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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ κειέηε απηή θαηαηίζεηαη ζε κηα ζηηγκή φπνπ ε θππξηαθή νηθνλνκία 

βξίζθεηαη ζε βαζεηά θξίζε θαη ηαπηφρξνλα ε ζπξξίθλσζε ζπλερίδεηαη.  Έρεη 

θαηαηεζεί ε άπνςε φηη ελδερνκέλσο ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηεο 

θππξηαθήο νηθνλνκίαο λα είλαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο 

ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαζψο θαη ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα.   

 

Ν ζηφρνο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε αλάιπζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα ηεθηαηλφκελα θαη ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ απψιεηα ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα 

αμηνινγήζνπκε θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο είλαη δπλαηφ λα απνθαηαζηαζεί ε 

εκπηζηνζχλε νχησο ψζηε νη Θχπξηνη πνιίηεο, νη απφδεκνη αιιά θαη μέλνη 

θαηαζέηεο θαη επελδπηέο λα θαηαζέηνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο θαη πάιη ζε 

θππξηαθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Ρν δεχηεξν ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη απηφ 

ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη δηάθνξνη ηξφπνη πνπ ζα βνεζήζνπλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ.   

 

Θεσξήζακε φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα επηθεληξσζνχκε απνθιεηζηηθά ζηα 

πξνβιήκαηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Όκσο κεζνδνινγηθά ήηαλ ελδεδεηγκέλν 

λα έρνπκε κηα πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε.  Γηα παξάδεηγκα, θαη κεηαμχ 

άιισλ, νη εμειίμεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηα 

απνπιεξσκήο δαλείσλ. 

 

Ρν πξψην θεθάιαην κε ηίηιν Υαπακηηπιζηικά ηος Κςππιακού Σπαπεζικού 

Σομέα επηθεληξψλεηαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηε κεγέζπλζε ηνπ 

ηνκέα. Ξξνεγνπκέλσο πεξηγξάθνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νηθνλνκίαο.  Πην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνληαη επίζεο δεδνκέλα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαζψο θαη δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηε δηνίθεζε, ηε 

δηεχζπλζε, ηε δηάξζξσζε θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ.  

 

Ρν δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεη ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

ηξαπεδηθή θξίζε.  Πηα πιαίζηα απηά εμεηάδνληαη νη ελδνγελείο θαη νη 
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εμσγελείο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Νη ελδνγελείο 

παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηηο πξαθηηθέο ησλ ηξαπεδψλ, ζηηο 

δαλεηνδνηήζεηο θαη ηελ επνπηεία.  Νη εμσγελείο παξάγνληεο αλαθέξνληαη 

ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο 

επηπηψζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα.  Αλαιχνπκε ηηο ππεξβνιέο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία είραλ δεκηνπξγεζεί.  

Δπηπξφζζεηα, αμηνινγνχληαη νη απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηα 

απνηειέζκαηα. 

 

Πην ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν Οι Πποκλήζειρ ηος Σπαπεζικού ςζηήμαηορ και 

η Ππαγμαηική Οικονομία αμηνινγνχληαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα, ηα κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα, ε ξεπζηφηεηα, ην κεξίδην αγνξάο θαζψο θαη ε 

δηαζχλδεζε πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηξαπεδηθνχ ηνκέα.  Έλα βαζηθφ 

δήηεκα είλαη ην θαηά πφζνλ είλαη δπλαηφ λα αλακέλνπκε ιχζεηο ζην ζέκα 

ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ κε ηελ πθηζηάκελε θηινζνθία ηεο Ρξφηθαο θαη ηελ θαηά γξάκκα 

ηήξεζε ηνπ Κλεκνλίνπ.   

 

Ρέινο ζην ηειεπηαίν θεθάιαην κε ην ζέκα ςμπεπάζμαηα και Διζηγήζειρ 

θαηαζέηνπκε εηζεγήζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ.  Ρα ζέκαηα απηά αληηθξίδνληαη ζηα πιαίζηα κηαο 

ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη κηαο νινθιεξσκέλεο 

πνιηηηθήο γηα έμνδν απφ ηελ θξίζε. 
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I. ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΣΗΘΑ ΣΟΤ ΘΤΠΡΗΑΘΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΘΟΤ ΣΟΚΔΑ 

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκίαο 

Αθαζάξηζην Δγρψξην Ξξντφλ (ΑΔΞ): Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

Θχπξν είρε κεγάιε αχμεζε θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο λέαο ρηιηεηίαο, κε 

κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ΑΔΞ 3,0% ζε πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο, 

πνζνζηφ δηπιάζην απφ απηφ ηεο δψλεο ηνπ επξψ (European Commission, 

2013). Πην πην θάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε εμέιημε ηνπ ΑΔΞ απφ ην 2008 

θαζψο θαη νη πξνβιέςεηο γηα ην 2014. Πεκεηψλεηαη φηη ε Θχπξνο απφ ην 

1996 κέρξη θαη ην 2008 θαηέγξαθε δηαρξνληθά ζεηηθνχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο. Ρν ΑΔΞ θαηά ηελ ηξηεηία 2008-2011 παξνπζίαζε κηθξέο 

δηαθπκάλζεηο θαη θηλήζεθε ζε επίπεδα γχξσ απφ ηα €15 δηζεθαηνκκχξηα ζε 

ζηαζεξέο ηηκέο αγνξάο. Απφ ην 2011 άξρηζε ε θαηεθνξηθή πνξεία  ηνπ ΑΔΞ 

ε νπνία ζπλερίδεηαη.  Πεκεηψλεηαη φηη ε νηθνλνκία θαηαγξάθεη ήδε 7 

ηξίκελα ζπλερφκελεο χθεζεο, ελψ θαη ην 2014 αλακέλεηαη λα ζπλερηζζεί ε 

πησηηθή πνξεία ηνπ ΑΔΞ επηβαξχλνληαο ην αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ θιίκα.  

 

Πχκθσλα κε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο ηνπ Κλεκνλίνπ ην 2013 ην ΑΔΞ ζα 

ζεκείσλε πηψζε ε νπνία ππνινγηδφηαλ λα θζάζεη ζην -8,7% ζε ζηαζεξέο 

ηηκέο αγνξάο. Ξαξ’ φια απηά ζχκθσλα κε ηα πξνθαηαξηηθά ζηνηρεία 

πξνθχπηεη φηη ε κείσζε ηνπ ΑΔΞ γηα ην 2013 είλαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο θαηά 

3% κηθξφηεξε απφ φ,ηη αξρηθά ππνινγίζηεθε.  Ρν πην πάλσ ρξήδεη    

πεξαηηέξσ αλάιπζεο αθνχ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην κέγεζνο ηεο θξίζεο θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε απηήο απφ ηελ θνηλσλία. Αξρηθέο εθηηκήζεηο ζεκεηψλνπλ 

φηη θππξηαθέο επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνζεκαηηθά 

ηα νπνία είραλ. Έηζη, ε θαηαλάισζε ήηαλ κεγαιχηεξε γηα ην 2013 απφ φ,ηη 

ππνινγίζηεθε. Όκσο, ζε απηφ ην ζεκείν είλαη δχζθνιν λα εμαρζνχλ αθξηβή 

ζπκπεξάζκαηα. Δπηπξφζζεηα, αμηνινγψληαο ηε κείσζε ηνπ ΑΔΞ ζε 

ηξέρνπζεο ηηκέο ην 2013, ε νπνία έθζαζε ην 7,3%, ππνγξακκίδεηαη φηη ζε 

έλα πεξηβάιινλ απνπιεζσξηζκνχ ν ππνινγηζκφο ηνπ ΑΔΞ ζε ζηαζεξέο 

ηηκέο ηείλεη λα δεκηνπξγεί κηα ξνπή πξνο κηθξφηεξε εθηίκεζε ηεο χθεζεο. 
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Πηηο πην θάησ παξαζηάζεηο παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ ΑΔΞ1 ηεο Θχπξνπ 

ηφζν ζε ζηαζεξέο ηηκέο αγνξάο2 φζν θαη ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο.3  

 
Γηάγξακκα Η.1 

 

Ξεγή: Cystat (2013) θαη IMF (2013) 
 

Γηάγξακκα Η.2 

 

Ξεγή: Cystat θαη IMF (2013) 

                                                           
1
 Πηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΑΔΞ ζε ζηαζεξέο ηηκέο αγνξάο ππάξρεη ξχζκηζε γηα ηνλ 

πιεζσξηζκφ ελψ ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο δελ ππάξρεη.  Γη’ απηφ πξνθχπηεη ε δηαθνξά 

ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο. 
2 Γηα ην 2013 ηα ζηνηρεία είλαη πξνθαηαξηηθά ελψ γηα ην 2014 παξνπζηάδνληαη νη 

πξνβιέςεηο βάζεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Κλεκνλίνπ. 
3 Γηα ην 2012 ηα ζηνηρεία είλαη πξνθαηαξηηθά ελψ γηα ην 2013 θαη 2014 παξνπζηάδνληαη νη 

πξνβιέςεηο βάζεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Κλεκνλίνπ. 



9 

Θαηά Θεθαιή ΑΔΞ ζε ηηκέο αγνξάο: Ρν θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ ζε ηηκέο αγνξάο 

είλαη έλα κέηξν ηνπ κέζνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο ζηε ρψξα. Ν δείθηεο 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα δψζεη κηα εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο 

κηαο ρψξαο ρσξίο λα κπνξεί λα απνηειεί ην κφλν ή απφιπην θξηηήξην. Ν πην 

θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ ζε ηηκέο αγνξάο ζηελ 

Θχπξν θαη ζηηο ρψξεο ηηο επξσδψλεο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ην 

πξαγκαηηθφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ ζηελ Θχπξν είλαη αηζζεηά θάησ απφ ηνλ 

κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο ελψ παξαηεξείηαη θαη ζηαδηαθή 

ζπξξίθλσζε ηνπ ε νπνία θαη αλακέλεηαη λα ζπλερηζζεί ιφγσ ησλ κεηψζεσλ 

ζε κηζζνχο. 

 
Πίλαθαο Η.1 

Θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ηηκέο αγνξάο (€) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Θύπξνο 19.600 18.700 18.500 18.100 17.4004 

Δπξωδώλε(17) 26.400 25.100 25.600 25.900 25.700 

Ξεγή: Eurostat (2014) 

 

Γεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα/πιεφλαζκα Θεληξηθήο Θπβέξλεζεο: Ζ Θχπξνο 

δηαρξνληθά θαηέγξαθε δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ην νπνία ήηαλ κηθξνχ-

κέηξηνπ κεγέζνπο, ελψ ζε πεξηφδνπο κεγάιεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

(2007/2008) θαηέγξαθε κηθξνχ κεγέζνπο πιενλάζκαηα. Κεηά ην 2008 θαη 

σο ζπλέπεηα αξθεηψλ παξαγφλησλ, αλάκεζα ζε άιινπο, ε επξψ-θξίζε, ε 

θαζπζηέξεζε ιήςεο κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ν 

βξαρππξφζεζκνο θξαηηθφο δαλεηζκφο, ε ζπλερήο αχμεζε ησλ κηζζψλ  θαη ε 

κεησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο ζηα πιαίζηα ηεο 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο νδήγεζαλ ηε ρψξα ζε κεγάια δεκνζηνλνκηθά 

ειιείκκαηα. Ρα πξνθαηαξηηθά ζηνηρεία γηα ην 2013 δείρλνπλ φηη ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο ρψξαο ζα είλαη παξνκνίνπ κεγέζνπο κε ην 

2012. Πχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Κλεκνλίνπ, ην 2015 ππνινγίδεηαη 

λα θαηαγξαθεί πξσηνγελέο πιεφλαζκα. πνγξακκίδεηαη φηη ε αδπλακία ηνπ 

θξάηνπο λα έρεη ηζνξξνπεκέλν θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κείσζε ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ λα παξέρεη ηελ αλάινγε νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηνλ 

                                                           
4 Ξξνθαηαξηηθά ζηνηρεία. 
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ηξαπεδηθφ ηνκέα φηαλ απηφο ηε ρξεηάζζεθε κε απνηέιεζκα λα ζηξαθεί ζε 

εμσηεξηθή ππνζηήξημε. 

Πίλαθαο Η.2 

Γεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα (-) / πιεόλαζκα (+) Θεληξηθήο Θπβέξλεζεο 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Πνζνζηηαία 

κεηαβνιή 

0,9 -6,1 -5,3 -6,3 -6,4 -5,95 -6,66 

Ξεγή: ΘΡΘ (2013)  

 
Γεκφζην ρξένο: Ρν δεκφζην ρξένο ηεο Θχπξνπ απμαλφηαλ κε γνξγνχο 

ξπζκνχο απφ ην 2008 σο ζπλέπεηα δηαθφξσλ παξαγφλησλ φπσο ε απνπζία 

δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο κε έγθαηξεο ιήςεο δεκνζηνλνκηθψλ 

κέηξσλ. Πχκθσλα κε ηα πξνθαηαξηηθά ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ην 2013, 

ην δεκφζην ρξένο ηεο Θχπξνπ αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ην 110% ηνπ ΑΔΞ. 

Ρν δεκφζην ρξένο αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία 

ηνπιάρηζην θαη ηα επφκελα δχν έηε (2014-2015) ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ Κλεκνλίνπ θαη ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο. 

 
Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο7 ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. 

Γηάγξακκα 

Η.3  

Ξεγή: Eurostat θαη IMF (2013) 

                                                           
5 Ξξνβιέςεηο ηνπ ΓΛΡ βάζεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Κλεκνλίνπ. 
6 Ξξνβιέςεηο ηνπ ΓΛΡ βάζεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Κλεκνλίνπ. 
7 Γηα ηα έηε 2013 θαη 2014 αλαθέξνληαη νη πξνβιέςεηο ηνπ ΓΛΡ βάζεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ 

Κλεκνλίνπ. 
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Ηδησηηθφ ρξένο: Ρν πνζνζηφ ηδησηηθνχ ρξένπο/ΑΔΞ δείρλεη ηα ηεξάζηηα 

πνζά ρξένπο πνπ δηαρξνληθά δεκηνχξγεζαλ νη θππξηαθέο επηρεηξήζεηο θαη 

λνηθνθπξηά. Κεηαμχ άιισλ, νη επλντθέο ζπλζήθεο ρξεκαηνδφηεζεο, ε 

επέθηαζε ηεο πίζησζεο θαη νη ζηαζεξέο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ 

ζπλέηεηλαλ ζηελ ππεξρξέσζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (λνηθνθπξηά θαη 

επηρεηξήζεηο). Όπσο θαίλεηαη ζην πην θάησ δηάγξακκα θαηά ηελ πεξίνδν 

2006-2012 ππήξμε αχμεζε ζην ρξένο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πέξαλ ηνπ 50% 

ηνπ ΑΔΞ. Ρν 2012 ε Θχπξνο βξηζθφηαλ ζηελ ηξίηε ζέζε αλάκεζα ζηηο 

ρψξεο ηηο ΔΔ κε ην ςειφηεξν πνζνζηφ ηδησηηθνχ ρξένπο ην νπνίν 

πξνζέγγηζε ην 300% ηνπ ΑΔΞ.  

 

πνινγίδεηαη φηη θαη ηα επφκελα δχν έηε (2013-2014) ην ηδησηηθφ ρξένο ζα 

εμαθνινπζήζεη λα βξίζθεηαη ζε ςειά επίπεδα ελψ ζηαδηαθά αλακέλεηαη ε 

κείσζε ηνπ.  Απηφ ππνινγίδεηαη φηη ζα είλαη απνηέιεζκα ηεο απνκφριεπζεο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηεο ζηελφηεηαο παξνρήο δαλείσλ θαηά θχξην 

ιφγν. Ζ ηήξεζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ Κλεκνλίνπ γηα ξεπζηνπνηήζεηο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηε 

κείσζε ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο.  Όκσο ην θνηλσληθφ θφζηνο αλακέλεηαη λα 

είλαη πνιχ ςειφ. 

Γηάγξακκα Η.4 

 

Ξεγή: Eurostat (2013) 
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Αλεξγία: Πην επφκελν δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ν ξπζκφο αλεξγίαο ζηελ 

Θχπξν θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2013. Γηαρξνληθά ε ρψξα θαηέγξαθε 

ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο. Ρν 2008 ε Θχπξνο παξνπζίαζε απφ ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ζηελ ΔΔ κε 3,7%. Απφ ηφηε ν δείθηεο 

αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία θαη ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2013 

ππέξηεηξαπιαζηάζηεθε θζάλνληαο ην 16,5 %. Οαγδαία ππήξμε ε αχμεζε 

ηεο αλεξγίαο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, πεξίπνπ θαηά 4,5 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο. O αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 

2014, έθηαζε ηα 53.204 πξφζσπα ζεκεηψλνληαο κηθξή αχμεζε απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα. Ν κέζνο φξνο ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ γηα 

νιφθιεξν ην 2013 αλήιζε ζε 46.765 πξφζσπα ζε ζχγθξηζε κε 36.362 

πξφζσπα γηα ην 2012 ζεκεηψλνληαο αχμεζε 28,6% (Cystat, 2013). 

πνγξακκίδεηαη φηη ε ρψξα θαηέγξαςε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ζηελ αλεξγία 

αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ελψ ζηαδηαθά μεπέξαζε ην 

κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο πνπ θπκαίλεηαη ζην 12,1 % θαη ηεο 

Δπξψπεο ησλ 28 πνπ βξίζθεηαη ζην 10,9% (Eurostat, 2013).  

 

Κε ηηο βξαρππξφζεζκεο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο λα είλαη δπζνίσλεο ε 

δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη ε 

αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη πνιχ δχζθνιε. Ρν πξφβιεκα ηεο 

ππναπαζρφιεζεο απμάλεηαη ελψ ηαπηφρξνλα παξαηεξείηαη θαη απμεκέλε 

ηάζε κεηαλάζηεπζεο αξθεηψλ Θππξίσλ. πνινγίδεηαη φηη ε αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο ζα ζπλερίζεη θαη ην 2014 φπνπ ππνινγίδεηαη λα βξίζθεηαη πεξίπνπ 

ζην 20%. 

 

Πεκεηψλεηαη επίζεο φηη έλαο κε επθαηαθξφλεηνο αξηζκφο Θππξίσλ ζα 

αλαδεηήζεη επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζε άιιεο ρψξεο.  Ξαξάιιεια πνιινί 

Θχπξηνη πνπ ζπνπδάδνπλ ζην εμσηεξηθφ ζα αλαδεηήζνπλ επθαηξίεο εθηφο 

Θχπξνπ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  Ζ δεκνγξαθηθή 

αηκνξξαγία πνπ παξαηεξείηαη είλαη κεγάιε θαη αλαπφθεπθηα εκπεξηέρεη 

πνιπδηάζηαηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. 
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Γηάγξακκα 

Η.5

 

Ξεγή: Cystat(2014) 

 

Ξιεζσξηζκφο: Όπσο θαίλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα ζηα πιαίζηα ηεο 

επξσδψλεο παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθά ζηαζεξή πνξεία ζηνλ πιεζσξηζκφ. Ζ 

κεγαιχηεξε αχμεζε ε νπνία παξνπζηάδεηαη θαηά 4,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

ην 2008 ζε ζρέζε κε ην 2007 ήηαλ θπξίσο απνηέιεζκα ηεο εηζδνρήο ηεο 

ρψξαο ζηελ επξσδψλε ην 2008. Ρα ζηνηρεία γηα ην 2013 δείρλνπλ φηη 

ππήξρε αξλεηηθφο εηήζηνο πιεζσξηζκφο κεηά απφ ζρεδφλ κηζφ αηψλα. Ν 

απνπιεζσξηζκφο νθείιεηαη αλάκεζα ζε άιια ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ε νπνία επήιζε θπξίσο κεηά ηνλ Κάξηην ηνπ 2013 θαη ην ζνθ πνπ 

πξνθιήζεθε ζηελ αγνξά, ηηο κεηψζεηο ζηηο ηηκέο δηαθφξσλ πξντφλησλ, ζηε 

κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε 

θεθαιαίσλ απφ ηελ εζσηεξηθή αγνξά. Ρν θαηλφκελν ηνπ  απνπιεζσξηζκνχ 

θαη νη θίλδπλνη νη νπνίνη εκπεξηθιείεη πξέπεη λα πξνζερζνχλ ηδηαίηεξα αθνχ 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθαιεί ν ζπλερηδφκελνο θαη απμαλφκελνο 

απνπιεζσξηζκφο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη ρεηξφηεξα απφ απηά ηνπ 

ςεινχ πιεζσξηζκνχ. 
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Πίλαθαο Η.3 

Πιεζωξηζκόο (%) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Πνζνζηηαία 

κεηαβνιή 

4,7 0,3 2,4 3,3 2,4 -0,4 

Ξεγή: Cystat (2013) 

 

Έξεπλα θαη Θαηλνηνκία (R&D): Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα 

ε Θχπξνο επελδχεη ειάρηζηνπο πφξνπο ζε έξεπλα θαη θαηλνηνκία. Ζ Θχπξνο 

μεπεξλά κφλν ηε Ονπκαλία ζηνπο πφξνπο πνπ επελδχνληαη ζε R&D αλάκεζα 

ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη απέρεη πνιχ απφ ην λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Πηξαηεγηθήο 2020 (πξνυπνζέηεη φηη ην 3% ηνπ ΑΔΞ ζα 

επελδχεηαη ζε έξεπλα θαη θαηλνηνκία). Πεκεηψλεηαη φηη ε Θχπξνο πζηεξεί 

θαη ζηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα κε πεξίπνπ 0,3% ζε ζρέζε κε 

1,2% ζηηο ρψξεο ηηο επξσδψλεο. Ζ επέλδπζε ζε έξεπλα θαη θαηλνηνκία έρεη 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο ησλ γλψζεσλ θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηελ 

εθπφλεζε λέσλ εθαξκνγψλ δεκηνπξγψληαο κηα επέιηθηε θαη αληαγσληζηηθή 

νηθνλνκία. 

 

Πίλαθαο Η.4 

Αθαζάξηζηεο εγρώξηεο δαπάλεο γηα R&D ζε% ηνπ ΑΔΠ 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Θύπξνο 0,43 0,49 0,50 0,50 0,478 

Ξεγή: Eurostat (2014) 

 

Ξέξαλ ησλ πεληρξψλ θνλδπιίσλ πνπ δηνρεηεχνληαη ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

θαηλνηνκία κεγάιν πξφβιεκα είλαη θαη ε απνπζία θαηαλφεζεο ηεο ζεκαζίαο 

ηνπ ηνκέα θαη ησλ πξνεθηάζεσλ.  Πεκεηψλεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ θνξέα έξεπλαο, ηνπ Ηδξχκαηνο Ξξνψζεζεο 

Έξεπλαο, ρξήδεη νπζηαζηηθήο θαη πνιπδηάζηαηεο βειηίσζεο.  

 

Κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο (ULC): Ν δείθηεο απηφο απνηειεί έλα επξέσο 

δηαδεδνκέλν δείθηε πνπ απεηθνλίδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ρψξαο. 

Ππγθξίλεη ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ ιακβάλεη θάζε εξγαδφκελνο θαη ηελ 

                                                           
8 Ξξνθαηαξηηθά ζηνηρεία. 



15 

αμία πνπ παξάγεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Ζ Θχπξνο κέρξη ην 2008 είλαη 

επζπγξακκηζκέλε κε ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ επφκελν 

πίλαθα, ε είζνδνο ηεο Θχπξνπ ζηελ ΝΛΔ ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ άλνδν 

απηνχ ηνπ δείθηε, ελψ ην 2011 μεπέξαζε ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο 

επξσδψλεο. Αξρηθά νη παγνπνηήζεηο θαη κεηαγελέζηεξα νη κεηψζεηο κηζζψλ 

ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είραλ σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηνπ δείθηε ην 2012. Ξεξεηαίξσ κείσζε 2,8% παξαηεξήζεθε ζην 

πξψην ηξίκελν ηνπ 2013 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο ελψ ππνινγίδεηαη πσο ε αξλεηηθή ηάζε ζα ζπλερηζζεί ιφγσ ηεο 

παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Κλεκνλίνπ γηα 

πεξαηηέξσ κεηψζεηο ζηνπο κηζζνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ην 2014.  

Πεκεηψλεηαη φηη νη κεηψζεηο κηζζψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζπλήζσο 

ζπλνδεχνληαη απφ κεγαιχηεξεο κεηψζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 

Πίλαθαο Η.5 

Κνλαδηαίν θόζηνο εξγαζίαο (ULC) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Θύπξνο  103,9 108,2 109,3 112 109 ΛΑ 

Δπξωδώλε(17) 105,9 110,4 109,8 110,7 112,7 ΛΑ 

Ξεγή: Eurostat (2013) 

 

Δξγαηηθή παξαγσγηθφηεηα αλά ψξα εξγαζίαο: Ζ κέηξεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο αλά ψξα εξγαζίαο παξέρεη κηα θαιή εηθφλα 

γηα ηελ εμέιημε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο 

εμαιείθνληαο δηαθνξέο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ φπσο ε πιήξεο θαη κεξηθή 

απαζρφιεζε. Ν πην θάησ πίλαθαο απνηππψλεη ηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα 

ησλ Θχπξησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ εξγαδνκέλσλ 

ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. Απηφ ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα 

επαλαμηνιφγεζε πξαθηηθψλ νη νπνίεο επηθξαηνχλ ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν 

θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

Θππξίσλ εξγαδνκέλσλ έηζη ψζηε λα ππνβνεζεζεί ε αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. 
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Πίλαθαο Η.6 

Δξγαηηθή παξαγωγηθόηεηα αλά ώξα εξγαζίαο 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Θύπξνο  21,2 21 21,3 21,2 21,5 ΛΑ 

Δπξωδώλε(17) 36,2 35,8 36,5 36,9 37,2 ΛΑ 

Ξεγή: Eurostat (2014) 

 

Θαηαζθεπέο θαη ζηέγαζε: Κεηά απφ κηα πεξίνδν φπνπ ππήξρε εθηεηακέλε 

επέλδπζε ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία θαη άλζηζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα 

ιφγσ θαη ηεο απμεκέλεο δήηεζεο γηα παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο, θπξίσο απφ 

Άγγινπο ππεθφνπο (70% ηεο αγνξάο), ππήξμε θαηαθφξπθε πηψζε ζηνλ ελ 

ιφγσ ηνκέα σο απφξξνηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ μεθίλεζε 

ην 2008. Ν αξηζκφο αδεηψλ νηθνδνκήο ζπληζηνχλ ζεκαληηθή έλδεημε γηα ηε 

κειινληηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα θαη φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα ζεκεηψλεη ζεκαληηθή πηψζε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Θαηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2013 νη 

άδεηεο νηθνδνκήο παξνπζίαζαλ κείσζε 25,5% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο 

πεξηφδνπ ηνπ 2012. Ζ ζπλνιηθή ηνπο αμία κεηψζεθε θαηά 30,1%. Ν 

αξηζκφο ησλ λέσλ θαηνηθηψλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ ην 2011 είλαη κεησκέλνο 

θαηά ήκηζπ ζε ζρέζε κε ην 2008 θηάλνληαο ηηο 9.000 (Cystat, 2013). 

Ξέξαλ ηνχηνπ, ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο απφ αδηάζεηεο θαηνηθίεο ελψ θαη ε 

ζπλνιηθή δήηεζε είλαη κεησκέλε. Ωο εθ ηνχηνπ δελ δηαθαίλεηαη λα 

ππάξρνπλ βξαρππξφζεζκα ζεκάδηα αλάθακςεο ζηνλ ηνκέα. 

 

Πίλαθαο Η.7 

Άδεηεο νηθνδνκήο πνπ εθδόζεθαλ 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Αξηζκόο 

αδεηώλ 

8.896 8.950 8.777 7.506 7.172 ΛΑ 

Αμία 

αδεηώλ 

(€εθ.) 

2.904,6 2.815,8 2.639,5 2.065,1 1.632,3 ΛΑ 

Αξηζκόο 

νηθηζηηθώλ 

κνλάδωλ 

20.082 16.688 14.312 8.839 5.879 ΛΑ 

Ξεγή: Cystat (2013) 
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Παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηε κεγέζπλζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα 

Ζ Θχπξνο είλαη κηα απφ ηηο ρψξεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαλ απφ έλα 

κεγάιν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Ρν 

ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα έθζαζε ην 885% ηνπ ΑΔΞ 

ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 357% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ θαη 334% ηνπ κέζνπ 

φξνπ ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο ην 2009. Απηφ ζήκαηλε φηη αλ πνηέ ε 

θπβέξλεζε ρξεηαδφηαλ λα αλαθεθαιαηνπνηήζεη ηηο ηξάπεδεο ζα βξηζθφηαλ 

κπξνζηά ζε κηα πηζαλψο αλππέξβιεηε νηθνλνκηθή δπζθνιία λα ην πξάμεη.  

 

Ν Oatley (2013) ζεκεηψλεη φηη νηθνλνκίεο ηφζν κηθξέο δελ κπνξνχλ 

αμηφπηζηα λα εγγπεζνχλ ηνπο θαηαζέηεο φηαλ βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε 

ηφζν κεγάιεο ππνρξεψζεηο. Ξαξ’ φια απηά ε Θχπξνο δελ απνηεινχζε 

εμαίξεζε ηνπ θαλφλα αθνχ αξθεηέο ρψξεο ηεο ΔΔ είραλ παξφκνηνπ θαη 

κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο ηξαπεδηθφ ηνκέα. Απηά ηα ζπζηήκαηα 

αλαπηχρζεθαλ θαη σο απνηέιεζκα εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα λα 

πξνσζήζνπλ ηηο ρψξεο σο δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά θέληξα (Stephanou, 

2011). 

 

Ν πξψηνο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα 

ήηαλ ε επηηπρία ηεο Θχπξνπ λα θαζηεξσζεί σο ππεξάθηην θέληξν κέζσ ησλ 

ζπκθσληψλ χπαξμεο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηηθή γηα 

ρψξεο «ηνπ Αλαηνιηθνχ Κπινθ»/ηεο Θεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

(Clerides, 2011). Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, νη ςεινχ επηπέδνπ 

ππεξεζίεο πνπ παξείρε ν ηνκέαο, ν ρακειφο εηαηξηθφο θφξνο9 απνηεινχζαλ 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Θχπξνπ.  

 

H έληαμε ηεο Θχπξνπ ζηελ ΔΔ ην 2004 θαη ζηελ επξσδψλε ην 2008 

ζπλέβαιε ζηελ αλάδεημε ηεο Θχπξνπ σο παξνρέα πεξηθεξεηαθψλ δηεζλψλ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αλάπηπμε καδί κε ηηο ζρεηηθέο ινγηζηηθέο, 

λνκηθέο θαη άιιεο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο. Απηφ ήηαλ θαη απνηέιεζκα 

                                                           
9 Ν εηαηξηθφο θφξνο απνηειεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Θχπξνπ θαη θίλεηξν ζε εηαηξείεο 

λα έρνπλ έδξα ηελ Θχπξν παξ’ φιν πνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Κλεκνλίνπ έρεη απμεζεί 

ζην 12,5% απφ ην 10%. Νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ αχμεζεο ηνπ εηαηξηθνχ 

θφξνπ ζα δεκηνπξγήζεη θίλδπλν θπγήο μέλσλ εηαηξεηψλ απφ ηελ Θχπξν.  
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ηεο πξφζβαζεο πνπ είραλ νη θππξηαθέο ηξάπεδεο ζε εμσηεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλε παιαηφηεξα. Όπσο έρεη ζπκβεί θαη 

ζε άιινπο αλαδπφκελνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θφκβνπο, ε ηαρεία 

αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ έρεη ζπλνδεπζεί 

απφ ηελ αχμεζε ησλ εμσηεξηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ εηζξνψλ. Απηφ νδήγεζε 

ζε ζεκαληηθή επέθηαζε ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ (Lindo, 

2014 θαη PIMCO, 2012).  

 

Ν ηξίηνο κνριφο πνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηνκέα ήηαλ ε επέθηαζε ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ζην εμσηεξηθφ (ζηελ 

Διιάδα, ηε Οσζία, ζε ρψξεο ηεο Θεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θιπ). Απηή ε πνιηηηθή ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ είρε 

νδεγήζεη ζε απμεκέλα θέξδε ζηα αξρηθά ρξφληα ηεο επέθηαζεο. Όκσο δελ 

έγηλε θαηαλνεηφ φηη ε χπαξμε ελφο κεγάινπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα απαηηεί  

θαηάιιειε δηαρείξηζε θαη «δηαζθφξπηζε» ηνπ θηλδχλνπ. Πε αληίζεηε 

πεξίπησζε κηα ηέηνηα πνιηηηθή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ δίαπινο 

πξφζζεηνπ ξίζθνπ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο.  

 

Κηα δηαθνξεηηθή πηπρή ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηεο Θχπξνπ 

απνηειεί ε ζπγθεληξσηηθή κνξθή ε νπνία παξνπζηάδεηαη κε ηελ χπαξμε 

κηθξνχ αξηζκνχ κεγάισλ ηξαπεδψλ. Δπηπξφζζεηα, ζεκεηψλεηαη φηη απηά ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ήηαλ ελεξγά ζηηο ίδηεο πεξηνρέο (Διιάδα, Θχπξν θαη 

ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο) θαη γεληθά δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνπο 

ίδηνπο ηνκείο10 (θαηαζθεπαζηηθφ, ηνπξηζκφ θαη νηθηζηηθά δάλεηα θηι). Απηφ 

ππνγξακκίδεη ηε ζπζηεκηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

ηελ επίδξαζε πνπ είραλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο ρψξαο. 

 

Μερσξηζηφ δήηεκα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα απνηεινχζε ε χπαξμε (κέρξη 

πξφηηλνο) πεξίπνπ 100 ζπλεξγαηηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (ΠΞΗ). Ρν 

ζχκπιεγκα απηψλ ησλ πνιιψλ θπξίσο κηθξψλ εγρψξησλ ελεξγψλ 

                                                           
10 Αλάκεζα ζηα ηξαπεδηθά θαη ζπλεξγαηηθά ηδξχκαηα δελ ππάξρεη ζρεδφλ θακία δηαθνξά 

ζηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνπλ, ελψ παξαηεξείηαη κηθξή 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ παξνρή ησλ παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ αλάκεζα ζηα ηξαπεδηθά θαη 

ζπλεξγαηηθά ηδξχκαηα (ΘΡΘ, 2013).  
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ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ήηαλ ζπλδεκέλν θαη απνδεθηφ απφ ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηεο θνηλσλίαο θαη απνηεινχζε αλεμάξηεην ζηαζεξνπνηεηηθφ 

παξάγνληα ζηνλ ηνκέα γηα αξθεηά ρξφληα. Ν Ππλεξγαηηζκφο ιεηηνπξγνχζε 

ππφ ηελ επνπηεία ηεο Ππλεξγαηηθήο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη (κέζσ ησλ ειέγρσλ) σο ζηαζεξνπνηεηηθφο 

παξάγνληαο ή σο κέζν δηνρέηεπζεο επηπξφζζεησλ θηλδχλσλ ζην ζχζηεκα 

ζηελ πεξίπησζε ειιηπνχο επνπηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

 

Έλα έθην ζεκείν ην νπνίν πξέπεη λα ζεκεησζεί γηα ην κέγεζνο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ ε χπαξμε ελφο αξηζκνχ μέλσλ ζπγαηξηθψλ 

ηξαπεδψλ. Ρα ηδξχκαηα απηά θαζηεξψζεθαλ ζηελ Θχπξν θπξίσο γηα λα 

επσθειεζνχλ ησλ ρακειψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ φζν θαη απφ ηελ 

χπαξμε ησλ ζπκβάζεσλ δηπιήο θνξνινγίαο. Απηή ε χπαξμε ηνπο κπνξεί λα 

απνξξνθήζεη θηλδχλνπο ζην ζχζηεκα αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη θαλάιη 

κεηάδνζεο ηνπ θηλδχλνπ, φπνπ ηα πξνβιήκαηα ηεο κεηξηθήο ηξάπεδαο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ Θχπξν (Clerides, 2011). 

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ήηαλ θαη ηα ςειά θαηαζεηηθά επηηφθηα ηα νπνία 

πξφζθεξαλ νη θππξηαθέο ηξάπεδεο.  Απηφ αχμεζε ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ 

θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ηφζν ζε μέλνπο φζν θαη εγρψξηνπο θαηαζέηεο θαη 

επελδπηέο.  Απφ ηελ άιιε, ηα ςειά θαηαζεηηθά επηηφθηα νδήγεζαλ ζε ςειά 

δαλεηζηηθά επηηφθηα ηα νπνία επσκίζηεθαλ νη ρξεψζηεο ησλ ηξαπεδψλ νη 

νπνίνη ήηαλ θπξίσο Θχπξηνη. 

 

Πχκθσλα κε ηνλ Stephanou (2011) δχν είλαη νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Θχπξνπ απφ άιιεο ρψξεο. 

Ξξψηνλ, ηα εγρψξηα πηζησηηθά ηδξχκαηα (ΠΞΗ θαη εκπνξηθέο ηξάπεδεο) 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 69% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ην 2012 (PIMCO, 

2012). Γεχηεξνλ, ηα κεγαιχηεξα εγρψξηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είραλ κεγάιν 

κέγεζνο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ. 
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ηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα 

Ζ έθζεζε ηεο PIMCO11 γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Θχπξνπ αλαθέξεη φηη 

νη ηξεηο κεγαιχηεξεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ηφζν 

εγρψξηα φζν θαη δηεζλψο, ε Ρξάπεδα Θχπξνπ, ε Ιατθή Ρξάπεδα θαη ε 

Διιεληθή Ρξάπεδα, αληηπξνζψπεπαλ ην 75% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ θαη 

ησλ θαηαζέζεσλ. Αληηπξνζψπεπαλ επίζεο ην 83% ησλ 22 ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο ζηελ Διιάδα, ηε 

Οσζία θαη αιινχ) ηελ 31ε  Καξηίνπ 2012. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

PIMCO ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηεο Θχπξνπ 

αλήιζε ζε €143 δηζεθαηνκκχξηα ηελ ίδηα πεξίνδν.12  

 

Πηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην κέγεζνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζε 

ζρέζε θαη κε ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Πίλαθαο Η.8 

Κέγεζνο ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα ζηε Θύπξν13 

 ύλνιν ελεξγεηηθνύ 

(€δηο.) 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ ζε 

ζρέζε κε ην ΑΔΠ(%) 

2010 154,105 885,36 

2011 135,804 759,62 

2012 122,947 693,83 

Ξεγή: ΘΡΘ θαη ππνινγηζκνί 

 

Όπσο αλαθέξεη ε έθζεζε ηεο PIMCO ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Θχπξνπ 

ήηαλ θαηά θχξην ιφγν βαζηζκέλν ζηηο θαηαζέζεηο νη νπνίεο απνηεινχζαλ ην 

71% ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ηνκέα (ηνλ Ηνχλε ηνπ 2012). Πην επφκελν 

δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ θππξηαθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο PIMCO. 

 

 

                                                           
11 πάξρνπλ αξθεηά δεκνζηεχκαηα ηα νπνία αλαθέξνπλ φηη νη δηαδηθαζίεο θαη ηα κνληέια 

ηα νπνία αθνινχζεζε ε PIMCO γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θππξηαθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

ήηαλ ακθηιεγφκελα θαη δεκηνχξγεζαλ πξφζζεηεο αλάγθεο.  
12 Λα ζεκεησζεί φηη απηφ ην πνζφ δηαθέξεη απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία παξαζέηεη ε ΘΡΘ γηα 

ηελ ίδηα πεξίνδν. 
13 Ρν κέγεζνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα πνπ αλαθέξεηαη είλαη ζηηο 31/12 θάζε έηνπο. 
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Γηάγξακκα Η.6 

 

Ξεγή: PIMCO (2012) 

 

Πε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ δαλείσλ, ην 62% βξηζθφηαλ ζηε Θχπξν, 

ην 29% ζηελ Διιάδα θαη ην 9% ζε ηξίηεο ρψξεο. Ρα ζηνηρεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηδξπκάησλ ζηελ άζθεζε ηεο PIMCO δείρλνπλ φηη αξθεηφ 

κέξνο  ηνπ εγρψξηνπ δαλεηζκνχ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ θαηαζέζεηο κε-

θαηνίθσλ ηεο Θχπξνπ. 

 

Νη πην θάησ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ην ζχλνιν θαηαζέζεσλ, δαλείσλ θαη ην 

κεξίδην αγνξάο ησλ κεγαιχηεξσλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ΠΞΗ ζηελ Θχπξν 

θαηά ηελ πεξίνδν 2009 κέρξη θαη ην Φεβξνπάξην 2013. Νη ηξείο 

κεγαιχηεξεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο (Ρξάπεδα Θχπξνπ, Ιατθή Ρξάπεδα θαη 

Διιεληθή) θαη ηα ΠΞΗ θαηείραλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ηεο αγνξάο ζην 

ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ κε πνζνζηά πέξαλ ηνπ 70% απηή ηελ πεξίνδν 

(πνιιέο θνξέο θαη 75% ηεο αγνξάο) θαηαδεηθλχνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα 

θαη ζπζηεκηθφηεηα ηνπο ηφζν ζηνλ ηνκέα φζν θαη ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία. Ρα δεδνκέλα είλαη παξφκνηα θαη ζην ζχλνιν ησλ δαλείσλ κε 

απηά ηα ηδξχκαηα λα θαηέρνπλ πεξίπνπ ην 65% ηεο αγνξάο. 
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Πίλαθαο Η.9 

ύλνιν θαηαζέζεωλ θαη κεξίδην αγνξάο 2009-201314 

2009 Γηζεθαηνκκύξηα (€) % 

   

ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΤΠΡΟΤ  14.725,966 25,32 

ΙΑΪΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 10.941,677 18,81 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 5.534,755 9,52 

ΠΗ 12.777,393 21,97 

ΑΙΙΔ 14.182,748 24,38 

ΤΛΟΙΟ 58.162,539 100,00 

2010   

   

ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΤΠΡΟΤ  19.793,504 28,30 

ΙΑΪΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 13.126,316 18,77 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 6.140,911 8,77 

ΠΗ 13.522,846 19,34 

ΑΙΙΔ 17.354,508 24,82 

ΤΛΟΙΟ 69.938,085 100,00 

2011   

   

ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΤΠΡΟΤ  19.452,548 28,07 

ΙΑΪΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 11.680,225 16,85 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 6.496,996 9,38 

ΠΗ 14.303,840 20,64 

ΑΙΙΔ 17.366,404 25,06 

ΤΛΟΙΟ 69.300,013 100,00 

2012   

   

ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΤΠΡΟΤ  18.966,984 27,04 

ΙΑΪΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 9.241,562 13,17 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 7.135,280 10,17 

ΠΗ 15.164,842 21,62 

ΑΙΙΔ 19.647,684 28,00 

ΤΛΟΙΟ 70.156,352 100,00 

Θαηά ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 

2013 

  

   

ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΤΠΡΟΤ 17.105,819 25,35 

ΙΑΪΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 8.462,402 12,54 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 7.013,663 10,40 

ΠΗ 15.052,520 22,31 

ΑΙΙΔ 19.832,537 29,40 

ΤΛΟΙΟ 67.466,941 100,00 

Ξεγή: ΘΡΘ (2013) 

 

 

                                                           
14 Ρν ζχλνιν θαηαζέζεσλ θαη κεξίδην αγνξάο πνπ αλαθέξεηαη είλαη ζηηο 31/12 θάζε έηνπο 

εθηφο ην 2013. 
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Πίλαθαο Η.10 

ύλνιν δαλείωλ θαη κεξίδην αγνξάο 2009-201315 

2009 Γηζεθαηνκκύξηα (€) % 

   

ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΤΠΡΟΤ  13.794,676 23,83 

ΙΑΪΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 9.343,795 16,14 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 4.036,509 6,97 

ΠΗ 11.264,784 19,46 

ΑΙΙΔ 19.441,531 33,6 

ΤΛΟΙΟ 57.881,295 100,00 

2010   

   

ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΤΠΡΟΤ  14.922,221 24,27 

ΙΑΪΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 10.455,912 17,00 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 4.417,152 7,18 

ΠΗ 12.515,276 20,35 

ΑΙΙΔ 19.177,865 31,2 

ΤΛΟΙΟ 61.488,426 100,00 

2011   

   

ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΤΠΡΟΤ  16.530,863 24,11 

ΙΑΪΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 11.144,615 16,25 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 4.666,434 6,80 

ΠΗ 13.395,103 19,53 

ΑΙΙΔ 22.836,923 33,31 

ΤΛΟΙΟ 68.573,938 100,00 

2012   

   

ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΤΠΡΟΤ  16.487,686 22,75 

ΙΑΪΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 11.476,590 15,84 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 4.618,093 6,37 

ΠΗ 13.922,530 19,21 

ΑΙΙΔ 25.961,580 35,83 

ΤΛΟΙΟ 72.466,479 100,00 

Θαηά ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 

2013 

  

   

ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΤΠΡΟΤ 16.470,397 22,75 

ΙΑΪΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 11.277,524 15,58 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 4.509,570 6,23 

ΠΗ 13.797,753 19,06 

ΑΙΙΔ 26.346,959 36,38 

ΤΛΟΙΟ 72.402,203 100,00 

Ξεγή: ΘΡΘ (2013) 

 

 

                                                           
15 Ρν ζχλνιν δαλείσλ θαη κεξίδην αγνξάο πνπ αλαθέξεηαη είλαη θαηά ηηο 31/12 θάζε έηνπο 

εθηφο ην 2013. 
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Ππλνιηθά ηα δάλεηα απφ λνκηζκαηηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (ΛΣΗ)16 

πξνο κε λνκηζκαηηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (κε-ΛΣΗ) ηνλ Γεθέκβξε 

ηνπ 2013 αλήιζαλ ζην ζχλνιν ησλ €63,217 δηζεθαηνκκπξίσλ. Ρα €49,670 

δηζεθαηνκκχξηα είλαη ζε επξψ ελψ ηα ππφινηπα €13,547 ζε μέλα λνκίζκαηα 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην δνιάξην, ε αγγιηθή ιίξα, ην ειβεηηθφ θξάγθν θαη ην 

ηαπσληθφ γελ (ΘΡΘ, 2013).   

 

Γηάγξακκα Η.7 

 

Ξεγή: ΘΡΘ (2014) 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην επφκελν δηάγξακκα θαηά ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2013 ηα 

δάλεηα ζε κε ρξεκαηνδνηηθέο εηαηξείεο αλέξρνληαλ ζηα €28,765 

δηζεθαηνκκχξηα ελψ ζηα λνηθνθπξηά ζηα €25,181 δηζεθαηνκκχξηα. 

Πεκεηψλεηαη φηη δηαρξνληθά ηα εηαηξηθά δάλεηα ήηαλ κεγαιχηεξα απφ ηα 

δάλεηα ζηα λνηθνθπξηά.  

 

 

 

 

 

                                                           
16 Δμαηξνπκέλνπ ηεο ΘΡΘ. 
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Γηάγξακκα Η.8 

 

Ξεγή: ΘΡΘ (2014) 

 

Κηα ζπλεζηζκέλε ζηαηηζηηθή γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ξεπζηφηεηαο κηαο 

ηξάπεδαο είλαη ν ιφγνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ 

θαηαζέζεσλ ηεο (LTD). Αλ ε αλαινγία είλαη πνιχ ςειή νη ηξάπεδεο έρνπλ 

απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο γηα λα 

θαιχςνπλ ηπρφλ απξφβιεπηεο αλάγθεο. Αληίζεηα, αλ ην πνζνζηφ απηφ είλαη 

αξθεηά ρακειφ ηφηε νη ηξάπεδεο ζα κπνξνχζαλ λα θαηαγξάθνπλ 

κεγαιχηεξε θεξδνθνξία αιιά ίζσο επηιέγνπλ λα έρνπλ κηα πην 

ζπληεξεηηθή πνιηηηθή. Όπσο θαίλεηαη ζην πην θάησ πίλαθα ε Διιεληθή 

Ρξάπεδα είρε ην πην ρακειφ πνζνζηφ δηαρξνληθά ζηνλ δείθηε LTD αλάκεζα 

ζηα κεγαιχηεξα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ελψ θαηά ηε δηάξθεηα θνξχθσζεο ηεο 

θξίζεο κείσζε αθφκα πεξηζζφηεξν απηφ ην δείθηε. Ρα ΠΞΗ είραλ κηα ζρεηηθά 

ζηαζεξή πνξεία κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο ζε απηφ ηνλ δείθηε ν νπνίνο 

θπκαηλφηαλ γχξσ ζην 90%. Ζ Ρξάπεδα Θχπξνπ θαηαγξάθεη ζεκαληηθέο 

δηαθπκάλζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2013 κε ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ηελ 

αχμεζε ηνπ δείθηε θαηά πεξίπνπ 12% απφ ην ηέινο ηνπ 2011 κέρξη ην 

ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2013 θηάλνληαο ζην 96%. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο Θχπξνπ (ΘΡΘ) ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα 

εληνπίδεηαη ζηε Ιατθή Ρξάπεδα ηεο νπνίαο ν δείθηεο LTD αθνινχζεζε 
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απμεηηθή πνξεία. Απφ ην ηέινο ηνπ 2011 θαηέγξαςε αικαηψδε αχμεζε 

πέξαλ ηνπ 50% ζε δηάζηεκα κφιηο 14 κελψλ θζάλνληαο ην 133%. Ν 

δείθηεο απηφο αληηθαηνπηξίδεη ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο κε ηελ νπνία ήηαλ 

αληηκέησπε ε ηξάπεδα θαη εμεγεί ηηο ελέξγεηεο17 νη νπνίεο έγηλαλ γηα λα 

θαιπθζεί απηφ ην θελφ. 

 

Πίλαθαο Η.11 

Γείθηεο δαλείωλ πξνο θαηαζέζεηο(LTD) 

 Σξάπεδα 

Θύπξνπ 

Ιαϊθή 

Σξάπεδα 

Διιεληθή 

Σξάπεδα 

ΠΗ 

2009 93,68% 85,40% 72,93% 88,16% 

2010 75,39% 79,66% 71,93% 92,55% 

2011 84,98% 95,41% 71,82% 93,65% 

2012 86,93% 124,18% 64,72% 91,81% 

02/2013 96,29% 133,27% 64,30% 91,66% 

Ξεγή: ΘΡΘ θαη ππνινγηζκνί 

 

Γηνίθεζε, δηεύζπλζε, δηάξζξωζε θαη θόζηνο ιεηηνπξγίαο 

Νη θππξηαθέο ηξάπεδεο απνηεινχλ κέξνο ησλ πξνβιεκάησλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεγαιχηεξεο επξσπατθέο ηξάπεδεο. 

Ζ Nestors Advisors (2008) πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα γηα ηνλ ξφιν ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ 25 επξσπατθψλ ηξαπεδψλ (πξνεξρφκελεο απφ 11 

επξσπατθέο ρψξεο) κε ηε κεγαιχηεξε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία. Ππλνιηθά, 

απηέο νη ηξάπεδεο απαξηίδνληαλ απφ 413 κέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ. 

Έλα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ζηηο επξσπατθέο 

ηξάπεδεο πνπ επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε ηα ζπκβνχιηα δελ 

δεκηνχξγεζαλ ηα αλαγθαία ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηαθηηθή 

ζπδήηεζε θαη αλαζθφπεζε ηεο δηάζεζεο αλάιεςεο θηλδχλσλ θαη ηελ 

επίβιεςε ηεο δηαρείξηζήο ηνπο (Πηίιπσλαο, 2008).  

 

Ζ Αλεμάξηεηε Δπηηξνπή γηα ην Κέιινλ ηνπ Ρξαπεδηθνχ Ππζηήκαηνο 

(ICFCBS, 2013) ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ηνλ θππξηαθφ 

                                                           
17 Αλάκεζα ζηηο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο πξνέβεθε ε Ιατθή Ρξάπεδα, ην θξάηνο θαη νη 

επνπηηθέο αξρέο ήηαλ ε αιιαγή πξνέδξνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 

2011. Δπηπξφζζεηα, έγηλε πξνζπάζεηα πψιεζεο ηνπ ηδξχκαηνο ζε μέλνπο επελδπηέο θαη 

φηαλ απηφ δελ θαηέζηε δπλαηφ δφζεθε θξαηηθή βνήζεηα χςνπο €1,8 δηζεθαηνκκπξίσλ ηνλ 

Κάξηην ηνπ 2012.  Ρειεπηαία ελέξγεηα πνπ έγηλε ήηαλ ε ζηήξημε απφ ην επξσζχζηεκα (ην 

ELA) κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΘΡΘ ε νπνία έθζαζε ηα €11,5 δηζεθαηνκκχξηα. 
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ηξαπεδηθφ ηνκέα ππνγξακκίδεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επνπηηθψλ 

αξρψλ λα ειέγρνπλ επαξθψο ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαζψο θαη κηα ζεηξά 

απφ αδπλακίεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ ηξαπεδψλ.  Αλάκεζα ζηηο 

αδπλακίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζχζηαζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ είλαη νη 

ηζνξξνπίεο αλάκεζα ζε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε, ε 

απνπζία γπλαηθψλ απφ ηα ζπκβνχιηα θαη αλζξψπσλ κε κεγάιε εκπεηξία 

ζηνλ ηνκέα ζην εμσηεξηθφ. 

 

Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλνη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

Γείθηεο θφζηνπο πξνο έζνδα (cost/income ratio): Ν δείθηεο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο επελδπηέο σο κηα ζαθή εηθφλα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηδξχκαηνο. Αιιαγέο ζηελ αλαινγία θαη αχμεζε 

ηνπ δείθηε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζπλαγεξκφο γηα πηζαλά 

πξνβιήκαηα αθνχ ζεκαίλεη φηη νη δαπάλεο απμάλνληαη κε ςειφηεξν ξπζκφ 

απφ φ,ηη ην εηζφδεκα ηεο ηξάπεδαο. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο World 

Bank (2013) γηα ην θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα ν δείθηεο απμήζεθε θαηά 5,5 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο (απφ 48,7% ζην 54,1%) θαηά ηελ πεξίνδν 2009-

2011. Ξαξ’ φια απηά, ζχκθσλα κε ηα ίδηα ζηνηρεία, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν 

ρψξεο φπσο ε Γαιιία, Ηηαιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην ζεκείσλαλ αχμεζε ζηνλ 

δείθηε θφζηνπο πξνο έζνδα ιεηηνπξγψληαο ζε πην ςειά πνζνζηά απ’ φ,ηη ε 

Θχπξνο. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Γεξκαλίαο φπνπ ν δείθηεο 

θφζηνπο πξνο έζνδα ην 2011 έθηαζε ην 84,6%. 

 

Ξην ζπγθεθξηκέλα γηα ην θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ 

ηειεπηαία εηήζηα έθζεζε ηεο Marfin Laiki γηα ην 2011 ν δείθηεο θφζηνπο 

πξνο έζνδα ηεο ηξάπεδαο αλήιζε ζην 62,6%. Πηελ εηήζηα έθζεζε ηεο 

Ρξάπεδαο Θχπξνπ γηα ην 2012 ν δείθηεο ζεκείσζε αχμεζε 6,1 πνζνζηηαίσλ 

κνλάδσλ θζάλνληαο ζην 54,3%.18 Πχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε γηα ην 

2012 ε Διιεληθή Ρξάπεδα κείσζε θαηά 2,8% ηνλ δείθηε θφζηνπο πξνο 

                                                           
18 Ν δείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα ππνινγίζζεθε ρσξίο λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ην θφζηνο αλαδηάξζξσζεο (€21 εθαηνκκχξηα γηα ην 2012). 
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έζνδα θζάλνληαο ζην 53,3%, ην νπνίν είλαη θνληά κε απηφ ηεο Ρξάπεδαο 

Θχπξνπ.  

 

Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ (Return on Capital, RAROC):  Ν δείθηεο 

ρξεζηκνπνηείηαη (ex ante) θπξίσο γηα λα δείμεη αιιαγέο ζηηο επελδχζεηο ή 

σο θξηηήξην (επηζπκεηφ RAROC) γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάπνηεο 

ζπλαιιαγέο (ex post). Απνηειεί έλα απφ ηνπο βαζηθνχο δείθηεο απφδνζεο 

ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. πνγξακκίδεηαη φηη απηφο ν δείθηεο απνπζηάδεη 

απφ ηηο εηήζηεο αλαθνξέο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Ρα ίδηα θεθάιαηα 

(economic capital) πνπ απνηεινχλ ηελ κία εθ ησλ δχν κεηαβιεηψλ ηνπ 

RAROC είλαη ν ππνινγηζκφο απφ ηελ ηξάπεδα ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα απνξξνθήζνπλ έλα θαζνξηζκέλν χςνο δεκηψλ. Δμίζνπ 

ζεκαληηθφ είλαη θαη ν ππνινγηζκφο ηεο δεχηεξεο κεηαβιεηήο ηνπ δείθηε, ην 

ππνινγηδφκελν θέξδνο. Πε πεξηφδνπο πηζησηηθήο επέθηαζεο ζπλήζσο απηφ 

ππεξεθηηκάηαη επεηδή ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην κεγαιψλεη ζε ζρέζε κε ηα 

πξνβιεκαηηθά δάλεηα θαη δελ ππάξρνπλ κεγάιεο απψιεηεο απφ δάλεηα.  

Απηφ δεηθλχεη φηη ηα κνληέια θηλδχλνπ ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγνχλ κε έλα 

πην πξνλνεηηθφ θαη απζηεξφ ηξφπν νχησο ψζηε ην ίδξπκα λα 

πξνζηαηεχεηαη απφ επελδχζεηο ςεινχ θηλδχλνπ. Ρν θάζε ηξαπεδηθφ ίδξπκα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ δείθηε γηα λα ζέζεη επηζπκεηφ RAROC. 

Σξεηάδεηαη ηζνδπγηζκέλε ζηξαηεγηθή νχησο ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη 

ζπλαιιαγέο νη νπνίεο κπνξεί λα απνθέξνπλ κεγάιν θέξδνο αιιά λα έρνπλ 

κεγάιε αλαινγηθά θεθαιαηαθή απαίηεζε θαη λα παίξλνληαη νη θαιχηεξεο 

απνθάζεηο. Δπηπιένλ, ν δείθηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

απνθεπρζνχλ βξαρππξφζεζκα θέξδε κε κεγάιν ξίζθν έλαληη 

καθξνπξφζεζκσλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα απνθέξνπλ κεγαιχηεξν θέξδνο 

(McKinsey&Company, 2011). 

 

πεξαμία θαη άιια άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία:  

Ζ ππεξαμία αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ηεο 

θαζαξήο δίθαηεο αμίαο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ αγνξαζηή επί ησλ αλαγλσξίζηκσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

εμαγνξαζζείζαο επηρείξεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. Ρα άιια 
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άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα, 

δηθαηψκαηα ρξήζεο, εκπνξηθά ζήκαηα, ιίζηεο πειαηψλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ θαη πειαηεηαθέο ζρέζεηο πνπ απνθηήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ 

ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ γηα ην 2012 θαηαγξάθεηαη 

απνκείσζε ππεξαμίαο θαη άιισλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ χςνπο 

€360 εθαηνκκπξίσλ (€340 εθαηνκκχξηα ππεξαμία θαη €20 εθαηνκκχξηα 

πξνεξρφκελα απφ άιια άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) ηα νπνία πξνέξρνληαη 

απφ ηελ απφθηεζε ηεο Uniastrum Bank ζηε Οσζία θαη ηεο Bank of Cyprus 

Ukraine. Γηα ην ίδην έηνο δελ θαηαγξάθεηαη νπνηνδήπνηε πνζφ ππεξαμίαο 

αιιά θαηαγξάθνληαη €123,5 εθαηνκκχξηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

Πηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Ιατθήο Ρξάπεδαο γηα ην 2011 θαηαγξάθεηαη 

απνκείσζε ππεξαμίαο θαη άιισλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ χςνπο 

€820 εθαηνκκπξίσλ εθ ησλ νπνίσλ ηα €796 εθαηνκκχξηα ήηαλ ππεξαμία 

πξνεξρφκελε απφ ηελ ηξηπιή ζπγρψλεπζε ηεο Egnatia, Marfin θαη Laiki 

Bank ην 2006. Ρν 2011 ε ηξάπεδα θαηαγξάθεη €797,8 εθαηνκκχξηα 

ππεξαμία θαη άιια άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

Πηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Διιεληθήο Ρξάπεδαο γηα ην 2012 θαηαγξάθεηαη 

απνκείσζε ππεξαμίαο χςνπο €0,953 εθαηνκκχξηα ε νπνία πξνέθπςε απφ 

ηελ εμαγνξά ηεο ξσζηθήο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

Format Invest. Ρν 2012 ε ηξάπεδα θαηαγξάθεη €19,003 εθαηνκκχξηα 

ππεξαμία θαη άιια άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
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ΗΗ. ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΠΟΤ ΟΓΖΓΖΑΛ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΖ ΘΡΗΖ 
 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα ην θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα σο απνηέιεζκα 

ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ παξαγφλησλ νδεγήζεθε ζε κεγάιε θξίζε. Ζ λέα 

Ρξάπεδα Θχπξνπ είλαη αληηκέησπε κε ζνβαξέο πξνθιήζεηο φπσο απηέο ησλ 

απμαλφκελσλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ελψ ν Ππλεξγαηηζκφο κεηά ηελ 

έλεζε ξεπζηφηεηαο χςνπο €1,5 δηζεθαηνκκπξίνπ είλαη πιένλ ζηα ρέξηα ηνπ 

θξάηνπο. Ρφζν ν Ππλεξγαηηζκφο φζν θαη ε Ρξάπεδα Θχπξνπ βξίζθνληαη 

θάησ απφ εληαηηθή αλαδηάξζξσζε. Νη δηεξγαζίεο είλαη ζπλερείο θαη 

δπλακηθέο θαζηζηψληαο δχζθνιν λα πξνβιεθζεί κε βεβαηφηεηα πνηφ ζα 

είλαη ην κέιινλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηε ρψξα ηνπο επφκελνπο κήλεο.  

 

Κεξηθέο ηξαπεδηθέο θξίζεηο εμειίζζνληαη ζηαδηαθά, απμάλνληαη σο 

απνηειέζκαηα ελφο θαηλνκεληθά κηθξνχ ζνθ, δηαδίδνληαη θαη 

πνιιαπιαζηάδνληαη ζηνλ ρξφλν θαη ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο κέρξη νη 

επηπηψζεηο λα θζάζνπλ ζε ζπζηεκηθέο δηαζηάζεηο (φπσο ήηαλ ε πξφζθαηε 

θξίζε ζηηο ΖΞΑ). Άιια επεηζφδηα ζπκβαίλνπλ πεξηζζφηεξν απφηνκα θαη 

είλαη ζπρλά ην απνηέιεζκα κηαο «μαθληθήο δηαθνπήο» (sudden stop). Ρα 

απνηειέζκαηα ηέηνησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά.  

 

Νξηζκέλεο θξίζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ θαηάξξεπζε ελφο ζεκαληηθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ ζε άιιεο κεηά απφ ππνζηήξημε 

ηεο θπβέξλεζεο νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο θξαηηφληαη δσληαλέο ρσξίο λα 

νδεγεζνχλ ζε θιείζηκν (φπσο ζπλέβε ζηελ Αξγεληηλή ην 2001). Δπηπιένλ, 

νξηζκέλεο ηξαπεδηθέο θξίζεηο ζπλδένληαη κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο ζπλνιηθήο 

δήηεζεο, ελψ άιιεο κε θαθέο απνθάζεηο δαλεηζκνχ θαη απνηπρίεο 

δηαρείξηζεο ζε επίπεδν ηξάπεδαο (Laeven L. and Valencia F, 2013). 

 

Πηελ Θχπξν ππήξραλ ζρεδφλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ καξηπξνχλ κηα 

κεγάινπ κεγέζνπο ηξαπεδηθή θξίζε. Αλάκεζα ζε άιια, ππήξμε ην θιείζηκν 

κηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο θαη πάγσκα θαηαζέζεσλ. 

Πεκεηψλεηαη επίζεο φηη ππήξμαλ ηξαπεδηθέο αξγίεο, απψιεηεο θαηαζέζεσλ 



31 

θαη επελδχζεσλ, πεξηνξηζκνί ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίνπ, θξαηηθνπνίεζε 

ηδξπκάησλ θαη κεγάιε έλεζε ξεπζηφηεηαο. 

 

Νη Laeven L. θαη Valencia F (2013), έρνπλ εληνπίζεη ζπλνιηθά 13 

ζπζηεκηθέο ηξαπεδηθέο θξίζεηο θαη 8 νξηαθέο πεξηπηψζεηο απφ ην 2007 κέρξη 

θαη ην ηέινο ηνπ 2011. Πηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πην 

ζεκαληηθέο ρψξεο κε ζπζηεκηθέο ηξαπεδηθέο θξίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο πεξηφδνπ. 

 

Πίλαθαο ΗΗ.1 

πζηεκηθέο Σξαπεδηθέο θξίζεηο 2007-2011 

Υώξα Αξρή 

ηεο 

θξίζεο 

Ζκεξνκελία 

πνπ έγηλε 

ζπζηεκηθή 

Δθηελήο 

ππνζηή- 

ξημε 

ξεπζηό- 

ηεηαο 

εκαληηθέο 

εγγπήζεηο 

επί ηωλ 

ππνρξεώ- 

ζεωλ 

εκαληηθό 

θόζηνο 

αλαδηάξ- 

ζξωζεο 

εκαληηθέο 

θξαηηθνπνηή- 

ζεηο 

Απζηξία 2008 2008 
    

Βέιγην 2008 2008 
    

Γεξκαλία 2008 2009 
    

Γαλία 2008 2009 
    

Διιάδα 2008 2009     

Ηξιαλδία 2008 2009     

Ηζιαλδία 2008 2008     

Ηζπαλία 2008 2011     

Ινπμε- 

κβνύξγν 

2008 2008 
    

Οιιαλδία 2008 2008     

Ζλωκέλν 

Βαζίιεην 

2007 2008 
    

ΖΠΑ 2007 2008     

Ξεγή: IMF Economic Review,2013 

 

Νη Laeven L. θαη Valencia F (2013), ζεκεηψλνπλ φηη απφ ηα 129 επεηζφδηα 

ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ ηα νπνία έρνπλ κειεηήζεη θαηά ηελ πεξίνδν 1970-

2011, ζηα 45 επεηζφδηα (ή πεξίπνπ έλα ζηα ηξία) πξνεγήζεθε πηζησηηθή 

επέθηαζε. Πηελ Θχπξν ππήξρε ξαγδαία αχμεζε ζηελ πίζησζε πνπ 

παξαρσξνχζαλ νη θππξηαθέο ηξάπεδεο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγήζεθε 

ηεο θξίζεο. Απφ ην ηέινο ηνπ 2009 κέρξη θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 

ππήξρε αχμεζε πεξίπνπ €14,5 δηζεθαηνκκπξίσλ ζηελ παξνρή δαλείσλ απφ 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζε δαλεηνιήπηεο πνπ αλαινγνχζε πέξαλ ηνπ 75% ΑΔΞ 

ηεο ρψξαο.  
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Πεκεηψλεηαη φηη ε Θχπξνο δελ είλαη ε κνλαδηθή ρψξα ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θαθνδηαρείξηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Πηελ Ηξιαλδία ε 

δηεξεπλεηηθή επηηξνπή19 πνπ θαηαξηίζηεθε γηα λα δηεξεπλήζεη ηελ θξίζε 

ζηε ρψξα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη δηεπξάρζεθαλ ζθάικαηα απφ 

δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο φπσο νη δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ, ε 

Θεληξηθή Ρξάπεδα ηεο ρψξαο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επνπηηθέο αξρέο θαη 

ηα ειεγθηηθά γξαθεία.20 

 

Δλδνγελείο παξάγνληεο  

Ζ ICFCBS (2013), ηνλίδεη ηελ απνηπρία ηεο εζληθήο πνιηηηθήο λα εθηηκήζεη 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ εκπεξηέρεη ε ιεηηνπξγία ελφο κεγάινπ ηξαπεδηθνχ 

ηνκέα θαη ην πψο ζα ρεηξίδνληαλ ελδερφκελα ζνθ. Πε απηά ηα πιαίζηα 

εληάζζεηαη θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επνπηηθψλ αξρψλ λα ειέγρνπλ 

επαξθψο ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαιιηεξγψληαο θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο 

ηηο ζπλζήθεο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηε θξίζε. Ρνλίδεηαη επίζεο ε απνπζία 

ζπληνληζκνχ21 κεηαμχ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη ηεο ΘΡΘ πνπ είλαη 

ηα ππεχζπλα ζψκαηα γηα ηε δεκνζηνλνκηθή θαη ηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα.  

 

Δπηπξφζζεηα, ηα κεγάια θπβεξλεηηθά δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ηεο 

ηειεπηαίαο πεληαεηίαο νδήγεζαλ ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο Θχπξνπ απφ ηηο 

δηεζλείο αγνξέο22 ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2011. Απηφ είρε σο 

ζπλεπαθφινπζν ηελ απνπζία δηαζέζηκσλ πφξσλ φηαλ νη ηξάπεδεο ηνπο 

ρξεηάζηεθαλ. Ρν γεγνλφο φηη ππήξμε θαζπζηέξεζε ζηε ζχλαςε ηειηθήο 

ζπκθσλίαο αλάκεζα ζε θπβέξλεζε θαη ηξφηθα ζηνπο αξρηθνχο φξνπο πνπ 

πξνηάζεθαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012 δεκηνχξγεζε πνιηηηθνχο 

                                                           
19 Misjudging Risk: Causes of the Systemic Banking Crisis in Ireland, Report of the 

Commission of Investigation into the Banking Sector in Ireland, March 2011. 
20 Φαίλεηαη φηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Θχπξνπ ππήξμαλ παξφκνηνπ ηχπνπ ζθάικαηα ηφζν 

απφ δεκφζηνπο φζν θαη απφ ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο. 
21 Νη πξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο ηφζν ηνπ Αζαλάζηνπ Νξθαλίδε, πξψελ δηνηθεηή ηεο ΘΡΘ 

κε ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε θαη ε ζπλέρηζε απηψλ απφ ηνλ ηέσο δηνηθεηή ηεο ΘΡΘ 

Ξαλίθν Γεκεηξηάδε κε ηελ παξνχζα θπβέξλεζε ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία θαη επέθηαζε 

ηεο ηξαπεδηθήο θξίζεο θαη ππέζθαςαλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 
22 Ν απνθιεηζκφο ηεο Θχπξνπ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο κείσζε ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

θπβέξλεζεο λα ζηεξίμεη ηηο ηξάπεδεο φηαλ απηέο ην ρξεηάζηεθαλ. Απηφ νδήγεζε ζηελ 

ππνηίκεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ππνγξακκίδνληαο ηε ζηελή ζχλδεζε αλάκεζα ζην 

θξάηνο θαη ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα (Stephanou,2011). 



33 

πξνβιεκαηηζκνχο απφ κέξνο ησλ δαλεηζηψλ νδεγψληαο παξάιιεια ηηο 

ηξάπεδεο ζηα φξηα ηνπο. 

 

Κηα άιιε πηπρή ηνπ δεηήκαηνο είλαη νη επεθηαηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

πηνζέηεζαλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θπξίσο ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο 

2000-2010. H απμεκέλε ξεπζηφηεηα ε νπνία ππήξρε απφ ην 2004 θαη κεηά 

ζην θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα νδήγεζε, θπξίσο ηηο δχν κεγαιχηεξεο 

ηξάπεδεο ηεο ρψξαο, ζε ζηξαηεγηθέο ςεινχ ξίζθνπ θαη ζε αζχκθνξε, φπσο 

δηαθάλεθε, αγνξά μέλσλ ηξαπεδψλ (π.ρ. Uniastrom απφ ηελ Ρξάπεδα 

Θχπξνπ). 

 

Δπηπξφζζεην δήηεκα ήηαλ ε δηνρέηεπζε θηλδχλσλ ζην εγρψξην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα κέζσ ηεο έθζεζεο ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα. Νη 

θππξηαθέο ηξάπεδεο ήηαλ επάισηεο απφ δχν θαλάιηα φζνλ αθνξά ην 

ειιεληθφ κέησπν(European Commission, 2013). Ρν πξψην ήηαλ ην κεγάιν 

δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην πνπ είραλ ζηελ Διιάδα ην νπνίν αληηζηνηρνχζε 

πεξίπνπ ζε €20 δηζεθαηνκκχξηα θαη ήηαλ πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

δαλεηαθνχ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ. Ρν δεχηεξν ήηαλ ε δπζαλάινγε 

επέλδπζε23 πνπ έγηλε ζηα ειιεληθά θξαηηθά νκφινγα24 χςνπο €5,7 

δηζεθαηνκκπξίσλ. 

 

Πχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο PIMCO ν δαλεηζκφο ζηελ Θχπξν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ δηαζηαπξνχκελσλ εγγπήζεσλ δαλείσλ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη πνιιά δάλεηα ππνζηεξίδνληαλ απφ πνιιαπιά αθίλεηα σο 

εγγχεζε, ή έλα αθίλεην ρξεζίκεπε σο εγγχεζε γηα ηα πνιιαπιά δάλεηα. 

Αθφκε πην πεξίπινθε πεξίπησζε ήηαλ φηαλ δηάθνξεο πεξηνπζίεο 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο εγγχεζε γηα ηα πνιιαπιά δάλεηα. Ζ 

                                                           
23 Νη ηξάπεδεο αγλφεζαλ ην κεγάιν δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην πνπ είραλ ζηελ Διιάδα θαη 

ηνπνζέηεζαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδχζεσλ ηνπο ζε κηα ρψξα. Ππγθεθξηκέλα ε 

Ρξάπεδα Θχπξνπ ην 2012 είρε πεξίπνπ €9,5 δηζεθαηνκκχξηα δάλεηα θαη €7,5 θαηαζέζεηο 

ζηελ Διιάδα. Πχκθσλα κε ηελ άζθεζε ηεο PIMCO ηα ειιεληθά δάλεηα αληηπξνζψπεπαλ 

ζρεδφλ ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ησλ ηλζηηηνχησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ άζθεζε 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012.  
24 Αμίδεη λα ηνληζζεί φηη κέρξη ζε εθείλν ην ζεκείν ηα θξαηηθά νκφινγα είραλ  κεδεληθφ 

ξίζθν ζηηο αζθήζεηο αληνρήο πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ νη ηξάπεδεο αθνχ ζεσξείην 

αδηαλφεην φηη κηα ρψξα ζα κπνξνχζε λα βξεζεί αληηκέησπε κε ηελ πηψρεπζε εληφο ηεο 

επξσδψλεο.   
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επηθξάηεζε ησλ δηαζηαπξνχκελσλ εγγπήζεσλ νθείιεηαη ελ κέξεη ζηηο 

πξαθηηθέο δαλεηζκνχ πνπ αθνινπζνχζαλ νη ηξάπεδεο πνπ ήηαλ βάζεη ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ δαλεηνιήπηε θαη ζην ρξνλνβφξν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

επηθξαηνχζε γηα εθπνηήζεηο. Έηζη, νη ηξάπεδεο ήηαλ πξφζπκεο λα 

επεθηείλνπλ πξφζζεηα δάλεηα κε επηπξφζζεηεο εμαζθαιίζεηο, αληί λα 

βαζίδνληαη απζηεξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ νθεηιέηε λα 

εμππεξεηήζεη ην λέν δάλεην (PIMCO, 2012).  

 

Ζ πξαθηηθή παξαρψξεζεο δαλείσλ25 θπξίσο έλαληη αθηλήησλ σο εγγχεζε 

θαη πξνζσπηθψλ εγγπήζεσλ ρσξίο λα δίλεηαη ε απαξαίηεηε πξνζνρή ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ ρξεσζηψλ λα απνπιεξψζνπλ ηα δάλεηα απνθάιπςε ηηο 

αδπλακίεο απηνχ ηνπ κνληέινπ ζε ζπλζήθεο θξίζεο. Ρν κνληέιν απηφ ζα 

ήηαλ βηψζηκν αλ νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ26 δηαηεξνχληαλ ηνπιάρηζην 

ζηαζεξέο ή αλ νη ηξάπεδεο ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζρέζνπλ ηηο εγγπήζεηο 

ζηελ πεξίπησζε ρξενθνπίαο (ICFCBS, 2013). 

 

Ωο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ 

δεκηνπξγήζεθε ε ξνπή γηα ππέξκεηξν δαλεηζκφ.  Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

πξφηππα δαλεηζκνχ πνπ αθνινχζεζαλ νη ηξάπεδεο, φπνπ επηθεληξψζεθαλ 

γεληθά πνιχ πεξηζζφηεξν ζηηο εμαζθαιίζεηο ελφο δαλείνπ, ην ηδησηηθφ ρξένο 

σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ απμήζεθε θαη θαηέζηε έλα απφ ηα πςειφηεξα ηεο ΔΔ 

(European Commission, 2013). Δπηπξφζζεηα, ηνλίδεηαη θαη ε 

αληαγσληζηηθή πνιηηηθή ςειψλ επηηνθίσλ γηα πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ 

αςεθψληαο ηνπο φπνηνπο θηλδχλνπο. Ρν ςειφ θφζηνο δαλεηζκνχ ζπλέβαιε 

θαη απηφ ζηελ εθηφμεπζε ησλ ηδησηηθψλ ρξεψλ.  

 

Ζ αλαπνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απφ ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα 

ησλ ηξαπεδψλ θαη ε αλεπαξθήο ιεηηνπξγία ησλ επηηξνπψλ θηλδχλνπ θαη 

ειέγρνπ απνηεινχζε επηπξφζζεην πξφβιεκα. Σαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν πνιχ 

κηθξφο αξηζκφο αηφκσλ κε δηεζλή εκπεηξία ζηα ζπκβνχιηα ησλ ηξαπεδψλ ζε 

                                                           
25 Ζ αλεμάξηεηε επηηξνπή γηα ην κέιινλ ηνπ θππξηαθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα (ICFCBS, 2013) 

αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ησλ πξνζσπηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ ζηελ 

παξαρψξεζε δαλείσλ απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα.  
26 Πεκεηψλεηαη φηη ε πξαθηηθή παξαρψξεζεο δαλείσλ έλαληη εμαζθαιίζεσλ θαιιηέξγεζε ηε 

θνχζθα ησλ αθηλήησλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο. 
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κηα ρψξα πνπ ιεηηνπξγεί σο δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθφ θέληξν. 

Δπηπξφζζεην δήηεκα είλαη θαη ε απνπζία γπλαηθψλ απφ ηα δηνηθεηηθά 

ζπκβνχιηα ησλ ηξαπεδψλ. Ζ ICFCBS (2013) ζεκεηψλεη φηη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Ππλεξγαηηζκνχ ππήξραλ αδπλακίεο ζηε δηαθπβέξλεζε ησλ 

ηδξπκάησλ, ζπγθεθξηκέλα ζην δήηεκα ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ δηνηθεηψλ ησλ 

ηδξπκάησλ. 

 

Δμωγελείο παξάγνληεο  

Ζ ηειηθή αλαθνξά ηεο ICFCBS αλαθέξεη φηη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο νη 

νπνίνη επεξέαζαλ ην ηξαπεδηθφ ηνκέα ήηαλ ε ξαγδαία θηιειεπζεξνπνίεζε 

ηνπ ηνκέα κεηά ηελ εηζδνρή ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ ην 2004 θαη ζην επξψ ην 

2008.27 Απηφ πεξηφξηζε ηηο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ παξνρήο πίζησζεο κέζσ 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη άλνημε ηνπο νξίδνληεο γηα εμσηεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ζηηο θππξηαθέο ηξάπεδεο. Δπηπξφζζεηα, ε παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 ε νπνία αξρηθά επεξέαζε έκκεζα ηηο θππξηαθέο 

ηξάπεδεο.  Απηφ έγηλε επεξεάδνληαο ρψξεο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

θππξηαθή νηθνλνκία φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είηε κέζσ ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ηελ θξίζε ρξένπο πνπ 

αληηκεηψπηζε ε ρψξα.  

 

Ζ ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε ηφζν ζηελ Θχπξν φζν θαη ζηελ Διιάδα 

νδήγεζε ζε ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδψλ, κε απμήζεηο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ θαη κεηψζεηο ζηηο αμίεο εμαζθάιηζεο ηνπ δαλείνπ. Ζ νηθνλνκηθή 

θξίζε επεξέαζε αξλεηηθά θαη ηα επίπεδα ησλ θαηαζέζεσλ. Πεκεηψλεηαη φηη 

ην 80% ησλ εξγαζηψλ ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ γηα ην 2012 ήηαλ ζε Θχπξν 

θαη Διιάδα κε ηηο δχν ρψξεο λα βξίζθνληαη ζε κηα βαζεηά χθεζε.  

 

Θαίξην ξφιν είραλ θαη νη πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ ζε αλψηαην 

επίπεδν θαη αθνξνχζαλ ην δεχηεξν παθέην ζηήξημεο ηεο Διιάδαο ην 2011. 

Ωο κέξνο ηεο ηειηθήο ζπκθσλίαο πάξζεθε απφθαζε απφ ηηο πνιηηηθέο 

                                                           
27 Δπαλαιακβάλεηαη φηη ην ζρεηηθφ ςειφ θαηαζεηηθφ επηηφθην ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 

ζηελ Θχπξν απνηέιεζε επηπξφζζεην παξάγνληα πξνζέιθπζεο θαηαζέζεσλ απφ μέλνπο 

επελδπηέο.  
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εγεζίεο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ γηα απνκείσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (PSI). Έηζη, ην «θνχξεκα» ησλ ειιεληθψλ 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ ηνλ Νθηψβξε ηνπ 2011 αλήιζε ζην 78% ηεο αμίαο 

ηνπο.  Απηφ ζηνίρηζε ζην θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα  πέξαλ ησλ €4,5 

δηζεθαηνκκπξίσλ πνπ αλαινγνχζε πεξίπνπ ζην 25% ηνπ ΑΔΞ ηεο ρψξαο. 

 

Πην Eurogroup ζηηο 16 Καξηίνπ 2013, νη επξσπαίνη εηαίξνη θαη ε θππξηαθή 

θπβέξλεζε θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία ζε έλα πξφγξακκα δηάζσζεο γηα ηελ 

Θχπξν. Ωο κέξνο ηεο ζπκθσλίαο πξνηάζεθε εηζθνξά 6,75% απφ 

ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θάησ ησλ €100.00028 θαη 9,9% γηα θαηαζέηεο κε 

κεγαιχηεξα πνζά. Ρα κέηξα απηά ππνινγίζηεθε φηη ζα ζπλεηζέθεξαλ 

πεξίπνπ €6 δηζεθαηνκκχξηα. Ζ ζπκθσλία απηή απνξξίθζεθε απφ ην 

θππξηαθφ θνηλνβνχιην ζηηο 19 Καξηίνπ 2013. Πηηο 25 Καξηίνπ επηηεχρζεθε 

εθ λένπ κηα ηειηθή ζπκθσλία ε νπνία πεξηειάκβαλε ηελ εθθαζάξηζε θαη 

ζπγρψλεπζε ηεο Ιατθήο Ρξάπεδαο κε ηελ Ρξάπεδα Θχπξνπ ε νπνία 

ρξεηαδφηαλ λα αλαδηαξζξσζεί. Ρν παθέην δηάζσζεο ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ 

πεξηιάκβαλε έλα «θνχξεκα» θαηαζέζεσλ γηα ινγαξηαζκνχο άλσ ησλ 

€100.000 χςνπο 47,5%, αμίαο πεξίπνπ €4 δηζεθαηνκκπξίσλ. Ρν ζπλνιηθφ 

χςνο ηνπ bail-in ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ απνκείσζε θαηαζέζεσλ πέξαλ 

ησλ €100.000 αιιά θαη ηε κεηαηξνπή κεηνρψλ Class A, Class B, Class C 

θαη Class D ζε ζπλήζεηο κεηνρέο (ordinary shares) νλνκαζηηθήο αμίαο 

€0,01 αλήιζε πεξίπνπ ζε €8,5 δηζεθαηνκκχξηα.  Δπηπιένλ, φιεο νη 

θππξηαθέο ηξαπεδηθέο ιεηηνπξγίεο ζηελ Διιάδα πσιήζεθαλ σο κέξνο ηεο 

ζπκθσλίαο κε ηελ αμία ηνπο λα ππεξβαίλεη ηα €3 δηζεθαηνκκχξηα. Κε απηφ 

ηνλ ηξφπν κεηψζεθε ε ζπζηεκηθή επίδξαζε ηεο Θχπξνπ ζηελ Διιάδα.29 

 

Όπσο αλαθέξεη ν Elliot (2013) ε αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία ε νπνία θαη 

ηειηθά εθαξκφζηεθε αθήλεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα γηα ηε δψλε ηνπ επξψ 

                                                           
28 Ν Robert Johnson (2013) αλαθέξεη πσο ε ΔΔ έρεη πιήμεη ηελ εκπηζηνζχλε ε νπνία 

επηθξαηνχζε ζηηο θαηαζέζεηο θάησ ησλ €100.000 ζε νιφθιεξε ηελ επξσδψλε. 
29 Ν Jörg Asmussen  κέινο ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηεο ΔΘΡ έθαλε ηελ ππφζεζε γηα ηε 

δηάζσζε ησλ ηξαπεδψλ ζηε Θχπξν φηη «Αν κάποιορ απλά κοιηάζει όηι ηο μέγεθορ ηηρ 

οικονομίαρ (ηηρ Κύππος) είναι πεπίπος 0,5 % ηος ΑΔΠ ηηρ εςπωζώνηρ μποπεί να 

ζςμπεπάνει όηι η Κύππορ δεν είναι ζςζηημικά ζημανηική». Ππλέρηζε αλαθέξνληαο φηη έλα  

πηζαλφ θαλάιη εμάπισζεο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε Διιάδα δεδνκέλνπ φηη έλαο αξηζκφο 

θππξηαθψλ ηξαπεδψλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα απηή. (Engelen, 2013).  
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σο ζχλνιν θαζψο θαη γηα ηελ Θχπξν. Πηα ζεηηθά θαηαγξάθεηαη ε επίηεπμε 

ζπκθσλίαο νπνηνπδήπνηε είδνπο, αθνχ επηηξέπεη ηελ επξσπατθή ζηήξημε 

ζηελ Θχπξν θαη απνηξέπεη, γηα ηψξα, ηελ πηζαλφηεηα εμφδνπ ηεο ρψξαο 

απφ ηελ επξσδψλε. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ φηη νη αζθαιηζκέλεο θαηαζέζεηο 

ζηελ Θχπξν πξνζηαηεχνληαη εμαιείθνληαο έλα θνβεξφ πξνεγνχκελν κε 

επηπηψζεηο ζε φιε ηελ Δπξψπε. Ππλερίδνληαο αλαθέξεη φηη νξηζκέλνη 

αλαιπηέο ζεσξνχλ ζεηηθφ βήκα ηε ζπκκεηνρή ζην παθέην δηάδνζεο απφ 

αλαζθάιηζηνπο θαηαζέηεο θαη θαηφρνπο νκνιφγσλ (bail-in) ησλ δχν 

κεγαιχηεξσλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ αθνχ απηφ απνηειεί καθξάλ ην 

ηζρπξφηεξν κήλπκα ηεο Δπξψπεο φηη νη θαηαζέηεο πξέπεη λα δίλνπλ 

πξνζνρή ζηελ επξσζηία ησλ ηξαπεδψλ κε ηηο νπνίεο αζρνινχληαη. Πην ίδην 

κήθνο θχκαηνο ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ ην παξάδεηγκα ίζσο νδεγήζεη ηελ 

αγνξά λα σζήζεη ηηο επξσπατθέο ηξάπεδεο λα ιεηηνπξγνχλ κε πεξηζζφηεξε 

ζχλεζε.  

 

Απφ ηελ άιιε, αξθεηνί αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ φηη σο αληίδξαζε ζηελ πην 

πάλσ απφθαζε, καθξνπξφζεζκα κπνξεί λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ξνέο 

θαηαζέζεσλ απφ αδχλακα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ζηελ Δπξψπε ζε πην 

ηζρπξά. Απηφ ζα επηδεηλψζεη πεξαηηέξσ ηηο πηζησηηθέο δπζηνθίεο ζηελ 

επξσπατθή πεξηθέξεηα. Αξλεηηθά αιπζηδσηά πξνβιήκαηα κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ  ζηηο πην αδχλακεο ηξάπεδεο φπνπ ζα δνπλ ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ ηνπο ζε νκνιφγα λα απμάλεηαη θαζψο νη επελδπηέο ιακβάλνπλ 

ζνβαξά ππ’ φςηλ ην παξάδεηγκα ηεο Θχπξνπ. Κε ηε ζεηξά ηνπ απηφ ζα 

πξνθαιέζεη επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα ζηα ίδηα ηα θξάηε ιφγσ ηεο 

αιιεινζχλδεζεο ησλ ηξαπεδψλ κε ηα θξάηε. Γηάθνξνη αλαιπηέο 

αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη νη επηπηψζεηο ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο 

Θχπξνπ απνηεινχλ νηηδήπνηε άιιν παξά παξέθθιηζε. Πε κηα πηζαλή 

ζνβαξή ηξαπεδηθή θξίζε ζε έλα αδχλαην θξάηνο ηεο επξσδψλεο, νη 

θαηαζέηεο ζα κεηαθηλήζνπλ κε κεγαιχηεξε επθνιία ηα θεθάιαηά ηνπο ζε 

αζθαιέζηεξεο ηξάπεδεο θαη αζθαιέζηεξεο ρψξεο πξνθαιψληαο θπγή 

θεθαιαίσλ πνπ ζα επηδεηλψζεη δξακαηηθά ηελ θξίζε (Elliot,2013). 
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Νη ππφινηπνη θίλδπλνη αθνξνχλ ηελ ίδηα ηελ Θχπξν. Ζ νηθνλνκία έρεη 

ζπξξηθλσζεί θαηά κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζπκθσλία θαη ε εκπηζηνζχλε ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έρεη ηξαπκαηηζηεί απφ ηελ αλαηαξαρή πνπ επηθξαηεί. Νη 

πεξηνξηζκνί ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, πνπ κπνξεί λα παξακείλνπλ γηα 

αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, αλακέλεηαη λα επηδεηλψζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν 

ηελ χθεζε. 

 

Πεκαληηθφ είλαη λα ζεκεησζεί πσο έρεη παξζεί απφθαζε φηη απφ ην 2016 

πηζαλά πξνβιήκαηα ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ ζα ηα επσκίδνληαη πξψηνη 

νη πηζησηέο ηνπο, έρνληαο σο κνληέιν ην παξάδεηγκα ηεο Θχπξνπ.  

Σξεηάδεηαη λα ππάξμεη επηπξφζζεηνο πξνβιεκαηηζκφο ζε αλψηαην επίπεδν 

γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο απφθαζεο αθνχ θαίλεηαη φηη ε δηάζσζε ησλ 

ηξαπεδψλ απφ ηνπο πηζησηέο (bail-in) έρεη απνηχρεη ζηελ Θχπξν 

δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ απηά πνπ έιπζε (Economist, 

2014). 
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III. ΟΗ ΠΡΟΘΙΖΔΗ ΣΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΘΟΤ ΤΣΖΚΑΣΟ ΘΑΗ Ζ 
ΠΡΑΓΚΑΣΗΘΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΑ 

 

Θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη (Από) κόριεπζε 

Νη ξπζκηζηηθέο αξρέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ δείθηε Core Tier 1 capital ratio γηα 

λα αμηνινγήζνπλ ηνλ βαζκφ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κηαο ηξάπεδαο. Ρν φξην 

ηνπ δείθηε δείρλεη ζηηο αγνξέο ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηξάπεδαο λα αληεπεμέιζεη 

ζε πηζαλά ζνθ δηαηεξψληαο επαξθή θεθάιαηα. Πχκθσλα κε Δπξσπατθή 

Νδεγία νη επξσπατθέο ηξάπεδεο θαινχληαλ λα έρνπλ θεθαιαηαθή επάξθεηα 

9% κέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ 2012. Δληνχηνηο, ε Θεληξηθή Ρξάπεδα Θχπξνπ 

(ΘΡΘ) ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 εηζήγαγε έλα λέν δείθηε γηα Core Tier 1 

θεθάιαηα κε ην ειάρηζην επίπεδν ηνπ Core Tier 1 λα δηακνξθψλεηαη ζην 

8% καδί κε πξνζαχμεζε κε βάζε ην πνζνζηφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ Νκίινπ ζην ΑΔΞ ηεο ρψξαο. Απηή ε Νδεγία νπζηαζηηθά παξείρε 

κεηαβαηηθή πεξίνδν κέρξη ην 2014 γηα ηηο θππξηαθέο ηξάπεδεο.  

 

Ρν 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε άζθεζε απφ ηελ European Bank Authority 

(EBA) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΘΡΘ ζηηο δχν κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηεο 

Θχπξνπ. Πχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο ε Ρξάπεδα Θχπξνπ 

είρε θεθαιαηαθφ έιιεηκκα €1,56 δηζεθαηνκκχξηα θαη ε Ιατθή Ρξάπεδα 

€1,97 δηζεθαηνκκχξηα γηα λα αληαπνθξηλφηαλ ζην φξην ηνπ 9%. Πχκθσλα 

κε ηελ άζθεζε ηεο EBA ε νπνία δηεμήρζε κε ζηνηρεία ηνπ Πεπηεκβξίνπ 

2011 ην θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είρε ζπλνιηθέο θεθαιαηαθέο αλάγθεο 

€3,53 δηζεθαηνκκχξηα. 

 

Νη δχν ηξάπεδεο παξέδσζαλ ζρέδην γηα θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ ζηηο 

αξρέο ηνπ 2012 ζηελ ΘΡΘ. Πεκεηψλεηαη φηη ην ζρέδην ελίζρπζεο ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Ιατθήο Ρξάπεδαο, πξνέβιεπε, κεηαμχ άιισλ, 

έθδνζε κεηνρψλ χςνπο €1,8 δηζεθαηνκκπξίσλ. Όκσο ην επξχηεξν 

νηθνλνκηθφ θιίκα αιιά θαη ε θαηάζηαζε ηεο ηξάπεδαο δελ επέηξεςαλ ηελ 

πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Έηζη ε 

θπβέξλεζε θιήζεθε λα θεθαιαηνπνηήζεη ηελ ηξάπεδα κε ην πην πάλσ πνζφ 
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ην νπνίν θαη εγθξίζεθε απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ηνλ Κάην ηνπ 

2012.  

Όκσο, ζην πξψην κηζφ ηνπ 2012 παξαηεξήζεθαλ κεγαιχηεξεο απψιεηεο 

απφ απηέο νη νπνίεο ππνινγίζηεθαλ ζηελ άζθεζε κε ηελ επηδείλσζε ησλ 

δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ ηξαπεδψλ ηφζν ζηελ Θχπξν φζν θαη ζηελ 

Διιάδα θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ απνκείσζε ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ. Έηζη, θαη ε Ρξάπεδα Θχπξνπ ζηξάθεθε ζηελ θπβέξλεζε γηα 

θεθαιαηαθή ππνζηήξημε (ε ηξάπεδα δελ ηθαλνπνίεζε ηα ειάρηζηα θξηηήξηα 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ 2012).  

 

Ζ ηξίηε ζε κέγεζνο ηξάπεδα, Διιεληθή Ρξάπεδα, ζην ηέινο ηνπ 2012 είρε 

θεθαιαηαθή επάξθεηα 8,2% ε νπνία ήηαλ επαξθήο γηα ην φξην ηνπ 8% ην 

νπνίν πθίζηαην. Όκσο κε ηελ αιιαγή πνπ επήιζε βάζεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ 

Κλεκνλίνπ, ην φξην αλέβεθε ζην 9% απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 θαη ε 

ηξάπεδα ρξεηαδφηαλ λα απμήζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα. Ζ απφθαζε 

απηή ησλ δαλεηζηψλ λα επηκείλνπλ ζηελ άκεζε αχμεζε ηνπ δείθηε θαηά 1% 

ελ κέζσ ηξαπεδηθήο θξίζεο ζπλεπαγφηαλ απμεκέλεο θεθαιαηαθέο αλάγθεο 

γηα ηηο ηξάπεδεο. Γηάθνξνη αλαιπηέο ππνζηήξημαλ φηη ν δείθηεο κπνξνχζε 

λα θξαηεζεί ζηαζεξφο ή αθφκα θαη λα επηηξαπεί κηθξή κείσζε κέρξη λα 

ζηαζεξνπνηεζεί ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα απμαλφηαλ. 

 

Νη απμεκέλεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο καδί κε ηελ αδχλακε νηθνλνκία 

νδεγνχλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζε απνκφριεπζε.  πνγξακκίδεηαη φηη ην 

θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ απνηειεί εμαίξεζε αθνχ ην επξσπατθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη θαη απηφ ζε απηή ηε δηαδηθαζία.  Ζ 

απνκφριεπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ δηάθνξνπο αλαιπηέο αλαγθαία γηα λα 

κεησζεί ε απμεκέλε κφριεπζε πνπ επηθξαηνχζε γηα αξθεηά ρξφληα ζην 

ζχζηεκα πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο. Ζ απνκφριεπζε κπνξεί λα γίλεη 

θπξίσο κέζσ ηξηψλ νδψλ: α) ηελ αχμεζε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, β) ηε 

κείσζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (risk weighted assets) θαη γ) 

πεξηνξίδνληαο ηελ πίζησζε (Wehinger, 2012). 

 



41 

Ζ δηαθνξά ζηελ πεξίπησζε ηεο Θχπξνπ είλαη ν ηξφπνο πνπ επηρεηξήζεθε ε 

απνκφριεπζε. Ζ άζθεζε πνιηηηθήο, κεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup, 

ήηαλ ην κέζν γηα λα κεησζεί δξακαηηθά ν θππξηαθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο κε 

ηελ απψιεηα θαηαζέζεσλ θαη ηελ πψιεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ θππξηαθψλ 

ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα. Πχκθσλα κε ηνπο πηζησηέο ζηφρνο ήηαλ ην 

θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα θζάζεη ην 300-350% ηνπ ΑΔΞ απφ ην 

700% ηνπ ΑΔΞ πνπ ήηαλ ζην ηέινο ηνπ 2012. Ζ επηινγή γηα απνκφριεπζε 

ήηαλ ε επηβνιή ηεο κείσζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Ξέξαλ ηνχηνπ, ζε απηή ηε δηαδηθαζία  νη ηξάπεδεο αχμεζαλ θαη 

ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα απφ ην 8% ζην 9% ελψ παξάιιεια έρνπλ 

κεηψζεη ηηο δαλεηνδνηήζεηο ιφγσ ησλ απζηεξψλ φξσλ, πνπ πνιιέο θνξέο 

είλαη απνηξεπηηθνί, γηα ηελ παξνρή πίζησζεο. Ζ απνκφριεπζε ηνπ 

θππξηαθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο αλακέλεηαη λα ζπλερηζζεί κε ηελ 

πψιεζε μέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο νη 

ηξάπεδεο θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Θεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

 

Κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα 

Ρα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα απνηεινχλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεη γηα αλαδηάξζξσζε.  Πηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε 

εμέιημε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ απφ ην 2010 κέρξη θαη ην 2012. 

Όπσο θαίλεηαη ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ζην ζχλνιν ησλ ηξαπεδηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ππεξδηπιαζηάζηεθαλ ζε κηα ηξηεηία θηάλνληαο ηα €22,5 

δηζεθαηνκκχξηα. Αχμεζε 6 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ παξαηεξήζεθε θαη ζηα κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα ηνπ Ππλεξγαηηζκνχ, ηα νπνία έθηαζαλ ηα €3,8 

δηζεθαηνκκχξηα θαη αλαινγηθά βξίζθνληαλ ζε ςειφηεξν επίπεδν απφ απηά 

ησλ ηξαπεδψλ.  

 

Απφ ηα ζηνηρεία επίζεο πξνθχπηεη φηη ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ηα 

νπνία αθνξνχζαλ ηηο δηεζλείο ιεηηνπξγίεο ησλ ηξαπεδψλ απμήζεθαλ κε 

κεγαιχηεξν ξπζκφ απφ απηά πνπ αθνξνχζαλ ηελ εγρψξηα ιεηηνπξγία. Απηφ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φζν αθνξά ηελ έθζεζε ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ 

ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ωο ζπλέπεηα ηεο θξίζεο ρξένπο ζηελ Διιάδα θαη ηε 
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κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα, ηα κε εμππεξεηνχκελα 

δάλεηα ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ απμήζεθαλ δξακαηηθά επεξεάδνληαο 

αξλεηηθά ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ. 

Πίλαθαο ΗΗΗ.1 

Δμέιημε ηωλ κε εμππεξεηνύκελωλ δαλείωλ (NPL’s)30 

Ρξάπεδεο Γηζεθαηνκκχξηα (€) % πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ 

2010 9.614,239 11,7 

2011 13.687,374 16,0 

2012 22.454,293 26,5 

Ρξάπεδεο, Δγρψξηα 

Ιεηηνπξγία 

Γηζεθαηνκκχξηα (€) % πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ 

2010 5.754,852 11,7 

2011 7.769,557 14,1 

2012 11.826,501 20,9 

ΠΞΗ Γηζεθαηνκκχξηα (€) % πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ 

2010 2.832,944 24,7 

2011 3.180,542 26,5 

2012 3.737,456 30,4 

Ξεγή: ΘΡΘ (2013)  

 

Κεηά ηηο εμειίμεηο ηνπ Καξηίνπ 2013 θαη ηε ζπγρψλεπζε ηεο Ιατθήο 

Ρξάπεδαο κε ηελ Ρξάπεδα Θχπξνπ θαζψο θαη ηελ πψιεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα ηα δεδνκέλα ζηα 

κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί. Ρα ηειεπηαία δηαζέζηκα 

ζηνηρεία ηεο ΘΡΘ ζχκθσλα θαη κε ηνλ λέν νξηζκφ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ παξνπζηάδνληαη πην θάησ. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη πεξαηηέξσ 

επηδείλσζε ζηνλ δείθηε ε νπνία ππνινγίδεηαη φηη ζα ζπλερηζζεί ιφγσ θαη 

ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Πεκεηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ 

ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ απφ κεγάινπο ρξεψζηεο είλαη αθφκα 

κεγαιχηεξν. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                           
30 Ρα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα πνπ αλαθέξνληαη αθνξνχλ ηηο 31/12 θάζε έηνπο θαη είλαη 

ππνινγηζκέλα ηνλ παιηφ νξηζκφ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. 



43 

 

 

 
 

 

Πίλαθαο ΗΗΗ.2 

Δμέιημε ηωλ κε εμππεξεηνύκελωλ δαλείωλ (NPL’s) ην 2013 

Ξεγή: ΘΡΘ (2014) 

 

Ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ πνπ 

επηβαξχλνπλ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 

ξνήο λέσλ πηζηψζεσλ πξνο ηελ αγνξά. Ζ κεγηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιψλ 

δαλείσλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Όπσο πνιινί αλαιπηέο αλαθέξνπλ ε δηαρείξηζε 

ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ δελ αθνξά κφλν ηελ εμπγίαλζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα άιια είλαη θαζνξηζηηθή θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζαξκνγή ηεο Θχπξνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ε επηδείλσζε ησλ επηζθαιψλ 

δαλείσλ ίζσο δεκηνπξγήζεη επηπξφζζεηεο θεθαιαηαθέο αλάγθεο ζηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζηα επφκελα ρξφληα.  

 

Ππγθεθξηκέλα ην 53% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ ζην 

ηέινο ηνπ 2013 αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ ζε 

ζχγθξηζε κε ην 36% πνπ βξίζθνληαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο.  

Ξαξάιιεια ηα δάλεηα είλαη πεξίπνπ 45% πεξηζζφηεξα απφ ηηο θαηαζέζεηο 

(Economist, 2014).  Ρν ηειεπηαίν είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε 

 30/06/2013 30/092013 30/11/2013 

Σξάπεδεο εγρώξηα ιεηηνπξγία    

ύλνιν πηζηωηηθώλ παξνρώλ  

ζε δηζεθαηνκκύξηα (€) 

54.974,609 51.223,921 50.304,600 

% Σωλ κε εμππεξεηνύκελωλ 

Πηζηωηηθέο δηεπθνιύλζεηο πξνο 

ύλνιν Πηζηωηηθώλ 

Γηεπθνιύλζεωλ 

27,86 35,96 38,08 

ΠΗ    

ύλνιν πηζηωηηθώλ παξνρώλ  

ζε δηζεθαηνκκύξηα (€) 

13.652,711 13.489,942 13.426,600 

% Σωλ κε εμππεξεηνύκελωλ 

Πηζηωηηθέο δηεπθνιύλζεηο πξνο 

ύλνιν Πηζηωηηθώλ 

Γηεπθνιύλζεωλ 

41,58 42,22 44,39 
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ηξάπεδα παξνπζηάδεηαη δηζηαθηηθή ζηελ παξαρψξεζε λέσλ δαλεηνδνηήζεσλ 

πξνο ηελ αγνξά. 

 

Ρνλίδεηαη φηη αλάκεζα ζηηο πξφλνηεο ηνπ Κλεκνλίνπ ππάξρνπλ αλαθνξέο 

γηα ηελ αλάγθε αλαδηάξζξσζεο δαλείσλ αιιά θαη ζηελ αλάγθε νξηζκέλνη 

δαλεηνιήπηεο λα εηζέιζνπλ ζε δηαδηθαζία ξεπζηνπνίεζεο νχησο ψζηε λα 

κείλνπλ νη θαινί δαλεηνιήπηεο θαη λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθφηεξα 

ην πξφβιεκα. Δπηπξφζζεηε πξφθιεζε ησλ ηξαπεδψλ είλαη ην θαηλφκελν 

ζηξαηεγηθψλ ρξενθνπηψλ γηα ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα βξεζνχλ άκεζεο ιχζεηο 

απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο νχησο ψζηε λα κελ 

επηβαξχλνληαη πεξαηηέξσ νη ηξαπεδηθνί ηζνινγηζκνί. 

 

Ρεπζηόηεηα 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα είλαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. Απηφ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν ηφζν 

κε ην δήηεκα ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ φζν θαη κε ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα ηελ νπνία ηα ηδξχκαηα ρξεηάδεηαη λα έρνπλ. Ν δείθηεο 

δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο (LTD) ηνπ θππξηαθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ην 

2012 αλεξρφηαλ ζην 103,29% ελψ ην 2013 ζεκείσζε αχμεζε πέξαλ ηνπ 

30% θηάλνληαο ζην 134,28%.  Ρν ζηνηρείν απηφ αληηθαηνπηξίδεη ηηο 

δπζθνιίεο ξεπζηφηεηαο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη ν ηνκέαο. 

 

Πηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ζπλνιηθά δάλεηα απφ λνκηζκαηηθά 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (ΛΣΗ)31 πξνο κε λνκηζκαηηθά 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (κε-ΛΣΗ). 

 

Πίλαθαο ΗΗΗ.3 

Γάλεηα από (ΛΥΗ) πξνο (κε-ΛΥΗ) 

 ύλνιν θαηαζέζεωλ 

Γηζεθαηνκκπξίωλ (€) 

ύλνιν δαλείωλ 

Γηζεθαηνκκπξίωλ (€) 

2009 58.154,9 57.874,0 

2010 69.939,7 61.475,1 

2011 69.297,6 68.520,4 

2012 70.157,4 72.466,5 

2013 47.004,1 63.115,4 

Ξεγή: ΘΡΘ (2014) 

                                                           
31 Δμαηξνπκέλνπ ηεο ΘΡΘ. 
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Πε κηα πην ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ην ζχλνιν ησλ 

θαηαζέζεσλ ηνλ Κάξηην ηνπ 2013 αλεξρφηαλ ζηα €63.716,4 

δηζεθαηνκκχξηα ζεκεηψλνληαο κείσζε €16 δηζεθαηνκκπξίσλ κέρξη ην 

Γεθέκβξε ηνπ 2013. Πεκεηψλεηαη φηη ε κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ μεθίλεζε 

απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 αθνχ πξψηα έθζαζε ζην ςειφηεξν ζεκείν, 

πεξίπνπ €70 δηζεθαηνκκχξηα, ζην ηέινο ηνπ 2012. πνγξακκίδεηαη φηη απφ 

ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2013 κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ έηνπο παξαηεξήζεθε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ εθξνψλ θαηαζέζεσλ. Θεηηθή εμέιημε παξαηεξήζεθε 

κεηά ην αξρηθφ ζνθ ην νπνίν πξνήιζε απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup, 

φκσο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα παξακέλεη επάισην ζε πνιινχο θηλδχλνπο.  Ρν 

ζχλνιν ησλ δαλείσλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν αλεξρφηαλ ζε €70.421,8 

δηζεθαηνκκχξηα ηα νπνία κεηψζεθαλ θαηά €7 δηζεθαηνκκχξηα32 κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2013.  

 

Κηα άιιε πηπρή ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη νη 

ππνρξεψζεηο ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ έλαληη ηνπ Emergency Liquidity 

Assistance (ELA). Νη ππνβαζκίζεηο ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ πεξηφξηζαλ 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα δαλείδνληαη απφ άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Έηζη, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ γηα ην 

2012 ε ηξάπεδα αληινχζε ξεπζηφηεηα ην 2012 απφ ηελ ΔΘΡ θαη ηελ ΘΡΘ 

ρσξίο λα έρεη ιάβεη θαζφινπ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσζχζηεκα. Απφ ην 

ηέινο ηνπ 2012 θαη κέρξη ηηο 15 Καξηίνπ 2013 ε Ρξάπεδα Θχπξνπ έιαβε 

πεξίπνπ €1 δηζεθαηνκκχξην απφ ηνλ ELA. Κεηά ηελ απφθαζε ηνπ 

Eurogroup κεηαθέξζεθαλ ζηελ Ρξάπεδα Θχπξνπ πεξίπνπ €9 

δηζεθαηνκκχξηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ELA πνπ δφζεθαλ ζηε Ιατθή 

Ρξάπεδα.33  Ζ Ιατθή Ρξάπεδα αληινχζε ξεπζηφηεηα απφ ην Δπξσζχζηεκα 

ζε κεγάιεο πνζφηεηεο νη νπνίεο θνξπθψζεθαλ κεηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

2012. Ρν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Δπξσζχζηεκα ζηελ 

                                                           
32 Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ δαλείσλ 

πειαηψλ ηεο Ιατθήο θαη Ρξάπεδαο Θχπξνπ ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup ηνλ 

Κάξηην ηνπ 2013.  
33 Ρν πνζφ απηφ απνηειεί ηεξάζηην βαξίδη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ λα 

αλαθάκςεη.  Έρεη θαηαηεζεί ε άπνςε φηη ε πξάμε απηή κπνξεί λα πξνζβιεζεί λνκηθά. 
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Ρξάπεδα Θχπξνπ έθζαζε ηα €11 δηζεθαηνκκχξηα κε ηελ ηξάπεδα λα 

βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κεγάιεο πξνθιήζεηο.   

 

Ζ απνδνρή απφ ηελ ΔΘΡ νκνιφγσλ ηα νπνία εθδίδνληαη ή εγγπνχληαη απφ 

ηελ θππξηαθή θπβέξλεζε έρεη κεηψζεη ηελ εμάξηεζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ 

ηνλ ELA θαη πιένλ νη θππξηαθέο ηξάπεδεο κπνξεί λα δαλείδνληαη απ’ επζείαο 

απφ ηελ ΔΘΡ κε επλντθφηεξνπο φξνπο (πην ρακειφ επηηφθην). Πηα πιαίζηα 

απηά είλαη θαη ε έγθξηζε απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ θπβεξλεηηθψλ 

εγγπήζεσλ34 χςνπο €2,9 δηζεθαηνκκπξίσλ γηα νκφινγα ηεο Ρξάπεδαο 

Θχπξνπ. Έηζη ε ηξάπεδα κπνξεί λα παξαρσξήζεη ηα νκφινγα γηα λα ιάβεη 

ξεπζηφηεηα απφ ηελ ΔΘΡ ή ηελ ΘΡΘ κεηψλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο απφ ηνλ ELA.  

 

Έιιεηκκα εκπηζηνζύλεο 

Ζ πιεγείζα εκπηζηνζχλε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα είλαη έλα απφ ηα 

ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα, αλ φρη ην πην ζνβαξφ, πνπ αληηκεησπίδεη ν 

ηνκέαο. Κεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup γηα θνχξεκα θαηαζέζεσλ ηνλ 

Κάξηε ηνπ 2013, ην θιείζηκν ηεο Ιατθήο θαη ηνπο θεθαιαηαθνχο ειέγρνπο 

νη νπνίνη επηθξαηνχλ ζηηο ζπλαιιαγέο ν ηνκέαο απψιεζε ηελ εκπηζηνζχλε 

ηφζν ησλ μέλσλ φζν θαη ησλ ληφπησλ θαηαζεηψλ θαη επελδπηψλ. Νη αξρέο 

εμπγίαλζεο καδί κε ηηο ηξάπεδεο βξίζθνληαη ζε κηα πξνζπάζεηα αλαζηξνθήο 

ηνπ θιίκαηνο γηα λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζηα θππξηαθά 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. 

 

Ρν έιιεηκκα εκπηζηνζχλεο ζην  θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηελ παξνχζα 

ζηηγκή δελ αθνξά ρακειή θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ. Αθνξά θπξίσο ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ θππξηαθψλ 

ηξαπεδψλ απφ ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο ην Κάξηην ηνπ 2013. 

πελζπκίδεηαη φηη νη θππξηαθέο ηξάπεδεο είλαη πιήξσο 

αλαθεθαιαηνπνηεκέλεο θαη επζπγξακκηζκέλεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

άζθεζεο ηεο PIMCO. Ζ Διιεληθή Ρξάπεδα βξήθε ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα 

                                                           
34 Πεκεηψλεηαη φηη θαη άιιεο θππξηαθέο ηξάπεδεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

θπβεξλεηηθέο εγγπήζεηο. 
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πνπ ρξεηαδφηαλ γηα αλαθεθαιαηνπνίεζε ρσξίο νπνηαδήπνηε θπβεξλεηηθή 

ζηήξημε (φπσο αξρηθά ππνινγηδφηαλ). Ζ Ρξάπεδα Θχπξνπ 

αλαθεθαιαηνπνηήζεθε κε ην ιεγφκελν bail-in, δειαδή, απφ ηε ζπλεηζθνξά 

ησλ θαηαζεηψλ κε ινγαξηαζκνχο άλσ ησλ €100.000 θαη απψιεηεο ησλ 

θαηφρσλ κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ. Απφ ηελ άιιε, ν Ππλεξγαηηζκφο 

νπζηαζηηθά θξαηηθνπνηήζεθε, αθνχ αλαθεθαιαηνπνηήζεθε κε €1,5 

δηζεθαηνκκχξην πξνεξρφκελν απφ ην πξφγξακκα ζηήξημεο ηεο θππξηαθήο 

νηθνλνκίαο.  

 

Νη εθξνέο θαηαζέζεσλ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζεκείσζαλ θαηαθφξπθε 

αχμεζε ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ελψ ηα δάλεηα δελ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή 

κεηαβνιή. Απηφ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ηζνδπγίνπ ζην ζχζηεκα 

απεηθνλίδνληαο ην έιιεηκκα εκπηζηνζχλεο ζην ηνκέα. Πεκεηψλεηαη φηη 

ππάξρνπλ θάπνηεο ζεηηθέο ελδείμεηο αθνχ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ππάξρεη 

ζηαζεξνπνίεζε ζηε θπγή θαηαζέζεσλ, φκσο ν ηνκέαο παξακέλεη 

επάισηνο.  

 

Άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ άκεζα ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ ηνκέα 

είλαη ε  πνξεία αλαδηάξζξσζεο θαη εμπγίαλζεο ηνπ. Ζ αχμεζε ησλ 

θφθθηλσλ δαλείσλ θαη νη ζπδεηήζεηο γηα ξεπζηνπνηήζεηο κηθξνδαλεηνιεπηψλ 

πιήηηνπλ ηελ ήδε ηξαπκαηηζκέλε εκπηζηνζχλε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Δπηπξφζζεηα, ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα φπσο 

εξγαζηαθά δεηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη άκεζα θαη κε 

θνηλσληθή επαηζζεζία γηα λα απνθεπρζεί θνηλσληθή αλαηαξαρή.  

 

Θα πξέπεη λα παξζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο 

ελέξγεηεο ψζηε λα θχγνπλ νη νπνηεζδήπνηε ζθηέο επηθξαηνχλ γηα μέπιπκα 

βξψκηθνπ ρξήκαηνο απφ ηηο θππξηαθέο ηξάπεδεο νχησο ψζηε λα βνεζεζεί ε 

απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο θπξίσο μέλσλ θαηαζεηψλ θαη επελδπηψλ. 

Ζ ζηαδηαθή ραιάξσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ θεθαιαηνπρηθψλ ειέγρσλ, 

αξρηθά ησλ εζσηεξηθψλ θαη ζε κεηέπεηηα ζηάδην ησλ εμσηεξηθψλ, ζα είλαη 

πξαγκαηηθή πξφθιεζε γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη επξχηεξα ηελ νηθνλνκία. 
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Σαξαθηεξίδεηαη σο ζεκείν θακπήο φπνπ θαη ζα δηαθαλεί αλ ππάξρεη 

αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο ηξάπεδεο.  

 

 

Κεξίδην αγνξάο 

Ζ ζπγρψλεπζε ηεο Ιατθήο Ρξάπεδαο κε ηελ Ρξάπεδα Θχπξνπ δεκηνπξγεί 

κηα ηξάπεδα ε νπνία ειέγρεη πεξίπνπ ην κηζφ κεξίδην ηεο αγνξάο. Ν 

αλαδηνξγαλσκέλνο Ππλεξγαηηζκφο ζα είλαη δεχηεξνο ζε κέγεζνο κε πνιχ 

κηθξφηεξν κεξίδην αγνξάο απφ φ,ηη ε Ρξάπεδα Θχπξνπ θαη ηξίηε ζε κέγεζνο 

ζα είλαη ε Διιεληθή Ρξάπεδα κε κεξίδην αγνξάο  πεξίπνπ 8-10%. Ζ 

Eurobank, ε Alpha Bank, ε Ξεηξαηψο θαη άιιεο ηξάπεδεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Θχπξν έρνπλ κηθξφηεξν κεξίδην αγνξάο.  

 

Ζ λέα δηαθαηλφκελε δνκή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε κηα ηξάπεδα ε 

νπνία ζα βξίζθεηαη ζε δεζπφδνπζα ζέζε ζα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε 

ζηαζεξφηεηα θαη ηνλ αληαγσληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Όπσο αλαθέξεη ζηελ 

έθζεζε ηεο ε ICFCBS, 2013, φηαλ ε Ρξάπεδα Θχπξνπ αλαθάκςεη ππάξρεη ν 

θίλδπλνο λα θπξηαξρήζεη ζηελ αγνξά θαη ην κέγεζνο ηεο λα ηελ θαηαζηήζεη 

ζαλ κηα απφ ηηο ηξάπεδεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο εμαηξεηηθά κεγάιεο 

γηα λα αθεζνχλ λα πησρεχζνπλ αθνχ έηζη ζα ζπκπαξέζπξαλ νιφθιεξε ηελ 

θππξηαθή νηθνλνκία. 

 

Ζ ζπγθεληξσηηθή κνξθή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ε νπνία πξνθχπηεη 

κέζα απφ  ηηο πξφλνηεο ηνπ Κλεκνλίνπ νδεγεί ζε δηαθνξεηηθφ είδνο 

ζπζηεκηθνχ ξίζθνπ απφ φ,ηη επηθξαηνχζε πξηλ ηνλ Κάξηην ηνπ 2013. Ζ 

παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ απζηεξέο πξαθηηθέο θαη νινθιεξσκέλνπο κεραληζκνχο 

εμπγίαλζεο γηα λα ππάξρεη αζπίδα πξνζηαζίαο απφ κειινληηθέο ηξαπεδηθέο 

θξίζεηο. Ζ απψιεηα αληαγσληζκνχ ζην ζχζηεκα είλαη θάηη ην νπνίν πξέπεη 

επίζεο λα παξαθνινπζείηαη ζηελά αθνχ κπνξεί λα πιήμεη ηελ πνηφηεηα θαη 

δηαζεζηκφηεηα παξνρήο δηάθνξσλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Έηζη, νη 

επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα 



49 

δηαρεηξηζηνχλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα θπξίαξρε 

ζπζηεκηθή ηξάπεδα ζε ελδερφκελεο κειινληηθέο θξίζεηο. 

 

Ζ δηαθαηλφκελε δνκή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζίγνπξα δεκηνπξγεί 

αλνκνηνκνξθίεο θαη αλ παξακείλεη ζε απηή ηε κνξθή ζα πξνθχπηνπλ 

εγγελή πξνβιήκαηα. πνγξακκίδεηαη φηη ε ηειηθή κνξθή ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί. Ρα δεδνκέλα είλαη δπλακηθά θαη 

ππάξρνπλ κεηαβιεηνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα. Αλάκεζα ζε άιια ζεκεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα πεξαηηέξσ 

ζπξξίθλσζεο ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ, ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο Διιεληθήο 

Ρξάπεδαο θαη ηνπ Ππλεξγαηηζκνχ θαζψο θαη ε εηζδνρή μέλσλ ηξαπεδψλ 

ζηελ εγρψξηα αγνξά (ICFCBS, 2013).  

 

Ο ηξαπεδηθόο ηνκέαο θαη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία  

Ζ ηξαπεδηθή θξίζε θαη ε δπζηνθία πνπ ππάξρεη ζηηο πξνζπάζεηεο 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηνκέα έρνπλ άκεζν αληίθηππν θαη ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία. Νη δπζθνιίεο πηζησηηθήο ξνήο πνπ παξαηεξνχληαη απφ ηηο 

ηξάπεδεο θαζψο θαη ε κεησκέλε δήηεζε απφ ηνπο θαηαλαισηέο δελ 

βνεζνχλ ζηελ αλαζέξκαλζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Θάησ απφ έλα 

πηεζηηθφ θιίκα ην νπνίν επηθξαηεί ηα λνηθνθπξηά θαη νη επηρεηξήζεηο 

θαίλνληαη λα έρνπλ ζπγθξαηεκέλε ζηάζε γηα λέεο επελδχζεηο. Ξξνηηκνχλ 

κε ηπρφλ απνζεκαηηθά πνπ είραλ αιιά θαη ηα έζνδα ηνπο θαηά θχξην ιφγν 

λα δηαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο. Θαηά δεχηεξν 

ιφγν, φζνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, επηθεληξψλνληαη ζηελ απνπιεξσκή 

δαλείσλ ππφ ην θφβν εθπνίεζεο πεξηνπζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο 

πξφλνηεο ηνπ Κλεκνλίνπ. 

 

Κέηξα ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ζηελ αλάθακςε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο 

ζα βνεζήζνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζηε γξεγνξφηεξε επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο. Ζ αχμεζε ησλ 

εηζνδεκάησλ ησλ πνιηηψλ ζα νδεγήζεη ζηελ ηαρχηεξε απνπιεξσκή ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπο ζηηο ηξάπεδεο απμάλνληαο ηε ξεπζηφηεηα ησλ 

ηξαπεδψλ. Απηφ ζα έρεη θαη ην αληίζηνηρν απνηέιεζκα ζηελ αχμεζε 
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επρέξεηαο παξνρήο πηζηψζεσλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Πηα ίδηα πιαίζηα πέξαλ 

ησλ ζεηηθά θνηλσληθψλ εμειίμεσλ πνπ ζα έρεη ε κείσζε ηεο αλεξγίαο ζα 

βνεζήζεη θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Ξνιιά άηνκα φληαο άλεξγνη δελ έρνπλ ζαλ 

πξσηαξρηθφ ηνπο κέιεκα ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ηνπο. Αθφκα θαη 

αλ ν ίδηνο ν άλεξγνο δελ είλαη δαλεηδφκελνο αιιά είλαη ε νηθνγέλεηα ηνπ, ε 

νπνία ηνλ ππνζηεξίδεη νηθνλνκηθά, απηφ κεηψλεη ην εηζφδεκα ηεο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζεί φηη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο 

παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ζηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα.  Δάλ ζπλερηζζεί ε 

ηάζε απηή ίζσο νδεγήζεη ζηελ αλάγθε λέαο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ 

ηξαπεδψλ.  Ν θαχινο θχθινο ηεο βαζεηάο χθεζεο ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάζηαζε αζθπμίαο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 

είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγήζνπλ απμεκέλεο επηπινθέο. Δπηπξφζζεηα, ε 

αλάγθε γηα νηθνδφκεζε λένπ νηθνλνκηθνχ ππνδείγκαηνο δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα θαη ζε εξγαζηαθά δεηήκαηα.  Ζ απνκφριεπζε ηνπ ηνκέα νδεγεί 

ζε έλα πιεφλαζκα αηφκσλ πνπ πξηλ ηελ θξίζε απαζρνινχληαλ ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα.  

 

Έρεη επίζεο παξαηεξεζεί φηη σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ησλ 

αθηλήησλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη ηξάπεδεο απαηηνχλ επηπξφζζεηεο 

εμαζθαιίζεηο απφ δαλεηνιήπηεο.  Δπηπξφζζεηα έρνπλ ππάξμεη πεξηπηψζεηο 

αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ γηα λα θαιπθζνχλ θάπνηνη ζηφρνη ησλ ηξαπεδψλ. 

 

Ξαξά ηηο ζεηηθέο ελδείμεηο θαη ηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ηεο θππξηαθήο 

νηθνλνκίαο ζηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο ηεο Ρξφηθαο, αθνχ ε χθεζε πνπ 

θαηαγξάθεθε γηα ην 2013 είλαη ζην -5,5%, απφ ην -8,7% ζε ζηαζεξέο 

ηηκέο αγνξάο φπνπ αξρηθά πξνβιεπφηαλ, ππάξρεη ε πξφθιεζε γηα ην πσο 

ζα αληαπνθξηζεί ην 2014 ε νηθνλνκία. Γηάθνξνη αλαιπηέο αλαθέξνπλ φηη ε 

χθεζε δελ ζα είλαη ηφζν απφηνκε φζν είρε ππνινγηζηεί αιιά ζα είλαη 

πεξηζζφηεξν επηκεθπκέλε ζπξψρλνληαο ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο 

πέξαλ ηνπ 2015. Έηζη, ρσξίο ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ 
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ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαζίζηαηαη δχζθνιν λα ππάξμνπλ ζεηηθέο πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κε ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά θαη 

επηρεηξήζεηο εθηφο αλ ππάξμνπλ εμσγελείο εμειίμεηο (θπζηθφ αέξην, 

Θππξηαθφ, επηπξφζζεηε παξνρή ξεπζηφηεηαο απφ ΔΘΡ).  

Πεκεηψλεηαη επίζεο φηη άιινη εμσγελείο παξάγνληεο είλαη δπλαηφλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα.  Γηα παξάδεηγκα, ε νπθξαληθή 

θξίζε είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγήζεη πνιχ ζνβαξέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα 

ηνλ θππξηαθφ ηνπξηζκφ θαζψο θαη άιινπο ηνκείο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. 
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IV. ΤΚΠΔΡΑΚΑΣΑ ΘΑΗ ΔΗΖΓΖΔΗ 

 

πκπεξάζκαηα 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα ην θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα σο απνηέιεζκα 

ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ παξαγφλησλ νδεγήζεθε ζε κεγάιε θξίζε ε νπνία 

επηδείλσζε ηα ήδε βεβαξεκέλα δεδνκέλα θαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κε 

πνιχ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. H θηινζνθία ηνπ bail-in δελ νδήγεζε ζηελ 

εμπγίαλζε αιιά ζηε δεκηνπξγία ζνβαξφηεξσλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ 

εκβάζπλζε ηεο θξίζεο.  Έηζη ε αλεξγία θαη ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα 

απμάλνληαη, νη κηζζνί κεηψλνληαη, έρεη παξνπζηαζζεί δεκνγξαθηθή 

αηκνξξαγία, ελψ δελ δηαθαίλεηαη αλαπηπμηαθή πξννπηηθή. Πήκεξα ε 

Ρξάπεδα Θχπξνπ θαη ν Ππλεξγαηηζκφο βξίζθνληαη θάησ απφ εληαηηθή 

αλαδηάξζξσζε. Νη δηεξγαζίεο είλαη ζπλερείο θαη δπλακηθέο θαζηζηψληαο 

δχζθνιν λα πξνβιεθζεί κε βεβαηφηεηα πνην ζα είλαη ην κέιινλ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηε ρψξα ηνπο επφκελνπο κήλεο.  

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε Θχπξνο 

είλαη πνιχ δχζθνιε. Ζ έμνδνο απφ ηελ θξίζε κέζα απφ ηελ  πθηζηάκελε 

αξρηηεθηνληθή ηεο Δπξσδψλεο θαζψο θαη ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή 

ζεσξείηαη εμαηξεηηθά δχζθνιε εάλ φρη αδχλαηε. Ζ Θχπξνο βξίζθεηαη ζε κηα 

ηδηφκνξθε θαηάζηαζε φπνπ ππάξρεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα ελψ ηαπηφρξνλα ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία αληηκεησπίδεη πνιχ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα. Ξαξά ην γεγνλφο φηη ε κείσζε ζην ΑΔΞ γηα ην 2013 ήηαλ 

ρακειφηεξε απφ φ,ηη αξρηθά ππνινγίζηεθε, ε νηθνλνκία εμαθνινπζεί λα 

ζπξξηθλψλεηαη. Ππγθεθξηκέλα ην 2013 ην ΑΔΞ κεηψζεθε θαηά 5,5% ζε 

ζηαζεξέο  ηηκέο θαη 7,3% ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ελψ ην δεκφζην ρξένο 

πξνβιέπεηαη λα μεπεξάζεη ην 110% ηνπ ΑΔΞ. 

 

Θα ήηαλ δπλαηφ λα ππάξμεη θάπνηα ζπγθξάηεζε ζηελ πηψζε εάλ νη 

πξφλνηεο ηνπ Κλεκνλίνπ ήηαλ ραιαξέο. Πεκεηψλεηαη ζπλαθψο φηη φηαλ 

θάησ απφ ζπλζήθεο βαζεηάο χθεζεο πξνθξίλεηαη έλαο πξνυπνινγηζκφο 

ζθιεξήο ιηηφηεηαο κε επηπξφζζεηεο θνξνινγίεο θαη πνιχ κεησκέλεο 
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δαπάλεο ηφηε εμ νξηζκνχ ηα πξάγκαηα επηδεηλψλνληαη φρη κφλν ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία αιιά θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαζψο ηα δχν είλαη 

ζπγθνηλσλνχληα δνρεία.  Έηζη αλαπφθεπθηα θαηά ην 2014 ε θξίζε ζα 

εκβαζπλζεί. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφο ν ζηφρνο ηεο πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ αιιά 

ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαζψο ε αβεβαηφηεηα δελ έρεη εθιείςεη. Δλδερνκέλσο 

λα ππάξμεη πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ γηα ζθνπνχο αγνξάο γεο ή αθηλήησλ ζε 

ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο. Αιιά ε εμέιημε απηή κφλε ηεο δελ νδεγεί ζηελ 

επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Ρα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα είλαη ε έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο θαη ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα. Έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ 

ηίζεληαη είλαη κέρξη ζε πνην ζεκείν κπνξεί λα αληέμεη ε νηθνλνκία.35 Ζ 

αβεβαηφηεηα γχξσ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα έρεη σζήζεη κηα πνιχ κεγάιε 

κεξίδα Θππξίσλ λα κελ εκπηζηεχνληαη ηηο θππξηαθέο ηξάπεδεο θαη λα 

δηαηεξνχλ ηα ρξήκαηά ηνπο εθηφο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 

θαηάζηαζε απηή επεξεάδεη αξλεηηθά θαη ηηο πξννπηηθέο πξνζέιθπζεο μέλσλ 

επελδχζεσλ. Πηα ίδηα πιαίζηα ζεκεηψλεηαη φηη ε ςαιίδα κεηαμχ θαηαζέζεσλ 

θαη δαλείσλ είλαη αξθεηά κεγάιε.  Ππγθεθξηκέλα, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 

νη θαηαζέζεηο αλέξρνληαλ ζηα €46,91 δηζεθαηνκκχξηα ελψ ηα δάλεηα ζηα 

€63,30 δηζεθαηνκκχξηα. 

 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηεο θππξηαθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

είλαη ηα ηδησηηθά ρξέε επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ. πελζπκίδεηαη ε 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο Θχπξνπ θαζψο ην ηδησηηθφ ρξένο έθζαζε ην 300% ηνπ 

ΑΔΞ ην 2012. Ξαξάιιεια ζπλερίδεηαη ε άλνδνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ην 

νπνίν ππνινγίδεηαη φηη ζα μεπεξάζεη ην 120% ηνπ ΑΔΞ ην 2014. 

Ραπηφρξνλα ε αλεξγία πξνζέγγηζε ην 17% κε αλνδηθέο ηάζεηο 

δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ηφζν νηθνλνκηθήο φζν θαη θνηλσληθήο πθήο. 

                                                           
35 Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ε αθνινπζνχκελε πνιηηηθή δεκηνπξγνχλ κηα θαηάζηαζε ε 

νπνία επεξεάδεη αξλεηηθά ηνλ κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ. Ρα 

δεδνκέλα απηά είλαη αξλεηηθά γηα ηελ νηθνλνκία θαη γηα ηελ πξννπηηθή εμπγίαλζεο ηεο. 

Πεκεηψλεηαη ζπλαθψο φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εξγαιείσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο δηαθνξνπνηείηαη.  
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Κε ην ηέινο ηνπ 2014 ε αλεξγία ππνινγίδεηαη λα πξνζεγγίζεη ην 20% ελψ 

ηαπηφρξνλα αλακέλεηαη λα ζπλερηζζεί ε δεκνγξαθηθή αηκνξξαγία.  Ωο εθ 

ηνχηνπ δελ πξέπεη λα απνηειεί έθπιεμε φηη παξνπζηάδεηαη ξαγδαία αχμεζε 

ζηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ηα νπνία ζε κηα ηξηεηία ππεξδηπιαζηάζηεθαλ 

θζάλνληαο ηα €24 δηζεθαηνκκχξηα.  

 

Ξαξάιιεια ζα πξέπεη λα αμηνινγήζνπκε ηα επξχηεξα δεδνκέλα. Ξέξαλ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ήδε ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε βαζεηά θξίζε ν ηξαπεδηθφο 

ηνκέαο είλαη βαζχηαηα ηξαπκαηηζκέλνο. Ξέξα απφ ηελ απνκείσζε 

θαηαζέζεσλ θαη κεηνρψλ ε αχμεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ 

ηξαπεδψλ απφ 8% ζην 9% δεκηνχξγεζε επηπξφζζεηεο αλάγθεο ζηηο 

ηξάπεδεο.  Αληηθαηνπηξηζκφο ηεο απψιεηαο εκπηζηνζχλεο ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα είλαη ε κείσζε θαηαζέζεσλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ε νπνία 

μεθίλεζε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2013 θαη θνξπθψζεθε κεηά ην Κάξηην ηνπ 

ίδηνπο έηνπο ζεκεηψλνληαο πηψζε €16 δηζεθαηνκκπξίσλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2013. Ρνπο ηειεπηαίνπο κήλεο παξαηεξείηαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ εθξνψλ 

θαηαζέζεσλ θάηη ην νπνίν εθ πξψηεο φςεσο αληηθξίδεηαη ζεηηθά κεηά ην 

αξρηθφ ζνθ, φκσο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα παξακέλεη επάισην ζε πνιινχο 

θηλδχλνπο. Πηα ίδηα πιαίζηα ζεκεηψλεηαη θαη ε επηθξηηηθή ζηάζε δηάθνξσλ 

αλαιπηψλ γηα ηε κέζνδν (bail-in) ε νπνία αθνινπζήζεθε ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Θχπξνπ γηα λα επηιπζνχλ ηα ηξαπεδηθά πξνβιήκαηα (Economist, 

2014). Δπηπξφζζεηα, πέξαλ ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζηηο ζπλαιιαγέο, ε 

θνξνινγία 30% ζηα εηζνδήκαηα απφ ηφθνπο δεκηνπξγεί επηπξφζζεηεο 

επηπινθέο ζηελ πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ θαη ζην επξχηεξν επελδπηηθφ 

θιίκα.  

 

Ζ νπζία είλαη φηη ε επαλαθνξά ηεο εξεκίαο θαη ηεο νκαιφηεηαο ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηειεί απαξαίηεηε αλ θαη φρη επαξθή πξνυπφζεζε 

εμφδνπ απφ ηελ θξίζε.   

 

Δηζεγήζεηο 

Δίλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο λα πηνζεηεζνχλ κέηξα ζηα πιαίζηα κηαο 

νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ηα νπνία ζα ζπκβάινπλ ζηελ έμνδν απφ ηελ 
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θξίζε θαη ηελ νκαινπνίεζε. Ρα κέηξα απηά εμ νξηζκνχ ζα αθνξνχλ ηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα αιιά θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

 

1. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξμεη κηα γελλαηφδσξε πνιηηηθή 

νπζηαζηηθήο κείσζεο δαλεηζηηθψλ επηηνθίσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα παξάδεηγκα 3 ρξφληα.36 Κεηαγελέζηεξα ην 

επηηφθην ζα αλέιζεη ζηα θαλνληθά επίπεδα. Ρν πνιχ ρακειφ επηηφθην 

είλαη έλα κέζν απξφζσπν, θαζνιηθφ θαη αληηθεηκεληθφ πνπ δελ ζα 

αθήλεηαη ζε πεξηπησζηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο.37 

 

Κε κηα ηέηνηα πνιηηηθή ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη θαιχηεξα γηα ηα 

λνηθνθπξηά, ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο ηξάπεδεο θαη ηελ νηθνλνκία 

γεληθφηεξα. Κεηαμχ άιισλ, ζα ππάξμεη κεγαιχηεξν θίλεηξν γηα 

απνπιεξσκή δαλείσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Δπηπξφζζεηα κε 

απηφ ην κέηξν ππνινγίδεηαη φηη νη απψιεηεο γηα ηηο ηξάπεδεο ζα είλαη 

ζπγθξηηηθά ιηγφηεξεο.38 Κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα επσθειεζνχλ ηφζν νη 

ρξεψζηεο φζν θαη νη θαηαζέηεο θαζψο ζα κεησζεί ν θίλδπλνο γηα λέα 

αλαθεθαιαηνπνίεζε κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Ξξέπεη λα γίλεη 

αληηιεπηφ φηη ε δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο απνπιεξσκήο ησλ ρξεψλ 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε θεξεγγπφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ηελ αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

γεληθφηεξα.  Ζ ξχζκηζε απηή είλαη ην ιηγφηεξν πνπ κπνξεί λα γίλεη γηα 

λα ηθαλνπνηεζεί ην πεξί δηθαίνπ αίζζεκα θαζψο ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο 

έρεη ηηο κεγαιχηεξεο επζχλεο γηα ηελ θξίζε πνπ πθίζηαηαη ζήκεξα ε 

Θχπξνο.  

 

2. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη αλαζπγθξφηεζε ησλ δαλείσλ θαη επηκήθπλζε.  

Σξεηάδεηαη λα θαηαξηηζζνχλ δηάθνξα ζρέδηα απνπιεξσκήο ρξεψλ ηα 

νπνία λα πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα.  Ραπηφρξνλα είλαη 

                                                           
36 Έρεη ππάξμεη ήδε κηθξή κείσζε ζηα θαηαζεηηθά επηηφθηα. Ωο πξψην βήκα πξέπεη λα 

ππάξμεη αλάινγε κείσζε ησλ δαλεηζηηθψλ επηηνθίσλ.  
37 Πεκεηψλεηαη ζπλαθψο φηη ε πξαθηηθή δηαγξαθήο ρξεψλ ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληζκψλ θαη 

αηφκσλ πιήηηεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 
38 Ζ ππφζεζε εξγαζίαο είλαη φηη νη καδηθέο εθπνηήζεηο ζα απνδψζνπλ πνιχ ιηγφηεξα απ’ 

φ,ηη νη απνπιεξσκέο κε ρακειφηεξνπο ηφθνπο. 
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θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο γηα ζπλελλφεζε 

θαη ζπκβηβαζκφ κε ηελ θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά.  Πηα πιαίζηα απηά 

ρξεηάδεηαη λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηξαπεδηθνχ 

δηακεζνιαβεηή. 

 

3. Δπαλαμηνιφγεζε ηεο επηβνιήο ηφθσλ ππεξεκεξίαο θαζψο θαη ηφθσλ 

πνπ ππεξβαίλνπλ ην αξρηθφ θεθάιαην. 

 

4. Ζ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (FDI) ζα απμήζεη ηε 

ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη ζα ηνλψζεη ηελ εγρψξηα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σξεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα ηα νπνία λα δνζνχλ 

ζε δηεζλείο εηαηξείεο γηα λα επελδχζνπλ ζηε Θχπξν. Αλάκεζα ζε άιια 

πξνηείλνληαη θνξνινγηθά θίλεηξα ζε μέλνπο δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο 

(CEO) θαη νηθνλνκηθνχο ζπκβνχινπο (CFO), θαζψο θαη ε δεκηνπξγία 

κηαο πξνλνκηαθήο ππεξεζίαο (red carpet service) ε νπνία, κεηαμχ 

άιισλ, ζα αζρνιείηαη κε ζέκαηα αδεηψλ εξγαζίαο θαη παξακνλήο. 

Δπηπξφζζεηα, ε δεκηνπξγία ελφο μεθάζαξνπ νδηθνχ ράξηε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο απφ ηελ θπβέξλεζε. 

 

5. Ξξαθηηθέο παξαρψξεζεο δαλείσλ: Κηα απφ ηηο αηηίεο νη νπνίεο 

νδήγεζαλ ζηελ θνξχθσζε ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο ζε λνηθνθπξηά θαη 

επηρεηξήζεηο ήηαλ νη πξαθηηθέο παξαρψξεζεο δαλείσλ νη νπνίεο 

βαζίδνληαλ θπξίσο ζηηο εμαζθαιίζεηο. Νη πξαθηηθέο απηέο ήδε έρνπλ 

δηαθνξνπνηεζεί άξδελ θαζψο ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νθεηιέηε λα εμππεξεηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Θαίξηαο ζεκαζίαο είλαη 

θαη απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφθηεζεο δαλείσλ απφ θπζηθά 

πξφζσπα θαη επηρεηξήζεηο. Κεηά ην Κάξηην ηνπ 2013 επηθξαηνχλ 

απζηεξνί πεξηνξηζκνί θαη εμνλπρηζηηθνί έιεγρνη απφ ηηο ηξάπεδεο γηα 

παξαρψξεζε δαλείσλ θάηη ην νπνίν απνζαξξχλεη ηνπο ρξεψζηεο. Απηφ 

έρεη κεηψζεη ηηο εγρψξηεο επελδχζεηο θαη ηελ θαηαλάισζε 

επηβξαδχλνληαο ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  Δπί ηνχηνπ έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ελδερνκέλσο λα έρνπκε πεξάζεη απφ κηα θαηάζηαζε 



57 

αζπδνζίαο ζηελ απφιπηε αζθπμία. Απηή ε ππεξβνιή ζα πξέπεη λα 

αλαζηξαθεί. 

6. Κείσζε ηεο θνξνινγίαο ζηα εηζνδήκαηα απφ θαηαζέζεηο απφ 30% ζην 

9,5%.  Πηφρνο είλαη ε ζπγθεθξηκέλε θνξνινγία λα επηζηξέςεη ζηα 

πξνεγνχκελα επίπεδα νχησο ψζηε λα κελ απνηειεί απνηξεπηηθφ 

παξάγνληα ζε θαηαζέηεο θαζψο θαη ζε μέλνπο επελδπηέο.  

 

7. Δίλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο ηξάπεδεο λα επαλαθηήζνπλ ην 

θνηλσληθφ ηνπο πξφζσπν.  Απηφ ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ πξνο απηέο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο.  Ζ γελλαηνδσξία απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο κηαο λέαο πξνζέγγηζεο αθνχ ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο έρεη ηε 

κεγαιχηεξε επζχλε γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

 

8. Οεπζηνπνηήζεηο κε φξνπο: Γηα λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ 

αιιά θαη δηαθχιαμε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδψλ  

ρξεηάδεηαη λα ππάξμνπλ ζηνρεπφκελεο ξεπζηνπνηήζεηο. Ζ ηξάπεδα 

παξνηξχλεηαη λα εμαληιήζεη φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα έλα 

ρξεψζηε λα κπνξέζεη λα απνπιεξψζεη ην δάλεην ηνπ πξνηνχ νδεγεζεί 

ζηε ξεπζηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. πνγξακκίδεηαη ε 

ζεκαζία ε νπνία πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζηαζία ηεο πξψηεο 

θαηνηθίαο39 νχησο ψζηε λα δηαθπιαρζεί ε θνηλσληθή ζπλνρή. 

 

9. Νη επνπηηθέο αξρέο ρξεηάδεηαη λα ζπλερίζνπλ ζηελ ίδηα πνξεία ζε 

ζέκαηα ζπκκφξθσζεο κε επξσπατθέο θαη δηεζλείο νδεγίεο ζε δεηήκαηα 

μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο (AML). Ξαξάιιεια πξνηείλεηαη ε 

εθπφλεζε εθζηξαηείαο δηαθψηηζεο γηα ηα κέηξα ηα νπνία ιακβάλνπλ νη 

επνπηηθέο αξρέο ζε ζέκαηα μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο έηζη ψζηε 

λα θχγνπλ νη νπνηεζδήπνηε ζθηέο ππήξραλ γχξσ απφ ην ζέκα νη 

νπνίεο πξνθαινχζαλ δεκία ζηελ εηθφλα ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ. Ζ 

                                                           
39 Έρεη θαηαηεζεί ε άπνςε, ε νπνία πξέπεη λα κειεηεζεί, φηη ε πξψηε θαηνηθία πξέπεη λα 

πξνζηαηεπζεί κέρξη θάπνηνπ θαζνξηζκέλνπ πνζνχ. 
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δηαθάλεηα ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο μέλσλ θαηαζεηψλ θαη επελδπηψλ ζην 

θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

 

10. Ζ αχμεζε ησλ αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ ζπκβνχισλ ζηα 

δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ ηξαπεδψλ ζα έρεη ζηφρν λα αληηκεησπίζεη 

πξνβιήκαηα ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Δπηπξφζζεηα, ε  παξνπζία 

πξνζνληνχρσλ γπλαηθψλ ζηα ζπκβνχιηα ησλ ηξαπεδψλ ζα απαιείςεη 

αθ’ ελφο αλνκνηνκνξθίεο ζηε ζχζηαζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ 

ηξαπεδψλ θαη αθ’ εηέξνπ ζα ηα ελδπλακψζεη.  Πηα ίδηα πιαίζηα ε 

αχμεζε ησλ αηφκσλ κε δηεζλή εκπεηξία ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ 

ηξαπεδψλ θαζψο θαη ζε δηάθνξεο επηηξνπέο φπσο νη επηηξνπέο 

ειέγρνπ, δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη αλαδηνξγάλσζεο θαη αλαθηήζεσλ 

ζα βνεζήζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.  

 

11. Μεθάζαξε θαη ηζνδπγηζκέλε ζηξαηεγηθή αλάκεζα ζε αλάιεςε ξίζθνπ 

θαη θέξδνπο απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ 

εμέηαζε θαη αλάιπζε επηπξφζζεησλ δεηθηψλ απφδνζεο ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ (π.ρ. RAROC) ζηνπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη θαη ε 

δεκνζηνπνίεζε ηνπο ζηνπο κεηφρνπο. 

 

12. Πηαδηαθή απειεπζέξσζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίνπ 

θαη παξάιιειε εμέηαζε δηάθνξσλ κεραληζκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ νη 

ηξάπεδεο λα αλνίμνπλ ηε ζηξφθηγγα ηεο πίζησζεο πξνο ηελ εγρψξηα 

αγνξά.  

 

13. Κείσζε θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηξαπεδψλ: Ξαξά ην γεγνλφο φηη ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ δελ θπκαίλεηαη ζήκεξα 

ζε ςειά επίπεδα ππάξρνπλ πεξηζψξηα πεξαηηέξσ κείσζεο ηνπ. Νη 

ηξάπεδεο θαινχληαη λα είλαη αληαγσληζηηθέο ζηε δηεζλή αγνξά θαη λα 

έρνπλ πην απνηειεζκαηηθή ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε αλαβαζκίδνληαο 

παξάιιεια θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 
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14. Θα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ ηξφπνη απνδεκηψζεσλ ζηνπο θαηαζέηεο νη 

νπνίνη επεξεάζζεθαλ απφ ην θνχξεκα.  Γελ είλαη ινγηθφ λα πιεξψζεη 

κηα κηθξή ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαηαζεηψλ ηα ακαξηήκαηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  Ζ 

ξχζκηζε απηή δελ πεξηιακβάλεη ηηο κεηνρέο θαη ηα αμηφγξαθα θαζψο νη 

επηινγέο απηέο εκπεξηείραλ θηλδχλνπο/ξίζθν. 

 

Δλψ ε κειέηε απηή επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

πξνθιήζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο λα ππάξμνπλ 

νπζηαζηηθά κέηξα θαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.  Απηφ είλαη αλαγθαίν γηα 

δχν βαζηθνχο ιφγνπο: 

(α) ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία είλαη δηαζπλδεδεκέλε κε ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα  

(β) κεζνδνινγηθά, ε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε είλαη ππέξηεξε ηεο 

απνζπαζκαηηθήο πξνζέγγηζεο. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα επηπξφζζεηα κέηξα (ηα νπνία ελ 

πνιινίο πεγάδνπλ απφ πξνεγνχκελε ζπλαθή κειέηε).40 

1. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε θπβέξλεζε λα πείζεη ηνπο εηαίξνπο φηη νη 

απνθάζεηο ηνπ Eurogroup ηνλ Κάξηην ηνπ 2013 ήηαλ ππεξβνιηθέο θαη 

αρξείαζηα ζθιεξέο.  πελζπκίδεηαη φηη νη δεκηέο ησλ θππξηαθψλ 

ηξαπεδψλ σο απνηέιεζκα ηνπ θνπξέκαηνο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο ηνλ 

Νθηψβξην ηνπ 2011 ήηαλ πξσηνθαλείο (πεξίπνπ €4,5 δηζεθαηνκκχξηα 

– πνπ αληηζηνηρνχλ γχξσ ζηα 25% ηνπ ΑΔΞ ελψ κε ην bail-in ε 

Θχπξνο ζπλείζθεξε άιια €8,5 δηζεθαηνκκχξηα). Κε βάζε απηά ηα 

δεδνκέλα ε Θχπξνο κπνξεί λα δεηήζεη πνιπδηάζηαηε ζηήξημε απφ ηνπο 

εηαίξνπο.  Απφ κηα κνξθή Marshall Plan έσο ζηνρεπκέλε νηθνλνκηθή 

ζηήξημε θαζψο θαη νπζηαζηηθή ραιάξσζε ησλ φξσλ ηνπ Κλεκνλίνπ.   

 

2. Δίλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ λα δεηεζεί ραιάξσζε ησλ φξσλ πνπ 

αθνξνχλ ην ηξαπεδηθφ ηνκέα.  Γηα παξάδεηγκα, ε εμαίξεζε κέρξη λα 

                                                           
40

 Θενθάλνπο Α., (κε ηε ζπκβνιή νκάδαο εξγαζίαο) Θείκελν Ξνιηηηθήο «Ζ Θππξηαθή 

νηθνλνκία ζε ζηαπξνδξφκη – Ξψο ζα εμέιζνπκε απφ ηελ θξίζε», Η/2013, Κάηνο 2013, 

Θέληξν Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ πνζέζεσλ, Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο. Πε απηή ηε κειέηε 

αλαιχνληαη πεξηζζφηεξα κέηξα γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο θππξηαθήο 

νηθνλνκίαο. 
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επηζηξέςεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηελ νκαιφηεηα, ησλ θππξηαθψλ 

ηξαπεδψλ απφ ηελ Δπξσπατθή Νδεγία πνπ αθνξά ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα είλαη ζεκαληηθή. Ππγθεθξηκέλα, ε επηζηξνθή ηνπ Core Tier 1 

απφ ην 9% ζην 8% ζα δψζεη ζηηο ηξάπεδεο κεγαιχηεξε επρέξεηα 

δαλεηνδνηήζεσλ δίλνληαο έηζη έλεζε ξεπζηφηεηαο ζηελ εγρψξηα 

αγνξά. 

 

3. Λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο κε άιιεο ρψξεο ηνπ Λφηνπ γηα ηελ 

πηνζέηεζε πξνψζεζε κηαο επεθηαηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ 

ΔΘΡ (π.ρ. αγνξά εζληθψλ νκνιφγσλ απφ ηελ ΔΘΡ: λα δεκηνπξγεζεί 

έλα πνζφ – λνκηζκαηηθή επέθηαζε - θαη λα αγνξαζζνχλ εζληθά 

νκφινγα κε βάζε ην ΑΔΞ ηεο θάζε ρψξαο). 

 

4. Λα γίλνπλ νπζηαζηηθέο πξνζπάζεηεο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηνπ πνζνχ 

ηνπ ELA ην νπνίν κεηαθέξζεθε ζηελ Ρξάπεδα Θχπξνπ απφ ηε Ιατθή 

κεηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο ηειεπηαίαο. 

 

5. Νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο δεκνζηνλνκηθήο, αλαπηπμηαθήο θαη 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  Πηα πιαίζηα απηά πξνθξίλνληαη ηα αθφινπζα:  

i. Κηα λέα θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε ε νπνία ζα ιάβεη ππ’ φςηλ 

ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε θαζψο θαη έλα πιέγκα θηλήηξσλ γηα 

επελδχζεηο, θαηαζέζεηο θαη ελζάξξπλζε ζπγθεθξηκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ θηινζνθία ηνπ φινπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζα ελζσκαηψλεη ηελ αξρή «ρακεινί θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο θαη ςειέο πνηλέο κε ζπκκφξθσζεο». 

ii. Κείσζε ηνπ αλψηαηνπ ζπληειεζηή ζηνλ Φφξν Δηζνδήκαηνο απφ 

35% ζην 30% θαη αλάινγεο ξπζκίζεηο. 

iii. Ν ΦΞΑ λα κεησζεί απφ 19% ζην 15% θαη απφ 9% ζην 7%.   

iv. Κείσζε ηνπ Δηαηξηθνχ Φφξνπ απφ 12,5% ζην 10%.  

v. Κείσζε ηεο θνξνινγίαο/ζπλεηζθνξά ζην Ρακείν Θνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ θαη επαλαθνξά ηνπ απφ 7,8% ζην πξνεγνχκελν 

επίπεδν (6,8%).  



61 

vi. Πηα πιαίζηα ηεο αλάγθεο γηα δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα 

πξνθξίλνληαη ηζνζθειηζκέλνη πξνυπνινγηζκνί ζηα πιαίζηα κηαο 

κεγαιχηεξεο ρξνληθήο πεξηφδνπ.  

vii. Κείσζε θαη εμνξζνινγηζκφο ηνπ θφξνπ αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο. 

viii. Λα κελ ππάξμεη νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηε κείσζε κηζζψλ θαζψο 

κηα ηέηνηα εμέιημε ζα εκβαζχλεη ηελ θξίζε. 

ix. Καθξνπξφζεζκα λα κεησζνχλ νη δεκφζηεο δαπάλεο σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΞ θάησ απφ ην 40%. 

 

6. Κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ δεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα σο 

απνηέιεζκα δηαθφξσλ κέηξσλ (π.ρ. θηινζνθία ηεο ελαιιαμηκφηεηαο).  

Ξξνψζεζε ηεο ελνπνίεζεο ησλ δήκσλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ. 

 

7. Δπέθηαζε, δηεχξπλζε θαη εκβάζπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

 

8. Δλζάξξπλζε λέσλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κνριψλ 

αλάπηπμεο.  Πηα πιαίζηα απηά λα εληζρπζεί ε πξννπηηθή ηνπ 

αθαδεκατθνχ θαη ηαηξηθνχ θέληξνπ, πξνψζεζε έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ θαη ηελ πξνψζεζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.   

 

9. Αλαζεψξεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζρεδίσλ κε ηξφπν πνπ λα 

απνθαζίζηαηαη ε ηζνηηκία ησλ πνιηηψλ θαη ν νηθνλνκηθφο 

νξζνινγηζκφο.   

 

10. Δμπγίαλζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ βίνπ πεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.   

 

11. Δπεηδή νη πεξηζηάζεηο είλαη θξίζηκεο ε αλάγθε γηα έλα λέν θνηλσληθφ 

ζπκβφιαην θαζίζηαηαη επηηαθηηθή αλαγθαηφηεηα.  Πηφρνο είλαη ε 

απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο, ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, 

ε αμηνθξαηία, ε αιιειεγγχε θαη έλα λέν αμηαθφ ζχζηεκα. 
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12. Δίλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή κειέηε φισλ ησλ 

ζπλαθψλ δεηεκάησλ. Ξέξαλ ηεο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηνχληαη θαη 

ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο μερσξηζηά.  Γηα παξάδεηγκα, ηδηαίηεξε ζεκαζία 

έρεη ν αζθαιηζηηθφο ηνκέαο. 

 

Δπίινγνο 

Πηε κειέηε απηή δελ ήηαλ δπλαηφ λα αμηνινγεζνχλ φια ηα δεηήκαηα.  

Ξξνθξίλεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ζεκαληηθψλ ζεκάησλ θαη εμεηδηθεπκέλεο 

κειέηεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνπ ζπλδένληαη ή είλαη κέξνο ηνπ ηνκέα 

φπσο ν αζθαιηζηηθφο ηνκέαο, κνληέια ξίζθνπ, δεκηνπξγία θαθήο ηξάπεδαο 

ε νπνία ζα αζρνιείηαη κε ηελ αλάθηεζε κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, 

δεηήκαηα λνκηθήο θχζεο θαη άιια.  Δλ φςεη ηεο άζθεζεο αληνρήο πνπ ζα 

δηεμαγάγεη ε ΔΒΑ, ηδηαίηεξνπ ρεηξηζκνχ ρξήδεη θαη ην δήηεκα ησλ νκνιφγσλ 

ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ηα νπνία έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο νη θππξηαθέο 

ηξάπεδεο θαη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζθνππηδηψλ.  

 

Ζ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο πνιηηηθήο ζα νδεγήζεη ζε αλαθνπή ηεο 

θαηεθνξηθήο πνξείαο θαη ζε αλάθακςε.  Αληίζεηα ε πινπνίεζε ησλ 

κλεκνληαθψλ φξσλ σο έρνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ξεπζηφηεηαο 

απφ ηελ εγρψξηα αγνξά ζα εκβαζχλνπλ ηελ θξίζε ηα επφκελα δχν ρξφληα. 

Ζ θπβέξλεζε νθείιεη θαη κπνξεί λα δηεθδηθήζεη πεξηζζφηεξα θαη λα πείζεη 

ηνπο εηαίξνπο καο. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Ρξφηθα δελ ζπλαηλέζεη 

ζε θάπνηαο κνξθήο Marshall Plan ηνπιάρηζηνλ αο πείζνπκε γηα θνξνινγηθέο 

κεηψζεηο αληί γηα απμήζεηο θαη πεξηζζφηεξε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηε 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή.  Θαη ηνχην επεηδή νη θνξνινγηθέο απμήζεηο ζα 

νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ επηβξάδπλζε ηεο ήδε ππνηνληθήο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε κεηψζεηο δεκνζίσλ εζφδσλ.41 Απηφ ζπλεπάγεηαη 

πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΞ, αχμεζε ηεο αλεξγίαο, δεκνγξαθηθή 

αηκνξξαγία, επηπξφζζεηε αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη 

νχησ θαζ’ εμήο.   

                                                           
41

 Αληίζεηα νη θνξνινγηθέο κεηψζεηο ζα ηνλψζνπλ ηελ αγνξά θαη ζα απμήζνπλ ηα δεκφζηα 

έζνδα. 



63 

Θάησ απφ ηέηνηεο ζπλζήθεο ίζσο κηα ή πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο λα 

ρξεηαζζνχλ επηπξφζζεηε αλαθεθαιαηνπνίεζε. Κηα ηέηνηα θαηάζηαζε 

πξαγκάησλ ηείλεη λα δεκηνπξγήζεη λέεο θαη ζνβαξφηεξεο επηπινθέο θαη 

εκβάζπλζε ηεο θξίζεο. Θάησ απφ ηέηνηεο πηεζηηθέο ζπλζήθεο ίζσο νη 

πηζαλέο επηινγέο ζα είλαη αθ’ ελφο ε ζχλαςε λένπ Κλεκνλίνπ θαη αθ’ 

εηέξνπ ε παξάιιειε πξνζσξηλή πηνζέηεζε εζληθνχ λνκίζκαηνο.42  

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε θπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα 

ζα πξέπεη κε ςπρηθφ ζζέλνο αιιά θαη κε ηελ επίζηξσζε ηεο γλψζεο θαη κε 

ηεθκεξησκέλε πξνζέγγηζε λα δεηήζνπλ απφ ηελ Ρξφηθα νπζηαζηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο.  Ζ πξνζέγγηζε απηή ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη κνλφδξνκνο. 

                                                           
42

 Πεκεηψλεηαη επίζεο φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηαθνξνπνηείηαη άξδελ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ.  Γηα παξάδεηγκα, 

άιια ζα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πηνζέηεζεο εζληθνχ λνκίζκαηνο ηνλ Κάξηην ηνπ 2013 

θαη άιια ζηελ πεξίπησζε πνπ ιεθζεί κηα ηέηνηα απφθαζε ηελ Άλνημε ηνπ 2015. 
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