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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η γνώση του παρελθόντος σε ότι αφορά την πολιτική, οικονομική και
κοινωνική εξέλιξη αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για όσο το δυνατό
πιο επιτυχή πορεία προς το μέλλον. Και αυτό γιατί η πορεία προς τα εμπρός
πρέπει να στηρίζεται πάνω σε γνώσεις και εμπειρίες που αντλεί κανείς από το
παρελθόν και που συνιστούν καθοδηγητική πυξίδα για το παρόν και το
μέλλον.
Στην παρούσα μελέτη επιδιώκεται μέσα από μια ιστορική αναδρομή να
παρουσιαστεί η εξέλιξη της Κυπριακής οικονομίας από ένα κομβικό σημείο για
την όλη πορεία της Νήσου, το 1974, και ειδικότερα μετά την Τουρκική
εισβολή. Έτσι στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να απεικονισθεί
όσο γίνεται πληρέστερα και ακριβέστερα η περίοδος 1974-78, η οποία
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον διεθνή χώρο και δεν είναι τυχαίο
το γεγονός ότι η γρήγορη επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας στα τέσσερα
αυτά χρόνια, μετά τα τεράστια πλήγματα που δέχτηκε από την εισβολή,
χαρακτηρίσθηκε ως ένα «οικονομικό θαύμα». Στην συνέχεια παρουσιάζονται η
διαχρονική εξέλιξη των βασικών μεγεθών της κυπριακής οικονομίας τα
τελευταία τριάντα χρόνια διαιρούμενη αυτή η περίοδος σε τρεις δεκαετίες:
1974-84,1985-1994 και 1995-2003.
Στην συνέχεια μέσα από το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πολιτική
που ακολουθήθηκε από την εκάστοτε κυβέρνηση της Κύπρου στον τομέα της
ισοτιμίας της Κυπριακής λίρας και πως αυτή επηρέασε την όλη πορεία της
κυπριακής οικονομίας.

Γίνεται δηλαδή

μια περιληπτική

παρουσίαση της

νομισματικής πολιτικής της Κύπρου. Παράλληλα προσπαθούν να αποδοθούν οι
επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτή την πολιτική και πως θα επηρεασθεί η
μετάβαση στην ΟΝΕ και στην ένταξη του νομίσματος στο σύστημα ERM 2
(Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα).
Τέλος στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, δίνεται η παρούσα κατάσταση
του τραπεζικού κλάδου της Κύπρου και γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των
μεγαλύτερων

πιστωτικών

ιδρυμάτων

της

χώρας.

Στην

συνέχεια

παρουσιάζονται οι επιπτώσεις που θα προκύψουν για τα πιστωτικό ιδρύματα
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από την ένταξη της Κύπρου στην ΟΝΕ και την εισαγωγή του Ευρώ όταν αυτή
γίνει. Τέλος μέσα από αυτή την ενότητα παρουσιάζεται συνοπτικά η νέα
συμφωνία της Βασιλείας (Basel Accord ή Βασιλεία II) και πως αυτή θα
επηρεάσει τα πιστωτικά ιδρύματα διεθνώς άρα και τα κυπριακά.
Εν κατακλειδί, ο αναγνώστης μέσα από αυτήν την μελέτη θα μπορεί
εύκολα να αποκομίσει μια γενική εικόνα του πως κατάφερε η κυπριακή
οικονομία να ξεφύγει από το τέλμα στο οποίο είχε περιέλθει από τα τραγικά
γεγονότα του

1974 και να καταστεί σήμερα μια σύγχρονη οικονομία,

παράδειγμα προς μίμηση για πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Ιδιαίτερα
δε, η μελέτη αυτή αποτελεί αφορμή για περαιτέρω προβληματισμό όσον
αφορά τις νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η οικονομία αυτή και
ειδικότερα μετά την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην μεγάλη
οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1974-2004
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°
1.1

Σύνοωη
Μέσα

από

το

κεφάλαιο

αυτό

παραθέτονται

τα

κυριότερα

μακροοικονομικά στοιχεία της κυπριακής οικονομίας και περιγράφεται η
επιτυχημένη προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας από τα καταστροφικά
γεγονότα του 1974. Αυτή η ανάλυση προσπαθεί να εξηγήσει το γεγονός του
κυπριακού οικονομικού θαύματος το όποιο έφερε την Κύπρο να είναι έτοιμη,
αφού σχεδόν πληροί όλα τα κριτήρια του Μάαστριχ, να ενταχθεί στην
Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

1.2

Οι επιπτώσεκ από την Τουρκική εισβολή και το σγέδιο
QVQKQUUinC

Εξετάζοντας την κυπριακή οικονομία από το 1974 μέχρι και τις μέρες
μας εύκολα

μπορούμε να αναρωτηθούμε πως από την απογοητευτική

κατάσταση του Αυγούστου του 1974 φτάσαμε στις μέρες μας να μιλάμε για το
οικονομικό θαύμα.
Η εισβολή του 1974 έπληξε την Κύπρο σε καίριους τομείς. Εκτός από
τις

οικονομικές

δημιουργήθηκαν,

προεκτάσεις
η

χώρα

των

κοινωνικών

αντιμετώπισε

ένα

προβλημάτων

πολυδιάστατο

που

οικονομικό

πρόβλημα ως αποτέλεσμα της τουρκική εισβολής και κατοχής. Εύκολα
μπορούσε να διακρίνει κάποιος τις επιπτώσεις πάνω στην σταθερότητα της
οικονομίας καθώς και της μεταβολής των συνθηκών προσφοράς αγαθών και
υπηρεσιών μέσα στο οικονομικό σύστημα. Περίπου 40% των Ελληνοκυπρίων
έγιναν άποροι πρόσφυγες. Τα κατεχόμενα εδάφη έπαιζαν μέχρι πριν το 1974
ζωτικό ρόλο στην οικονομία της νήσου: 70% των φυσικών πόρων της νήσου
βρίσκονταν

στο κατεχόμενο τμήμα της νήσου, όπως και 65% της προ της
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εισβολής τουριστικής υποδομής, 87% των υπό κατασκευή ξενοδοχειακών
μονάδων, 56% της παραγωγής μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών, 41%
της ζωικής παραγωγής, 48% των γεωργικών εξαγωγών, 40% των σχολικών
κτιρίων και ο λιμένας της Αμμοχώστου, από τον οποίο διαμετακομιζόταν το
83% του θαλάσσιου εμπορίου.
Όλες

οι

πιο

πάνω

δυσμενείς

συνέπειες

ήταν

αποσταθεροποιήσουν το όλο οικονομικό σύστημα. Οι

φυσικό

να

κυριότερες πηγές

αστάθειας ήταν:
1. Η κατακόρυφη πτώση των εισοδημάτων είχε ως φυσικό επακόλουθο
την δραστική

μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών με

αποτέλεσμα την μείωση της ζήτησης και τη σμίκρυνση της εσωτερικής
αγοράς.
2. Η πτώση των εισοδημάτων σε συνδυασμό με το έντονο κλίμα πολιτικής
αστάθειας που

επικράτησε μετά την εισβολή

επηρέασε δυσμενώς τις

επιχειρηματικές προσδοκίες και οδήγησε σε μείωση της επενδυτικής ζήτησης.
3. Δραματική μείωση της εγχώριας παραγωγής με αποτέλεσμα τη μείωση
του ΑΕΠ κατά 50%.
4. Η μείωση της ενεργού ζήτησης οδήγησε την ανεργία στα ύψη.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το Δεκέμβριο του 74 η ανεργία είχε
φτάσει το 24% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.
5. Η μείωση των εισοδημάτων αφαίρεσε τη δυνατότητα της οικονομίας να
δημιουργεί

εγχώριες

αποταμιεύσεις

με αποτέλεσμα

να

εξαρτάται

από

εξωτερικές πηγές χρηματοδοτικών πόρων με την μορφή μεταβιβαστικών
πληρωμών, ξένης βοήθειας και εξωτερικού δανεισμού για την χρηματοδότηση
των απαραίτητων επενδύσεων.
6. Η μειωμένη εξαγωγική δυναμικότητα, η αυξημένη εξάρτηση από τις
εισαγωγές και από τις εξωτερικές αποταμιεύσεις για τη χρηματοδότηση των
επενδύσεων δημιούργησαν συνθήκες άσκησης πιέσεων πάνω στο ισοζύγιο
Πληρωμών και τα συναλλαγματικά αποθέματα.
Εκτός από τη δημιουργία του προβλήματος της οικονομικής αστάθειας
με τον απότομο και τεχνητό διαμελισμό της Νήσου, η τουρκική κατοχή είχε
ως αποτέλεσμα να μειώσει τους παραγωγικούς πόρους της οικονομίας. Ως
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λογική επέκταση του πιο πάνω γεγονότος ήταν να προκληθούν δραστικές
αλλαγές στη σχετική διαθεσιμότητα των διαφόρων συντελεστών παραγωγής
στις περιοχές που ελέγχονταν από την κυπριακή δημοκρατία. Έτσι όλες οι πιο
πάνω εξελίξεις είχαν ως επίπτωση:
α) Μεγάλο μέρος των διαθέσιμων φυσικών πόρων να τεθεί υπό τον
έλεγχο των κατοχικών δυνάμεων με αποτέλεσμα την τραγική μείωση των
διαθέσιμων πρώτων υλών.
β) Το μεγαλύτερο κομμάτι καλλιεργήσιμης γης του κυπριακού εδάφους
(κάμπος της Μεσσαορίας) να τελεί υπό κατοχή.
γ) Την απώλεια κεφαλαιουχικού αποθέματος συνολικής αξίας πάνω από
2.5 δισ. λίρες Κύπρου (σε τιμές 1974) με την μορφή έργων υποδομής,
βιομηχανικών μονάδων, ξενοδοχειακών μονάδων, γεωργικών εγκαταστάσεων
κλπ.
δ) Την απώλεια ενεργού ανθρώπινου δυναμικού.
Θα ήταν λογικό να περιμένει κανείς ότι η οικονομία της χώρας θα
χρειαζόταν δεκαετίες για να ανακάμψει. Αντιθέτως, μέσα από τη σκληρή
δουλειά και την επιμονή, έλαβε χώρα ένα οικονομικό θαύμα και η Κυπριακή
Δημοκρατία έχει σήμερα μια ακμάζουσα οικονομία, η οποία είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στα κριτήρια του Μάαστριχτ για συμμετοχή στην Οικονομική και
Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Πώς όμως οδηγηθήκαμε από την κατεστραμμένη
τότε οικονομία στο σημερινό οικονομικό μοντέλο που αποτελεί πρότυπο για
πολλές οικονομίες.

1.2.1 Σγέδιο ανάκαυωικ - Πεοίοδοο 1974-78
Στην περίοδο μετά την εισβολή ο κυριότερος στόχος των αρχών ήταν
να αποτρέψουν την κοινωνική και οικονομική κατάρρευση της χώρας. Έτσι η
νόμιμη

τότε

κυβέρνηση

προχώρησε

στην

υιοθέτηση

μιας

ρεαλιστικής

στρατηγικής η οποία θα εξασφάλιζε μακροχρόνια ανάπτυξη. Μέσα από αυτό
οδηγηθήκαμε στην εκπόνηση των δύο εκτάκτων σχεδίων Οικονομικής
δράσης: Το πρώτο μεταξύ 1975-76 και το δεύτερο που κάλυπτε την περίοδο
1977-78.

Η Κυπριακή οικονομία. Η πορεία προς την ΟΝΕ &. οι προοπτικές στη ζώνη του ευρώ.
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Το πρώτο έκτακτο σχέδιο οικονομικής δράσης επικεντρώθηκε σε έργα
έντασης εργατικού δυναμικού με απώτερο σκοπό την απορρόφηση του
υψηλού αριθμού ανέργων, καθώς και τον επανασχεδιασμό της παραγωγής του
κράτους στις αγορές του εξωτερικού έτσι ώστε να υπερκεράσει το πρόβλημα
της χαμηλής ζήτησης που αντιμετώπιζε και μέσω αυτού να ενδυναμώσει το
ισοζύγιο

πληρωμών.

Επίσης

σημαντικό

στοιχείο

του

πρώτου

αυτού

σχεδιασμού ήταν η προσπάθεια συγκράτησης των καταναλωτικών δαπανών
έτσι ώστε να ενδυναμώσει την ροπή αποταμίευσης του κύπριου επενδύτη με
στόχο την διατήρηση και αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων.
Τα αποτελέσματα αυτού του φιλόδοξου σχεδιασμού δεν άργησαν να
φανούν. Το τέλος του 1976 βρίσκει το κυπριακό ΑΕΠ να καλπάζει με ρυθμούς
14,7%. Κυριότεροι μοχλοί ώθησης ήταν οι τομείς της βιομηχανίας και των
κατασκευών που αναπτύχθηκαν με ρυθμούς 22,4% και 35% αντίστοιχα. Ως
αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν η σημαντική μείωση της ανεργίας που από
24,5% το 1974 μειώθηκε σε 16,1% το 1975 και 8,2% το 1976. Τέλος αξίζει
να σημειωθεί ότι το γενικό έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών του 1975 (14,3
εκατ. Λίρες Κύπρου) μετατράπηκε σε πλεόνασμα το 1976 (17,8 εκατ. Λίρες
Κύπρου).
Το δεύτερο έκτακτο σχέδιο οικονομικής δράσης ήταν επίσης διετούς
διάρκειας με απώτερο στόχο να γίνεται εύκολα η γρήγορη αναπροσαρμογή
των επιμέρους στόχων και προγραμμάτων ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις.
Η προσέγγιση του, εντούτοις,

βασίστηκε σ’

έναν πιο μακροπρόθεσμο

προσανατολισμό, ενώ οι ποσοτικοί του στόχοι καθορίστηκαν με βάση ένα
πενταετές χρονοδιάγραμμα προβλέψεων των βασικών οικονομικών μεγεθών
που κάλυπτε την περίοδο 1977-81.
Η

μορφή της ανάπτυξης που

προέβλεπε το

σχέδιο

ήταν

πάλι

εξαγωγικού προσανατολισμού. Ο στόχος για την αύξηση του ΑΕΠ είχε τεθεί
στο 8,5% ετησίως και για δύο χρόνια.

Η Κυπριακή οικονομία. Η πορεία προς την ΟΝΕ & οι προοπτικές στη ζώνη του ευρώ.
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Η εΕέλιΕη των Βασικών οικονουικών ιιενεθών 1974-2004
Για

να

μπορέσει

να

γίνει

καλύτερη

απεικόνιση

των

βασικών

μακροοικονομικών στοιχείων της Κυπριακής οικονομίας από το 1974 μέχρι και
σήμερα, η περίοδος αυτή έχει διαιρεθεί σε τρεις δεκαετίες για κάθε στοιχείο
ξεχωριστά.

1.3.1 ΙσοΕύνιο πλποωυών
Όπως

είναι

γνωστό,

οι

εισπράξεις

και

οι

πληρωμές

για

την

χρηματοδότηση διαφόρων οικονομικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται
στον εξωτερικό τομέα μιας οικονομίας αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης
προσοχής της οικονομικής πολιτικής μιας χώρας. Επομένως κάθε χώρα πρέπει
να τηρεί αναλυτικό λογαριασμό στον οποίο να καταγράφονται οι οικονομικές
συναλλαγές της με τις υπόλοιπες χώρες. Ο λογαριασμός αυτός που καλύπτει
περίοδο ενός ημερολογιακού έτους, ονομάζεται ισοζύγιο πληρωμών και
εμφανίζει τις πληρωμές και εισπράξεις κατά την διενέργεια των παραπάνω
οικονομικών συναλλαγών.
Από τα πιο πάνω εξάγεται η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στο
ισοζύγιο πληρωμών στην προσπάθεια της απεικόνισης της πορείας μιας
εθνικής οικονομίας. Από αυτό το γεγονός δεν θα μπορούσε φυσικά να
εξαιρεθεί η Κυπριακή οικονομία. Στον Πίνακα 1 απεικονίζεται περιληπτικά η
πορεία του ισοζυγίου πληρωμών από το 1974 μέχρι και το 2003.
Πίνακας 1: Περίληψη Ισοζυγίου Πληρωμών 1974-2003 (εκ.λίρες)

Έτος

1974-1984

1985-1994

1995-2003

1.

Εξαγωγές

85,7

435,6

423,7

2.

Εισαγωγές

-155,47

-1278,5

-1788,83

3.

Εμπορικό Ισοζύγιο

-69,77

-842,9

-1365,13

4.

Ισοζύγιο Άδηλων Πόρων

54,4

773,2

1000

5.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συν.

-15,37

-69,7

216,72

6.

Κίνηση Κεφαλαίων

18,32

106,00

223,27

7.

Λάθη και Παραλήψεις

-1,65

-3,00

-6,58

Γενικό Ισοζύγιο:
Πλεόνασμα(+) / Έλλειμμα(-)

+1,30

+33,3

+433,41
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της

εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τα διεθνή στατιστικά πρότυπα, η
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει υιοθετήσει τη μεθοδολογία που συστήνει
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην πέμπτη έκδοση του Εγχειριδίου για το
Ισοζύγιο Πληρωμών (ΒΡΜ5). Το ισοζύγιο πληρωμών παρουσιάζεται στη
μορφή

που

καθορίζει το Στατιστικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Eurostat) και η οποία βασίζεται στις αρχές του ΒΡΜ5. Η κατάρτιση του
ετήσιου ισοζυγίου πληρωμών με αυτή τη μορφή άρχισε το έτος 2000, ενώ
στοιχεία για τα έτη 1995 - 1999 έχουν επίσης ετοιμαστεί με αυτή τη μορφή.
Τριμηνιαία στοιχεία καταρτίζονται από το πρώτο τρίμηνο του 2001.
Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία, η παρουσίαση τόσο του λογαριασμού
τρεχουσών συναλλαγών όσο και του πρώην λογαριασμού κίνησης κεφαλαίων
έχει αλλάξει. Ο πρώην λογαριασμός άδηλων πόρων τώρα διαιρείται σε τρεις
ξεχωριστές κατηγορίες: υπηρεσίες, εισοδήματα και τρέχουσες μεταβιβάσεις.
Επιπλέον, αντανακλώντας την αυξανόμενη σημασία των υπηρεσιών, οι
υποκατηγορίες των υπηρεσιών έχουν επεκταθεί.

Παράλληλα,

ο

πρώην

λογαριασμός κίνησης κεφαλαίων διαιρείται τώρα σε δύο λογαριασμούς: κίνηση
κεφαλαίων

και

χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Οι

χρηματοοικονομικές

συναλλαγές περιλαμβάνουν τις περισσότερες συναλλαγές που ταξινομούνταν
στον πρώην λογαριασμό κίνησης κεφαλαίων, ενώ ο νέος λογαριασμός κίνησης
κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο τις μεταβιβάσεις κεφαλαίων (άφεση χρεών,
μεταβιβάσεις μεταναστών και λοιπές μεταβιβάσεις) και την απόκτηση/ πώληση
άυλων

περιουσιακών

στοιχείων.

Οι

χρηματοοικονομικές

συναλλαγές

υποδιαιρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: άμεσες επενδύσεις, επενδύσεις
χαρτοφυλακίου,
καταθέσεις)

και

λοιπές

επενδύσεις

συναλλαγματικά

(δάνεια

διαθέσιμα

/

πιστώσεις,

(που

μετρητά

καλύπτουν

μόνο

και
τα

αποθέματα που ελέγχονται από τις νομισματικές αρχές). Η νέα παρουσίαση
απαιτεί

αναλυτικότερα

παρουσίαση.

δεδομένα

σε

σύγκριση

με

την

προηγούμενη

Η Κυπριακή οικονομία. Η πορεία προς την ΟΝΕ & οι προοπτικές στη ζώνη του ευρώ.
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Διάγραμμα 1: Ισοζύγιο πληρωμών Κύπρου 1974-2003

Ισοζύγιο Πληρωμών 1974-2003

♦

Εξαγωγές

—Εισαγωγές

—Α—Εμπορικό
Ισπζύγιο
—X— Ισοζύγιο
Άδηλων Πόρων
—Ισοζύγιο
Τρεχουσών
Συν.
—·— Κίνηση
Κεφαλαίων
—I—Λάθη και
Παραλήψεις
— Γενικό Ισοζύγιο:
Πλεόνασμα
(+)/Έλλειμμα(·)

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Όπως προκύπτει και από τα πιο πάνω στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η
βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών της Νήσου ήταν εντυπωσιακή. Οι κύριοι
λόγοι

που

οδήγησαν

σε

αυτή

την

εντυπωσιακή

ανάκαμψη

ήταν

η

αναδιάρθρωση της παραγωγής η μεγάλη έμφαση που δόθηκε στους τομείς
μεταποίησης και κυρίως του τουρισμού καθώς και η προτεραιότητα που
δόθηκε στην ανάπτυξη και προώθηση των εξαγωγών κυρίως προς τον
Αραβικό κόσμο. Παρ' όλα αυτά, η εξάρτηση από το εξωτερικό για την
προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και πρώτων υλών συνεχίστηκε και
αυξήθηκε με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του εμπορικού ισοζυγίου. Επίσης
στην επιβάρυνση αυτή συνετέλεσε και το γεγονός της δραστικής μείωσης των
εξαγωγών προς τις Αραβικές χώρες προϊόντων ένδυσης και υπόδησης αφού
πλέον τα κυπριακά προϊόντα δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν το κόστος
άλλων χωρών (υψηλό εργατικό κόστος). Ευτυχώς για την κυπριακή οικονομία
αυτό αντισταθμίστηκε με την σημαντική αύξηση των εσόδων από τον
τουρισμό, ιδιαίτερα στις αρχές της δεκαετίας του 80. Η εξέλιξη του ισοζυγίου
πληρωμών γίνεται πιο ευδιάκριτη παρατηρώντας και το διάγραμμα 1.
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τουρισμό, ιδιαίτερα στις αρχές της δεκαετίας του 80. Η εξέλιξη του ισοζυγίου
πληρωμών γίνεται πιο ευδιάκριτη παρατηρώντας και το διάγραμμα 1.

1.3.2 Ακαθάριστο Εθνικά Προϊόν (ΑΕΓΠ
Στο επίκεντρο της οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας βρίσκεται
το εθνικό προϊόν, το οποίο σύμφωνα με την θεωρία ορίζεται ως η αξία όλων
των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα,
συνήθως ένα ημερολογιακό έτος. Είναι λοιπόν φυσικό όταν θέλει κάποιος να
εξετάσει την μακροοικονομική κατάσταση μιας χώρας να προχωρήσει την εις
βάθος ανάλυση αυτού του πολύ σημαντικού στοιχείου.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι πολύ δύσκολα μια οικονομία
μπορεί να απεικονίσει με ακρίβεια το συνολικό εθνικό προϊόν παρ' όλες τις
σύγχρονες μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς.
Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω καταλαβαίνει κανείς ότι και
για την πορεία της κυπριακής οικονομίας η εξέλιξη του ΑΕΠ αποτέλεσε
σημαντικό παράγοντα ειδικά τα πρώτα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και
πιο συγκεκριμένα μεταξύ του 1974 και του 1976 όπου έλαβε χώρα και η
εφαρμογή του πρώτου έκτακτου σχεδίου οικονομικής δραστηριότητας. Από
τον πίνακα 2 φαίνεται ότι για την επίτευξη της αυτοδύναμης ανάπτυξης
προτεραιότητα δόθηκε στην ανάπτυξη των τομέων της μεταποίησης και του
τουρισμού (υπηρεσιών). Και αυτό γιατί ήταν αδύνατο να δοθεί μεγάλη
βαρύτητα στο πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στον τομέα της γεωργίας λόγω
των υφιστάμενων περιορισμών στην προσφορά γης και νερού.

Η Κυπριακή οικονομία. Η πορεία προς την ΟΝΕ & οι προοπτικές στη ζώνη του ευρώ.
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Πίνακας 2: Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 1973,1976

Εκατ. Λίρες
1973

Εκατ. Λίρες
1976

Διαφορά

62,1
50,3
11,8

76,5
62,2
14,3

23,18
23,65
21,18

6.Μεταφορές και επικοινωνίες
7.Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο,
δ.Τράπεζες, Ασφάλειες
9.Ιδιοκτησία Κατοικιών
10. Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα
11. Υπηρεσίες

54,5
28,0
20,1
6,4
134,3
22,3
40,1
13,2
17,8
15,0
25,9

80,2
45,5
27,0
7,7
166,6
28,8
52,7
17,8
18,5
17,7
31,1

47,15
62,5
34,32
20,31
24,05
29,14
31,42
34,84
39,32
18,00
20,07

| Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

250,9

323,3

28,85

ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ
1. Γεωργία
2.Μεταλλεία και Λατομεία

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ
3. Μεταποίηση
4. Κατασκευές
5. Ηλεκτρισμός

ΤΡΓΤΟΓΕΝΕΙΣ

%

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Από τον πιο πάνω πίνακα φαίνεται η διαφορά στο ΑΕΠ μεταξύ του
1973, ενός έτους πριν την εισβολή, και του 1976, δυο χρόνια μετά και αφού
είχαν παρθεί τα πρώτα μέτρα ανόρθωσης της οικονομίας. Αυτό όμως που
αξίζει ιδιαίτερης προσοχής είναι το γεγονός ότι αυτή η συνεχής άνοδος του
ΑΕΠ συνεχίστηκε για όλη την περίοδο από το 1974 μέχρι και τις μέρες μας.
Άλλες φορές με ταχύτατους ρυθμούς και άλλες με μικρότερους. Η επιτάχυνση
της κυπριακής οικονομίας και κατ' επέκταση του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος μπορεί να επιβραδύνθηκε με την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1979
και με τον πόλεμο στον κόλπο το 1991 δεν έχασε όμως την δυναμική της.
Αξιοσημείωτο

είναι

το

γεγονός ότι

οι

ρυθμοί

ανάπτυξης ήταν

πάντα

υψηλότεροι από αυτούς των λοιπών χωρών της Ευρώπης. Από τον πίνακα 3
που παρουσιάζεται πιο κάτω απεικονίζεται η πορεία της ανάπτυξης του ΑΕΠ
ανά δεκαετία τα τελευταία τριάντα χρόνια σε τρέχουσες τιμές.
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Πίνακας 3: Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 1974-2003 (εκατ.Λίρες)

Χρονική περίοδος

1974-1984

1985-1994

1995-2003

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν σε
τιμές αγοράς

711,05

2471,29

5226,95

% Μεταβολή

-

247%

111,5%

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 3, η μεταβολή του ΑΕΠ είναι
αλματώδης. Επίσης από το πιο κάτω διάγραμμα 2 μπορούμε να συγκρίνουμε
την ποσοστιαία μεταβολή του κυπριακού ΑΕΠ σε σχέση με το ΑΕΠ της
ευρωζώνης των 12 κρατών από το 1999 μέχρι και το 2003.
Διάγραμμα 2: Μεταβολή του ΑΕΠ % (Κύπρος - Ευρωζώνη)

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η μεταβολή του ΑΕΠ της Κύπρου ακολουθεί ίδια
πορεία με αυτό της Ευρωζώνης αλλά πάντα με μεγαλύτερους ρυθμούς
ανόδου. Έτσι ενώ το 2000 χαρακτηρίζεται από οικονομική ανάκαμψη η ετήσια
μεταβολή στην Ευρωζώνη ήταν στο 3,5% ενώ η αντίστοιχη μεταβολή του
κυπριακού ΑΕΠ ήταν 9,7%. Αντίστοιχο παράδειγμα αποτελεί και το έτος 2002
όπου σε περίοδο οικονομικής ύφεσης το κυπριακό ΑΕΠ αυξάνεται με ρυθμούς
4,5% ενώ το αντίστοιχο της Ευρωζώνης των 12 μόνο με 0,8%.
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1.3.3 Ανεργία
Ο όρος απασχόληση, όπως χρησιμοποιείται στην μακροοικονομική
θεωρία, αναφέρεται συνήθως στα άτομα και όχι στους άλλους παραγωγικούς
συντελεστές όπως μηχανές, κτίρια κτλ. Πώς ορίζεται όμως το εργατικό
δυναμικό μιας χώρας; Κατ' αρχήν για να συμπεριληφθεί ένα άτομο στο
εργατικό δυναμικό πρέπει είναι μεγαλύτερο από ένα ελάχιστο όριο ηλικίας και
κατ'

επέκταση να είναι διαθέσιμο για απασχόληση και να επιδιώκει να

εργαστεί.
Η ανεργία σαν έννοια μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις επιμέρους τομείς:
α) ανεργία τριβής, β) διαρθρωτική ανεργία, γ) κυκλική ανεργία και δ)
συγκαλυμμένη ανεργία. Όπου και αν ανήκει ένα άτομο από το ενεργά
εργατικό δυναμικό θεωρείται μέρος της ανεργίας.
Στην κυπριακή οικονομία η ανεργία αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο
που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής ιδιαίτερα στο πως αυτή εξελίχθηκε από το 74
και μετά. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι αμέσως μετά την τουρκική εισβολή η
ανεργία στην Κύπρο εκτινάχθηκε στο 24%. Αυτό ήταν απόρροια του
γεγονότος ότι

η

κατεστραμμένη

κυπριακή οικονομία

ήταν ανίκανη να

απορροφήσει το πλεονασματικό εργατικό δυναμικό που είχε προκύψει από τον
βίαιο εκτόπισμά των 200.000 ελληνοκυπρίων από τις εστίες τους. Η εφαρμογή
των δύο έκτακτων οικονομικών σχεδίων ανασυγκρότησης της οικονομίας που
θεσμοθετήθηκαν την περίοδο 1974-78 είχαν σαν αποτέλεσμα να οδηγήσουν
σε σημαντική μείωση της ανεργίας με αποτέλεσμα στα τέλη του 1978 αυτή να
διαμορφωθεί σε 4%. Επίσης σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη του εργατικού
δυναμικού

είναι

η

σταδιακή

εγκατάλειψη

επαγγελμάτων από τους κύπριους και

η

παραδοσιακών χειρονακτικών
εισαγωγή

ξένου

ανθρώπινου

δυναμικού κυρίως από ασιατικές χώρες και χώρες της ανατολικής Ευρώπης
(60.000 περίπου υπολογίζονται οι ξένοι που απασχολούνται στην κυπριακή
οικονομία). Αξίζει δε να αναφερθεί το γεγονός ότι μετά την εξομάλυνση της
κατάστασης αρκετοί τουρκοκύπριοι άρχισαν να μεταβαίνουν στις ελεύθερες
περιοχές για απασχόληση με αποτέλεσμα σήμερα ο αριθμός αυτός να
ανέρχεται περίπου στις 10.000. Από τον Πίνακα 4 φαίνεται η εξέλιξη της
ανεργίας ανά δεκαετία τα τελευταία τριάντα χρόνια στην Νήσο.
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Πίνακας 4: Η ανεργία στην Κύπρο

1974-1984

1985-1994

1995-2003

6,32

2,75

3,40

Άνδρες

Από 1980 1,55

2,02

2,72

Γυναίκες

Από 1980 3,58

3,80

4,46

Χρονική περίοδος
Ποσοστό ανεργίας%

Πηνά: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Παράλληλα από το διάγραμμα 3 παρατηρούμε ότι η Κύπρος σε
ποσοστό ανεργίας βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από τον μέσο όρο της
Ευρωζώνης (Τα στοιχεία είναι από το 1999 μέχρι και το 2003)

Διάγραμμα 3: Ανεργία Κύπρου και Ευρωζώνης (%)

1.3.4 Πληθωοισυόε
Το φαινόμενο του πληθωρισμού έχει απασχολήσει και συνεχίζει να
απασχολεί και τις μέρες μας τους ακαδημαϊκούς οικονομολόγους αλλά και τις
κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων οικονομικών των διαφόρων χωρών. Έτσι
ως πληθωρισμό μπορούμε να ορίσουμε την συνεχή άνοδο του γενικού
επιπέδου τιμών αγαθών και υπηρεσιών. Συνήθως υπολογίζεται σε ετήσια βάση
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και δημοσιεύεται στις επίσημες καταστάσεις των κεντρικών τραπεζών των
χωρών ή άλλων επίσημων φορέων.
Το φαινόμενο του πληθωρισμού ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του
μπορεί να διακριθεί σε έρποντα (creeping) πληθωρισμό και καλπάζοντας ή
υπερπληθωρισμό (hyperinflation). Ο πρώτος αναφέρεται στην αύξηση του
γενικού επιπέδου τιμών με ρυθμούς υψηλότερους από τους συνηθισμένους
αλλά όχι σε σημείο που να προκαλούν την ανάγκη δραστικής παρέμβασης από
τις κεντρικές αρχές. Ο υπερπληθωρισμός από την άλλη μεριά περιγράφει μια
κατάσταση αύξησης των τιμών με υπερβολικά ταχύ ρυθμό. Σε μια τέτοια
κατάσταση η οικονομία είναι εκτός ελέγχου και απαιτείται άμεση επέμβαση
από τις κεντρικές αρχές για να αντιμετωπιστεί.
Μια τέτοια περίπτωση αντιμετώπισε και η κυπριακή οικονομία μετά την
Τουρκική

εισβολή.

Αξίζει

όμως

να

σημειωθεί

ότι

αυτό

το

γεγονός

αντιμετωπίστηκε άμεσα με αποτέλεσμα ο δείκτης λιανικών τιμών το 1975 και
1976 να περιοριστεί μεταξύ του 3,8%-4,2%. Μερικοί από τους λόγους που
οδήγησαν σε αυτό το γεγονός ήταν η μεγάλη ανεργία που είχε αγγίξει τα
επίπεδα του 25% και η αποδοχή των συνδικάτων για μείωση των αμοιβών
κατά 25%. Φυσικά η κατάσταση αυτή μεταβλήθηκε όταν η αγορά το 1977 και
1978 οδηγήθηκε σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης (7,2% το 1977 και 7,5
το 1978).
Από τον Πίνακα 5, που παρουσιάζει τις τιμές του μέσου πληθωρισμού
της κυπριακή οικονομίας ανά δεκαετία, φαίνεται ότι οι τιμές, με εξαίρεση τα
πρώτα χρόνια μετά το καλοκαίρι του 1974, ακολουθούν μια ορθολογική
αύξηση χωρίς να δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα στην οικονομία και
κυρίως στην διανομή του εισοδήματος, στην οικονομική μεγέθυνση, στο
ισοζύγιο πληρωμών και στο προϊόν και την απασχόληση.
Πίνακας 5: Μεταβολή % των τιμών από το 1974-2003

Χρονική περίοδος

|

1974-1984

1985-1994

1995-2003

1

8,72

5,29

2,94

|

Πληθωρισμός %
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύποου
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Διάγραμμα 4: Πληθωρισμός Κύπρου - Ευρωζώνης

Τέλος από το διάγραμμα 4 που παρατίθεται πιο πάνω βλέπουμε ότι ο
πληθωρισμός στην κυπριακή οικονομία από το 1999 μέχρι και το 2003 κινείται
σε επίπεδα που πλησιάζουν τον μέσο πληθωρισμό της ευρωζώνης των 12 με
τάση σχετικά υψηλότερη. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η χρονιά 2002 όπου ο
μέσος ετήσιος πληθωρισμός της ευρωζώνης ξεπερνά αυτό της κυπριακής
οικονομίας.

1.3.5 Δηιιόσιο Έλλειυυα
Σε μια σύγχρονη οικονομία το δημόσιο έλλειμμα αποτελεί το κρίσιμο
συστατικό στοιχείο στο οποίο δίνεται η δέουσα προσοχή από την κεντρική
κυβέρνηση ενός κράτους για να μπορεί να επιτυγχάνει την οικονομική
ευημερία των πολιτών αλλά και την σταθερότητα στο δημοσιονομικό τομέα.
Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την παγκοσμιοποίηση των οικονομιών το
δημόσιο έλλειμμα αποκτά ολοένα και περισσότερη σημασία για τις εθνικές
οικονομίες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το στοιχείο αυτό συγκαταλέγεται
στο

σύμφωνο

σταθερότητας

μεταξύ

των χωρών της ευρωζώνης

και

παράλληλα αποτελεί αυστηρή προϋπόθεση για τις υποψήφιες χώρες για
ένταξη στην ΟΝΕ.
Τι εννοούμε όμως με τον όρο δημόσιο έλλειμμα; Εύκολα θα μπορούσε
να ορίσει κάποιος ότι, το δημόσιο έλλειμμα αποτελεί την διαφορά μεταξύ
εσόδων και δαπανών μιας χώρας. Ως έσοδα μιας χώρας χαρακτηρίζονται οι
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άμεσοι και οι έμμεσοι φόροι, οι εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, οι
μεταβιβαστικές πληρωμές κ.α. Αντίθετα στις δαπάνες περιλαμβάνονται οι
τρέχουσες δαπάνες όπως οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και οι συντάξεις,
οι πληρωμές τόκων από σύναψη δανείων κ.α. Όταν τα έσοδα ξεπερνούν τις
δαπάνες τότε έχουμε δημοσιονομικό

πλεόνασμα

ενώ

αντίθετα

έχουμε

δημοσιονομικό έλλειμμα όπου οι κεντρικές κυβερνήσεις που ασκούν την
εκτελεστική εξουσία καταφεύγουν σε ξένο δανεισμό, αυξάνοντας με αυτό τον
τρόπο και το δημόσιο χρέος.
Εύκολα από τα πιο πάνω μπορούμε να συμπεράνουμε την ιδιαίτερη
σημασία που είχε και εξακολουθεί να έχει το δημόσιο έλλειμμα για την
ευημερία της κυπριακής οικονομίας. Ιδιαίτερης δε προσοχής χρήζει η εξέλιξη
του από το 1974 μέχρι και σήμερα.
Τα

προβλήματα

που

προέκυψαν

για

την

κυπριακή

οικονομία

αναλύθηκαν πιο πάνω. Αυτό όμως που αξίζει ιδιαίτερης σημασίας ήταν το
γεγονός ότι οι αρνητικές επιπτώσεις στο δημόσιο έλλειμμα μπόρεσαν να
υπερκεραστούν μέσω των μεταβιβαστικών πληρωμών που δόθηκαν στην
Κύπρο από τις ξένες δυνάμεις. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα έσοδα μειώθηκαν
δραματικά για την κεντρική

κυβέρνηση εξαιτίας του γεγονότος ότι

η

δημοκρατία απώλεσε τον έλεγχο σε ένα σημαντικό κομμάτι της νήσου και
παράλληλα έχασε ένα ικανό αριθμό εργατικού δυναμικού (Τουρκοκύπριους)
έτσι ώστε να μην μπορεί να ασκεί φορολογική πολιτική σε αυτούς. Επίσης η
εκτίναξη της ανεργίας το

1974 είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του

εισοδήματος για τον μέσο Κύπριο με αποτέλεσμα να έχει και αυτό το γεγονός
αρνητική επίδραση στο δημόσιο έλλειμμα.
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Στον κατακόρυφο άξονα του πιο πάνω διαγράμματος συμβολίζονται οι
φόροι και οι δημόσιες δαπάνες και στον οριζόντιο τα εισοδήματα. Κάνοντας
την υπόθεση ότι οι φόροι είναι ανάλογοι ως προς το εισόδημα και ότι οι
δημόσιες δαπάνες είναι σταθερές με μείωση του εισοδήματος από Υο σε Υι
έχουμε δημοσιονομικό έλλειμμα ΑΒ. Κάτι ανάλογο αντιμετώπισε και η Κύπρος
μεταξύ 1974 και 1975.
Η γρήγορη επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας καθώς και η αύξηση
των μεταβιβαστικών πληρωμών με την μορφή ξένης βοήθειας είχε ως
αποτέλεσμα τη θεαματική αύξηση των εισοδημάτων και την ταχύτατη
μεγέθυνση του ΑΕΠ με αποτέλεσμα την γρήγορη βελτίωση του δημόσιου
ελλείμματος. Έτσι η διαμόρφωση του δημόσιου ελλείμματος ανά δεκαετία από
το 1974 μέχρι και το 2003 μπορεί να φανεί καλύτερα από τον πίνακα 6.
Πίνακας 6: Η εξέλιξη του δημοσιονομικού πλεονάσματος και ελλείμματος της
Κύπρου από το 1974-2003

1974-1984

1985-1994

1995-2003

164,6

689,41

1614,47

Δημόσιες δαπάνες και δανεισμός

-206,81

-786

-1904,84

Δημοσιονομικό
Πλεόνασμα(+)/'Ελλειμμα(-)

-42,21

-96,59

-290,37

Ως % του ΑΕΠ

6,00%

3,90%

5,50%

Χρονική περίοδος
Δημόσια έσοδα και χορηγίες

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Τέλος συγκρίνοντας την πορεία του δημοσιονομικού ελλείμματος ως
ποσοστό του ΑΕΠ της κυπριακής οικονομίας με το αντίστοιχο της ευρωζώνης
των 12 παρατηρούμε ότι αυτό κινείται σε υψηλότερα επίπεδα αλλά κοντά στα
όρια του συμφώνου σταθερότητας. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η χρονιά
2003 όπου το δημόσιο έλλειμμα της Κύπρου ανήλθε σε 6,4% επί του ΑΕΠ με
αποτέλεσμα να αναγκάσει την κεντρική κυβέρνηση να πάρει έκτακτα μέτρα
δημοσιονομικής πολιτικής για βελτίωση του δείκτη. Η μεταβολή αυτή μπορεί
να γίνει πιο ευδιάκριτη παρατηρώντας το διάγραμμα 5 που απεικονίζει το
δημόσιο έλλειμμα της κυπριακή οικονομίας από το 1999 μέχρι και το 2003 με
το αντίστοιχο της ευρωζώνης των 12.
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Διάγραμμα 5: Δημοσιονομικό Πλεόνασμα / 'Ελλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ (%) Κύπρου - ΕΕ

1.3.6 Επιτόκια
Η εξέλιξη των επιτοκίων στην κυπριακή οικονομία παρουσιάζει αξιόλογο
ενδιαφέρον. Κύριος φορέας καθορισμού των επιπέδων των επιτοκίων στην
κυπριακή οικονομία είναι η κεντρική τράπεζα της Κύπρου όπου μέσω της
άσκησης

μιας

συγκεκριμένης

πολιτικής

καθορίζει

κατ'

επέκταση

τη

νομισματική πολιτική της νήσου.
Παρακολουθώντας την πορεία των επιτοκίων στην κυπριακή οικονομία
θα μπορούσαμε να πούμε ότι δύο είναι τα κομβικά σημεία καθορισμού αυτής
της πολιτικής. Το πρώτο ορίζεται αμέσως μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974
όπου η οικονομία βρισκόταν σε απελπιστική κατάσταση και τα μέτρα
νομισματική εξυγίανσης θεωρούντο απαραίτητα και δεύτερο το 2002 και μετά
όπου άρχιζαν σταδιακά να καταργούνται οι συναλλαγματικοί περιορισμοί και η
κυπριακή οικονομία όδευε προς την σύγκλιση με αυτή των χωρών μελών της
ΕΕ και έτσι και στην μείωση των επιτοκίων.
Πιο κάτω, μέσω του πίνακα 7, διαχωρίζεται η πορεία των κυπριακών
επιτοκίων τα τελευταία τριάντα χρόνια ανά δεκαετία.
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Πίνακας 7: Η πορεία των επιτοκίων από 1974-2003

1974-1984

1985-1994

1995-2003

Επιτόκιο καταθέσεων

7,00

7,00

5,88

Δανειστικό επιτόκιο

9,00

9,00

8,00

Χρονική περίοδος

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα πκ Κύπρου

Από τον πιο πάνω πίνακα παρατηρούμε ότι για μια εικοσαετία περίπου
δεν υπήρξε καμία αξιόλογη μεταβολή των κυπριακών επιτοκίων. Αντίθετα
λόγω και του κλειστού χαρακτήρα της κυπριακής οικονομίας και του υψηλού
προστατευτισμού αυτής μέσω πολιτικών όπως συναλλαγματικοί περιορισμοί
κλπ τα επιτόκια διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο. Από το 1995 και μετά
παρατηρείται μια σταδιακή μείωση των επιτοκίων με απώτερο στόχο την
σύγκλιση αυτών με το μέσο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας λόγω και της
ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Διάγραμμα 6).
Διάγραμμα 6; Πορεία των επιτοκίων της Κυπριακής οικονομίας από το 1995-2003

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι αμέσως μετά την πλήρη ένταξη της
Κύπρου την 1η Μαΐου 2004 στην ΕΕ, η Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην
αύξηση των επιτοκίων κατά μια ποσοστιαία μονάδα. Οι λόγοι που οδήγησαν
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σε αυτή την πολιτική είναι γιατί μετά την κατάργηση των συναλλαγματικών
περιορισμό πολλοί κύπριοι προσπάθησαν να μετακινήσουν τα κεφάλαια τους
από την Κύπρο σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης φοβούμενη ενδεχόμενη
υποτίμηση της κυπριακής λίρας από την κεντρική τράπεζα λόγω ένταξης στην
ΟΝΕ. Έτσι προκειμένου να απορροφήσουν τους κραδασμούς της κυπριακής
οικονομίας από την μαζική φυγή κεφαλαίων και παράλληλα ένα ενδεχόμενο
κίνδυνο υποτίμησης προχώρησαν σε αυτή την αύξηση των επιτοκίων.

1.3.7 Δηιιόσιο

ypeoc

Το τελευταίο στοιχείο που χρήζει ιδιαίτερης σημασίας για την ανάλυση
της πορείας της κυπριακής οικονομίας είναι η εξέλιξη του δημόσιου χρέους και
ιδιαίτερα η ανάλυση του τα τελευταία 5 χρόνια όπου και τηρούνται επίσημα
στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα ESA 95 που επιβάλει η eurostat.
Σύμφωνα με τον πίνακα 8,το δημόσιο χρέος από το 1998 και μετά
ακολουθεί μια συνεχόμενη ανοδική πορεία ως ποσοστό του ΑΕΠ. Πιο
συγκεκριμένα κατά το κλείσιμο της χρονιάς του 1998 αυτό διαμορφώθηκε σε
2893,2 εκατ. λίρες Κύπρου αποτελώντας το 61,6% του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος σε τρέχουσες τιμές ενώ στο τέλος του 2003 ανήλθε σε 4751,5
εκατ. Λίρες Κύπρου αποτελώντας το 70,9% του ΑΕΠ (Πίνακας 8).
Πίνακας 8: Το δημόσιο χρέος της Κύπρου 1998-2003

1Ετο<»
I Ακαθάριστο δημόσιο
χρέος
1 %Δημόσιου χρέους
I στο ΑΕΠ

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2893,2

3123,7

3402,5

3776,7

4153,3

4751,5

61,6%

62,4%

61,4%

64,3%

67,4%

70,9%

Πηνή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 51(γ) του περί της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου του 2002, η κεντρική τράπεζα είναι ο
διαχειριστής του δημόσιου χρέους. Ιδιαίτερα για το δημόσιο εξωτερικό χρέος
η διαχείριση του πλέον από την κεντρική τράπεζα περιλαμβάνει την εξεύρεση
των χρηματοδοτικών πηγών από το εξωτερικό, τη συγκριτική αξιολόγηση των
χρηματοδοτικών προτάσεων, τη διαπραγμάτευση των σχετικών συμφωνιών,
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την καταγραφή και εξυπηρέτηση του χρέους και την παρακολούθηση και
διαχείριση των διαφόρων απορρεόντων κινδύνων.
Διάγραμμα 7: Η εξέλιξη του ΑΕΠ Κύπρου - Ευρωζώνη 12

Ππνή: Eurostat

Παρά την σημαντική αύξηση που παρουσίασε το δημόσιο χρέος από το
1998 μέχρι και το 2003 αν το συγκρίνουμε με τον μέσο όρο της ευρωζώνης
των 12 βλέπουμε ότι βρίσκεται ακόμη σε σχετικά καλό επίπεδο. Αυτό μπορεί
να φανεί καλύτερα παρατηρώντας και το διάγραμμα 7.Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι το δημόσιο χρέος της Κύπρου ως ποσοστό του ΑΕΠ βρισκόταν
πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και ήταν μέσα στα πλαίσια
που τέθηκαν στο Μάαστριχ. Αυτό όμως ξέφυγε από τον σχετικό έλεγχο κατά
τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να ξεπεράσει αυτό της ευρωζώνης. Το
γεγονός αυτό ήταν αποτέλεσμα των αυξημένων δημόσιων δαπανών, αλλά και
τις επιβράδυνσης των δημόσιων εσόδων, λόγω και της κρίσης στην τουριστική
βιομηχανία.
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Συυπεοάσυατα
Παρατηρώντας την κυπριακή οικονομία (τα βασικά οικονομικά μεγέθη),

καθώς και την πορεία εξέλιξης της, το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι
αυτό που αποκαλούμε σήμερα οικονομικό θαύμα δεν ήταν μια τυχαία
συγκυρία. Ήταν ένα επίτευγμα το οποίο προέκυψε μέσα από σκληρή και
συλλογική

προσπάθεια όλου του

πληθυσμού.

Συνοψίζοντας λοιπόν θα

μπορούσαμε να πούμε ότι οι κυριότεροι παράγοντες ώθησης της κυπριακής
οικονομίας μετά την τουρκική εισβολή ήταν:
1. Οι φυσικοί πλουτοπαραγωγικοί πόροι συνέχιζαν να είναι διαθέσιμοι και
στις ελεύθερες περιοχές της δημοκρατίας και κυρίως ορυκτός και υδάτινος
πόρος. Υιοθετήθηκε ένα πρόγραμμα καλύτερης εκμετάλλευσης και εις βάθος
του ορυκτού πλούτου που απέδωσε ουσιαστικά αποτελέσματα αφού αύξησε
την προσφορά πρώτων υλών για τις βιομηχανίες περιορίζοντας με αυτό τον
τρόπο τις ανάγκες για εισαγωγές βελτιώνοντας έτσι και το εμπορικό ισοζύγιο
κυρίως τα πρώτα χρόνια μετά την εισβολή.
2. Η συλλογική προσπάθεια για αύξηση της καλλιεργήσιμης γης που ήταν
υπό τον έλεγχο του επίσημου κυπριακού κράτους. Αυτό επιτεύχθηκε κυρίως
μέσω της χρησιμοποίησης της κρατικής γης, της γης που για διάφορους
λόγους παρέμενε ακαλλιέργητη ή της γης που ήταν υπό αγρανάπαυση. Επίσης
μέσα από την δημιουργία υδάτινων φραγμάτων σε όλες τις ελεύθερες
περιοχές αλλά και μέσω της μαζικής εκμετάλλευσης των υπόγειων υδάτινων
πόρων

βελτιώθηκε

σημαντικά

η

γεωργική

παραγωγή.

Αυτό

είχε

ως

αποτέλεσμα την βελτίωση των κυπριακών γεωργικών προϊόντων και κατ'
επέκταση την βελτίωση των εξαγωγών των αγαθών αυτών κυρίως σε χώρες
της κοινοπολιτείας και ειδικά στο

Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό αποτέλεσε

σημαντική ενίσχυση του ισοζυγίου πληρωμών διαχρονικά.
3. Μετά την τουρκική εισβολή η απώλεια του κεφαλαιουχικού αποθέματος
πλησίαζε τα 2,5 δισεκ. λίρες Κύπρου (σε τιμές 1974). Αυτό ανάγκασε τους
φορείς να

προχωρήσουν σε

άμεση

αντικατάσταση.

Αυτό το

γεγονός

υποβοηθήθηκε και από το ότι οι νέες επενδύσεις απαιτούσαν τεχνογνωσία που
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ήταν διαθέσιμη στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Το γεγονός αυτό
βοήθησε στην γρήγορη αναπλήρωση τους.
4. Η σωστή αναδιάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού αμέσως μετά την
εισβολή

βοήθησε

στην

αύξηση

του

εργατικού

δυναμικού

παρά

την

αποχώρηση των τουρκοκυπριακού εργατικού δυναμικού. Αυτό βοήθησε την
οικονομία

να

οδηγηθεί

σε

συνθήκες

πλήρους

απασχόλησης

και

να

απορροφήσει γρήγορα τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που προέκυψαν
για το κυπριακό νοικοκυριό.
5. Το υψηλό επίπεδο μόρφωσης του πληθυσμού και κατ' επέκταση του
εργατικού δυναμικού της χώρας αποτέλεσε ίσως την πιο σημαντική πηγή
παραγωγικής δυναμικότητας της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό
των παιδιών που εγγράφονταν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντιπροσώπευε
το 100% της σχετικής ηλικίας, ενώ το ποσοστό των αποφοίτων της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έφθανε τα

επίπεδα

του

95,2%.

Αυτά

τα

στατιστικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν το επίπεδο μόρφωσης του εργατικού
δυναμικού. Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι αμέσως μετά την εισβολή η
Κύπρος κατατασσόταν στην τρίτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά
τον αριθμό των φοιτητών στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά 1000 κάτοικους.
6. Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο που συντέλεσε στην επίτευξη της
ανάπτυξης της νήσου είναι ο κύπριος επιχειρηματίας. Το υψηλό επίπεδο
μόρφωσης και η προσαρμοστικότητα που επέδειξε ο κύπριος επιχειρηματίας
κυρίως την περίοδο της οικονομικής επαναδραστηριοποίησης αμέσως μετά την
εισβολή

ήταν

παράγοντες

εντυπωσιακά.

που

διευκόλυναν

Αυτά
την

τα

προσόντα

αναδιάρθρωση

αποτέλεσαν
της

θετικούς

οικονομίας

και

κατεύθυναν τις μελλοντικές αλλαγές στον οικονομικό τομέα στις επιθυμητές
κατευθύνσεις. Τα πιο πάνω ήταν που βοήθησαν στην τεράστια και σημαντική
άνοδο της τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο και έδωσαν την ώθηση στην
οικονομία του τόπου και στους άλλους τομείς.
7. Η γεωγραφική θέση της Κύπρου ήταν ίσως όχι ο σημαντικότερος
παράγοντας

αυτής της επιτυχούς

πορείας,

αλλά

ένας

από

τους

πιο

σημαντικούς. Η εγγύτητα της νήσου με τις αγορές της Μέσης Ανατολής και
της Αφρικής είναι μοναδική και αποτέλεσε ένα πρόσθετο πλεονέκτημα που
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αξιοποιήθηκε έγκαιρα και σωστά τόσο από τους Κύπριους, όσο και από τους
ξένους επενδυτές για την επέκταση των εξαγωγών και την αύξηση του
διαμετακομιστικού εμπορίου. Η θέση της Κύπρου σε συνδυασμό με το γενικά
χαμηλό επίπεδο τιμών που υπήρχε τα πρώτα χρόνια μετά την εισβολή σε
σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και με άλλες ανταγωνιστικές χώρες,
καθώς επίσης και σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες θετικές διευκολύνσεις
διαδραμάτισαν πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη. Το πολύ ανεπτυγμένο
τραπεζικό σύστημα, οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και το υψηλό επίπεδο
διευκολύνσεων,

όσον αφορά την επικοινωνία

με τον υπόλοιπο κόσμο

γενικότερα, οι αεροπορικές και οι ναυτιλιακές συνδέσεις με την Ευρώπη και
την Μέση Ανατολή, η δομή του φορολογικού συστήματος (υπεράκτιες), οι
βιομηχανικές ζώνες και η δημιουργία ελευθέρων λιμενικών ζωνών, και γενικά
το

ήπιο

κλίμα

και φυσικό περιβάλλον αποτέλεσαν τα

πολύτιμα

αυτά

πλεονεκτήματα που επέδρασαν καταλυτικά στην διενέργεια τόσο εγχώριων
όσο και ξένων επενδύσεων.
8.

Η αξιόλογη οικονομική και νομισματική πολιτική που ακολουθήθηκε από

την εκάστοτε κυβέρνηση του τόπου βοήθησε στην καλλιέργεια κλίματος
εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία. Αξιόλογο είναι το γεγονός της
σταθερότητας της ισοτιμίας της κυπριακή λίρας γεγονός που βοήθησε σε
πολλούς τομείς την κυπριακή οικονομία. Εδώ αξίζει να αναφερθεί το γεγονός
ότι η σταθερή ισοτιμία του κυπριακού νομίσματος και γενικότερα η πολιτική
του σκληρού νομίσματος ήταν αυτό που ώθησε πολλούς επιχειρηματίες να
εμπιστευτούν την Κύπρο και να προχωρήσουν στην μεταφορά κεφαλαίων από
την ακμάζουσα οικονομία του Λιβάνου στην Κύπρο μετά το ξέσπασμα του
εμφύλιου πολέμου το 1980 και την καταστροφή της Βηρυτού.
Κλείνοντας το πρώτο κεφάλαιο θα ήταν παράληψη να μην αναφερθεί
το γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία πληροί κατά μεγάλο βαθμό τα κριτήρια
του Μάαστριχ που την οδηγούν στην οικονομική και νομισματική ενοποίηση
και στο ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης. Πολιτική λόγοι όμως προτρέπουν την
κυπριακή κυβέρνηση να καθυστερεί την αίτηση για ένταξη στην ΟΝΕ και την
εισαγωγή του κυπριακού νομίσματος στο σύστημα ERM 2 ιδιαίτερα μετά την
απόρριψη του σχεδίου Ανάν από την ελληνοκυπριακή πλευρά.
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Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°
2.1

Σύνοωη
Μετά την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το I960, και την

αποχώρηση των αποικιοκρατικών δυνάμεων καθιερώθηκε ως επίσημο νόμισμα
του νεοσύστατου κράτους η Κυπριακή Λίρα ως συνέχεια του αποικιακού
νομίσματος που είχαν καθιερώσει οι Βρετανοί στο νησί.
Το νόμισμα τότε υποδιαιρείτο σε 1000 μιλς( μία λίρα) και ήταν το κύριο
μέσο συναλλαγών της δημοκρατίας. Μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974
προέκυψε η άμεση ανάγκη αντικατάστασης του κυπριακού νομίσματος. Έτσι
το 1982 η τότε κυβέρνηση σε συνεργασία με την κυπριακή κεντρική τράπεζα
προχώρησε στην έκδοση νέων χαρτονομισμάτων προς αντικατάσταση των
παλαιών με νέα υποδιαίρεση τα 100 σέντ (μία λίρα) εκσυγχρονίζοντας
παράλληλα το κυπριακό νόμισμα.
Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η βασική
νομισματική πολιτική που ακολουθήθηκε στην Κύπρο ιδιαίτερα μετά το 1974,
συγκρίνοντας την πορεία του κυπριακού νομίσματος με την πορεία των
βασικών ξένων νομισμάτων. Στην συνέχεια επιχειρείται συνοπτικά μια ιστορική
αναδρομή του πως φτάσαμε να μιλάμε σήμερα για το ευρώ, το ενιαίο
νόμισμα, με μια παράλληλη προσπάθεια παρουσίασης του μηχανισμού ERM II
στον οποίο προσδοκά άμεσα να ενταχθεί και το κυπριακό νόμισμα. Τέλος στο
τελευταίο μέρος του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και οι
επιπτώσεις που θα επέλθουν στην οικονομία της Κύπρου αλλά και στην
κοινωνία

από την

ένταξη

αυτή

της κυπριακής λίρας στο

μηχανισμό

συναλλαγματικών ισοτιμιών (ERM II) και από την τελική υιοθέτηση του
ενιαίου νομίσματος.
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Η πορεία του κυπριακού νουίσυατοε
Εξετάζοντας την νομισματική πολιτική που ασκήθηκε στο νησί, από την

ανακήρυξη

του

ως

ανεξάρτητο

κράτος,

παρατηρούμε

ότι

αυτή

πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές και εγχώριο περιβάλλον με
αποκορύφωμα το 1974 που πραγματικά δοκιμάστηκε η αντοχή αυτής της
νομισματικής πολιτικής.
Από τα πρώτα χρόνια υιοθετήθηκε μια σκληρή νομισματική πολιτική με
ιδιαίτερα

περιοριστικούς

όρους

ιδιαίτερα

όσον

αφορά

την

εξαγωγή

συναλλάγματος. Παράλληλα έγινε μια προσπάθεια να διατηρηθούν σταθερές
οι ισοτιμίες έναντι των κυριοτέρων ξένων νομισμάτων. Αξίζει δε να σημειωθεί
ότι από το 1960 όπου και καθιερώθηκαν οι πρώτες συναλλαγματικές ισοτιμίες
ανταλλαγής μέχρι και το 1971 η μία κυπριακή λίρα ήταν ίση με μία λίρα
Αγγλίας ενώ όσον αφορά το αμερικάνικο δολάριο και την δραχμή οι ισοτιμίες
παρέμεινα σταθερές μέχρι και το 1966(1 λίρα =2,8$, Ιλίρα = 84,00 δρχ).
Σταθμός λοιπόν για την νομισματική πολιτική της Κύπρου και ιδιαίτερα
για το κυπριακό νόμισμα αποτέλεσε το 1974. Ιδιαίτερα μετά το σημείο αυτό
υιοθετήθηκε μια αυστηρή νομισματική πολιτική με απώτερο σκοπό την χρήση
του κυπριακού νομίσματος μόνο για τοπικές συναλλαγές ενώ η εξαγωγή
συναλλάγματος επιτρεπόταν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και μόνο μετά
από άδεια από τις αρμόδιες νομισματικές αρχές. Επίσης για τουριστικούς
λόγους οι περιορισμοί ήταν πάλι αυστηροί και συνάλλαγμα χορηγήτο κατόπιν
παρουσίασης των απαραίτητων δικαιολογητικών στην εκάστοτε εμπορική
τράπεζα.
Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του πιο κάτω πίνακα στόχος της
νομισματικής πολιτικής ήταν η διατήρηση της ισοτιμίας της κυπριακής λίρας σε
σχέση με τα άλλα νομίσματα σε υψηλά επίπεδα υιοθετώντας την καλούμενη
πολιτική του σκληρού νομίσματος μη επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο
μεγάλες διακυμάνσεις στην ισοτιμία δημιουργώντας έτσι μια νομισματική
σταθερότητα και κλίμα εμπιστοσύνης για το τοπικό νόμισμα.
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Πίνακας 9: Οι ισοτιμίες της κυπριακής λίρας με τα κυριότερα ξένα νομίσματα

Αγγλική
Λίρα

Αμερικάνικο
Δολάριο

Γερμανικό
Μάρκο

Ελληνική

1973
1974
1975
1976
1977

1,1669

2,8612

7,6468

84,73

-

1,1735

2,7426

7,0711

81,73

-

1,2245

2,7162

6,6548

86,20

-

1,3519

2,4371

6,1378

88,57

1,4055

2,4510

5,6918

89,89

-

1978
1979

1,3979

2,6788

5,3752

97,67

-

1,3316

2,8221

5,1686

104,05

-

1980
1981
1982

1,2197

2,8342

5,1383

120,09

-

1,1792

2,3789

5,3633

131,39

-

1,2043

2,1055

5,1081

140,05

-

1983
1984

1,2535

1,9008

4,8475

166,62

-

1,2761

1,7035

4,8384

190,95

-

1985

1,2702

1,6407

4,8047

227,26

-

1986
1987

1,3218

1,9385

4,2097

270,76

-

1,2709

2,0803

3,7362

281,02

-

1988
1989

1,2054

2,1447

3,7624

303,11

-

1,2353

2,0229

3,8029

327,61

-

1990
1991
1992

1,2276

2,1877

3,5203

345,32

-

1,2227

2,1608

3,5711

391,61

-

1,2628

2,2158

3,4564

422,21

-

1993
1994

1,3386

2,0120

3,3163

459,58

1,7150

1,3285

2,0347

3,2893

492,29

1,7136

1995

1,4009

2,2113

3,1595

510,97

1,7059

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

1,3744

2,1447

3,2196

515,11

1,7086

1,1889

1,9473

3,3659

529,97

1,7183

1,1674

1,9342

3,3911

569,52

1,7189

1,1394

1,8440

3,3724

561,72

1,7243

1,0600

1,6055

3,4012

585,45

1,7390

1,0773

1,5516

3,3865

590,01

1,7315

1,0935

1,6465

-

-

1,7069

1,1815

1,9325

-

-

1,7308

'Έτος

2003

Ευρώ

Δραχμή

.

Πηνή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Σημείωση: Οι τιμές απεικονίζουν την μέση τιμή του χρόνου για τα νομίσματα
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Αυτό που αξίζει να παρατηρήσουμε ιδιαίτερα και να συγκρίνουμε είναι
την εξέλιξη των ισοτιμιών των δύο κυριοτέρων νομισμάτων που σχετιζόταν
άμεσα η κυπριακή λίρα, της αγγλικής λίρας και του αμερικάνικού δολαρίου.
Στο διάγραμμα 8 απεικονίζεται η ισοτιμία της κυπριακής λίρας έναντι της
αγγλικής στερλίνας και του αμερικανικού δολαρίου από το 1974 και μετά.
Διάγραμμα 8: Ισοτιμίες κυπριακής λίρας έναντι στερλίνας και δολαρίου Αμερικής

Όπως φαίνεται και από το πιο πάνω διάγραμμα η ισοτιμία κυπριακής
λίρας και αγγλικής παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα διαχρονικά σε
αντίθεση με την ισοτιμία του δολαρίου Αμερικής όπου παρουσιάζει μια πιο
έντονη διακύμανση. Ως αιτία διαμόρφωσης των πιο πάνω θα μπορούσε να
ορισθεί αφενός η πολύ σκληρή νομισματική πολιτική που ακολουθήθηκε στην
Κύπρο και αφετέρου η στενές οικονομικές σχέσεις Κύπρου και Ηνωμένου
Βασιλείου. Ιδιαίτερα στο δεύτερο σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η σχέση
σταθερότητας μεταξύ των νομισμάτων της Κύπρου και του Ηνωμένου
Βασιλείου ήταν πολύ επικερδής για την κυπριακή οικονομία. Και αυτό γιατί τα
περισσότερα γεωργικά προϊόντα της Κύπρου εξάγονταν προς την Μεγάλη
Βρετανία

αφού

οι

δύο

χώρες

αφενός

συνεργάζονταν

ως

μέλη

της

κατορθωτό

να

κοινοπολιτείας ανεξαρτήτων κρατών1.
Ως

αποτέλεσμα

αυτής

της

πολιτικής

γινόταν

επιτυγχάνεται σταθερότητα στις τιμές των Κυπριακών προϊόντων και έτσι να
προάγει

και

να

βελτιώνει

την

ανταγωνιστικότητα τους.

1 Οικονομική Ένωση κρατών που υπήρξαν υπό Βρετανική Κυριαρχία

Αφετέρου

δε
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υποβοηθούσε την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας δεδομένης της
μεγάλης εξάρτησης που υπήρχε μιας και το μεγαλύτερο ποσοστό των
τουριστών που επισκέπτονταν την νήσο προερχόταν από την Μεγάλη
Βρετανία.
Τέλος σημαντικό κομβικό σημείο για την κυπριακή νομισματική πολιτική
και γενικότερα για το κυπριακό νόμισμα αποτέλεσε η χρονιά 1993 όπου για
πρώτη φορά καθορίζεται η ισοτιμία μεταξύ κυπριακής λίρας και ευρωπαϊκής
νομισματικής μονάδας το τότε ECU και σημερινό Ευρώ. Χαρακτηρίζεται ως
σημείο σταθμός αφού ήταν το στοιχείο αυτό που υποχρέωνε τις επίσημες
κυβερνήσεις της Κύπρου και τα επιτελεία τους στην υιοθέτηση μιας πιο
ευρωπαϊκής δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής που θα οδηγούσε την
εισαγωγή της κυπριακής λίρας στο μηχανισμό ισοτιμιών (ERM II) και κατ'
επέκταση στην υιοθέτηση του Ευρώ ως επίσημου νομίσματος του κράτους.

Διάγραμμα 9: Η ισοτομία CYP και GBP, USD, EUR από το 1993-2003

Αγγλική λίρα

—■—Δολάριο Αερικής

Ευρώ

navii-Eurpstat

Όπως προκύπτει και από το διάγραμμα 9, από το

1993 όπου

καθορίστηκε η ισοτιμία μεταξύ ευρώ και κυπριακής λίρας οι διακυμάνσεις ήταν
πολύ μικρές. Έτσι από το 1993 όπου μια κυπριακή λίρα

ανταλλασσόταν με

1,7150 ευρώ έφτασε το 2000 να ανταλλάσσεται με 1,7390 αποτέλεσμα που
σήμαινε διολίσθηση του ευρώ έναντι του κυπριακού νομίσματος κατά 1,40%
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ενώ το 2003 με 1,7069 πράγμα που σήμαινε ανατίμηση του ευρώ κατά
0,005%. Από τα πιο πάνω λοιπόν φαίνεται η σταθερότητα στην νομισματική
πολιτική από όλες τις κυβερνήσεις που ακολουθήθηκε από το 1993 μέχρι
σήμερα με αποτέλεσμα ίσως η κυπριακή λίρα να μπορεί να ενταχθεί στο
σκληρό μηχανισμό του ERM II με διακυμάνσεις +/- 2,50%.

2.3

Το ενιαίο νόυισιιο ΕΥΡΩ και ο ιιηγανισυόε Συναλλανυατικών
Ισοτιυιών fERM III.
Οι

ευρωπαίοι

ευρωπαϊκής

τάξης

αναγνωρίζοντας την ανάγκη της δημιουργίας μιας
πραγμάτων,

τόσο

στον

πολιτικό,

όσο

και

στον

κοινωνικοοικονομικό τομέα, αλλά και κάτω από την πίεση των καταστροφικών
αποτελεσμάτων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αποφάσισαν την δημιουργία
της Ενωμένης Ευρώπης. Για να μπορέσει όμως να γίνει αυτό ήταν από όλους
αντιληπτό ότι έπρεπε να υπάρξει πρώτα μια ισχυρή οικονομική ολοκλήρωση.
Πώς όμως οδηγηθήκαμε στην υιοθέτηση του Ευρώ ως ενιαίου νομίσματος της
ΕΕ;
Η διαδικασία της οικονομικής ολοκλήρωσης είναι η προσπάθεια για τη
δημιουργία και την αποδοχή από μια ομάδα ανεξαρτήτων και δημοκρατικών
κρατών κάποιων υπερεθνικών κανόνων και κανονισμών. Ο απώτερος στόχος
της προσπάθειας αυτής είναι η βελτίωση των συνθηκών ελεύθερης διεξαγωγής
των οικονομικών συναλλαγών και της διακίνησης παραγωγικών συντελεστών
μεταξύ των χωρών-μελών και συνεπώς, η αύξηση του όγκου τους. Επίσης,
σημαντικό στόχο αποτελεί και η ενίσχυση της συνεργασίας των χωρών αυτών
σε θέματα οικονομικής φύσεως( Daniels and Radebaugh 1998). Όλα αυτά
βέβαια επιδιώκονται γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι πλέον καθολικά
αποδεκτό πως η οικονομική ολοκλήρωση συνεισφέρει ουσιαστικά στην
επιτάχυνση της ανάπτυξης της οικονομίας των χωρών-ελών και συνεπώς
στην ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.
Ο θεμέλιος λίθος για την ίδρυση της ΕΕ τέθηκε το Μάρτιο του 1957 με
την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης. Μια συνθήκη η οποία μεταξύ άλλων
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Σχηματισμό

τελωνειακής ένωσης, σχηματισμό κοινής αγοράς, υιοθέτηση κοινών αγροτικών
πολιτικών και τέλος τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου για την
διοχέτευση κεφαλαίων από τις πλέον αναπτυγμένες προς τις λιγότερο
αναπτυγμένες περιοχές της κοινότητας.
Όπως φαίνεται και από τα πιο πάνω η συνθήκη της Ρώμης δεν
περιελάμβανε στους στόχους της την επίτευξη

κάποιας μορφής οικονομικής

και νομισματικής ένωσης των μελών της κοινότητας. Ωστόσο, στη δεκαετία
του 1960, και καθώς ο όγκος του εμπορίου μεταξύ των χωρών-μελών είχε
φτάσει σε υψηλά επίπεδα, κατέστη σαφές η αναγκαιότητα να διασφαλιστούν
όσο το δυνατό η μεγαλύτερη σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών
ανάμεσα στα νομίσματα τους.

Η διαμόρφωση των αντιλήψεων αυτών

βοηθήθηκε και από την υψηλή αστάθεια που κυριαρχούσε την εποχή εκείνη
στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος. Έτσι το Δεκέμβριο του 1969 οι αρχηγοί
των κρατών μελών που συγκεντρώθηκαν στη Χάγη κατήλθαν σε μια ιστορική
συμφωνία: να προχωρήσουν από την ΕΟΚ στην Οικονομική και Νομισματική
Ένωση, ζητώντας από την ευρωπαϊκή επιτροπή να τους υποβάλλει μια
πρόταση για την υλοποίηση αυτής της ιδέας. Επικεφαλής της ομάδας αυτής
τέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Pierre Werner και γι'
αυτό τον λόγο η πρόταση που κατατέθηκε και εγκρίθηκε από όλους του
ηγέτες το 1971 η οποία προέβλεπε τη δημιουργία της ΟΝΕ σε τρία στάδια
μέχρι και το 1980 ονομάστηκε Έκθεση του Werner. Κάτι που βέβαια δεν έγινε
δυνατό να επιτευχθεί.
Ένα άλλο βήμα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των διακυμάνσεων
των συναλλαγματικών ισοτιμιών, έγινε από τις χώρες της ΕΟΚ τον Απρίλιο του
1972,

όταν

υπόγραψαν

μια

συμφωνία

ελεγχόμενων

ισοτιμιών

που

ονομάσθηκε «Το Φίδι Μέσα στο Τούνελ», η οποία προέβλεπε ότι τα κράτη της
ΕΟΚ είχαν την υποχρέωση να διατηρούν τις ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων
τους σε ένα διάστημα διακύμανσης όχι μεγαλύτερο του +/- 2,25% από
κάποιες προκαθορισμένες ισοτιμίες, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να διατηρούν την
ισοτιμία του νομίσματος τους έναντι του δολαρίου στο ίδιο διάστημα
διακύμανσης. Δυστυχώς όμως ούτε το εγχείρημα αυτό είχε μεγάλη επιτυχία
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αφού οι μεγάλες αναταραχές που επικρατούσαν στις αγορές συναλλάγματος
την εποχή εκείνη ανάγκασε πολλές χώρες να το εγκαταλεϊψουν και να
υποτιμήσουν τα νομίσματα τους.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 πραγματοποιείται από τα μέλη άλλη
μια προσπάθεια για την επίτευξη σταθερότητας συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Το Μάρτιο του 1979 μπαίνει σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Νομισματικό
Σύστημα (ΕΝΣ), όπου σε αυτό συμμετείχαν οι 8 από τις 9 χώρες-μέλη. Το
πρώτο του μέλημα ήταν η δημιουργία του Μηχανισμού Συναλλαγματικών
IaoTpcov(ERM), στο οποίο η συμμετοχή δεν ήταν υποχρεωτική. Όποιες χώρες
όμως επέλεγαν να συμμετέχουν ήταν υποχρεωμένες να παρεμβαίνουν στις
διεθνείς αγορές και να διατηρούν την ισοτιμία τους έναντι των λοιπών
νομισμάτων εντός του διαστήματος +/-2,5%, από μια προκαθορισμένη
ισοτιμία. Το δεύτερο κύριο χαρακτηριστικό του ΕΝΣ ήταν η δημιουργία της
ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας το λεγόμενο ECU. To ECU ήταν μια
χρηματική μονάδα η οποία δεν είχε υλική υπόσταση παρά μόνο λογιστική
όπου η αξία του καθοριζόταν ως ένας σταθμισμένος μέσος όρος των
νομισμάτων όλων των χωρών-μελών. To ECU που άρχισε να χρησιμοποιείται
από την ΕΕ σε όλες τις οικονομικές συναλλαγές ουσιαστικά αποτέλεσε τον
πρόδρομο του σημερινού ενιαίου νομίσματος.(1 ECU=1EYPQ).
Σημαντικός ορόσημο για την μετέπειτα εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών μελών της αποτέλεσε το 1992 με την συνθήκη του Μάαστριχ
η οποία στην ουσία είχε θέσει τις χώρες της ΕΕ στην πορεία προς την ΟΝΕ. Η
συνθήκη αυτή όριζε ότι οι χώρες μέλη που θα κατόρθωναν να ικανοποιήσουν
κάποια συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια μέχρι τις αρχές του 1998, θα είχαν
αυτόματα το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην ΟΝΕ από την 1η Ιανουάριου
1999. Ο πίνακας 10 παρουσιάζει αναλυτικά τα πέντε κριτήρια της ονομαστικής
σύγκλισης που καθοριζόταν από την συνθήκη του Μάαστριχ.
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Πίνακας 10: Τα κριτήρια σύγκλισης για την ΟΝΕ
1. Ο πληθωρισμός της χώρας δεν μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από 1,5% το
μέσο όρο του πληθωρισμού των τριών χωρών μελών με το χαμηλότερο
_______________________________ πληθωρισμό.________________________________
2. Τα μακροχρόνια επιτόκια της χώρας δεν μπορούν να υπερβαίνουν περισσότερο
από 1,5% το μέσο όρο των επιτοκίων των τριών χωρών - μελών με τα
_____________________ χαμηλότερα μακροχρόνια επιτόκια.______________________
3.

Η ισοτιμία του νομίσματος θα πρέπει να έχει παραμείνει εντός των ορίων του
στενού διαστήματος διακύμανσης (+/- 2,5%) για δύο χρόνια χωρίς καμία
αναπροσαρμογής της κεντρικής ισοτιμίας.__________________

4. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού της κυβέρνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το
3% του ΑΕΠ
5.Το δημόσιο χρέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ.

Έτσι στις 2 Μάιου του 1998 στις Βρυξέλες οι ηγέτες των κυβερνήσεων
των κρατών μελών τελικά επέλεξαν τις πρώτες 11 χώρες που θα αποτελούσαν
τα πρώτα μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ενοποίησης. Ακολούθως το
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο παρουσίασε το πρώτο κύμα χωρών που
θα υιοθετούσαν το Ευρώ ως επίσημο νόμισμα τους. Οι πρώτες χώρες ήταν η
Αυστρία, το Βέλγιο, η Φιλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το
Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Επιπλέον στην
σύνοδο κορυφής των Βρυξελών επιβεβαιώθηκε ότι η ισοτιμία μετατροπής των
νομισμάτων με το νέο νόμισμά Ευρώ θα ήταν οι κεντρικές ισοτιμίες του ERM
που ίσχυαν την 1η Μαΐου του 1998. Έτσι την 1η Ιανουάριου 1999 τα εθνικά
νομίσματα των 11 χωρών κλείδωσαν τις ισοτιμίες τους ως προς το Ευρώ και
έγιναν το ίδιο πράγμα. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε
τις επαφές για κοινή δημοσιονομική και νομισματική πολιτική.
Το Δεκέμβριο του 1999 άλλη μια χώρα μέλος κατάφερε να ικανοποιήσει
τα κριτήρια για την ΟΝΕ, εκτός από το κριτήριο του πληθωρισμού που
ωστόσο απείχε ελάχιστα από το επίπεδο που έπρεπε να είναι για να
ικανοποιήσει και το αντίστοιχο κριτήριο σύγκλισης. Θεωρούταν όμως βέβαιο
ότι αρχές του 2000 η Ελλάδα θα ικανοποιούσε και αυτό το κριτήριο και έτσι
θα αποτελούσε το 12 μέλος της ΟΝΕ.
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Με την όλη προσπάθεια των προηγούμενων δεκαετιών φτάσαμε στην
1η Ιανουάριου του 2002 σημείο σταθμός για την παγκόσμια οικονομία αλλά
ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της. Ταυτόχρονα
εκείνη την μέρα το Ευρώ έπαιρνε υλική μορφή και αποτελούσε το εθνικό
νόμισμα συναλλαγών των χωρών μελών με παράλληλη απόσυρση των
τοπικών εθνικών νομισμάτων. Ήταν γεγονός ότι μια καινούρια μέρα χάραζε
για όλη την Ευρώπη. Η άσκηση της νομισματική πολιτικής μεταβιβαζόταν
πλέον στην ΕΚΤ η οποία απολάμβανε καθεστώς ανεξαρτησίας(σύμφωνα με
την συμφωνία του Μάαστριχ). Αντικειμενικός της στόχος ήταν η διατήρηση
της σταθερότητας των τιμών, έχοντας επιπρόσθετα την ευθύνη έκδοσης των
τραπεζογραμματίων, ελέγχοντας τα αποθέματα των κρατών μελών κλπ.
Το εύλογο ερώτημα που γεννάται είναι τι θα γινόταν με τις χώρες μέλη
όπου δεν εντάχθηκαν στην ΟΝΕ από την πρώτη φάση αλλά και με τις νέες
χώρες όπου εντάχθηκαν στην ένωση από την 1η Μα'ί'ου του 2004.
Για τις χώρες πού έμεινα έξω από τον μηχανισμό του ενιαίου
νομίσματος (Μ. Βρετανία, Δανία και Νορβηγία), αναμένεται να ενταχθούν στο
νέο Μηχανισμό Συναλλαγματικών ισοτιμιών ERM II με το Ευρώ να ασκεί
προληπτική πολιτική σε οποιαδήποτε προσπάθεια ανταγωνιστικής υποτίμησης,
η οποία θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στα μέλη της ΟΝΕ. Έτσι η σχέση με τις
χώρες πού ανήκουν στην ΟΝΕ και σε αυτές που δεν ανήκουν αποτελεί ένα
από τα κυριότερα θέματα απασχόλησης της οικονομικής αλλά και πολιτικής
ζωής της Ευρώπης.
Το

γεγονός

που

χρήζει

ιδιαίτερης

σημασίας

και

πρόκειται

να

απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα χρόνια την ΕΕ είναι η προοπτική
ένταξης στην ΟΝΕ των νέων χωρών που εντάχθηκαν στην Ένωση κατά την
τελευταία διεύρυνση την 1η Μα'ί'ου 2004. Σε πρώτη φάση αυτό που πρέπει να
γνωρίζουμε είναι το τι είναι το νέο σύστημα Μηχανισμού Συναλλαγματικών
Ισοτιμιών που υιοθετήθηκε από ΕΚΤ. Σύμφωνα λοιπόν με τις αποφάσεις της
ΕΕ το ERM II υιοθετήθηκε την 1η Ιανουάριου 1999, βασιζόμενο γύρω από το
Ευρώ, ώστε να επιδρά σαν πλαίσιο εργασίας για την υποστήριξη του τελικού
σταδίου της σύγκλησης για τις χώρες-μέλη που δεν συμμετέχουν ακόμη στην
ΟΝΕ. Οι κεντρικές ισοτιμίες και το περιθώριο διακύμανσης των νομισμάτων
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των υπό ένταξη χώρων καθορίζεται μεταξύ του συμβουλίου της ΕΚΤ, των
Εθνικών

Κεντρικών Τραπεζών των μη συμμετεχόντων χωρών και της

Επιτροπής. Σύμφωνα με τη συμφωνία που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο στο Άμστερνταμ, το εύρος διακύμανσης θα είναι 15%.
Ίσως όμως το πιο σημαντικό στοιχείο που αφορά τις νέες χώρες είναι
ότι αυτές δεν έχουν την επιλογή να παραμείνουν έξω από τον μηχανισμό που
θα τους οδηγήσει στην ΟΝΕ. Σύμφωνα με τις προενταξιακές διαπραγματεύσεις
και την συμφωνία προσχώρησης, σύντομα αφού καταστούν πλήρες μέλη της
ΕΕ είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν στο ERM II, κάτω από μια κεντρική
ισοτιμία που θα έχει συμφωνηθεί προηγουμένως με τις αρχές της Ένωσης.
Υπό αυτές τις συνθήκες παραμένοντας για δύο χρόνια

και χωρίς να

μεταβάλλεται πέραν του +/- 15% η ισοτιμία από την αρχική συμφωνηθέντα
κεντρική ισοτιμία και αφού πληρούνται όλα τα κριτήρια του Μάαστριχ τότε θα
μπορούν να ενταχθούν ως πλήρες μέλη στην ΟΝΕ και να ανταλλάξουν τα
εθνικά τοπικά νομίσματα με το Ευρώ. Ο μόνος τρόπος για ένα από τα νέα
μέλη να μείνει εκτός ΟΝΕ θα ήταν στην περίπτωση που δεν θα πληρούσε ένα
από τους δημοσιονομικούς όρους του Μάαστριχ ή απαιτώντας μια ισοτιμία
μετατροπής του εθνικού νομίσματος σε Ευρώ αρκετά υποτιμημένη που θα
δημιουργούσε σημαντικό πρόβλημα στην Ένωση.
Φυσικά η είσοδος μια χώρας στο ERM II δε γίνεται αυτόματα. Τα νέα
μέλη πρέπει να προχωρήσουν πρώτα σε αίτηση συμμετοχής στον μηχανισμό.
Μετά την αίτηση η ευρωπαϊκή επιτροπή και η ΕΚΤ προωθούν την αίτηση
ξεχωριστά για κάθε μέλος στη ΕΕ. Το σημείο το οποίο όμως ακούγεται
παράλογο είναι ότι τα δύο όργανα όταν αναφέρονταν στην διακύμανση
στηρίζονται στη συμφωνία του Μάαστριχ όπου η ισοτιμία σύγκλησης δεν
πρέπει να ξεπερνά την διακύμανση του +/- 2,25% και όχι στο +/-15% του
ERM II.
Τέλος αξίζει να αναφερθούμε στο πώς θα ορισθεί η κεντρική ισοτιμία
εισόδου στον μηχανισμό ERM II. Η διαδικασία κρίνεται πολύ επίπονη. Η
διαπραγματεύσεις γίνονται μεταξύ των υπουργών των χωρών μελών στην
ΟΝΕ της ΕΚΤ και τον υπουργό και τον διοικητή της κεντρικής τράπεζα της υπό
ένταξη χώρας. Ακολουθείται μια κοινή διαδικασία η οποία συμπεριλαμβάνει
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με την επιτροπή

οικονομικών. Στην όλη διαδικασία τα μη μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η
τελική ισοτιμία εισόδου δεν μπορεί κανείς να ξέρει με ακρίβεια που θα
καθοριστεί. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι υποψήφιες χώρες για ένταξη θα
επιθυμούσαν μια όσο το δυνατό μεγαλύτερη υποτίμηση προκειμένου να
επικαρπωθούν τα πλεονεκτήματα αυτής(ανταγωνιστικότητα των προϊόντων,
αύξηση εξαγωγών κ.α.).
Από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι η υιοθέτηση της πολιτικής προς το
ενιαίο νόμισμα περνά μέσα από πολλές δυσκολίες για τα υποψήφια κράτημέλη. Αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα την Κύπρο και γενικότερα τα επιτελεία
του υπουργείου οικονομικών της Κύπρου και την κεντρική τράπεζα είναι ποιες
θα είναι οι επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία από την εισαγωγή της
κυπριακής λίρας στο

ERM

II

και

την

υιοθέτηση

μιας πιο

αυστηρής

δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής καθώς και με ποια ισοτιμία θα
πρέπει να ενταχθεί το νόμισμα στον μηχανισμό. Μπορεί αυτό το γεγονός να
αποβεί προς όφελος της οικονομίας και του τόπου; Ποιο είναι το κατάλληλο
χρονικό

σημείο

για

την

αίτηση

ένταξης

στο

σύστημα

Μηχανισμού

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών;

2.4

Η κυπριακή Λίοα και το ERM II
Ίσως στην σύγχρονη κυπριακή ιστορία η 1η Μαΐου μπορεί να αποτελεί

μια από τις σημαντικότερες

ιστορικές στιγμές της Κύπρου. Η πανηγυρική

προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια
ως πλήρες μέλους αποτελεί κομβικό σημείο για ολόκληρο το νησί και
δημιουργεί νέες προκλήσεις για ολόκληρο τον κυπριακό λαό.
Ίσως όμως το γεγονός που πιθανόν να μεταβάλει του ρουν της
ιστορίας για το μικρό αυτό κομμάτι της υφηλίου να είναι η συμμετοχή της
Κύπρου στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Τα νέα που φθάνουν από
την Φραγκφούρτη είναι ενθαρρυντικά για το ενδεχόμενο ένταξης της
κυπριακής λίρας στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 2 (ERM II) που
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θεωρείται ο προθάλαμος για την ένταξή στη ζώνη του Ευρώ. Και αυτό γιατί σε
πρόσφατή δημοσίευση των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλων των
βασικών

οικονομικών

δεικτών

για

την

Κύπρο

παρουσιάζονται

σαφώς

βελτιωμένη και υπολογίζεται ότι μέσα στο 2005 η Κύπρος θα πληροί και τα
δημοσιονομικά κριτήρια για την ένταξη στην οικονομική και νομισματική
ένωση, δηλαδή στο Ευρώ. Αξιοσημείωτη είναι η δήλωση του κύπριου
υπουργού οικονομικών στην Βουλή των αντιπροσώπων ότι η Κύπρος θα είναι
έτοιμη για υποβολή αίτησης για ένταξη στο ERM II τον Ιανουάριο του 2005
αφού έχει πάρει και το πράσινο φως από το υπουργικό συμβούλιο.
Η συμμετοχή της Κύπρου στην ΟΝΕ και

η αντικατάσταση της

κυπριακής λίρας από το ισχυρό Ευρώ , θα αποτελέσει ίσως το σημαντικότερο
γεγονός του οικονομικού βίου της χώρας. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται
από την παγκοσμιοποίηση, η εισαγωγή του Ευρώ σημαίνει εντονότερο
ανταγωνισμό, ένα πιο σύνθετο οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο οι εθνικές
προστατευτικές πολιτικές του παρελθόντος δεν μπορούν να παίξουν πια
κανένα ρόλο.
Όπως είναι γνωστό η υιοθέτηση του Ευρώ από την Κύπρο, η χάραξη
και άσκηση της νομισματικής πολιτικής για τη χώρα θα γίνεται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται στην έδρα
της ΕΚΤ στην φραγκφούρτη, δηλαδή το ύψος των κυπριακών επιτοκίων θα
καθορίζεται ουσιαστικά από μια ανεξάρτητη νομισματική αρχή πέραν των
εθνικών συνόρων. Αναμφίβολα το νέο ισχυρό νόμισμα για την νήσο θα
σημάνει

καλύτερες

συνθήκες

σταθερότητας, ακόμη

νομισματικής

και

συναλλαγματικής

πιο χαμηλό πληθωρισμό και φυσικά χαμηλότερα

επιτόκια, ίσως τα πιο χαμηλά επιτόκια που είχε πότε η χώρα. Από την άλλη
μεριά, το Ευρώ αυτόματα σημαίνει και την απώλεια της εθνικής νομισματικής
πολιτικής.
Σύμφωνα λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ακαθάριστο Εγχώριο
Εισόδημα (ΑΕΠ) θα αυξηθεί κατά το 2004 3,4% και το 2005 κατά 4,2% σε
αντίθεση με τις χώρες της ευρωζώνης όπου το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,8% το
2004 και 2,3% το

2005. Το δημόσιο έλλειμμα που είχε επιδεινωθεί τον

τελευταίο καιρό προβλέπεται επίσης να σημειώσει σημαντική βελτίωση τα δύο
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επόμενα χρόνια. Έτσι από 5,2% του ΑΕΠ που ήταν το 2003 το 2004 έπεσε
στο 3,7% του ΑΕΠ και το 2005 εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 2,9%, δηλαδή θα
είναι κάτω από το απαγορευτικό όριο του 3% που αποτελεί και μια από τις
δημοσιονομικές προϋποθέσεις για την ένταξη στη νομισματική ένωση.
Βελτίωση θα σημειωθεί και στο δείκτη του χρέους, το οποίο υπολογίζεται ότι
θα ανέλθει στο 56,8% του ΑΕΠ το 2005. Το κριτήριο για την ένταξη στην
ΟΝΕ είναι το χρέος να κινείται σε επίπεδα κάτω του 60% του ΑΕΠ, που
σημαίνει ότι η Κύπρος θα το πληροί το 2005. Ο πληθωρισμός για το 2003
κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα αφού έφτασε

το 4,8%, αλλά το 2004

σημειώνει θεαματική βελτίωση όπου και εκτιμάται να κλείσει στο 2% και το
2005 στο 2,4%. Φυσικά αστάθμητος παράγοντας παραμένει η διεθνής τιμή
του πετρελαίου, η οποία όμως αντισταθμίζεται σε κάποιο βαθμό από την
σημαντική υποτίμηση του δολαρίου έναντι του Ευρώ. Οι επιδόσεις της Κύπρου
στον πληθωρισμό θα κινούνται κοντά στο μέσο όρο των χωρών της
ευρωζώνης (2%)από του χρόνου. Η ανεργία προβλέπεται να κυμανθεί στο
3,9% του ενεργού πληθυσμού φέτος και στο 3,7% τα δύο επόμενα χρόνια.
Στην ανεργία η Κύπρος έχει τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των 25 κρατών μελών της ΕΕ. Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε το
2003 έλλειμμα της τάξης του 4,4% του ΑΕΠ, ενώ το 2004 το έλλειμμα
προβλέπεται να είναι της τάξης του 3,1% και το 2005 στο 2,8% του ΑΕΠ.
Με βάση όλα τα πιο πάνω στοιχεία, φαίνεται ότι η Κύπρος πολύ
σύντομα θα προχωρήσει προς την ΟΝΕ και την υιοθέτηση του Ευρώ ως
επίσημού νομίσματος του κράτους. Αξιόλογο όμως θα ήταν να δούμε πως θα
οδηγηθούμε σε αυτό το σημείο.
Σταθμός αναφοράς για το κυπριακό νόμισμα ήταν η υιοθέτηση από τις
νομισματικές αρχές του τόπου μιας πολιτικής σκληρού νομίσματος για την
Κυπριακή λίρα από την ανεξαρτησία της Κύπρου. Πιο έντονο το φαινόμενο
αυτό παρουσιάζεται μετά την καταστροφική για τον τόπο τουρκική εισβολή το
1974. Οι αρχές σε μια προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας προχωρούν σε
σταθεροποίηση
νομισμάτων

της συναλλαγματικής

και

παράλληλα

ισοτιμίας έναντι

επέβαλαν

αυστηρούς

των

κυριοτέρων

συναλλαγματικούς
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περιορισμούς. Ενίσχυσαν με άλλα λόγια αυτό που αποκαλούμε «κλειστή
οικονομία».
Οι

λόγοι

που

οδήγησαν

τις οικονομικές

αρχές του

τόπου

να

υιοθετήσουν αυτή την πολιτική ήταν πρώτον να μειωθεί ο πληθωρισμός που
μετά το 1974 είχε ανέλθει σε υψηλά επίπεδα και δεύτερο να περιορισθεί η
προσφορά χρήματος αποφεύγοντας οποιαδήποτε προσπάθεια ενδογενής ή και
εξωγενής πίεσης επί του κυπριακού νομίσματος.
Η πολιτική αυτή είναι αλήθεια ότι απόδωσε σε μια περίοδο ιδιαίτερης
επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής αφού τα πλήγματα ήταν πολύ μεγάλα
για το κράτος. Σημαντικό γεγονός που βοήθησε στην επιτυχή πολιτική αυτή
ήταν το μικρό μέγεθος της κυπριακής οικονομίας καθώς και το γεγονός ότι η
άρση των οικονομικών περιορισμών και η συναλλαγματική απελευθέρωση
επήλθαν λίγους μήνες πριν την πλήρη ένταξη στην ΕΕ. Η κυπριακή οικονομία
σαν μέγεθος δεν μπορούσε να ελκύσει εύκολα κερδοσκοπικά παιχνίδια σε
βάρος του νομίσματος της σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που
ακολούθησαν παρόμοιες πολιτικές όπως π.χ. η Ελλάδα από το 1988 όπου
αντιμετώπισε τέσσερις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε αντίστοιχες διακριτές
συναλλαγματικές κρίσεις.
Ποιες ήταν όμως οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση αυτής της πολιτικής;
Το πιο σημαντικό σημείο ίσως θα μπορούσε να ήταν η σημαντική και άμεση
μείωση του πληθωρισμού όπου από 16,2% το 1974 μειώθηκε το 1975 σε
4,6% και σε 3,8% το 1976. Ως προέκταση αυτού ήταν η δημιουργία
ανταγωνιστικών προβλημάτων τα οποία αντανακλώνται σε ένα συνεχώς
αυξανόμενο έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η επιδείνωση αυτή
έλαβε χώρα ως αποτέλεσμα της μείωσης των εξαγωγών με την παράλληλη
σημαντική αύξηση των εισαγωγών. Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός της
έντονης πίεσης που δέχθηκε το κυπριακό νόμισμα λίγο μετά την άρση των
συναλλαγματικών περιορισμών και σε πιο έντονο βαθμό μετά την 1η Μαΐου
όπου οργίαζαν οι φήμες περί ενδεχόμενης υποτίμησης της Κυπριακής λίρας ως
επακόλουθο της αίτησης για ένταξη στο ERM II. Στην φήμη και μόνο οδήγησε
αρκετούς κύπριους στην εξαγωγή συναλλάγματος σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
και ιδιαίτερα στην Ελλάδα προκειμένου να διαφυλάξουν την συναλλαγματική
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τους θέση αλλά και προκειμένου να κερδοσκοπήσουν αναγκάζοντας την
κεντρική τράπεζα της Κύπρου να ανεβάσει τα επιτόκια κατά μία ποσοστιαία
μονάδα απομακρύνοντας την από τον στόχο του Μάαστριχ. Αυτό είχε ως
άμεσο αποτέλεσμα την ανατίμηση της κυπριακής λίρας έναντι του ευρώ και
από 1,70 που ήταν τον Απρίλιο να φτάσει στο 1,737 τον Οκτώβριο του 2004.
Το σενάριο αυτό που άρχισε να παίρνει διαστάσεις στην Κύπρο είχε
εμφανιστεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις πολλών ευρωπαϊκών νομισμάτων κατά
την διάρκεια της κρίσης EMS το 1992-93, στην περίπτωση της Ισπανίας της
Πορτογαλίας και του Μεξικού το 1995 και πολύ πιο πρόσφατα στην κρίση της
Απω Ανατολής το 1997.
Όπως εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό, σε σύντομο χρονικό διάστημα
οι επίσημες αρχές της κυπριακής οικονομίας θα πρέπει να προχωρήσουν στην
αίτηση για ένταξη στο ERM II το οποίο με την σειρά του όπως αναφέρθηκε
και προηγουμένως θα οδηγήσει στην ΟΝΕ και στο Ευρώ. Σε αντίθετη
περίπτωση οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για μια μικρή οικονομία όπως της
Κύπρου είναι πάρα πολλοί. Έτσι όπως φαίνεται και από την πολιτική βούληση
της κυπριακής κυβέρνησης οι

προοπτικές της δημοσιονομική

συνδέονται

επικείμενη

άμεσα

συναλλαγματικών

με

την

ισοτιμιών

η

οποία

συμμετοχή
θα

συνεχίσει

πολιτικής

στο

μηχανισμό

να

προσφέρει

συναλλαγματική σταθερότητα μέσα από μια υποτιμημένη κεντρική ισοτιμία
που θα καθοριστεί έναντι του Ευρώ. Φυσικά στόχος αυτής της προσπάθειας
είναι η Κύπρος να καταστεί πλήρες μέλος της ΟΝΕ. Επιπρόσθετα στην σκιά
του Ευρώ στρατηγικός στόχος για τα οικονομικά επιτελεία είναι η συνέχιση
της πολιτικής του χαμηλού πληθωρισμού. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι
επίσημες οικονομικές αρχές της Κύπρου πρέπει να διαπραγματευτούν κάτω
από σκληρές συνθήκες για τον καθορισμό μια κεντρικής ισοτιμίας για το
κυπριακό νόμισμα σε σχέση πάντα με το Ευρώ. Η πολιτική αυτή είναι πολύ
πιθανό να οδηγήσει σε μια σειρά σημαντικών προβλημάτων για την κυπριακή
οικονομία. Τα πιο σημαντικά μπορεί να είναι:
1.

Η υποτίμηση που θα προέλθει από την όλη διαδικασία πιθανόν να

οδηγήσει σε μια πληθωριστική πίεση η οποία θα είναι αποτέλεσμα των
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επιπτώσεων στις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων. Αυτό πιθανόν να
οδηγήσει σε μια σχετική απόκλιση των τιμών μεταξύ Κύπρου και Ευρώπης.
2. Να μην γίνει κατορθωτό να οδηγηθούν τα κυπριακά ονομαστικά
επιτόκια, τα οποία παραμένουν τα πιο υψηλά ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες
μέλη(Ευρώπη των 15), σε μια αποκλιμάκωση με τέτοιο τρόπο που να μην
αποδυναμώσουν τα θετικά στοιχεία που θα προκύψουν από την υποτίμηση.
3. Η συμμετοχή στο ERM II πιθανόν να εκθέσει το κυπριακό νόμισμα σε
κερδοσκοπικές επιθέσεις από διάφορους σπεκουλαδόρους και ιδιαίτερα αν δεν
επιτευχθεί μια κεντρική ισοτιμία που να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα
και είναι υπερτιμημένη.
Ως συνέχεια της όλης πολιτική σημαντική πρόκληση για την Κύπρο
αποτελεί το

ερώτημα

ποια

πολιτική

προτίθενται

να

ακολουθήσουν οι

νομισματικές αρχές για την διακύμανση του κυπριακού νομίσματος μέσα στο
ERM II. Πρέπει να ακολουθήσει μια πιο χαλαρή διακύμανση η οποία θα φτάνει
το +/- 15% ή πρέπει να τηρήσει μια πιο σκληρή στάση υιοθετώντας το +/2,5%.
Ακολουθώντας την πρώτη πολιτική θα πρέπει να αντιμετωπίσει δύο
σημαντικά θέματα: πρώτον ο βαθμός ευκαμψίας για απόκλιση από την
δημοσιονομική πολιτική και αυτό γιατί μια διακύμανση της τάξεως του 15%
θα επιτρέψει στην κυπριακή λίρα να σέρνεται εάν είναι απαραίτητο σε ισοτιμία
η οποία θα είναι η διαφορά μεταξύ του επιπέδου του πληθωρισμού και του
μέσου

όρου

της

ΟΝΕ

προκειμένου

να

εξασφαλίσει

την

διεθνή

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων των κύπριων παραγωγών. Δεύτερον η
αύξηση του κινδύνου κερδοσκοπικής επίθεσης θα είναι λιγότερη πιθανή και
αυτό γιατί θα εξαναγκάζει τις επίσημες αρχές να αναδιοργανώνουν και να
αναθεωρούν την οικονομική τους πολιτική σε συνεχή βάση έτσι ώστε να
αποθαρρύνουν τέτοιου είδους επιθέσεις έναντι του νομίσματος. Σε αντίθετη
περίπτωση που η Κύπρος επιλέξει να ακολουθήσει μια πιο σκληρή πολική αυτή
θα

δημιουργήσει

σημαντικά

προβλήματα

ανταγωνιστικότητας

και

οι

κερδοσκοπικές επιθέσεις θα είναι πιο δύσκολο να αποφευχθούν.
Εδώ ίσως αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο και να αναλογιστούμε
πραγματικά ποιος είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τις αρχές της Κύπρου όσον
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αφορά την πολιτική της εισαγωγής στο ERM II. Αυτό που σίγουρα δεν τίθεται
υπό αμφισβήτηση είναι η υποτίμηση που θα επέλθει για το κυπριακό νόμισμα
με την εισαγωγή του

στο σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το κρίσιμο

σημείο όμως παραμένει το γεγονός σε ποια τελική ισοτιμία μετατρεψιμότητας
θα κλειδώσει η κυπριακή λίρα ως προς το ευρώ. Αυτό που πρέπει να
επιδιωχθεί στις σκληρές διαπραγματεύσεις που θα γίνουν είναι η να επιτευχθεί
η ισοτιμία εκείνη η οποία θα διασφαλίζει την οικονομία από προσπάθειες
κερδοσκοπίας. Από την εμπειρία που υπάρχει από την πρώτη φάση εισαγωγής
του Ευρώ, όλες οι χώρες άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο αντιμετώπισαν
ένα κύμα ακρίβειας από την προσπάθειας στρογγυλοποιήσεως των τιμών προς
τα πάνω μετά την εισαγωγή του Ευρώ και την μετατροπή των τιμών από τα
εθνικά νομίσματα σε τιμές Ευρώ. Έτσι σημασία έχει η ισοτιμία εισαγωγής στο
ERM II να γίνει σε χαμηλότερο επίπεδο ώστε να μπορέσει να απορροφήσει τις
πιέσεις που θα επέλθουν στην οικονομία από την μελλοντική εισαγωγή του
ενιαίου νομίσματος. Κλασσικό είναι και το παράδειγμα της Ελλάδας όπου σε
μια προσπάθεια να εισαχθεί η δραχμή στο σύστημα ισοτιμιών σε μια
υψηλότερη ισοτιμία στην πράξη όταν υιοθετήθηκε του Ευρώ φάνηκε ανίκανη
να αντιμετωπίσει το κύμα ακρίβειας με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της
αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών αλλά και συνάμα την μεγάλη μείωση
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

2.5

Γιατί n K0nooc ποέπει να υιοθετήσει το Ευοώ
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω ο δρόμος προς την ΟΝΕ για την

κυπριακή οικονομία δεν θα είναι εύκολος. Πολλοί φυσικά είναι αυτοί που
επικρίνουν την ένταξη τις κυπριακής λίρας στο σύστημα ERM και πολύ
περισσότερο την κατ' επέκταση ένταξη στην ΟΝΕ με το ενιαίο νόμισμα.
Παρόλες τις όποιες επικρίσεις η υιοθέτηση του Ευρώ στην μικρή κυπριακή
οικονομία κρίνεται επιβεβλημένη γιατί μέσα από αυτό πολλά είναι τα οφέλη
που θα προκύψουν για το σύνολο της οικονομίας. Έτσι θα μπορούσαμε να
πούμε ότι:
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1. Η συμμετοχή στο σύστημα ERM II θα γίνει μέσα στο πλαίσιο που
καθορίζει ο μηχανισμός μέσω μιας ορισμένης έπειτα από συμφωνίας με τα
αρμόδια μέλη κεντρικής ισοτιμίας έναντι του Ευρώ. Αν η διαπραγμάτευση γίνει
κάτω από τις πλέον κατάλληλες προϋποθέσεις, γεγονός το οποίο μπορεί να
υπάρξει για την μικρή αλλά υγιής κυπριακή οικονομία, και καθοριστεί το
επίπεδο εκείνο της συναλλαγματικής ισοτιμίας που θα επιτρέπει την αύξηση
της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών προϊόντων χωρίς παράλληλα να
δημιουργεί τις πληθωριστικές πιέσεις που μπορεί να υποσκάψουν την όλη
δημοσιονομική πολιτική τότε σίγουρα η κυπριακή οικονομία θα έχει να
κερδίσει αρκετά. Σίγουρο είναι το γεγονός της βελτίωσης του βεβαρημένου
εμπορικού ισοζυγίου και παράλληλα του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας.
2. Ένα δεύτερο και καυτό θέμα που πρέπει να εξεταστεί με προσοχή πριν
την ένταξη του κυπριακού νομίσματος στο ERM II είναι το εύρος διακύμανσης
που θα ακολουθήσει η ισοτιμία της κυπριακής λίρας έναντι του Ευρώ, Θα
πρέπει να υιοθετηθεί μια χαλαρά διακύμανση του +/- 15% ή θα πρέπει να
ακολουθηθεί μια πιο συντηρητική πολιτική στο εύρος του +/-2,5%. Όπως
αναφέρθηκε και πιο πάνω η κάθε πολιτική παρουσιάζει τα θετικά και αρνητικά
της στοιχεία. Αν καταφύγει στην χαλαρή πολιτική ως προς την ισοτιμία το
σίγουρο

είναι

ότι

θα της επιτρέψει να

είναι

σε συνεχής εγρήγορση

αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο κερδοσκοπικές επιθέσεις που πιθανόν να
υπάρξουν. Παράλληλα θα μπορεί να ασκεί μια πιο χαλαρή δημοσιονομική
πολιτική ως προς τον τομέα των κοινωνικών παροχών και των δημοσίων
δαπανώ χωρίς φυσικά να ξεφεύγει από τα πλαίσια τα οποία έχει θέσει η
συνθήκη του Μάαστριχ.
3. Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί, αν όχι το κυριότερο ίσως ένα από
τους κυριότερους μοχλούς της κυπριακής οικονομίας, αποτελώντας το

20%

αυτής. Τα τελευταία χρόνια όμως ο σημαντικός αυτός τομέας της οικονομίας
παρουσιάζει μια κάμψη η οποία οφείλεται στις διεθνείς συνθήκες που
επικρατούν μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου στην Αμερική αλλά και
από τον έντονο ανταγωνισμό τον οποίο αντιμετωπίζει η κυπριακή τουριστική
βιομηχανία

από

γειτονικές

χώρες(Τουρκία,

Αφρικανικές

χώρες

κλπ).

Ανταγωνισμός ο οποίος έχει την βάση του στις χαμηλότερες τιμές που
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μπορούν να προσφέρουν αυτές οι χώρες. Μια ενδεχόμενη ένταξη του
κυπριακού νομίσματος στο ERM II με χαμηλή ισοτιμία θα έχει σαν αποτέλεσμα
σε εύλογο χρονικό διάστημα να οδηγήσει σε ανάκαμψη του τουρισμού αφού
η Κύπρος θα καταστεί φθηνότερος προορισμός. Σε επέκταση του πιο πάνω με
την εισαγωγή του Ευρώ ως επίσημου νομίσματος του κράτους θα γκρεμίσει
τους

όποιους

συναλλαγματικούς

φραγμούς

και

θα

οδηγήσει

όλο

και

περισσότερους ευρωπαίους να επισκεφτούν το νησί. Φυσικά εδώ αξίζει να
καταγράψουμε και την αντίθετη άποψη για το όλο θέμα. Όπως φαίνεται και
από το πιο κάτω διάγραμμα από το 2001 η κάμψη των αφίξεων των
τουριστών είναι συνεχής με αποτέλεσμα να δημιουργεί πολλά προβλήματα
στον κλάδο και γενικότερα στην οικονομία.
Διάγραμμα 10: Αφίξεις τουριστών στην Κύπρο

Ετος

1999

2000

2001

2002

2003

Πηγή Στατιστική Υπηρεσία Κύποου

Επίσης όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 11 την μερίδα του λέοντος
στον τουρισμό της Κύπρου καταλαμβάνουν οι χώρες από την Ευρώπη και
κυρίως από το Ην. Βασίλειο λόγω και των δεσμών που υπάρχουν από την
αποικιοκρατία.
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Διάγραμμα 11: Κατανομή τουριστών ανά χώρα που φτάνουν στην Κύπρο
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Πηγή Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι μια υποτίμηση της κυπριακής
λίρας θα είναι καταστροφική και δεν πρόκειται να έχει ευμενείς επιπτώσεις
αφού οι εισαγωγές της βρίσκονται κάτω από ανελαστική ζήτηση, όπως είναι το
πετρέλαιο, οι πρώτες ύλες, τα μηχανήματα κ.α. Σαν αποτέλεσμα της
υποτίμησης ο όγκος των προϊόντων δεν πρόκειται να μειωθεί επειδή η ζήτηση
είναι ανελαστική και έτσι θα καταβάλλονται περισσότερα σε κυπριακό
νόμισμα, πράγμα που θα αυξήσει το κόστος των επιχειρήσεων και θα
οδηγήσει σε αυξημένες τιμές. Αυτή η άποψη μπορεί να επαληθευθεί εφόσον
τα επιτελεία δεν κάνουν σωστές εκτιμήσεις και δεν κατορθώσουν να
επιτύχουν το επίπεδο υποτίμησης εκείνο το οποίο δεν θα αδρανοποιεί τα
θετικά

της

στοιχεία

και

αν

αυτή

η

υποτίμηση

δεν

συνοδευτεί

με

δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης και υποστήριξης της οικονομίας όπως για
παράδειγμα φορολογικές ελαφρύνσεις ταχύτατες ιδιωτικοποιήσεις κλπ.
4.

Η ένταξη στο ERM II θα βοηθήσει να εκσυγχρονιστεί η οικονομία της

χώρας και παράλληλα θα επιβάλει μια πιο σίγουρη και πιο σταθερή οικονομική
και νομισματική πολιτική με την υιοθέτηση του ευρώ. Αξίζει να σταθούμε στην
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ανεξαρτητοποίηση της κεντρικής τράπεζας της Κύπρου η οποία θα ασκεί την
νομισματική πολιτική με γνώμονα την σταθερότητα των τιμών και της
οικονομίας και όχι την εξυπηρέτηση του κρατικού μηχανισμού. Εξάλλου δεν
πρέπει να λησμονείται το γεγονός ότι η Κύπρος γεωγραφικά βρίσκεται σε μια
ασταθή πολιτικά περιοχή που με την υιοθέτηση του ευρώ θα αυξήσει την
αξιοπιστία της σαν οικονομία και σαν χώρα με αποτέλεσμα να προσελκύσει
επενδυτές και κεφάλαια από γειτονικές χώρες. Τέλος πρέπει να σημειώσουμε
το γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία είχε πικρή εμπειρία από την πολιτική
αστάθεια που επικράτησε το 1974 με την τουρκική εισβολή.
5. Η Κύπρος θα συμμετέχει πλέον στον σκληρό πυρήνα των ευρωπαϊκών
κρατών και θα την καθιστά ισότιμο μέλος στα υψηλά κέντρα αποφάσεων.
Αυτό αποτελεί από

μόνο του χρήση ευκαιρία για το νησί αφού πλέον η

Κύπρος αποκόπτει τον ομφάλιο λώρο με τις ούτω καλούμενες χώρες του
τρίτου κόσμου(κίνημα αδεσμεύτων) και θα ανήκει ολοκληρωτικά εκεί που
ανήκει και πολιτιστικά στην μεγάλη οικογένεια της Ευρώπης. Αυτό τις
προσδίδει ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι της γειτονικής
Τουρκίας η οποία αποτελεί και τον κύριο αντίπαλο του νησιού τα τελευταία 40
χρόνια. Μπορεί λοιπόν η Κύπρος να ξεφύγει από αυτή την ομηρία στην οποία
έχει περιέλθει από τις συνθήκες Ζυρίχης-Λονδίνου. Και αυτό γιατί είναι πλέον
δεδομένος ο διακαής πόθος της Τουρκίας για ένταξη στην ευρωπαϊκή Ένωση
και πολύ περισσότερο στο μέλλον στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.
6. Βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ της Κύπρου και των χωρών
της ΕΕ. Σίγουρο είναι το γεγονός ότι με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και
την παράλληλη απαλλαγή από τους όποιους δασμούς που υπήρχαν ως
ανασταλτικό στοιχείο για τις εμπορικές συναλλαγές. Τα στοιχεία που φτάνουν
από την στατιστική υπηρεσία δείχνουν αύξηση τόσο στις εισαγωγές όσο και
στις εξαγωγές της Κύπρου με τα άλλα κράτη μέλη της Ένωσης. Ενδεικτικό
είναι το γεγονός ότι αναλύοντας τα στοιχεία των δύο πρώτων μηνών από την
ημερομηνία ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, παρατηρείται η έντονη αυξητική
τάση που καταγράφει το εμπόριο με χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η
Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία. Σε ακόμη μεγαλύτερη
βελτίωση μπορεί να βοηθήσει το ενιαίο νόμισμα δεδομένης και της θέσης της
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Κύπρου η οποία αποτελεί το σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Καταργώντας τους
συναλλαγματικούς φραγμούς με την υιοθέτηση του ευρώ, οι προοπτικές για
ανάπτυξη και επέκταση του εμπορίου γίνονται πιο ευνοϊκές ιδιαίτερα για το
διαμετακομιστικό εμπόριο.
7. Σε ένα έντονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον το οποίο διανύουμε
ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία και με την τάση ολοένα και περισσότερες
χώρες ανά τον κόσμο, μικρών ή μεγάλων, να επιδιώκουν και να συμμετέχουν
σε υπάρχοντα ή εξελισσόμενα σχήματα οικονομικής ολοκλήρωσης, γίνεται
προφανές ότι τα οφέλη είναι περισσότερα από ότι τα μειονεκτήματα. Και όλα
αυτά γιατί και εμπειρικά πλέον έχει αποδεικτή ότι η οικονομική ολοκλήρωση
βοηθάει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της οικονομίας και στην εξύψωση
του βιοτικού επιπέδου των πολιτών των κρατών-μελών σε τέτοιου είδους
ενώσεις. Από τα πιο πάνω γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι μια μικρή οικονομία
όπως η κυπριακή, όχι μόνο στερείται των ωφελημάτων που θα προκύψουν
από την μη συμμετοχή της αλλά και κινδυνεύει να περάσει δύσκολές
καταστάσεις.
8. Ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που πρέπει άμεσα η
Κύπρος να προχωρήσει στην είσοδο της κυπριακή λίρας στο σύστημα ERM II
είναι για εθνικούς λόγους. Με ανοικτό ακόμη το εθνικό θέμα και με την
συνεχή απαίτηση των τουρκοκυπρίων για ξεχωριστές οικονομίες αυτό γίνεται
ακόμη πιο επιτακτικό. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο συμφωνούν στο
γεγονός ότι η διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος πρέπει να βασίζεται
στο σχέδιο Άναν. Τι όμως προβλέπει αυτό το σχέδιο για την οικονομία του
ομόσπονδου κράτους που θα προκύψει; Σύμφωνα με το σχέδιο το κάθε
συστατικό κράτος θα διατηρεί το δικαίωμα της ξεχωριστής οικονομίας με
άσκηση δικής του πολιτικής επιμέρους τμήματα αυτής. Με την υιοθέτηση του
κοινού νομίσματος το κοινό κράτος θα είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί
συγκεκριμένες πολιτικές δημοσιονομικής σταθερότητας και σταθερότητας των
τιμών. Επίσης η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας δεν θα
μπορεί πλέον να αμφισβητείται από κανένα συστατικό κράτος και έτσι να
δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Επίσης
θα βοηθήσει την ομαλότερη μετάβαση από την παρούσα κατάσταση στο
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λόγω

υιοθέτησης τη πρόταση της μιας πλευράς και όχι της άλλης. Με λίγα λόγια
δημιουργεί μια κατάσταση η οποία δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί από
κανένα

από

τα

ενδιαφερόμενο

μέρη

σε

μια

τελική

διευθέτηση

του

προβλήματος.
9. Ένα άλλο σημαντικό όφελος το οποίο προκύπτει από την υιοθέτηση
του ευρώ είναι η εξάλειψη των συναλλαγματικών κινδύνων για όλες τις
συναλλαγές μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, καθώς και την εξάλειψη
του υψηλού κόστους συναλλαγών που χαρακτηρίζει τις διεθνείς πληρωμές και
εισπράξεις. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω αυτό προκαλεί μέγιστο όφελος για
την οικονομία και τις επιχειρήσεις αφού το μεγαλύτερο κομμάτι του εμπορίου
που γίνεται στην Κύπρο είναι ενδοκοινοτικό. Έτσι με αυτό τον τρόπο
επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση κόστους συναλλαγών, υποβοηθώντας
την ανάπτυξη μέσω της περαιτέρω επέκτασης των επενδύσεων από τον
ιδιωτικό τομέα.
10.

Τέλος η καθιέρωση ενός ισχυρότερου και περισσότερο αξιόπιστου

νομίσματος, όπως είναι το ευρώ, θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες
και θα υποκινήσει τις κυπριακές επιχειρήσεις να επεκταθούν εκτός των
εθνικών

συνόρων.

Αυτό

θα

του

επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητα του

δώσει
μέσα

την
σε ένα

δυνατότητα

να

διεθνοποιημένο

περιβάλλον ώστε πιο εύκολα να μπορούν να αναγνωρίζουν ευκαιρίες για
ανάπτυξη ή απειλές.
Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα πιο πάνω συμπεραίνουμε το γεγονός ότι ο
δρόμος προς το σύστημα ERM II και στην τελική υιοθέτηση του ενιαίου
νομίσματος για την Κύπρο είναι μονόδρομος αρά τις όποιες δυσκολίες πιθανόν
να παρουσιαστούν στην πορεία. Και αυτή η προσπάθεια πρέπει σύντομα να
πάρει σάρκα και οστά δεδομένης της κρισιμότητας των γεγονότων που
διέρχεται ο τόπος σήμερα. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το
γεγονός ότι το όλο εγχείρημα θα δημιουργήσει νέες καταστάσεις για τους
θεσμούς της χωράς και ιδιαίτερα για το τραπεζικό σύστημα του τόπου το
οποίο αναμφισβήτητα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τόπου
ιδιαίτερα από το 1974 και μετά.
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ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°
3.1

Σύνουιπ
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει την κατάσταση

του

τραπεζικού

κλάδου

στην

Κύπρο.

Ιδιαίτερη

έμφαση

δίνεται

στην

κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον τραπεζικό κλάδο της Κύπρου, ποια
είναι τα μειονεκτήματα και ποια τα πλεονεκτήματα του κλάδου και πως αυτά
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των τραπεζών σήμερα. Στην συνέχεια
γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων τραπεζικών οργανισμών
της χώρας καθώς και κάποιων αλλοδαπών τραπεζών που δραστηριοποιούνται
στην Κύπρο.
Επίσης μέσα από το κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια προσπάθεια να
παρουσιαστεί το κόστος και οι επιπτώσεις που θα επιβαρύνουν τις κυπριακές
τράπεζες καθώς και ποιες προοπτικές παρουσιάζονται από την επικείμενη
ένταξη της κυπριακής λίρας στο σύστημα ERM II και τελικά στο Ευρώ. Είναι
γεγονός ότι η εισαγωγή του Ευρώ αύξησε τον ανταγωνισμό στον ευρωπαϊκό
χρηματοπιστωτικό

χώρο,

επιταχύνοντας

με

αυτό

τον

τρόπο

τον

μετασχηματισμό του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια
ζούμε σε μια έντονη εποχή των συγχωνεύσεων και εξαγορών και όπως είναι
φυσικό από αυτό δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο τραπεζικός κλάδος
παγκοσμίως. Τέλος θα αναφερθούμε στους βασικούς κανόνες εποπτείας των
τραπεζών και πως αυτές επηρεάζονται από την συμφωνία της Βασιλείας.

3.2

Το τοαπεΖικό σύστηιια σηυεοα
Οι τράπεζες στην Κύπρο δραστηριοποιούνται σε μια σχετικά μικρή

αγορά με 710.000 κατοίκους η οποία κατά κύριο λόγο εξαρτάται από την
τουριστική βιομηχανία. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε εξωτερικούς παράγοντες
και εξαιρετικά ακραία πολιτικά φαινόμενα, όπως το τρομοκρατικό κτύπημα
στην Αμερική ή ο πόλεμος στο Ιράκ την επηρεάζουν άμεσα.
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Διάγραμμα 12: Διάρθρωση κυπριακού τραπεζικού συστήματος
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στην Κύπρο υπάρχουν κατά κύριο λόγο οι τοπικές εμπορικές τράπεζες,
τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα τα οποία ιδρύθηκαν με σκοπό την
βοήθεια του πληθυσμού να ανακάμψει οικονομικά μετά τα γεγονότα του 74
και οι αλλοδαπές εμπορικές τράπεζες. Όλοι οι πιστωτικοί οργανισμοί είναι υπό
την εποπτεία της Κεντρική τράπεζας της Κύπρου.
Στο σύγχρονο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου τα γεγονότα που θα
επηρεάσουν άμεσα τον κλάδο θα είναι η συνεχής προσπάθεια σύγκλισης της
κυπριακής οικονομίας με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, ο περιορισμό του
κρατικού παρεμβατισμού, η παγκοσμιοποίηση των αγορών και η εξέλιξη της
νέας τεχνολογίας και τέλος το πιο σημαντικό ίσως είναι η προσπάθεια
εισαγωγής της κυπριακής οικονομίας στην ΟΝΕ και η υιοθέτηση του κοινού
νομίσματος, του Ευρώ , ως νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Παρατηρώντας με προσοχή σήμερα τον κλάδο στην Κύπρο θα
μπορούσαμε να διαπιστώσουμε ότι αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα,
ιδιαίτερα μετά την παγκόσμια κρίση που επήλθε από την 11η Σεπτεμβρίου και
μετά. Οι κυπριακές Τράπεζες δραστηριοποιούνται σε ένα επιχειρησιακό
περιβάλλον με υψηλά λειτουργικά

κόστη χωρίς να είναι ικανές να μειώσουν

αυτά τα κόστη όταν τα έσοδα μειώνονται. Ιδιαίτερα θα πρέπει να σταθούμε
στο υψηλό κόστος που είναι υποχρεωμένες να υποστούν οι τράπεζες από τις
υψηλές απολαβές των εργαζομένων και των στελεχών στις υψηλές βαθμίδες
ενώ

παράλληλα

υπάρχει

μια

πληθώρα

εργαζομένων

που

ξεπερνά

τις

πραγματικές ανάγκες των οργανισμών. Επιπρόσθετα οι κακές επιλογές των
προηγούμενων χρόνων

με τον

αλόγιστο

δανεισμό

για

επενδύσεις σε

μετοχικούς τίτλους υπερτιμημένων εταιρειών που διαπραγματεύονταν στο
ΧΑΚ δημιούργησαν υψηλές επισφάλειες για τον κλάδο με αποτέλεσμα την
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σημαντική μείωση των κερδών και την καταγραφή για τις δύο μεγαλύτερες
τράπεζες του τόπου, Κύπρου και Λαϊκή ζημίες.
Αντιστάθμισμα στα πιο πάνω διαδραμάτισε η επιλογή των κυριοτέρων
τραπεζικών οργανισμών στην επέκταση τους εκτός των στενών συνόρων της
κυπριακής

αγοράς

και

ιδιαίτερα

ο

προσανατολισμός

τους

προς

την

αναδυόμενη ελληνική αγορά. Αυτή η ενέργεια είχα ως αποτέλεσμα να
προσφέρει

στους κυπριακούς οργανισμούς

βελτιστοποίηση

των

χαρτοφυλακίων

τους,

πολλά
η

ωφελήματα

διασπορά

όπως

η

κινδύνου,

η

εξασφάλιση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης καθώς και η δυνατότητα ομαλής
μεταφοράς από την κυπριακή λίρα στο ευρώ, όταν αυτό γίνει κατορθωτό, με
μικρότερο κόστος λόγω κυρίως της τεχνογνωσίας και των ήδη

έμπειρα

καταρτισμένων στελεχών.
Σημαντικό θα μπορούσε να θεωρηθεί για τον Κυπριακό τραπεζικό
κλάδο το γεγονός του υψηλού ποσοστού καταστημάτων ανά κάτοικο όπως
επίσης και το υψηλό ποσοστό δανεισμού των νοικοκυριών. Όπως φαίνεται και
από τον παρακάτω πίνακα η Κύπρος βρίσκεται στις πιο υψηλές θέσεις σε
σχέση πάντοτε με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Πίνακας 11: Παρουσία τραπεζικών καταστημάτων κατά χώρα

ΧΩΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΕΚΚ.
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Πηγή Eurostat

Κύπρος

1208

Ελλάδα

240

Ηνωμένο Βασίλειο

242

Ιρλανδία

280

Γαλλία

430

Ιταλία

470

Ελβετία

471

Πορτογαλία

480

Γερμανία

540

Ισραήλ

177

Πολωνία

312
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Έτσι όπως εύκολα φαίνεται και από τον πιο πάνω πίνακα το ποσοστό
διασποράς των τραπεζικών καταστημάτων σε σχέση με τον πληθυσμό είναι
πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες με πολύ
μεγαλύτερες οικονομίες σε μέγεθος. Σε επέκταση του πιο πάνω γεγονότος, θα
μπορούσε να σημειωθεί ότι η δανεισμός των νοικοκυριών ξεπερνά τα
φυσιολογικά όρια σε σχέση προς το ΑΕΠ με αποτέλεσμα τα ενεργητικά των
τραπεζών να ξεπερνούν το 200% του ΑΕΠ. Το πιο πάνω γεγονός σε
συνδυασμό με μια χαμηλή ανάπτυξη του ποσοστού οικονομικής ανάπτυξης με
παράλληλο συνδυασμό της ανάπτυξης της παρουσίας των ξένων τραπεζών
στο νησί αναμένεται να οδηγήσει το δανεισμού ο οποίος προσφέρεται με
ιδιαίτερο υψηλό ρίσκο σε ένα πιο αυστηρό σύστημα με περισσότερες
εξασφαλίσεις για τα δανειακά χαρτοφυλάκια. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι
πολιτικές χαλαρών πιστοληπτικών κανόνων που ίσχυαν μέχρι και πρόσφατα
οδήγησαν δύο από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς οργανισμούς της χώρας
σε δυσάρεστα οικονομικά αποτελέσματα αναγκάζοντας την κεντρική τράπεζα
να προσφύγει στην λήψη μέτρων εξυγίανσης των δανειακών χαρτοφυλακίων
αλλά και στην απαγόρευση διανομής μερίσματος.
Σε ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του κυπριακού τραπεζικού συστήματος
στο οποίο αξίζει να σταθούμε είναι το γεγονός ότι ο δανεισμός σε μεγάλου
μεγέθους επιχειρήσεις πλησιάζει το 25% του συνολικού δανεισμού που έχουν
στα χαρτοφυλάκια τους οι τράπεζες ή η συγκέντρωση του 23% των
καταθέσεων της χώρας. Και αυτό γιατί η Κύπρος κατάφερε να θεσπίσει το
θεσμικό εκείνο πλαίσιο αλλά και το φορολογικό το οποίο να προσφέρει μεγάλη
αξιοπιστία σε σχέση πάντα με άλλες ανταγωνιστικές οικονομίες με αποτέλεσμα
πολλές ξένες επιχειρήσεις να καταστήσουν την Κύπρο μέρος των κύριων
δραστηριοτήτων τους.
Επίσης όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως τα τελευταία χρόνια έχει
δημιουργηθεί μέγιστο θέμα με την επικερδότητα των τραπεζικών οργανισμών.
Ένα θέμα το οποίο πηγάζει από το γεγονός ότι για μάκρη χρονικό διάστημα
υπήρχε κακώς συγχρονισμός εισπράξεων των κερδών(λογιστική απεικόνιση)
καθώς και κακή εξυπηρέτηση των προβληματικών δανείων με αποτέλεσμα οι
κανόνες να μην συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα και έτσι να έχουμε ως
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αποτέλεσμα την δημιουργία κερδών που δεν αντικατόπτριζαν την πραγματική
εικόνα. Με την προσαρμογή του κυπριακού τραπεζικού συστήματος το 2003
και την υιοθέτηση νέων κανόνων λόγω και της επικείμενης ένταξης της
Κύπρου στην ΕΕ ανάγκασε τα πιστωτικά ιδρύματα σε εξορθολογισμό των
δανειακών χαρτοφυλακίων. Σημαντικός ήταν ο κανόνας που θεσπίστηκε στην
παύση υπολογισμού στην κερδοφορία των δανείων που δεν εξυπηρετούνταν
κανονικά και παρουσίαζαν καθυστερημένες οφειλές. Συγκεκριμένα ορίστηκε να
υπολογίζονται

στην

κερδοφορία

εννέα

μήνες μετά την οριστική τους

καθυστέρηση και μόνο μετά από αυτό το χρονικό διάστημα να περνάνε σε
non-accrual καθεστώς. Αυτό φυσικά βρίσκεται πολύ πίσω από τα διεθνή
πρότυπα. Αξιοσημείωτο είναι όμως το γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα διαθέτει
την βούληση και θα προχωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση του χρονικού
διαστήματος για μεταφορά σε non-accrual καθεστώς έτσι ώστε αυτό να
ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα.
Τέλος σημαντικό στοιχείο το οποίο αντικατοπτρίζει την σημερινή εικόνα
του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου είναι η μεγάλη δραστηριότητα που
αναπτύσσουν τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας με επέκταση των
δραστηριοτήτων τους σε χώρες όπου το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο.
Οδηγός σε αυτή την ανάπτυξη είναι η επέκταση στην Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερη
σημασία δίνεται και στην επέκταση στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην
Αυστραλία. Αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι
κυπριακές τράπεζες σήμερα δεδομένης της μεγαλύτερης διεθνοποίησης της
κυπριακής οικονομίας λόγω και της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ. Οι
προσπάθειες που ξεκίνησαν πριν 15 χρόνια περίπου με την έναρξη των
εργασιών στην Ελλάδα, δημιούργησαν τις συνθήκες εκείνες που απαιτούνται
προκειμένου να είναι σήμερα οι τράπεζες ικανές να αντιμετωπίσουν όλες τις
προκλήσεις που συνεπάγεται μια παγκοσμιοποίημενη οικονομία.
Συνοψίζοντας λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο τραπεζικός κλάδος
την Κύπρο παρουσιάζει τόσο ευκαιρίες όσο και απειλές, οι οποίες πρέπει να
ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους αρμοδίους φορείς για την εύρυθμη
λειτουργία του κλάδου. Έτσι ως ευκαιρίες θα μπορούσαμε να ορίσουμε:
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Η διεθνής επέκταση προσφέρει πολλαπλά οφέλη και ελαχιστοποιεί την

εξάρτηση από την τοπική αγορά και την πορεία αυτής.
■

Η εφαρμογή φιλελεύθερων κανόνων λογιστικής διευκολύνουν την

επέκταση πέρα από την Κύπρο.
■

Η

είσοδος

διακανονισμούς(ΒΙ5

στην

ΕΕ

καθώς

και

Bank

for

international

η

Τράπεζα

Settlements)

για

διεθνείς

απαιτούν

την

βαθμιαία ενδυνάμωση της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος
Αντίθετα ως αδυναμίες του κυπριακού τραπεζικού συστήματος θα
μπορούσαμε να πούμε ότι είναι:
■

Η υψηλού βαθμού εξάρτησης της οικονομίας από εξωγενής παράγοντες

καθιστούν το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου εξαιρετικά ευαίσθητο σε
δραστικές αλλαγές αλλά και το κορεσμένο επιχειρησιακό περιβάλλον στο
οποίο αυτές δραστηριοποιούνται.
■

Η δυσκαμψία αλλά και η συνεχής αύξηση του εργατικού κόστους

εμποδίζουν την ανάπτυξη αλλά και αποτελούν την αιτία χαμένων ευκαιριών.
*

Η οικονομική πολιτική που υιοθετείται καθώς και προσχώρηση στην ΕΕ

εμποδίζουν

την

δυνατότητα

υποστήριξης

των

χρηματοοικονομικών

ινστιτούτων.
Τέλος όσον αφορά τα μερίδια αγοράς στον τραπεζικό κλάδο την Κύπρο
όπως απεικονίζεται και από το παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ότι ηγέτης της
αγοράς παραμένει η αρχαιότερη τράπεζα του τόπου, η Τράπεζα Κύπρου.
Διάγραμμα 13: Μερίδια Τραπεζών στην Κυπριακή αγορά

Πηγή: Ενημερωτικά Δελτίο ΤοαπεΕών
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Επιπρόσθετα όσον αφορά τα μεγέθη χορηγήσεων και καταθέσεων των
τριών μεγαλυτέρων τραπεζικών οργανισμών αυτά αποκομίζονται και στον πιο
κάτω πίνακα.
Διάγραμμα 14: Μερίδια χορηγήσεων-καταθέσεων των μεγαλύτερων τραπεζικών
οργανισμών της Κύπρου (σε δις ευρώ)
Μερίδια Χορηγήσεων -Καταθέσεων

Q Χορηγήσεις
■ Καταθέσεις

(δις ευρώ)
Τραπεζα
■
Kunpou

Λαικη Ελληνική
τ α τ tax
Τράπεζα Τραπεζα

_ , ,
Τράπεζες

Πηγή: Ενημερωτικά τραπεζών 2003 και δπυοσιεύσεις αποτελεσυάτων2004)

3.3

Οι κυοιότεοοι Τοαπε&κοί Οονανισυοί
Στην ενότητα αυτή θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση του ρόλου της

κεντρικής τράπεζας της Κύπρου όπου και είναι ο κύριος ρυθμιστής του
τραπεζικού συστήματος καθώς και μια παρουσίαση των τριών μεγαλύτερων
κυπριακών τραπεζών, τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα και Ελληνική Τράπεζα
καθώς

και

της

Alpha

Bank της

μεγαλύτερης ξένης τράπεζας

που

δραστηριοποιείται στην Κύπρο.

3.3.1 Κεντοικπ Τράπεζα τπο Κύπρου
Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου είναι η διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς χρηματοοικονομικού
συστήματος το οποίο να τυγχάνει δημόσιας εμπιστοσύνης και να ενθαρρύνει
την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη. Ο στόχος αυτός εκπληρώνεται με
τη διατήρηση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ρυθμίσεως και εποπτείας
των τραπεζικών ιδρυμάτων.
Για το σκοπό αυτό, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου χορηγεί άδεια
άσκησης τραπεζικών εργασιών και εποπτεύει τις τράπεζες. Ο κύριος σκοπός
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της εποπτείας είναι η ελαχιστοποίηση του συστημικού κινδύνου και η
διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα έτσι ώστε να εξασφαλίζει
τη δημόσια εμπιστοσύνη του κοινού και την προστασία των καταθετών. Η
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, καθοδηγείται στον εποπτικό της ρόλο από τις
συστάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τραπεζικά θέματα, παρακολουθεί στενά τις νέες εξελίξεις και έχει
τις ρυθμιστικές της λειτουργίες υπό συνεχή ανασκόπηση, ώστε να λαμβάνει
υπόψη αυτές τις εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Η εποπτεία ασκείται με παρακολούθηση περιοδικών καταστάσεων που
υποβάλλονται από τις τράπεζες και επιτόπου έλεγχο. Η παρακολούθηση
περιλαμβάνει

την

υποβολή

σε

συνεχή

βάση

από

τις τράπεζες

ενός

εκτεταμένου φάσματος περιοδικών καταστάσεων που καλύπτει διάφορες
πτυχές των τραπεζικών εργασιών. Οιεσδήποτε ανησυχίες που είναι πιθανόν να
προκύψουν

από

τις

καταστάσεις

αυτές

ερευνώνται

άμεσα

από

την

ενδιαφερόμενη τράπεζα για διορθωτικές ενέργειες μετά από παρέμβαση της
υπηρεσίας παρακολούθησης.
Επιτόπου έλεγχοι διενεργούνται με απώτερο σκοπό την εκτίμηση της
παρούσας οικονομικής κατάστασης και φερεγγυότητας μιας τράπεζας καθώς
και των μελλοντικών της προοπτικών,
διενεργείται ο έλεγχος.

κατά τη χρονική

περίοδο που

Πιο συγκεκριμένα, ο επί τόπου

έλεγχος ενός

τραπεζικού ιδρύματος περιλαμβάνει την εξέταση και αξιολόγηση των πιο
κάτω:
•

ποιότητα της διοίκησης της τράπεζας, περιλαμβανομένων συστημάτων

εσωτερικού ελέγχου και διαδικασιών.
•

ποιότητα

πιστωτικού

δανειακού

κινδύνου

χαρτοφυλακίου

με

έμφαση

στη

διαχείριση

και την επάρκεια των κρατήσεων για επισφαλείς

χρεώστες.
•

διαχείριση ρευστών διαθεσίμων με έμφαση στη διαχείριση κινδύνων

ειδικά όσον αφορά τομείς όπως διακύμανση επιτοκίων, ρευστότητα και
συναλλαγματικός κίνδυνος.
•

επικερδότητα της τράπεζας περιλαμβανομένης ανάλυσης εσόδων και

εξόδων καθώς και αξιολόγησης των αποδόσεων που έχουν επιτευχθεί.
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συμμόρφωση της τράπεζας με τις απαιτήσεις του περί Τραπεζικών

Εργασιών Νόμου και τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας σε θέματα όπως
κεφαλαιουχική επάρκεια, μεγάλες πιστωτικές διευκολύνσεις κ.λ.π.
•

συμμόρφωση της τράπεζας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την

καταπολέμηση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και των σχετικών οδηγιών
της Κεντρικής Τράπεζας.
Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώθηκε μια
σειρά θεσμικών αλλαγών στην κυπριακή οικονομία, περιλαμβανομένης της
πλήρους κατάργησης των συναλλαγματικών περιορισμών. Μέσα σ' αυτό το
νέο ανοικτό περιβάλλον, η Τράπεζα ενίσχυσε τις προσπάθειές της για τη
διατήρηση

της

σταθερότητας

προϋποθέσεων για

σύντομη

των

τιμών

εισδοχή

στο

και

την

Μηχανισμό

εξασφάλιση

των

Συναλλαγματικών

Ισοτιμιών II, ώστε η Κύπρος να υιοθετήσει το ευρώ ως εθνικό της νόμισμα το
συντομότερο δυνατό. Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμος του
2002 έχει δώσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην Τράπεζα, ενισχύοντας το ρόλο
της ως του κορυφαίου χρηματοοικονομικού ιδρύματος της χώρας. Όσον
αφορά το χρηματοοικονομικό τομέα, η Τράπεζα εξακολουθεί να συνεχίζει να
προσφέρει τη βοήθεια της και να
αποδοτικότητας

και

την

ενίσχυση

καθοδηγεί με στόχο την αύξηση της
της

ανταγωνιστικότητάς

του

στην

Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σηματοδοτεί την έναρξη μιας
νέας εποχής στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου και των άλλων μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών.

3.3.2 Συνκοότηυα ΤοάπεΖαε Κύπρου
Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο
ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο με δυναμική παρουσία
στην Ελλάδα και εργασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Channel
Islands.
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Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών
προϊόντων

και

χρηματοδοτήσεις

υπηρεσιών

που

φάκτορινκ,

χρηματοεπενδυτικές

περιλαμβάνει

ασφάλειες

υπηρεσίες,

γενικού

διαχείριση

τραπεζικές
κλάδου

αμοιβαίων

εργασίες,
και

κεφαλαίων

ζωής,
και

υπηρεσίες θεματοφυλακής.
Η τράπεζα Κύπρου κατέχει ηγετική θέση στην Κύπρο με ποσοστό
μεριδίου αγορά άνω του 40%. Από το 1991, η Τράπεζα άρχισε την δυναμική
της επέκταση και στην Ελλάδα. Στα πλαίσια της διεθνούς παρουσίας του
Συγκροτήματος, η Ελλάδα αποτελεί τον κυριότερο άξονα επέκτασής του,
καθώς έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία ενός Ομίλου παράλληλου με της
Κύπρου. Όπως έχει δηλώσει ο Πρόεδρος του Συγκροτήματος, κ. Σάλωνας
Τριανταφυλλίδης Ή Ελλάδα παραμένει ο κύριος στρατηγικός μοχλός της
ανάπτυξης του Συγκροτήματος στο εξωτερικό και οι προοπτικές για περαιτέρω
ανάπτυξη αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά ευοίωνες". Στα 11 χρόνια παρουσίας
της στην Ελλάδα, η Τράπεζα Κύπρου σημείωσε μία σταθερά ανοδική πορεία
και γρήγορη ανάπτυξη. Σήμερα, το συγκρότημα κατατάσσεται ως ο έβδομος
μεγαλύτερος

χρηματοοικονομικός

οργανισμός

στον

ευρύτερο

ελληνικό

χώρο(με βάση τις καταθέσεις και χορηγήσεις).
Η εξάπλωση της Τράπεζας όπου ζει και δημιουργεί το ελληνικό στοιχείο
την καθιερώνει ως την διεθνή τράπεζα του ελληνισμού. Το συγκρότημα έχει
εδραιώσει την παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η παρουσία του
συγκροτήματος στο εξωτερικό ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο το 2000 με τη
λειτουργία πλήρως εξηρτημένης τράπεζας στην Αυστραλία.
Το Συγκρότημα λειτουργεί σήμερα 275 σημεία εξυπηρέτησης πελατών
από τα οποία 178 λειτουργούν στην Κύπρο, 82 στην Ελλάδα έξι στο Ηνωμένο
Βασίλειο, οκτώ στην Αυστραλία και επιπλέον γραφεία αντιπροσωπείας στις
Η.Π.Α, Καναδά, Νότιο Αφρική, Ρωσία και Ρουμανία. Το συγκρότημα εργοδοτεί
5.703 άτομα διεθνώς. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η
τράπεζα έχει πολυμετοχική βάση και ο αριθμός των μετόχων της ξεπερνά τις
69.000.
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Κατά το 2003 η Τράπεζα Κύπρου συνέχισε να επικεντρώνεται στην
αύξηση της επικερδότητας και στην μείωση των εξόδων, υιοθετώντας μια
σειρά από μέτρα προς επίτευξη του στόχου αυτού. Οι προτεραιότητες που
τέθηκαν ήταν:
■

Η βελτίωση του χαρτοφυλακίου και ο αποτελεσματικός χειρισμός των

καθυστερημένων οφειλών μέσω της συστηματικής παρακολούθησης του
χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.
■

Η αύξηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου.

■

Η συνέχιση της δυναμικής επέκτασης στην Ελλάδα.

■

Ο περιορισμός των εξόδων στο βαθμό που αυτό ήταν εφικτό.
Στην Ελλάδα, κατά το 2003 συνεχίστηκε η δυναμική ανάπτυξη του

Συγκροτήματος, το οποίο συμπλήρωσε 14 χρόνια παρουσίας στην ελληνική
τραπεζική αγορά.
συγκρότημα

Η

ανοδική

κατατάσσεται

πορεία των μεριδίων συνεχίζεται

στην

έβδομη

θέση

της

και το

ελληνικής αγοράς.

Απαριθμεί 97 καταστήματα(Δεκέμβριος 2004) και το Δεκέμβριο του 2003 το
μερίδιο αγοράς της Τράπεζας Κύπρου Ελλάδος ανήλθε σε 3.05% στις
καταθέσεις και σε 3.48 στις χορηγήσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η τράπεζα
επικεντρώθηκε στον κύριο τομέα των δραστηριοτήτων της, την εξυπηρέτηση
των

Μικρομεσαίων

Συγκροτήματος

Επιχειρήσεων.

συνέχισαν

να

Στην

Αυστραλία,

αναπτύσσονται

και,

οι

εργασίες

κατά

το

του
2003

πραγματοποιήθηκε μικτό κέρδος μετά από τρία χρόνια λειτουργίας. Συνεπώς
την δεδομένη χρονική περίοδο η διεθνοποίηση του Συγκροτήματος δίνει το
συγκριτικό

πλεονέκτημα

έναντι

του

ανταγωνισμού

για

αύξηση

των

εισοδημάτων και διατήρηση του ηγετικού ρόλου. Συνοπτικά τα αποτελέσματα
διαμορφώθηκαν για την χρονιά 2003 σε σχέση με το 2002 ως εξής:
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Πίνακας 12: Συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα(σε εκατ. Ευρώ)

2003

2002

Καθαρά έσοδα από τόκους

339,43

300,10

Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες

129,27

126,54

Έσοδα από εμπορία συναλλάγματος

24,28

24,62

Ζημίες από διάθεση & επανεκτίμηση χρημ/κών μέσων

(1,36)

(1,02)

Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες

26,33

22,91

Λοιπά Έσοδα

7,18

8,38

Σύνολο Εσόδων

525,14

481,53

Δαπάνες Προσωπικού

(210,84)

(187,76)

Αλλά λειτουργικά έξοδα

(142,27)

(126,88)

-

(13,51)

Οργανικά κέρδη(πριν προβλ. Για επισφ.)

172,02

153,38

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

(188,44)

(136,97)

(16,42)

16,41

Πρόβλεψη για απομείωση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση

(13,34)

(40,35)

Ζημίες πριν τη φορολογία

(29,76)

(23,94)

Φορολογία

(19,50)

(12,65)

Ζημίες μετά την φορολογία

(49,26)

(36,59)

Εφ' άπαξ επιβάρυνση για αναδρομικά ωφελήματα αφυπηρέτησης

Πηνιί: Ενηυεοωτικό 2003 Τράπεζας Κύπρου

Όπως φαίνεται και από τον πιο πάνω πίνακα το συγκρότημα από την
κακή

διαχείριση των προηγούμενων ετών,

ιδιαίτερα

στον τομέα των

επισφαλειών και των κακών δανειακών χαρτοφυλακίων οδηγήθηκε σε ζημίες
γεγονός που είχε να συμβεί από το 1974. Η γρήγορη αντίδραση όμως της
διοίκησης αλλά και οι μεγάλες προοπτικές που αναπτύχθηκαν για την
κερδοφορία του συγκροτήματος στην Ελλάδα οδήγησαν το συγκρότημα ξανά
σε τροχιά μεγάλης κερδοφορίας. Έτσι η συνεχής ανάπτυξη αλλά και η
προσπάθεια βελτίωσης της κερδοφορίας κατάφερε να της εξασφαλίσει για το
2004 μια συνέχιση της υψηλής κερδοφορίας η οποία έφτασε τους πρώτους
εννέα μήνες του 2004 να είναι 214% ανεβασμένη σε σχέση με τα αντίστοιχο
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περυσινό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την διατήρηση του υψηλού βαθμού
εμπιστοσύνης προς την τράπεζα από τους διεθνής οίκους όπως φαίνεται και
από τον πιο κάτω πίνακα.
Πίνακας 13: Πιστοληπτική διαβάθμιση

Μακροπρόθεσμη

Βραχυπρόθεσμη

Moody's

A3

P-2

Fitch Ratings

A-

F-2

3.3.3 Το Συνκοότπυα Tnc Λαϊκής ΤοάπεΖας
Η Λαϊκή τράπεζα της Κύπρου είναι σήμερα

δεύτερος μεγαλύτερος

τραπεζικός οργανισμός της Κύπρου και αποτελεί τον κύριο ανταγωνιστή της
τράπεζας Κύπρου με σχεδόν παράλληλες πορείες. Από ένα μικρό ταμιευτήριο
το 1901 ένας όμιλος σήμερα με ηγετικό ρόλο στον εθνικό, οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα της χώρας.
Ο όμιλος Λαϊκής αποδίδει στρατηγική σημασία στη διεθνοποίηση των
εργασιών του, με κύρια έμφαση στην επέκταση στην ελληνική αγορά, καθώς
και σε χώρες όπου είναι έντονη η παρουσία του Ελληνισμού. Διαθέτει 119
καταστήματα στην Κύπρο, 36 στην Ελλάδα, 6 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 5
στην Αυστραλία και γραφεία αντιπροσωπείας στη Ν. Αφρική, Καναδά, Η.Π.Α.,
Μόσχα και

Βελιγράδι. Ο όμιλος Λαϊκή

προσφέρει ένα ευρύ φάσμα

χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές
εργασίες, χρηματοδοτήσεις φάκτορινκ, ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής,
χρηματοεπενδυτικές

υπηρεσίες,

διαχείριση

αμοιβαίων

κεφαλαίων

και

υπηρεσίες θεματοφυλακής.
Η Λαϊκή τράπεζα

κατέχει τη δεύτερη θέση στην Κύπρο με ποσοστό

μεριδίου αγορά άνω του 25%. Από το 1991, η Τράπεζα άρχισε την δυναμική
της επέκταση και στην Ελλάδα. Στα πλαίσια της διεθνούς παρουσίας , η
Ελλάδα αποτελεί και για την Λαϊκή όπως και για την τράπεζα Κύπρου τον
κυριότερο άξονα επέκτασής του, καθώς έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία ενός
Ομίλου παράλληλου με της Κύπρου. Στα 12 χρόνια παρουσίας της στην
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Ελλάδα, η Λαϊκή τράπεζα σημείωσε μία σταθερά ανοδική πορεία και γρήγορη
ανάπτυξη.

Πίνακας 14: Συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα(σε εκατ. Ευρώ)
2003

2002

Καθαρά έσοδα από τόκους

225,14

211,89

Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες

77,67

71,55

Έσοδα από εμπορία συναλλάγματος

19,03

21,40

(-3,46)

(-20,76)

21,03

16,71

339,41

300,79

Δαπάνες Προσωπικού

(-140,18)

(-133,55)

Αλλά λειτουργικά έξοδα

(-85,09)

(-77,98)

Οργανικά κέρδη(πριν προβλ. Για επισφ.)

114,14

89,29

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

(-85,77)

(-93,14)

Πρόβλεψη για απομείωση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση

(-4,32)

(-81,56)

2,13

2,25

Κέρδος/(Ζημιά) πριν τη φορολογία

26,18

(-83,16)

Φορολογία

(-9,96)

(-8,16)

Κέρδος/(Ζημίες) μετά την φορολογία

16,22

(-91,32)

Ζημίες από διάθεση &. επανεκτίμηση χρημ/μικών μέσων
Λοιπά Έσοδα

Σύνολο Εσόδων

Μερίδιο κέρδους από συνδεόμενες εταιρείες

Πηνά: Ενηυερωτικό 2003 Λαϊκής Τράπεζας

Πάντα πρωτοπόρος στον τομέα της τεχνολογίας, παρουσιάζει τη Laiki
eBank, την πρώτη ηλεκτρονική τράπεζα σε Κύπρο και Ελλάδα, προσφέροντας
ηλεκτρονικές και τραπεζικές υπηρεσίες.
Μεγάλη σημασία δίνει ο όμιλος στην προσφορά του προς το κοινωνικό
σύνολο. Υιοθέτησε από χρόνια μια κοινωνική πολιτική με βασικό στόχο να
συμβάλει στη βελτίωση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο.
Επίκεντρο της προσπάθειας προσφοράς του είναι τα τελευταία χρόνια η υγεία
και ο πολιτισμός με προγράμματα όπως το " Υγεία του Παιδιού".
Κορυφαία κοινωνική δραστηριότητα του Ομίλου, αλλά και κορυφαίο
κοινωνικό και φιλανθρωπικό γεγονός της Κύπρου είναι ο Ραδιομαραθώνιος για
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τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που το 2004 συμπλήρωσε δεκαπέντε χρόνια
προσφοράς.
Στην αυγή του 21ου αιώνα, το ανανεωμένο όραμά του ομίλου είναι να
ξεχωρίζει

ως

ο

πιο

δυναμικός,

αποτελεσματικός

και

αξιόπιστος

χρηματοοικονομικός οργανισμός, διατηρώντας την ανθρωποκεντρική του
προσέγγιση στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

3.3.4 Η Ελληνική Τοάπε£α
Η ελληνική τράπεζα ιδρύθηκε το 1974 και άρχισε την λειτουργία της
τον Ιανουάριο του 1976, στην τραγικότερη φάση της νεότερης ιστορίας της
Κύπρου. Σε ένα περιβάλλον όπου η καταρρακωμένη-ως αποτέλεσμα της
τουρκικής εισβολής- εθνικής οικονομίας έκανε την ιδέα την ανόρθωση της
χώρας και την ευημερία της μιας νέας επιχείρησης, να φαντάζουν ανέφικτες.
Το 20% του ιδρυτικού κεφαλαίου προέρχεται από την Ελληνική Μεταλλευτική
Εταιρεία, το 20% από την Bank of America και το υπόλοιπο 60% από το
κυπριακό κοινό. Το 1986 η Bank of America αποχωρεί από την μετοχική
σύνθεση της εταιρείας και διαθέτει το μερίδιο της σε ντόπιους επενδυτές. Το
1996 η Ελληνική τράπεζα προχωρεί σε εξαγορά της BARCLAYS BANK PLC
στην Κύπρο διπλασιάζοντας σχεδόν το δίκτυο καταστημάτων της και
ταυτόχρονα τον όγκο εργασιών της.
Σταθμός για

όλο το συγκρότημα

αποτελεί το

1998 όπου

και

αποφασίζεται η επέκταση των τραπεζικών εργασιών στην ελληνική αγορά με
εξαιρετικά

αποτελέσματα.

Οι

μετοχές

της

ελληνικής

τράπεζας

διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ.
Όπως φαίνεται και από τον πιο κάτω πίνακα αποτελεσμάτων και η
ελληνική τράπεζα δεν μπόρεσε να αποφύγει τα άσχημα αποτελέσματα που
ήταν αποτέλεσμα της κακής απόδοσης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων αλλά
και του μη υγιούς δανειακών χαρτοφυλακίων με αποτέλεσμα την αυξημένη
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Ως αποτέλεσμα αυτού και η Ελληνική
τράπεζα ακολούθησε μια προσπάθεια εξορθολογισμού των χαρτοφυλακίων
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της προκειμένου να καταφέρει να γυρίσει σε καθεστώς κερδοφορίας ώστε να
μπορέσει να ικανοποιήσει τους μετόχους του συγκροτήματος.
Πίνακας 15: Συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα(σε εκατ. Ευρώ)

2003

2002

Καθαρά έσοδα από τόκους

110,65

99,75

Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες

33,55

31,99

Άλλα έσοδα

16,50

15,60

Σύνολο Εσόδων

160,70

147,34

Δαπάνες Προσωπικού

-76,87

-69,77

Αλλά λειτουργικά έξοδα

-40,37

-37,37

-117,24

-107,14

43,46

40,20

Ζημιές από διάθεση και επαν αξιών

-1,28

-24,23

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

-69,15

-43,40

Ζημίες πριν τη φορολογία

-26,97

-32,31

-2,66

-3,50

-29,63

-35,81

Συνολικά Έξοδα
Οργανικά κέρδη(πριν προβλ. Για επισφ.)

Φορολογία

Ζημίες μετά την φορολογία
Ππνη: Ενηυεοωτικό 2003 Ελληνικιίε Τράπεζας

Σήμερα, η Ελληνική τράπεζα είναι ένας από τους σημαντικότερους
κυπριακούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς κατέχοντας την Τρίτη θέση σε
μερίδιο αγοράς στην Κύπρο. Διαθέτει ένα δίκτυο με 100 καταστήματα στην
Κύπρο, ένα ραγδαίο αναπτυσσόμενο δίκτυο στην Ελλάδα με 22 καταστήματα,
1800

εξειδικευμένα

στελέχη,

17

θυγατρικές

εταιρείες

και

γραφεία

αντιπροσωπείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νότιο Αφρική και τη Ρωσία.

3.3.5 Η Aloha Bank
Στις 30 Απριλίου 1960 ιδρύεται η Τράπεζα ως εταιρία παροχής
ενοικιαγορών από τη Βρετανική εταιρία Lombard North Central. Η Τράπεζα
γίνεται μέλος του συγκροτήματος Nat West μετά την αγορά της μητρικής
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εταιρίας της Τράπεζας, Lombard North Central, από την επίσης Βρετανική
National Westminster Bank.
To 1989 αποτελεί καθοριστική χρονιά στην εξέλιξη της Τράπεζας αφού
της παραχωρείται άδεια για σύσταση και δραστηριοποίηση ως εμπορική
τράπεζα υπό την επωνυμία Lombard Nat West Bank Limited. Η Τράπεζα
αρχίζει

να

δραστηριοποιείται

προσφέροντας

τόσο

προϊόντα

εξειδικευμένων

υπηρεσιών

ξένου

στις

εμπορικές

καταθέσεων

και

συναλλάγματος

τραπεζικές
δανείων
και

εργασίες
όσο

και

χρηματοδότησης

εμπορικών συναλλαγών.
Η 1η Οκτωβρίου 1998 αποτελεί ορόσημο σταθμό στην μετέπειτα
πορεία της Τράπεζας με την εξαγορά του 82,5% του μετοχικού της κεφαλαίου
από την Alpha Bank Α.Ε. Από τότε η Τράπεζα λειτουργεί με την επωνυμία
Alpha Bank Ltd ως μέλος του Ομίλου της Alpha Bank, ενός από τους
μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς ομίλους στην Ελλάδα.
Η Alpha Bank Α.Ε., ιδρύθηκε το 1879 ως μια μικρή εμπορική επιχείρηση
στην Καλαμάτα και έκτοτε εξελίχτηκε σε έναν δυναμικό και ολοκληρωμένο
Όμιλο παροχής οικονομικών υπηρεσιών. Ορόσημο σταθμός στην ιστορία της
αποτελεί η εξαγορά του 51% των μετοχών της Ιονικής Τράπεζας που
πραγματοποιήθηκε το 1999. Η νέα διευρυμένη Τράπεζα που προέκυψε από
την συγχώνευση αυτή κατέχει σήμερα τη δεύτερη θέση ανάμεσα στις
μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες στην Ελλάδα.
Ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης της Τράπεζας, αλλά και της αδιάκοπης
ανοδικής της πορείας, το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα αριθμεί σήμερα
περισσότερα από τετρακόσια καταστήματα. Παράλληλα, η εδραίωση της
παρουσίας του Ομίλου στις διεθνείς αγορές, προωθείται συστηματικά μέσα
από ένα δυναμικό και συντονισμένο πρόγραμμα, που στόχο έχει την
περαιτέρω ανάπτυξη των Τραπεζών του Ομίλου στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα,
λειτουργεί και ένα ευρύτατο δίκτυο ανταποκριτών με τραπεζικά ιδρύματα
εσωτερικού και εξωτερικού
Η Alpha Bank σήμερα δικαίως θεωρείται η μεγαλύτερη αλλοδαπή
τράπεζα η οποία δραστηριοποιείται στην Κύπρο με μεγάλη επιτυχία παρά το
δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον αφού η τραπεζική αγορά της Κύπρου
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θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη για μεγάλες διεισδύσεις από ξένες τράπεζες.
Κατάφερε περίπου κατακτήσει το 8% της εσωτερικής αγοράς με προοπτικές
ακόμη μεγαλύτερες ιδιαίτερα με την μεταβολή των δεδομένων από την
εισαγωγή της κυπριακής λίρας στο ERM II και την τελική υιοθέτηση του ευρώ
στην Κύπρο και αυτό γιατί μεταφέρει την συσσωρευμένη εμπειρία της
μητρικής εταιρείας στην Ελλάδα.
Πίνακας 16: Συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα Alpha Bank

2003

2002

Σύνολο Ενεργητικού

1.037.982.072

1.074.805.484

Μετοχικό Κεφάλαιο

69.750.000

69.750.000

Ίδια Κεφάλαια

100.302.769

99.229.379

Κέρδη Προ Φόρων

993.348

7.617.118

Κέρδη Μετά Φόρων

679.057

5.284.256

ΣεΛΚ

Πηγή: Website Alpha Bank

Όπως φαίνεται και από τον πιο πάνω πίνακα η alpha Bank δεν θα
μπορούσε να εξαιρεθεί από την άσχημη πορεία των αποτελεσμάτων των
τραπεζών της Κύπρου. Αυτό όμως που την διαφοροποίησε σε σχέση με της
μεγάλες κυπριακές τράπεζες είναι ότι κατάφερε και το 2002 και το 2003 να
είναι κερδοφόρα και αυτό λόγω της καλύτερης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου
της.

3.4

Οι επιπτώσειε στο Κυπριακό Τραπεζικό τοιιέα από την ΟΝΕ και
την εισανωνή του ευοώ
Αναμφισβήτητα, η εισαγωγή του ευρώ ως επίσημο νόμισμα στην

Κύπρο, αναμένεται ότι θα προκαλέσει σταδιακά σημαντικές μεταβολές στη
δομή και λειτουργία της χρηματοοικονομικής αγοράς της νήσου και ιδιαίτερα
στον τραπεζικό τομέα. Η μέχρι τώρα εμπειρία από τα υπόλοιπα κράτη μέλη τα
οποία έχουν υιοθετήσει το ευρώ, έχει αποδείξει ότι οι τράπεζες είναι αυτές που
θα επωμιστούν το κόστος προσαρμογής που θα είναι αποτέλεσμα όλων αυτών
των μεταβολών, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν απώλειες εσόδων από ορισμένες
εργασίες, όπως αυτές που σχετίζονται με την αγοραπωλησία συναλλάγματος,
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τις διασυνοριακές κινήσεις κεφαλαίων, τις διατραπεζικές συναλλαγές και τα
μέσα αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου. Δεδομένης δε της
άσχημης πορείας της κερδοφορίας των κυπριακών τραπεζών κυρίως τα δύο
τελευταία χρόνια αλλά και του υψηλού λειτουργικού κόστους όπου δύσκολα
με τις παρούσες συνθήκες μπορεί να περιοριστεί τα πράγματα γίνονται όλο και
πιο δύσκολα. Αντιστάθμισμα όλων το πιο πάνω θα μπορούσε να είναι η
συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία αλλά και οι οικονομίες κλίμακας οι
οποίες

έχουν

αναπτυχθεί

από

τις

κυπριακές

τράπεζες

οι

οποίες

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πέρασαν ήδη αυτό το στάδιο.
Παρόλο το κόστος προσαρμογής που θα επιβαρύνει τις τράπεζες η
μετάβαση στο ευρώ, αυτές θα μπορέσουν να ωφεληθούν σε μεσοπρόθεσμο
και μακροπρόθεσμο ορίζοντα αφού η νομισματική ενοποίηση θα εξασφαλίσει
ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, διευρύνοντας την αγορά και
παρουσιάζοντας νέες ευκαιρίες. Ήδη από τα πρώτα χρόνια εισαγωγής του
ευρώ

στην

υπόλοιπη

Ευρώπη

παρατηρούμε

μια

τάση

όξυνσης

του

ανταγωνισμού, ο οποίος οδήγησε σε ανακατανομές μεριδίων μέσω εξαγορών
και

συγχωνεύσεων.

Ιδιαίτερα

τα

τελευταία

χρόνια

οι

εξαγορές

και

συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο κυριαρχούσαν δημιουργώντας νέα
δεδομένα.
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η ένταση του ανταγωνισμού και οι
πολλές ανακατατάξεις στον τραπεζικό χώρο αποτελούν ήδη χαρακτηριστικές
τάσεις στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σκηνικό. Ιδιαίτερα από τις αρχές της
δεκαετίας του 1990 εντάθηκαν οι συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών στην
Ιαπωνία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, μεταβάλλοντας τις πηγές εσόδων τους,
μειώνοντας το κόστος παροχής τραπεζικών υπηρεσιών και ενισχύοντας την
κεφαλαιακή τους επάρκεια. Οι σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, η ανάπτυξη
και παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου και χρήματος, η αναδιάρθρωση
της θεσμικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων κινητών αξιών, η ανάπτυξη του
διεθνές εμπορίου μέσω των προσπαθειών του ΠΟΕ και τέλος η ανάπτυξη του
ανταγωνισμού μέσω μη τραπεζικών ιδρυμάτων έχουν ήδη οδηγήσει τις
τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο στην αναζήτηση μεθόδων βελτίωσης της
αποδοτικότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους. Από τα πιο πάνω
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είναι προφανές ότι ούτε ο κυπριακός τραπεζικός κλάδος θα μπορέσει εύκολα
να αποφύγει αυτή την τάση. Αυτό όμως που κρίνεται αναγκαίο είναι η έγκαιρη
αναδιοργάνωση της δομής των τραπεζών προκειμένου οι πιο έτοιμες να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θα ακολουθήσουν και με την εμπειρία που
έχουν αποκτήσει από την δραστηριότητα τους σε άλλες πιο ώριμες αγορές να
μπορέσουν να οδηγήσουν τον κλάδο σε ανάπτυξη.
Όπως όμως οι ευρωπαϊκές τράπεζες στήριξαν τις διαδικασίες που
οδήγησαν στην νομισματική ενοποίηση από την αρχή, έτσι και οι κυπριακές
τράπεζες στο σύνολο τους πρέπει να πράξουν γι' αυτό. Και αυτό γιατί η
εμπειρία έχει αποδείξει ότι η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος εκτός από το
κόστος

που

θα

προέλθει

από

τις

απαιτούμενες

προσαρμογές

και

αναδιαρθρώσεις παρουσιάζει και πλεονεκτήματα. Το νέο μακροοικονομικό
περιβάλλον που θα προκύψει για την κυπριακή οικονομία θα χαρακτηρίζεται
από ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, χαμηλό πληθωρισμό και επιτόκια
καθώς επίσης και δημοσιονομική πειθαρχία σημείο έντονης ανάγκης της
κυπριακής οικονομίας. Επιπρόσθετα από την μέχρι σήμερα άσκηση αξιόπιστης
νομισματικής πολιτικής σε υπερεθνικό επίπεδο έχει

ήδη

οδηγήσει

σταθεροποίηση

σε

μεγαλύτερη

των

τιμών

των

επιτοκίων και

σε

αποτελεσματικότητα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου δημιουργώντας
έτσι συνθήκες κατάλληλες για μια πιο διευρυμένη σημασία του ευρώ στις
διεθνείς χρηματαγορές ως μέσου πληρωμών και αποθεματοποίησης πλούτου.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα το ευρώ βρίσκεται στο πιο υψηλό του
σημείο σε σχέση με τον κύριο αντίπαλο του το Δολάριο των ΗΠΑ.
Είναι λοιπόν σχεδόν βέβαιο ότι η κυπριακή οικονομία έχει πάρει το
δρόμο για την τελική ένταξη της στην ΟΝΕ και τη υιοθέτηση του ευρώ. Ήδη
από τα επίσημα κρατικά όργανα έχει εκφραστεί η βούληση υποβολής ένταξης
στον μηχανισμό ERM II στις αρχές του 2005. Την δεδομένη χρονική στιγμή
της εισαγωγής του ενιαίου νομίσματος ως επίσημο νόμισμα της κυπριακή
δημοκρατίας καλούνται οι τράπεζες να παίξουν το ρόλο που τους αρμόζει. Από
την εμπειρία που υπάρχει από άλλες χώρες φαίνεται ότι η μετατροπή του
υφιστάμενου αποθέματος κινητών αξιών και η δημιουργία της κρίσιμης μάζας
συναλλαγών, προϋποθέσεων απαραίτητων για την επιτυχή καθιέρωση του
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ενιαίου νομίσματος, αποτελούν διαδικασίες που άπτονται στην λειτουργία των
τραπεζών. Επιπρόσθετα, η διεύρυνση των συναλλαγών σε ευρώ και η
μετατροπή των υφιστάμενων ποσοτήτων τραπεζογραμματίων και κερμάτων
από την κυπριακή λίρα σε ευρώ αποτελούν διαδικασίες που επίσης θα
πραγματοποιηθούν μέσω του τραπεζικού συστήματος.
Όπως μας έχει δείξει μέχρι σήμερα και η εμπειρία από την πρώτη
απόπειρα εισαγωγής του ευρώ από τις 12 χώρες, οι αλλαγές θα επιφέρουν
σημαντικές κοστολογικές επιβαρύνσεις για τα κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα
καθώς παράλληλα θα οδηγηθούν σε σημαντικές μεταβολές στην αγορά
χρήματος και κεφαλαίου αλλά και στις ίδιες τις τραπεζικές εργασίες. Φυσικά
δεν θα ήταν ποτέ κατορθωτό αυτή η μεταβολή και το κόστος της να μπορεί
να μετρηθεί για το σύνολο των εργασιών παρά μόνο για ένα μέρος τους. Έτσι
ένα σημαντικό κομμάτι που θα απασχολήσει τα εμπορικά καταστήματα των
τραπεζών στην Κύπρο θα είναι η συλλογή, απόσυρση και αντικατάσταση της
υφιστάμενης ποσότητας χαρτονομισμάτων και κερμάτων σε εγχώριο νόμισμα
με τα αντίστοιχα σε ευρώ η οποία σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία
Κύπρου το τέλος του 2002 η κυκλοφορία των νομισμάτων έφτανε τα 450 εκ.
λίρες τα οποία τα 415 εκ. ήταν σε χαρτονομίσματα και τα υπόλοιπα 35 εκ. σε
κέρματα. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι από προηγούμενη εμπειρία το κόστος
αυτό είναι πολύ μεγάλο και επιβάρυνε κατά μεγάλο ποσοστό τις τράπεζες.
Κάτι αντίστοιχο προβλέπεται να συμβεί και στην περίπτωση της Κύπρου όταν
υιοθετηθεί το ευρώ. Δεδομένης όμως της σημαντικής δυσμένειας που
βρίσκονται τα κέρδη των εμπορικών τραπεζών στην Κύπρο ιδιαίτερα τα δύο
τελευταία χρόνια και με το υψηλό λειτουργικό κόστος να αποτελεί τροχοπέδη
στην βελτίωση τους αλλά και με τα σχέδια επέκτασης και διεθνοποίησης να
αποτελούν στρατηγική σημασίας απορροφώντας μεγάλα κονδύλια ίσως αυτό
το εγχείρημα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις τράπεζες. Γι ' αυτό το
λόγο οι Κύπριοι τραπεζίτες οφείλουν να διαπραγματευτούν σωστά αυτό το
μεταβατικό

στάδιο

με τις

κεντρικές αρχές,

ώστε να

μπορέσουν

να

εξασφαλίσουν σημαντική βοήθεια. Εξάλλου η εμπειρία που αποκόμισαν από
την αντίστοιχη περίπτωση της Ελλάδας είναι σημαντική και θα αποτελέσει
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μπορέσουν για την αναγκαιότητα να

βοηθηθούν για τον πιο πάνω σκοπό.
Επιπρόσθετα οι τράπεζες θα πρέπει να προετοιμασθούν ώστε η
εισαγωγή του ευρώ να ελαχιστοποιήσει τη διατάραξη των τραπεζικών
συναλλαγών, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αρχίσει το στάδιο της εισαγωγής των
τραπεζογραμματίων και κερμάτων και η απόσυρση των λιρών. Θα απαιτηθούν
σημαντικές λειτουργικές αλλαγές σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως:
■

Προσαρμογή των μέσων συναλλαγών (ATMs, μηχανών καταμέτρησης,

ηλεκτρονικών συναλλαγών).
■

Προσαρμογή προγραμμάτων λογισμικού.

■

Προσαρμογή πληροφοριακών συστημάτων.

■

Διευθέτηση μιας σημαντικής μάζας υπολοίπων από την μετατροπή των

εθνικών νομισμάτων σε ευρώ.
■

Εκπαίδευση προσωπικού.

■

Αλλαγές στις συμβάσεις, λογιστικά συστήματα και έντυπα.

■

Αλλαγές σε τομείς όπως σχέσεις και αναφορές με τους εξωτερικούς

εποπτικούς μηχανισμούς.
Όλα τα παραπάνω αναπόφευκτα θα αυξήσουν παροδικά το λειτουργικό
κόστος των τραπεζών. Σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι δεδομένης της
τεχνογνωσίας που έχουν αποκτήσει οι κυπριακές τράπεζες από την παρόμοια
κατάσταση που είχαν αντιμετωπίσει από την εισαγωγή του ευρώ στην
ελληνική

αγορά,

έχουν

στρατηγικό

πλεονέκτημα

όσον

αφορά

την

αποτελεσματικότερη μετάβαση στο νέο νόμισμα στην Κύπρο. Συνεπώς η
διαφοροποίηση του κόστους ανάμεσα σε τράπεζες θα τους δώσει το
πλεονέκτημα που απαιτείται προκειμένου να βελτιώσουν την θέση τους στην
αγορά.
Τέλος, σύμφωνα με εργασίες διαφόρων τραπεζικών ενώσεων χωρών
μελών της ΕΕ, το κόστος από χωρά σε χώρα

ήταν διαφορετικό αλλά το

σημαντικό στοιχείο είναι ότι το κόστος αυτό είχε σημαντικό αντίκτυπο στα
αποτελέσματα

των τραπεζών.

Βέβαια

το

κόστος

προσαρμογής των

ευρωπαϊκών τραπεζών ήταν διαφορετικό ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες και
ιδρύματα λόγω μιας σειράς παραγόντων. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν,
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οι διαφορές χρήσης ATMs και άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων, ο όγκος
συναλλαγών που γίνεται μέσω χαρτονομισμάτων ή άλλων μέσων συναλλαγής,
οι

υποχρεώσεις προς τις εποπτικές αρχές, τα διαφορετικά συστήματα

μηχανοργάνωσης και ο εκσυγχρονισμός των εσωτερικών διαδικασιών και
λειτουργιών των τραπεζών.
Πίνακας 17: Κόστος Μετάβασης

Κόστος Μετάβασης
(εκατ. $)

Κόστος Μετάβασης
/Λειτουργικά Έξοδα

Βέλγιο

400

3,38

0,05

Ολλανδία

750

4,00

0,08

Ιρλανδία

145

3,83

0,14

Ιταλία

900

2,39

0,06

Ην. Βασίλειο

2750

3,25

0,10

3,370

0,086

Τραπεζικοί
Τομείς

Μέσος

Κόστος Μετάβασης
/Ενεργητικό %

Τράπεζες
Paribas CF

80

0,03

Barclays

320

0,12

Bayerische

75

0,03

Deutsche

175

0,03

Nordbanken

60

0,12

SE Banken

60

0,09

Commerzba

175

0,06

ABN Amro

300

0,09

Allied Irish

25

0,07

B. Bruxelles

75

0,07

Dresdner

150

0,05

UBS

18

0,01

Banque

50

0,03

Μέσος

0,066

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
Σημειώσεις: 1. Οι μελέτες για τους τραπεζικούς τομείς έχουν γίνει από τις εθνικές ενώσεις τραπεζών
εκτός από την Ολλανδία, που έγινε από την Κεντρική Τράπεζα.
2. Στις τιμές όπου αναφέρεται το εύρος του κόστους μετάβασης προς το ευρώ έχει υπολογισθεί η μέση
τιμή.
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Φυσικά αυτό που πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα τους Κύπριους
τραπεζίτες εκτός από το κόστος μετάβασης στην νέα εποχή του ευρώ όταν
αυτή γίνει και στην Κύπρο είναι οι μεταβολές που θα επέλθουν στο φάσμα
των τραπεζικών υπηρεσιών. Και αυτό γιατί ήδη από την καθιέρωση του ευρώ
στις αγορές κεφαλαίου και χρήματος στις

υπόλοιπες 12 χώρες της ένωσης

μετάβαλλε σε πολλούς τομείς αυτό που αποκαλούμε τραπεζικές εργασίες. Έτσι
και στην περίπτωση της Κύπρου, η σύγκλιση του επιπέδου των επιτοκίων με
αυτά

των

12

κρατών

μελών

της

ΕΕ

καθώς

και

η

εξάλειψη

του

συναλλαγματικού κινδύνου θα έχει ως αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις
κυπριακές, και ιδιαίτερα οι μεγάλες και οι εξαγωγικές, να αποκτήσουν
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και

άντλησης χρηματοοικονομικών

υπηρεσιών από αλλοδαπές τράπεζες είτε αυτές λειτουργούν στην Κύπρο είτε
όχι. Επιπλέον, η κατάργηση της κυπριακής λίρας και η καθιέρωση του ευρώ θα
εξαλείψει το συγκριτικό πλεονέκτημα και την προστασία των κυπριακών
τραπεζών, που παρέχει μέχρι σήμερα το εθνικό νόμισμα.
Οι επιπτώσεις από την ένταση του ανταγωνισμού στην Κύπρο, την ήδη
διεθνοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων, την διείσδυση αλλοδαπών
τραπεζών στην εγχώρια αγορά χωρίς φυσική παρουσία, μπορούμε να πούμε
ότι δεν θα είναι ομοιόμορφες σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών,
αλλά όπως μας έχει δείξει μέχρι τώρα και η εμπειρία από άλλες χώρες θα
ενταθεί κυρίως στις παρακάτω δραστηριότητες:
1.

εργασίες επενδυτικής τραπεζικής(investment banking), όπως παροχή

συμβούλων, οργάνωση κοινοπρακτικών δανείων, χρηματοδότηση μεγάλων
έργων ιδιαίτερα σε μια ενδεχόμενη επίλυση του κυπριακού προβλήματος και
σύνθετα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2.

δραστηριότητες dealing room, όπως π.χ. πράξεις συναλλάγματος,

διατραπεζικές συναλλαγές και συναλλαγές σε παράγωγα χρηματοοικονομικά
προϊόντα.
3.

Διαχείριση

περιουσιακών

στοιχείων

κυρίως

κινητών

a$aw(asset

management), μέσω των τομέων ιδιωτικής τραπεζικής και
4.

χρηματοδότησης και παροχής υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις και

οργανισμούς.

Η Κυπριακή οικονομία. Η πορεία προς την ΟΝΕ & οι προοπτικές στη ζώνη του ευρώ.

77

Η αποτελεσματική συμμετοχή στις παραπάνω εργασίες προϋποθέτει
διεθνή

παρουσία,

τον

έλεγχο

δικτύων

διάθεσης

χρηματοοικονομικών

προϊόντων με διεθνή εμβέλεια, σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, υψηλής
ποιότητας συστήματα και ανθρώπινο δυναμικό, εκμετάλλευση οικονομιών
κλίμακας και υψηλό δείκτη φερεγγυότητας για άντληση ρευστότητας και
εκτέλεση συναλλαγών μεγάλης αξίας. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν
ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ικανοποιητικό μέγεθος τράπεζας. Ίσως γι' αυτό
τον λόγο περισσότερο πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο συγχώνευσης
μεταξύ των κυπριακών τραπεζών. Η εμπειρία δείχνει ότι ο τραπεζικός κλάδος
στα πλαίσια του έντονου ανταγωνισμού και της διεθνοποίησης οδήγησε
πολλούς τραπεζικούς οργανισμούς είτε σε συγχώνευση είτε και σε εξαγορά
προκειμένου να δημιουργηθεί η βάση εκείνη η οποία θα εξασφάλιζε την
συνεχή ευημερία και αύξηση των κερδών. Αντιθέτως στην Κύπρο μέχρι
σήμερα δεν υπήρξε καμία σημαντική μεταβολή στο θέμα αυτό. Το κρίσιμο
όμως ερώτημα που τίθεται είναι αν θα μπορέσουν οι κυπριακές τράπεζες να
πορευθούν μόνες στον ισχυρό αυτό ανταγωνιστικό περιβάλλον ιδιαίτερα μετά
την ανάπτυξη στρατηγικής επέκτασης στον Ελλαδικό χώρο, την Αυστραλία, το
Ην. Βασίλειο και τέλος τα Βαλκάνια.
Η κύρια συνέπεια θα είναι ο πιθανός περιορισμός της ζήτησης για μια
σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, που παραδοσιακά παρέχονταν από κυπριακές
τράπεζες σε εγχώριους μεγάλους ιδιώτες, ενώ θα αυξηθεί η ζήτηση για
προϊόντα και υπηρεσίες σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο(π.χ. ομόλογα,
χρηματιστηριακές πράξεις, παράγωγα προϊόντα) στα οποία μέχρι πρόσφατα οι
κύπριοι μικροεπενδυτές δεν είχαν την δυνατότητα πρόσβασης λόγω των
συναλλαγματικών περιορισμών που ίσχυαν. Γι’ αυτό το λόγο οι κυπριακές
τράπεζες απαιτείται να απαντήσουν στην πρόκληση του ανταγωνισμού σε
διεθνές επίπεδο στους πιο πάνω τομείς και να δημιουργήσουν της κατάλληλες
συνθήκες συμμετοχής στους στις παραπάνω δραστηριότητες. Αρωγός τους
στην προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι η συσσωρευμένη εμπειρία από την
δραστηριότητα τους στην ελληνική τραπεζική αγορά.
Τέλος θα ήταν λάθος να μην σταθούμε στο γεγονός ότι πλέον οι
τράπεζες θα πρέπει να εναρμονίζονται στη οδηγίες της ΕΕ που της αφορούν.
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Έτσι κομβικό σημείο θα είναι η προσπάθεια εναρμόνισης των τραπεζών με το
νέο σύμφωνο της Βασιλείας II το οποίο θα εφαρμοστεί στις αρχές του 2007
σε όλες τις τράπεζες των κρατών μελών. Τι είναι όμως το νέο σύμφωνο της
Βασιλείας II;

3.5

Η συιιωωνία τικ Βασιλείας
Οι πρώτοι γενικοί κανόνες που θα διέπουν την κεφαλαιακή επάρκεια

των πιστωτικών ιδρυμάτων θεσπίστηκαν το 1988, όπου και στην συνέχεια
τροποποιήθηκαν από την επιτροπή Βασιλείας για την Τραπεζική εποπτεία με
γνώμονα πάντα την σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στη
δημιουργία συνθηκών ίσου ανταγωνισμού μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων
και τέλος στον έλεγχο των αναλαμβανόμενων από τα πιστωτικά ιδρύματα
κινδύνων. Ειδικότερά το 1988 η Επιτροπή της Βασιλείας, η οποία έγινε
ευρύτερα γνωστή και ως Συμφωνία της Βασιλείας ( Basel Capital Accord) ή εν
συντομία «Βασιλεία I», εισήγαγε ένα νέο σύστημα μέτρησης της κεφαλαιακής
επάρκειας. Σύμφωνα με το νέο σύστημα αυτό θα εφαρμοζόταν ένα νέο
πλαίσιο μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου των εντός και εκτός ισολογισμού
στοιχείων του ενεργητικού (σταθμισμένο ενεργητικό) το οποί θα έθετε
ταυτόχρονα ένα ελάχιστο όριο απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων ίσο με
8% του σταθμισμένου ενεργητικού. Η αρχική συμφωνία στην συνέχεια
εμπλουτίστηκε το 1996 με την ενσωμάτωση των κινδύνων αγοράς και με την
εισαγωγή εναλλακτικών μεθόδων μέτρησης των εν λόγω κινδύνων.
Η Επιτροπή της Βασιλείας αναγνωρίζοντας ότι η «Βασιλεία I» είχε πλέον
καταστεί

παρωχημένη

προκλήσεων

στο

και

ανεπαρκής

στην

χρηματοπιστωτικό χώρο,

διαβούλευσης για την αναθεώρηση

της.

αντιμετώπιση

προχώρησε
Έτσι

τον

στη

των

νέων

διαδικασία

Ιούνιο του

1999

δημοσιοποίησε το πρώτο Συμβουλευτικό κείμενο. Κατόπιν συμπλήρωσε το
πρώτο κείμενο με άλλα δύο τον Ιανουάριο του 2001 και τον Απρίλιο του 2003
και με τις τέσσερις ποσοτικές μελέτες επίπτωσης καθώς διαμόρφωσε το νέο
εποπτικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας που ονομάστηκε και «Βασιλεία II».
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Οι νέες αυτές προτάσεις έχουν ως στόχο στο να διασφαλίσουν την
ασφάλεια και την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς
και να ενισχύσουν τις συνθήκες ίσου ανταγωνισμού και η επίτευξη τους περνά
μέσα από τρία βασικά κανάλια
1. Η επιβολή ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη των
αναλαμβανόμενων κινδύνων.
2. Τις

εποπτικές

διαδικασίες

ανασκόπησης

και

αξιολόγησης

της

κεφαλαιακής επάρκειας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
3. Η πειθαρχία της αγοράς μέσω της δημοσιοποίησης στοιχείων σχετικά με
τη διάθρωση των αναλαμβανόμενων κινδύνων και της κεφαλαιακής επάρκειας
των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω θα υπάρχει μια μεγαλύτερου βαθμού
συσχέτιση του ύψους των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων και του βαθμού
ανάληψης κινδύνου. Έτσι θα επιχειρείται μια προσπάθεια απεικόνισης με
ακρίβεια του

κινδύνου

που

αντιμετωπίζει

η τράπεζα

προκειμένου

να

προσδιορίσει σε πραγματικά μεγέθη τις αντίστοιχες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Με βάση το μέχρι σήμερα καθεστώς οι τράπεζες προσπαθούσαν να καλύψουν
ορισμένες μορφές κινδύνων για τα δανειακά του χαρτοφυλάκια. Έτσι
προσμετρούσαν σε μεγάλο ποσοστό τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο
δηλαδή να μην εισπράξουν πίσω τα κεφάλαια τα οποία είχαν δανείσει. Με την
νέα

συμφωνία

γίνεται

μια

προσπάθεια

διαχωρισμού

των

δανειακών

χαρτοφυλακίων. Για παράδειγμα δανειακά χαρτοφυλάκια με καλά ποιοτικά
χαρακτηριστικά ή

καλή πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών θα

απαιτούν λιγότερα εποπτικά κεφάλαια σε σύγκριση με χαρτοφυλάκια που
χαρακτηρίζονται από μεγάλο ποσοστό καθυστερημένων οφειλών ή χαμηλή
πιστοληπτική ικανότητα. Παράλληλα ανάλογα με την εξασφάλιση που υπάρχει
για ένα δάνειο το οποίο χορηγήθηκε από τις τράπεζες π.χ. στεγαστικά
απαιτούν μικρότερη κεφαλαιακή κάλυψη από ότι τα δάνεια ανοιχτού τύπου.
Με βάση αυτά η «Βασιλεία II» ενστερνίζεται μια εντελώς διαφορετική άποψη
από την «Βασιλεία I». Και αυτό γιατί η Βασιλεία II απομακρύνεται από την
φιλοσοφία ότι οι εποπτικοί κανόνες πρέπει να είναι ίσοι για όλα τα πιστωτικά
ιδρύματα(οπθ size fits all) αλλά αναγνωρίζει το γεγονός ότι όσο πιο εξελιγμένο
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και αποτελεσματικό είναι ένα Πιστωτικό ίδρυμα στην εκτίμηση και στην
διαχείριση των αναλαμβανομένων κινδύνων, τόσο λιγότερο κεφάλαιο θα
πρέπει να παρακρατά για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το νέο καθεστώς, οι
τράπεζες οφείλουν να αναγνωρίζουν τριών τύπων κινδύνων από τους οποίους
είναι υποχρεωμένες να προστατεύονται. Αυτοί είναι: ο πιστωτικός κίνδυνος, ο
οποίος και ήταν μέχρι σήμερα και ο κατ'

εξοχήν κίνδυνος τον οποίο

προσμετρούσαν οι τραπεζικοί οργανισμοί προκειμένου να οριοθετήσουν την
κεφαλαιακή επάρκεια τους, και ο οποίος πήγαζε από την πιθανότητα μη
αποπληρωμής του δανείου. Όσον αφορά το πιστωτικό κίνδυνο η Επιτροπή της
Βασιλείας προτείνει δύο προσεγγίσεις υπολογισμού των κεφαλαίων που ένα
πιστωτικό

ίδρυμα

Τυποποιημένη

πρέπει

να

διακρατεί

για

εποπτικούς σκοπούς:

την

και την Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμιση. Η δε τελευταία

αποτελείται από Θεμελιώδη προσέγγιση και την Εξελιγμένη. Η τυποποιημένη
προσέγγιση η οποία θεωρείται και η πιο απλή παύει πλέον να σταθμίζει τον
πιστωτικό κίνδυνο

διαχωρίζοντας τις χώρες με το αν είναι μέλη του ΟΟΣΑ ή

όχι και λαμβάνει πλέον υπόψη της τις αξιολογήσεις από τους εξωτερικού
οίκους για την πιστοληπτική ικανότητα που δημοσιεύουν. Στον Πίνακα 19
παρουσιάζονται οι βασικές προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για τον
καθορισμό των σταθμίσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου με βάση τις
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των εξωτερικών οίκων αξιολόγησης
(Standard & Poor's)
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αποτελέσματα παγκόσμιας έρευνας με τίτλο «Τρέχουσες Απόψεις για τη Βασιλεία II Έρευνα Κινδύνων» ("Current Views on Basel II
Ernst &
Young Risk Survey"). Σκοπός της έρευνας ήταν η μέτρηση του βαθμού ετοιμότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με τις απαιτήσεις της
Επιτροπής Βασιλείας (Basel II Accord) και ο εντοπισμός των κυριότερων θεμάτων και προβληματισμών, που αφορούν στην εφαρμογή τους. Η έρευνα
διενεργήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο με αποστολή ερωτηματολογίων σε υψηλόβαθμα στελέχη 309 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εκ των οποίων τα 142
αφορούσαν πιστωτικά ιδρύματα με πλήρη δραστηριοποίηση (retail and wholesale banking) γεωγραφικά κατανεμημένων
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και πιστωτικών συντελεστών μετατροπής 2

Πίνακας 18: Τυποποιημένη Προσέγγιση-Συνοπτική περιγραφή στάθμισης πιστωτικού κινδύνου
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εποπτικής αρχής για μείωση σε 50%

γ) 100% εφόσον ειδικές προβλέψεις > 50% του ληξιπρόθεσμου ποσού, αλλα με διακριτική ευχερεια της

------------------------------------------------------------------------------------ ------ ;-------------- ;----- ;---------

β) ιοο% εφόσον ειδικές προβλέψεις > 20% του ληξιπρόθεσμου ποσού

α) 150% εφόσον ειδικές προβλέψεις < 20% του ληξιπρόθεσμου ποσού
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Έτσι

τα

κυριότερα

σημεία

της

Τυποποιημένης
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Προσέγγισης

συνοψίζονται ως εξής:
■

Η στάθμιση των απαιτήσεων ενός ΠΙ εξαρτάται από τη φύση του

αντισυμβαλλόμενου /εκδότη, το είδος της απαίτησης και την αξιολόγηση της
πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη / εκδότη.
■

Η επιτροπή της Βασιλείας δίνει την δυνατότητα στις εθνικές εποπτικές

αρχές να αποφασίσουν για την αντιμετώπιση μιας σειράς θεμάτων
■

Τα δάνεια που είναι πλήρως εξασφαλισμένα με υποθήκες αστικών

ακινήτων σταθμίζονται με συντελεστή 35% ενώ εκείνα που είναι με υποθήκες
εμπορικών ακινήτων με 100%
■

Η επιτροπή της Βασιλείας αναγνωρίζει τη διαφορετική φύση των

εργασιών λιανικής τραπεζικής(εκτός στεγαστικών δανείων) και επιβάλλει
χαμηλότερο συντελεστή στάθμισης 75% σε σύγκριση με τη δανειοδότηση
των επιχειρήσεων
Από την άλλη πλευρά η υιοθέτηση της προσέγγισης των εσωτερικών
συστημάτων διαβάθμισης πιστωτικού κίνδυνου αποτελεί το πιο καινοτόμο
τμήμα των νέων προτάσεων. Η μεθοδολογία αυτή είναι εξελικτική και
κλιμακούμενη και αποτελείται από δύο επιμέρους προσεγγίσεις την Θεμελιώδη
και την Εξελιγμένη.

Η εν λόγω προσέγγιση χρησιμοποιεί

μια συνεχή

συνάρτηση συντελεστών στάθμισης αντανακλώντας έτσι όλο το φάσμα της
πιστοληπτικής ικανότητας και της πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης αό τους
πελάτες, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο πληρέστερη διαφοροποίηση του
πιστωτικού κινδύνου.
Ο λειτουργικός κίνδυνος, ο οποίος πηγάζει από ανεπαρκείς εσωτερικές
διαδικασίες,

και

ο

οποίος

θα

αναγκάσει

τα

πιστωτικά

ιδρύματα

να

προχωρήσουν σε πλήρη αναδιάρθρωση των λειτουργιών τους και των
συστημάτων προκειμένου να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα έτσι ώστε να
αποδεσμεύσουν εποπτικά κεφάλαια και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους.
Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή Βασιλείας ορίζει ως λειτουργικό κίνδυνο την
πραγματοποίηση ζημιών, είτε από ανεπαρκείς ή εσφαλμένες εσωτερικές
διαδικασίες, συστήματα ή ανθρώπινο παράγοντα, είτε από εξωτερικά αίτια.
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Στον παραπάνω ορισμό περιλαμβάνονται
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και ο νομικός κίνδυνος ενώ

εξαιρούνται οι κίνδυνοι φήμης και στρατηγικής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
Η Επιτροπή Βασιλείας προκειμένου να υπολογίζονται οι κεφαλαιακές
απαιτήσεις

έναντι

αυτού

του

κινδύνου

προτείνει

τρεις

εναλλακτικές

προσεγγίσεις:
1. την προσέγγιση του Βασικού Δείκτη
2. την Τυποποιημένη προσέγγιση
3. τις Εξελιγμένες Μεθόδους Μέτρηση
Και οι τρεις αυτές προσεγγίσεις παρουσιάζουν μια βαθμιαία αυξανόμενη
πολυπλοκότητα, η οποία όμως αναμένεται να αποφέρει μια κλιμακούμενη
μικρότερη κεφαλαιακή απαίτηση. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι για την ανάπτυξη
των δύο πρώτων προσεγγίσεων η Επιτροπή της Βασιλείας βασιζόμενη μεταξύ
άλλων και στα αποτελέσματα των διερευνητικών ποσοτικών μελετών που
πραγματοποιήθηκαν, εκτίμησε ότι τα Πιστωτικά Ιδρύματα διακρατούν κατά
μέσο όρο το 12% του οικονομικού τους κεφαλαίου για την αντιμετώπιση του
λειτουργικού κινδύνου.
Ο

κίνδυνος της αγοράς, ο οποίος είναι

αποτέλεσμα

εξωγενών

παραγόντων της διεθνούς αγοράς που μπορούν να επηρεάσουν τις παρούσες
αξίες του εμπορικού χαρτοφυλακίου των τραπεζών.
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω μια νέα εποχή εγκαινιάζεται για τους
τραπεζικούς οργανισμούς των χωρών μελών της ΕΕ. Από αυτό το γεγονός δεν
θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση τα κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα. Είναι
και γι' αυτό τον λόγο που απαιτείται άμεση αλλαγή πλεύσης για τις τράπεζες
στην Κύπρο. Τα δυσμενή δανειακά χαρτοφυλάκια με τις υψηλές επισφάλειες
που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα την δραστική μείωση
της κερδοφορίας αλλά και οι ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες με το υψηλό
λειτουργικό κόστος θα οδηγήσουν σε σημαντικές δεσμεύσεις κεφαλαίων με
αποτέλεσμα να επηρεάσουν ακόμη περισσότερο την κερδοφορία.
Τέλος, ο κίνδυνος της αγοράς ο οποίος πηγάζει από παράγοντες της
διεθνούς αγοράς που δύναται να επηρεάσουν την παρούσα αξία του
χαρτοφυλακίου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Είναι και γι' αυτό τον λόγο που η
Επιτροπή της Βασιλείας αναγνωρίζει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να
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μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών,

ώστε να

86

μπορούν οι

επενδυτές να αξιολογούν και να κατανοούν καλύτερα του αναλαμβανόμενους
κινδύνους και τις μεθόδους διαχείρισης τους. Με αυτό τον τρόπο γίνεται
κατορθωτό οι αγορές να συμβάλλουν στην αποτελεσματική εποπτεία του
χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς θα απαιτούν για κάθε πιστωτικά
ίδρυμα υψηλότερο ή χαμηλότερο κόστος κεφαλαίων, ανάλογα με το ύψος των
αναλαμβανόμενων κινδύνων και τις διαδικασίες και μεθοδολογίες διαχείρισης
τους.
Έτσι

με την εφαρμογή των νέων προτάσεων,

δημοσιοποίηση

στοιχείων

χρηματοοικονομική

μετατοπίζεται

ανάλυση

στην

ανάλυση

από
των

τη

η έμφαση στη
λογιστική

κινδύνων

και

και
της

κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών
Οι νέες προτάσεις που κατατέθηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας
σίγουρα κινούνται σε σωστή κατεύθυνση αφού οι προτεινόμενες προσεγγίσεις
συγκριτικά με το ισχύον καθεστώς είναι πληρέστερες και πιο ευαίσθητες στις
μεταβολές του κινδύνου, παρέχοντας ταυτόχρονα στα πιστωτικά ιδρύματα
μεγαλύτερο φάσμα μείωσης του. Και αυτό αποτελεί πεποίθηση πολλών
πιστωτικών ιδρυμάτων παγκοσμίως. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα 1 που
πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα από την Ernst
& Young

(πρωτοπόρος εταιρία

παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών), προκύπτει ότι το 26% των ερωτηθέντων
εκφράζει την πεποίθηση ότι η εφαρμογή των απαιτήσεων της Βασιλείας II θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ήδη έχει ανακοινωθεί,
ενώ το 54% είναι σχεδόν βέβαιο.
Επίσης το 50% των πιστωτικών ιδρυμάτων θεωρεί ότι η Βασιλεία II θα
ενεργήσει καταλυτικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ενώ το 29%
θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει

καμία μεταβολή. Αξίζει να σημειωθεί ότι

περισσότερα από τα μισό πιστωτικά ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στο
χώρο του retail banking θεωρούν σίγουρη την απόκτηση ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος από την υιοθέτηση των απαιτήσεων της Βασιλείας II. Το 40%
όμως των ερωτηθέντων εκφράζει αβεβαιότητά σχετικά με την επίπτωση της
Βασιλείας II στη διαμόρφωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Στο 75%
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ανέρχονται τα πιστωτικά ιδρύματα, που πρόκειται να υιοθετήσουν τη Μέθοδο
Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (Internal Ratings Based), στη θεμελιώδη (30%) ή
την εξελιγμένη μορφή της (45%), ως μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών
απαιτήσεων. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η επίπτωση των απαιτήσεων της
Βασιλείας II σε επενδύσεις στη Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management). Σε
ποσοστό 85% τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρούν ότι θα υπάρξει
σημαντική αύξηση των εν λόγω επενδύσεων την επόμενη τριετία, η οποία θα
κυμανθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (40% αύξηση σε σχέση με τις
επενδύσεις των δύο προηγούμενων ετών).
Όπως φαίνεται λοιπόν και από τα πιο πάνω μια νέα επόχη αρχίζει για τα
πιστωτικά ιδρύματα και τον ρόλο τους διεθνώς.

Επομένως οι κυπριακές

τράπεζες πρέπει άμεσα να προχωρήσουν στην υιοθέτηση των νέων αυτών
οδηγιών προκείμένου να εναρμονίσουν της κεφαλαιακές απαιτήσεις με τους
πιστωτικούς κινδύνους που αναλαμβάνουν. Πρέπει να προσαρμόσουν και να
εκσυγχρονίσουν

τα

συστήματα

διαχείριση

κινδύνου

καθώς

και

να

διαμορφώσουν νέες πρακτικές στην αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση
και διαχείριση των κινδύνων έτσι ώστε να καταφέρουν να αποκτήσουν υγιή
χαρτοφυλάκια που θα τους εξασφαλίζουν μεγαλύτερη κερδοφορία και θα τους
προσδίδουν το ανταγωνιστικό εκείνο πλεονέκτημα που θα τους δώσει ώθηση
για μεγαλύτερη ανάπτυξη και διεθνοποίηση. Και αυτό σε ένα δύσκολο
περιβάλλον αφού εύκολα μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο τραπεζικός
κλάδος της Κύπρου αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, που για πρώτη φορά
καλείται να αντιμετωπίσει τόσες πολλές προκλήσεις μαζικά. Το σίγουρο είναι
ότι όλες οι Τράπεζες δεδομένης της διεθνής τους παρουσίας διαθέτουν τα
στελέχη εκείνα με την απαιτούμενη εμπειρία για να τις οδηγήσουν στην νέα
τάξη πραγμάτων και να καταστήσουν τους τραπεζικούς οργανισμούς της
Κύπρου και πάλι σε βασικούς κινητήριους μοχλούς της οικονομίας του τόπου.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°
Μέσα από την πιο πάνω μελέτη διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι η κυπριακή
οικονομία διαχρονικά παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα που αναμφίβολα την
καθιστά αντικείμενο προς συζήτηση στην διεθνή οικονομία. Και αυτό γιατί
μέσα από μια καταστροφική κατάσταση στην οποία περιήλθε το 1974 από την
Τουρκική εισβολή κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανακάμψει και
να αποτελεί σήμερα ένα πρότυπο οικονομίας το οποίο πολλές χώρες της
Ευρώπης θα ζήλευαν. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου το γεγονός ότι από τις δέκα
χώρες της τελευταίας διεύρυνσης της ΕΕ η Κύπρος ίσως ήταν η μόνη χώρα
που σχεδόν πληρούσε όλα τα κριτήρια του Μάαστριχ για την ονομαστική
σύγκλιση αλλά και το κατά κεφαλήν εισόδημα της είναι κατά πολύ υψηλότερο
από αυτό άλλων εταίρων. Φυσικά όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα μιας σκληρής
και επίπονης προσπάθειας η οποία ξεκίνησε από τις πρώτες μέρες μετά την
εισβολή του 74 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Έτσι αν θέλαμε να
συνοψίσουμε το πώς η Κύπρος έφτασε σε αυτό το σημείο, θα λέγαμε ότι
βοήθησαν οι πιο κάτω παράγοντες:
■

Η γρήγορη αναδιάρθρωση της κρατικής μηχανής ώστε να μπορέσει να

γίνει εφικτή η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών στοιχείων της χώρας
που ήταν στις ελεύθερες περιοχές
■

Τα πολλά αλλά και άμεσα κίνητρα τα οποία δόθηκαν σε κύπριους

επιχειρηματίες έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε αντικατάσταση των χαμένων
τουριστικών καταλυμάτων για να μπορέσει η Κύπρος να διατηρήσει την
τουριστική της βιομηχανία καθώς επίσης και η σωστή προώθηση που έγινε
διεθνώς για να καταστεί η Κύπρος αυτό που λέμε σημαντικός τουριστικός
προορισμός. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η τουριστική βιομηχανία αποτελεί
το 30% περίπου του ΑΕΠ.
■

Οι σωστή κατανομή και εκμετάλλευση των μεταβιβαστικών πληρωμών

που διοχετεύτηκαν μέσω του κράτους σαν βοήθεια από ξένες χώρες ως
ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Κυπρίους.
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σημαντική
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θέση

που
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μαζί

με

τις
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πολιτικές
κέντρο

συναλλαγών των τριών ηπείρων που ενώνει: Ευρώπη, Ασία, Αφρική.
■

Οι προσπάθειες των κυπριών επιχειρηματιών οι οποίοι διακατέχονταν

από όραμα και αγάπη για τον τόπο τους.
Όλα τα πιο πάνω βοήθησαν την οικονομία να ανακάμψει και βελτίωσαν
σε σύντομο χρονικό διάστημα όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη. Παράλληλα με
την εφαρμογή μια σωστής νομισματικής πολιτική η οποία εξασφάλιζε
σταθερότητα στις τιμές δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας
επέδρασε καταλυτικά στην ανάπτυξη. Σε συνέχεια όλων των προηγούμενων
και μέσα από την προσπάθεια πάντα η Κύπρος να είναι μέσα στις εξελίξεις
πορεύεται στην ευρωπαϊκή προοπτική. Έτσι πρωταρχικός στόχος μετά την
προσχώρηση στην μεγάλη οικογένεια της ΕΕ είναι η είσοδος του κυπριακού
νομίσματος στο ERM II

και την τελική υιοθέτηση του ευρώ. Ήδη όλα

δείχνουν και από τις δηλώσεις των αρμόδιων φορέων ότι αρχές του 2005 η
Κύπρος θα προχωρήσει σε αίτηση για ένταξη στο ERM II. Σίγουρο είναι ότι
αυτή η προσπάθεια θα δώσει μια εντελώς διαφορετική ώθηση στην Κυπριακή
οικονομία και αυτό γιατί:
■

Θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών προϊόντων,

αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τις εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ
βελτιώνοντας έτσι το

εμπορικό ισοζύγιο και κατ' επέκταση το ισοζύγιο

πληρωμών
■

Αίρονται οι συναλλαγματικοί φραγμοί, η Κύπρος δεδομένης της

υποτίμησης που θα προηγηθεί καθίσταται φθηνότερος προορισμός και έτσι
δίνεται η δυνατότητα προσέλκυσης μεγαλύτερου μεριδίου τουρισμού και από
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, παύοντας έτσι να έχει μεγάλη εξάρτηση από
το Ην. Βασίλειο.
■

Η ένταξη στο ERM II θα βοηθήσει να εκσυγχρονιστεί η οικονομία της

χώρας και παράλληλα θα επιβάλει μια πιο σίγουρη και πιο σταθερή οικονομική
και νομισματική πολιτική με την υιοθέτηση του ευρώ. Αξίζει να σταθούμε στην
ανεξαρτητοποίηση της κεντρικής τράπεζας της Κύπρου η οποία θα ασκεί την
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νομισματική πολιτική με γνώμονα την σταθερότητα των τιμών και της
οικονομίας και όχι την εξυπηρέτηση του κρατικού μηχανισμού.
■

Η Κύπρος θα συμμετέχει πλέον στον σκληρό πυρήνα των ευρωπαϊκών

κρατών και θα την καθιστά ισότιμο μέλος στα υψηλά κέντρα αποφάσεων.
■

Ένα άλλο σημαντικό όφελος το οποίο προκύπτει από την υιοθέτηση

του ευρώ είναι η εξάλειψη των συναλλαγματικών κινδύνων για όλες τις
συναλλαγές μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, καθώς και την εξάλειψη
του υψηλού κόστους συναλλαγών που χαρακτηρίζει τις διεθνείς πληρωμές και
εισπράξεις. Αυτό θα την βοηθήσει να καταστεί ένα ισχυρό κέντρο προσφοράς
υπηρεσιών χρηματοοικονομικής φύσεως που θα εξυπηρετεί Ευρώπη, Ασία και
Αφρική.
Φυσικά, όλα τα πιο πάνω δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν εφικτά αν
σημαντικός αρωγός στην οικονομία του τόπου δεν ήταν οι τράπεζες της
Κύπρου. Παραδοσιακά από την ίδρυση του κυπριακού κράτους αλλά και πιο
μπροστά τα Πιστωτικά Ιδρύματα της Κύπρου διαδραμάτιζαν σημαίνοντα ρόλο
στην οικονομία του τόπου μέσω των πολιτικών που υιοθετούσαν και
εφάρμοζαν. Ιδιαίτερα θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι με την πολιτική
τους μετά το 1974 βοήθησαν στην ταχύτατη ανάκαμψη της οικονομίας αλλά
και με την τάση πάντα του εκσυγχρονισμού τις βοήθησε έτσι ώστε να
συνδράμουν

στην

δημιουργία

ενός

εξελιγμένου

χρηματοοικονομικού

περιβάλλοντος, που ενέπνεε μεγάλη εμπιστοσύνη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η
Κύπρος να καταστεί κέντρο τραπεζικών εργασιών στην ευρύτερη περιοχή.
Αυτή η προσπάθεια φυσικά δεν πρέπει να παραμείνει ημιτελής. Με τα
νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην Κύπρο μετά την ένταξη στην ΕΕ και
συνάμα

την

επικείμενη

ένταξη

στον

Μηχανισμό

Συναλλαγματικών

toOTpcbv(ERM II), το όλο σύστημα θα πρέπει να μετεξελιχθεί. Έτσι με την
συσσωρευμένη εμπειρία που έχουν αποκομίσει τα κυριότερα Πιστωτικά
Ιδρύματα της Κύπρου από την διεθνή δραστηριότητα τους αλλά και με την
υποχρέωση τους να προσαρμοστούν άμεσα με τους νέους κανόνες που θέτει
η επιτροπή της Βασιλείας για του πιστωτικούς οργανισμούς (Συμφωνία της
Βασιλείας II) θα πρέπει να είναι έτοιμα στο να συνδράμουν στην επιτυχή
εφαρμογή της νέας τάξης πραγμάτων που ξημερώνει για την Κύπρο. Έτσι
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άμεσα τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προγραμματίσουν τις αλλαγές που
θα προχωρήσουν με μια παράλληλη προσπάθεια υπολογισμού του κόστους
μετάβασης στην νέα εποχή που θα προκύψει για τον τόπο, την εποχή της ΕΕ
και του Ευρώ.
Τέλος, η μεγαλύτερη πρόκληση που ίσως να

αντιμετωπίζουν όλοι οι

Κύπριοι σήμερα είναι ότι για πρώτη φορά η Κυπριακή Δημοκρατία καταφέρνει
ως κράτος να αποδράσει από τα στενά όρια της καθημερινότητας που
δημιουργεί το κυπριακό πρόβλημα και να καταστεί μέλος μια μεγάλης
ευρωπαϊκής οικογένειας με απώτερο στόχο την τελική πολιτική ολοκλήρωση.
Η Κύπρος άλλωστε το δικαιούται ιστορικά και πολιτιστικά.
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