη του 

και να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις του: ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας = 

(Κεφάλαιο Tier 1+Κεφάλαιο Tier 2) / (Σταθµισµένα Στον Κίνδυνο Περιουσιακά 

Στοιχεία)
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Κεφάλαιο Tier 1 είναι το βασικό κοµµάτι των ιδίων κεφαλαίων το οποίο είναι σχετικά 

διαφανές και ασφαλές, πχ µετοχικό κεφάλαιο και καταγεγραµµένα αποθεµατικά. Κεφάλαιο 

Tier 2 είναι το συµπληρωµατικό σύνθετο κεφάλαιο, πχ προβλέψεις για επισφαλή 

δάνεια.(Lexicon, Definition of tier 1, tier 2 capital, Financial Times). Η Επιτροπή της 

Βασιλείας ΙΙΙ συνιστά το ύψος της κεφαλαιακής επάρκειας να είναι τουλάχιστον 8%.(The 

Economic Times, Definition Of ‘Capital Adequacy Ratio’, Economy) 
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7.6 Ανάλυση Τράπεζας Κύπρου 

 

Πίνακας 13-Ανάλυση οικονοµικών καταστάσεων Τράπεζας Κύπρου για τη χρονική 

περίοδο 2008-2012 

 

Πηγή: Τράπεζα Κύπρου 

 

 

Α)Αποδοτικότητα: Το 2008 ο δείκτης κόστος προς έσοδα ανήλθε σε ποσοστό 44,9%. 

Η ρευστότητα της τράπεζας ήταν σχετικά ικανοποιητική µε την απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων να ανέρχεται σε ποσοστό 23,27% και ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού να 

διαµορφώνεται στο 1,32%. 

Το 2009 η αποτελεσµατικότητα της Τράπεζας Κύπρου και ο δείκτης κόστος 

προς έσοδα αυξήθηκε από 44,9% στο 52,4%(αν και το δίκτυο καταστηµάτων 

επεκτάθηκε πρόσφατα  στη Ρωσία, Ουκρανία, Ελλάδα και Ρουµανία. Ο δείκτης 
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απόδοσης ιδίων κεφαλαίων παρουσίασε µείωση από 23,27% στο 12,9%,όπως επίσης 

και ο δείκτης ενεργητικού που κυµάνθηκε από 1,32% στο 0,82%. 

Το 2010 ο δείκτης κόστος προς έσοδα κυµάνθηκε σε πιο χαµηλά επίπεδα και 

διαµορφώθηκε σε ποσοστό 50% από 52,4% το 2009.Ο δείκτης απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων παρουσίασε µείωση και διαµορφώθηκε σε 10,6% αν και η τράπεζα 

κατάφερε να µειώσει τα έξοδά της και να αυξήσει τα έσοδά της. Ο δείκτης 

ενεργητικού ανήλθε σε 0,71% από 0,82%. 

Το έτος 2011 ο δείκτης κόστος προς έσοδα µειώθηκε στο 47,8%. Οι δείκτες 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και απόδοσης ενεργητικοί σηµειώνονται αρνητικοί, οι 

οποίοι παρουσιάζουν την τράπεζα ως µη αποτελεσµατική. 

Β)Ρευστότητα: Η τράπεζα το 2008 διατηρεί ικανοποιητική ρευστότητα και ο δείκτης 

µη εξυπηρετούµενων δανείων ανέρχεται σε 3,8%.Ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις 

διαµορφώθηκε σε 87,5%.  Οι καταθέσεις συνολικού ποσοστού 11% σηµειώνουν 

άνοδο σε σύγκριση µε άλλες χώρες. Τα δάνεια ανέρχονται συνολικά σε 24.425 εκ. 

ευρώ και οι καταθέσεις πελατών σε 27.936 εκ. ευρώ. Ο δείκτης συνολικού 

ενεργητικού προς χορηγήσεις για το έτος 2008 ανέρχεται σε 148%. 

Το 2009 ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις αυξάνεται ελάχιστα σε 89,7% από 

87,5%. Οι συνολικές χορηγήσεις  αυξήθηκαν 6% µε σύνολο 25.636 εκ. ευρώ. Οι 

καταθέσεις ανέρχονται σε 28.585 εκ. ευρώ. Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια20  

αυξήθηκαν σε ποσοστό 5,6%, το οποίο δείχνει τη δυσκολία των δανειοδοτούµενων 

στο να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Ο δείκτης συνολικού ενεργητικού προς 

χορηγήσεις διαµορφώνεται σε 154%. 

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις µειώνεται σε 84,1% για το έτος 2010 και 

τα δάνεια ανέρχονται σε 27.725 εκ. ευρώ. Ο δείκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων 

αυξάνεται στο 7,3%. Οι συνολικές καταθέσεις ανέρχονται σε 32.953 εκ. ευρώ. 

Η ρευστότητα της τράπεζας όσο αφορά το έτος 2011 θεωρείται ικανοποιητική 

και ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις κυµαίνεται σε ποσοστό 92%. Οι καταθέσεις 

ανέρχονται σε 29.654 εκ. ευρώ, οι οποίες σηµειώνουν καθοδική πορεία µε µείωση 

3.299 εκ. ευρώ σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Ο δείκτης µη εξυπηρετούµενων 

                                                 
20

 ∆άνεια που δεν είναι πλήρως εξασφαλισµένα και εκδηλώνουν καθυστέρηση αποπληρωµών 

πέρα των τριών µηνών.  
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δανείων αυξάνεται σε 10,2% και ο δείκτης συνολικού ενεργητικού προς χορηγήσεις 

µειώνεται σε 137%.  

Γ)Ποιότητα Ενεργητικού: Ο δείκτης προβλέψεις προς σύνολο ενεργητικού 

κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα µε ποσοστό 0,25%. Οι προβλέψεις για αποµείωση 

δανείων και απαιτήσεων διαµορφώθηκαν σε 91.601 εκ. ευρώ. 

Το 2009 ο δείκτης προβλέψεις προς σύνολο ενεργητικού αυξήθηκε από 0,25% 

σε 0,62% και η ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας παρουσιάζεται αλλοιωµένη 

αν και ο συγκεκριµένος δείκτης συνεχίζει να κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα.  

Το 2010 ο δείκτης αυξήθηκε σε 0,88% µε τις προβλέψεις για αποµείωση 

δανείων και απαιτήσεων να διαµορφώνονται σε 374.447 εκ. ευρώ σε σχέση µε 

247.935 εκ. ευρώ το έτος 2009. 

Το 2011 ο δείκτης προβλέψεις προς σύνολο ενεργητικού ανήλθε στο 1,14%, 

το οποίο ήταν αναµενόµενο µετά την αύξηση των προβλέψεων λόγω των αντίξοων 

οικονοµικών συνθηκών. 

∆)Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαµορφώθηκε σε 

11,2% το 2008. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας το 2009 ανέρχεται 

σε 11,7%, που παρουσιάζεται ικανοποιητικός σε σχέση µε τον αποδεκτό δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας του Συµβουλίου Βασιλείας ΙΙ.  Το 2010 ο δείκτης αυτός 

ανέρχεται σε 11,9%. 

Το 2009 η τράπεζα αντάλλαξε µετατρέψιµα χρεόγραφα ονοµαστικής αξίας 

527 εκ. ευρώ µε µετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου ίδιας αξίας. Επίσης, έκδωσε 

µετατρέψιµα αξιόγραφα κεφαλαίου ονοµαστικής αξίας 645 εκ. ευρώ και τα πρόσφερε 

σε εταιρικούς µετόχους, όπου κάθε 10 µετοχές των εταίρων αναλογούσαν σε 

µετατρέψιµα αξιόγραφα ονοµαστικής αξίας 11 ευρώ. Εισπράχτηκαν 118 εκ. ευρώ σε 

µετρητά µετά από ανταλλαγή 527 εκ. ευρώ µετατρέψιµων χρεογράφων και έτσι ο 

δείκτης φερεγγυότητας του οµίλου  διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα.  

Το 2010  για να ενδυναµωθεί η κεφαλαιακή βάση του οµίλου αυξήθηκε το 

µετοχικό κεφάλαιο µε ποσό 345 εκ. ευρώ και εκδόθηκαν µετατρέψιµα αξιόγραφα 

ενισχυµένου κεφαλαίου ύψους 1.342 εκ. ευρώ.  
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Το 2011  αυξήθηκαν τα ίδια κεφάλαια του οµίλου κατά 592 εκ. ευρώ και 432 

εκ. ευρώ αφορούσαν τη µετατροπή µετατρέψιµων αξιόγραφων ενισχυµένου 

κεφαλαίου σε µετοχές. Παρόλα αυτά ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 

6,6%, το οποίο κυµαίνεται κάτω από τα κατώτατα όρια της Επιτροπής της Βασιλείας 

ΙΙΙ, µε αποτέλεσµα να υπάρχει πρόβληµα έλλειψης κεφαλαίων(σηµαντικό ρόλο παίζει 

και η αποµείωση των οµολόγων ελληνικού δηµοσίου). 

Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης έτους 2012 

Από τις αρχές του έτους 2012 εµφανίστηκαν ζηµίες στην τράπεζα ευθυνόµενες στις 

αυξηµένες προβλέψεις στο δανειακό χαρτοφυλάκιο της Κύπρου και της Ελλάδας  και 

στην αποµείωση των οµολόγων ελληνικού δηµοσίου. Στα µέσα του 2012 ζήτησε 

κεφαλαιακή στήριξη από τη δηµοκρατία της Κύπρου αφού δεν µπορούσε να προβεί 

στην πλήρης κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείµµατος. Στο τέλος του έτους ο όµιλος οι 

ελάχιστοι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας δεν ήταν οι αναµενόµενοι, διότι οι 

συνολικές καταθέσεις ανήλθαν σε 28,4 δις ευρώ µε ετήσια µείωση 2,4%,ο δείκτης 

καθαρών δανείων προς καταθέσεις διαµορφώθηκε σε 86% και ο δείκτης κόστος προς 

έσοδα για το έτος 2012 ανήλθε σε 54,3% έναντι 48,2% του προηγούµενου έτους. Τα 

καθαρά έσοδα µειώθηκαν 13% από το 2011. Το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων επί του συνόλου των δανείων ανήλθε σε 23,7% για το 2012 έναντι 10,2%  το 

έτος 2011. Οι προβλέψεις για αποµείωση δανείων σηµείωσαν αύξηση 441% λόγω της 

απότοµης αύξησης των δανείων αυτών κατά 3,7 δις ευρώ το 2012. Τα 

προαναφερθέντα στοιχεία είχαν ως αποτέλεσµα ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής 

αγοράς να ανέλθει στο -1,9% από το απαιτούµενο 8%, η εκροή των καταθέσεων να 

αυξηθεί το 2013 και ο όµιλος να αντλήσει ρευστότητα από το Ευρωσύστηµα το 

Μάρτιο του 2013 περίπου 1 δις ευρώ. 
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7.7 Ανάλυση Λαϊκής Τράπεζας  

 

Πίνακας 14-Ανάλυση οικονοµικών καταστάσεων Λαϊκής Τράπεζας για τη χρονική 

περίοδο 2008-2012 

 
Πηγή: (stockwatch) 

 

 

 

Α)Αποδοτικότητα: Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων το 2008 διαµορφώνεται σε 

11,2%. Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού ανέρχεται σε 1,05% και ο δείκτης κόστος 

προς έσοδα σε 63,8%, οι οποίοι φανερώνουν µεγαλύτερο κίνδυνο σε σύγκριση µε 

τους δείκτες της Τράπεζας Κύπρου.  

Το 2009 ο δείκτης ROE και ο δείκτης ROA µειώθηκαν στο 4,53% και στο 

0,41% αντίστοιχα.  
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Το 2010 η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου µειώνεται στο 2,45% 

και η απόδοση του ενεργητικού µειώθηκε στο 0,21%. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα 

αυξήθηκε από 58,1% το έτος 2009 σε 63,2% το έτος 2010. 

Το 2011 οι δείκτες απόδοσης είναι αρνητικοί αποτέλεσµα της µη-αποδοτικής 

διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα µειώθηκε στο 

62,6% και παρουσιάζει περιορισµό λειτουργικών εξόδων ανεξαρτήτως των ζηµιών 

που υπέστη. 

Β)Ρευστότητα: Ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις το 2008 διαµορφώθηκε στο 

94,4% µε τις συνολικές χορηγήσεις να ανέρχονται σε 23.427 εκ. ευρώ και οι 

καταθέσεις σε 24.828 εκ. ευρώ. Ο δείκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων κυµαίνεται 

σε χαµηλά επίπεδα σε 4,3%,ο οποίος είναι υψηλότερος µε το δείκτη µη 

εξυπηρετούµενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου. 

Το 2009 ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις ανέρχεται στο 104% µε 

αρνητική ρευστότητα του οµίλου λόγω των καταθέσεων που ξεπέρασαν τις 

χορηγήσεις που δόθηκαν. Το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων δανείων αυξήθηκε 

στο 6,1% και η εξέλιξη του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων σηµειώνεται αρνητική µε 

ποσό 250 εκ. ευρώ το 2009 έναντι του ποσού 129,4 εκ. ευρώ το 2008. 

Οι συνολικές χορηγήσεις του οµίλου το 2010 ανήλθαν σε 26.417 εκ ευρώ και 

οι συνολικές καταθέσεις σε 25.580 εκ ευρώ. Ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις 

παρέµεινε στο 104% και ο δείκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων αυξήθηκε στο 7,3%. 

Το 2011 οι συνολικές καταθέσεις µειώθηκαν σε 20.161 εκ ευρώ, αποτέλεσµα 

της απόσυρσης καταθέσεων λόγω της έλλειψης εµπιστοσύνης(αυθαίρετες 

χορηγήσεις, επενδύσεις σε οµόλογα ελληνικού δηµοσίου). Οι συνολικές χορηγήσεις 

µειώθηκαν σε σχέση µε το 2010 και διαµορφώθηκαν σε 24.779 εκ ευρώ. Ο δείκτης 

χορηγήσεις προς καταθέσεις ανήλθε σε 123%, ο οποίος είχε ως συνέπεια ο όµιλος να 

αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας και κεφαλαιακής ανεπάρκειας.  Ο δείκτης µη 

εξυπηρετούµενων δανείων ανήλθε σε 13,9% . 

Γ)Ποιότητα Ενεργητικού: Ο δείκτης προβλέψεις προς σύνολο ενεργητικού το 2008 

ανήλθε σε 0,3%, το 2009 αυξήθηκε στο 0,59%, το 2010 φτάνει στο 0,62% και 

παρουσιάζει σηµαντική αύξηση το 2011 µε ποσοστό 3,5%. Το 2012 ο δείκτης 
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προβλέψεις προς σύνολο ενεργητικού του οµίλου ανέρχεται σε 4,23%. Ο δείκτης 

φανερώνει κίνδυνο στην ποιότητα ενεργητικού. 

∆)Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται σε 10,1% το 

2008 και το 2009 αυξάνεται σε 11,5%(αύξηση µετοχικού κεφαλαίου). Στα τέλη του 

2009 η χρηµατοδότηση από την ΕΚΤ ανήλθε σε 5,99 δις ευρώ και η διατραπεζική 

χρηµατοδότηση σε 4,48 δις ευρώ. Οι πηγές πρόσθετης ρευστότητας της Τράπεζας 

από δανεισµό και ίδιες εκδόσεις ανήλθαν ποσό ύψους µόλις 1,75 δις ευρώ.  

Η καθαρή χρηµατοδότηση µέσω της ΕΚΤ στα τέλη του 2010 ανήλθε σε 6,94 

δις ευρώ και η διατραπεζική χρηµατοδότηση σε 3,71 δις ευρώ. Ο δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας διαµορφώθηκε σε 11,6%. 

Το 2011 ο όµιλος προσφεύγει σε έκτακτο δανεισµό από την ΚτΚ λόγω 

ανεπαρκής ρευστότητας(προβληµατικές χορηγήσεις, µείωση καταθέσεων και 

κούρεµα οµολόγων ελληνικού δηµοσίου) και χρηµατοδοτείται από το µηχανισµό 

ELA
21

 µε αρχικό ποσό 300 εκ ευρώ. Στα τέλη του 2011 ποσό έκτακτης ρευστότητας 

ανήλθε σε 3,5 δις ευρώ µε καθοδική πορεία της κεφαλαιακής επάρκειας. 

Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης έτους 2012 (αποτελέσµατα από οικονοµικές 

καταστάσεις οµίλου 09/2012) 

Η ΕΑΤ απαίτησε την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης των τραπεζών µε δηµιουργία 

αποθέµατος κεφαλαίου έναντι ανοιγµάτων σε δηµόσιο χρέος, ώστε να 

παρουσιάζονται οι τρέχουσες τιµές αγοράς. Το κεφαλαιακό έλλειµµα του οµίλου 

υπολογίστηκε σε 1,97 δις ευρώ(σύµφωνα µε στοιχεία που υπολογίστηκαν στις 30 

Σεπτεµβρίου 2011)µε εξασφάλιση του γεγονότος ότι ο δείκτης βασικών ιδίων 

κεφαλαίων θα ανερχόταν στο 9% µέχρι το τέλος Ιουνίου 2012. Το πλάνο 

κεφαλαιακής ενίσχυσης του Οµίλου Λαϊκής υποβλήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2012 και 

η κυπριακή δηµοκρατία στις 30 Ιουνίου 2012  απέκτησε 17.960.599.000 µετοχές στην 

Τράπεζα(ποσοστό µετοχών 84%). Οι µετοχές αυτές αποκτήθηκαν µε διακανονισµό 

οµολόγων κυπριακού δηµοσίου αι µπορούν να επαναχρηµατοδοτηθούν από την ΚτΚ. 

                                                 
21

 ELA (Emergency Liquidity Assistance) είναι ένας ευρωπαϊκός µηχανισµός που 

χρησιµοποιείται βοηθητικά µόνο σε έκτακτη ανάγκη, διότι είναι ένας πιο ακριβός τρόπος 

χρηµατοδότησης από αυτόν που παρέχει η ΕΚΤ. Καταφεύγουν οι τράπεζες µιας χώρας όταν 

υπάρχει έλλειψη ρευστότητας υπό την ευθύνη και την καθοδήγηση της κεντρικής τους 

τράπεζας. 
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Οι υποχρεώσεις της κυπριακής κυβέρνησης αυξήθηκαν στο 80% ως ποσοστό του 

ΑΕΠ και όµως παρείχαν στον όµιλο 1,8 δις ευρώ. 

Παρόλα αυτά το υπολειπόµενο κεφαλαιακό έλλειµµα του οµίλου ανήλθε σε 

1.125 εκ ευρώ, αλλά αυξήθηκε η παραχώρηση επείγουσας ρευστότητας της Τράπεζας 

από το µηχανισµό ELA από τα µέση του 2011 µέχρι τις αρχές του 2013. Ο 

µηχανισµός ELA δανειοδότησε τη Λαϊκή Τράπεζα το 2011 µε ποσό ύψους 3,8 δις 

ευρώ, το 2012 αυξήθηκε στα 9,8 δις ευρώ και  µειώθηκε στις αρχές του 2013 στα 

9,32 δις ευρώ. 

Σύµφωνα πάντα µε τις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου το κέρδος της 

Τράπεζας ανερχόταν σε 210 εκ ευρώ πριν τις αποµειώσεις. Η ζηµιά διαµορφώθηκε σε 

1.812 εκ ευρώ προ φορολογίας και συνοψίζοντας διαµορφώθηκε σε 1.656 εκ ευρώ 

µέχρι το Σεπτέµβριο του 2012(συµπεριλαµβάνονται η πρόβλεψη για αποµείωση 

χορηγήσεων 1.284 εκ ευρώ, πρόβλεψη για αποµείωση επενδύσεων σε µετοχές και 

οµόλογα 166 εκ ευρώ, αποµείωση υπεραξίας και µερίδιο κέρδους συνδεδεµένων 

εταιρειών). 

Η εικόνα του οµίλου της Λαϊκής Τράπεζας έχει επηρεάσει αρνητικά τους 

κατόχους αξιόγραφων των τελευταίων ετών(2008-2011). Οι τελευταίοι υποστηρίζουν 

ότι απέκτησαν τα επιλέξιµα αξιόγραφα ή/και τις νέες µετοχές σε ανταλλαγή τους µε 

δόλο και παρανοµίες από µέρους της Τράπεζας. Με βάση τα προαναφερθέντα ζητούν 

να ακυρωθούν τα αξιόγραφα και να ανταλλαγούν µε νέες µετοχές της Τράπεζας, 

ή/και να επιστραφεί κεφάλαιο πλέον τόκο και αποζηµιώσεις. 

 

 

 

. 
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7.8 Αίτια Και Αξιολόγηση Στοιχείων 

 

Μετά την υποβάθµιση της κυπριακής οικονοµίας από τους διεθνούς οίκους 

αξιολόγησης Moody’s και Fitch, στις 25 Ιουνίου 2012 η κυπριακή δηµοκρατία 

αιτήθηκε να ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης των χωρών του Eurogoup 

(EFSM&/ESM) και στο ∆ΝΤ λόγω των σοβαρών προβληµάτων που 

προαναφέρθηκαν και αντιµετώπιζε η ∆ηµοκρατία, εξαιτίας της αδυναµίας της να 

χρηµατοδοτήσει τις ανάγκες της, να επιλύσει τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των 

τραπεζών(Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή Τράπεζα) και να επιλύσει διαρθρωτικά 

προβλήµατα της οικονοµίας και των δηµοσιονοµικών.  

Τον Ιούλιο του 2012 κατέφτασε στην Κύπρο αντιπροσωπεία της Τρόικας και 

ξεκίνησαν οι διαπραγµατεύσεις και οι συνοµιλίες µε την κυπριακή κυβέρνηση 

σχετικά µε το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής τους όρους του δανείου . 

Στις 30 Νοεµβρίου του 2012 συµφωνήθηκε προκαταρκτικό Μνηµόνιο Συναντίληψης 

και οι όροι διάσωσης της κυπριακής οικονοµίας, εκτός από το σηµείο που θα 

αναφερόταν στο ποσό αναχρηµατοδότησης των τραπεζών. Τα προβλήµατα 

αυξάνονταν συνεχώς σύµφωνα µε µελέτη του οίκου PIMCO
22

 το Φεβρουάριο του 

2013 για το λόγο ότι υπήρχαν αυξηµένες ανάγκες και πιέσεις για την κάλυψη των 

τρεχουσών συναλλαγών ως προς τα κρατικά δάνεια, η ρευστότητα στις δύο µεγάλες 

τράπεζες ήταν µειωµένη και ο αριθµός των τεράστιων εκροών καταθέσεων και των 

µεγάλων κεφαλαιακών ελλειµµάτων επιδεινωνόταν.   

Στις 11 Φεβρουαρίου 2013 το Eurogroup θα συνεδρίαζε και οι Financial 

Times δηµοσίευσαν ένα άρθρο µε τίτλο «Ένα ριζοσπαστικό σχέδιο για τη διάσωση 

της Κύπρου» (Anastasatos, Gkionis, & Monokrousos, 2013) το οποίο αναφερόταν 

στο µνηµόνιο. Προειδοποιούσε για τους κινδύνους ενός κουρέµατος στις καταθέσεις 

του τραπεζικού συστήµατος, ώστε η χρηµατοδότηση του προγράµµατος να µη 

ξεπεράσει το 77% του ΑΕΠ της χώρας. Οι φήµες περί κουρέµατος δεν ανησύχησε 

τους Κύπριους καταθέτες, των οποίων οι  καταθέσεις µειώθηκαν κατά 0,4%  σε 

                                                 
22

 PIMCO (Pacific Investment Management Company) είναι µία εταιρεία διαχείρισης 

επενδύσεων που εδρεύει στην Καλιφόρνια, η οποία παρέχει αµοιβαία κεφάλαια και λύσεις 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου και κατανοµής περιουσιακών στοιχείων για επενδυτές σε 

παγκόσµια κλίµακα.  
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αντίθεση µε τους Ευρωπαίους καταθέτες, οι οποίοι µείωσαν τις καταθέσεις τους κατά 

18,1%. Στις 16 Μαρτίου η κυπριακή κυβέρνηση συµφώνησε µε το Eurogroup την 

παροχή οικονοµικής βοήθειας 10.000.000 ευρώ, όπου θα συνείσφερε και το ∆ΝΤ για 

να στηρίξει η χώρα και οι συνεργατικές τράπεζες τις ανάγκες τους. Επίσης, επέβαλλε 

φόρο αλληλεγγύης 9,9% στις ανασφάλιστες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ και 

6,75% στις καταθέσεις του τραπεζικού συστήµατος κάτω των 100.000 ευρώ. Αµέσως 

µετά η ΚτΚ αποφάσισε την επιβολή τραπεζικών ελέγχων για ένα διάστηµα χωρίς να 

γνωρίζουν οι πολίτες την ακριβή ηµεροµηνία επαναλειτουργίας των τραπεζών. Οι 

πολίτες είχαν το δικαίωµα  ανάληψης χρηµάτων από τα ΑΤΜ µε όριο συνολικού 

ύψους 300 ευρώ την ηµέρα. Στις 19 Μαρτίου το νοµοσχέδιο απορρίφθηκε. Στις 25 

Μαρτίου η ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει την έκτακτη παροχή ρευστότητας µέσω 

του ELA µέχρι και τις 25 Μαρτίου εκτός αν βρισκόταν σε ισχύ κάποιο πρόγραµµα 

της ΕΕ και του ∆ΝΤ, το οποίο θα διασφάλιζε τη φερεγγυότητα των δύο τραπεζών. 

Έτσι, στις 25 Μαρτίου το Eurogroup επέβαλε στη ∆ηµοκρατία να υπογράψει µια νέα 

πολιτική συµφωνία (περιλαµβανοµένης της παροχής της οικονοµικής βοήθειας των 

10.000.000 ευρώ και λήψης µέτρων από τη ∆ηµοκρατία στη βάση ίδιων πόρων και 

πολιτικών). Το σχέδιο εγκρίθηκε και οι πιο σηµαντικές πρόνοιες είναι οι εξής: η 

δηµιουργία ενός πλαισίου ανάλυσης του ενεργητικού του τραπεζικού συστήµατος, η 

δηµιουργία ενός Εθνικού Ταµείου Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης, η επιβολή ελέγχου 

στην κίνηση των κεφαλαίων, η νέα νοµοθεσία για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών 

και ο ειδικός φόρος επί των πιστωτικών ιδρυµάτων για το πώς να διαχειρίζονται 

πιθανές µελλοντικές χρηµατοοικονοµικές κρίσεις. Τέλος, η κυβέρνηση ζήτησε από τη 

ρώσικη κυβέρνηση δάνειο ύψους 5 δις ευρώ, η οποία αρνήθηκε.  

Η Τράπεζα Πειραιώς αγόρασε το σύνολο των κυπριακών υποκαταστηµάτων 

στην Ελλάδα και απέκτησε δάνεια 23,9 δις ευρώ και 12,5 δις ευρώ καταθέσεις. Η 

πώληση αυτή µείωσε το ενεργητικό του κυπριακού τραπεζικού συστήµατος κατά 

147% του ΑΕΠ. Στις 26 Μαρτίου τα κυπριακά υποκαταστήµατα στην Ελλάδα 

άνοιξαν υπό νέα ιδιοκτησία. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ στις 4 Οκτωβρίου 2010 η εφηµερίδα 

Khaleej Times των Ηνωµένων Εµιράτων επαινούσε την κυπριακή δηµοκρατία µε 

ειδικό αφιέρωµα µε τίτλο «Γιορτάζοντας 50 χρόνια ανθεκτικότητας και ανάπτυξης», 

το οποίο έκανε περήφανο το µικρό νησί εµπνέοντας εµπιστοσύνη και ασφάλεια στους 
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πολίτες του, λίγους µήνες µετά  θα διαπραγµατευόταν τους όρους του µνηµονίου για 

την έξοδό της από την κυπριακή οικονοµική κρίση.  

 

7.9 Επιβαλλόµενα Μέτρα Στη Λαϊκή Τράπεζα  

 

Μετά από διαπραγµατεύσεις και ολοήµερες συσκέψεις επιτεύχθηκε συµφωνία, η 

οποία προβλέπει τα παρακάτω σύµφωνα µε την εκδοθείσα δήλωση του Eurogroup: 

1. Η Λαϊκή Τράπεζα θα αναδιαρθρώσει άµεσα µε την πλήρη συµµετοχή των 

ιδίων κεφαλαίων, κατόχων οµολόγων και ανασφάλιστων καταθετών µε βάση 

την απόφαση της ΚτΚ στο πλαίσιο εξυγίανσης των τραπεζών. 

2. Η Λαϊκή θα χωριστεί σε «καλή» και «κακή» τράπεζα και θα συγχωνευτεί µε 

την Τράπεζα Κύπρου, ώστε να προστατευθούν οι φορολογούµενοι και να 

υπάρξει διαχωρισµός µεταξύ αυτών και των καταθετών «βρώµικου ρώσικου 

χρήµατος». 

3. Η «καλή» τράπεζα θα απορροφηθεί από την Τράπεζα Κύπρου(µε βάση το 

πλαίσιο επίλυσης της Κεντρικής Τράπεζας τραπεζών) µετά τη συµφωνία των 

∆ιοικητικών Συµβουλίων της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας. Θα 

λάβει 9 δις. ευρώ από το ELA και οι ανασφάλιστες καταθέσεις θα 

παραµείνουν «παγιοποιηµένες» µέχρι την πραγµατοποίηση της 

ανακεφαλαίωσης. 

4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα παρέχει 

ρευστότητα στην Τράπεζα Κύπρου, σύµφωνα µε ισχύοντες κανόνες. 

5. Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου θα γίνει µέσω µετατροπής των 

καταθέσεων/ίδια κεφάλαια των ανασφάλιστων καταθέσεων µε πλήρη 

συµβολή των ιδίων κεφαλαίων και των κατόχων οµολόγων. 

6. Η µετατροπή θα διασφαλίσει εξασφαλισµένο δείκτη κεφαλαίων 9%  µέχρι τη 

λήξη του προγράµµατος. 

7. Οι ασφαλισµένοι καταθέτες όλων των τραπεζών θα προστατεύονται πλήρως, 

σύµφωνα µε σχετική νοµοθεσία. 
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8. Τα χρήµατα του προγράµµατος (µέχρι 10 δις. ευρώ)
23

 δε θα χρησιµοποιηθούν 

για την ανακεφαλαιοποίηση των δύο τραπεζών. Οι καταθέσεις στη Λαϊκή 

Τράπεζα έως 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο διασώζονται και µεταφέρονται 

στην Τράπεζα Κύπρου. 

 

7.10 Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων 

 

Σύµφωνα µε το Σύνδεσµο Τραπεζών Κύπρου την 1η Σεπτεµβρίου 2000 τέθηκε σε 

εφαρµογή στην Κύπρο το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων, στο πλαίσιο της 

δηµιουργίας του Ταµείου Προστασίας Καταθέσεων σύµφωνα µε τους κανονισµούς 

περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης 

Πιστωτικών και άλλων Ιδρυµάτων, οι οποίοι εκδόθηκαν µε βάση το άρθρο 34 του 

Περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου 1997-2004. Το συγκεκριµένο σχέδιο αποτελείται 

από το Ταµείο Προστασίας Καταθέσεων Τραπεζών, το Ταµείο Προστασίας 

Καταθέσεων Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυµάτων και το Ταµείο Εξυγίανσης 

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυµάτων. Τα ταµεία διαχειρίζονται από την αρµόδια 

Επιτροπή, αποτελούµενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονοµικών και της 

Κεντρικής Τράπεζας. Από τις 9 Σεπτεµβρίου 2013, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 

και όλα τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύµατα συµµετέχουν σε ξεχωριστό Ταµείο, το 

οποίο λειτουργεί υπό τη ίδια αιγίδα του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων. Η κάλυψη 

είναι και σε αυτή την περίπτωση η ίδια, δηλαδή µέχρι 100.000 ευρώ ανά καταθέτη 

και ανά τράπεζα. Σκοπός του Σχεδίου είναι η προστασία των καταθετών και η 

καταβολή αποζηµίωσης στους καταθέτες στην περίπτωση που µια τράπεζα-µέλος δεν 

µπορεί να προβεί στην αποπληρωµή των καταθέσεων προς τους πελάτες της. Το 

Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων λειτουργεί υπό την αιγίδα της ΚτΚ σαν µια 

ξεχωριστή νοµική οντότητα. 

Οι τροποποιήσεις των κανονισµών του Σχεδίου, που  έγιναν τον Ιούλιο του 2009 είναι 

οι εξής: 

• Το ανώτατο ποσό αποζηµίωσης, ανά καταθέτη και ανά τράπεζα, αυξήθηκε 

από 20.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ. 

                                                 
23

 Η ρευστότητα των 9 δις ευρώ, που έλαβε από η Λαϊκή Τράπεζα από την ΕΚΤ µεταφέρεται στην 

Τράπεζα Κύπρου και προστίθενται στο 1 δις ευρώ που είχε λάβει από την ΕΚΤ. 
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• Όλες οι καταθέσεις σε ξένο συνάλλαγµα καλύπτονται, ενώ πριν τις αλλαγές 

καλύπτονταν µόνο τα νοµίσµατα των κρατών-µελών της ΕΕ. 

• Καταργήθηκε το ποσοστό συνασφάλισης και πλέον καλύπτονται όλες οι 

απαιτήσεις των καταθετών για ποσά µέχρι 100.000 ευρώ από το ποσοστό 90% 

που καταβαλλόταν προηγουµένως για κάθε απαίτηση. 

Σε περίπτωση χρεοκοπίας µίας τράπεζας υπάρχει κρατική εγγύηση µέχρι το ποσό 

των 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο και ανά τράπεζα και το όριο αυτό ισχύει για το 

σύνολο των καταθέσεων ενός πελάτη, το οποίο συµψηφίζεται µε τα υπόλοιπα 

δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων που έχουν παραχωρηθεί στον καταθέτη 

σύµφωνα µε το σχετικό νόµο και την αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία. Πχ εάν ένας 

καταθέτης έχει συνολικές καταθέσεις 300.000 ευρώ, οι οποίες είναι κατατεθειµένες 

ισόποσα σε τρεις διαφορετικές τράπεζες, τα χρήµατά του καλύπτονται(δε ξεπερνούν 

το ποσό των 100.000 ευρώ ανά τράπεζα), όπως και εάν ένα ζευγάρι έχει πχ 200.000 

ευρώ σε κοινό λογαριασµό στην ίδια τράπεζα οι καταθέσεις αυτές καλύπτονται από 

τη νοµοθεσία(δε ξεπερνούν το ποσό των 100.000 ανά δικαιούχο). Σε αντίθετη 

περίπτωση, όπου ένας πελάτης έχει συνολικές καταθέσεις 150.000 ευρώ σε τρεις 

διαφορετικούς λογαριασµούς στην ίδια τράπεζα καλύπτεται µόνο το ποσό των 

100.000, εφόσον ο ίδιος δικαιούχος ξεπερνά τους όρους του σχεδίου και το όριο των 

100.000 ευρώ ανά τράπεζα και δικαιούχο.  

 

 

 

 

 



 

Εικόνα 2- Κατάσταση λογαριασµού

Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται

από το διάταγµα  της Κεντρικής

Το σύνολο του πιστωτικού

γίνεται αποµείωση του 

εξασφαλίζεται το ποσό των

λογαριασµού πελάτη µετά τη διάσωση εκ των έσω

 Πηγή

παρουσιάζεται η κατάσταση λογαριασµών του

της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για τη Λαϊκή Τράπεζα

πιστωτικού υπολοίπου είναι  4.652.474,57 ευρώ, όπου

του ποσού των 4.552.474,57 ευρώ µε αποτέλεσµα

ποσό των 100.000 ευρώ. Αυτό συµβαίνει διότι όπως
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έσω (bail-in) 

Πηγή: (Τόπρας, 2013) 

 

λογαριασµών του πελάτη µετά 

Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου. 

όπου στη συνέχεια 

µε αποτέλεσµα να 

διότι όπως αναφέρθηκε 
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παραπάνω σύµφωνα µε τους κανονισµούς του σχεδίου προστασίας καταθέσεων το 

ανώτατο ποσό αποζηµίωσης ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυµα ανέρχεται σε 

100.000 ευρώ. Το ποσό των 4.552.474,57 θα µετατραπεί σε µετοχές της Τράπεζας 

Κύπρου (ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση του τραπεζικού συστήµατος µε 

µετατροπή καταθετών σε επενδυτές-µετόχους).  

 

7.11 Νοµιµοποίηση Της ∆ιάσωσης Εκ Των Έσω 

 

Ακαδηµαϊκές δηµοσιεύσεις συχνά αναφέρονται στο bail-in
24

 ως µία διαδικασία 

ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας µέσω της υποχρεωτικής διαγραφής ή εναλλακτικά 

της µετατροπής των υποχρεώσεων σε ίδια κεφάλαια (Conlon & Cotter, 2014). Αυτό 

καθιστά το bail-in ως ένα εργαλείο-τρόπο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε σκοπό 

την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της τράπεζας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Bail in ονοµάζεται η «διάσωση εκ των έσω» ή η προσφυγή στα χρήµατα των καταθετών 

για τη διάσωση των τραπεζών. Η συµφωνία αυτή υποχρεώνει τα κράτη-µέλη να 

διασφαλίσουν πως σε περίπτωση κατάρρευσης µιας τράπεζας(τραπεζική κρίση) οι πρώτες 

ζηµιές θα επιβαρύνουν τους πιστωτές και τους καταθέτες και όχι τους φορολογούµενους.  
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Πίνακας 15-Νοµικοί ορισµοί του Bail- in 

Χώρα 

Προσέγγισης 

Νοµικό έρεισµα Παρουσίαση και 

εξακρίβωση 

στοιχείων 

Ορισµός 

Κύπρος Νόµος σχετικά µε 

την απόφαση των 

πιστωτικών και 

άλλων ιδρυµάτων 

03.2013 Η δυνατότητα να: 

-καταγραφούν και να 

µετατραπούν τα χρέη 

και οι υποχρεώσεις σε 

µετοχές 

-µειωθεί το χρέος 

(συµπεριλαµβανοµένης 

της µείωσης στο 

µηδέν) και οι 

υποχρεώσεις του 

επιλεγµένου ιδρύµατος 

- ακυρωθούν τα 

χρηµατοπιστωτικά 

µέσα, τα οποία 

εκδίδονται από  ένα 

ίδρυµα για την επίλυση 

των οικονοµικών 

προβληµάτων 

-τροποποιηθεί το ποσό 

των πληρωτέων τόκων  
Πηγή: Banking Recovery and Resolution Directive 

 

Η ηµεροµηνία που έγινε το Bail-in στην Κύπρο είναι το Μάρτιο του 2013 και 

σύµφωνα µε δικαιοδοσίες συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών προτύπων  

εφαρµόστηκε ο πιο λεπτοµερής, λειτουργικός, νοµικός ορισµός (Πίνακας 15). 

Κάποιες από τις  δικαιοδοσίες που χρησιµοποιούνται από  την εξουσία σε κάθε χώρα 

έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία εύρεσης συγκεκριµένης λύσης. 

Λαµβάνοντας υπόψη τον ορισµό το bail-in φαίνεται να είναι ένα σαφές θεσπισµένο 

δικαίωµα(το οποίο τονίζεται και στον ορισµό του ∆ΝΤ), το οποίο δίνει 

αδιαµφισβήτητη εξουσία ώστε να γίνει αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων µιας 

τράπεζας. Η συγκεκριµένη αναδιάρθρωση µπορεί να είναι διπλής µορφής, όµως και 

οι δύο κατευθύνονται ενάντια των καταθετών και των πιστωτών. Μπορεί να 

ολοκληρωθεί µε τη µετατροπή ιδίων κεφαλαίων ή µε τη µείωση όλων των 

δικαιωµάτων και απαιτήσεών τους.  
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Πίνακας 16-Στόχοι του Bail-in 

Χώρα 

Προσέγγισης 

Σκοπός του Bail-in 

Κύπρος -να µεγιστοποιηθούν τα ποσά του bail-in και να ελαχιστοποιηθούν 

οι περαιτέρω κεφαλαιακές ανάγκες 

-να αποφευχθεί η αδυναµία πληρωµής και η αθέτηση των 

υποχρεώσεων 

-να προστατευθούν οι εγγυηµένες καταθέσεις(κάτω των 100.000 

ευρώ) 

-να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα παρέµβασης του ασφαλιστικού 

φορέα των καταθετών 
Πηγή: Banking Recovery and Resolution Directive 

 

 

Το Συµβούλιο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και η Ευρωπαϊκή Αρχή 

Τραπεζών δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στην ανακεφαλαιοποίηση. Με τη βοήθεια των 

παραπάνω µέτρων του Πίνακα 16 η βιωσιµότητα ενός υποβαθµισµένου ιδρύµατος θα 

πρέπει να αποκατασταθεί.   

 

 

 

Πίνακας 17- Πρακτική εφαρµογή του bail-in 

Χώρα Φορείς που υπέστηκαν το bail-in και 

ποσοστά κουρέµατος 

Όνοµα Τράπεζας και 

ηµεροµηνία εφαρµογής 

του bail-in 

Κύπρος -µέτοχοι και οµολογιούχοι(πλήρες 

bail-in) 

-ανασφάλιστοι καταθέτες (κούρεµα 

60%) 

Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου 

Μάρτιος 2013 

-µέτοχοι και οµολογιούχοι(πλήρες 

bail-in) 

-µετατροπή µέρους των 

ανασφάλιστων καταθέσεων σε ίδια 

κεφάλαια(κούρεµα 60%) 

Τράπεζα Κύπρου  

Μάρτιος 2013 

Πηγή: International Monetary Fund(IMF) 

 

 

Ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζεται η διάσωση της κάθε χώρας ποικίλλει 

µεταξύ των χωρών, αλλά η εφαρµογή της είναι παρόµοια.  Στην Κύπρο το κούρεµα 
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συνδέθηκε µε µια δύσκολη πρωτόγνωρη κατάσταση σε όλους τους τοµείς της χώρας. 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 17 κατά κανόνα οι µέτοχοι και οι οµολογιούχοι φαίνεται να 

είναι οι πρώτοι, οι οποίοι επηρεάστηκαν από το bail-in, ανάλογα µε το αν οι κάτοχοι 

ήταν ασφαλισµένοι ή όχι. Όταν η πρόταση για το bail-in τέθηκε υπό εξέταση τα 

προβλήµατα ξεκίνησαν να δηµιουργούνται προβληµατισµοί και να οδηγείται η χώρα 

σε πολυάριθµες αντιπαραθέσεις (Mendez, 2011). Η νοµοθεσία για το bail-in στην 

Κύπρο εφαρµόστηκε, ώστε να ξεπεραστεί γρήγορα η δύσκολη οικονοµική κρίση που 

παρουσιάστηκε στην Κύπρο και συσχετίστηκε µε το διαχωρισµό των δύο 

µεγαλύτερων τραπεζών. Η τραπεζική κρίση έληξε µε µέτρια επιτυχία, αφού θα 

µπορούσαν να εφαρµοστούν άλλοι τρόποι πιο έµµεσοι, όµως όχι τόσο 

αποτελεσµατικοί. Αφενός, το bail-in και η απρόσµενη επιβολή των τεράστιων 

περικοπών στους πιστωτές µπορεί να αναδιοργανώσει το σύστηµα και να επιταχύνει 

την πιθανή κρίση µε το φαινόµενο του ντόµινο (Avgouleas & Goodhart, 2014) , 

αφετέρου η ύπαρξη του bail-in µπορεί να παράσχει το κίνητρο στους πιστωτές για 

µελλοντική συνεχή παρακολούθηση του κινδύνου στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα και 

να επηρεαστεί θετικά η κλάδος της αγοράς.  

Εν κατακλείδι, το bail-in θεωρείται ως ένα ισχυρό και αποτελεσµατικό 

εργαλείο επίλυσης, το οποίο θα µειώσει το κοινωνικό κόστος και συµβάλλει στην 

οµαλοποίηση της διαταραχής των αγορών σε περίπτωση αποτυχίας των τραπεζών. 

Παρουσιάζεται ως µια εναλλακτική λύση στη δηµόσια ανάγκη, ώστε να µη 

χρησιµοποιηθούν τα χρήµατα των φορολογουµένων και να τερµατιστεί η 

δραστηριότητα ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Η κυρίαρχη έννοια του bail-in 

που απορρέει από τους νοµικούς ορισµούς το υποδεικνύει ως εργαλείο πρώιµης 

παρέµβασης σε µια µελλοντική χρεοκοπία του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Τα 

νοµικά πλαίσια του bail-in δοµούνται έτσι ώστε να είναι αναπόφευκτη η παράλειψη 

και παράκαµψή του από τους καταθέτες και τους πιστωτές.    

 

7.12 Μνηµόνιο 

  

 Στο κείµενο του µνηµονίου που συντάχθηκε ανάµεσα στην κυπριακή κυβέρνηση και 

την Τρόικα περιλαµβάνονται και τα παρακάτω: δηµιουργία ειδικού ταµείου, όπου θα 

κατευθύνονται τα έσοδα µετά την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων φυσικού αερίου, 
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µείωση δηµοσίων υπαλλήλων κατά 5.000 έως το έτος 2016, αύξηση ΦΠΑ, αύξηση 

φόρων στις καταθέσεις και αύξηση φόρων στις επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, δίνεται 

επιπλέον χρόνος στη χώρα ώστε να µπορέσει να επιτύχει τους δηµοσιονοµικούς 

στόχους (στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 4% µέχρι το 2017 έναντι του στόχου του 

προηγούµενου έτους).  

Οι µακροπρόθεσµοι στόχοι του µνηµονίου µε τους οποίους ελπίζει η χώρα ότι θα 

σταθεροποιηθεί η οικονοµία της και θα αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των 

επιχειρήσεων, των ξένων επενδυτών και των πολιτών συνοψίζονται σύµφωνα µε το 

Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου ως εξής: 

1. Συνέχιση της τρέχουσας διαδικασία δηµοσιονοµικής προσαρµογής που 

στοχεύσει στην επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος 4% του κυπριακού ΑΕΠ 

το 2017 και τη διατήρησή του στα ίδια περίπου επίπεδα για τα επόµενα 

χρόνια. 

2. ∆ιόρθωση των υπερβολικών ελλειµµάτων του κρατικού προϋπολογισµού µε 

εφαρµογή των συµφωνηθέντων µέτρων στις 23 Νοεµβρίου 2012 σε τεχνικό 

επίπεδο µε το ΑΕΠ της Κύπρου για τα έτη 2012-2017 να ανέρχεται στο 7,5%, 

σε σύγκριση µε το ποσοστό 1,5% του ΑΕΠ που υπολογίζονταν τα µέτρα για 

το έτος 2013.  

3. Ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης  στις 

κοινωνικά αδύναµες οµάδες µε ταυτόχρονο περιορισµό στην αύξηση του 

µισθολογικού κόστους του δηµοσίου και των κοινωνικών επιδοµάτων. 

4. Ρήτρα λήψης επιπρόσθετων µέτρων όταν υπάρξει δηµοσιονοµική απόκλιση.
25

 

Στα εισπρακτέα µέτρα του µνηµονίου περιλαµβάνονται και τα εξής: 

5. Αύξηση βασικού ΦΠΑ στο 18% από 17%. 

6. Αύξηση φόρου καυσίµων κατά 0,07 ευρώ. 

7. Αύξηση φόρου δηµοσίων υπηρεσιών τουλάχιστον κατά 17% από τις 

τρέχουσες τιµές. 

                                                 
25

 Όταν υπάρξει περίπτωση υποαπόδοσης των µέτρων, που καταλήγουν σε χαµηλότερα έσοδα 

ή υψηλότερες κοινωνικές δαπάνες, η κυβέρνηση είναι υπόχρεη να προβεί στη λήψη µέτρων 

πχ µείωση δαπανών. Όταν, όµως, έκτακτα έσοδα της κυπριακής κυβέρνησης υπερβούν το 

στόχο του µνηµονίου πιθανόν να µειωθεί το κρατικό χρέος της χώρας. Για το έτος 2013 ο 

στόχος του ελλείµµατος προβλέπεται να αλλάξει (2,4% του ΑΕΠ αρχικά) αν υπάρξουν 

σηµαντικές απώλειες καταθέσεων στα ασφαλιστικά µέτρα.    
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8. Εισαγωγή φόρου 20% στη διανοµή κερδών από παιχνίδια του ΟΠΑΠ και της 

Εθνικής Λοταρίας στα κέρδη άνω των 5.000 ευρώ. 

9. Αύξηση φόρου για καπνό στα 150 ευρώ από 60 ευρώ/κιλό και αύξηση φόρου 

σε πακέτο 20 τσιγάρων κατά 0,2 ευρώ. 

10. Αύξηση φόρου στην µπύρα κατά 25%(από 4,78 ευρώ στα 6 ευρώ/hl)
26

 

11. Αύξηση φόρου κατανάλωσης στην αιθυλική αλκοόλη από 598,01 ευρώ σε 

956,82 ευρώ/ hl) 

12. Κατάργηση όλων των εξαιρέσεων στην πληρωµή ετήσιου φόρου 350 ευρώ. 

 

7.13 Συνέπειες ∆ιάσωσης Εκ Των Έσω 

 

Η οικονοµική κρίση στην κυπριακή δηµοκρατία ξεκίνησε να δηµιουργείται πολύ πριν 

η χώρα αποκοπεί από τις αγορές. Ο συνδυασµός της κατάστασης των διαφόρων 

πτυχών της οικονοµίας δηµιουργεί την «τέλεια κρίση» (Zenios, 2014). Σύµφωνα µε 

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάποιοι από τους παράγοντες που συνυπήρξαν στην 

οικονοµική κρίση άλλων χωρών (πχ Ιρλανδία) και στην τραπεζική-οικονοµική κρίση 

της Κύπρου, οι οποίοι θεωρούνται υπαίτιοι ως ένα βαθµό είναι: ανεπαρκής εποπτεία, 

σπάταλη κυβέρνηση, ελαττωµατικός δανεισµός, ελεγκτές που δεν αποκαλύπτουν την 

αληθινή διάσταση της κατάστασης, φαινόµενο ντόµινο σε αλληλοεξαρτώµενους 

τοµείς, µη ικανοποιητικές κυβερνητικές εγγυήσεις. 

Η διάσωση εκ των έσω (bail-in) στην Κύπρο το Μάρτιο του 2013 είχε 

αρνητικές συνέπειες σε απαραίτητους για την ανάπτυξή της χώρας τοµείς µε 

αποτέλεσµα την καθοδική της πορεία για ακόµα µία φορά. Οι σηµαντικότερες 

επιρροές στην οικονοµία που παρουσιάστηκαν λόγω της διάσωσης εκ των έσω (bail-

in) ήταν οι εξής: 

Ανεργία: µετά την οικονοµική κρίση το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 

σηµαντικά λόγω του γεγονότος ότι αρκετές επιχειρήσεις έκλεισαν ή έκαναν 

περικοπές (ο κλάδος του εµπορίου ήταν από τους πρώτους κλάδους που 

επηρεάστηκαν). Σύµφωνα µε παλαιότερες υποδείξεις τα άτοµα που πλήττονται πρώτα 

από την ανεργία είναι οι νέοι, οι µετανάστες και οι εργαζόµενοι που βρίσκονται στο 

όριο συνταξιοδότησης. Η κυπριακή στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε τον αριθµό 

                                                 
26

 hl ή hL αναφέρεται στο εκατόλιτρο. 
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εργαζοµένων στο τέλος του 2013 που ανερχόταν σε 389,1 χιλιάδες άτοµα µε τους 

ανέργους να ξεπερνούν τις 56 χιλιάδες άτοµα(56,7 χιλιάδες άτοµα). Σύµφωνα µε 

στοιχεία που τηρούνται στα επαρχιακά γραφεία εργασίας το ποσοστό ανεργίας 

ανήλθε σε 12,7% του εργατικού δυναµικού, το οποίο σηµειώνει αύξηση από το έτος 

2012 που ανερχόταν σε ποσοστό 8,9%. Επίσης, πολλοί νέοι ηλικίας 15-24 ετών 

έχασαν τις δουλειές τους µε το ποσοστό ανεργίας να διαµορφώνεται σε 32% του 

εργατικού δυναµικού. Οι εγγεγραµµένοι άνεργοι αρχές Απριλίου 2013 ανέρχονται σε 

ποσοστό 14,2% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, ενώ την ίδια περίοδο του 

προηγούµενου έτους ανέρχεται στο 10,7%. Το ποσοστό ανεργίας σε άτοµα κάτω των 

25 ετών ανήλθε στο 32,3%. (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου). Οι τοµείς του εµπορίου 

σηµείωσαν αύξηση 1.982 ανέργων, οι υπηρεσίες εστίασης σηµείωσαν αύξηση 1.436 

ανέργων, η δηµόσια διοίκηση σηµείωσε αύξηση 961 ανέργων, ο κατασκευαστικός 

τοµέας σηµείωσε αύξηση 679 ατόµων και ο τοµέας της µεταποίησης σηµείωσε 

αύξηση 646 ανέργων. 

Λιανικό εµπόριο: ο όγκος του λιανικού εµπορίου σηµείωσε τεράστια µείωση 

το έτος 2013 και έφτασε σε ποσοστό 3,6%. Το προηγούµενο έτος η µείωση ήταν 

0,9%. Τον Ιούνιο του 2013 οι πωλήσεις µειώθηκαν κατά 6%. Οι λιανικές πωλήσεις 

άρχισαν να παρακµάζουν και να παρουσιάζουν πτωτική τάση. 

Πωλήσεις-Τζίρος: το Νοέµβριο του 2013 ο δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού 

εµπορίου σηµείωσε µείωση 3,4% σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 

Κύπρου, ενώ το την ίδια χρονική περίοδο του 2013 ο δείκτης παρουσίασε µείωση 

3,3%. Ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εµπορίου στις αρχές του 2013 

µειώθηκε 27,3% σε σύγκριση µε το 2012. 

Κλείσιµο επιχειρήσεων: µετά το «κούρεµα καταθέσεων» πολλές επιχειρήσεις 

έκλεισαν. Από το έτος 2009-2013 περίπου 12.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

σταµάτησαν τη λειτουργία τους, ενώ καθηµερινά κλείνουν περίπου 5 µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. Το 90% των υπόλοιπων µικροµεσαίων επιχειρήσεων βρίσκονται σε 

άµεσο κίνδυνο.  

Απολύσεις: 1 στις 3 επιχειρήσεις στην Κύπρο σύµφωνα µε έρευνα της 

Οµοσπονδίας Εργοδοτών και Βιοµηχάνων θα προχωρήσουν σε µείωση προσωπικού 

τους επόµενους τέσσερις µήνες(περίπου 11%). 



93 

 

Αύξηση τιµών: οι αυξήσεις των τιµών στα αγαθά είναι µεγαλύτερες από τις 

αυξήσεις στους µισθούς. Οι µισθοί των εργαζοµένων παραµένουν στάσιµοι, ενώ οι 

τιµές των αγαθών αυξάνονται διαρκώς. 

Παραγωγικότητα: η παραγωγικότητα παρουσιάζει πτωτική τάση, λόγω της 

παγκόσµιας οικονοµικής στασιµότητας και της αρνητικής εισροής κεφαλαίων. 

Χρηµατοδότηση-∆ανεισµός: η Κύπρος δεν έχει µεγάλη πρόσβαση στις 

διεθνείς αγορές χρηµατοδότησης ως αποτέλεσµα των διαρθρωτικών και 

δηµοσιονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει. Η πολύ περιορισµένη πρόσβαση 

στις διεθνείς αγορές χρηµατοδότησης προέρχεται από την εγχώρια αγορά µε υψηλό 

κόστος. Η αύξηση των επιτοκίων δανεισµού δηµοσίου τοµέα αυξάνει τα επιτόκια 

δανεισµού του ιδιωτικού τοµέα και έτσι επηρεάζεται αρνητικά η αναπτυξιακή 

προοπτική της κυπριακής οικονοµίας.  

 

 

 

∆ιάγραµµα 9-Πληθωρισµός Κύπρου2013-2015 

Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα 
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Πληθωρισµός : η µείωση της αγοραστικής αξίας του χρήµατος και η αύξηση 

των τιµών σε καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες. Σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 9 το 

2013 ο πληθωρισµός κυµάνθηκε στο  -1,04% του ΑΕΠ. Το 2014 το ποσοστό του 

πληθωρισµού ανήλθε στο -1,53%, το οποίο µειώθηκε σηµαντικά λόγω της αύξησης 

του ΦΠΑ, της αύξησης των τιµών σε ενεργειακά προϊόντα και της αύξησης στο φόρο 

κατανάλωσης στον καπνό. Το έτος 2015 το ποσοστό διαµορφώθηκε στο-1,26% του 

ΑΕΠ. 

 

 

∆ιάγραµµα 10-Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Κύπρου 2012-2015 

Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα 

 

 

 

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ: ο συγκεκριµένος δείκτης υπολογίζει τη δυνατότητα 

της οικονοµίας µιας χώρας να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες, ο οποίος 

αντικατοπτρίζει την οικονοµική κατάσταση της χώρας. Ο ρυθµός µεταβολής του 

ΑΕΠ σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 10 ανέρχεται σε 3,2% το έτος 2012 και σε -6% το 

έτος 2013. Το επόµενο έτος σηµειώνει αύξηση µε το ποσοστό να ανέρχεται στο -

1,5%,όπως και το έτος 2015 που διαµορφώνεται σε ποσοστό 1,7%. 
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∆ιάγραµµα 11-Άµεσες Ξένες Επενδύσεις 2013-2015 

Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα 

 

 

 

Άµεσες Ξένες Επενδύσεις: Σύµφωνα µε το παραπάνω ∆ιάγραµµα 11, οι 

άµεσες ξένες επενδύσεις(ΑΞΕ) το 2013 ανήλθαν σε -6,025 δις ευρώ, ενώ το 2014 

ανήλθαν σε -754,355 εκ ευρώ. Σηµαντική για τη χώρα είναι η τεράστια αύξηση των 

ΑΞΕ τα επόµενα έτη, µε το έτος 2015 να σηµειώνει ποσό άµεσων ξένων επενδύσεων 

ύψους 8,011 εκ ευρώ. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός της αντίστροφης τάσης που 

παρουσιάστηκε στις ΑΞΕ από το 2014 ως το 2015 και αυτό οφείλεται στην αύξηση 

του αριθµού των εκατοµµυριούχων επενδυτών από τρίτες χώρες, οι οποίοι 

πολιτογραφήθηκαν Κύπριοι. Η κυπριακή κυβέρνηση αφού εξήγγειλε κίνητρα
27

 µετά 

το Μάρτιο του 2013 πολλοί ήταν οι επενδυτές, οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον για τη 

χώρα. Σύµφωνα µε τον παγκύπριο σύνδεσµο επιχειρηµατιών ανάπτυξης γης και 

οικοδοµών το συνολικό ποσό που επενδύθηκε από Κινέζους αγοραστές ακινήτων 

υπολογίζεται στα 1,4 δις ευρώ. Αν περιληφθεί και το ποσό άλλων επενδύσεων στις 

οποίες προέβησαν οι Κινέζοι στην Κύπρο, τότε το συνολικό ποσό ανέρχεται περίπου 

στα 2 δις ευρώ. Μετά από αυτή τη «συνεργασία» το 2014 οι συνολικές εισαγωγές της 

Κύπρου από την Κίνα(ηλεκτρικός εξοπλισµός, µηχανήµατα, έπιπλα κ.ά.) ανήλθαν 

                                                 
27

 Ισχύει για πολίτες εκτός της ΕΕ, οι οποίοι α) θα αποκτούσαν άδεια παραµονής µε την 

αγορά κατοικίας αξίας τουλάχιστον 300.000 ευρώ και µε καταθέσεις τουλάχιστον 30.000 

ευρώ σε τοπική τράπεζα για τρία χρόνια και β) µε επένδυση ύψους 2,5 εκ ευρώ και αγορά 

ιδιόκτητης κατοικίας αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ θα είχαν το δικαίωµα να 

πολιτογραφηθούν  πολίτες και να εκδώσουν διαβατήριο.   



 

στα 226 εκ ευρώ και οι

ευρώ(φαρµακευτικά προϊόντα

∆ιάγραµµα 12-Μηνιαίες εκροές

 

 

 

Πίνακας 18--Καταθέσεις στο

 

 

 

και οι κυπριακές εξαγωγές στην Κίνα ανήλθαν

προϊόντα, είδη διατροφής και κρασιά) 

Μηνιαίες εκροές καταθέσεων 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα

Καταθέσεις στο τραπεζικό σύστηµα 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα
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ανήλθαν στα 38,8 εκ 

 

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 

 

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 



 

∆ιάγραµµα 13-Απόδοση τραπεζικού

 

Καταθέσεις σε κυπριακές

της Κύπρου σηµείωναν συνεχείς

εξελίξεων στην Ελλάδα. 

προσαρµοσµένα µε τις συναλλαγµατικές

213,6 εκ ευρώ έναντι των 59,1 

15,9 εκ ευρώ το πεντάµηνο

τον Απρίλιο. Οι συνολικές

σε 46,39 δις ευρώ έναντι 46,38 

τον περασµένο Μάιο. Οι καταθέσεις

µείωσης 4,3% τον Απρίλιο

Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

(συµπεριλαµβανοµένης της

τον Απρίλιο του 2015 και 2,14 

δάνεια του τραπεζικού συστήµατος

του 2015 από 63,48 δις ευρώ

µηνιαία βάση τα δάνεια µειώθηκαν

ευρώ τον Απρίλιο(∆ιάγραµµα

έχουν αλλάξει το Μάιο του

Απόδοση τραπεζικού συστήµατος 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα

σε κυπριακές τράπεζες : οι καταθέσεις στο τραπεζικό

σηµείωναν συνεχείς µειώσεις λόγω της αβεβαιότητας των

Ελλάδα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής

τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οι καταθέσεις µειώθηκαν

των 59,1 εκ ευρώ τον Απρίλιο. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν

πεντάµηνο του 2015 σε σύγκριση µε τη µείωση των 435,2 

συνολικές καταθέσεις στο τραπεζικό σύστηµα(Πίνακας

έναντι 46,38 δις ευρώ τον Απρίλιο του 2015 και  

Οι καταθέσεις µειώθηκαν κατά 4,5% σε ετήσια

Απρίλιο του 2015 και µείωσης κατά 7,4% το Μάιο

στοιχεία του Πίνακα 16, οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων

συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας) ανήλθαν σε 2,25 δις ευρώ από 2,21 

και 2,14 δις ευρώ τον αντίστοιχο µήνα του 2014. 

τραπεζικού συστήµατος ανήλθαν σε 62,68 δις ευρώ στα τ

δις ευρώ τον Απρίλιο και 60,95 δις ευρώ το Μάιο

δάνεια µειώθηκαν κατά 318, 4 εκ έναντι µηνιαίας µείωσης

∆ιάγραµµα 12). Τα δάνεια σε ετήσια βάση στους κατοίκους

Μάιο του 2015 έναντι αύξησης 0,7% τον Απρίλιο. 
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Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 

τραπεζικό σύστηµα 

αβεβαιότητας των τελευταίων 

Κεντρικής Τράπεζας, 

καταθέσεις µειώθηκαν κατά 

καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 

των 435,2 εκ ευρώ 

Πίνακας 18) ανήλθαν 

 46,92 δις ευρώ 

ετήσια βάση έναντι 

το Μάιο του 2014. 

κατοίκων τρίτων χωρών 

από 2,21 δις ευρώ 

 2014. Τα συνολικά 

στα τέλη Απριλίου 

Μάιο του 2014. Σε 

µηνιαίας µείωσης 239,3 εκ 

στους κατοίκους δεν 

Απρίλιο. Το Μάιο του 
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2014 µειώθηκαν κατά 5,9%. Τα καταναλωτικά δάνεια υποχώρησαν κατά 2% τον 

πέµπτο µήνα του 2015 έναντι πτώσης 2,1% τον προηγούµενο µήνα του 2015,ενώ η 

µείωση των στεγαστικών δανείων ανήλθε στο 2% από µείωση 2,1%. Τα δάνεια προς 

επιχειρήσεις µειώθηκαν κατά 0,3% έναντι αύξησης 0,3% τον Απρίλιο του 

2015(∆ιάγραµµα 13).  

 

 

∆ιάγραµµα 14-Αποταµιεύσεις και επενδύσεις 

 Πηγή: Eurostat Statistics Explained     

 

 

 

 

Το µεγάλο ποσοστό αποταµιεύσεων και η αύξηση των επενδύσεων βελτίωσε 

την εικόνα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η αποταµίευση των νοικοκυριών 

και των µη χρηµατοδοτικών εταιρειών αν και αρνητική αυξήθηκε το 2015. Η 

ισορροπία αποταµιεύσεων-επενδύσεων των νοικοκυριών  ανήλθε σε ποσοστό -9,2% 

του ΑΕΠ και των µη χρηµατοδοτικών εταιρειών σε ποσοστό -7,5% του ΑΕΠ το έτος 

2015. Η ισορροπία αποταµιεύσεων-επενδύσεων των χρηµατοπιστωτικών εταιρειών 

αυξήθηκε σε 11% του ΑΕΠ το 2015(∆ιάγραµµα 14).     
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∆ιάγραµµα 15-∆ηµόσιο Χρέος 2013-2015 

Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα 

 

 

∆ηµόσιο Χρέος: σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 15 το δηµόσιο χρέος σηµειώνει 

συνεχή άνοδο. Το 2013 ανήλθε σε 143,86% του ΑΕΠ δεδοµένων των οικονοµικών 

συνθηκών και το 2014 αυξάνεται στο 151,86% του ΑΕΠ, λόγω επιπρόσθετου 

δανεισµού που συνέτεινε και στη συσσώρευση ρευστών διαθεσίµων. Το έτος 2015 το 

κυπριακό δηµόσιο χρέος κατέγραψε αύξηση σε σχέση µε το έτος 2014(152,66% του 

ΑΕΠ). Το δηµόσιο χρέος παίζει καθοριστικό ρόλο στη βραχυπρόθεσµη προοπτική 

και τη µακροοικονοµική ισορροπία της χώρας και βρίσκεται ακόµη σε πολύ υψηλά 

επίπεδα. Η µείωση του δηµοσίου χρέους πρέπει να αποτελεί µία από τις 

προτεραιότητες της Κύπρου, η οποία θα οδηγήσει στον περιορισµό των κινδύνων.  
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∆ιάγραµµα 16-Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα 

 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών: η Κύπρος στηρίζεται στο πλεόνασµα του 

λογαριασµού υπηρεσιών για τη µείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών. Η χρηµατοδότηση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών προέρχεται κατά κύρια βάση στις άµεσες επενδύσεις και τον εξωτερικό 

δανεισµό δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Το ισοζύγιο της χώρας επιβαρύνθηκε λόγω 

της ανόδου της τιµής των πετρελαιοειδών και των αυξηµένων εισαγωγικών 

αυτοκινήτων(και πρώτων υλών χάριν στους µειωµένους δασµούς). Το 20012 το 

ισοζύγιο διαµορφώθηκε στα -1.193 δις ευρώ, το επόµενο έτος στα  -1.008 δις ευρώ 

και το 2015 σηµειώνει ραγδαία αύξηση, η οποία φτάνει στα -575.977 εκ ευρώ  

(∆ιάγραµµα 16). 

   

∆ηµοσιονοµικό ισοζύγιο: το 2013 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα διαµορφώθηκε 

στα 933 εκ ευρώ, που αντιστοιχούσε σε 5,1% του ΑΕΠ. Το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο 

σύµφωνα µε στοιχεία της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας παρουσίασε έλλειµµα 

το έτος 2014 της τάξης του 1,5 δις ευρώ ή 8,8% του ΑΕΠ, λόγω της 

ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. Το 2015 το έλλειµµα 

περιορίστηκε στο ποσό των 209 εκ ευρώ ή 1,2% του ΑΕΠ.   
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∆ιάγραµµα 17-∆ιεθνείς Τουριστικές δαπάνες 

 Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα 

 

 

 

Τουρισµός: το ∆ιάγραµµα 17 παρουσιάζει τις δαπάνες, που ξόδεψαν οι 

τουρίστες στην Κύπρο τα έτη 2013-2015. Το 2013 οι δαπάνες ανήλθαν σε 11,9% των 

συνολικών εισαγωγών, ενώ το 2014 αυξήθηκαν σε ποσοστό 12,6%. Το 2015 το 

ποσοστό δαπανών µειώθηκε ελάχιστα και διαµορφώθηκε σε 12,1% των συνολικών 

εισαγωγών. Σύµφωνα µε στοιχεία του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού(ΚΟΤ), οι 

χώρες οι οποίες προτιµούν και επιλέγουν την Κύπρο συνήθως ως τουριστικό 

προορισµό είναι οι εξής: Ηνωµένο Βασίλειο, Ρωσία, Σουηδία, Γερµανία και Ελλάδα. 

Τον Αύγουστο του 2014 οι τουρίστες από το Ηνωµένο Βασίλειο ήταν 135.424, οι 

Ρώσοι 110.725, οι Σουηδοί 16.642, οι Γερµανοί 8.356 και οι Έλληνες 7.472. Το 

επόµενο έτος το σύνολο των τουριστών για τους µήνες Ιανουάριος-Αύγουστος 

ανήλθε σε 1.842.700 άτοµα. Οι Άγγλοι τουρίστες ανήλθαν σε 713.774 άτοµα και οι 

Ρώσοι τουρίστες σε 388.398. Οι Έλληνες τουρίστες το 2015 υπολογίστηκαν σε 

92.570, οι οποίοι ήταν τρίτοι σε αριθµό σε σχέση µε το προηγούµενο έτος που ήταν 

πέµπτοι όσο αφορά την κατάταξη των κρατών µε τους περισσότερους τουρίστες στην 

Κύπρο. Οι Σουηδοί που επέλεξαν την Κύπρο ανήλθαν σε 78.545 άτοµα, οι Γερµανοί 

τουρίστες σε 70.253 άτοµα. Σηµειώθηκε αύξηση αφίξεων τουριστών από το Ισραήλ 

µε ποσοστό 5,9%.  
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Πίνακας 19-Χαρακτηριστικά τουριστών 

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών Κύπρου 

 

 

 

 

Ο σκοπός του ταξιδιού για τους τουρίστες για το είναι οι διακοπές µε ποσοστό 

91,9% το έτος 2014 και 87,4% το 2015, η επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς µε 

ποσοστό 6,9% το 2014 και 10,9% το 2015 και το ποσοστό 1,1% και 1,6%  επιλέγει 

την Κύπρο για επιχειρηµατικούς λόγους για τα έτη 2014 και 2015 αντίστοιχα. Οι 

γυναίκες αποτελούν το 59,3%  των τουριστών  το 2014 και το 55,9% το έτος 2015 και 

οι άνδρες το 40,7% το 2014 και 44,1%, ενώ οι περισσότεροι τουρίστες ανήκαν στην 

κατηγορία 20-44 χρονών και για τα δύο έτη (Πίνακας 19).   
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Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης Τράπεζας Κύπρου έτους 2013 

Μετά την απορρόφηση των εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας από την Τράπεζα 

Κύπρου, ο όµιλος έπρεπε να κερδίσει και πάλι την εµπιστοσύνη των πελατών της και 

να ξεκινήσει µια νέα πορεία. 

Αποδοτικότητα: ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαµορφώθηκε στο 47%, ενώ 

το προηγούµενο έτους διαµορφώθηκε στο 59%. Το έτος 2013 τα συνολικά έσοδα 

ανήλθαν 1.174 εκ ευρώ. Το καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 999 εκ ευρώ και το καθαρό 

επιτοκιακό περιθώριο
28

 σε 3,62%. Τα συνολικά έξοδα του έτους ανήλθαν σε 552 εκ 

ευρώ, όπου τα συνολικά έξοδα του τέταρτου εξαµήνου ανήλθαν σε 130 εκ ευρώ 

µειωµένα κατά 5% σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο του 2013. 

Ρευστότητα: οι συνολικές χορηγήσεις ανήλθαν σε 26,7 δις ευρώ και οι 

συνολικές καταθέσεις σε 15 δις ευρώ. Ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις 

διαµορφώθηκε στο 145% και το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων δανείων σε 

ποσοστό 49%,αυξηµένο κατά 0,2% σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο. Η χρηµατοδότηση 

του Οµίλου από το ELA µειώθηκε σε 9,56 δις ευρώ από 9,86 δις ευρώ. Ο δανεισµός 

από την ΕΚΤ ανήλθε σε 1,4 δις ευρώ. Οι ζηµιές για αποµείωση δανείων και 

απαιτήσεων ανήλθαν σε 1.067 εκ ευρώ, ποσό µειωµένο σε σχέση µε το 2012 που 

ανήλθε σε 1.339 εκ ευρώ. Το κέρδος πριν τις αποµειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης 

και τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες ανήλθε σε 375 εκ ευρώ σε σχέση µε το 2012 

που ανήλθαν σε 622 εκ ευρώ. Η ζηµιά από την πώληση εργασιών των καταστηµάτων 

στην Ελλάδα διαµορφώθηκε σε 1.366 εκ ευρώ. 

Κεφαλαιακή Επάρκεια: το 2013 ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

ανήλθε σε 10,5%, ενώ το 2012 ανήλθε σε 0,9%. Τα ίδια κεφάλαια του οµίλου 

ανήλθαν σε 2.656 εκ ευρώ.  

  

                                                 
28

 Ο λόγος της διαφοράς µεταξύ εσόδων και εξόδων τόκων προς το σύνολο των κερδοφόρων 

στοιχείων ή του συνόλου ενεργητικού. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του καθαρού 

επιτοκιακού περιθωρίου τόσο υψηλότερη είναι η επιβάρυνση προς τους δανειολήπτες ή 

χαµηλότερη η απόδοση προς τους καταθέτες. Ποσοστό µεγαλύτερο του 2% είναι αποδεκτό 

από τη διοίκηση της τράπεζας, διότι αφήνει υψηλά περιθώρια οργανικής 

κερδοφορίας(Γραµµατεία Εργασιακών Σχέσεων και Συµβάσεων). 



 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

8.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται

δηµοκρατίας και οι προοπτικές

∆ιάγραµµα 18-Ακαθάριστο Εγχώριο

 

 

 

Η αύξηση του πραγµατικού

όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα

τοµέα του τουρισµού, στην

αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ

1,6% και το 2018 µε ποσοστό

σταθµισµένης συναλλαγµατικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

 

 

κεφάλαιο αναλύονται η οικονοµική κατάσταση της

προοπτικές εξέλιξης για τη χρονική περίοδο 2016-2017.

 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 2016 

Πηγή: Παγκόσµια

πραγµατικού ΑΕΠ επιταχύνθηκε και ανήλθε το 2016 

∆ιάγραµµα 18. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ οφείλεται

στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση και στο χαµηλό πληθωρισµό

πραγµατικού ΑΕΠ κατ’ εκτίµηση θα υποχωρήσει το 2017 

µε ποσοστό 1,8% λόγω της υποτίµησης της

συναλλαγµατικής ισοτιµίας και του 

104 

ΥΠΡΙΑΚΗΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

κατάσταση της κυπριακής 

2017. 

 

Παγκόσµια Τράπεζα 

ανήλθε το 2016 στο 2,8% 

οφείλεται στο δυναµικό 

χαµηλό πληθωρισµό. Η 

το 2017 µε ποσοστό 

υποτίµησης της πραγµατικής 

του αρνητικού 
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πληθωρισµού(Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Ο κίνδυνος απόκλισης από τις προβλέψεις είναι 

υψηλός.  

 

 

 

∆ιάγραµµα 19--Επενδύσεις 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

 

 

Σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 19 η αύξηση των επενδύσεων για τα έτη 2015 και 

2016 βασίστηκε στις σηµαντικές κατασκευές οι οποίες ανήλθαν σε ποσοστό περίπου 

12,5% του ΑΕΠ για το έτος 2015 και  περίπου 14% το 2016. Οι επενδύσεις σε 

εξοπλισµό φαίνονται πιο υποτονικές µε ποσοστό περίπου 5,6% και 7% για τα έτη 

2015 και 2016 αντίστοιχα. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι επενδύσεις 

προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,9% το 2017 και κατά 3,4% το 2018. Η ζήτηση για 

πιστώσεις σύµφωνα µε τους δείκτες ερευνών παρουσιάζεται χαµηλή, αλλά συνεχίζει 

να ξεπερνά την προσφορά. Η σταθεροποίηση των επενδύσεων οφείλεται ακόµα στο 

χαµηλό ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασµα και στην έλλειψη πιστώσεων.  

Πληθωρισµός: το ποσοστό πληθωρισµού του συνολικού εναρµονισµένου 

δείκτη τιµών καταναλωτή παραµένει αρνητικό για το έτος 2016 µε ποσοστό -1,2%. Η 

πτώση των τιµών καταναλωτή επισηµαίνει την πτωτική πορεία των τιµών ενέργειας 

και ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ µειώθηκε κατά 0,8%. Ο ονοµαστικός πληθωρισµός 

παρουσιάζεται αρνητικός µε ποσοστό -0,7% το 2016. Τα περιθώρια κέρδους είναι 

υψηλά σε σύγκριση µε προηγούµενα έτη. Οι τιµές καταναλωτή εκτιµάται ότι θα 
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παρουσιάσουν µέτρια αύξηση παράλληλα µε τη σταθερή µείωση της ανεργίας. Το 

2017 αναµένεται να αυξηθεί ο πληθωρισµός στο 1,7%  και στο 1,4% το 2018. 

 

 

  

Πίνακας 20-Ποσοστά ανεργίας Κύπρου και ΕΕ 

 

     Πηγή: Eurostat Statistics Explained 

 

 

Την περίοδο 2015-2017 η ανεργία µειώνεται στην Κύπρο και στις χώρες της 

ΕΕ. Το 2015 το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται σε ποσοστό 15% του συνόλου του 

εργατικού δυναµικού. Το συγκεκριµένο ποσοστό προερχόταν από τη µείωση της 

απασχόλησης, αλλά και από την αύξηση του εργατικού δυναµικού(αυξηµένος 

αριθµός αλλοδαπών). Το ίδιο έτος στις χώρες το ποσοστό ανεργίας στις χώρες της ΕΕ 

ανήλθε σε ποσοστό 10,9%. Το έτος 2016 το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο 

διαµορφώθηκε στο 13,1%, ενώ οι χώρες της ΕΕ σηµειώνουν µείωση µόλις 0,9% µε 

ποσοστό 10%. Στις αρχές του  2
ου

 τριµήνου του 2017 η Κύπρος παρουσιάζει  φανερή 

µείωση του ποσοστού ανεργίας µε ποσοστό να ανέρχεται σε 11,6% και οι χώρες της 

ΕΕ συνεχίζουν να έχουν χαµηλότερα ποσοστά µείωσης µόλις 0,7%, ποσοστό που 

φτάνει το 9,3% του συνόλου του εργατικού δυναµικού. Σύµφωνα µε στοιχεία του 

Τµήµατος Στατιστικής και Ερευνών ένας στους πέντε άνεργους στην Κύπρο είναι 

κάτοχος πανεπιστηµιακού διπλώµατος, ενώ ποσοστό µεγαλύτερο του 50%  είναι 

άτοµα τουλάχιστον δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης(Πίνακας 20). Το ποσοστό ανεργίας  

στις χώρες της ΕΕ σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζεται ότι θα 

παρουσιάσει µείωση στα τέλη του 2017 και θα ανέλθει σε ποσοστό 8,1% και σε 

ποσοστό 7,8% το 2018. 

∆ηµόσιο Χρέος: το συνολικό δηµόσιο έλλειµµα και ο δείκτης δηµόσιου 

χρέους προς ΑΕΠ σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναµένεται να µειωθεί από 

Χώρες 2015 2016 Απρ2017 

Κύπρος 15% 13,1% 11,6% 

Χώρες ΕΕ 10,9% 10% 9,3% 
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1,7% του ΑΕΠ το 2016 σε 1,4% για τα έτη 2017-2018, λόγω των χαµηλών επιτοκίων 

και της βελτίωσης στην αγορά εργασίας, όπου καταβάλλονται φόροι και εισφορές 

από περισσότερα άτοµα από αυτά που λαµβάνουν κοινωνικές παροχές. Ο δείκτης 

χρέους προς ΑΕΠ υπολογίζεται να ανέλθει σε 90,4% το 2017 και να µειωθεί σε 

89,2% το 2018.  

 

 

 

∆ιάγραµµα 20-Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

Πηγή: Eurostat Statistics Explained 

 

 

Το έλλειµµα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών µειώνεται από 3% του ΑΕΠ 

για το έτος 2015 στο 1,6% του ΑΕΠ για το 2016, στο οποίο συνέβαλαν οι υψηλότερες 

καθαρές εξαγωγές υπηρεσιών. Το αρνητικό ισοζύγιο δευτερογενούς εισοδήµατος 

µειώθηκε σε περίπου -2,5% του ΑΕΠ αποτέλεσµα των σηµαντικών εµβασµάτων και 

του κόστους εµπορικής προώθησης
29

. Το πρωτογενές πλεόνασµα µειώθηκε σε -2,3% 

                                                 
29

 Με το κόστος εµπορικής προώθησης επιβαρύνονται οι κυπριακές επιχειρήσεις, οι οποίες 

προσπαθούν να προσελκύσουν νέους πελάτες. 



108 

 

του ΑΕΠ το 2016, διότι επιβλήθηκαν υψηλότερες πληρωµές τόκων σε µη µόνιµους 

κατοίκους(∆ιάγραµµα 20). Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε λόγω της 

υποτίµησης της πραγµατικής σταθµισµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας µε ποσοστό -

1,6% του ΑΕΠ το τρίτο τρίµηνο του 2016 σε σχέση µε το -4,3% του ΑΕΠ το έτος 

2014.   

 

 

∆ιάγραµµα 21-Ανεξόφλητα ∆άνεια σε κατοίκους εσωτερικού 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 

 

 

Σύµφωνα µε το παραπάνω ∆ιάγραµµα 21 το µεικτό απόθεµα δανείων σε 

νοικοκυριά και µη χρηµατοπιστωτικές εταιρείες µειώθηκε κατά 1,9 δις ευρώ σε 

ετήσια βάση το ∆εκέµβριο του 2016. Το συνολικό ύψος των δανείων των κυπριακών 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µειώθηκε κατά 11% σε ετήσια βάση το ∆εκέµβριο 

του 2016, λόγω της αυξηµένης χρήσης των συµφωνιών ανταλλαγής χρέους µε 

περιουσιακά στοιχεία και της διαγραφής χρέους από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

για να αναδιαρθρωθούν τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια.  
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∆ιάγραµµα 22-Αναδιάρθρωση χρέους του µη χρηµατοπιστωτικού ιδιωτικού τοµέα 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 

  

 

 

Το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων δανείων για το µη χρηµατοπιστωτικό 

ιδιωτικό τοµέα µειώθηκε περίπου 12% ανήλθε σε 24,6 δις ευρώ τον Οκτώβριο του 

2016 έναντι 28,1 δις ευρώ την ίδια χρονική περίοδο του έτους 2015(∆ιάγραµµα 22). 

Ο τοµέας των κατασκευών αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο µέρος του συνόλου των 

µη εξυπηρετούµενων δανείων αλλά και των εξυπηρετούµενων δανείων(το 2016 τα µη 

εξυπηρετούµενα δάνεια ανήλθαν σε ποσοστό 59%  του συνόλου των δανείων για τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις). Το ποσοστό των καθυστερούµενων οφειλών πέραν των 

90 ηµερών από δάνεια ιδιωτικού τοµέα µειώθηκε στο 42% το 2016 έναντι του 

ποσοστού 45% το προηγούµενο έτος. Το ποσοστό που καταβλήθηκε παρέµεινε 

σχετικά σταθερό στο 39% των µη εξυπηρετούµενων δανείων για το έτος 2016 έναντι 

του ποσοστού 38% το έτος 2015. Το Σεπτέµβριο του 2016 τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα διεκπεραίωσαν τους στόχους τους σχετικά µε τον αριθµό προτεινόµενων 

λύσεων αναδιάρθρωσης δανείων. Η τάση να µετατραπούν τα τοκοχρεολυτικά 

δάνεια
30

 σε δάνεια εφάπαξ αποπληρωµής κατά τη λήξη εκτιµάται ότι θα 

αποδυναµώσει την αξιοπιστία των στατιστικών παρακολούθησης, διότι η 

εξυπηρέτηση του χρέους µετατίθεται στη λήξη της διάρκειας του δανείου. 

 

                                                 
30

 ∆άνεια µε προγραµµατισµένες περιοδικές πληρωµές 



110 

 

 

∆ιάγραµµα 23- Εξέλιξη τραπεζικών καταθέσεων 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 

 

 

 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΚτΚ οι καταθέσεις αυξήθηκαν το 2016 και η 

εµπιστοσύνη των πελατών προς τις τράπεζες ενισχύθηκε. Στα τέλη του δευτέρου 

τριµήνου η ρευστότητα των ελληνικών θυγατρικών ανακτήθηκε µε ποσό µεγαλύτερο 

των 600 εκ ευρώ. Το σύνολο των καταθέσεων στην Κύπρο αυξήθηκε περίπου 6,3% 

το ∆εκέµβριο του 2016(∆ιάγραµµα 23). Τα µεγαλύτερα ποσοστά αύξησης σε ετήσια 

βάση υπολογίστηκαν για τα νοικοκυριά από µη µόνιµους κατοίκους της Κύπρου και 

τις κυπριακές µη χρηµατοπιστωτικές εταιρείες. Από τις καταθέσεις εξαρτώνται τα 

κυπριακά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ώστε να είναι σε θέση να χρηµατοδοτούν τις 

δανειακές τους δραστηριότητες. Η ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού των 

τραπεζών είναι απαραίτητο να βελτιωθεί για να καθορίσει τους όρους σχετικά µε τη 

συγκέντρωση κεφαλαίων στο µέλλον.  
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∆ιάγραµµα 24- Χρέος ιδιωτικού τοµέα 

Πηγή: Εurostat Statistics Explained 

 

 

 

Σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 24 το χρέος του µη χρηµατοπιστωτικού ιδιωτικού 

τοµέα ανήλθε σε ποσοστό 356% του ΑΕΠ για το έτος 2016 και είναι το υψηλότερο 

σε σχέση µε άλλες χώρες της ΕΕ.  Ο δείκτης του χρέους προς το ΑΕΠ των µη 

χρηµατοδοτικών εταιρειών  παραµένει σταθερό το 2015 µε ποσοστό 149%. Το χρέος 

των νοικοκυριών µειώθηκε σε 129% του ΑΕΠ το έτος 2016  έναντι του ποσοστού 

131% το έτος 2014. Το χρέος των µη χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων ειδικού σκοπού 

διαµορφώθηκε στο ποσοστό 75% του ΑΕΠ. Το χρέος των νοικοκυριών ανέρχεται σε 

ποσοστό 198% του ακαθάριστου διαθέσιµου εισοδήµατος το 2015 και οι 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις τους αποτελούν το 56% των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων ενεργητικού για το δεύτερο τρίµηνο του 2016.  Το χρέος των µη 

χρηµατοπιστωτικών εταιρειών ανέρχεται για το έτος 2016 σε 931% του ακαθάριστου 

λειτουργικού πλεονάσµατος και το ποσοστό των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεών 

τους ανήλθε σε ποσοστό 171% το 2016. Ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια των 

επιχειρήσεων(δεν συµπεριλαµβάνονται οι οντότητες ειδικού σκοπού) αυξήθηκε σε 

ποσοστό 171% σε σχέση µε το ποσοστό 166% το έτος 2015. Παρατηρούµε ότι το 

χρέος του ιδιωτικού τοµέα των µη χρηµατοπιστωτικών εταιρειών µειώθηκε το 2016. 

Αυτό συµβαίνει κατά κύριο λόγο λόγω των διαγραφών χρέους και των συµφωνιών 
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ανταλλαγής χρέους
31

(αποτελέσµατα αποτίµησης) και έπειτα λόγω της εξυπηρέτησης 

δανείων.  

                 

                     

∆ιάγραµµα 25-Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 

 

 

 

 

Η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση ανήλθε σε ποσοστό -118% του ΑΕΠ το 

τρίτο τρίµηνο του 2016 έναντι του ποσοστού -147% του ΑΕΠ το έτος 2014. Η 

καθαρή διεθνής επενδυτική θέση του δηµόσιου τοµές διαµορφώθηκε περίπου στο 

ποσοστό -80% του ΑΕΠ. Το εξωτερικό δηµόσιο χρέος περιλαµβάνει το ποσό των 7,3 

δις ευρώ σε δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και το ∆ΝΤ και 

δάνειο της ρωσικής κυβέρνησης ύψους 2,5 δις ευρώ. Οι ξένες καταθέσεις ανήλθαν 

στο ποσοστό 110% του ΑΕΠ το τρίτο τρίµηνο του 2016.  

                                                 
31

 Με τη χρήση των συµφωνιών ανταλλαγής χρέους δίνεται η δυνατότητα στα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για κατοχή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων στους 

ισολογισµούς τους για έως και τρία έτη και δεν επηρεάζεται αρνητικά η τρέχουσα 

κερδοφορία τους. 
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∆ιάγραµµα 26-Απόδοση οµολόγου λήξεως 2020 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 

 

 

 

 

Η επαναλειτουργία αγοράς εγχώριων γραµµατίων δηµοσίου 

επαναλειτούργησε το Φεβρουάριο του 2015 µέσω δηµοπρασιών. Κάθε µήνα γίνεται 

δηµοπρασία για ποσό ύψους περίπου 200 εκ ευρώ σε εκδόσεις 30 ηµερών, 3 

µηνών(απόδοση πρώτης έκδοσης 2,96% και τελευταίας έκδοσης Σεπτεµβρίου 1,87%)  

και 6µηνών. Το Μάιο εκδόθηκε 7ετές διάρκειας οµόλογο αναφοράς υπό το 

πρόγραµµα Euro Medium Term Note ύψους 1 δις ευρώ µε απόδοση 4% και 

ονοµαστικό επιτόκιο 3,875% . Σε αυτό επένδυσαν κυρίως διαχειριστές ταµείου µε 

ποσοστό 45% και διαχειριστές ταµείων αντιστάθµισης κινδύνου µε ποσοστό 40%. Οι 

πρώτες αγορές κυβερνητικών τίτλων της χώρας πραγµατοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 

2015 για το ποσό των 98 εκ ευρώ. Τον Ιούνιο εκταµιεύτηκαν συγχρόνως η πέµπτη, η 

έκτη και η έβδοµη δόση του ∆ΝΤ συνολικού ποσού 278 εκ ευρώ και τον Ιούλιο έγινε 

εκταµίευση συνολικού ύψους 100 εκ ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό 

Σταθερότητας. Η όγδοη δόση θα εκταµιευθεί από το ∆ΝΤ ποσό ύψους 126 εκ ευρώ 

τους µήνες Σεπτέµβριο-Οκτώβριο και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας 

ποσό ύψους 500 εκ ευρώ. Οι συνολικές εκταµιεύσεις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό 

Σταθερότητας και το ∆ΝΤ µέχρι το τέλος του 2015 ανήλθαν στα 630 εκ ευρώ και 822 

εκ ευρώ αντίστοιχα.    
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Πίνακας 21-Βασικοί δείκτες επιδόσεων για τράπεζες υπό παρακολούθηση 

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 

 

 

 

Ποιότητα ενεργητικού: η Τράπεζα Κύπρου και η Συνεργατική Κεντρική 

Τράπεζα είναι σε θέση να καλύψουν τους στόχους που τους τέθηκαν µέχρι το τέλος 

του 2017 λόγω της στήριξης που έλαβε µέσω του bail-in των καταθετών η Τράπεζα 

Κύπρου και η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα µέσω του bail-out του κράτους. Από 

τον Πίνακα 19 διαπιστώνουµε ότι ο δείκτης κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων για την Τράπεζα Κύπρου είναι σε θετική πορεία για την επίτευξη των 

στόχων. Τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα(ΣΠΙ) πρέπει να καταβάλουν 

περισσότερη προσπάθεια. Ο δείκτης κάλυψης µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι 

αναγκαίο και κατάλληλο αν βρίσκεται εντός του επιπέδου του ποσοστού 50%.  Όσον 

αφορά τα ΣΠΙ ο στόχος για τα ανοίγµατα των τραπεζών πέραν των 90 

ηµερών(αποµειωµένα δάνεια και καθυστερούµενα δάνεια πέραν των 90 ηµερών αλλά 

όχι αποµειωµένα) είναι η µείωσή τους µέχρι το τέλος του 2017 σε ποσό ύψους σχεδόν 

4,5 δις ευρώ. Στα τέλη του δεύτερου τριµήνου του 2015 τα ανοίγµατα ανήλθαν σε 6,8 

δις ευρώ. Το κόστος κινδύνου
32

 της Τράπεζας Κύπρου ανήλθε στο 2,2% στα τέλη 

Ιουνίου και ο στόχος για το 2017 είναι µικρότερο από 1%, ενώ για τα ΣΠΙ ο στόχος 

είναι να ανέλθει σε ποσοστό µικρότερο του 2% έναντι του 0,8% για τον Ιούνιο του 

2015(Πίνακας 21). 

                                                 
32

 Ετήσιες προβλέψεις για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια ως ποσοστό συνόλου των δανείων. 
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Χρηµατοδότηση: ο στόχος της µείωσης της εξάρτησης της Τράπεζας Κύπρου 

από το ευρωσύστηµα ανέρχεται σε ποσοστό µικρότερο από 25% και είναι ένας από 

τους βασικούς της στόχους. Στα τέλη του Ιουνίου του 2015 το ποσοστό αυτό 

ανερχόταν σε 25% σε σύγκριση µε 37% το Μάρτιο του 2014. Ο στόχος που τέθηκε 

στα ΣΠΙ συνδέεται µε τα καθαρά δάνεια προς καταθέσεις και διαµορφώνεται σε 

77,6% στα τέλη Ιουνίου 2015 σε σχέση µε το στόχο του 2017 που ανέρχεται σε 

ποσοστό µικρότερου του 85%. 

Κεφάλαια: ο στόχος για τα ΣΠΙ σχετικά µε το δείκτη κύριων βασικών 

πρωτοβάθµιων κεφαλαίων I είναι µεγαλύτερος του 15% ,ενώ τον Ιούνιο του 3015 

ανέρχεται σε ποσοστό 13,5%. Ο στόχος για την Τράπεζα Κύπρου είναι να ξεπεράσει 

το 12% και τέλη του Ιουνίου 2015 ανέρχεται ήδη στο 14,9%. Στα ΣΠΙ τέθηκε και ο 

δείκτης µόχλευσης
33

 σαν στόχος, τον οποίο ξεπερνούν(στόχος µικρότερος από 10x, 

Ιούνιος 2015 ίσος µε 12x) και θα πρέπει να βελτιώσουν το σύνολο των περιουσιακών 

στοιχείων ώστε να επιτευχθεί. 

Περιθώρια και αποδοτικότητα: ο στόχος σχετικά µε το καθαρό επιτοκιακό 

περιθώριο έχει ήδη επιτευχθεί για την Τράπεζα Κύπρου, ενώ τα ΣΠΙ είναι πολύ κοντά 

ώστε να τον πετύχουν. Το ίδιο ισχύει και για το δείκτη κόστους προς έσοδα, όπου τα 

ΣΠΙ έχουν ήδη πετύχει το στόχο και η Τράπεζα Κύπρου χρειάζεται περισσότερη 

προσπάθεια(Στόχος 2017 40%-45%, Ιούνιος 2015 36%). Τα ΣΠΙ έχουν µειώσει τον 

αριθµό υποκαταστηµάτων στα 256 έναντι του στόχου 258 υποκαταστήµατα και ο 

στόχος σχετικά µε τη µείωση του αριθµού των  εργαζοµένων µέχρι το τέλος του 2017 

θα έχει επιτευχθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Σύνολο του ενεργητικού προς το συµφέρον των µετόχων. 
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Πίνακας 22-Ανάλυση βιωσιµότητας χρέους (% ΑΕΠ) 

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών Κύπρου 

 

 

 

Τα σενάρια ευαισθησίας σε σχέση µε το βασικό σενάριο σύµφωνα µε τον Πίνακα 22 

διεξήγαγαν  τα εξής αποτελέσµατα:  

• Το σενάριο 1(αυξηµένο επιτόκιο κατά µισή ποσοστιαία µονάδα) εµφανίζει 

απόκλιση από το βασικό σενάριο, αλλά το δηµόσιο χρέος αποκλίνει µόνο 

κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ από το βασικό σενάριο στο τέλος του 

2020. Περιορίζεται κάτω από το 100% , όµως το δηµόσιο χρέος κρίνεται 

βιώσιµο. 

• Το σενάριο 2(µειωµένος ρυθµός ανάπτυξης κατά µισή µονάδα ετησίως) 

αποκλίνει από το βασικό σενάριο και το δηµόσιο χρέος αποκλίνει κατά 25 

περίπου ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ από το βασικό σενάριο στο τέλος του 

2020 και το δηµόσιο χρέος κρίνεται µη βιώσιµο. 

• Το σενάριο 3(µειωµένο πρωτογενές ισοζύγιο κατά µισή ποσοστιαία µονάδα 

ετησίως) παρουσιάζει µεν απόκλιση  από το βασικό σενάριο(το δηµόσιο 

χρέος αποκλίνει ατά 10 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ από το βασικό σενάριο 

µέχρι το τέλος του 2020 µε καθοδική πορεία όπου το δηµόσιο χρέος 

ανέρχεται στο 98,5% του ΑΕΠ), αλλά το δηµόσιο χρέος κρίνεται βιώσιµο. 

• Το σενάριο 4 (συνδυασµός των 1-3 πιο πάνω µε αποκλίσεις της τάξης του ¼ 

µονάδας από βασικό σενάριο) παρουσιάζει αρνητικές αποκλίσεις σε σχέση µε 
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το βασικό σενάριο(δηµόσιο χρέος αποκλίνει 13 περίπου ποσοστιαίες µονάδες 

του ΑΕΠ από το βασικό σενάριο του 2020), όµως το δηµόσιο χρέος κρίνεται 

βιώσιµο. 

 

 

                                         

Πίνακας 23-Εσοδα από τουρισµό 

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

 

 

 

Τουρισµός: οι αφίξεις των τουριστών αυξήθηκαν κατά 20% περίπου το έτος 

2016, αποτέλεσµα της ανταγωνιστικότητας των τιµών. Αυτό διαπιστώνεται από την 

υποτίµηση της πραγµατικής σταθµισµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας του έτους 

2015 λόγω του χαµηλού πληθωρισµού της Κύπρου. Η ανταγωνιστικότητα του 

τουρισµού εξαρτάται από τις επενδύσεις, οι οποίες µε την αύξησή τους συµβάλλουν 

στην αύξηση του τοµέα του τουρισµού και της παραγωγικότητας. Σύµφωνα µε 

στοιχεία της Έρευνας Ταξιδιωτών(Πίνακας 23) τον Απρίλιο του 2017 τα έσοδα από 

τον τοµέα του τουρισµού αυξήθηκαν 37,5% και ανήλθαν σε 189,6 εκ ευρώ έναντι 

137,9 εκ ευρώ τον Απρίλιο του 2016. Τα έσοδα του τουρισµού για τους µήνες 

Ιανουάριο-Απρίλιο αυξήθηκαν µε ποσοστό 25,3%(357,7 εκ ευρώ το 2017 έναντι 

285,5 εκ ευρώ την ίδια χρονική περίοδο το 2016). Το Μάρτιο του 2017 τα έσοδα 

αυξήθηκαν κατά 6,4%. Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Απρίλιο του 2017 

αυξήθηκε µε ποσοστό 8,3% και υπολογίστηκε στα 662,06 ευρώ έναντι 611,37 ευρώ 

τον Απρίλιο του 2016. Οι χώρες που επέλεξαν την Κύπρο ως τουριστικό προορισµό 

το έτος 2017 ήταν: το Ηνωµένο Βασίλειο µε αύξηση 3,3% στην κατά κεφαλή δαπάνη 

σε σχέση µε το 2016(725,67 ευρώ έναντι 702,67 ευρώ), η Ρωσία µε αύξηση της κατά 

κεφαλή δαπάνης κατά 19,2%(782,05 ευρώ έναντι 653,62 ευρώ) και η Γερµανία µε 
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αύξηση 26,5%(742,17 ευρώ έναντι 586,57 ευρώ). Ο τουρισµός στην Κύπρο ανέκαθεν 

ήταν ανεπτυγµένος λόγω των κυβερνητικών µέτρων που είχε λάβει: χαµηλότοκα 

δάνεια, εγγυήσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις. Σύµφωνα µε τον Κυπριακό 

Οργανισµό Τουρισµού(ΚΟΤ) η Κύπρος αποτελεί σηµαντικό τουριστικό προορισµό 

και κέντρο παροχής τραπεζικών και ναυτιλιακών υπηρεσιών(αποτελεί ναυτιλιακό 

κέντρο και κατέχει την έκτη θέση σε παγκόσµιο επίπεδο ως ναυτιλιακή δύναµη). Ο 

τοµέας των υπηρεσιών(τουρισµός, επικοινωνίες, εµπόριο, δηµόσια διοίκηση, 

τραπεζικές εργασίες, νοµικές υπηρεσίες κ.ά.) αντιπροσωπεύει το 77% του ΑΕΠ και 

απασχολεί σχεδόν το 71% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Ο τοµέας του 

τουρισµού ανέρχεται στο 9,4% του ΑΕΠ και απασχολεί το 11% του εργατικού 

δυναµικού.        

  

Ρυθµός ανάπτυξης: σύµφωνα µε τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Eurostat) η ανάπτυξη της κυπριακής οικονοµίας το δεύτερο τρίµηνο του 

2017 ανήλθε σε ετήσια βάση στο 3,5%. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τα επίπεδα 

ανάπτυξης πριν την τραπεζική κρίση του 2013 ανέρχονταν σε ποσοστό 4%. Τα 

παραπάνω είναι απόρροια των επενδύσεων, του τοµέα του τουρισµού, της µείωσης 

της ανεργίας και της µείωσης του δηµόσιου χρέους. Τα έσοδα της κυπριακής 

κυβέρνησης για την περίοδο Απρίλιος-Ιούνιος 2017 ανήλθαν σε 1,633 δις 

ευρώ(αύξηση 11% σε σύγκριση µε µην ίδια χρονική περίοδο 2016) έναντι δαπανών 

1,771 δις ευρώ. Το έλλειµµα διαµορφώθηκε στα 138,4 εκ ευρώ έναντι 188,7 εκ ευρώ 

το προηγούµενο έτος. Ένας βασικός στόχος που πρέπει να επιτύχει η χώρα για την 

ανάπτυξη της οικονοµίας της είναι η αναβάθµισή της από τους διεθνείς οίκους 

πιστοληπτικής αξιολόγησης. Το Μάρτιο του 2016 ο διεθνής οίκος αξιολόγησης 

Standard and Poor’s αναβάθµισε την Κύπρο στο ΒΒ+ από ΒΒ δηλώνοντας θετικές 

προοπτικές.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 

 

9.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται πιθανά µέτρα πρόληψης µιας µελλοντικής κρίσης 

και τρόποι αντιµετώπισής της. 

 

9.2 Μέτρα Πρόληψης Μιας Μελλοντικής Κρίσης 

 

Η διάσωση εκ των έσω (bail-in) στην κυπριακή δηµοκρατία το Μάρτιο του 2013 

έπληξε το τραπεζικό σύστηµα και οι πολίτες δεν ήταν προετοιµασµένοι να 

αντιµετωπίσουν µια τέτοια δυσµενής κατάσταση µε αποτέλεσµα να µειωθεί η 

παραγωγικότητα µετά από  συνεχείς περικοπές µισθών και αύξηση της ανεργίας. 

Πλέον, το ηθικό των κύπριων πολιτών ενισχύθηκε λόγω της µείωσης της ανεργίας τα 

τελευταία δύο χρόνια, της ανάπτυξης των τουριστικών εσόδων, της αύξησης του 

ΑΕΠ, της προσέλκυσης όλων και περισσότερων ξένων επενδυτών και της µείωσης 

του δηµόσιου χρέους. 

Συµπεραίνεται, ότι είναι αναγκαία η λήψη προληπτικών µέτρων και η 

αναζήτηση λύσεων, έτσι ώστε να υπάρξει ανοδική πορεία σε όλους τους τοµείς της 

οικονοµίας. Αφού σε προηγούµενα κεφάλαια εντοπίστηκαν τα βασικά αίτια της 

τραπεζικής κρίσης είναι πιο εύκολη η διαδικασία εφαρµογής τρόπων και 

στρατηγικών για να αποφευχθεί µια µελλοντική κρίση. 

Εποπτεία τραπεζικού συστήµατος:  το τραπεζικό σύστηµα πρέπει να 

εποπτεύεται από µια ανεξάρτητη εποπτική αρχή και όχι να ρυθµίζεται εξ ολοκλήρου 

από την Κεντρική Τράπεζα. Θα ήταν ουσιαστικό το γεγονός να δηµιουργηθεί µια 

εθνική εποπτική αρχή, η οποία θα επόπτευε µε αυστηρότητα το τραπεζικό σύστηµα 

και να επανέλθει η εµπιστοσύνη των ξένων επενδυτών και η θετική αξιολόγηση των 
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οίκων αξιολόγησης. Οι στόχοι της εποπτικής αρχής θα είναι η αποθάρρυνση των 

ατασθαλιών, των παρανοµιών και των σκανδάλων, η ενίσχυση της διαφάνειας και της 

λογοδοσίας, η δηµιουργία ενός ρυθµιστικού πλαισίου(ενίσχυση Βασιλείας ΙΙ),η 

προώθηση της ακεραιότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών, η ενίσχυση της 

συνεργασίας και του συντονισµού και η µεταρρύθµιση των διεθνών 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων(π.χ. ∆ΝΤ) Η αλλαγή αυτή πρέπει να περιλαµβάνει 

“Narrow Banking”, δηλαδή να δηµιουργηθούν χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία 

θα εφαρµόζουν αυστηρά κριτήρια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και 

ξεχωριστά αυτοελεγχόµενα επενδυτικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
34

 (Kay, 2009).  

∆ιαχωρισµός µη εξυπηρετούµενων δανείων: το 2012 το σύνολο των µη 

εξυπηρετούµενων δανείων ανήλθε στο 22%. Είναι ωφέλιµο να γίνει διαχωρισµός σε 

δύο κατηγορίες µε βάση τις µικρές δανειοδοτήσεις και τις µεγάλες δανειοδοτήσεις. 

Στην πρώτη κατηγορία η εξασφάλιση γίνεται από µεγάλα ακίνητα ελκυστικά στους 

ξένους επενδυτές µε ευκολότερη εκποίηση, η οποία θα συµβάλει στην ουσιαστική 

επανεκκίνηση της οικονοµίας και στην αποµόχλευση τραπεζικών δανειακών 

χαρτοφυλακίων. Στη δεύτερη κατηγορία, στην οποία οι δανειοδοτήσεις είναι 

περισσότερες, υπάρχει εξασφάλιση από προσωπικά περιουσιακά στοιχεία. Όσες από 

τις πρώτες κατοικίες είναι βιώσιµες θα περάσουν από διακανονισµό σχετικά µε την 

περίοδο χάριτος ή/και την επιµήκυνση της περιόδου αποπληρωµής.     

Έλεγχος υπερδανεισµού νοικοκυριών και επιχειρήσεων: λόγω της µείωσης 

του κύκλου εργασίας και των περικοπών των µισθών υπάρχει υπερδανεισµός στις 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Στα τέλη του 2013 ο επιχειρηµατικός δανεισµός 

ανήλθε σε ποσοστό 226% του ΑΕΠ και ο προσωπικός δανεισµός σε ποσοστό 152% 

του ΑΕΠ µε τα ποσά να διαµορφώνονται σε 37 δις ευρώ και 25 δις ευρώ αντίστοιχα.  

Ανάκτηση εµπιστοσύνης καταθετών: το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µετά το 

«κούρεµα καταθέσεων» αδυνατούσε να προσελκύσει νέους καταθέτες και 

παρατηρήθηκε έλλειψη εµπιστοσύνης από τους υφιστάµενους καταθέτες. Πρέπει να 

υπάρχουν περιοριστικά µέτρα µε κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες στη διακίνηση 

κεφαλαίων για να υπάρξει οµαλή λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Με 

                                                 
34

 Η εποπτεία των αυτοελεγχόµενων τραπεζών αφορά τη συµπεριφορά ατόµων µε καίριες 

θέσεις (διευθυντές, CEO’S), οι οποίοι θα έχουν προσωπική ευθύνη και θα ασκείται πίεση 

στον οργανισµό από πάνω προς τα κάτω. 
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την έλλειψη περιορισµών στη διακίνηση κεφαλαίων η εξαγωγή τους θα είναι ραγδαία 

και θα η χώρα θα προβεί σε δανεισµό από τον ευρωπαϊκό  µηχανισµό στήριξης. 

Αύξηση δηµοσίων επενδύσεων ως ποσοστού του ΑΕΠ: στόχος θα είναι η 

αναβάθµιση των υποδοµών, η επιτάχυνση του εκσυγχρονισµού της οικονοµίας, η 

αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών 

(Βαµβούκας, 2005).  

Χαµηλός συντελεστής Φορολόγησης: οι ξένοι επενδυτές προσελκύονται να 

επενδύσουν στην Κύπρο λόγω του χαµηλού φορολογικού συντελεστή των 

επιχειρήσεων(12,5%). Η  χώρα πρέπει να µη διαπραγµατευτεί το συγκεκριµένο 

συγκριτικό πλεονέκτηµα και να είναι αποφασιστική. 

Ποιοτικές υπηρεσίες: η Κύπρος παρέχει τραπεζικές και ναυτιλιακές υπηρεσίες 

και πρέπει να κρατήσει το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών συνεχίζοντας να παρέχει 

ποιοτικές υπηρεσίες. 

Εξέλιξη διαφόρων τοµών: πρέπει να αναπτυχθεί και σε άλλους τοµείς όπως ο 

ποιοτικός τουρισµός και η ενέργεια και να µη βασίζεται µόνο στο χρηµατοοικονοµικό 

τοµέα. Η ανακάλυψη του φυσικού αερίου πιθανότητα να αυξήσει τις επενδύσεις στο 

µέλλον και να ενισχύσει τον κλάδο ενέργειας. 

Αύξηση ποιότητας συνοχής και διαφάνειας κεφαλαιακής δοµής 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων: τα κεφάλαια Tier Ι θα πρέπει να αποτελούνται επί το 

πλείστον από κοινές µετοχές και κέρδη εις νέον για να αυξηθεί η ικανότητα 

απορρόφησης ζηµιών, η διαφάνεια και η συγκρισιµότητα. 

Υιοθέτηση πλαισίου αντικυκλικών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας 

υψηλότερων από τις σηµερινές ελάχιστες απαιτήσεις: τα απαιτούµενα κεφάλαια θα 

είναι υψηλότερα σε περίοδο οικονοµικής ανάπτυξης και χαµηλότερα σε περιόδους 

παρακµής. Το επιπλέον κεφάλαιο προτείνεται να είναι σε µορφή µετατρέψιµων 

οµολογιών σε περίοδο ακµής, διότι κοστίζουν λιγότερο στα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα (Kashyap, Raghuram, & Jeremy, 2008) 

  Τήρηση ελάχιστου διεθνούς προτύπου χρηµατοδότησης της ρευστότητας από 

τράπεζες: θα περιλαµβάνει ένα δείκτη κάλυψης της ρευστότητας υπό δύσκολες 

συνθήκες και θα υποστηρίζεται από ένα µακροπρόθεσµο δείκτη ρευστότητας, ο 
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οποίος θα είναι διαρθρωτικός (Κολλίντζας, Ψαλιδόπουλος, Καραµούζης, & 

Χαρδούβελης, 2009). 

Τήρηση ετήσιου κρατικού προϋπολογισµού: ο οποίος θα αποτελεί το κύριο 

εργαλείο προώθησης της εξυγίανσης των δηµόσιων οικονοµικών. 

Ετοιµασία λεπτοµερούς σχεδίου ελέγχου δαπανών: στο οποίο θα 

παρουσιάζονται µέτρα ελέγχου και τρόποι εξοικονόµησης δαπανών. 

Ετοιµασία τριετούς προγράµµατος δηµοσιονοµικής εξυγίανσης:  µε στόχο τη 

µείωση του ελλείµµατος σε ποσοστό του ΑΕΠ και την αναστροφή της αυξητικής 

τάσης του ποσοστού του δηµοσίου χρέους, το οποίο να αναθεωρείται κάθε χρόνο και 

να περιλαµβάνει ενέργειες κάλυψης δαπανών και εσόδων. 

Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναµικού: χρειάζεται συνεχής και εξειδικευµένη 

εκπαίδευση, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα, η 

καινοτοµία και ο δυναµισµός της χώρας.  Οι αυξανόµενες ανάγκες της οικονοµίας 

χρειάζονται ευπροσάρµοστο ανθρώπινο δυναµικό, που να ανταποκρίνεται έγκαιρα 

και να συµβαδίζει µε τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήµης 

(Μολέσκης, 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Η οικονοµία του νησιού προσαρµόστηκε γρήγορα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της 

παγκοσµιοποίησης µετά από σκληρές και επίπονες προσπάθειες. Παρόλο το πλήγµα 

που είχε δεχτεί σε σηµαντικούς τοµείς της οικονοµίας ανορθώθηκε και αυξήθηκαν οι 

υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης. Σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η προσέλκυση ξένων 

επενδυτών, οι οποίοι θεωρούσαν την Κύπρο ελκυστικό προορισµό λόγω των 

χαµηλών συντελεστών φορολόγησης για τους επιχειρηµατίες. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα να αναπτυχθεί ο τραπεζικός  τοµέας, ο τοµέας των υπηρεσιών και ο 

τουριστικός κλάδος. Μετά από θετική αξιολόγηση της οικονοµικής πορείας της 

Κύπρου η χώρα εντάσσεται στην ΕΕ το 2004 και στην Ευρωζώνη το 2008(το 

δηµόσιο χρέος ήταν κάτω του ορίου του ποσοστού 60%, ο προϋπολογισµός 

παρουσίαζε πλεόνασµα 3% του ΑΕΠ και η ανεργία ήταν µικρότερη από το 3,9% του 

οικονοµικά ενεργού πληθυσµού) και η χώρα αναγκάζεται να αποποιηθεί το όφελος 

που αποκόµιζε από την εγκατάσταση των υπεράκτιων εταιρειών.  

Στην πορεία συσσωρεύτηκαν λάθη πολλών δεκαετιών όπως η επένδυση σε 

οµόλογα ελληνικού δηµοσίου, τα οποία είχαν υποβαθµιστεί από τους διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης. Η κυβέρνηση δε διαχειριζόταν σωστά το δηµόσιο χρέος, το οποίο ήταν 

πλέον υπό την ευθύνη της(µεταφορά ευθύνης από την ΚτΚ) και υπήρξε αλόγιστη 

σπατάλη. Οι τράπεζες χρεοκόπησαν λόγω της ανεξέλεγκτης δανειοδότησης. Το 2011 

η Κύπρος αποκλείστηκε από τις διεθνείς αγορές λόγω της αστάθειας του τραπεζικού 

της συστήµατος και υποβαθµίστηκε από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.  Αν προνοούσε 

και προσέφευγε στο µηχανισµό στήριξης αµέσως µετά την απόκλισή της από τις 

αγορές ίσως να µη χρειαζόταν να εξασφαλίσει τη λύση του «κουρέµατος». 

Αντιθέτως, επέλεξε να προσφύγει στο ρωσικό δάνειο, το οποίο κάλυπτε τις ανάγκες 

της οικονοµίας για σύντοµα χρονικό διάστηµα.  Επιπλέον, υπήρχε έλλειψη εποπτικών 

αρχών. 

Η ενίσχυση της Λαϊκής Τράπεζας µέσω του µηχανισµού ELA της Κεντρικής 

Τράπεζας αποτέλεσε σηµαντικό λάθος. Το ποσό ύψους 9,6 δις ευρώ και 1,8 δις ευρώ 
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που δόθηκαν από το µηχανισµό στήριξης και το κράτος αντίστοιχα δεν ήταν αρκετό 

για να καλυφτούν οι ανάγκες της.  

  Το Μάρτιο του 2013 έγινε η διάσωση εκ των έσω (bail-in) ,η οποία ίσως να 

µπορούσε να αποφευχθεί µετά από επίκληση στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο για την 

προστασία περί προστασίας της ιδιοκτησίας. Η µείωση της ανάπτυξης της οικονοµίας 

της Κύπρου και οι αντίξοες συνθήκες, τις οποίες υπέστηκαν οι πολίτες  

επηρεάστηκαν κατά σηµαντικό βαθµό από τον τραπεζικό τοµέα. Η ανεργία αυξήθηκε 

αφού πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν και απολύθηκε σηµαντικό ποσοστό εργατικού 

δυναµικού. Οι τοµείς του τουρισµού, των ξένων επενδύσεων επηρεάστηκαν 

αρνητικά, αυξήθηκαν το δηµόσιο χρέος και οι τιµές και µειώθηκε η παραγωγικότητα. 

Το τραπεζικό σύστηµα είχε σοβαρές επιπτώσεις(αύξηση καθυστερήσεων, µείωση 

τραπεζικών εργασιών, µείωση κερδοφορίας, απώλεια κεφαλαίων) όπως επίσης και το 

µέγεθος ανάπτυξης της κυπριακής οικονοµίας. 

Η τραπεζική κρίση της κυπριακής δηµοκρατίας θα µπορούσε να αποφευχθεί 

αν γινόταν έγκαιρη διάγνωση του προβλήµατος αφού τα οικονοµικά στοιχεία 

έδειχναν καθαρά την κατάληξη της πορείας της κυπριακής οικονοµίας. Αν υπήρχε 

δηµοσιονοµική πειθαρχία και τραπεζική φερεγγυότητα και αν παρατηρούσαν, αν 

έλεγχαν τα στοιχεία που διατυµπάνιζαν τον κίνδυνο και εύρισκαν την απόρροια του 

προβλήµατος θα εύρισκαν µια άµεση λύση µε λιτότητα, µε ένα αναπτυξιακό σχέδιο 

οικονοµικής πολιτικής µε δοµικές αλλαγές, χρηµατοοικονοµικές καινοτοµίες και 

ιδιωτικοποιήσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, δηµιουργία ρευστότητας, 

αναδιάρθρωση χρέους και µείωση των δηµόσιων δαπανών, οι οποίες θα είχαν 

λιγότερες συνέπειες στους τοµείς της οικονοµίας και θα βοηθούσε την 

επιχειρηµατικότητα. Με την εφαρµογή αναγκαίων µεταρρυθµίσεων από τις τράπεζες 

θα διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και θα αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των 

πελατών και των αγορών. Τέλος, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η διάσωση εκ 

των έσω (bail-in) αν και επώδυνη ήταν µία λύση στην αφερεγγυότητα και στη 

λανθασµένη αντίληψη των γεγονότων εκ µέρους της κυβέρνησης. Η κρίση 

δηµιουργεί νέες ευκαιρίες µε νέα δεδοµένα και προοπτικές και ανατρέπει το αρνητικό 

κλίµα. 
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Οι περιορισµοί της παρούσας διπλωµατικής εργασίας αφορούν την επιλογή 

εξέτασης της κυπριακής κυβέρνησης. Μπορεί να διαφέρει πολύ ένα κράτος από άλλο, 

αλλά προσφέρει µια σφαιρική άποψη, σηµαντικές πληροφορίες και λύσεις, που 

µπορούν να εφαρµοστούν από θεσµούς, όπως ∆ΝΤ και κυβερνήσεις µε σκοπό να 

εντοπιστεί και να αντιµετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσµατικά µια ενδεχόµενη 

οικονοµική κρίση. Στην παρούσα διπλωµατική εργασία υπάρχει περιθώριο για 

περαιτέρω µελλοντική έρευνα εξετάζοντας περισσότερους  παράγοντες που 

επηρεάστηκαν εν καιρώ κρίσης. Ακόµα, µπορεί να γίνει σύγκριση µεταξύ δύο ή/και 

περισσοτέρων οικονοµικών δεικτών και να προσδιοριστούν σχετικές µεταβλητές, έτσι 

ώστε να δείξει ποιοι οικονοµικοί δείκτες αλληλοεπηρεάζονται και απειλούν το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ  
 

Ο Homo oeconomicus (οικονοµικός άνθρωπος) µε την προκαθορισµένη συµπεριφορά 

του, όπου επιδίωκε διαρκώς τη µεγιστοποίηση του ίδιου συµφέροντος στηρίζει όλη 

την οικονοµική ανάλυση (Καστοριάδης, 1999). Το οικονοµικό κίνητρο  είναι 

αυτόνοµο και θα υποκαταστήσει όλα τα υπόλοιπα. Με αυτό τον τρόπο θα εισέλθει η 

ανθρωπολογική µετάλλαξη του ανθρώπου σε οικονοµικό άνθρωπο-υπολογιστή(homo 

computans) (Μελάς, 2007). 

«Η κρισιµότητα είναι η αληθινή και σηµαντική πηγή της µοναδικότητας σε κάθε 

περίπτωση επιλογής» (Shackle, 1955). 

Οικονοµική κρίση θεωρείται το φαινόµενο, όπου η οικονοµική δραστηριότητα µιας 

οικονοµίας(π.χ. απασχόληση, τιµές, επενδύσεις) µειώνεται µε έντονους ρυθµούς. Ο 

σηµαντικότερος δείκτης είναι αυτός των επενδύσεων, ο οποίος όταν αυξοµειώνεται  

επηρεάζει και τα υπόλοιπα οικονοµικά µεγέθη (Κουφάρης, 2010). 

«Μία κρίση είναι µια χρονική περίοδος όπου υπάρχει µια µεγάλη πτωτική κίνηση στην 

αγορά» (Sharpe, 1963, pp. 277-293). 

Η κρίση υπάρχει όταν µεγάλες επιχειρήσεις χρεοκοπούν και υπάρχει απότοµη πτώση 

των τιµών των περιουσιακών στοιχείων (Minsky, 1972). 

Συµπερασµατικά, αν εξετάσουµε τα πρωταρχικά αίτια, τα γεγονότα και τις συνέπειες 

της οικονοµικής κρίσης θα είµαστε σε θέση να αντιµετωπίσουµε µε γνώση τα όποια 

προβλήµατα προκληθούν στην πορεία και θα αντιληφθούµε τις προεκτάσεις που αυτά 

θα επιφέρουν. 

Έτσι, η επιλογή µας µεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων που θα προκύψουν 

θα εξαρτηθούν από την «έµφυτη παρώθηση για δράση.. που θέτει τους τροχούς σε 

κίνηση» (Keynes, 2001, σ. 191).  

.  
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 
 

∆ηµόσιο Χρέος είναι το άθροισµα των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων των 

προηγούµενων ετών, δηλαδή το σύνολο των ανεξόφλητων δανείων του κράτους 

(κυρίως κρατικά οµόλογα) από τη σύστασή του µέχρι σήµερα (∆αλαµάγκας, 2010). 

Το δηµόσιο χρέος αυξάνεται όταν το κράτος πραγµατοποιεί περισσότερα έξοδα από 

αυτά που εισπράττει από τη φορολογία κατά ποσό που ο ετήσιος προϋπολογισµός 

παρουσιάζει έλλειµµα ή στην αντίθετη περίπτωση µειώνεται κατά το ποσό που 

παρουσιάζει πλεόνασµα. Το κράτος πρέπει να πραγµατοποιεί προϋπολογισµό στον 

οποίο µε την πάροδο του χρόνου τα έσοδα να ισοσκελίζονται µε τις δαπάνες. 

(Krugman & Robin, 2006).Η σχέση µεταξύ δηµοσίου χρέους και ΑΕΠ είναι η εξής: 

Dt= (1+r) Dt- 1 + Gt –Tt, δηλαδή το χρέος στη λήξη του έτους t είναι ίσο µε (1+r) 

πολλαπλασιαζόµενο µε το χρέος στη λήξη του προηγούµενου έτους (t-1), όπου το 

πρωτογενές έλλειµµα είναι ίσο µε το συνολικό έλλειµµα αν αφαιρέσουµε τις 

πληρωµές των ετήσιων τόκων (Gt- Tt).    

∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα υπάρχει όταν στο δηµόσιο δεν υπάρχουν κέρδη αλλά 

ζηµίες. ∆ηλαδή όταν τα έξοδα του κράτους είναι περισσότερα από τα έσοδά του. Για 

να χρηµατοδοτήσει τα ελλείµµατά του το δηµόσιο α) δανείζεται από τα νοικοκυριά 

και τις επιχειρήσεις µέσω έκδοσης εντόκων γραµµατίων, β)δανείζεται από τις 

εµπορικές τράπεζες µέσω έκδοσης εντόκων γραµµατίων και οµολόγων, γ) δανείζεται 

από την Κεντρική Τράπεζα και δ) προβαίνει σε εξωτερικό δανεισµό. Ο τύπος που 

ισχύει για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα είναι : G = T ή G - T = 0, όπου 

G+ πλεόνασµα = Τ ή G+ πλεόνασµα - T = 0 

   

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών είναι ένας πίνακας συναλλαγών, όπου 

απεικονίζεται η διαφορά µεταξύ των εσόδων που προέρχονται από το εξωτερικό για 

παραγόµενα αγαθά και υπηρεσίες(εισοδήµατα από τόκους και µερίσµατα, ενοίκια 

από περιουσιακά στοιχεία και υπηρεσίες των παραγωγικών συντελεστών, όπως 

εργασία, γη, κεφάλαιο και επιχειρηµατικότητα) µείον τις αντίστοιχες πληρωµές που 

γίνονται σε ξένους από την εγχώρια οικονοµία. Υπάρχει πλεόνασµα στη χώρα όταν 

το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι θετικό και φανερώνει την καθαρή επένδυση 
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της χώρας στο εξωτερικό, ενώ υπάρχει έλλειµµα όταν το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών είναι αρνητικό και υποδεικνύει τις καθαρές επενδύσεις στη χώρα από το 

εξωτερικό. Ο τύπος µε τον οποίο υπολογίζεται το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

είναι: ΙΤΤ= (ΕΞ - ΕΣ) + ΚΕΞ +ΚΜ, όπου  

ΙΤΤ= ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

ΕΞ= εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών 

ΕΣ= εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό  

ΚΕΞ= καθαρό εισόδηµα από το εξωτερικό(το εισόδηµα που εισρέει στη χώρα από το 

εξωτερικό µείον το εισόδηµα που καταβάλλεται στους κατοίκους άλλων χωρών)  

ΚΜ= καθαρές µεταβιβάσεις(η διαφορά µεταξύ των πληρωµών που εισπράττει η χώρα 

από µια άλλη, οι οποίες δεν έχουν σχέση όµως µε αγορά αγαθού, υπηρεσίας ή 

περιουσιακού στοιχείου, µείον τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται προς τις άλλες 

χώρες).     


