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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία, ασχολείται με την παγκόσμια οικονομική κρίση και
πως αυτή επηρέασε τις αμυντικές δαπάνες δύο μικρών οικονομιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος
μελετά την οικονομική κρίση στην Κύπρο και την Ιρλανδία. Αναλύονται οι
αιτίες που οδήγησαν τις δύο χώρες σε οικονομική ύφεση, οι τρόποι με τους
οποίους αντιμετώπισαν την οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης σε κάθε μία από αυτές. Στο δεύτερο μέρος, μελετάμε τον
επηρεασμό των αμυντικών δαπανών των δύο χωρών από την οικονομική
κρίση. Αναλύονται τα ποσά που δαπανήθηκαν από κάθε χώρα πριν την
οικονομική ύφεση, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά κατά τη διάρκεια της
οικονομικής ύφεσης.

Για την εκπόνηση της εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν κυρίως πηγές των
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγές από τα Υπουργεία Οικονομικών
και Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας,
καθώς και έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία.
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SUMMARY

This paper deals with the global financial crisis and how it has affected
the defense spending of two small economies of the European Union. The
work is divided into two parts. The first part examines the economic crisis in
Cyprus and Ireland. The causes that led the two countries to an economic
downturn, the ways in which each country handled the financial crisis and the
impact of the economic crisis on each of them are being analyzed. In the
second part, we examine the impact that the financial crisis had on the
defense spending of each country. The amounts spent by each country before
the economic downturn, as well as the amounts spent during the economic
downturn, are being analyzed.

For the preparation of this work, were used mainly sources from the
European Union institutions, sources from the Ministries of Finance and
Defense of the Republic of Cyprus and the Republic of Ireland, as well as
printed and electronic bibliography.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρηματοοικονομική κρίση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007 από τις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από το 2008, η κρίση περνά στην πραγματική
οικονομία και επηρεάζεται ο παγκόσμιος τραπεζικός τομέας. Η
αποσταθεροποίηση των τραπεζών ήταν τέτοια, ώστε να οδηγηθεί η
παγκόσμια οικονομία σε ύφεση, τη μεγαλύτερη μετά την οικονομική κρίση του
1929. Αιτία υπήρξε μια φούσκα ακινήτων στην αγορά στεγαστικών δανείων
χαμηλής εξασφάλισης και δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι τράπεζες έχοντας ως στόχο το κέρδος και
λόγω του ανταγωνισμού, χορηγούσαν σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος
ενυπόθηκα δάνεια για αγορά ή κατασκευή ακινήτων. Με την πάροδο του
χρόνου παρατηρήθηκε πτώση της ζήτησης στον κατασκευαστικό τομέα και
κατ’ επέκταση πτώση των τιμών των ακινήτων, με συνέπεια την αδυναμία
αποπληρωμής στεγαστικών δανείων από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Ως αποτέλεσμα άρχισαν να δημιουργούνται απώλειες και προβλήματα
ρευστότητας σε μεγάλες τράπεζες της χώρας και δραματική μείωση της
ζήτησης στον κατασκευαστικό τομέα. Επιστέγασμα των προβλημάτων
ρευστότητας των τραπεζών ήταν η αδυναμία δανεισμού τους και ο
εξαναγκασμός σε πτώχευση1 μεγάλων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων.

Όπως ήταν φυσικό, η κρίση γρήγορα επεκτάθηκε και μετεξελίχθηκε σε
παγκόσμια, επηρεάζοντας άμεσα την πραγματική οικονομία των χωρών που
επλήγησαν σε Ευρώπη και Ασία. Αν και αρχικά υπήρξε αιφνιδιασμός, το
σύνολο των χωρών που επλήγησαν έλαβαν μέτρα για την αντιμετώπιση του
προβλήματος που ανέκυψε, με στόχο να βγάλουν τις οικονομίες τους από την
ύφεση στην οποία είχαν περιέλθει.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι χώρες της Ευρωζώνης δεν
αποτέλεσαν εξαίρεση και βρέθηκαν και αυτές με τη σειρά τους στη δίνη της
οικονομικής κρίσης. Η οικονομική αναταραχή που είχε ξεσπάσει από την
κατάρρευση των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ το 2008 - 2009, οδήγησε σε
μια νέα οικονομική κρίση στην Ευρώπη από το 2010. Οι αγορές άρχισαν να
δυσπιστούν προς ορισμένες χώρες, απαιτώντας υψηλότερα επιτόκια όταν
αυτές έβγαιναν να δανειστούν στην αγορά. Οι διεθνείς αγορές έκριναν τις
χώρες αυτές ως ολοένα και μεγαλύτερου ρίσκου, καθώς οι κυβερνήσεις τους
είχαν αφήσει τα ελλείμματά τους να μεγαλώσουν, μείωσαν την
ανταγωνιστικότητά τους ή επέτρεψαν την χαλαρή εποπτεία των τραπεζών
τους. Τελικά, το αδιανόητο άρχισε να συμβαίνει το 2010. Οι χώρες άρχισαν να
χάνουν την πρόσβαση τους στις διεθνείς αγορές για δανεισμό και χρειαζόταν
βοήθεια (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, 2018). Αρχικά οι

1 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Leehman Brothers, η οποία κήρυξε πτώχευση στις 14
Σεπτεμβρίου 2014



12

κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπάθησαν να
αντιμετωπίσουν την ύφεση λαμβάνοντας από μόνες τους δημοσιονομικά
μέτρα. Προχώρησαν σε χρηματοδότηση των τραπεζών τους, οι οποίες
βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, δημιουργώντας όμως
έτσι ουσιαστικά κρατικό χρέος. Η Ευρωζώνη φάνηκε πως δεν ήταν έτοιμη να
αντιμετωπίσει την κρίση, καθώς δεν υπήρχαν μηχανισμοί για την επίλυση των
προβλημάτων που παρουσιάστηκαν. Η μη ύπαρξη μηχανισμών καθώς και η
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοίχισε
στις οικονομίες των κρατών – μελών της, ιδιαίτερα όμως στις μικρές
οικονομίες της ζώνης του Ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον αρχικό
αιφνιδιασμό της, δημιουργεί όργανα που θα βοηθήσουν τα κράτη – μέλη της,
να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργείται τον
Ιούνιο του 2010 ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής
Σταθεροποίησης (EFSM) 2 με σκοπό να παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
οικονομική βοήθεια σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, αντιμετωπίζει ή απειλείται
από σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, χρησιμοποιώντας ομόλογα που
εκδίδονται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2018). Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης
χρησιμοποιήθηκε για την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής υπό την
προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις, για την Ιρλανδία και την
Πορτογαλία μεταξύ 2011 και 2014 και για την παροχή βραχυπρόθεσμων
δανείων γέφυρας στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2015. Τον Οκτώβριο του 2012
δημιουργείται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕSM)3 ως διάδοχος
του EFSM. Πρόκειται για μια μόνιμη λύση σε ένα πρόβλημα που προέκυψε
νωρίς στην κρίση του δημόσιου χρέους· την έλλειψη ασφάλειας για τις χώρες
της ζώνης του ευρώ οι οποίες δεν ήταν πλέον σε θέση να δανειστούν από τις
αγορές. Ο EFSF και ο ESM παραμένουν σήμερα δύο ξεχωριστές νομικές
οντότητες, αλλά μοιράζονται προσωπικό, εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις.
Μαζί, ο EFSF και ο ESM διαθέτουν 700 δις ευρώ σε αποθεματικό. Ο EFSM
παραμένει σε ισχύ για συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως η επιμήκυνση των
προθεσμιών λήξης δανείων προς την Ιρλανδία και την Πορτογαλία καθώς και
για την παροχή δανείων γέφυρας. Ο EFSF και ο ESM έχουν μέχρι στιγμής
εκταμιεύσει 254,5 δις ευρώ σε πέντε χώρες. Συνέβαλαν με αυτό τον τρόπο
στη διατήρηση του ευρώ. Με τη δημιουργία και τις ενέργειες των δύο οργάνων
της Ε.Ε, αποδείχτηκε ότι τα προγράμματα χορήγησης μετρητών (ρευστού) και
μεταρρυθμίσεων λειτουργούν και ότι οι χώρες που κάνουν τις οικονομικές και
δομικές εργασίες τους σύμφωνα με αυτά, είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να
αναπτυχθούν. Τα προγράμματα αυτά μείωσαν επίσης το χρέος των χωρών
που έλαβαν δάνεια, μεταφέροντας τα χαμηλά επιτόκια και προωθώντας την
περίοδο αποπληρωμής τους. Αναδεικνύουν την αλληλεγγύη που υπάρχει
μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα

2 EFSM European Financial Stabilization Mechanism
3 ESM European Stability Mechanism



13

του τρόπου με τον οποίο η οικονομική κρίση έφερε την Ευρώπη πιο κοντά
(Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, 2018).

Τον αρχικό αιφνιδιασμό και το μούδιασμα που επέφερε η επέκταση της
οικονομικής κρίσης, διαδέχτηκε μια κοινή προσπάθεια των κρατών μελών της
Ευρωζώνης, να την αντιμετωπίσουν. Σε μια προσπάθεια τόνωσης των
αγορών και ανατροπής του κλίματος ύφεσης που είχε δημιουργηθεί,
ελήφθησαν μέτρα λιτότητας με σκοπό να κατορθώσουν να μειώσουν το
δημόσιο χρέος τους. Κράτη μέλη τα οποία δεν κατόρθωσαν να κάνουν το
χρέος τους βιώσιμο, τελικά αποκόπηκαν από τις αγορές και δεν μπορούσαν
πλέον να δανειστούν. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η
Ισπανία και η Κύπρος αναγκάστηκαν να ζητήσουν τη βοήθεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και
οδηγήθηκαν σε μνημόνια. Τρεις ήταν οι χώρες που ζήτησαν τη βοήθεια του
EFSF. Πρώτη η Ιρλανδία το Φεβρουάριο του 2011 και στη συνέχεια η
Πορτογαλία τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Ακολούθησε η Ελλάδα τον Μάρτιο του
2012. Λόγω των αλλεπάλληλων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν την
εποχή αυτή στις οικονομίες κρατών – μελών της ΕΕ, υπήρξαν φόβοι ότι η
ευρωζώνη θα διαλυόταν. Λόγω των εξελίξεων, οι ευρωπαίοι ηγέτες
αντιλήφθηκαν ότι έπρεπε να λάβουν επιπλέον μέτρα, για να αντιμετωπίσουν
τους κινδύνους που είχαν προκύψει. Η Ισπανία ήταν η πρώτη χώρα που
μπήκε σε πρόγραμμα και έλαβε εκταμιεύσεις από τον ESM το Δεκέμβριο του
2012 για την ανακεφαλαιοποίηση του προβληματικού τραπεζικού της
συστήματος. Αργότερα τον Μάιο του 2013, η Κύπρος έλαβε και αυτή με τη
σειρά της την πρώτη δόση οικονομικής βοήθειας στο πρώτο πλήρες
πρόγραμμα του ESM. Το πιο εμφανές παράδειγμα της επιτυχίας των δύο
ιδρυμάτων (EFSM, ESM), είναι η βελτίωση των επιδόσεων των χωρών που
ζήτησαν βοήθεια. Η Κύπρος το Μάρτιο του 2016, η Ιρλανδία το Δεκέμβριο του
2013, η Ισπανία  επίσης το Δεκέμβριο του 2013 και η Πορτογαλία το Μάιο του
2014, εγκατέλειψαν επιτυχώς τα προγράμματα EFSF/ESM χωρίς να
χρειάζεται να συνάψουν κάποια επιπλέον συμφωνία με τους θεσμούς. Αφού
υπέστησαν σοβαρή οικονομική δυσπραγία μόλις πριν από μερικά χρόνια,
εξήλθαν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα δανείων και διάσωσης ισχυρότερες
και ήταν σε θέση να επιστρέψουν στην κανονική πρόσβαση των αγορών.

Διάγραμμα 1
Απόδοση 10ετών Ομολόγων 2010 - 2016

Πηγή: Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM)
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Η Ελλάδα σημείωσε επίσης μεγάλη πρόοδο, αλλά λόγω των πολλών αρχικών
προβλημάτων που υπήρχαν, σε σχέση με τις λοιπές χώρες που αιτήθηκαν
διάσωση, εισήλθε σε νέο πρόγραμμα το 2015. Με τέσσερα επιτυχημένα
προγράμματα μέχρι σήμερα, η Ευρώπη φαίνεται να βρήκε τη σωστή
προσέγγιση για την αντιμετώπιση και την έξοδο από την κρίση (Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός Σταθερότητας, 2018).
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Α.1 Αίτια Οικονομικής Κρίσης στην Κύπρο

Η Κύπρος είναι ένα νησιωτικό κράτος της Ανατολικής Μεσογείου 4 .
Έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 και της Ευρωζώνης το 2008.
Από το 1974 μετά από την Τουρκική εισβολή στο νησί, η Κυπριακή
Δημοκρατία ελέγχει τα 2/3 της νήσου, ενώ το υπόλοιπο 1/3 κατέχεται
παράνομα από την Τουρκία. Η Κύπρος θεωρείται ανεπτυγμένη χώρα, με την
οικονομία της να στηρίζεται κυρίως στις υπηρεσίες  όπως τον τουρισμό, τη
ναυτιλία και τα χρηματοοικονομικά (Wikipedia, 2019).

Η διχοτόμηση του νησιού της Κύπρου, μετά την εισβολή της Τουρκίας
το καλοκαίρι του 1974 (επιχειρήσεις Αττίλας Ι και ΙΙ), εκτός από τις
σοβαρότατες κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις, είχε και σοβαρές
οικονομικές συνέπειες. Η οικονομία της Κύπρου την εποχή της εισβολής,
βασιζόταν στον πρωτογενή τομέα, κυρίως στα γεωργικά προϊόντα. Με τη
διχοτόμηση του νησιού χάθηκε, ένα μεγάλο μέρος αγροτικών εκτάσεων στις
περιοχές της Μόρφου και της Αμμοχώστου, ένα μεγάλο μέρος ξενοδοχειακών
συγκροτημάτων στην Κερύνεια και στην ακατοίκητη από τότε Αμμόχωστο,
βιομηχανικές μονάδες στη Μία Μηλέα και την Αμμόχωστο, αποκοπήκαν
σημαντικές συγκοινωνιακές αρτηρίες, είχαμε την παύση λειτουργίας του
διεθνούς αερολιμένα της Λευκωσίας, ο οποίος βρίσκεται εντός της ουδέτερης
ζώνης και ελέγχεται σήμερα από δυνάμεις του ΟΗΕ, ενώ περίπου 160.000
άνθρωποι, εκτοπίστηκαν από τις κατοικίες τους και εγκαταστάθηκαν στο
ελεύθερο τμήμα του νησιού επηρεάζοντας αρνητικά τα οικονομικά δεδομένα
της χώρας. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν λοιπόν μετά τη διχοτόμηση,
κάθε άλλο παρά ευνοϊκές ήταν για την οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Παρόλα αυτά, η πραγματικότητα διέψευσε τις εικασίες για μία μη βιώσιμη
οικονομία. Λίγα μόλις χρόνια μετά την εισβολή, παρατηρείται μείωση της
ανεργίας, αφομοίωση των προσφύγων και πλήρης απασχόληση των
κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας
είναι κατά μέσο όρο στο 8% τη δεκαετία του 70 (1976 – 1980) και στο 5,6%,
τη δεκαετία του 80, με μια μικρή κάμψη να παρατηρείται μόνο την περίοδο του
πολέμου στον Κόλπο (Η Νέα Διεθνής Τάξη Ι. Σίδερης, κεφ.3 H.Brey, Η
οικονομική εξέλιξη στη δημοκρατία της Κύπρου από το 1974). Η Κύπρος μετά
το οικονομικό θαύμα του 1974 ακολούθησε μια αξιοπρόσεκτη οικονομική
πορεία που την κατέστησε ένα αξιόλογο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο.
Σταδιακά περιορίστηκε η πρωτογενής οικονομία και πέραν από τις
επαγγελματικές υπηρεσίες και τον τουρισμό, μεγάλο μέρος των κρατικών
εσόδων συνδέθηκε με την αγορά των ακινήτων.

4 Είναι το τρίτο μεγαλύτερο σε πληθυσμό και έκταση στη Μεσόγειο
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Η παγκόσμια οικονομική κρίση, δεν είχε άμεσο αντίκτυπο στην
κυπριακή οικονομία, καθώς οι τράπεζες της χώρας δεν είχαν επενδύσει σε
«τοξικά» ομόλογα των ακινήτων και στα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι την εποχή που
άλλες χώρες της ευρωζώνης πλήττονται από την οικονομική κρίση και ο
ρυθμός ανάπτυξής τους είναι αρνητικός ή στην καλύτερη των περιπτώσεων
μηδενικός, η Κυπριακή οικονομία παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης ίσους με
το 3% του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος της είναι γύρω στο 56% και το έλλειμμα
βρίσκεται στο 5% (Eurostat). Παρόλα αυτά, το μικρό μέγεθος και η ανοιχτή
οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, την καθιστούσαν ιδιαίτερα ευάλωτη
στην εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η κακή διαχείριση των
δημόσιων οικονομικών  και ακολούθως η αποτυχία των κρατικών εποπτικών
μηχανισμών να ασκήσουν έλεγχο στις ενέργειες του τραπεζικού της τομέα,
ήταν κυρίως οι λόγοι που οδήγησαν τελικά τη χώρα στη δίνη της οικονομικής
ύφεσης, ενώ ταυτόχρονα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
παρατηρείται μία έντονη κριτική προς τις λεγόμενες χώρες του Ευρωπαϊκού
νότου για τον τρόπο χειρισμού των δημόσιων οικονομικών τους.

Οι αιτίες που οδήγησαν σε οικονομική κρίση τα κράτη, μπορεί να έχουν
κοινή αφετηρία, παρόλα αυτά διαφέρουν για κάθε χώρα. Η παγκόσμια
οικονομική κρίση χτύπησε την πόρτα της Κύπρου το 2009 και ήταν η πρώτη
περίοδος ύφεσης για τη χώρα από το 1974. Οι τομείς οι οποίοι επηρεάστηκαν
περισσότερο ήταν ο κατασκευαστικός, ο τραπεζικός και ο τομέας του
εμπορίου. Η οικονομία της Κύπρου πριν την κρίση, χαρακτηριζόταν από
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 5 , χαμηλά ποσοστά ανεργίας και χαμηλό
δημόσιο χρέος 6 . Η οικονομία της Κύπρου βασιζόταν στις επαγγελματικές
υπηρεσίες, τον τουρισμό και την αγορά ακινήτων, ενώ παρατηρήθηκε και μια
ταχεία επέκταση του χρηματοπιστωτικού τομέα μετά την προσχώρηση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και την υιοθέτηση του ευρώ το 2008.

Η Κύπρος από τις αρχές του 2000, αντιμετώπιζε ολοένα και
μεγαλύτερες σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά τις μη βιώσιμες εξωτερικές και
εσωτερικές μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ενώ ορισμένες ανισορροπίες
εμφανίστηκαν μόνο μετά την έντονη ύφεση και την κατάρρευση της εγχώριας
πιστωτικής έκρηξης, άλλες οικοδομήθηκαν με την πάροδο του χρόνου.
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της
Κύπρου, Μάιος 2013).

Η οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο παρουσίασε έντονη
ανάπτυξη κατά την πρώτη δεκαετία του 2000, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης
του ΑΕΠ 3,0% σε πραγματικούς όρους, διπλάσιο από εκείνο της ζώνης του
ευρώ. Η ανάπτυξη σημειώθηκε υπό συνθήκες σχεδόν πλήρους

5 Ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου το 2000, ήταν σχεδόν διπλάσιος αυτού της ζώνης του ευρώ
6 Ενδεικτικά το 2008 το ποσοστό ανεργίας ήταν στο 3,7% και το δημόσιο χρέος στο 44,7% του ΑΕΠ
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απασχόλησης, με εξαιρετικά υψηλή δημιουργία θέσεων εργασίας (κατά μέσο
όρο 3% ετησίως), χαμηλό πληθωρισμό και αυξανόμενο πραγματικό διαθέσιμο
εισόδημα. Η αύξηση του εισοδήματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στις
αυξήσεις των μισθών, οι οποίες ήταν σημαντικά υψηλότερες από ότι στην
υπόλοιπη ευρωζώνη, καθώς και από μια ευρεία φορολογική μεταρρύθμιση
που μετέτρεψε το φορολογικό σύστημα των άμεσων φόρων που βρισκόταν σε
ισχύ σε ένα φορολογικό σύστημα έμμεσων φόρων, σε μια προσπάθεια
εναρμόνισης του κυπριακού φορολογικού συστήματος με το αντίστοιχο
κοινοτικό. Αυτή η περίοδος οικονομικής ανάπτυξης υποστηρίχθηκε επίσης
από την πιστωτική ώθηση, από δημογραφικές μεταβολές, λόγω της εισροής
ξένων εργαζομένων στη χώρα και από διαδικασίες οικονομικής προσαρμογής
στα δεδομένα της ευρωζώνης, όπως η σύγκλιση των ονομαστικών επιτοκίων
προς τα επίπεδα της ζώνης του ευρώ κατά την περίοδο της ένταξης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και στο πλαίσιο της πολιτικής της
μακροοικονομικής σταθερότητας που θέσπισε η Κύπρος για να εξασφαλίσει
την υιοθέτηση του ευρώ το 2008 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Οι οικονομικές επιδόσεις κατά την περίοδο αυτή οφείλονταν κυρίως
στην αυξημένη εγχώρια ζήτηση. Η μεγάλη αύξηση στην ιδιωτική κατανάλωση
συμπληρώθηκε από τις ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως στον κατασκευαστικό
τομέα και σε μικρότερο βαθμό, στη δημόσια κατανάλωση, ενώ οι καθαρές
εξαγωγές συνέβαλαν αρνητικά στην αύξηση του ΑΕΠ.

Διάγραμμα 2
Συνεισφορά ΑΕΠ 2003 - 2012

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η έντονη εγχώρια ζήτηση επωφελήθηκε από την αύξηση της
πιστωτικής επέκτασης, η οποία ενθαρρύνθηκε από την πτώση των
ασφαλίστρων κινδύνου, τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση, την
απελευθέρωση κεφαλαίων και την υπερβολική ρευστότητα που
παρατηρήθηκε στον τραπεζικό τομέα, η οποία συνδέθηκε, μεταξύ άλλων, με
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τις πολύ μεγάλες εισροές ξένων καταθέσεων. Επιπλέον, για τη μικρή ανοικτή
οικονομία της Κύπρου, η εμπιστοσύνη που κέρδισε με την ένταξή της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και η επακόλουθη υιοθέτηση του ευρώ δεν ήταν αμελητέα
τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους επενδυτές. Το ιδιαίτερα αισιόδοξο
επίπεδο εμπιστοσύνης και η πιστωτική επέκταση, σε συνδυασμό με τη
δυναμική δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων και την επανεκτίμηση των
περιουσιακών στοιχείων, ιδίως της γης, αποτελούσαν όλα τα συμπτώματα
μιας υποκείμενης αύξησης του ενεργητικού της.

Ο τομέας των υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αυξηθεί και
διαφοροποιηθεί σημαντικά. Με την πάροδο του χρόνου, το εμπόριο
υπηρεσιών, ιδίως οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, οι μεταφορές, οι
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες,
έχουν αποκτήσει βασικό ρόλο στην οικονομία. Το εμπορικό πλεόνασμα στις
υπηρεσίες ήταν σταθερά υψηλό κατά την περίοδο 2003 - 2010, σε επίπεδα
που έφταναν περίπου στο 20% του ΑΕΠ, αντιστάθμισε όμως μόνο εν μέρει το
αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα των αγαθών. Επιπλέον, οι τομείς των
κατασκευών και των ακινήτων συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση της
οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.

Διάγραμμα 3
Εμπόριο Υπηρεσιών: Συνεισφορά % στο ΑΕΠ 2003 - 2012

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενικότερα, η ανάπτυξη των επιχειρηματικών υπηρεσιών, η οποία
αυξήθηκε από 5,5% του ΑΕΠ το 1995 σε 7,8% του ΑΕΠ το 2011 (Eurostat),
συνδέεται με διάφορους παράγοντες, όπως την ένταξη της Κύπρου τόσο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη ζώνη του ευρώ, καθώς ενίσχυσε τον ρόλο της
Κύπρου ως γέφυρα μεταξύ τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κατ’ επέκταση της ζώνης του ευρώ, την ύπαρξη ενός χαμηλού
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φορολογικού καθεστώτος και τη διαθεσιμότητα εργασίας υψηλής ειδίκευσης,
οι οποίες συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις
επιχειρηματικές υπηρεσίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μερίδιο των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο συνολικό εμπορικό ισοζύγιο των
υπηρεσιών αυξήθηκε σημαντικά κατά τα έτη 2007 - 2010, φθάνοντας το
21,2% το 2009 μειούμενο όμως σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, η Κύπρος αντιμετώπιζε όλο και πιο σοβαρές προκλήσεις όσον
αφορά τις εξωτερικές και εσωτερικές μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ενώ
ορισμένες ανισορροπίες εμφανίστηκαν μόνο μετά την έντονη ύφεση και την
κατάρρευση της εγχώριας πιστωτικής έκρηξης, άλλες οικοδομήθηκαν με την
πάροδο των ετών από τις αρχές του 2000. Από τις αρχές του 2000
καταγράφονται σταθερά υψηλά ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών. Η
μείωση των εξαγωγών συμβαδίζει με σημαντικές απώλειες
ανταγωνιστικότητας, κυρίως λόγω της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των
μισθών, των καθυστερήσεων στην εισαγωγή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
που να ενισχύουν την παραγωγικότητα και τον ανταγωνισμό και των
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα και την
επιχειρηματικότητα ενός υπερμεγέθους δημόσιου τομέα. Οι ισχυρές καθαρές
εισροές ξένου κεφαλαίου, κυρίως με τη μορφή καταθέσεων, επέτρεψαν στο
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών να αυξηθεί, ενώ παράλληλα
προκάλεσαν πιστωτική έκρηξη στην εγχώρια οικονομία. Η πιστωτική πολιτική
των τραπεζών φέρει επίσης μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τις επικρατούσες
ανισορροπίες. Με την υιοθέτηση του ευρώ και την υψηλή οικονομική
ανάπτυξη, η οποία οφειλόταν στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης, ο τομέας
του ιδιωτικού χρέους αυξήθηκε ραγδαία, λόγω των ευνοϊκότερων επιτοκίων
δανεισμού, των βελτιωμένων προσδοκιών για το εισόδημα και της σταθερής
αύξησης των τιμών των κατοικιών. Σε δημοσιονομικό επίπεδο, η πολιτική
στάση δεν ήταν επαρκώς συνετή κατά τα οικονομικά έτη ανάπτυξης, ενώ η
μεταγενέστερη πολιτική για την άμβλυνση των επιπτώσεων της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης δημιούργησε μια στρατηγική δημοσιονομικής εξυγίανσης
που όπως αποδείχτηκε ήταν αναποτελεσματική (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Το
Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Κύπρου, Μάιος 2013).

Στο χρηματοπιστωτικό τομέα, η ταχεία επέκταση του από το 2005,
οδήγησε στη δημιουργία σημαντικών τρωτών σημείων. Το χαμηλό εταιρικό
επιτόκιο σε συνδυασμό με τα επιτόκια καταθέσεων οδήγησαν στη δημιουργία
ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού μοντέλου για τον τραπεζικό τομέα στην
Κύπρο κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2000. Οι τράπεζες κέρδιζαν
χρηματοδοτική ικανότητα από τους καταθέτες άλλων χωρών. Αυτό ενθάρρυνε
τους ισχυρούς ρυθμούς αύξησης των τραπεζικών πιστώσεων προς τον
ιδιωτικό τομέα, ιδίως για την αγορά κατοικίας και τροφοδότησε μια φούσκα
ακινήτων, συμβάλλοντας παράλληλα στο πολύ υψηλό επίπεδο ιδιωτικού
χρέους το οποίο έφθασε το 310% του ΑΕΠ το 2011, από 213% το 2007
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(Eurostat). Οι κυπριακές τράπεζες, και ιδιαίτερα η Λαϊκή Τράπεζα και η
Τράπεζα Κύπρου, πραγματοποίησαν ουσιαστική επέκταση στην Ελλάδα με
την αγορά κρατικών ομολόγων, γεγονός που τiς άφησε εκτεθειμένες στις
δυσμενείς μακροοικονομικές εξελίξεις που συνέβησαν εκεί. Η πολύ ταχεία
επέκταση του ελληνικού κρατικού και δανειακού χαρτοφυλακίου και οι
επιδεινούμενες μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και την Κύπρο
οδήγησαν σε ταχέως αυξανόμενα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων
τόσο στο ελληνικό όσο και στο εγχώριο χαρτοφυλάκιο των κυπριακών
τραπεζών. Οι ζημίες που υπέστησαν λόγω της αύξησης των μη
εξυπηρετούμενων δανείων μεγάλωσαν, δημιουργώντας αρνητικές επιπτώσεις
στο τραπεζικό τους κεφάλαιο. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην Κύπρο
διπλασιάστηκε σε μέγεθος κατά τη περίοδο πριν από την ένταξή της στην
ευρωζώνη και παρέμενε πολύ μεγάλος μέχρι πρόσφατα. Ο
χρηματοπιστωτικός τομέας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυξήθηκε ραγδαία
από το 2005 και έφθασε στο απόγειο το 2009. Τα περιουσιακά στοιχεία των
τραπεζών αυξήθηκαν από 62,5 δις ευρώ στο τέλος του 2005 στα 141,5 δις
ευρώ το 2009 (Eurostat). Στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2012, το σύνολο του
ενεργητικού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ανερχόταν σε 718% του
ΑΕΠ, διπλάσιο του μέσου όρου της ευρωζώνης, ενώ από τα μέσα του 2009
αρχίζει να παρατηρείται μια σταδιακή αποσυμφόρηση.

Διάγραμμα 4 Διάγραμμα 5
Σχετικό Μέγεθος Τραπεζικού Τομέα (2012) Περιουσιακά Στοιχεία Τραπεζών 2005 - 2012

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Η επέκταση χρηματοδοτήθηκε κυρίως από την προσέλκυση
καταθέσεων κατοίκων ξένων χωρών, που βρήκαν στην Κύπρο ευνοϊκό
φορολογικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Μερικοί από τους πόρους που
προσελκύονταν επενδύονταν στις διεθνείς εταιρείες που ήταν ήδη
εγκατεστημένες στην Κύπρο, μερικοί διοχετεύονταν ως άμεσες ξένες
επενδύσεις και κάποιοι τροφοδότησαν την έκρηξη της αγοράς ιδιοκτησίας στη
χώρα ή χρησιμοποιήθηκαν για το δανεισμό της Ελλάδας. Οι κακές πρακτικές
διαχείρισης κινδύνων, η ανεπαρκής ικανότητα άσκησης προληπτικής
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εποπτείας σε σχέση με το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού τομέα από το
κράτος και η υπερβολική συγκέντρωση επενδύσεων, οδήγησαν σε
πρωτοφανείς προκλήσεις το τραπεζικό σύστημα. Ο τραπεζικός τομέας είχε
πλέον εμπλακεί σε μια ισχυρή πιστωτική επέκταση, με αποτέλεσμα την
αύξηση του δείκτη των δανείων ως προς τις καταθέσεις. Μετά την υιοθέτηση
του ευρώ, ο ρυθμός αύξησης των δανείων έφτασε τον Οκτώβριο του 2008 το
35%, αλλά οι καταθέσεις αυξήθηκαν με ελαφρώς πιο μέτριο ρυθμό (ΕΚΤ).

Διάγραμμα 6
Ρυθμός Αύξησης Δανείων Νοέμβριος 2006 – Φεβρουάριος 2013

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Χαρακτηριστικό στοιχείο της δομής των καταθέσεων ήταν το υψηλό μερίδιο
καταθέσεων από κατοίκους ξένων χωρών, ιδίως από χώρες εκτός της
ευρωζώνης, οι οποίες αντιπροσώπευαν περίπου το 30% του συνόλου των
καταθέσεων στη χώρα στο τέλος του 2012. Από την έναρξη της
χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα τον Μάιο του 2010, το μερίδιο των
καταθέσεων αυτών αυξάνεται σταθερά, φτάνοντας τον Ιούλιο του 2012 στο
9,1% επί του συνόλου, έναντι 5,8% το Φεβρουάριο του 2013.
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Διάγραμμα 7
Καταμερισμός Καταθετών επί των Καταθέσεων 2005 - 2012

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις για τον ενοποιημένο τραπεζικό
τομέα αυξήθηκε κάπως το 2011 σε 112,7%, κυρίως λόγω των εκροών
καταθέσεων από τα ελληνικά καταστήματα και τις ξένες εταιρείες στην Κύπρο.

Ως εκ τούτου, στο τέλος του 2012 οι εγχώριες καταθέσεις
αντιπροσωπεύουν μόνο το 63% των συνολικών καταθέσεων. Κατά την
περίοδο της πιστωτικής επέκτασης, το μερίδιο των χορηγήσεων προς τους
ξένους καταθέτες ανήλθε στο 26% τον Οκτώβριο του 2012 (μόνο 5%
χορηγήθηκε σε μη Κύπριους κατοίκους της Ευρωζώνης, κυρίως από την
Ελλάδα και στη συνέχεια μειώθηκε σε 25 % το Φεβρουάριο του 2013. Αν και
τα δάνεια προς τα νοικοκυριά αυξήθηκαν επίσης, η αύξηση των πιστώσεων
οφειλόταν κυρίως σε δάνεια που χορηγήθηκαν σε χρηματοπιστωτικές και μη
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Οι κυπριακές τράπεζες σε μια προσπάθεια
επένδυσης των κεφαλαίων τους και αύξησης της κερδοφορίας τους,
αποφάσισαν να επενδύσουν σε ελληνικά κρατικά ομόλογα, τα οποία
οδήγησαν σε σοβαρές ζημίες για τις κυπριακές τράπεζες. Δεδομένης της
έντονης επέκτασης τους στην Ελλάδα, ήταν αναπόφευκτο οι κυπριακές
τράπεζες να πληγούν σοβαρά από την οικονομική και χρηματοπιστωτική
κρίση της Ελλάδας. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της ελληνικής κρίσης δεν ήταν ούτε
άμεσος ούτε ξεκάθαρος. Το πρώτο στάδιο της ελληνικής κρίσης (2009 και
2010) είχε θετικές επιπτώσεις στις κυπριακές τράπεζες, ιδίως για τη
ρευστότητα τους. Κατά την απομάκρυνσή τους από τις ελληνικές τράπεζες,
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ορισμένοι καταθέτες πρόστρεξαν στις κυπριακές τράπεζες, βελτιώνοντας έτσι
τη ρευστότητα τους. Κατά μία έννοια, το κυπριακό τραπεζικό σύστημα
επωφελήθηκε από τη θέση του ως διεθνούς κέντρου χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών. Αργότερα, κατά το δεύτερο στάδιο της εξέλιξης της ελληνικής
κρίσης (2011), οι κυπριακές τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα υπέστησαν
σημαντικές εκροές ρευστότητας από τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα. Η
Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου επλήγη ιδιαίτερα από την εξέλιξη αυτή, σε βαθμό που
απαιτούσε σημαντικά ποσά βοήθειας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
για επείγουσα κάλυψη ρευστότητας. Αυτός ο αρνητικός αντίκτυπος στη
ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών επιταχύνθηκε στο πλαίσιο της
αυξανόμενης πολιτικής αβεβαιότητας. Μετά το κούρεμα του ελληνικού χρέους,
οι κυπριακές τράπεζες που είχαν εκτεθεί στα ελληνικά ομόλογα, υπέστησαν
περικοπές ύψους 74% περίπου στην ονομαστική αξία των συμμετοχών τους
σε ελληνικά κρατικά ομόλογα. Οι συντελεστές φερεγγυότητας για τις
συστημικές κυπριακές τράπεζες μειώθηκαν κάτω από τα τοπικά ρυθμιστικά
επίπεδα, ως αποτέλεσμα της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Μετά και από τις σημαντικές μειώσεις των ονομαστικών αξιών των ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου, τα επίπεδα κεφαλαιοποίησης των κυπριακών
τραπεζών μειώθηκαν σημαντικά. Άρχισε κατά συνέπεια να παρουσιάζεται
σημαντικό έλλειμμα κεφαλαίου για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για το
σκοπό αυτό, οι κυπριακές τράπεζες άρχισαν να αντλούν κεφάλαια από την
αγορά. Η Τράπεζα Κύπρου κατόρθωσε να αυξήσει το κεφάλαιό της το πρώτο
εξάμηνο του 2012, με έκδοση δικαιωμάτων και με την πώληση των
θυγατρικών της. Αντίθετα, η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ήταν λιγότερο
επιτυχημένη και η κρατική ενίσχυση της ήταν αναπόφευκτη. Τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια αρχίζουν να αυξάνονται ραγδαία κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2010 και το 2011 φτάνοντας στο 16,2%. Σε ονομαστικούς όρους,
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν σε 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Δεδομένης της μεγάλης έκθεσης των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα και
της αποδυνάμωσης του οικονομικού περιβάλλοντος σε Ελλάδα και Κύπρο, η
ποιότητα του ενεργητικού επιδεινώθηκε περαιτέρω το 2012. Η κερδοφορία
των τραπεζών κατέστη αρνητική το 2011 λόγω της αύξησης των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Από την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης,
η κερδοφορία των τραπεζών επιδεινώθηκε εξαιτίας ενός δυσμενούς
μακροοικονομικού περιβάλλοντος τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Οι τράπεζες έφθασαν στο αποκορύφωμα της κερδοφορίας τους το 2007 με
καθαρό κέρδος μετά φόρων τα 1,2 δις ευρώ. Έκτοτε, τα κέρδη μειώθηκαν
σταδιακά και έγιναν αρνητικά μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2011 με ζημίες μετά
από φόρους ύψους 4,4 δις ευρώ.

Ο κατασκευαστικός τομέας, στην Κύπρο έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο
για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσο και για τη δημοσιονομική
βιωσιμότητα, καθώς δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για τους τραπεζικούς
ισολογισμούς. Η άνθηση στη ζήτηση κατοικιών συνοδεύτηκε από ταχεία
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αύξηση των δανείων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μέχρι το 2008,
μετατρέποντας τον κυπριακό ιδιωτικό τομέα τον πιο χρεωμένο (σε σχέση με
το ΑΕΠ της χώρας) μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης. Πράγματι, τα
δάνεια που ανέρχονταν στο 150% του ΑΕΠ το 2011 συνδέονταν άμεσα με το
στεγαστικό τομέα. Έτσι, ένα σημαντικό μέρος των ισολογισμών των τραπεζών
βρέθηκε να εξαρτάται από τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονταν με τις
τοπικές τιμές των κατοικιών. Επιπλέον, οι παράγοντες της προσφοράς και της
ζήτησης υποδείκνυαν ότι οι τιμές θα υποστούν περαιτέρω σημαντική μείωση,
ιδίως οι τιμές των εξοχικών κατοικιών(Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Στο δημοσιονομικό τομέα, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν
γενικά ως ποσοστό του ΑΕΠ, ξεκινώντας από περίπου 37,1% το 2000 και
φθάνοντας το 46,3% του ΑΕΠ το 2012. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν από
34,7% του ΑΕΠ το 2000 σε 40,1% του ΑΕΠ το 2012. Μεταξύ των
σημαντικότερων αυξήσεων των συνολικών δημόσιων δαπανών ήταν η
κατηγορία των κοινωνικών παροχών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 6% του ΑΕΠ
στο 15,1% του ΑΕΠ την περίοδο 2000 - 2012. Ο δημόσιος τομέας αυξήθηκε
επίσης σημαντικά από τις αρχές του 2000, παράλληλα με την αύξηση που
παρατηρήθηκε στις δημόσιες δαπάνες. Η συνολική απασχόληση στο δημόσιο
και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έφτασε να αντιπροσωπεύει το 19% της
συνολικής απασχόλησης στη χώρα. Μεταξύ του 2003 και του 2010, η
απασχόληση στον δημόσιο τομέα αυξήθηκε κατά μέσο όρο 2,2% ετησίως.
Επιπλέον, το 2011, η αποζημίωση των κρατικών υπαλλήλων ως ποσοστό του
ΑΕΠ ήταν η δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη, μετά τη Δανία. Μεταξύ 2003
και 2011, η αντιστάθμιση των κρατικών υπαλλήλων ως% του ΑΕΠ αυξήθηκε
κατά μέσο όρο κατά 2% ετησίως στην Κύπρο, ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση
η αντίστοιχη μέση μεταβολή ήταν μόλις 0,37% (Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Η
βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης μεταξύ 2000 και 2008 οφειλόταν
κυρίως στη σταθερή αύξηση των δημόσιων εσόδων. Από το 2000 έως το
2008, τα συνολικά φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά περισσότερο από
130% σε ονομαστικές τιμές. Η πτωτική τάση των συνολικών δημόσιων
εσόδων ως μερίδιο του ΑΕΠ ξεκίνησε ήδη κατά τη διάρκεια του 2008. Όσον
αφορά τη σύνθεση, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών
συνέβαλαν ελαφρώς περισσότερο στο ΑΕΠ από τους φόρους επί του
εισοδήματος, ενώ η εισφορά των φόρων ακίνητης περιουσίας, η οποία
αυξήθηκε μόλις κατά 50%, ήταν μικρή. Οι κοινωνικές εισφορές ακολούθησαν
τη γενική τάση, αυξάνοντας κατά περίπου 110%. Οι εισπράξεις από φόρους
εισοδήματος εταιρειών που εισπράχθηκαν από εταιρείες διεθνών
επιχειρήσεων (δηλαδή εταιρείες που ανήκουν στην αλλοδαπή) αυξήθηκαν
κατά 530% μεταξύ 2000 και 2008 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Στην πραγματικότητα, η Κύπρος είχε τεθεί εκτός των
χρηματοπιστωτικών αγορών για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από τα
μέσα του 2011, οπότε το spread του γερμανικού ομόλογου των δεκαετών
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κρατικών ομολόγων έφθασε σε απαγορευτικά επίπεδα (Bloomberg,2013). Η
αβεβαιότητα των αγορών γύρω από την κατάσταση στην Ελλάδα και την
ικανότητα της κυβέρνησης να αυξήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς και οι ανάγκες χρηματοδότησης
τους από το δημόσιο, αντισταθμίζουν το θετικό αποτέλεσμα εμπιστοσύνης
που απορρέει από τις προσπάθειες σταθεροποίησης που αναλήφθηκαν από
την κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2011. Οι αρχές μετατοπίστηκαν από το
μεσοπρόθεσμο στο βραχυπρόθεσμο δανεισμό από τις διεθνείς αγορές για
κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών τους, παρόλο που οι αποδόσεις και
για τις βραχυπρόθεσμες εκδόσεις αυξάνονταν και κατά τη διάρκεια του 2012.
Μετά την υποβάθμιση του κυπριακού χρέους από τον οίκο Fitch σε
κατάσταση σκουπιδιών στα τέλη Ιουνίου 2012, η μετακύλιση του χρέους των
τελευταίων ετών έγινε εξαιρετικά δύσκολη.

Το αρνητικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί στην οικονομία της χώρας,
εξαιτίας της αδυναμίας του τραπεζικού συστήματος, επιδείνωσαν με τις
προβλέψεις τους σημαντικοί διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, όπως Moody’s,
Fitch, Standard & Poors. Οι οίκοι αξιολόγησης, υποβάθμισαν την
πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, λόγω της μεγάλης
έκθεσης των κυπριακών τραπεζών στην οικονομία της Ελλάδας, καθώς και
λόγω των αυξανόμενων φημών για μια επικείμενη εθελοντική συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα σε περικοπές των χρεών προς την Ελλάδα (PSI) και τα
μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα που θα δημιουργούσε, ενώ διατήρησαν και
αρνητική την προοπτική της οικονομίας της. Αυτό είναι η αρχή του ράλι της
αύξησης των αποδόσεων των κυπριακών ομολόγων τα οποία φθάνουν σε
ύψος ρεκόρ το Σεπτέμβριο του 2011 οπότε στην ουσία αποκλείεται η Κύπρος
από την πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Το γεγονός επιδείνωσε την
Κυπριακή οικονομία και την οδήγησε ακόμα πιο γρήγορα εκτός των διεθνών
αγορών (Εφημερίδα καθημερινή, 2013).

Στα οικονομικά προβλήματα τα οποία είχαν εμφανιστεί, ήρθε να
προστεθεί την 11 Ιουλίου του 2011 η καταστροφή του ηλεκτρικού σταθμού
στο Βασιλικό, ο οποίος τροφοδοτούσε με ρεύμα πάνω από το μισό του
νησιού. Η καταστροφή οφειλόταν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε κοντέινερ στα
οποία φυλασσόταν εκρηκτικά στην ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης»
πλησίον του σταθμού7. Από την έκρηξη σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και 60
τραυματίστηκαν. Η καταστροφή επιβάρυνε την οικονομική δραστηριότητα και
μείωσε τα επίπεδα εμπιστοσύνης της χώρας σε όλους τους τομείς. Οι
οικονομικές επιπτώσεις που είχε το συμβάν, τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο, ήρθαν να προστεθούν στο ήδη αρνητικό κλίμα που υπήρχε. Εκτός
από τη ναυτική βάση, από την έκρηξη καταστράφηκε και ο ηλεκτρικός
σταθμός παραγωγής ρεύματος, ο οποίος κάλυπτε τις ανάγκες σε ρεύμα του

7 Τα κοντέινερ προερχόταν από φορτίο πλοίου που μετέφερε πολεμοφόδια από το Ιράν στη Συρία
και κατασχέθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία
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μεγαλύτερου ποσοστού του νησιού. Οι απώλειες που υπέστη η Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου, οδήγησαν σε αύξηση στις τιμές του ρεύματος,
επιδεινώνοντας την ευημερία των νοικοκυριών και συνεπακόλουθα την
πραγματική οικονομία. Οι ζημιές υπολογίζονται γύρω στα 500 εκατομμύρια
ευρώ και για μια χώρα με ΑΕΠ περίπου 18 δις ευρώ, το κόστος ήταν
δυσβάσταχτο. Επιπτώσεις από την καταστροφή είχε και η Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου (ΑΗΚ), καθώς για να καλύψει τη ζήτηση σε ρεύμα αναγκάστηκε να
νοικιάσει δύο πλωτές γεννήτριες από το Ισραήλ και να χρηματοδοτήσει την
κατασκευή ενός νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Για να
καλύψει τις ζημιές η ΑΗΚ, προέβει σε αυξήσεις των τιμολογίων της,
επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο την οικονομία των νοικοκυριών.
(Εφημερίδα Η Καθημερινή,2013)

Συνοψίζοντας τις αιτίες που οδήγησαν την Κυπριακή οικονομία σε
ύφεση, βλέπουμε ότι η ανεξέλεγκτη και πολύ γρήγορη μεγέθυνση του
τραπεζικού τομέα, ο ανεξέλεγκτος και επί σειρά ετών δανεισμός χαμηλού
εισοδήματος νοικοκυριών, η μείωση των καταθέσεων, η εξάρτηση της
κυπριακής οικονομίας από την οικονομία της Ελλάδας και η έκθεσή τους στα
ελληνικά ομόλογα σε συνδυασμό με τη συμφωνία για ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους, οδήγησε τις τράπεζες σε μεγάλο κεφαλαιακό έλλειμμα,  το
οποίο έφτασε τα 4,5 δις ευρώ8. Δύο από τις μεγαλύτερες συστημικές τράπεζες
της χώρας, η Λαϊκή και η Κύπρου, είδαν τις μετοχές τους να καταποντίζονται.
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και η αδυναμία του κρατικού
μηχανισμού να εντοπίσει τα προβλήματα που δημιουργούσε η κερδοσκοπία
των τραπεζών, καθώς και η αδράνεια που επέδειξε όταν πλέον τα σημάδια
έγιναν ορατά, να λάβει μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας. Αν και οι
συνέπειες από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα είχαν ήδη δώσει τα
δείγματα γραφής για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει, ο κυπριακός
κρατικός μηχανισμός δεν επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά ή έλαβε ημίμετρα
τα οποία δεν θα μπορούσαν να αποτρέψουν τις συνέπειες της οικονομικής
κρίσης. Ως φυσικό επακόλουθο, οι αγορές άρχισαν να δείχνουν δυσπιστία
προς την οικονομία της Κύπρου, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προέβησαν σε
συνεχείς υποβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας, οι αποδόσεις των
κυπριακών ομολόγων διπλασιάστηκαν και από τα μέσα του 2011 η χώρα δεν
μπορούσε να δανειστεί από τις αγορές.

Α.2 Αίτια Οικονομικής Κρίσης στην Ιρλανδία

Το κράτος της Ιρλανδίας, καλύπτει τα 5/6 περίπου του νησιού της
Ιρλανδίας, το οποίο βρίσκεται στις Βορειοδυτικές ακτές της Ευρώπης. Το
υπόλοιπο 1/6 του νησιού, ονομάζεται Βόρειος Ιρλανδία και αποτελεί τμήμα
του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ιρλανδία είναι μέλος της Ευρωζώνης από το

8 Το ποσό ισοδυναμούσε με το 22% του ΑΕΠ της χώρας
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1999. Η οικονομία της στηρίζεται στο εμπόριο, τις επενδύσεις τη βιομηχανία
και τον ορυκτό πλούτο (Wikipedia).

Η Ιρλανδία είναι μια μικρή νησιωτική χώρα της οποίας η οικονομία
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές εμπόριο και επηρεάζεται από τις
διεθνείς αγορές. Πριν την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1973, η
Ιρλανδική οικονομία βασιζόταν στην κτηνοτροφία και  εξαρτιόταν σε μεγάλο
βαθμό από την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Με την είσοδό της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη το 1999, η Ιρλανδία έκοψε τον
ομφάλιο λώρο με τη στερλίνα, αν και διατήρησε τις εμπορικές και οικονομικές
σχέσεις που είχε με το Ηνωμένο Βασίλειο και είδε την οικονομία της να
προχωρά και να μετατρέπεται σε μια μοντέρνα οικονομία ελεύθερου
εμπορίου. Το περιβάλλον αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό
με μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, κατάφεραν να προάγουν την Ιρλανδία στο
εξωτερικό επιτρέποντας την οικονομία της να ακμάσει σημειώνοντας
εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης, κερδίζοντας το προσωνύμιο «κέλτικος
τίγρης».

Οι οικονομικές επιδόσεις της Ιρλανδίας από τα πρώτα χρόνια ένταξής
της στην ευρωζώνη ήταν εντυπωσιακές. Για δεκαετίες μία από τις λιγότερο
αποδοτικές οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης, παρουσίασε υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης, ενώ παρατηρήθηκε και μεγάλη ροή άμεσων ξένων επενδύσεων
που οφειλόταν κυρίως στην ένταξη της Ιρλανδίας στο ευρώ δημιουργώντας
έτσι ένα ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα. Η χαμηλή φορολογία των επιχειρήσεων, οι
χαμηλοί μισθοί και το καλά εκπαιδευμένο και σε νεαρή ηλικία εργατικό
δυναμικό της χώρας, προσέλκυσε ξένους επενδυτές και πολυεθνικές εταιρείες
όπως η Dell, η IBM, η Coca – Cola, οι οποίες είδαν την Ιρλανδία ως βατήρα
για την κατασκευή και την εξαγωγή των προϊόντων τους στην Ευρωπαϊκή
αγορά. Με την πάροδο του χρόνου, το «φιλικό» επιχειρησιακό περιβάλλον,
προσέλκυσε επίσης μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες internet
όπως google, και facebook. Η οικονομική άνοδος έφτασε το 6%
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και μετατρέποντας μια χώρα η οποία
έχασε το 19ο αιώνα ως μετανάστες πάνω από το ένα τέταρτο του πληθυσμού
της, σε χώρα μαγνήτη για μετανάστες από το εξωτερικό. Η οικονομική άνθηση
οδήγησε σε μια περίοδο αφθονίας και αύξησης των μισθών και αυτό με τη
σειρά του οδήγησε σε αυξημένη ζήτηση στην αγορά των ακινήτων. Η διαρκής
ζήτηση στέγης λόγω της ευμάρειας αλλά και από τους μετανάστες που
συρρέουν στη χώρα για να εργαστούν, οδήγησαν στα τέλη του 2006 τις τιμές
των ακινήτων στα ύψη, αυξάνοντας παράλληλα και το εισόδημα όλων όσων
ασχολούταν με την αγορά των ακινήτων, από τους χτίστες, μέχρι τους
τραπεζίτες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2006 στον κατασκευαστικό τομέα
απασχολούταν περίπου το 12% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Η
ανάπτυξη των εξαγωγών ήταν εντυπωσιακή με μέσο όρο 17,8% μεταξύ του
1996 και του 2000. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 54% τη δεκαετία έως το
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2006, ενισχυμένη από την απότομη μείωση της ανεργίας. Ωστόσο, από το
2004 και μετά η συνεισφορά των εξαγωγών στην ανάπτυξη της Ιρλανδίας
άρχισε να μειώνεται, ενώ μείωση παρατηρήθηκε και στην εγχώρια ζήτηση,
ιδίως στον τομέα των κατασκευών (AMECO9), ενώ η αύξηση στις εξαγωγές
ανήλθε κατά μέσο όρο σε 4,6% κατά την πενταετία έως το 2006.

Η ισχυρή ανάπτυξη της Ιρλανδίας πριν από την κρίση βασιζόταν όλο
και περισσότερο σε ασταθή θεμέλια. Πραγματοποιήθηκε υπερβολική
επέκταση των πιστώσεων, υπερβολική επένδυση σε φυσικό κεφάλαιο και
υπερβολικές αυξήσεις στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και
υψηλές καταναλωτικές δαπάνες. Στο πλαίσιο αυτό, τα χαμηλά επιτόκια και η
εύκολη πρόσβαση στην πίστωση συνέβαλαν στη διόγκωση των ισολογισμών
του ιδιωτικού τομέα (Κεντρική Τράπεζα Ιρλανδίας) και των τιμών των
ακινήτων. Τόσο το χρέος των νοικοκυριών όσο και των μη ιδιωτικών
επιχειρήσεων αυξήθηκε απότομα πριν από την κρίση σε επίπεδα που ήταν
από τα υψηλότερα στην Ε.Ε.

Διάγραμμα 8
Χρέος Νοικοκυριών σε Ποσοστό του ΑΕΠ

Πηγή: Τράπεζα Ιρλανδίας, Eurostat

Οι κατασκευές και κυρίως οι κατοικίες, βρισκόταν στο επίκεντρο μιας
εγχώριας πιστωτικής άνθησης (Department of the Environment, Heritage and
Local Government). Ο πληθωρισμός των τιμών των κατοικιών ήταν ο
υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ε.Ε από τα μέσα της δεκαετίας του '90
έως το 2006. Οι ευνοϊκές δημογραφικές εξελίξεις, η υψηλή απασχόληση και η
αύξηση των μισθών συνέβαλαν στην έκρηξη της ζήτησης των κατοικιών. Το

9 Η AMECO είναι η ετήσια μακροοικονομική βάση δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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μερίδιο του τομέα των κατασκευών στην απασχόληση αυξάνεται και φτάνει
στο διπλάσιο του μέσου όρου της ευρωζώνης το 2007. Παράλληλα,  η άνθηση
που παρατηρήθηκε στη ζήτηση των κατοικιών διευκολύνθηκε με φορολογικά
κίνητρα για επενδύσεις σε κατοικίες (όπως η δυνατότητα έκπτωσης των
ενυπόθηκων τόκων).

Η ανταγωνιστικότητα επιδεινώθηκε σημαντικά την περίοδο αυτή. Αυτό
είχε ιδιαίτερη σημασία για την Ιρλανδία δεδομένης της σχετικά υψηλής
εμπορικής έκθεσής της σε χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ, κυρίως στις ΗΠΑ
και τη Μεγάλη Βρετανία. Η απώλεια της ανταγωνιστικότητας συνδέθηκε με τη
μείωση των μεριδίων αγοράς των εξαγωγών κατά την περίοδο 2002 - 2008,
μετά από μια περίοδο συνεχών αυξήσεων από τις αρχές της δεκαετίας του
1990. Επιπλέον, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μετατράπηκε σε
έλλειμμα από το 2005 και μετά, αντανακλώντας την έντονη αύξηση των
επενδύσεων που σχετίζονται κυρίως με τη στέγαση (AMECO).

Η δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε δεν αντιμετώπισε τα
διαφαινόμενα προβλήματα. Ενώ κατά την περίοδο 2000 - 2007
παρατηρήθηκε γενικά πλεόνασμα, τα έσοδα δαπανήθηκαν, συμβάλλοντας
περαιτέρω στην ύφεση της οικονομίας και στην μείωση της
ανταγωνιστικότητας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα τις ιρλανδικές αρχές για τους
δημοσιονομικούς και μακροοικονομικούς κινδύνους που σχετίζονταν με την
πορεία της οικονομίας και είχαν συστήσει περιορισμό στην αύξησης της
δημόσιας κατανάλωσης.

Σημαντικές ανισορροπίες παρατηρήθηκαν και στον εγχώριο τραπεζικό
τομέα. Εν μέσω έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών για αύξηση του
μεριδίου από τα κέρδη, λόγω της οικονομικής ανάπτυξης και της άνθησης της
αγοράς ακινήτων, ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης αυξήθηκε. Τα
εποπτικά όργανα του κράτους δεν κατόρθωσαν να αντιληφθούν εγκαίρως και
να περιορίσουν τις ανισορροπίες του τραπεζικού τομέα. Ο ετήσιος ρυθμός
αύξησης των δανείων προς τα ιρλανδικά νοικοκυριά έφτασε το 30% από το
2004 - 2006 (Ιρλανδική Κεντρική Τράπεζα). Ως αποτέλεσμα της πιστωτικής
έκρηξης και της χαλάρωσης των όρων δανεισμού, οι ιρλανδικές τράπεζες
απέκτησαν μεγάλο αριθμό δανείων που σχετίζονταν με ακίνητα. Η ταχεία
επέκταση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων των εγχώριων τραπεζών, η
οποία ανήλθε περίπου στο 320% του ΑΕΠ το 2006 (Κεντρική Τράπεζα
Ιρλανδίας), αποτελεί την αιτία των δύο κύριων προκλήσεων που
αντιμετωπίζουν σήμερα οι ιρλανδικές τράπεζες, δηλαδή την επιδείνωση της
ποιότητας των περιουσιακών τους στοιχείων, μετά την έκρηξη της φούσκας
της αγοράς κατοικιών και την ευπάθεια της δομής χρηματοδότησής τους. Η
ισχυρή πιστωτική επέκταση οδήγησε τις ιρλανδικές τράπεζες σε έλλειψη
ρευστότητας. Η πίστωση επεκτάθηκε με ρυθμό ταχύτερο από τις καταθέσεις,
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με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σημαντικές ανάγκες χρηματοδότησης της
αγοράς. Ο δείκτης δανείων προς τις καταθέσεις των ιρλανδικών εγχώριων
τραπεζών, σε σχέση με τους πελάτες οι οποίοι ήταν μόνιμοι κάτοικοι
Ιρλανδίας, αυξήθηκε σταθερά από 133% τον Ιανουάριο του 2003, σε 215%
τον Μάιο του 2008 (Κεντρική Τράπεζα Ιρλανδίας). Αυτό το κενό
χρηματοδότησης έκλεισε με δανεισμό από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Μια σειρά από γεγονότα στις αρχές του 2007, συνέτειναν στη μείωση
τόσο του μεριδίου του τομέα των κατασκευών στο ΑΕΠ όσο και των τιμών των
ακινήτων στη χώρα. Η κατασκευή νέων οικιστικών μονάδων έφθασε στο
αποκορύφωμά της το 2006, λόγω της υπερπροσφοράς, όπως αποδεικνύεται
από τον μεγάλο αριθμό κενών κατοικιών που αποκαλύφθηκαν σε απογραφή
εκείνη τη χρονιά. Η αβεβαιότητα που υπήρξε αναφορικά με τη μελλοντική
φορολογική μεταχείριση των περιουσιακών στοιχείων, προκάλεσε μείωση των
συναλλαγών στην αγορά ακινήτων. Η χρηματοδότηση των ενυπόθηκων
δανείων στην Ιρλανδία ήταν παραδοσιακά σε μεταβλητά επιτόκια, με
αποτέλεσμα τα αυξανόμενα επιτόκια από τα τέλη του 2005 έως τις αρχές του
2007 να μειώσουν την οικονομική ρευστότητα. Η απότομη πτώση από την
κορύφωση του 2006 στην ιρλανδική αγορά κατοικιών εξαπλώθηκε ταχέως και
στην ευρύτερη οικονομία. Μέχρι το τέλος του 2010, οι τιμές των κατοικιών
μειώθηκαν κατά 38%, από την κορύφωσή τους στα τέλη του 2006, καθώς οι
στεγαστικές συναλλαγές σταμάτησαν10. Η έντονη μεταβολή της αγοράς είχε
δραστικό αντίκτυπο στις εκτάσεις που αγοράστηκαν για αναπτυξιακούς
σκοπούς. Τόσο οι άδειοι χώροι όσο και τα υπάρχοντα κτίρια που
προορίζονταν για κατεδάφιση, παρουσίασαν πτώση της αξίας τους, λόγω της
απότομης πτώσης της ζήτησης για νέες κατασκευές. Ο ευρύτερος οικονομικός
αντίκτυπος στην αγορά στέγης ενισχύθηκε και από τη μείωση της παγκόσμιας
ζήτησης και ιδιαίτερα από την ύφεση που έπληξε τους κύριους εμπορικούς
εταίρους της Ιρλανδίας (χώρες της ευρωζώνης, ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 11% σε πραγματικούς όρους
και κατά 17% σε ονομαστικές τιμές από το 2008 - 2010 και η απασχόληση
μειώθηκε σχεδόν στο 14% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2007. Το
ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε 13½% το 2010, από 4½% το 2007(P.
Koucheravy, 05 Οκτωβρίου 2010).

Οι τιμές και οι μισθοί προσαρμόστηκαν ανάλογα στην πτώση της
ζήτησης. Μετά από χρόνια απώλειας της ανταγωνιστικότητας, ο πληθωρισμός
των τιμών του καταναλωτή έγινε αρνητικός (Eurostat). Με βάση τις περικοπές
των κερδών του δημόσιου τομέα που ξεκίνησαν το 2009, οι ονομαστικοί
μισθοί του ιδιωτικού τομέα ανά εργαζόμενο αναπροσαρμόστηκαν επίσης,
προκαλώντας πτώση και των ωριαίων μισθών. Η κυβέρνηση προωθώντας
την ανταγωνιστικότητα του κόστους μέσω μιας «εσωτερικής υποτίμησης»,

10 Σύμφωνα με έρευνα του ιρλανδού οικονομολόγου P. Koucheravy το 2010, η πτώση στις τιμές των
ακινήτων έφτασε μέχρι και το 75%
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ενίσχυσε τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Ως
αποτέλεσμα της συρρίκνωσης της ζήτησης και της βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας, το έλλειμμα του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών
περιορίστηκε (ΕΚΤ).

Η μείωση των τιμών των ακινήτων αποκάλυψε τις πολύ σοβαρές
αδυναμίες του τραπεζικού τομέα της Ιρλανδίας. Αν και η ποιότητα των
δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών διέφερε, όλες οι ιρλανδικές
τράπεζες είχαν φορτωθεί σε μεγάλο βαθμό με «τοξικά» όπως εξελίχθηκαν
περιουσιακά στοιχεία. Η Anglo Irish Bank (Anglo) και η Irish Nationwide
Building Society (INBS) ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε εμπορικά δάνεια
ανάπτυξης ακινήτων, πολλά από τα οποία ήταν ιδιαίτερα κερδοσκοπικά
ο΄ποτε με το σκάσιμο της «φούσκας» η αξία τους καταποντίστηκε. Η EBS, αν
και δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές υποθηκών και καταθέσεων, εισήλθε
στην αγορά εμπορικών ακινήτων λίγο πριν από την κρίση και υπέστη
σοβαρές ζημιές. Η δομή των περιουσιακών στοιχείων που κατείχανν οι Allied
Irish Banks (AIB) και η Τράπεζα της Ιρλανδίας (BoI) ήταν κάπως πιο
διαφοροποιημένη, αν και εκτεθειμένη σε στεγαστικά και εμπορικά δάνεια που
δεν ανήκαν στο περιουσιολόγιο των τραπεζών. Οι υψηλές απώλειες του 2009
και του 2010 δημιούργησαν έντονες ανησυχίες στους επενδυτές αναφορικά με
τη φερεγγυότητα των ιρλανδικών τραπεζών. Μέχρι το 2010, το μερίδιο των μη
εξυπηρετούμενων δανείων στο τραπεζικό σύστημα αυξήθηκε στο υψηλότερο
σημείο του ευρώ (ΕΚΤ).

Διάγραμμα 9
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (2010)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
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Ωστόσο, οι μεταβιβάσεις δανείων γης και ανάπτυξης με ονομαστική
αξία πάνω από 70 δις Ευρώ στη NAMA11 μείωσαν σημαντικά το μέγεθος των
μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών. Ο τραπεζικός τομέας άρχισε να
βασίζεται όλο και περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση.
Οι αυξανόμενες αμφιβολίες των επενδυτών σχετικά με τη φερεγγυότητα των
ιρλανδικών τραπεζών είχαν ως αποτέλεσμα την απροθυμία τους να προβούν
σε επαναχρηματοδότηση τους, προκαλώντας έτσι σοβαρά προβλήματα
ρευστότητας. Στα τέλη του 2008 και στις αρχές του 2009 παρατηρήθηκαν
τεράστιες εκροές χρημάτων από τις ιρλανδικές τράπεζες, οι οποίες έκαναν
πάλι την εμφάνισή τους τον Μάιο του 2010.

Συνοψίζοντας τις αιτίες που επέφεραν την οικονομική κρίση στην
Ιρλανδία, μπορούμε να πούμε ότι η μεγάλη αύξηση του κατασκευαστικού
τομέα και η αναπόφευκτη έκρηξη της «φούσκας» στην αγορά των ακινήτων,
συμπαρέσυρε το χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας, καθώς μεγάλος
αριθμός τραπεζών είχαν επενδύσει ή είχαν χρηματοδοτήσει την αγορά
ακινήτων. Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας από την πλευρά της καθυστέρησε να
λάβει μέτρα για να περιορίσει τα προβλήματα τα οποία διαφαινόταν ότι
υπήρχαν. Σταδιακά οι ιρλανδικές τράπεζες, έχασαν τη φερεγγυότητά τους και
σχεδόν αποκλείστηκαν από τις αγορές. Μοναδική πηγή χρηματοδότησής τους
ήταν μέσω της ευρωζώνης καθώς και το ίδιο το ιρλανδικό κράτος. Η
κυβέρνηση της Ιρλανδίας επωμιζόμενη το βάρος της διάσωσης των τραπεζών
της, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που υπήρχαν στο δημοσιονομικό
τομέα, όπως η στενή φορολογική βάση και η εξάρτηση των φορολογικών
εσόδων από τις συναλλαγές των ακινήτων, έφτασε και αυτή με τη σειρά της
σε θέση στην οποία δυσκολευόταν να δανειστεί από τις αγορές (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπροσαρμογής Ιρλανδίας,
Φεβρουάριος 2011).

Α.3 Τρόποι Αντιμετώπισης Οικονομικής Κρίσης στην Κύπρο

Βλέποντας την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, κυρίως
όμως στην Ελλάδα, οι κυπριακές αρχές ανέλαβαν εποπτική δράση για την
ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης των τραπεζών τους. Όταν άρχισαν οι
συζητήσεις για το κούρεμα χρέους του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα τον
Μάρτιο του 2011, ήταν σαφές ότι οι κυπριακές τράπεζες θα έπρεπε να
αυξήσουν το κεφάλαιό τους για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες της αγοράς
αναφορικά με το μέγεθος έκθεσής τους σε ομόλογα από την Ελλάδα. Επίσης,
οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που διεξήχθησαν στις δύο

11 Τον Δεκέμβριο του 2009, οι ιρλανδικές αρχές ίδρυσαν τον Εθνικό Οργανισμό Διαχείρισης
Περιουσιακών Στοιχείων (NAMA), προκειμένου να οργανώσουν και να εποπτεύσουν την αγορά
(όπως εκτιμήθηκε αρχικά) συνολικής αξίας 82,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναπτυξιακών ακινήτων και
συναφών εμπορικών δανείων ).
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μεγαλύτερες κυπριακές τράπεζες τον Ιούλιο του 2011, κατέδειξαν ότι θα
απαιτηθεί περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών τους αποθεμάτων για να
φτάσει ο δείκτης βασικού κεφαλαίου το 9% μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012. Κατά
συνέπεια, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανέβασε τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις των τραπεζών τον Ιούλιο του 2011. Τον Δεκέμβριο του 2011,
κεφαλαιακή άσκηση κατέδειξε ότι η Τράπεζα Κύπρου και η Λαϊκή Τράπεζα
Κύπρου χρειαζόταν επιπλέον κεφάλαια ύψους 1,56 δις ευρώ και 1,97 δις
ευρώ αντίστοιχα. Καθώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα για
επενδύσεις προς τις κυπριακές τράπεζες, η κυπριακή κυβέρνηση ανέλαβε να
καλύψει το κενό. Στο τέλος Μαρτίου 2012, η Τράπεζα Κύπρου αύξησε την
κεφαλαιακή της βάση κατά 594 εκατ. ευρώ μέσω εθελοντικής ανταλλαγής
μετατρέψιμων χρεογράφων σε μετοχές. Η Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου αγόρασε
υβριδικά κεφάλαια με έκπτωση και δεδομένου ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν
έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για το θέμα των δικαιωμάτων, η κυβέρνηση
παρείχε τα ελλείποντα 1,8 δις ευρώ. Εγκρίθηκε από τη Βουλή νομοθετική
πράξη διαχείρισης κρίσεων. Το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε δύο
νομοσχέδια στα μέσα Δεκεμβρίου 2011, τα οποία επέφεραν σημαντικές
αλλαγές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Κύπρο, δίνοντας τη δυνατότητα
στο κράτος να καλύψει το 100% της έκδοσης κεφαλαιουχικών τίτλων. Η εν
λόγω νομοθεσία, που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών σε στενή
συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα, αφορά την κρατική παρέμβαση σε
περιόδους κρίσης και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Μια πιο αναλυτική εξέταση, έδειξε ότι το
τραπεζικό σύστημα της χώρας χρειάζονταν περισσότερα κεφάλαια. Στο
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του προγράμματος για την εξωτερική
βοήθεια, οι οποίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2012, ανατέθηκε η αποτίμηση των
περιουσιακών στοιχείων σε έναν ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο. Μια
διεθνής εταιρεία παροχής συμβουλών (PIMCO) διενήργησε εκτίμηση της
λογιστικής και οικονομικής αξίας των πιστωτικών χαρτοφυλακίων της
Τράπεζας Κύπρου, της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας και της Ελληνικής
Τράπεζας και δείγμα που αντιπροσώπευε περίπου το 63% των περιουσιακών
στοιχείων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και της Alpha
Bank Cyprus και της Eurobank Cyprus. Η αξιολόγηση, διεξήχθη υπό την
εποπτεία μιας συντονιστικής επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι
των κυπριακών αρχών, της ΕΚΤ, του ΕΜΣ (ως μελών) και του ΔΝΤ (ως
παρατηρητή), ξεκίνησε επισήμως στις 4 Οκτωβρίου 2012. Οι προσομοιώσεις
ακραίων καταστάσεων ανά τράπεζα κατέληξαν σε συνολικό έλλειμμα
κεφαλαίου ύψους 6 δις ευρώ. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ορισμένα
συνεργατικά ιδρύματα δεν καλύπτονταν από την άσκηση δέουσας επιμέλειας.
Οι συγκεκριμένες κεφαλαιακές ανάγκες κοινοποιήθηκαν σε κάθε
συμμετέχουσα τράπεζα στις 18 Μαρτίου 2013 αγορές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπροσαρμογής Κύπρου, Μάιος 2013).
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Ελήφθησαν επίσης μέτρα για την ομαλοποίηση της δημοσιονομικής
κατάστασης, όπως πάγωμα των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, αλλαγές
στο σύστημα συνταξιοδότησης, με περικοπές των πρόωρων συντάξεων και
αύξηση των εισφορών. Μειώσεις είχαμε επίσης και στον τομέα της υγείας, με
μειώσεις των δαπανών για φαρμακευτικά προϊόντα καθώς και των δαπανών
για θεραπείες στο εξωτερικό. Επίσης επαναπροσδιορίστηκαν τα τέλη ιατρικών
επισκέψεων και εργαστηριακών εξετάσεων, για τη μείωση των εξόδων
παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Τα μέτρα που ελήφθησαν, είτε δεν ήταν αρκετά, είτε
πραγματοποιήθηκαν πολύ αργά. Έτσι οι κυπριακές αρχές ζήτησαν
χρηματοδοτική συνδρομή από την ΕΕ και το ΔΝΤ στις 25 Ιουνίου 2012. Στις 2
Απριλίου 2013 εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΔΝΤ και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατέφθασαν στη Λευκωσία για να
συζητήσουν τους όρους του προγράμματος και της συμφωνίας για ένα
ολοκληρωμένο πακέτο πολιτικής για την περίοδο 2012 - 2016, με
χρηματοδότηση συνολικού ύψους έως 10 δισ. ευρώ (ESM).

Διάγραμμα 10
Κατανομή Χρηματοδοτικής Συνδρομής στην Κύπρο (2013)

Πηγή: Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM)

Στις 25 Απριλίου, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση, η οποία περιέχει τα
κυριότερα στοιχεία του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής που
θα έπρεπε να εφαρμόσει η Κύπρος. Στις 26 Απριλίου υπογράφηκε από τις
κυπριακές αρχές και από την Επιτροπή, ενεργώντας εξ ονόματος του ESM,
μνημόνιο συμφωνίας, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. Η Κυπριακή Βουλή
των Αντιπροσώπων ενέκρινε το Πρόγραμμα στις 30 Απριλίου 2013.

Η φιλοσοφία των μνημονίων για την επαναφορά των οικονομιών είναι η
επιβολή μέτρων λιτότητας, ο περιορισμός των δημοσίων δαπανών και η
επιβολή φορολογικών μέτρων, για αύξηση των δημοσίων εσόδων. Είναι μια
συνταγή που οδηγεί τις οικονομίες σε ύφεση. Η περίπτωση της Κύπρου δεν
ήταν διαφορετική. Το πακέτο των μέτρων του μνημονίου περιελάμβανε μέτρα
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όπως μείωση των μισθών των κυβερνητικών υπαλλήλων, μείωση των
συντάξεων και αυξήσεις στη φορολογία (EuropeanCommission, 2012).

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, έγιναν ενέργειες για την αποκατάσταση
της αξιοπιστίας των τραπεζών. Δημιουργήθηκε ο Ενιαίος Εποπτικός
Μηχανισμός, στον οποίο εντάχθηκαν οι συστημικές τράπεζες της χώρας και η
ανακεφαλαιοποίησή με στόχο τη βελτίωση της ευρωστίας τους.
Πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση της Λαϊκής τράπεζας, ενώ πωλήθηκαν και τα
υποκαταστήματα της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής τράπεζας στην
Ελλάδα. Επιβλήθηκε κούρεμα καταθέσεων των δύο παραπάνω τραπεζών, για
καταθέσεις άνω των 100.000€. Μέτοχοι, κάτοχοι αξιόγραφων και
ανασφάλιστοι καταθέτες, βλέπουν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα σε
μια νύχτα. Η επιλογή αυτή ήταν πρωτοφανής, δεν έχει εφαρμοστεί ξανά και
στην ουσία επέβαλε στους καταθέτες των δύο τραπεζών, να αναλάβουν την
αποκατάσταση της κανονικότητας. Οι αντιδράσεις όπως ήταν φυσικό ήταν
μεγάλες, καθώς το μέτρο θεωρήθηκε άδικο και εκδικητικό. Ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Βουλής κ. Γιαννάκης Ομήρου σε ομιλία του σε ημερίδα του
πανεπιστημίου της Λευκωσίας δήλωσε χαρακτηριστικά «…η χώρα μας
χρησιμοποιήθηκε ως πειραματόζωο για την εφαρμογή της ούτω καλούμενης
εξυγίανσης με ίδια μέσα, τουτέστιν της αφαίμαξης των ανασφάλιστων
καταθέσεων…» (Η Κύπρος στη νέα Εποχή: Γεωστρατηγικοί Παράμετροι,
Οικονομία, Εξωτερική Πολιτική, 18 Ιουνίου 2013). Το μικρό μέγεθος της
κυπριακής οικονομίας βοήθησε στη λήψη αυτής της απόφασης, καθώς οι
επιπτώσεις δεν θα επηρέαζαν την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι συνέπειες όμως
από την κίνηση αυτή αφορούσαν και την πραγματική οικονομία, αφού
ουσιαστικά αφαιρέθηκε από την αγορά μεγάλη ποσότητα ρευστότητας. Τέλος
επιβλήθηκαν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital control), σε μια
προσπάθεια να αποτραπεί η εκροή καταθέσεων από τις τράπεζες της χώρας,
με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του νησιού να σχηματίζουν ουρές έξω από τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για λίγα ευρώ.

Στο πλαίσιο της ανάκαμψης της οικονομίας, δόθηκε έμφαση στον
τουρισμό σε μια προσπάθεια προσέλκυσης μεγαλύτερου αριθμού ξένων
επισκεπτών. Κατασκευάστηκαν ή είναι υπό κατασκευή μαρίνες σε
παραθαλάσσιες πόλεις της χώρας, όπως η Λεμεσός, η Λάρνακα και η Αγία
Νάπα. Ένας ακόμα τομέας που λειτούργησε θετικά για την κυπριακή
οικονομία, υπήρξε και η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, καθώς η
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποδείχτηκε
ιδιαίτερα πλούσια. Το πλούσιο θαλάσσιο υπέδαφος στα νότια του νησιού,
έδωσε μια πολύ καλή ευκαιρία στην κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας
να εκμεταλλευτεί τον πλούτο της. Με εξαιρετικούς διπλωματικούς χειρισμούς,
καθώς είχε να αντιμετωπίσει την αντίδραση και τις απειλές της Τουρκίας, η
οποία με πρόσχημα τη στήριξη των τουρκοκύπριων, προσπάθησε και
προσπαθεί να πάρει μερίδιο από τα κοιτάσματα, η κυπριακή κυβέρνηση
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κατόρθωσε να πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος των υποθαλάσσιων
οικοπέδων. Διεθνείς εταιρείες όπως TOTAL, γαλλικών συμφερόντων, EXON
MOBIL συμφερόντων Η.Π.Α και η Ιταλική ENI, εξαγόρασαν το δικαίωμα
διενέργειας γεωτρήσεων, παρέχοντας με έμμεσο τρόπο και την υποστήριξη
των κυβερνήσεων των χωρών τους. Όπως αποδείχτηκε εκτός από την
οικονομική διάσταση, η πώληση των οικοπέδων ήταν σημαντική και σε
διπλωματικό επίπεδο, καθώς ουσιαστικά αναγνωρίζεται και διεθνώς η
κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο νησί.

Στο δημοσιοοικονομικό τομέα, λαμβάνονται μέτρα με σκοπό τον
εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών και της βελτίωσης της απόδοσης των
δημοσίων εσόδων. Τα μέτρα που ελήφθησαν είχαν ως αποτέλεσμα να
παρουσιαστούν πρωτογενή πλεονάσματα από το 2014. Σύμφωνα με την
Alpha Bank, η Κύπρος εξήλθε από το μνημόνιο τρία χρόνια μετά την
υπογραφή του. Ο ρυθμός ανάπτυξης το 2015 διαμορφώθηκε στο 1,6% και
υποστηρίχθηκε από την εγχώρια ζήτηση που ενισχύθηκε από την πτώση των
τιμών ενέργειας και τη διεθνή ζήτηση που ευεργετήθηκε από το αδύναμο
ευρώ. Παράλληλα, η Κύπρος πέτυχε και πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως
του 2,2% το 2015, βελτιώνοντας και τη βιωσιμότητα του χρέους της. Την
άνοιξη του 2015 η Κύπρος βγαίνει ξανά με επιτυχία στις αγορές, με τους
οίκους αξιολόγησης να προβαίνουν σε συνεχείς αναβαθμίσεις. Δανείστηκε 10
δις ευρώ, από τα όποια χρησιμοποίησε τα 7,5 δις, και έπειτα από 8
αξιολογήσεις κατάφερε να βγει από το μνημόνιο στις 7 Μαρτίου 2015, έχοντας
εκπληρώσει τους δημοσιονομικούς στόχους της. Η ψυχραιμία με την οποία η
Λευκωσία διαχειρίστηκε το οικονομικό της πρόβλημα είναι αξιοσημείωτη. Οι
οικονομικές πολιτικές που προέβλεπε το πρόγραμμα εφαρμόστηκαν κατά
γράμμα, ενώ βασικό συστατικό της επιτυχίας αποτελεί και το γεγονός πως το
97% του πληθυσμού πίστεψαν στην ανάγκη για μεταρρυθμίσεις

Α.4 Τρόποι Αντιμετώπισης Οικονομικής Κρίσης στην Ιρλανδία

Σε μια προσπάθεια να επέμβει για να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα η
ιρλανδική κυβέρνηση προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2008 στην πλήρη
εγγύηση12 των υποχρεώσεων των τραπεζών της για δύο χρόνια. Στόχος της
ήταν να μετριαστούν οι προκλήσεις που αντιμετώπιζαν οι τράπεζες στον
τομέα της χρηματοδότησης. Το επονομαζόμενο Σχέδιο Χρηματοοικονομικής
Υποστήριξης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κάλυψε ουσιαστικά όλες τις
υποχρεώσεις των τραπεζών. Ενώ οι κρατικές εγγυήσεις παρέχουν κάποια

12 Οι καλυπτόμενες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν όλες τις καταθέσεις ανώτατα πιστοποιητικά
εγγύησης εγγύησης · ανώτερο μη εξασφαλισμένο εμπορικό χαρτί · άλλα μη εξασφαλισμένα ομόλογα
και σημειώσεις. Επιπλέον, μια γενική εγγύηση ίσχυσε για όλες τις σχετικές καταθέσεις που
πραγματοποιήθηκαν ή ανατέθηκαν από συμμετέχοντα ιδρύματα από τη στιγμή που ο εν λόγω
συμμετέχων φορέας διαθέτει για πρώτη φορά εγγύηση στο πλαίσιο του προγράμματος ELG,
ανεξάρτητα από τον τύπο, τη φύση ή την ταυτότητα του καταθέτη.
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ανακούφιση στις τράπεζες, εντούτοις δεν τους επέτρεψαν να
αποκαταστήσουν την πρόσβασή τους στις αγορές. Η κυβέρνηση έλαβε
επίσης μέτρα για την ενίσχυση του κεφαλαίου των τραπεζών. Δεδομένων των
δυσκολιών των τραπεζών να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες, η
κυβέρνηση παρείχε πρόσθετο κεφάλαιο σε μετρητά ή μέσω γραμματίων13 σε
πέντε εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ένα δεύτερο μέτρο που έλαβε η
ιρλανδική κυβέρνηση ήταν η σύσταση της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Περιουσιακών Στοιχείων (NAMA). Συνολικά, περίπου 46 δις ευρώ (29% του
ΑΕΠ) δόθηκαν στις εγχώριες τράπεζες την περίοδο 2009 - 2010. Με την
ανάληψη των μέτρων αυτών από την ιρλανδική κυβέρνηση, το ιδιωτικό χρέος
των τραπεζών ουσιαστικά μετατράπηκε σε δημόσιο, καθώς η φερεγγυότητα
του ιρλανδικού κράτους και του τραπεζικού συστήματος συνδέθηκαν άρρηκτα.
Ακόμη όμως και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα μέτρα στήριξης προς τον
τραπεζικό τομέα, η θέση των δημόσιων οικονομικών είχε επιδεινωθεί, καθώς
η κρίση ανέδειξε σημαντικές αδυναμίες στα δημόσια οικονομικά, οι οποίες
είχαν καλυφθεί από την ανάπτυξη των τελευταίων ετών.
Συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω έκτακτων μέτρων στήριξης που
ανέρχονται στο 20% περίπου του ΑΕΠ, το έλλειμμα εκτιμάται ότι ανήλθε σε
32,0% το 2010, ενώ το ακαθάριστο δημόσιο χρέος αυξήθηκε σε περίπου
95,0% του ΑΕΠ από το 25,0% το 2007. Ο συνολικός αντίκτυπος των μέτρων
στήριξης στον χρηματοπιστωτικό τομέα στο έλλειμμα ανήλθε στο 22,7% του
ΑΕΠ το 2009 - 2010 (AMECO).

Από τα τέλη του καλοκαιριού του 2010, οι χρηματοπιστωτικές αγορές
αμφισβήτησαν τη φερεγγυότητα του ιρλανδικού κράτους. Η ιρλανδική
κυβέρνηση επιχείρησε να ηρεμήσει τις αγορές, προβλέποντας μια εκτίμηση
του συνολικού κόστους των μέτρων στήριξης που έλαβε προς τον τραπεζικό
τομέα στις 30 Σεπτεμβρίου και παρουσιάζοντας ένα τετραετές σχέδιο
εξυγίανσης στις 24 Νοεμβρίου. Τα μέτρα αυτά δεν εμπόδισαν την περαιτέρω
επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς, ενώ τα spreads των κρατικών
ομολόγων αυξήθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου (EcoWin, 2011). Οι εκροές
ρευστότητας από τον τραπεζικό τομέα επιταχύνθηκαν, κυρίως λίγο πριν από
τη λήξη του Σχεδίου Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης των Πιστωτικών
Ιδρυμάτων. Οι αρχές ζήτησαν χρηματοδοτική συνδρομή από την Ε.Ε και το
ΔΝΤ στις 21 Νοεμβρίου 2010. Μια κοινή αποστολή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ (τρόικα) διαπραγματεύτηκε τους όρους του
προγράμματος και της συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο στις 28 Νοεμβρίου
2010, σχετικά με την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων
πολιτικής για την περίοδο 2010 - 2013 που χρηματοδοτήθηκε συνολικά με 85

13 Χρεόγραφα που εκδίδονται από το ιρλανδικό κράτος τα οποία χαρακτηρίζονται ως βασικά
κεφάλαια πρώτης βαθμίδας για τον υπολογισμό του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών
της Ιρλανδίας. Το ονομαστικό ποσό των εν λόγω τίτλων δεν εκταμιεύεται αμέσως αλλά σε περίοδο
14 ετών. Ο κάτοχος αυτών των τίτλων δικαιούται επίσης να λάβει κουπόνι από το ιρλανδικό κράτος.
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δις ευρώ. Στις 7 Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο του ECOFIN εξέδωσε την επίσημη
απόφαση για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ιρλανδία ύψους
40 δις ευρώ. Το ιρλανδικό κοινοβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα στις 15
Δεκεμβρίου. Στις 16 Δεκεμβρίου, το ΔΝΤ, ανακοίνωσε και αυτό τη χορήγηση
δανείου 22,5 δις ευρώ στη χώρα. Σημαντική χρηματοδοτική συνεισφορά
ύψους 17,5 δις ευρώ, προήλθε από διαθέσιμα ιρλανδικά κεφάλαια, ενώ στο
πρόγραμμα συμμετείχαν με διμερή δάνεια το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία
και η Δανία διαθέτοντας 4,8 δις ευρώ (EFSM).

Α.5 Επιπτώσεις Οικονομικής Κρίσης στην Κύπρο

Οι επιπτώσεις που επέφερε η οικονομική κρίση στην Κυπριακή
οικονομία, ήταν επώδυνες. Το κούρεμα των καταθέσεων το οποίο επιβλήθηκε
κυρίως σε καταθέτες της Λαϊκής τράπεζας για καταθέσεις άνω των 100.000€,
αλλά και μερικώς, σε ανασφάλιστους καταθέτες της τράπεζας Κύπρου, έφερε
σε δυσμενή θέση νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς αφαιρέθηκε μέσα σε μια
νύχτα μεγάλη ποσότητα ρευστότητας από την αγορά και την πραγματική
οικονομία. Αυτό, σε συνδυασμό με τα σκληρά μέτρα που επέβαλε η Τρόικα με
μειώσεις δαπανών και αυξήσεις φόρων, οδήγησε αναπόφευκτα την
οικονομία σε υψηλά ποσοστά ύφεσης. Από τη μία είχαμε τις καταθέσεις και
τους κόπους ζωής απλών ανθρώπων να χάνονται και από την άλλη
αποθεματικά επιχειρήσεων να εξανεμίζονται. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις
επιχειρήσεων οι οποίες είχαν λάβει πληρωμές από πελάτες, με σκοπό την
αγορά προϊόντων, πληρωμές οι οποίες σε μια νύχτα χάθηκαν, αφήνοντας
τους επιχειρηματίες χωρίς χρήματα και να χρωστούν τις παραγγελίες. (Ομιλία
προέδρου Βουλής, Γιαννάκη Ομήρου, 03 Δεκεμβρίου 2015)
.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο υπήρξαν επιπτώσεις από την
οικονομική κρίση ως αποτέλεσμα των μέτρων λιτότητας που επιβλήθηκαν,
είναι ο τομέας της ανεργίας 14 , η οποία παρουσίασε αυξητικές τάσεις,
τουλάχιστον μέχρι το 2015 (ESM). Η αύξηση της ανεργίας είχε ως
αποτέλεσμα, από τη μία την αύξηση της μερικής απασχόλησης και τη μείωση
των μισθών, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα και από την άλλη, την αύξηση της
μετανάστευσης στο εξωτερικό, κυρίως από νέους οι οποίοι αδυνατούσαν να
βρουν απασχόληση στη χώρα τους. Ως αποτέλεσμα από το κούρεμα των
καταθέσεων και την επιβολή περιορισμού στην κίνηση των κεφαλαίων
παρατηρήθηκε έλλειψη ρευστότητας η οποία επηρέασε άμεσα και την
πραγματική οικονομία. Μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
αντιμετώπισε πρόβλημα καθώς οι παραγγελίες, ιδιαίτερα από εταιρείες στο
εξωτερικό, έπρεπε να προπληρώνονται, λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης
που δημιουργήθηκε προς τη φερεγγυότητα των επαγγελματιών της χώρας. Η
αγορά βρέθηκε σε καθεστώς ανασφάλειας, τα λουκέτα στις επιχειρήσεις
διαδέχονται το ένα το άλλο και η ύφεση βαθαίνει, καθώς η πραγματική

14 Η ανεργία το 2013 έφτασε στο 16%
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οικονομία βρέθηκε σε περίοδο ύφεσης, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα και το
δημόσιο χρέος της χώρας αυξήθηκαν, λόγω των μειωμένων εσόδων.,
οδηγώντας μεγάλο αριθμό ανθρώπων στην ανεργία (As Cyprus Recovers
From Banking Crisis, Deep Scars Remain NY Times, Jack Ewing, 16 Μαρτίου
2015). Η αύξηση των ποσοστών ανεργίας, οδήγησε και τον ιδιωτικό τομέα σε
μειώσεις στους μισθούς. Οι μειώσεις των μισθών με τη σειρά τους επέφεραν
μείωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της χώρας και την αύξηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων.

Παρόλα αυτά, μακροπρόθεσμα και μετά την επιβολή του
προγράμματος οικονομικής βοήθειας της Τρόϊκα, παρατηρείται ότι οι
οικονομικοί δείκτες της χώρας βελτιώνονται συνεχώς. Για το 2019 και
σύμφωνα με δήλωση του ESM η οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο, αν και
παραμένει ισχυρή, σταδιακά επιβραδύνεται. Η ιδιωτική κατανάλωση
διατηρήθηκε ικανοποιητικά στο πίσω μέρος μιας αυστηρότερης αγοράς
εργασίας, με αυξανόμενη την απασχόληση και το διαθέσιμο εισόδημα, ενώ οι
επενδύσεις επωφελήθηκαν από ένα μεγάλο αριθμό ξένων
χρηματοδοτούμενων τουριστικών έργων και έργων υποδομής. Μετά από τα
υψηλά ποσοστά ανάπτυξης το 2016 - 2018, τα τουριστικά έσοδα
παρουσίασαν κάποια αδυναμία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019. Ο
πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένος εν μέσω του
επιδεινούμενου εξωτερικού περιβάλλοντος. Η ισχυρή, αν και ασθενέστερη
ανάπτυξη προβλέπεται να συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα λόγω της ανθεκτικής
εγχώριας ζήτησης. Οι κίνδυνοι παρουσιάζουν κλίση προς τα κάτω, καθώς το
σημερινό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το μειωμένο,
αλλά ακόμα υψηλό, χρέος του ιδιωτικού τομέα, καθιστούν την Κύπρο
ευάλωτη, μεταξύ άλλων και για ενδεχόμενες αυστηρότερες οικονομικές
συνθήκες.

Στο δημοσιονομικό τομέα το ισοζύγιο για το 2019 αναμένεται να
παρουσιάσει ένα σημαντικό πλεόνασμα άνω του 3,5% του ΑΕΠ, λόγω των
αυξημένων φορολογικών εσόδων και ορισμένων εκτάκτων παραγόντων. Τα
πλεονάσματα αναμένεται να μειωθούν το 2020 και το 2021, αντανακλώντας
εν μέρει τις αυξήσεις στις δαπάνες για τη δημόσια υγεία και της αντιστροφής
των μισθολογικών μέτρων που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ο
υψηλός δείκτης δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί κατά
τα επόμενα έτη.

Στο χρηματοπιστωτικό τομέα σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος όσον
αφορά την εδραίωση του και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Παρά την πρόσφατη σημαντική μείωση, ο κυπριακός τραπεζικός τομέας
εξακολουθεί να έχει το δεύτερο υψηλότερο δείκτη σε μη εξυπηρετούμενα
δάνεια στην ευρωζώνη. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες για περαιτέρω μείωση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων («κόκκινων» δανείων) παραμένουν
ως πρώτη προτεραιότητα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σεπτέμβριος 2019).
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Α.6 Επιπτώσεις Οικονομικής Κρίσης στην Ιρλανδία

Η οικονομία της Ιρλανδίας, μετά από πολλά δύσκολα χρόνια, βρίσκεται
πλέον σε φάση ανάκαμψης. Παρόλα αυτά οι επιπτώσεις από την οικονομική
κρίση δεν έχουν εκλείψει. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην
Ιρλανδία, έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με την κοινωνία και την οικονομία,
τομείς οι οποίοι επηρεάστηκαν περισσότερο. Όταν η εμπιστοσύνη των
πολιτών προς την οικονομία της χώρας εξανεμίστηκε, δεν υπήρχε ομαλή
προσγείωση. Οι επιπτώσεις από την πτώση των τιμών των ακινήτων
επηρέασαν γρήγορα και την υπόλοιπη οικονομία, προκάλεσαν αγωνία και
δυσκολίες στους δανειολήπτες, έβλαψαν αποταμιευτές και εξασθένησαν
σοβαρά τη δημοσιονομική θέση της χώρας.

Οι επιπτώσεις εξακολουθούν να γίνονται αισθητές μέχρι και σήμερα
είτε άμεσα, λόγω των υψηλών επιπέδων των χρεών των νοικοκυριών είτε
έμμεσα, για παράδειγμα, από τη δυσλειτουργία που εξακολουθεί να υπάρχει
στην αγορά κατοικίας. Η ύφεση που δημιουργήθηκε στην κατασκευή των
κατοικιών το 2008 εξακολουθεί να υφίσταται και σήμερα. Μετά την έναρξη της
κρίσης, οι αδιάθετες κατοικίες στην Ιρλανδία έφταναν τα δύο εκατομμύρια
σπίτια. Μεταξύ 2011 και 2016, οι κατοικίες που κατασκευάστηκαν αυξήθηκαν
κατά 8.800 κατοικίες, αριθμός μηδαμινός σε σύγκριση με την αύξηση που
πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη δεκαετία του 2000 η οποία ξεπέρασε το
μισό εκατομμύριο κατοικίες και τις 74.000 μόνο το 2010. Ως συνέπεια από την
κατάρρευση του κατασκευαστικού τομέα και τη μείωση των τιμών των
ακινήτων, είχαμε και την εμφάνιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τα
οποία εξακολουθούν να ταλανίζουν τη χώρα (Στατιστική Υπηρεσία Ιρλανδίας,
2018).

Διάγραμμα 11
Μεταβολές στις Τιμές Ακινήτων (2006 – 2017)

Πηγή: Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία Ιρλανδίας, Σεπτέμβριος 2018
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Η ανεργία αυξήθηκε καθώς η βαθύτερη ύφεση από την εποχή της
μεγάλης ύφεσης το 1929 έπληξε τη χώρα. Συνολικά, 300.000 άτομα ή ένας
στους επτά εργαζόμενους έχασαν τη δουλειά τους μέχρι το τέλος του 2010.
Ωστόσο, μετά από μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής, η ιρλανδική οικονομία
άρχισε να αναπτύσσεται και πάλι. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε λιγότερο
από 7% μέχρι το 2017 από 15% το 2011.

Διάγραμμα 12
Μεταβολές Ποσοστού Ανεργίας (2003 – 2017)

Πηγή: Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία Ιρλανδίας, Σεπτέμβριος 2018

Λόγω της αύξησης της ανεργίας, παρατηρήθηκε αύξηση και στη
μετανάστευση από την Ιρλανδία προς ξένες χώρες. Μέχρι το 2007, οπότε
κορυφώνεται το φαινόμενο, περισσότεροι μετανάστες έρχονται στη χώρα,
από όσους την εγκαταλείπουν. Μετά το 2007, ο αριθμός μεταναστών που
εγκαταλείπουν τη χώρα αυξάνεται μέχρι το 2014, οπότε υπάρχει
εξισορρόπηση και αύξηση των αφίξεων.

Διάγραμμα 13
Μεταβολές Εσωτερικής – Εξωτερικής Μετανάστευσης (2003 – 2017)

Πηγή: Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία Ιρλανδίας, Σεπτέμβριος 2018
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Σύμφωνα με την έκθεση επιτήρησης της Ιρλανδίας την άνοιξη του
2019, που συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οικονομία της
Ιρλανδίας βρίσκεται σε ανάπτυξη, με αύξηση της απασχόλησης και των
μισθών και συνεπακόλουθα, αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης.
Παρατηρείται επίσης αύξηση στον κατασκευαστικό τομέα, αν και υπάρχει
αβεβαιότητα για το μέλλον, που σχετίζεται κυρίως με την επικείμενη έξοδο της
Μεγάλης Βρετανίας από την Ε,Ε και τις αλλαγές που μπορεί να επιφέρει στο
εμπορικό και φορολογικό περιβάλλον της χώρας. Τα δημοσιονομικά της
χώρας βελτιώθηκαν και το δημόσιο χρέος μειώθηκε, αν και παραμένει σε
υψηλά επίπεδα. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν περαιτέρω, αλλά το
επίπεδο των μακροπρόθεσμων οφειλών παραμένει υψηλό. Οι κεφαλαιακές
θέσεις των τραπεζών της Ιρλανδίας αυξήθηκαν περαιτέρω σε σχετικά υψηλά
επίπεδα, αλλά οι προβλέψεις εξακολουθούν να παραμένουν χαμηλές σε
σχέση με τους μέσους όρους της ζώνης του ευρώ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Σεπτέμβριος 2019).

Α.7 Ομοιότητες και Διαφορές της Οικονομικής Κρίσης στις δύο Χώρες

Η οικονομική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επηρέασε το σύνολο των
οικονομιών των χωρών μελών της αρνητικά. Από το σύνολο των κρατών
μελών της η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Κύπρος χρειάστηκαν τη
βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
την υπογραφή μνημονίου και την υιοθέτηση επώδυνων μέτρων λιτότητας για
την επαναφορά των οικονομιών τους στην κανονικότητα. Από τις χώρες αυτές
είχαμε εκείνες που η οικονομία τους βρέθηκε σε ύφεση λόγω του
προβληματικού δημόσιου ελλείμματος που παρουσίαζαν, όπως συνέβη με
την περίπτωση της Ελλάδας και της Ιρλανδίας και εκείνες που βρέθηκαν στη
δίνη της οικονομικής κρίσης λόγω του προβληματικού τραπεζικού τους τομέα,
όπως η Κύπρος και η Ιρλανδία που εξετάζουμε στην παρούσα εργασία.

Οι οικονομίες της Κύπρου και της Ιρλανδίας είναι μικρές οικονομίες,
άμεσα εξαρτώμενες από τις διεθνείς αγορές. Η οικονομία κάθε χώρας
διαφέρει καθώς της Κύπρου από τη μία, στηρίζεται στις υπηρεσίες και τον
τουρισμό, ενώ της Ιρλανδίας από την άλλη, στο εμπόριο, τη βιομηχανία και
τον ορυκτό πλούτο. Τα αίτια επίσης που οδήγησαν τις δύο χώρες σε
οικονομική ύφεση και τελικά στην αναζήτηση βοήθειας από τους θεσμούς και
την εφαρμογή των μνημονίων είναι διαφορετικά. Για τη μεν Κύπρο στα
μνημόνια την οδήγησαν η δημοσιονομική πολιτική και οι ανεξέλεγκτοι
χειρισμοί των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της. Η Ιρλανδία από την άλλη,
πλήρωσε την κατάρρευση της αγοράς των ακινήτων στη χώρα και την
εξάρτηση του τραπεζικού της τομέα από αυτή. Και στις δύο περιπτώσεις, οι
κυβερνήσεις κλήθηκαν να διασώσουν τις συστημικές τράπεζές τους οι οποίες
αντιμετώπισαν προβλήματα ρευστότητας και  βρέθηκαν ένα βήμα πριν την
κατάρρευση.
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Παρά τις ομοιότητες όμως που παρουσιάζουν οι δύο χώρες, η κρίση
που βίωσε κάθε μια διαφέρει. Και στις δύο χώρες, ο τραπεζικός τομέας
παρουσίασε μια αλματώδη ανάπτυξη επιτυγχάνοντας ισολογισμούς πολύ
μεγαλύτερους του ΑΕΠ των χωρών τους. Στην Ιρλανδία το πρόβλημα στο
τραπεζικό σύστημα παρουσιάστηκε από την κατάρρευση του
κατασκευαστικού τομέα και τον ανεξέλεγκτο δανεισμό των νοικοκυριών. Όταν
η κυβέρνηση της χώρας έσπευσε να εγγυηθεί τις καταθέσεις, σε μια
προσπάθεια αντιστροφής του κλίματος, μετέτρεψε την τραπεζική κρίση σε
δημοσιονομική. Στην Κύπρο το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τις
λανθασμένες επιλογές των μεγάλων συστημικών τραπεζών της χώρας, οι
οποίες από τη μία επένδυσαν σε Ελληνικά ομόλογα, τα οποία μετά τη
συμφωνία για κούρεμα (PSI) μετατράπηκαν σε ζημιές εκατομμυρίων και από
την άλλη στον ανεξέλεγκτο δανεισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι δύο χώρες από την
τρόικα, διαφέρει επίσης σημαντικά. Αν και στις δύο περιπτώσεις, είχαμε την
εφαρμογή δυσβάσταχτων μέτρων λιτότητας, εντούτοις μπορούμε να πούμε
ότι το κούρεμα των καταθέσεων που επιβλήθηκε στην περίπτωση της
Κύπρου ήταν μοναδικό στα χρονικά και δεν έχει ξαναεφαρμοστεί στα χρόνια
που πέρασαν. Αντίθετα στην Ιρλανδία οι μισθοί δεν επηρεάστηκαν όπως και
οι καταθέσεις των τραπεζών της, οι οποίες στηρίχτηκαν.

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κρίση από τις κυβερνήσεις
και την κοινωνία κάθε χώρας παρουσιάζει επίσης ομοιότητες. Οι κυβερνήσεις
και των δύο χωρών, προσπάθησαν αρχικά να λάβουν από μόνες τους μέτρα,
τα οποία όμως δεν ήταν ουσιαστικά και απλώς έδωσαν μικρή παράταση στη
δεδομένη επερχόμενη καταστροφή. Η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη
λήψη ουσιαστικών αποφάσεων και μέτρων, επιδείνωσε την κατάσταση της
οικονομίας. Οι πολίτες και των δύο χωρών από την άλλη, επέδειξαν ιδιαίτερη
υπομονή και στήριξαν τις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους, βοηθώντας έτσι
σημαντικά στην εφαρμογή των δυσβάσταχτων, ομολογουμένως μέτρων
λιτότητας. Ιδιαίτερα για την περίπτωση της Κύπρου, όπου είχαμε το κούρεμα
στις καταθέσεις δύο μεγάλων συστημικών τραπεζών και την επιβολή ελέγχου
κεφαλαίων (capital control), η ανταπόκριση των πολιτών ήταν μη
αναμενόμενη. Μεγάλη ήταν και η στήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης
στην Κύπρο, τα οποία έκαναν μια άτυπη ανακωχή με την κυβέρνηση σε ότι
αφορούσε τα οικονομικά μέτρα που έπρεπε να ληφθούν, στηρίζοντάς την.

Κύπρος και Ιρλανδία, αποτέλεσαν παραδείγματα προς μίμηση για τον
τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν την κρίση και εφάρμοσαν τις
μεταρρυθμίσεις που εισηγήθηκαν οι τεχνοκράτες της τρόικας, με στόχο την
ανάκαμψη των οικονομιών τους. Και οι δύο αυτές χώρες στήριξαν τη
δημοσιονομική τους προσαρμογή στη μείωση των δαπανών και όχι στην
αύξηση της φορολογίας. Με τον τρόπο αυτό πέτυχαν βιώσιμη δημοσιονομική
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προσαρμογή, «βγήκαν» από τα μνημόνια και έχουν επιστρέψει στην
ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Ιρλανδία εξήλθε του
μνημονίου, κατάφερε να βγει στις διεθνείς αγορές, μείωσε την ανεργία και
πέτυχε αύξηση του ΑΕΠ της. Για τους λόγους αυτούς ο «κέλτικος τίγρης»,
αποτελεί μια πετυχημένη περίπτωση διάσωσης της οικονομίας της. Η Κύπρος
από την πλευρά της, αν και επί σειρά ετών αποτελούσε μια χώρα πρότυπο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χαμηλά ποσοστά ανεργίας, μικρό δημόσιο
χρέος, υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και υψηλά ποσοστά ανάπτυξης
βρέθηκε επίσης στη δίνη της οικονομικής ύφεσης και την ανάγκη της στήριξης
των μνημονίων. Μετά από τρία χρόνια σκληρής δημοσιονομικής
προσαρμογής, εξήλθε με τη σειρά της των μνημονίων, καταφέρνοντας να
μειώσει την ανεργία και να επανεκκινήσει την οικονομία της.
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

Γενικά

«… καὶ ἔστιν ὁ πόλεμος οὐχ ὅπλων τὸ πλέον ἀλλὰ δαπάνης, δι᾽ ἣν τὰ ὅπλα
ὠφελεῖ…» (Θουκυδίδη Ιστορία 1.83.2)

Ο πόλεμος είναι άμεσα εξαρτώμενος από το χρήμα. Η σχέση αυτή
ήταν γνωστή από την αρχαιότητα, όπως μας αποκαλύπτει και ο Θουκυδίδης,
ενώ σύμφωνα με τον Kenneth Waltz «Στην αναρχία η ασφάλεια είναι ο
υπέρτατος σκοπός. Μόνο αν η επιβίωση είναι εξασφαλισμένη, μπορούν τα
κράτη  να επιδιώξουν με ασφάλεια άλλους σκοπούς, όπως η ειρήνη, το κέρδος
και η ισχύς.» (Kenneth Waltz, Theory of International Politics, σελ. 269).
Υπέρτατο λοιπόν εθνικό συμφέρον για τα κράτη είναι η ασφάλεια. Η εθνική
άμυνα και η ασφάλεια μιας χώρας από εξωτερικές απειλές, αποτελεί
πρωταρχικό παράγοντα για κάθε κυβέρνηση. Η διατήρηση της εδαφικής τους
ακεραιότητας και η διασφάλιση της προστασίας των πολιτών τους θα πρέπει
να αποτελεί το βασικό κομμάτι της λειτουργίας τους. Η παροχή υπηρεσιών
όπως οι υποδομές, η εκπαίδευση και η υγεία αποτελούν επίσης
πρωταρχικούς σκοπούς ενός κράτους. Παρόλα αυτά χωρίς την εξασφάλιση
και την επιβίωση του κράτους ούτε αυτές μπορούν να υπάρξουν. Το δίλλημα
«βούτυρο ή κανόνια» (Κόλλιας, 2004), ήταν πάντα επίκαιρο, σήμερα όμως
ίσως είναι περισσότερο από ποτέ, καθώς η συνεχής ανάπτυξη της
τεχνολογίας έχει ανεβάσει την αξία των προηγμένων οπλικών συστημάτων,
καθιστώντας την απόκτησή τους μια ιδιαίτερα δαπανηρή υπόθεση. Σημαντικές
διαφορές υπάρχουν και στις αμυντικές επιβαρύνσεις μεταξύ των χωρών
καθώς είναι πολλοί οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Οι
παράγοντες αυτοί αφορούν τις απειλές που αντιμετωπίζουν από άλλες χώρες
ή τυχόν εσωτερικές εξεγέρσεις, τη συμμετοχή σε μια συμμαχία, τον
πληθυσμό, τον πλούτο και τα χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος κάθε
χώρας. Ιδιαίτερα τα κράτη που βρίσκονται σε ευαίσθητη γεωπολιτική θέση, με
γειτονικά κράτη τα οποία εμφανίζουν επεκτατικές τάσεις ή αστάθεια, θα
πρέπει να διαθέτουν ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, για να αναδεικνύεται η
αποτρεπτική ισχύς τους και συνεπακόλουθα η ασφάλεια του κράτους. Μια
ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, αποτελεί πρόβλημα για κάθε πιθανό αντίπαλο,
καθώς μπορεί να του επιφέρει ισχυρό πλήγμα.

Οι Αμυντικές Δαπάνες είναι το σύνολο των δαπανών που
πραγματοποιούνται για την απόκτηση και διατήρηση της στρατιωτικής ισχύος.
Περιλαμβάνουν δαπάνες για την αποζημίωση προσωπικού (μισθοδοσία),
δαπάνες για την υποστήριξη και λειτουργία των δυνάμεων και δαπάνες για
την προμήθεια εξοπλισμών και την κατασκευή υποδομών. Για τη σύγκριση
των αμυντικών δαπανών, χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες του Stockholm
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International Peace Research Institute (SIPRI)15 καθώς και στοιχεία από την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας (EDA). Για τη χρηματοδότηση των αμυντικών
δαπανών, στους προϋπολογισμούς που καταρτίζονται ετησίως από κάθε
χώρα, διατίθεται ένα τμήμα το οποίο ονομάζεται αμυντικός προϋπολογισμός.
Στον αμυντικό προϋπολογισμό, περιλαμβάνονται οι εκτιμήσεις για κάλυψη
των δαπανών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σύμφωνα με τον ορισμό που
δίνει το ΝΑΤΟ, οι αμυντικές δαπάνες είναι τα έξοδα που δαπανά ή πρόκειται
να δαπανήσει μια κυβέρνηση εντός ενός οικονομικού έτους και αφορούν την
κάλυψη των αναγκών των ενόπλων δυνάμεών της, των συμμάχων της ή της
συμμαχίας στην οποία μετέχει. Οι δαπάνες εξοπλισμού περιλαμβάνουν εκτός
από τις καθαυτού δαπάνες για τον εξοπλισμό και τις δαπάνες για την έρευνα
και την ανάπτυξη που αφορούν τον εξοπλισμό. Οι δαπάνες προσωπικού
περιλαμβάνουν τους μισθούς και τις συντάξεις που καταβάλλονται σε
συνταξιούχους (ΝΑΤΟ, 2019). Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)16 , ως αμυντικές
δαπάνες ορίζονται τα έξοδα που αφορούν όλες τις τρέχουσες δαπάνες και τις
δαπάνες κεφαλαίων, για τις ένοπλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων και των
ειρηνευτικών δυνάμεων, τα υπουργεία αμύνης και άλλες κυβερνητικές
υπηρεσίες που ασχολούνται με την άμυνα, παραστρατιωτικές δυνάμεις, όταν
είναι εκπαιδευμένες και εξοπλισμένες και διαθέσιμες για να πάρουν μέρος σε
στρατιωτικές επιχειρήσεις και στρατιωτικές δραστηριότητες στο χώρο του
διαστήματος. Τα έξοδα αυτά αφορούν συγκεκριμένα· έξοδα για το εν ενεργεία
στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, συντάξεις για το στρατιωτικό
προσωπικό, κοινωνικές υπηρεσίες για το προσωπικό και τις οικογένειές τους,
δαπάνες που αφορούν λειτουργίες και συντήρηση, προμήθειες, έρευνα και
ανάπτυξη για στρατιωτικούς σκοπούς, στρατιωτικές κατασκευές, στρατιωτική
βοήθεια. Από τις αμυντικές δαπάνες εξαιρούνται τα έξοδα για την πολιτική
άμυνα, τρέχουσες δαπάνες από προηγούμενες στρατιωτικές δραστηριότητες
(SIPRI database).

Ο τομέας της ασφάλειας έχει αλλάξει σήμερα σημαντικά σε σχέση με
την εποχή του ψυχρού πολέμου. Είναι δεδομένο ότι πρωταρχικός στόχος
κάθε κράτους είναι η διατήρηση της εδαφικής του ακεραιότητας και η
διασφάλιση της προστασίας των πολιτών τους. Τα κράτη αναμένεται να
παρέχουν στους πολίτες τους υποδομές, υγεία και εκπαίδευση, χωρίς όμως
ασφάλεια θα υπάρχουν επιπτώσεις για την επιβίωση του κράτους. Η άμυνα
και η ασφάλεια στα περισσότερα κράτη παρέχονται από τις κυβερνήσεις. Οι
πολίτες μέσω της φορολογίας παρέχουν στις κυβερνήσεις τα οικονομικά μέσα
που θα διατεθούν για την άμυνα, την υγεία, την εκπαίδευση και τις υποδομές.

15 Το SIPRI είναι ένα ανεξάρτητο διεθνές ινστιτούτο για την ειρήνη που παρέχει στοιχεία και
αναλύσεις αναφορικά με τις αμυντικές δαπάνες και τους εξοπλισμούς. Ιδρύθηκε το 1966, έχει έδρα
στη Στοκχόλμη και τα στοιχεία λαμβάνονται από ανοιχτές πηγές.
16 Το SIPRI είναι ένα ανεξάρτητο διεθνές ινστιτούτο για την ειρήνη που παρέχει στοιχεία και
αναλύσεις αναφορικά με τις αμυντικές δαπάνες και τους εξοπλισμούς. Ιδρύθηκε το 1966, έχει έδρα
στη Στοκχόλμη και τα στοιχεία λαμβάνονται από ανοιχτές πηγές
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Ο προϋπολογισμός για την άμυνα είναι ένα κρίσιμο έγγραφο που επιτρέπει
στους πολίτες να κατανοήσουν πώς δαπανώνται οι φόροι τους σε αυτούς
τους τομείς και να ελέγχονται οι κυβερνήσεις για τις ενέργειές τους
(Transparency International, 2019). Ο αμυντικός προϋπολογισμός, υπόκειται
κάθε φορά που κατατίθεται σε επικρίσεις, καθώς τα ποσά που διατίθενται για
αμυντικές δαπάνες, μπορούν κάλλιστα να χρηματοδοτήσουν άλλους τομείς
δημοσίων υπηρεσιών, όπως π.χ την υγεία, την παιδεία κλπ. Αν και
πρωταρχική υποχρέωση ενός κράτους είναι η ασφάλεια, εντούτοις δεν πρέπει
να επενδύει αδικαιολόγητα μεγάλα ποσά στις αμυντικές του δαπάνες,
παραμελώντας τους υπόλοιπους τομείς υποχρεώσεών του. Διεθνείς
οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την
Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), χρησιμοποιούν στοιχεία για την άμυνα κατά την
εργασία και τις αποστολές τους, με στόχο την εξέταση των αρχών της
διαφάνειας και της αξιοπιστίας εξυπηρετώντας την ικανοποίηση διαφόρων
διεθνών και εθνικών απαιτήσεων και δημιουργώντας εμπιστοσύνη σε διεθνές
και εθνικό επίπεδο. Ακόμη και το ΝΑΤΟ μέσω της επιτροπής αμυντικής
επανεξέτασης, εξετάζει κάθε χρόνο τους αμυντικούς προϋπολογισμούς όλων
των μελών του, για να καθορίσει εάν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ μοιράζονται
ισομερώς το συνολικό φορτίο των δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 5 της
Συνθήκης του Βόρειου Ατλαντικού Συμφώνου. Η διαφάνεια και η αξιοπιστία
επιτρέπουν να αποδειχθεί στους πολίτες, στα μέσα ενημέρωσης και στους
εθνικούς και διεθνείς εταίρους η αμυντική ισχύς και ότι τα δημόσια κονδύλια
δαπανώνται για το σκοπό αυτό και οι δαπάνες ελέγχονται προσεκτικά.
Ωστόσο, υπάρχουν όρια στη διαφάνεια, καθώς για λόγους ασφαλείας κάποια
κονδύλια δε δύναται να δημοσιοποιηθούν. Ορισμένα τμήματα του αμυντικού
προϋπολογισμού για παράδειγμα, αφορούν μυστικές αποστολές που είναι
γνωστές σε έναν πολύ περιορισμένο κύκλο ανθρώπων (π.χ. τα μέλη της
Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Κοινοβουλίου και τους κύριους
παράγοντες του εμπλεκόμενου υπουργείου). Στην περίπτωση αυτή, κάποια
«κρυφά» κονδύλια στον αμυντικό προϋπολογισμό μπορούν να λύσουν το
πρόβλημα και το αντίστοιχο ποσό μπορεί να εμφανιστεί καμουφλαρισμένο
στον αμυντικό προϋπολογισμό ή σε ξεχωριστό κρατικό προϋπολογισμό.
(Transparency International).

Η διαχείριση των αμυντικών δαπανών, θα πρέπει να εξεταστεί στο
πλαίσιο της διαχείρισης της άμυνας, η οποία ενσωματώνεται στη συνολική
διαχείριση των πόρων μιας χώρας. Περισσότερο από κάθε άλλη κατανομή
του προϋπολογισμού σε μια χώρα, ο προϋπολογισμός για την άμυνα
ελέγχεται από τους πολιτικούς, τους φορολογούμενους, τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, την οικονομία και τη βιομηχανία, τον στρατιωτικό τομέα και τον
τομέα ασφάλειας και τέλος, από γειτονικές χώρες και διεθνείς οργανώσεις.
Χωρίς καμιά αμφιβολία, η κατανομή των πόρων μιας χώρας είναι μία από τις
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πιο δύσκολες αποστολές και αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας. Τα
περισσότερα έθνη έχουν περιορισμένους πόρους και κατά συνέπεια το
πρόβλημα είναι η κατανομή αυτών των πόρων, κυρίως των οικονομικών και
εμμέσως του προσωπικού, του υλικού και των υποδομών. Με κάθε κατάρτιση
προϋπολογισμού οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων αμφισβητούνται στην
προσπάθειά τους να διατηρήσουν την κατάλληλη ισορροπία κατανομής
πόρων στη χώρα. Εξαιτίας αυτού, ο αμυντικός προϋπολογισμός πρέπει να
καταρτιστεί στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης κατανομής των περιορισμένων
πόρων, επιτυγχάνοντας όμως το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και άμυνας.
Ο αμυντικός προϋπολογισμός εξαρτάται από τα ποσοστό ασφάλειας το οποίο
διαθέτει, αλλά και απειλής η οποία υπάρχει σε κάθε χώρα. Στην
πραγματικότητα βέβαια, εξαιτίας των περιορισμένων συνήθως πόρων του
κράτους, ο αμυντικός προϋπολογισμός δεν καταρτίζεται με βάση τις απειλές
που έχει να αντιμετωπίσει, αλλά με βάση τη διαθεσιμότητα των πόρων. Η
χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών γίνεται είτε μέσω της φορολογίας,
είτε με αύξηση των δημοσίων δαπανών. Διαχρονικά και λόγω της
τεχνολογικής προόδου και την εμφάνιση έξυπνων όπλων, το κόστος των
αμυντικών δαπανών μεγαλώνει συνεχώς. Ιδιαίτερα για τα μικρά κράτη τα
οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν δική τους πολεμική
βιομηχανία, οι δαπάνες αυτές είναι δυσβάσταχτες και πραγματοποιούνται εις
βάρος της ανάπτυξης.

Μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου, παρατηρούμε μια μείωση ή πιο
σπάνια μια μικρή αύξηση των προϋπολογισμών για την άμυνα, καθώς οι
δημοκρατίες θεωρούν πως δεν χρειάζονται μεγάλες αμυντικές δυνάμεις για να
διατηρηθούν στην εξουσία. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να λάβουμε υπόψη
ότι σήμερα η κατάσταση της απειλής και της ασφάλειας στην Ευρώπη έχει
αλλάξει ριζικά σε σχέση με 100 χρόνια πριν. Μετά το τέλος του ψυχρού
πολέμου, ο αριθμός των μικρών κρατών στην Ευρώπη αυξήθηκε,
αποτελώντας σήμερα την πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Κύριος λόγος υπήρξε η αίσθηση ασφάλειας που κυριάρχησε στο
Διεθνές Σύστημα όταν από διπολικό (Η.Π.Α – Ε.Σ.Σ.Δ), έγινε μονοπολικό
(Η.Π.Α), οπότε τα μικρά κράτη αισθάνθηκαν ότι δεν κινδυνεύει η εθνική τους
κυριαρχία. Με την πάροδο των ετών οι παραδοσιακές απειλές της εδαφικής
ακεραιότητας των κρατών στην Ευρώπη τείνουν να εκλείψουν, δίνοντας τη
θέση τους σε νέου είδους ασύμμετρες απειλές, όπως η τρομοκρατία, το
οργανωμένο έγκλημα, ο κυβερνοπόλεμος κ.λ.π. Για το λόγο αυτό τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν την Κοινή Πολιτική Άμυνας και
Ασφάλειας (ΚΠΑΑ) η οποία ορίζει το πλαίσιο για τις πολιτικές και στρατιωτικές
δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τις στρατιωτικές και μη
στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις στο εξωτερικό προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και να
ανταποκριθούν στο λαϊκό αίτημα για ενισχυμένη αντίδραση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει προληπτικές
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στρατηγικές που βασίζονται στην προβολή της στρατιωτικής της ισχύος, με
σκοπό να προλάβει τη δημιουργία κρίσεων και να εξαλείψει κινδύνους πριν
αυτοί αναδυθούν. Οι δυνάμεις που έχουν δημιουργηθεί από τα κράτη – μέλη
της για να ανταποκριθούν στις παραπάνω στρατηγικές πρέπει να είναι ικανές
να δράσουν σε μακρινές αποστάσεις, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνεπώς
τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν δεν έρχονται αντιμέτωπα με
απειλές που αφορούν στην προάσπιση της εδαφικής τους ακεραιότητας,
συνεχίζουν να δαπανούν χρήματα για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα τελευταία
χρόνια έχουν προκύψει νέες απειλές για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της
Ευρώπης τόσο από τα ανατολικά, με τη μορφή της ρωσικής επιθετικότητας,
όσο και από τα νότια, λόγω των αποτυχημένων κρατών που δημιουργήθηκαν
κατά μήκος της λεκάνης της Μεσογείου αλλά και της διακρατικής
τρομοκρατίας. Αν και η Ε.Ε υποστηρίζει και ενθαρρύνει την αύξηση των
αμυντικών δαπανών θεωρητικά, παραμένει ασαφές εάν υπάρχει πραγματική
πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο (CSIS, European Defense in the Spotlight, H.
Conley, 26 Ιουνίου 2015). Κατά συνέπεια, όταν συζητάμε για τη διαχείριση
των αμυντικών δαπανών, θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις οικονομικές
πτυχές παροχής εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας μιας χώρας. Η
εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας, είναι
ένα δημόσιο αγαθό που είναι απολύτως απαραίτητο για την ύπαρξη, την
ελευθερία και τη θετική ανάπτυξη της οικονομίας, του πολιτισμού και της
ευημερίας μιας χώρας. Είναι λοιπόν λογικό οι πολίτες να καλούνται να
συνεισφέρουν για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας τους. Παρόλα αυτά
ο αμυντικός προϋπολογισμός γίνεται εύκολα θύμα τυχόν περικοπών που
προκύπτουν στον κρατικό προϋπολογισμό καθώς οι περικοπές του αμυντικού
προϋπολογισμού ή η μείωση των ενόπλων δυνάμεων αποτελούν συχνά
δημοφιλή πολιτικά μέσα τα οποία γίνονται εύκολα αποδεκτά από τους
ψηφοφόρους Θέματα τα οποία μπορεί να προκύψουν και τα οποία δύναται να
έχουν αρνητική επίδραση στους αμυντικούς προϋπολογισμούς αφορούν
απρόβλεπτες κρατικές δαπάνες που προκύπτουν από καταστροφές και
μεγάλες ζημιές, αλλαγές στα ποσοστά πληθωρισμού, αυξήσεις στους
μισθούς κ.α. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, στην Ε.Ε, οι αμυντικές δαπάνες
σε σχέση με το ΑΕΠ μειώθηκαν ελαφρά από 1,5% του ΑΕΠ από την πρώτη
δεκαετία (έτη 2001 έως 2011) στο 1,3% τα τελευταία έτη (2014 - 2016). Την
ίδια περίοδο, στην περιοχή του ευρώ, οι αμυντικές δαπάνες μειώθηκαν από
1,3% του ΑΕΠ (έτη 2001 έως 2012) στο 1,2% του ΑΕΠ το 2013 έως το 2016.
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Διάγραμμα 14
Αμυντικές Δαπάνες %ΑΕΠ

Πηγή: Eurostat,2016

Όσον αφορά τις συνολικές κρατικές δαπάνες, το μερίδιο της άμυνας
μειώνεται από 3,3% των συνολικών δημόσιων δαπανών το 2001 στο
χαμηλότερο σημείο στο 2,8% το 2014 και στη συνέχεια η μείωση φαίνεται να
διαμορφώθηκε στο 2,9% κατά τα τελευταία δύο έτη (2015 και 2016). Η
ευρωζώνη παρουσιάζει μια παρόμοια τάση αποθάρρυνσης από το 2,8% των
συνολικών δημόσιων δαπανών το 2001 στο χαμηλότερο σημείο της το 2014
στο 2,4% για να ανακάμψει στο 2,6% το 2016.

Διάγραμμα 15
Αμυντικές Δαπάνες σε σχέση με το σύνολο των Δαπανών

Πηγή: Eurostat,2016
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Διάγραμμα 16
Καταμερισμός Αμυντικών Δαπανών (2006 – 2016)

Πηγή: EDA,2016

Β.1 Οι Αμυντικές Δαπάνες στην Κύπρο πριν την Κρίση

Η Κύπρος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσογείου. Η θέση
της ήταν πάντα σημαντική από γεωστρατηγικής  άποψης με αποτέλεσμα ανά
τους αιώνες διάφοροι κατακτητές να καταλάβουν το νησί. Η Κυπριακή
Δημοκρατία αν και είναι μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης, σε αντίθεση με τα
υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης, έχει να αντιμετωπίσει εκτός των
ασύμμετρων απειλών και την παραδοσιακή απειλή της εδαφικής της
ακεραιότητας. Το 1974 η Τουρκία εισέβαλε στο νησί καταλαμβάνοντας
παράνομα το 37%, με υποτελή σε αυτή διοίκηση. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ το
κομμάτι αυτό του νησιού, τελεί υπό την παράνομη κατοχή των τουρκικών
στρατευμάτων. Υπό το πρίσμα αυτό η εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής
Δημοκρατίας εξακολουθεί να απειλείται, επηρεάζοντας ανάλογα και τις
αμυντικές της δαπάνες, καθώς η επιβάρυνση της οικονομίας της από τις
αυτές, είναι υψηλή. Οι δαπάνες αυτές, μεταφράζονται στο οικονομικό τίμημα
που καταβάλλουν οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αναβάθμιση
και την ενίσχυση της άμυνας, ώστε η χώρα τους να δρα αποτρεπτικά και να
τους παρέχει ασφάλεια, εν προκειμένω από την Τουρκία. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι το ένα τρίτο του νησιού βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή καθώς και
την απειλή που υπάρχει από τις κατοχικές δυνάμεις και της παρουσίας τους
έναντι των ελεύθερων περιοχών, η αμυντική θωράκιση της Κυπριακής
Δημοκρατίας αποτελεί το βασικό στόχο για κάθε κυβέρνηση από το 1974 και
μετά. Οι αμυντικές δαπάνες έχουν συνεπώς επιβαρύνει τον προϋπολογισμό
και κατ ‘ επέκταση τη δημοσιονομική  κατάσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας,
μειώνοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη, καθώς τα ποσά τα οποία θα
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μπορούσαν να διατεθούν προς αξιοποίηση στην υγεία, την παιδεία, τις
υποδομές ή για λόγους άσκησης κοινωνικής πολιτικής, διατίθενται στον
αμυντικό τομέα. Αν λοιπόν εξέλειπε η τουρκική απειλή για την Κυπριακή
Δημοκρατία, το ποσοστό που θα διέθετε στις αμυντικές της δαπάνες, θα ήταν
σαφώς μικρότερο. Αυτή βέβαια είναι και η βασική διαφορά της Κυπριακής
Δημοκρατίας, σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με εξαίρεση βέβαια την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει παρόμοια
προβλήματα.

Το εμπάργκο που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη
χώρα, λειτουργεί αρνητικά για τον τομέα των αμυντικών δαπανών της. Οι
ΗΠΑ επέβαλαν εμπάργκο στην πώληση αμερικανικού οπλισμού τόσο προς
την Κυπριακή Δημοκρατία, όσο και προς την Τουρκία λόγω της παράνομης
εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974, της συνεχιζόμενης κατοχής του
37% του εδάφους της και της παραβίασης της αμερικανικής νομοθεσίας. Το
αμερικανικό στρατιωτικό εμπάργκο στην προμήθεια και πώληση στρατιωτικού
υλικού στην Τουρκία είχε καταργηθεί το 1978 μέσω προεδρικής διαβεβαίωσης
του προέδρου Κάρτερ προς το Κογκρέσο ότι η Τουρκία ενεργούσε με καλή
πίστη για την απόσυρση των κατοχικών στρατιωτικών της δυνάμεων από την
Κύπρο. Για την Κυπριακή Δημοκρατία όμως το εμπάργκο όπλων από τις
ΗΠΑ, εξακολουθεί να ισχύει (Διάλογος, Τ. Αναστάση, 27 Μαρ 2019). Το
παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει περιορισμένες
δυνατότητες πολεμικής βιομηχανίας, την αναγκάζει να εισάγει τον αμυντικό
της εξοπλισμό, μειώνοντας όμως σημαντικά της επιλογές της, λόγω του
εμπάργκο.

Από την εισβολή το 1974 και την ντε-φάκτο διαίρεση του νησιού οι
τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις συμπληρώνουν 45 χρόνια κατοχής του
βορείου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Εθνική Φρουρά (Ε.Φ.), έχει
συμπληρώσει πενήντα πέντε χρόνια από την ίδρυση της το 1964 και
τέσσερεις δεκαετίες από την αναδιοργάνωση της το 1974 για να αντιμετωπίσει
τα νέα δεδομένα απειλής που επέβαλε η διχοτόμηση και η ισχυρή τουρκική
στρατιωτική παρουσία στο νησί. Στο διάστημα αυτό, οι εξελίξεις στους
εξοπλισμούς στο στρατόπεδο της Ε.Φ. από τη μια και των κατοχικών
δυνάμεων, από την άλλη, ακολούθησαν ένα νήμα συμπεριφοράς «δράσης –
αντίδρασης». Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μετά από μία περίοδο 13
χρόνων διαδοχικής ενίσχυσης της Ε.Φ. και των τουρκικών κατοχικών
δυνάμεων (1989 – 2002),  ακολούθησε μια περίοδος, από το 2002 έως
σήμερα,  χωρίς καμία ουσιαστική αριθμητική μεταβολή στο δυναμικό των
αντίπαλων στρατοπέδων με εξαίρεση  κάποιες πρόσφατες αγορές από την
Κυπριακή Δημοκρατία. Η «κούρσα» των εξοπλισμών όλο αυτό το διάστημα
στα αντίπαλα στρατόπεδα αφορούσε την ενίσχυσή τους σε  Άρματα Μάχης,
Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) και Μάχης
(ΤΟΜΑ), Πυροβολικό, Πολυεκτοξευτήρες Πυραύλων, Όλμους, Αντιαρματικά,
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Αντιαεροπορικά και Ελικόπτερα. Ως αποτέλεσμα των αντίστοιχων ενισχύσεων
οι αναλογίες δυνάμεων μέχρι το 2002 σε σύγκριση με το 1984 και το 1974
βελτιώθηκαν για την Ε.Φ. αλλά η τουρκική υπεροχή συνέχισε να υφίσταται.

Στην προσπάθειά της λοιπόν να ανταποκριθεί στις ανάγκες που
προέκυψαν για την άμυνά της η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε πριν το
2010 σε μια σειρά από μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα, από τα οποία
προμηθεύτηκε 54 άρματα μάχης Τ-80 ρωσικής κατασκευής, σε δύο
παραγγελίες, το 1998 και το 2008, 12 επιθετικά ελικόπτερα Mi-35, επίσης
ρωσικής κατασκευής, τα οποία προμηθεύτηκε από το 2001 μέχρι το 2003 και
προχώρησε στην αναβάθμιση των έντεκα από αυτά, καθώς το ένα χάθηκε σε
ατύχημα, το 2008 (Εφημερίδα Cyprus Mail: Is this military spending
necessary? Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, 2006). Η αγορά των ελικοπτέρων,
αποτέλεσε ουσιαστική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Το
2008, παραγγέλθηκαν από την Ιταλία τρία ελικόπτερα Augusta Westland, για
εκτέλεση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης (εφημερίδα «Ο Πολίτης», 13
Νοεμβρίου 2008). Το 2007 αγοράστηκαν από τη Γαλλία 4 περιπολικά
ανοιχτής θαλάσσης. Το 1997 η Κυπριακή Δημοκρατία προμηθεύτηκε από τη
Ρωσία, 2 συστοιχίες αντιαεροπορικών πυραύλων S-300, με στόχο την
αναβάθμιση της αντιαεροπορικής άμυνας του νησιού 17 . Στα μέσα της
δεκαετίας του 80 αγοράστηκαν τα πρώτα σύγχρονα τεθωρακισμένα
αναγνωριστικά, τα οποία αντικατέστησαν αντίστοιχα τα οποία διέθετε η Εθνική
Φρουρά (ΕΦ) πριν το 1974. Τη δεκαετία του 90 προστέθηκαν στο δυναμικό
της Ε.Φ αριθμός Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης (ΤΟΜΑ), τα γαλλικά
VAB και τα ρωσικά BMP-3. Την ίδια περίοδο αντικαθίστανται και τα
Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) της χώρας, με τα
ελληνικής κατασκευής ΛΕΩΝΙΔΑΣ. Στις αρχές του 2000, ενισχύεται το
αντιαεροπορικό πυροβολικό της Κύπρου, με την απόκτηση των TOR-M1.

17 Η αγορά ενόχλησε την Τουρκία η οποία απείλησε με πόλεμο σε περίπτωση εγκατάστασης των
πυραύλων. Η κρίση έληξε τον Δεκέμβριο του 1998 με την απόφαση της Κυπριακής κυβέρνησης να
μεταφέρει τα S-300 στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία σε αντάλλαγμα οπλισμού που διατέθηκε
από την Ελλάδα. Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία της Ελλάδας εγκατέστησε το αντιαεροπορικό
σύστημα στο νησί της Κρήτης από όπου εξακολουθούν να λειτουργούν.
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Διάγραμμα 17
Αμυντικές Δαπάνες σε Σχέση με ΑΕΠ και Κρατικές Δαπάνες 2005 – 2017

Πηγή: EDA,2019

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα, την περίοδο πριν την
κρίση και ιδιαίτερα μέχρι το 2001, η Κυπριακή δημοκρατία δαπανά ένα
σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες. Από το 2001 και
μετά παρατηρείται σημαντική πτώση που όμως και πάλι βρίσκεται πάνω από
το μέσο όρο πολλών Ευρωπαϊκών χωρών (EDA).

Β.2 Οι Αμυντικές Δαπάνες στην Ιρλανδία πριν την Κρίση

Η Ιρλανδία, λόγω της γεωπολιτικής θέσης της, δεν έχει να
αντιμετωπίσει σοβαρές απειλές. Στη σύγχρονη εποχή, η χώρα απόκτησε την
ανεξαρτησία της από τους Βρετανούς το 1922, αν και το βόρειο τμήμα της,
εξακολουθεί να ανήκει στη Μεγάλη Βρετανία. Έκτοτε η χώρα δεν
αντιμετωπίζει εξωτερικές απειλές, γεγονός που επηρεάζει ανάλογα και τα
ποσά που διατίθενται τις αμυντικές της δαπάνες.

Στο Ιρλανδικό κράτος, η ασφάλεια του κράτους και των πολιτών του
αποτελούν την πρωταρχική ευθύνη της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση
αντιμετωπίζει ευρείες απειλές για την ασφάλεια του κράτους. Ο ηγετικός
ρόλος για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών ανήκει σε μια σειρά
υπηρεσιών και οργανισμών. Η κατοχύρωση της στρατιωτικής υπεράσπισης
της επικράτειας του Κράτους αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση ασφάλειας και η
ευθύνη γι 'αυτό ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας (gov.ie). Αναγνωρίζοντας ότι η
ασφάλεια αποτελεί το θεμέλιο λίθο με τον οποίο οικοδομούνται τα επιτεύγματα
μιας κοινωνίας, η κυβέρνηση προβαίνει σε μια μακροπρόθεσμη αξιολόγηση
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του περιβάλλοντος ασφαλείας. Με βάση αυτή, παρέχεται ένα πλαίσιο
πολιτικής για την άμυνα που είναι ευέλικτο και ανταποκρίνεται στη δυναμική
φύση του περιβάλλοντος ασφαλείας και τον βασικό ρόλο που παίζει η άμυνα
στην ασφάλεια του κράτους. Η Ιρλανδία, μη έχοντας να αντιμετωπίσει απειλές
στα συνορά της, έχει προσανατολιστεί, στην από κοινού με άλλα κράτη
αντιμετώπιση του συνόλου των υφιστάμενων και αναδυόμενων προκλήσεων
ασφάλειας, οι οποίες απαιτούν μια συντονισμένη, συνεργατική και
ολοκληρωμένη συλλογική απάντηση, που βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα
μέσων πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και μέσω πολυμερών συλλογικών
ρυθμίσεων ασφαλείας. Η Ιρλανδία συνεχίζει να συμβάλλει, μέσω της
προληπτικής δέσμευσής της με τον ΟΗΕ, την Ε.Ε, τον ΟΑΣΕ και τη Σύμπραξη
για την Ειρήνη (PfP) του ΝΑΤΟ και σε διμερές επίπεδο με άλλα κράτη, σε ένα
ευρύ φάσμα συνεργατικών ρυθμίσεων ασφαλείας για τη στήριξη της διεθνούς
ειρήνης και ασφάλειας. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν μια μακρά και
περήφανη ιστορία υπηρεσίας στο εξωτερικό και έχουν μια συνεχή παρουσία
στις επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης από το 1958. Επί του παρόντος, οι
ένοπλες δυνάμεις λειτουργούν σε διάφορες τοποθεσίες και συμμετέχουν σε
πολυεθνικές επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης, διαχείρισης κρίσεων και
ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ. Το ιρλανδικό κράτος έχει μια μακρόχρονη
πολιτική μη εμπλοκής σε ένοπλες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της
ουδετερότητας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι λειτουργίες των Ιρλανδικών
Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνουν την προετοιμασία για την υπεράσπιση
του κράτους ενάντια σε ένοπλη επίθεση, την παροχή βοήθειας στην
αστυνομική δύναμη, την Garda Síochána, συμπεριλαμβανομένης και της
προστασίας της εσωτερικής ασφάλειας του κράτους. Συμμετοχή σε
ειρηνευτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων και επιχειρήσεις
ανθρωπιστικής βοήθειας προς υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών. Την
αστυνόμευση της αλιείας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του κράτους βάσει
των συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάφορα αστικά καθήκοντα που
απαιτούνται από την κυβέρνηση, όπως έρευνα και διάσωση, παροχή
ασθενοφόρων, παροχή ασφαλών αεροπορικών μεταφορών για υπουργούς,
βοήθεια σε περίπτωση φυσικών και άλλων καταστροφών, εξασφάλιση της
διατήρησης βασικών υπηρεσιών και παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση
της ρύπανσης από πετρέλαιο θάλασσα.

Από τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ιρλανδίας πριν την κρίση,
ξεχωρίζουν οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι RBS-70 οι οποίοι αποκτήθηκαν το
1981 και αναβαθμίστηκαν το 2006. 27 ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα μάχης
από τη Ν. Αφρική το 2009, 12 αμερικανικά οχήματα αναγνωρίσεως το 2011.
Κατά κύριο λόγο, οι εξοπλισμοί έγιναν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των
ενόπλων δυνάμεων της Ιρλανδίας, που συμμετείχαν σε ειρηνευτικές
αποστολές του ΟΗΕ (Sunday Independent, 10 Ιουλίου 2011).
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Διάγραμμα 18
Αμυντικές Δαπάνες σε Σχέση με ΑΕΠ και Κρατικές Δαπάνες  2005 – 2017

Πηγή: EDA,2019

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα, μέχρι το 2008, οπότε
και είχαμε την έναρξη της οικονομικής κρίσης στην Ιρλανδία, οι αμυντικές της
δαπάνες κυμαινόταν σε άνω του 1,2% του συνόλου των κρατικών δαπανών.
Την περίοδο αυτή οι Ιρλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις, συμμετέχουν κατά κύριο
λόγο σε ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ, όπως στο Τσάντ και τη Λιβερία.Το
αρχικό χρονοδιάγραμμα των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της Ιρλανδίας
για να καταστούν οι ένοπλες δυνάμεις πιο αναπτυγμένες ήταν από το 2000
έως το 2010. Ο γενικός της στόχος είναι να ενισχυθεί η προβολή της δύναμης
για την καλύτερη συμμετοχή στις διεθνείς αποστολές διαχείρισης κρίσεων.

Β.3 Οι Αμυντικές Δαπάνες στην Κύπρο στη Διάρκεια της Κρίσης και
των Μνημονίων

Λόγω της οικονομικής κρίσης και των σχεδίων δημοσιονομικής
λιτότητας σε όλη την Ευρώπη, οι προϋπολογισμοί για την άμυνα βρέθηκαν να
αντιμετωπίζουν μια κρίσιμη πρόκληση. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχουν μειώσει συλλογικά τις αμυντικές τους δαπάνες μεταξύ του
2007 και του 2011 από 205 σε 190 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία
χρόνια είναι ανύπαρκτα ή έχουν καθηλωθεί εντελώς οποιοδήποτε σοβαρά
προγράμματα ενίσχυσης ή ανάπτυξης των ικανοτήτων της Εθνικής Φρουράς
ενώ ο τομέας της συντήρησης και της εξασφάλισης ανταλλακτικών διέρχεται
περίοδο δυσκολιών (Κέντρο Κυπριακών Στρατηγικών Μελετών). Οι περικοπές
των κονδυλίων που προορίζονταν για την Άμυνα αναπόφευκτα επηρέασαν
και τη μαχητική ικανότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής
Φρουράς. Οι αμυντικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν τα χρόνια της
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οικονομικής κρίσης, μόλις που αρκούσαν για τη συντήρηση του υφιστάμενου
στρατιωτικού εξοπλισμού ο οποίος κρίνεται ως άκρως απαραίτητος.

Η φιλοσοφία πάνω στην οποία βασίζεται ο καταρτισμός του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας τα
τελευταία χρόνια, με βάση πάντα τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνει το
Υπουργείο Οικονομικών, είναι να καλύπτει κυρίως τις δαπάνες συντήρησης
και λειτουργίας του Υπουργείου Άμυνας (Διοίκηση) και της Εθνικής Φρουράς.
Το ύψος των κονδυλίων καθορίζεται κάθε φορά από τις δημοσιονομικές
δυνατότητες και ανάλογα με τις προτεραιότητες που τίθενται από την
κυβέρνηση. Οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς είναι
εκείνες που κρίθηκαν ως απόλυτα αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της
Εθνικής Φρουράς. Η φορολογία για την Άμυνα (έκτακτη εισφορά) που
επιβάλλεται επί των τόκων, των μερισμάτων, των καταθέσεων και των φόρων
των ενοικίων, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του Γενικού Ελεγκτή,
Οδυσσέα Μιχαηλίδη, και του Γενικού Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη. Σύμφωνα
με πληροφορίες που παρουσιάζονται από την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», ο
Γενικός Εισαγγελέας υπέδειξε ότι τα χρήματα αυτά μπορούν να
χρησιμοποιούνται τόσο για την αγορά οπλικών συστημάτων όσο και για την
κάλυψη κι άλλων εξόδων που αφορούν στην Άμυνα, όπως είναι για
παράδειγμα η αγορά στρατιωτικών στολών, η συντήρηση υλικού, η
μισθοδοσία των μόνιμων στελεχών. Επί της ουσίας όμως το Ταμείο Αμυντικής
Θωράκισης που ιδρύθηκε το 1984, δεν υφίσταται, καθώς τα χρήματα που
συγκεντρώνονται από την έκτακτη εισφορά για την Άμυνα δεν κατατίθενται
στο εν λόγω Ταμείο για την αγορά οπλικών συστημάτων, αλλά στο πάγιο
ταμείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το οποίο καλύπτονται οι ανάγκες του
Κράτους.

Από την ίδρυση του ταμείου μέχρι σήμερα, εκτιμάται ότι έχουν
δαπανηθεί δεκάδες εάν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε άλλους τομείς
που δεν έχουν σχέση με την Άμυνα και με οπλικά συστήματα. Την περίοδο
της οικονομικής κρίσης η κάλυψη αναγκών άλλων τομέων εκτός της Άμυνας
ήταν πιο έκδηλη (Φιλελεύθερος, Σε τραγική κατάσταση το στράτευμα,
δαπάνες μόνο για τα αναγκαία, Σ. Αγγελίδης, 27 Δεκεμβρίου 2018). Ωστόσο
από το 2002 έως το 2014, με εξαίρεση την αγορά μικρού αριθμού αρμάτων
μάχης και δύο ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης από την Εθνική Φρουρά.
το 2011,  καμία άλλη ενίσχυση σε οπλισμό δεν έχει σημειωθεί και οι
συσχετισμοί σε οπλικά μέσα μεταξύ Κύπρου και Τουρκικών στρατευμάτων
στα κατεχόμενα παραμένουν αμετάβλητοι (Κυπριακό Κέντρο Στρατηγικών
Μελετών, Α. Αριστοτέλους). Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ένεκα της
οικονομικής κρίσης,  οι προϋπολογισμοί για την άμυνα, έχουν συρρικνωθεί
σημαντικά επηρεάζοντας τόσο τα περιορισμένα ήδη εξοπλιστικά
προγράμματα της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και τις διεργασίες
συντήρησης και εξασφάλισης ανταλλακτικών. Η τάση αυτή συνεχίστηκε καθ’
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όλη τη διάρκεια της περιόδου της οικονομικής κρίσης. Ουσιαστικά την περίοδο
αυτή η κυβέρνηση είχε εξαιρετικά στενά οικονομικά περιθώρια για να
καταφέρει οποιασδήποτε ουσιαστικής ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεών της,
είτε σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε σε νέα αξιόλογα οπλικά συστήματα και
τεχνολογία, ενώ αρνητικές επιδράσεις είχε για τη συνολική ισχύ και το θέμα
μείωσης της θητείας, από 24 μήνες σε 14 (Κέντρο Κυπριακών Στρατηγικών
Μελετών). Η καθήλωση των εξοπλισμών για περισσότερο από μία δεκαετία
έχει φέρει τα αμυντικά συστήματα στα όριά τους και έχει εμποδίσει τον
εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων με την αγορά νέων. Η άμυνα, δεδομένης της
αμεσότητας της απειλής, δεν μπορεί να περιμένει, ούτε μπορεί να αναζητηθεί
υποκατάστατο στον κατευνασμό και στον ενδοτισμό (Το Παρόν της Κυριακής,
Η Αδιέξοδη Οικονομική Κρίση και η Καθήλωση των Εξοπλισμών).

Η Εθνική Φρουρά αποτελεί δύναμη άμυνας και αποτροπής της
Κυπριακής Δημοκρατίας από μια ενδεχόμενη εχθρική απειλή στην ξηρά. Ο
αναβαθμισμένος ρόλος της χώρας, στο νέο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό
περιβάλλον όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στην περιοχή της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου, μετά τον εντοπισμό και το σχεδιασμός για την αξιοποίηση των
υδρογονανθράκων που έχουν βρεθεί στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας,
σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μορφές απειλών, τις προκλήσεις και τις
συνεχείς αμφισβητήσεις των κυριαρχικών της δικαιωμάτων από την Τουρκία,
επιβάλλουν επιτακτικά την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της
Εθνικής Φρουράς. Η συντήρηση και η αναβάθμιση των διαφόρων
εξοπλιστικών συστημάτων, αποτελεί μόνιμη και αναγκαία προτεραιότητα για
να παραμείνει μελλοντικά ικανή αποτρεπτική δύναμη.

Η Κύπρος επίσης, από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
συμμετέχει σε μια σειρά στρατιωτικών και μη στρατιωτικών Αποστολών στα
πλαίσια της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ). Μέσα στα
πλαίσια της επιδίωξής της για υποστήριξη της ΚΠΑΑ και των διεθνών
προσπαθειών διαχείρισης κρίσεων, η Κύπρος έχει συμμετάσχει σε σειρά
Αποστολών. Συγκεκριμένα, έχει συμμετάσχει στις Αποστολές ARTEMIS,
EUFOR RD Congo και EUSEC Congo στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,
στην EU Support to AMIS II στο Σουδάν - Νταρφούρ, στην EUPOL PROXIMA
στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στη EUFOR Tchad
RCA στη Δημοκρατία του Τσαντ και στην EUBAM Moldova - Ukraine, στο
Μάλι EUTM Mali. Την τρέχουσα χρονική περίοδο, η Κύπρος συμμετέχει με
αξιωματικούς στις Στρατιωτικές Επιχειρήσεις, EUNAVFOR ATALANTA
Somalia και EUNAVFOR MED operation SOPHIA. H Κύπρος συνεισφέρει
επίσης στα Πολυεθνικά Συγκροτήματα Μάχης (ΠΣΜ) της ΕΕ (EU
Battlegroups). Πρόκειται για πολυεθνικά στρατιωτικά συγκροτήματα ταχείας
ανάπτυξης, μεγέθους περίπου 1500 ατόμων, τα οποία μπορούν να
λειτουργήσουν είτε από μόνα τους, ως μια Επιχείρηση της ΚΠΑΑ είτε να
αποτελέσουν την πρώτη φάση μιας ευρύτερης Επιχείρησης. Η Κύπρος
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συμμετέχει σε ΠΣΜ μαζί με την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την
Ουκρανία.

Οι αντιλήψεις απειλής της Κύπρου επικεντρώνονται στην παρουσία
των τουρκικών στρατευμάτων στη βόρεια Κύπρο καθώς και στους διεθνείς
κινδύνους. Η οικονομική κρίση περιόρισε τις περικοπές στον κυπριακό
προϋπολογισμό για την άμυνα. Το 2011 προγραμματίστηκαν κάποιες
μετατοπίσεις δαπανών με σκοπό τη μετατροπή των ενόπλων δυνάμεων σε
επαγγελματικές και για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων στις προμήθειες
(ιδίως για την αντιαεροπορική άμυνα). Ο προϋπολογισμός για την άμυνα για
το 2011 ανήλθε στα 360 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά περίπου 20 εκατ. ευρώ
από το 2010. Το χρονοδιάγραμμα των μεταρρυθμίσεων παραμένει ασαφές. Ο
γενικός στόχος, που οφείλεται εν μέρει στις δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση, είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων δυνατοτήτων, η ενίσχυση της
αποτροπής και η αναβάθμιση της εθνικής φρουράς. Οι μεταρρυθμίσεις
επιδιώκονται μέσω της μεγαλύτερης απόδοσης των δαπανών, της μείωσης
του ποσοστού των στρατευμάτων και των αποθεματικών, της αύξησης του
αριθμού των επαγγελματιών στρατιωτών και του εκσυγχρονισμού του
εξοπλισμού. Βασικές δυνατότητες είναι οι αποστολές έρευνας και διάσωσης
(Search and Rescue, SAR), οι νέες εγκαταστάσεις κατάρτισης. Σε ότι αφορά
τις από διεθνείς δεσμεύσεις, δεν υπήρχαν αλλαγές λόγω της οικονομικής
κρίσης (UNIFIL, Σομαλία, ATALANTA) ούτε στις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ. Η συγκέντρωση και η κοινή χρήση είναι επιλογές συνεργασίας που δεν
συζητούνται επί του παρόντος.

Ο αμυντικός προϋπολογισμός όπως αναφέραμε είναι ένα από τα κύρια
συστατικά του κρατικού προϋπολογισμού. Καθώς ο αμυντικός
προϋπολογισμός, αφορά τις αμυντικές δαπάνες, ένα τομέα που οι
κυβερνήσεις μπορούν ευκολότερα να περικόψουν. Οι περικοπές στα
οικονομικά του κράτους ένεκα της οικονομικής κρίσης, ανάγκασαν τους δυο
τελευταίους υπουργούς Άμυνας, τον τέως Χριστόφορο Φωκαΐδη αλλά και τον
νυν Σάββα Αγγελίδη, να νοικοκυρέψουν τα του υπουργείου τους αλλά
ταυτόχρονα να εφαρμόσουν πρακτικές και μεταρρυθμίσεις ώστε παρά τις
περικοπές να παραμείνει το αξιόμαχο της Εθνικής φρουράς (Brief, Σε πορεία
εκσυγχρονισμού η άμυνα, Ε. Προκοπίου, 25 Νοεμβρίου 2018).Ο αμυντικός
προϋπολογισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2019 ανέρχεται σε
€358.853.000,00 εκατ. (1,9% επί του ΑΕΠ) για το 2019 με δαπάνες που
υποδιαιρούνται ως ακολούθως: €7.988.262,00 εκατ. για το Υπουργείο
Άμυνας, €142.154.424,00 για τη μισθοδοσία μονίμων αξιωματικών και
υπαξιωματικών και την καταβολή επιδομάτων, €156.843.185,00 εκατ. για την
Εθνική Φρουρά (μισθοδοσία, μισθοτροφοδοσία οπλιτών, υπηρεσίες
συντήρησης) και €51.867.129,00 για το Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης
(προμήθεια, εκσυγχρονισμός, συντήρηση οπλικών συστημάτων, εκτέλεση
έργων που αφορούν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις). Σύμφωνα με το Γενικό
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Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το 1984, όταν και άρχισε να
καταβάλλεται η έκτακτη συνεισφορά για την Άμυνα, μέχρι και το 2016, είχαν
εισπραχθεί ποσά της τάξης των €8 δις ευρώ των οποίων τα €4,5 δισ.
διατέθηκαν στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης για την κάλυψη των αναγκών
εκσυγχρονισμού της ΕΦ και τα υπόλοιπα €3,5 δισ. χρησιμοποιήθηκαν για την
καταβολή μισθών δημοσίων υπαλλήλων, κοινωνικών επιδομάτων και
επιδοτήσεων.

Β.4 Οι Αμυντικές Δαπάνες στην Ιρλανδία στη Διάρκεια της Κρίσης και
των Μνημονίων

Στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης δεν πραγματοποιήθηκαν
εξοπλιστικά προγράμματα στην Ιρλανδία, η οποία όμως υστερεί έτσι κι
αλλιώς, σε σχέση με άλλες χώρες, στον τομέα αυτό. Στο οπλοστάσιο των
ενόπλων δυνάμεων της Ιρλανδίας, από τα σύγχρονα οπλικά συστήματα της
εποχής, η Ιρλανδία δεν διαθέτει τεθωρακισμένα άρματα μάχης, σύγχρονα
μαχητικά και ισχυρές ναυτικές δυνάμεις. Τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματά
της αφορούν στην απόκτηση αντιαεροπορικών πυραύλων, ΤΟΜΑ και ΤΟΜΠ,
για τις δυνάμεις αναγνωρίσεως και τις δυνάμεις που υποστηρίζουν
ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ.

Οι ιρλανδικές ένοπλες δυνάμεις αποτελούνται από μια Μόνιμη Δύναμη
Άμυνας και μια Αμυντική Δύναμη Εφέδρων. Η αρχική δομή δύναμης
περιλαμβάνει 10.460 ενεργούς στρατιώτες. Στις 16 Ιουλίου 2009, η Ειδική
Ομάδα για τα Προγράμματα Αριθμών και Δαπανών Δημόσιας Υπηρεσίας,
γνωστή και ως Έκθεση Mc Carthy, διατύπωσε τις συστάσεις της σχετικά με
περικοπές που έπρεπε να αναληφθούν στις δημόσιες δαπάνες. Η έκθεση
συνιστούσε τη διακοπή της λειτουργίας στρατοπέδων και τη μείωση του
αριθμού της Μόνιμης δύναμης Άμυνας κατά 500 άτομα, ώστε η συνολική
δύναμη να αριθμεί τους 10.000 κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Ωστόσο, ο
αριθμός αυτός επετεύχθη από τα τέλη του 2009 λόγω της απροσδόκητης
αύξησης του ποσοστού πρόωρης συνταξιοδότησης στις τάξεις των ενόπλων
δυνάμεων της χώρας, που προέκυψε από τους φόβους ότι οι συντάξεις θα
επηρεαστούν από τις κυβερνητικές περικοπές. Οι περισσότερες προσπάθειες
της μεταρρύθμισης επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη και τη διατήρηση των
υποδομών καθώς και τις διοικητικές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων. Το
στάδιο αυτό περιελάμβανε τον εξορθολογισμό των ακινήτων, την ανάπτυξη
περιοχών κατάρτισης, την ανασκόπηση της στέγασης και τη δημιουργία ενός
ετήσιου σχεδίου υποδομών. Στους εξοπλισμούς τέθηκαν ως ανάγκες
προτεραιότητας η ενίσχυση του συστήματος της εφοδιαστικής αλυσίδας, η
απόκτηση ελικόπτερων με βοηθητικό εξοπλισμό, η απόκτηση τροχοφόρων
οχημάτων και πυραύλων μέσης εμβέλειας. Παρά την οικονομική κρίση, η
Ιρλανδία επιβεβαίωσε εντολή ύψους 90 εκατ. ευρώ για την προμήθεια δύο
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νέων πλοίων υψηλής τεχνολογίας στα τέλη του 2010 (Irish Independent, 03
Σεπτεμβρίου 2010).

Μέχρι το 2010, η φιλοδοξία της Ιρλανδίας ήταν να διαθέτει δύναμη
1.600 ατόμων οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται σε ειρηνευτικές αποστολές και
αποστολές υποστήριξης στο εξωτερικό, καθώς οι ιρλανδικές ένοπλες
δυνάμεις επιθυμούσαν να συμβάλουν σε ένα πλήρες φάσμα στρατιωτικών
επιχειρήσεων. Η Ιρλανδία ήταν διατεθειμένη να συνεισφέρει στις επιχειρήσεις
υποστήριξης της ειρήνης του ΟΗΕ, στις αποστολές της ΕΕ, όπως αυτές
ορίζονται από τη συνθήκη του Πέτερσμπουργκ, στις επιχειρήσεις διαχείρισης
κρίσεων, στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας του ΟΑΣΕ, σε
διεθνείς επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Προς τα Ηνωμένα Έθνη,
παρείχε τη δυνατότητα κοινής ειρηνευτικής υποστήριξης στρατιωτικού
προσωπικού δύναμης 850 ατόμων. Η Ιρλανδία ως συνέπεια της
χρηματοπιστωτικής κρίσης απέσυρε τα στρατεύματα που διέθετε στις
ειρηνευτικές αποστολές, για να εξοικονομήσει περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ.
44 άτομα που επιχειρούσαν στη Βοσνία ανακλήθηκαν τον Ιούλιο του 2010 και
από τα 240 άτομα που θα επιχειρούσαν στο Κοσσυφοπέδιο πήγανε 50
περίπου τον Απρίλιο του 2010 τα οποία αποσύρθηκαν έως τον Οκτώβριο του
2010 (European Parliament, 2011). (The Impact of the Financial Crisis on
European Defense, 2011).

Β.5 Ομοιότητες και Διαφορές των Επιπτώσεων των Οικονομικών
Κρίσεων στις Αμυντικές Δαπάνες των δύο Χωρών

Όπως συνέβη με το σύνολο σχεδόν των χωρών στην Ευρώπη, έτσι και
στην Κύπρο και την Ιρλανδία, η οικονομική κρίση και οι περικοπές που
επήλθαν στους προϋπολογισμούς τους, επέφεραν περικοπές των αμυντικών
δαπανών τους. Συγκρίνοντας τα ποσά που δαπανούν οι δυο χώρες στον
αμυντικό προϋπολογισμό τους, βλέπουμε ότι η Ιρλανδία ξοδεύει σχεδόν
τριπλάσια ποσά σε σχέση με την Κύπρο. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να δούμε
τα έξοδα για τις αμυντικές δαπάνες των δύο χωρών σε σχέση με το ΑΕΠ ή το
σύνολο των κρατικών τους εξόδων. Στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε ότι η
Κύπρος, αν και μικρότερη σε πληθυσμό και οικονομικές δυνατότητες, δαπανά
πολύ μεγαλύτερο ποσοστό για την άμυνά της σε σχέση με την Ιρλανδία.

Βασικό παράγοντα στο εύρος του αμυντικού προϋπολογισμού, παίζει
φυσικά και η γεωπολιτική θέση της κάθε χώρας. Κύπρος και Ιρλανδία, είναι
δύο χώρες αντιδιαμετρικά αντίθετες, η μία στο νοτιοανατολικό άκρο της
Μεσογείου και η άλλη στο βορειοδυτικό άκρο της Ευρώπης. Η Ιρλανδία όμως
έχει την τύχη λόγω της θέσης της, να γειτνιάζει με χώρες οι οποίες, δεν
αποτελούν για αυτή απειλή με τις ένοπλες δυνάμεις της χρησιμοποιούνται, ως
επί το πλείστον, σε ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ, της Ε.Ε και του ΟΑΣΕ
για λόγους εξωτερικής πολιτικής κυρίως. Αντίθετα η Κύπρος λόγω της
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σημαντικής γεωστρατηγικής θέσης που κατέχει, καθώς βρίσκεται στο
σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, αλλά και της
συνεχιζόμενης κατοχής μεγάλου τμήματος του νησιού από τουρκικά
στρατεύματα, παράλληλα με τη συνεχείς απειλές που δέχεται από την
Τουρκία, είναι υποχρεωμένη να τηρεί δυνάμεις αποτροπής για την φυσική
ασφάλεια των συνόρων της, παράλληλα με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που
πηγάζουν από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς και συμμαχίες.

Κύπρος και Ιρλανδία όπως είδαμε παραπάνω, λόγω της οικονομικής
κρίσης αναγκάστηκαν να προβούν σε μείωση των αμυντικών δαπανών τους
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Ο αμυντικός προϋπολογισμός της
Κύπρου, επηρεάστηκε περισσότερο, καθώς οι περικοπές ήταν μεγαλύτερες
από ότι ο αντίστοιχος προϋπολογισμός της Ιρλανδίας. Επίσης παρατηρήθηκε
και στις δύο χώρες μείωση του ανθρώπινου δυναμικού των ενόπλων
δυνάμεων, στην Κύπρο λόγω μείωσης της θητείας από 24 μήνες σε 12 και την
προσπάθεια η Εθνική Φρουρά να γίνει ημιεπαγγελματική και στην Ιρλανδία με
τη σταδιακή μείωση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεών της στις
10.000. Οι περικοπές στον τομέα των εξοπλισμών, επηρέασαν περισσότερο
την Κύπρο, καθώς την περίοδο της οικονομικής κρίσης παρατηρήθηκε
πάγωμα στις προμήθειες, ενώ αντίθετα η Ιρλανδία συνέχισε τις αγορές της
την περίοδο αυτή. Τέλος στην Ιρλανδία, είχαμε τη μείωση των δυνάμεων που
επιχειρούσαν εκτός της χώρας, σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων
.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία
ξέσπασε το 2008, είχε σημαντικό αντίκτυπο στις δημοσιονομικές αποφάσεις
των ανεπτυγμένων κυρίως χωρών που επλήγησαν από αυτή. Οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αποτέλεσαν εξαίρεση. Παρά το γεγονός ότι η Ε.Ε
έχει να αντιμετωπίσει μια πληθώρα απειλών που τις επιβάλλουν να
ανταποκριθεί σε ένα σύνολο διεθνών κινδύνων, τα κράτη – μέλη της είτε
περιέκοψαν από τους προϋπολογισμούς τους τις αμυντικές δαπάνες, είτε
προσπάθησαν να περιορίσουν έξοδά που προέρχονταν από τις κοινές
αποστολές της Ε.Ε, των Η.Ε και του ΝΑΤΟ, περιορίζοντας στην ουσία έτσι τις
δυνατότητές τους στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας σε μια προσπάθεια
να ξεπεράσουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Τα μέτρα λιτότητας που
επιβλήθηκαν στον τομέα της άμυνας είχαν βραχυπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες συνέπειες. Στις βραχυπρόθεσμες συνέπειες
περιλαμβάνονται η μείωση του προσωπικού και η μείωση των δυνάμεων που
επιχειρούν σε ειρηνευτικές αποστολές. Στις μακροπρόθεσμες συνέπειες, λόγω
της μείωσης στους εξοπλισμούς, την έρευνα και ανάπτυξη και τις επενδύσεις
στον τομέα της άμυνας, δεν θα υπάρχει ανανέωση του υλικού.
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Για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν μικρές και ανοιχτές
οικονομίες, όπως η Κύπρος και η Ιρλανδία που εξετάζουμε εδώ, οι οποίες
επηρεάζονται εύκολα από τις τάσεις στις διεθνείς αγορές, η ανάπτυξη ισχυρής
πολεμικής βιομηχανίας φαντάζει αδύνατη. Το παραπάνω ωθεί τα κράτη αυτά
να δαπανούν πόρους για την κάλυψη των αμυντικών δαπανών τους, χωρίς τη
δυνατότητα οι πόροι αυτοί να πηγαίνουν στην ανάπτυξη. Για τις δύο
συγκεκριμένες χώρες διαπιστώνουμε ότι οι περικοπές των αμυντικών
δαπανών στην Ιρλανδία ήταν πιο εύκολο να υιοθετηθούν από την Ιρλανδική
Κυβέρνηση, λόγω των μειωμένων απειλών που αντιμετωπίζει στον τομέα της
ασφάλειας. Ακόμα και οι περικοπές που έγιναν σε μισθούς του προσωπικού ,
έχουν σταδιακά αποκατασταθεί. Η μόνη ουσιαστική μείωση ήταν οι περικοπές
στις δυνάμεις που ενεργούσαν σε ειρηνευτικές αποστολές. Αντίθετα η
Κυπριακή Δημοκρατία αναγκάστηκε σε περικοπές του αμυντικού της
προϋπολογισμού, οι οποίες μακροπρόθεσμα φαίνεται ότι την αφήνουν πίσω
σε σχέση με τα Τουρκικά στρατεύματα κατοχής που βρίσκονται στο βόρειο
τμήμα του νησιού.

Συμπερασματικά μπορούμε να υπογραμμίσουμε ότι από τη στιγμή που
και οι δύο χώρες αποτελούν κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας
συγκεκριμένες υποχρεώσεις από τη συμμετοχή τους αυτή, το να επωμίζεται
κάθε μία ξεχωριστά τα βάρη των αμυντικών δαπανών για την προστασία και
την ασφάλειά της, δεν επιδεικνύει την αλληλεγγύη που θα περιμέναμε να
δούμε από την Ένωση. Κανένα κράτος – μέλος, κάτω από τις σημερινές
συνθήκες, δεν είναι σίγουρο ότι τα υπόλοιπα κράτη – μέλη θα το
υποστηρίξουν σε περίπτωση απειλής. Αυτό είναι ιδιαίτερα αρνητικό για τα
κράτη που λόγω της γεωπολιτικής τους θέσης, δέχονται απειλές της εθνικής
τους κυριαρχίας, όπως η Ελλάδα και εν προκειμένω η Κυπριακή Δημοκρατία.
Αντίθετα κράτη όπως η Ιρλανδία μπορούν να διοχετεύουν τους πόρους τους
σε τομείς ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής.

.
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