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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ Κχπξνο κεηά ην 2000 δηέγξαςε κηα ππνδεηγκαηηθή πνξεία ζε φ,ηη αθνξά ηα 

νηθνλνκηθά ηεο. Σν 2004 έγηλε δεθηή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαηά ηε κεγάιε 

δηεχξπλζε ηεο θνηλφηεηαο θαη κεηά απφ ηξία κφιηο έηε εθπιήξσζε ηα θξηηήξηα 

ηνπ Μάαζηξηρη θαη έγηλε κέινο ηεο Δπξσδψλεο πηνζεηψληαο ην θνηλφ λφκηζκα. 

Χζηφζν, παξά ηα εμαηξεηηθά ηεο νηθνλνκηθά κεγέζε, ηηο κεγάιεο θεθαιαηαθέο 

εηζξνέο θαη ηελ εμσζηξεθή ηδηνζπγθξαζία ηνπ ηξαπεδηθνχ ηεο ηνκέα, ππήξραλ 

θνξείο πνπ ηφληδαλ φηη ε νηθνλνκία είρε δνκηθέο αδπλακίεο θαη αληζνξξνπίεο πνπ 

ηελ θαζηζηνχζαλ επάισηε ζε εμσγελείο παξάγνληεο. κσο, νη απφςεηο απηέο 

έκελαλ ζην πεξηζψξην αθνχ ηα θέξδε θαη ηα νθέιε ηεο αλάπηπμεο δελ άθελαλ 

πεξηζψξην. 

Έηζη, αξρηθά ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008 θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ηεο ζπγγελνχο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, έβγαιαλ ζηελ επηθάλεηα 

φια ηα πξνβιήκαηα θαη νδήγεζαλ ηελ θππξηαθή θπβέξλεζε ζην αίηεκα γηα 

δηεζλή νηθνλνκηθή βνήζεηα ην 2012. Δληνχηνηο, ηνλ Μάξηην ηνπ 2013 νη πηέζεηο 

ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα εληάζεθαλ θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα απείιεζε 

κε δηαθνπή ηεο παξνρήο ξεπζηφηεηαο. Ζ ιχζε δφζεθε κε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ 

απφθαζε, λα δνζεί ζηελ Κχπξν έλα νηθνλνκηθφ παθέην βνήζεηαο ζπλνδεπφκελν 

απφ «θνχξεκα» ησλ αλαζθάιηζησλ θαηαζέζεσλ, πεξηνξηζκνχο ζηελ θίλεζε 

θεθαιαίσλ θαη δξακαηηθή ζπξξίθλσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 

Ζ απφθαζε απηή άιιαμε ηε ξνή ηεο ηζηνξίαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη νη 

ζπλέπεηεο δελ είλαη αθφκα εκθαλείο. Θα επεξεάζνπλ φιν ην θάζκα ηεο θνηλσλίαο 

ην επφκελν δηάζηεκα θαη ζα απαηηήζνπλ ηνλ πιήξε κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ κνληέινπ ψζηε ε ρψξα λα επηζηξέςεη ζε βηψζηκε αλάπηπμε.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ ζπκθσλία ηεο 25εο Μαξηίνπ 2013, γηα έλα παθέην δηάζσζεο χςνπο € 10 δηζ., 

πνπ ζπλνδεχεηαη απφ έλα δξαθφληεην πξφγξακκα πξνζαξκνγήο γηα ηελ θππξηαθή 

νηθνλνκία, απνηέιεζε κηα θξίζηκε θακπή φρη, κφλν γηα ηελ Κχπξν αιιά θαη γηα 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην ζχλνιφ ηεο. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ε ινγηθή ηεο  

«bail-in
1
» δηάζσζεο ηέζεθε ζε εθαξκνγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ιεηηνχξγεζε σο πξννίκην θαη ζην 

ζρεδηαζκφ ελφο παλεπξσπατθνχ πιαηζίνπ εμπγίαλζεο ησλ ηξαπεδψλ, ην νπνίν κε 

ηε ζεηξά ηνπ είλαη ην πην ζεκαληηθφ βήκα ζηελ πξνζπάζεηα γηα κηα Σξαπεδηθή 

Έλσζε. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο εθαξκνγήο ηνπ bail-in ηζρπξίδνληαη φηη ε απφθαζε απηή ζα 

ζπάζεη απνθαζηζηηθά ηνλ θαχιν θχθιν κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο, δεδνκέλνπ φηη θαζηζηά ηνπο ρξεκαηνδφηεο ηεο ηξάπεδαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαζθάιηζησλ θαηαζεηψλ, σο ππεχζπλνπο γηα ηε 

θεξεγγπφηεηά ηνπο, ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ην θφζηνο γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο. 

Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχλ ην επηρείξεκα φηη ε ππφζεζε ηεο Κχπξνπ ζα ελεξγεί σο 

παξάδεηγκα φηη έλα κνληέιν αλάπηπμεο πνπ ρηίζηεθε γχξσ απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ κε 

πςειά επηηφθηα, ρακεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ακθίβνιεο πξνέιεπζεο 

ρξήκαηα δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζε καθξνπξφζεζκε βάζε. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη ε απφθαζε απηή είλαη 

άδηθε ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί επηιεθηηθή. Μπνξεί κάιηζηα λα 

ππνζηεξηρηεί φηη ζπληζηά λφζεπζε ηεο αξρήο ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ, ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο δηαδηθαζίαο επξσπατθήο 

ελνπνίεζεο. Δλψ ε απζηεξή θαηαπνιέκεζε ησλ ρξεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), δελ ππάξρεη θακία νηθνλνκηθή ινγηθή σο πξνο ην γηαηί 

ην κέγεζνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα σο πξνο ην ΑΔΠ πξέπεη λα ηζνχηαη κε ηνλ 

                                                           
1
 Γειαδή ηεο δηάζσζεο ησλ ηξαπεδψλ κε ίδηα κέζα (κέηνρνη, νκνινγηνχρνη, θαηαζέηεο) θαη φρη κε 

ρξήκαηα ησλ θνξνινγνχκελσλ (bail – out). 
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επξσπατθφ κέζν φξν. Αληί απηνχ, ε πηζαλφηεηα θφζηνπο γηα ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο ζα κπνξνχζε λα ειαρηζηνπνηεζεί αλ ε ηξαπεδηθή επνπηεία 

ζπκβάιεη ζηελ ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη δηεμάγεηαη κε ζχλεζε. 

Αθφκα πην ζεκαληηθφ, ε απφθαζε απηή γέλλεζε ακθηβνιίεο γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ θαηαζέζεσλ θαη απηφ είλαη θάηη εμαηξεηηθά επηθίλδπλν γηαηί νδεγεί ζε 

απνζηαζεξνπνίεζε ηνλ ήδε εχζξαπζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ηεο 

Δπξσδψλεο θαη κπνξεί λα ηελ κεηαηξέςεη ζε κηα «ηνμηθή» δψλε γηα ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα δξακαηηθά γεγνλφηα ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2013 νδεγνχλ ηελ 

Κχπξν ζηελ αλάγθε λα επαλεμεηάζεη νιφθιεξν ην κνληέιν αλάπηπμήο ηεο. ε 

βξαρππξφζεζκν θαη κεζνπξφζεζκν νξίδνληα, ε Κχπξνο αληηκεησπίδεη ηελ 

πξφθιεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο δπλεηηθά απφηνκεο κείσζεο ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ησλ κεραληζκψλ γηα ηελ γξήγνξε έμνδν ζε βηψζηκε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελφο απαηηεηηθνχ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθψλ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Μαθξνπξφζεζκα, ε 

Κχπξνο πξέπεη λα αλαδεηήζεη έλα πην ηζνξξνπεκέλν κνληέιν αλάπηπμεο ψζηε λα 

πεξηνξίζεη ηελ ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα θαη ηε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ ρξεκαηαγνξψλ. Αλ θαη ε θηινδνμία ηνπ λα ζπλερίζεη λα 

ιεηηνπξγεί επηρεηξεκαηηθφ θέληξν δελ ζα εγθαηαιεηθζεί, έλα πην 

δηαθνξνπνηεκέλν κνληέιν πξέπεη λα επηδησρζεί, ην νπνίν ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο επεκεξίαο ρσξίο ηηο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ηνπ 

παξειζφληνο. 

ην πιαίζην απηφ, ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα επηρεηξεζεί λα δηεμαρζεί κηα 

ζθαηξηθή αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο πξηλ θαη κεηά ην 

μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη σο εμήο: ζην 

θεθάιαην 1 ζα αλαιπζεί ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο πξηλ ηελ θξίζε, 

πεξηζζφηεξν ζε καθξννηθνλνκηθφ πιαίζην. Σν Κεθάιαην 2 ζα επηθεληξσζεί ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ παιηνχ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ 

ηεο Κχπξνπ, ελψ ην Κεθάιαην 3 ζα αλαιχζεη ηνλ γεσζηξαηεγηθφ ξφιν ηνπ 

λεζηνχ. ην Κεθάιαην 4 ζα αμηνινγεζνχλ νη πξνθιήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 
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θαη ηέινο, ζην Κεθάιαην 5 ζα ζπλνςηζηνχλ ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

αλάιπζεο πνπ πξνεγήζεθε.   
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1. Ζ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΚΡΗΖ 

1.1 Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ηελ πξόζθαηε πεξίνδν 

Ζ Κχπξνο είλαη κηα ρψξα κε ζρεηηθά πςειφ εηζφδεκα θαη απνιακβάλεη ην 

πςειφηεξν επίπεδν δηαβίσζεο ζε ζρέζε κε φια ηα λέα θξάηε – κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο λα δηακνξθψλεηαη ζην 93% 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2007, θαηά ηε ζηηγκή εηζφδνπ ηεο ζηε δψλε ηνπ 

Δπξψ (Κππξηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, CYSTAT). 

Γηα παξαπάλσ απφ κηα δεθαεηία θαη πξηλ ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers 

ην θζηλφπσξν ηνπ 2008, ε Κχπξνο απνιάκβαλε πςεινχο θαη αδηάθνπνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο. Σα δχν γεγνλφηα πνπ βαζηθά επεξέαζαλ ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο 

Κχπξνπ, ήηαλ ε είζνδνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2004 θαη ε απνδνρή ηεο ζηελ 

Δπξσδψλε ην 2008.  

Έηζη, φιε απηή ηελ πεξίνδν ε νηθνλνκία γλψξηζε ξαγδαίνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν κέζνο εηήζηνο πξαγκαηηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο ήηαλ 2,8% 

ηελ πεξίνδν 2001 – 2010 έλαληη 1,7% ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ ζε φξνπο αγνξαζηηθήο δχλακεο αλήιζε απφ ην 88% ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ 

φξνπ ην 2001 ζε 100% ην 2009 ζεκαηνδνηψληαο ηελ πξαγκαηηθή ζχγθιηζε ηεο 

θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Έηζη, ηα πξφηππα δηαβίσζεο βειηηψζεθαλ, νδεγψληαο ηελ 

Κχπξν ζε θαηάζηαζε ζρεδφλ πιήξνπο απαζρφιεζεο, κε ηελ αλεξγία ζην 3,8% ην 

2008 (Κππξηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, CYSTAT). 

ην παξαθάησ γξάθεκα απεηθνλίδνληαη νη πξαγκαηηθνί ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο 

Κχπξνπ ηελ πεξίνδν 1996 – 2012: 
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Δηθφλα 1-1 Πξαγκαηηθνί Ρπζκνί αλάπηπμεο (1996 – 2012) 

 (Κππξηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, CYSTAT) 

  

Γεληθά, παξαηεξείηαη πσο ε Κχπξνο απνιάκβαλε επί ζεηξά εηψλ πςεινχο 

πξαγκαηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Δμαίξεζε απνηειεί ην 2009, νπφηε θαη ε 

απφξξνηα ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο έγηλε εκθαλήο θαη ζηελ 

θππξηαθή νηθνλνκία θαη ην 2012 πνπ ε καθξννηθνλνκηθή θξίζε ζηε ζπγγελή 

ειιεληθή νηθνλνκία δηαρχζεθε ζηελ θππξηαθή. Χζηφζν, παξά ηνπο πςεινχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο, ην κνληέιν αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ήηαλ δνκεκέλν πάλσ ζηελ 

εζσηεξηθή δήηεζε (Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ, Έθζεζε Ννκηζκαηηθήο 

Πνιηηηθήο, Ηνχιηνο 2007). Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ήηαλ βαζηζκέλε ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ 

αθηλήησλ (real estate). ην παξαθάησ γξάθεκα απεηθνλίδεηαη ε δνκή ηνπ 

θππξηαθνχ ΑΔΠ απφ ηελ πιεπξά ησλ δαπαλψλ, απφ ηελ εηζαγσγή ηεο ρψξαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη κεηά: 
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Δηθφλα 1-2 χλζεζε ΑΔΠ (2004 – 2012) 

 (Κππξηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, CYSTAT) 

 

Με βάζε φια απηά, θαίλεηαη φηη φιε απηή ε ηζρπξή αλάπηπμε ηεο θππξηαθήο 

νηθνλνκίαο ζηελ νπζία θάιππηε ηε ζπζζψξεπζε ζεκαληηθψλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ, νη νπνίεο πηζαλφηαηα πξνυπήξραλ ηεο εηζφδνπ ηεο 

ρψξαο ζηελ Δπξσδψλε. Έηζη, είλαη απαξαίηεηε ε αλάιπζε απηψλ ησλ 

αληζνξξνπηψλ, κε ηελ νπνία ζα γίλεη θαη ε ζχλδεζε κε ηα επφκελα θεθάιαηα. 

 

1.2 Οη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ηεο Κύπξνπ 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ παξά ηνπο ξαγδαίνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο, είρε κηα ζεηξά απφ δνκηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα 

ηελ θξίζε κεηά ην 2012. Σα πξνβιήκαηα απηά θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη ακέζσο παξαθάησ. 

Οηθνλνκία κε δηαθνξνπνηεκέλε θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο ππεξεζίεο 

Σν νηθνλνκηθφ κνληέιν ηεο Κχπξνπ ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηεκέλν απφ ηηο 

ππεξεζίεο. Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ απμήζεθε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη 

έθηαζε λα αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 80% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ην 2012, 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Δθμόςια κατανάλωςθ Ιδιωτικι κατανάλωςθ Επενδφςεισ

Εξαγωγζσ Ειςαγωγζσ 
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θαηέρνληαο αλάινγν πνζνζηφ απφ ηελ άπνςε ηεο απαζρφιεζεο (απφ 67,5% ην 

1995). Απηφ δελ κπνξεί λα είλαη έλα πξφβιεκα απαξαίηεηα, κηαο θαη πνιιέο 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο έρνπλ παξφκνηα ζπκβνιή ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ζην 

ΑΔΠ ηνπο. Χζηφζν, ε αδπλακία πξνέξρεηαη απφ ηελ ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε 

γχξσ απφ ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ ηνκέα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία επεθηάζεθε απφ 19% ην 1995 ζε 28% ην 2012. Ζ απαζρφιεζε 

ζηνλ επξχηεξν ηνκέα απμήζεθε θαηά 63% ηελ ίδηα πεξίνδν. Ζ αλάπηπμε ελφο 

επξέσο θάζκαηνο επηρεηξήζεσλ, επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

γχξσ απφ ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα έγηλε ε αηκνκεραλή ηεο νηθνλνκίαο. 

Σαπηφρξνλα, ε Κχπξνο κεηαηξεπφηαλ ζε έλα δηεζλή επηρεηξεκαηηθφ θφκβν θαη 

απηφ θαηέζηεζε ην λεζί πην επάισην ζε απφηνκεο κεηψζεηο ησλ θεθαιαηαθψλ 

ξνψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. Δπηπιένλ, απέζπαζε ηελ πξνζνρή απφ κηα 

ζεηξά ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεηψπηδαλ νη εγρψξηεο εμαγσγηθέο 

βηνκεραλίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ δπζθακςηψλ, ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

ηηκψλ (Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ). 

 

Με βηώζηκα δεκόζηα νηθνλνκηθά 

Καζνδεγνχκελε απφ ηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ, ε δεκνζηνλνκηθή 

θαηάζηαζε βειηηψζεθε ζεκαληηθά ηελ πεξίνδν 2003-2007. Σν ηζνδχγην ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο κεηεηξάπε απφ έιιεηκκα -6,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2003 ζε 

πιεφλαζκα 3,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2007 (Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ). Χζηφζν, ε 

δεκνζηνλνκηθή ζέζε απνδπλακψζεθε ζεκαληηθά κεηά ην 2008, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 
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Δηθφλα 1-3 Γεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην θαη θπβεξλεηηθφ ρξένο 

 (Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ) 

 

Αληηκέησπε κε κηα αξρφκελε χθεζε σο απνηέιεζκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ε θπβέξλεζε εθήξκνζε έληνλα επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. 

Απηφ πξνζέθεξε κηα πξνζσξηλή ελίζρπζε, αιιά ζε βάξνο ηνπ εγρψξηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Σν ηζνδχγην ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γχξηζε απφ πιεφλαζκα 

0,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2008 ζε ειιείκκαηα άλσ ηνπ 5% ηνπ ΑΔΠ ηελ πεξίνδν 2009-

2012. Απηφ ήηαλ ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ησλ ρακειψλ επηδφζεσλ ζηα 

έζνδα θαη ηελ επέθηαζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Καζνδεγνχκελεο απφ ηηο 

πςειφηεξεο-θαη ζε κεγάιν βαζκφ άζηνρεο-θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, νη θξαηηθέο 

δαπάλεο απμήζεθαλ θαηά 4% ηνπ ΑΔΠ, απφ 42,1% ην 2008 ζε 46,3% ην 2012. 

Σελ ίδηα πεξίνδν, ηα έζνδα ηεο θπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ κεηψζεθαλ απφ 

43,1% ζε 40%. Χο απνηέιεζκα, ην δεκφζην ρξένο εθηηλάρζεθε ζηα χςε απφ 

48,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2008 ζε 85,9%  ην 2012. Με ηελ δεκνζηνλνκηθή ψζεζε, ε 
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χθεζε πεξηνξίζηεθε ζην -1,9% ην 2009, ελψ κηα αδχλακε αλάθακςε ήηαλ 

θαηαγξάθεθε ηα δχν επφκελα έηε (1,3% ην 2010 θαη 0,5% ην 2011 (CYSTAT). 

Υεηξνηέξεπζε ηεο εμωηεξηθήο ζέζεο 

Ζ θππξηαθή νηθνλνκία ζεκείσζε επίκνλα ειιείκκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

ζε φιε ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ηνπ 2000. Καζνδεγνχκελν απφ ηελ έληνλε 

εγρψξηα δήηεζε, θαη παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ 

ρξένπο, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ δηεπξχλζεθε ζην 

15,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2008 (ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο) έλαληη κφλν 0,75% 

ην 1999, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ γξάθεκα. 

 

 

Δηθφλα 1-4 Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη εμσηεξηθφ ρξένο 

 (Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ) 
 

 

Καηά ζπλέπεηα, ε θαζαξή δηεζλήο επελδπηηθή ζέζε ηεο ρψξαο επηδεηλψζεθε 

απφηνκα. Ζ Κχπξνο κεηαηξάπεθε απφ θαζαξφο πηζησηήο ζε  θαζαξφ νθεηιέηε γηα 

πξψηε θνξά ην 2008. Ζ θαζαξή δηεζλήο επελδπηηθή ζέζε κεηαβιήζεθε 

δξακαηηθά απφ 11,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2007 ζε -87,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2012. Ζ κείσζε 
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απηή αληαλαθιά θπξίσο δεκηέο απφ ραξηνθπιάθηα αμηνγξάθσλ θαη ηξαπεδηθά 

δάλεηα (Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ, Δηήζηα Έθζεζε 2012). 

Βαζκηαία απώιεηα αληαγωληζηηθόηεηαο 

Παξάιιεια κε ηε κεγάιε άλνδν ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ε ρεηξνηέξεπζε ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζρεηίζηεθε κε κεγάιεο απψιεηεο ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηηκψλ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Σν κνλαδηαίν 

εξγαηηθφ θφζηνο (unit labor cost) ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο απμήζεθε ζσξεπηηθά 

θαηά 36,8% ηελ πεξίνδν 2000 – 2012, αξθεηά πάλσ απφ ηνλ κέζν επξσπατθφ φξν 

ηνπ 22,9%. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα απηήο ηεο αχμεζεο έιαβε ρψξα κεηά ηελ 

είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν κεηά ηελ είζνδν 

ζηελ Δπξσδψλε. 

Ζ δηάβξσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηηκψλ απεηθνλίδεηαη επίζεο ζηελ 

αλαηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο ζηαζκηζκέλεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (Real 

Effective Exchange Rate – REER) ηελ πεξίνδν 2008 -2012. ε αληίζεζε κε άιιεο 

ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, ε REER δελ θαηέγξαςε θαλέλα ζεκείν πξνζαξκνγήο ζηελ 

θξίζε. Αληίζεηα, απμήζεθε θαηά 8,9% θαη κέξνο απφ απηή ηελ αλαηίκεζε 

νθείιεηαη ζηελ εηζαγσγή ηεο Απηφκαηεο Σηκαξηζκηθήο Αλαπξνζαξκνγήο (ΑΣΑ) 

ζηνπο κηζζνχο. Ζ εθαξκνγή ηεο ΑΣΑ επέβαιε ζηνηρεία αθακςίαο ζηνπο κηζζνχο 

ηα νπνία παξεκπφδηζαλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο πξνζθνξάο, ελψ πεξηφξηζαλ ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ κηζζψλ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηεο δηαθνξέο ηεο αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο (Κεληξηθή Σξάπεδα 

Κχπξνπ, Δηήζηα Έθζεζε 2012). 

Τπνρξεώζεηο ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Ζ ηξέρνπζα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε δελ είλαη ν κφλνο παξάγνληαο πίεζεο ζηα 

δεκφζηα νηθνλνκηθά. χκθσλα κε κειέηεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπή, ε 

καθξνπξφζεζκε δηαηεξεζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ζηελ Κχπξν 

αληηκεησπίδεη επίζεο ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο πνπ νθείινληαη ζηε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ηε δνκή ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο (EU Commission, The 

2012 Ageing Report). Ζ Κχπξνο θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε (πίζσ απφ ην 
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Λνπμεκβνχξγν) κεηαμχ εθείλσλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ 

πξφθεηηαη λα γλσξίζνπλ ζεκαληηθή δεκνζηνλνκηθή επηβάξπλζε απφ δαπάλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε γήξαλζε έσο ην 2060. Οη δαπάλεο γηα ζπληάμεηο πξνβιέπεηαη 

λα απμεζνχλ θαηά 8,7% γηα λα θζάζνπλ ην 16,3% ηνπ ΑΔΠ ζηελ Κχπξν ην 2060. 

ε αληίζεζε, νη δαπάλεο ζηελ ΔΔ ησλ 27 πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ θαηά 1,5%  

θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ζε επίπεδν ηνπ 12,9% ηνπ ΑΔΠ (EU Commission, The 

2012 Ageing Report). 

1.3 Πιεζωξηζκόο θαη Αγνξά Δξγαζίαο 

 

Ο εγρψξηνο πιεζσξηζκφο κε βάζε ην Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ) ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2013 ήηαλ αξλεηηθφο γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 

αθνχ κεηψζεθε ζην -0,3% ζε ζχγθξηζε κε πιεζσξηζκφ 1,1% ην Μάξηην 2013 θαη 

3,1% ηνλ Απξίιην 2012. Γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Απξηιίνπ ηνπ 2013 ν ΓΣΚ 

ζεκείσζε αχμεζε 1,1% ζε ζχγθξηζε κε 3,2% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012. 

Παξάιιεια, ν πιεζσξηζκφο κε βάζε ηνλ Δλαξκνληζκέλν ΓΣΚ επίζεο θαηέγξαςε 

ζεκαληηθή κείσζε ζην 0,1% ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 ζε ζχγθξηζε κε 1,3% ην 

Μάξηην ηνπ 2013 θαη 3,6% ηνλ Απξίιην ηνπ 2012. Καηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-

Απξηιίνπ ηνπ 2013 ν Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ θαηέγξαςε εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 1,3% έλαληη 3,3% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012 (CYSTAT, Κεληξηθή 

Σξάπεδα Κχπξνπ). 

ε ζπλάξηεζε κε ηε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

πεξηγξάθηεθε παξαπάλσ, ε απαζρφιεζε θαηέγξαςε ζεκαληηθή εηήζηα κείσζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 3,3% θαηά ην 2012 έλαληη αχμεζεο 0,5% θαηά ην 2011. 

εκεηψλεηαη φηη ε εηήζηα κείσζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ θαηά ηελ ππφ αλαθνξά πεξίνδν αλήιζε ζην 8% θαη ήηαλ 

πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,3% πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ 

αξηζκφ ησλ  κηζζσηψλ (CYSTAT, Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ). 

ε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο απαζρφιεζεο, παξαηεξήζεθε 

δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο. πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ην 2012 
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απμήζεθε θαηά 4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2011, θζάλνληαο 

έηζη ζην 11,8%, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

(ΔΔΓ).Ζ πνξεία ηεο αλεξγίαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνξεία ηνπ ΑΔΠ 

θαη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηνχζε ζηελ εγρψξηα αγνξά (CYSTAT, Κεληξηθή 

Σξάπεδα Κχπξνπ). 

ε απηήλ ηελ πεξίνδν, ηεο απμεκέλεο αβεβαηφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, 

είλαη ζεκαληηθή ε παξαθνινχζεζε ηεο αλεξγίαο αλά δηάξθεηα. χκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο ΔΔΓ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο κε δηάξθεηα έμη κήλεο θαη άλσ έθζαζε ην 

6,9% ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2012 ζε ζχγθξηζε κε 4,1% ην αληίζηνηρν ηξίκελν 

ηνπ 2011. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο CYSTAT γηα ηελ εγγεγξακκέλε αλεξγία, 

ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ κε δηάξθεηα έμη κήλεο θαη άλσ απμήζεθε 

θαηά 5.400 ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2012 

ελψ, ζε ζρέζε κε ηνλ Μάξηην ηνπ 2013, απμήζεθε θαηά 1.400 άηνκα (CYSTAT, 

Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ). 
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2 ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ 

Σν θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζπληίζεηαη απφ ηέζζεξηο δηαθξηηνχο ηχπνπο 

ηξαπεδψλ: 

 Δγρψξηεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

 Θπγαηξηθέο ειιεληθψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ,  

 πλεηαηξηζηηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 Θπγαηξηθέο θαη θαηαζηήκαηα μέλσλ ηξαπεδψλ 

Οη ηξεηο εγρψξηεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο (Σξάπεδα Κχπξνπ, Λατθή Σξάπεδα Κχπξνπ 

θαη Διιεληθή Σξάπεδα) δηαζέηνπλ άλσ ηνπ 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ. 

Δπίζεο, ην εγρψξην ζχζηεκα επνπηείαο πεξηιακβάλεη ηνπο ηξεηο πξψηνπο ηχπνπο 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο ηεο Κχπξνπ είρε απφ ην 2010 επηζεκαλζεί σο δπλεηηθή 

απεηιή γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο. Σνλ Ηνχιην εθείλνπ ηνπ έηνπο, 

κηα ζρεηηθή έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ πεξηέγξαθε ηε 

ζπζηεκηθή ζεκαζία ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ γηα ηε ζέζε ηεο 

ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλέθεξε: «δεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία θαη ηνπο πςεινχο δείθηεο 

ζπγθέληξσζεο πνπ παξνπζηάδεη, αλ αλαθχςνπλ πξνβιήκαηα ζε απηφλ κπνξνχλ 

ζχληνκα λα εμειηρζνχλ θαη λα έρνπλ ζπζηεκηθέο ζπλέπεηεο κε ζνβαξά δπζκελή 

απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκία θαη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά» 

(http://www.imf.org/external/np/ms/2010/070510.htm).  

Ζ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ θαη ελ ηέιεη ζηελ Δπξσδψλε δηεπθφιπλε ηελ 

πξνζέιθπζε ηζρπξψλ εηζξνψλ θεθαιαίσλ. Δπίζεο, ε ζπλεπαθφινπζε κείσζε ησλ 

θπβεξλεηηθψλ spreads (δειαδή ε κείσζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ηνπ δεκνζίνπ), 

ην επλντθφ επηρεηξεκαηηθφ θαη θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ, ηα πςειφηεξα ζε ζρέζε 

κε ηελ Δπξψπε επηηφθηα θαηαζέζεσλ θαη ην θαζεζηψο ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ 

(offshore) έθεξαλ ζηελ ρψξα πνιιέο θαηαζέζεηο απφ κε θαηνίθνπο, νη νπνίεο απφ 

€12 δηο ην 2007 έθηαζαλ ηα €27 δηο ηα κέζα ηνπ 2011 (CYSTAT, Κεληξηθή 

http://www.imf.org/external/np/ms/2010/070510.htm
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Σξάπεδα Κχπξνπ). Ζ απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ θαηαζέζεσλ απφ θαηνίθνπο 

εμσηεξηθνχ θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

 

Δηθφλα 2-1χλζεζε Καηαζέζεσλ 

 (Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ) 

 

Ζ θαηάζηαζε απηή νδήγεζε ζε πςειή εμάξηεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα απφ ηηο 

θαηαζέζεηο θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ θαη σο εθ ηνχηνπ ζε πηζαλέο δηαθπκάλζεηο ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ήηαλ ην φηη ε ζπζζψξεπζε ηέηνησλ 

θαηαζέζεσλ έδσζε ζηηο ηξάπεδεο κεγάια πεξηζψξηα ρξεκαηνδφηεζεο, 

θαζηζηψληαο ηεο ηθαλέο λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ηφζν ζην 

εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.  

ην εζσηεξηθφ, ε ππεξβάιινπζα ξεπζηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα δηεπθφιπλε 

ηελ αχμεζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο (βι. Δηθφλα 6) πνπ κε ηε ζεηξά ηεο 

νδήγεζε ζε κεγάιε αλάπηπμε ηελ αγνξά αθηλήησλ. 
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Δηθφλα 2-2 χλζεζε Γαλείσλ 

 (Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ) 

 

Παξάιιεια, νη επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά παξνπζίαζαλ απφ ηνπο 

πςειφηεξνπο δείθηεο δαλεηζκνχ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. πγθεθξηκέλα, αθφκα 

θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 ην ρξένο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αλήιζε ζην 290% ηνπ 

ΑΔΠ, ην δεχηεξν πςειφηεξν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεηά ηελ Ηξιαλδία, κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ λα αλέξρνληαη ζην 136,9% 

θαη ζην 153,2% ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα (CYSTAT, Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ). 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ξαγδαία επέθηαζε ιάκβαλε ρψξα θαη ζε φ,ηη αθνξά ηηο 

επελδχζεηο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα ζην εμσηεξηθφ, θπξίσο ζηελ Διιάδα 

θαη δεπηεξεπφλησο ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (Ρσζία, Οπθξαλία θαη 

Ρνπκαλία). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχλζεζε ηνπ δαλεηαθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ αλά ηνκέα. 
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Πίλαθαο 2-1 χλζεζε δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ 

 

Γεληθή 

Κπβέξλεζε 

Δπηρεηξήζεηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθνύ 

Σνκέα 

Με 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

Δπηρεηξήζεηο 

Ννηθνθπξηά ύλνιν 

2005 5,58% 5,26% 43,12% 46,04% 100,00% 

2006 5,40% 3,64% 43,74% 47,22% 100,00% 

2007 4,43% 5,42% 46,87% 43,28% 100,00% 

2008 3,29% 6,85% 50,17% 39,70% 100,00% 

2009 2,70% 9,25% 47,42% 40,63% 100,00% 

2010 1,80% 10,37% 45,84% 42,00% 100,00% 

2011 1,62% 13,47% 45,41% 39,50% 100,00% 

2012 2,21% 14,80% 45,81% 37,18% 100,00% 

Ινπλ-13 2,17% 15,45% 44,85% 37,54% 100,00% 

 

(Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ) 

 

πλνιηθά, ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ηεο Κχπξνπ κεγάισζε ηφζν ψζηε λα γίλεη έλαο 

απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε κέγεζνο ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ θαη ηνπο πην 

πνιχπινθνπο ζε δνκή ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο κεγάισλε ξαγδαία ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηεο εηζφδνπ 

ζηελ ΔΔ θαη ηελ Δπξσδψλε. πγθεθξηκέλα, ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ ηνπ 

απμήζεθε απφ €62,5 δηο ην 2005 ζε €139 δηο ην 2009. Ζ αχμεζε ήηαλ αθφκα πην 

αμηνζεκείσηε αλ αμηνινγεζεί ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ: ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ 

μεπέξαζε ην 800% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 θαη παξέκεηλε πάλσ απφ ην 700% ην ηέινο 

ηνπ 2012, δειαδή δχν θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο 

(CYSTAT, Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ). 
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Δηθφλα 2-3 Μέγεζνο ηξαπεδηθνχ ηνκέα 

 (CYSTAT, Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ) 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο πνηφηεηαο ραξηνθπιαθίνπ ησλ θππξηαθψλ 

ηξαπεδψλ άξρηζαλ λα επηδεηλψλνληαη ην 2010, ζηνλ απφερν ηεο παγθφζκηαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ηεο θξίζεο ηεο Δπξσδψλεο. Καη 'αξράο, ε ηαρεία 

επηδείλσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ ζηελ Διιάδα νδήγεζε ζε αχμεζε 

ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ε άκεζε δαλεηαθή 

έθζεζε ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα αλήιζε ζε €21,8 δηο ή 126% ηνπ 

θππξηαθνχ ΑΔΠ. Ο ιφγνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ απφ ηηο ειιεληθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο επηδεηλψζεθε ζην 42% ηνπ δαλεηαθνχ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ. 

Χζηφζν, ην πιένλ ζεκαληηθφ ήηαλ φηη νη θππξηαθέο ηξάπεδεο ππέζηεζαλ 

ηεξάζηηεο δεκηέο ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε ειιεληθά θξαηηθά νκφινγα. Ζ 

εκπινθή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην «θνχξεκα» ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ (Private 

Sector Involvement – PSI) έπιεμε ζνβαξφηαηα ηελ θεθαιαηαθή βάζε ησλ δχν 

κεγάισλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ. Ζ Λατθή Σξάπεδα θαη ε Σξάπεδα Κχπξνπ 

ππέζηεζαλ δεκηέο €4,5 δηο ή 20% ηνπ ΑΔΠ ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο (EU Commission, European Economy, Occasional Papers 101, 

Macroeconomic Imbalances – Cyprus, July 2012). 
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Παξ’ φια απηά, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αδπλακίεο δελ νθείινληαλ κφλν ζηελ 

έθζεζε ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηα πςειά επίπεδα δαλεηζκνχ ηνπ εγρψξηνπ 

ηνκέα. Γεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπ εγρψξηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο, ε αχμεζε ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ πνπ πξνήιζε απφ ηε ρεηξνηέξεπζε ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ είλαη δχζθνιν λα θαηαζηεί δηαρεηξίζηκε. 

Παξάιιεια, ν εηαηξηθφο δαλεηζκφο θαίλεηαη λα πξνθαιεί κεγαιχηεξεο αλεζπρίεο 

ζε ζρέζε κε απηφλ ησλ λνηθνθπξηψλ. Ο θαζαξφο πινχηνο ησλ λνηθνθπξηψλ 

θαίλεηαη λα είλαη ζεηηθφο ζπλνιηθά, αθνχ νη θαηαζέζεηο ησλ θαηνίθσλ μεπεξλνχλ 

αθφκα ηα δάλεηά ηνπο
2
. Αληίζεηα, ε θαζαξή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη αξλεηηθή θαη απηφ πνπ θάλεη ηα πξάγκαηα αθφκα ρεηξφηεξα 

είλαη ε αδχλακε θεξδνθνξία ηνπο θαη ε πςειή εμάξηεζε απφ ηξαπεδηθή 

ρξεκαηνδφηεζε. 

Έηζη, ην ζπλδπαζηηθφ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εμειίμεσλ ήηαλ νη δείθηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ λα πέζνπλ θάησ απφ ηα επνπηηθά 

απαηηνχκελα επίπεδα. Σνλ 2011, νη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ 

θαηαζηάζεσλ (stress tests) πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Σξαπεδηθή 

Αξρή (European Banking Authority – EBA) έδεημαλ φηη ε Σξάπεδα Κχπξνπ θαη ε 

Λατθή Σξάπεδα είραλ αλάγθεο ελίζρπζεο ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο βάζεο θαηά €1,5 

δηο θαη €2 δηο αληίζηνηρα. Οη πξνζπάζεηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ δχν 

ηξαπεδψλ πέηπραλ κφλν ελ κέξεη. Ζ Σξάπεδα Κχπξνπ θαηφξζσζε λα 

ζπγθεληξψζεη €594 εθ., ελψ ε θπβέξλεζε αθχξσζε ηελ αληίζηνηρε πξνζπάζεηα 

ηεο Λατθήο Σξάπεδαο εμαηηίαο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο απφ ηδηψηεο επελδπηέο 

(EU Commission, European Economy, Occasional Papers 101, Macroeconomic 

Imbalances – Cyprus, July 2012). 

Χο εθ ηνχηνπ, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα άξρηζε λα πθίζηαηαη ζηαδηαθέο πηέζεηο απφ 

ηα κέζα ηνπ 2011. Οη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε θεξεγγπφηεηα ησλ ηξαπεδψλ 

νδήγεζαλ ζε εθξνέο θαηαζέζεσλ, πιήηηνληαο ηδηαίηεξα ηε Λατθή Σξάπεδα, ε 

νπνία έραζε ην 1/3 ησλ θαηαζέζεψλ ηεο κεηαμχ Απγνχζηνπ 2011 θαη Μαξηίνπ 

                                                           
2
 Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013 νη θαηαζέζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ ήηαλ €30εθ. θαη ηα δάλεηά ηνπο €25 

εθ.(Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ) 
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2013 (απφ €12,7 δηο ζε €8 δηο). αλ απνηέιεζκα, νη δχν κεγάιεο ηξάπεδεο 

βαζίζηεθαλ ππεξβνιηθά ζε δαλεηζκφ, κε ην χςνο ηνπ λα μεπεξλά ηα €10 δηο ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2013 (EU Commission, European Economy, Occasional Papers 101, 

Macroeconomic Imbalances – Cyprus, July 2012). 

ε απηφ ην πιαίζην, ν δηεζλήο ειεγθηηθφο νίθνο PIMCO αλέιαβε λα δηελεξγήζεη 

κηα αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε γηα ηηο θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

 Ο δηαγλσζηηθφο έιεγρνο πνπ νινθιεξψζεθε ηνλ Ηαλνπάξην 2013 θάιπςε 22 

ηδξχκαηα πνπ απνηεινχλ ην 73% ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Κππξηαθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο (PIMCO, Independent Due Diligence of the Banking System of 

Cyprus):  

 Δγρψξηα ηδξχκαηα: Σξάπεδα Κχπξνπ, Λατθή Σξάπεδα θαη Διιεληθή  

 Κππξηαθέο ζπγαηξηθέο μέλσλ ηδξπκάησλ: Eurobank EFG Κχπξνπ θαη 

Alpha Bank Κχπξνπ  

 πλεξγαηηθά Πηζησηηθά Ηδξχκαηα: Κεληξηθή πλεξγαηηθή Σξάπεδα, 

πλεξγαηηθφ Σακηεπηήξην Λεκεζνχ θαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 15 

ζπλεξγαηηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ Κεληξηθή 

πλεξγαηηθή Σξάπεδα.  

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ θαηέδεημαλ επηπξφζζεηεο 

θεθαιαηαθέο αλάγθεο πνπ αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ €8,9 δηο γηα ην θππξηαθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, κε εκεξνκελία απνηίκεζεο ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012. Απηέο νη 

θεθαιαηαθέο αλάγθεο πξνέθπςαλ απφ εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ηεο αμίαο ησλ 

δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ θαη ελεξγεηηθνχ, θαη ηεο δπλαηφηεηαο ησλ θεθαιαίσλ 

ησλ ηξαπεδψλ λα απνξξνθήζνπλ δεκηέο θάησ απφ ην αθξαίν ζελάξην γηα ηα 

επφκελα ηξία ρξφληα. 

Ο δηαγλσζηηθφο έιεγρνο θαζφξηζε ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη απφ 

θάζε ηξάπεδα ψζηε λα δηαηεξεί δείθηε Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ χςνπο 9% ζην 

βαζηθφ ζελάξην θαη 6% ζην αθξαίν ζελάξην. πσο ζε θάζε άζθεζε 
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πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, ην αθξαίν ζελάξην ζρεδηάζηεθε ψζηε λα 

θαιχπηεη ζεσξεηηθά ζελάξηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ αθφκε πην αθξαίεο 

καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο απφ ηηο αλακελφκελεο. Παξφιν πνπ νη 

καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο έρνπλ έθηνηε επηδεηλσζεί, ε πηνζέηεζε 

ζπληεξεηηθψλ παξαδνρψλ απφ ηελ PIMCO, παξέρεη πεξηζψξην αζθαιείαο γηα 

ρεηξφηεξν απφ ην αλακελφκελν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, κε βάζε 

ην πξφγξακκα πνπ ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο Κχπξνπ θαη ησλ δηεζλψλ δαλεηζηψλ, 

έρνπλ ήδε ιεθζεί κέηξα εμπγίαλζεο θαη αλαδηάξζξσζεο θαη έρνπλ θαηαλεκεζεί 

θνλδχιηα απφ ην πξφγξακκα ρξεκαηννηθνλνκηθήο βνήζεηαο γηα θεθαιαηνπνίεζε 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ψζηε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα είλαη θαη λα 

παξακείλεη επαξθψο θεθαιαηνπνηεκέλν (PIMCO, Independent Due Diligence of 

the Banking System of Cyprus). 
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3 Ζ ΓΔΧΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ 
3
 

 

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, είλαη θχζεη θαη ζέζεη 

ζηξαηεγηθή, ιφγσ ηνπ φηη ηελ ηνπνζεηεί αλάκεζα ζε ηξεηο επείξνπο θαη ζην 

θέληξν ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Σν γεγνλφο φηη ε Κχπξνο 

βξίζθεηαη ζε λεπξαιγηθφ ζεκείν ηεο Μεζνγείνπ, θαζφξηζε ην ηζηνξηθφ ηεο 

γίγλεζζαη θαη παξακέλεη κέρξη ζήκεξα κία ζηαζεξή κεηαβιεηή ζηηο ζρέζεηο ηεο 

κε ηξίηεο ρψξεο αιιά θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο.  

Ζ ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Κχπξνπ πξνζιακβάλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ζχγρξνλν 

νηθνλνκηθφ θαη γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ. ε κία επνρή φπνπ νη παγθφζκηεο 

αγνξέο δηέξρνληαη θξίζε, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα λέα δεδνκέλα πνπ ζα 

ηνλψζνπλ ηηο αγνξέο. ε απηφ ην πιαίζην, ε πξφζθαηε αλαθάιπςε 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηηο ζάιαζζεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (Αίγππηνο, Ηζξαήι, 

Κχπξνο), ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ζην ξφιν ηνλ νπνίν νη ρψξεο απηήο ηεο πεξηνρήο 

δχλαληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζηνλ παγθφζκην ελεξγεηαθφ ράξηε. 

Ζ εμσηεξηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηελ νπνία εθαξκφδεη ε Κχπξνο, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, δηέπεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο δχν άμνλεο:  

1) Γηκεξείο ζρέζεηο κε ηηο γεηηνληθέο ηεο ρψξεο. 

2) Δλεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Απφ ην 2003 θαη εληεχζελ, ε Κχπξνο θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα ελίζρπζε ησλ 

ζρέζεψλ ηεο κε φιεο ηηο ρψξεο κε ηηο νπνίεο κνηξάδεηαη ζαιάζζηα ζχλνξα. Ζ 

νξηνζέηεζε ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ κε ηηο γείηνλεο ρψξεο, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο 

ζπλεξγαζίαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. Μέρξη ζηηγκήο ε Κχπξνο έρεη ππνγξάςεη 

ζπκθσλίεο νξηνζέηεζεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο κε ηηο Αίγππην, 

Ηζξαήι θαη Λίβαλν. Οη ζπκθσλίεο θαζνξηζκνχ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ 

γεηηνληθψλ ρσξψλ, δηεπθνιχλνπλ ζπλεξγαζία γηα εθκεηάιιεπζε θνηλψλ 

                                                           
3
 Το κεφάλαιο αυτό βαςίςτθκε κυρίωσ ςε ςτοιχεία από τθν Ετιςια Ζκκεςθ τθσ Κεντρικισ 

Τράπεηασ Κφπρου για το 2012. 
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θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ εληφο ησλ ζαιαζζίσλ δσλψλ ζχκθσλα κε ην 

δηεζλέο δίθαην.  

Ζ πξφζθαηε αλαθνίλσζε γηα χπαξμε ζεβαζηήο πνζφηεηαο πδξνγνλαλζξάθσλ, 

ζην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο γεψηξεζεο εληφο ηεκαρίνπ ηεο θππξηαθήο 

Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο, απνηειεί κηα εμέιημε ε νπνία κε ηε ζσζηή 

αμηνπνίεζε ζα ζπκβάιεη ζηελ εηξήλε, ηελ επεκεξία θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο 

πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, πξνο φθεινο ησλ θξαηψλ θαη ησλ ιαψλ ηεο 

πεξηνρήο.  

Οη πξννπηηθέο πνπ δηαγξάθνληαη γηα ηελ Κχπξν θαη ηε γχξσ πεξηνρή, είλαη 

θαζφια ππνζρφκελεο. Ζ κφλε ρψξα ε νπνία είλαη θαζφια αξλεηηθή ζην 

ελδερφκελν ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κχπξν είλαη ε Σνπξθία, ε νπνία αδηαθνξψληαο 

γηα ην δηεζλέο δίθαην ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ νη ππφινηπεο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ ζπλεξγάδνληαη, επηδίδεηαη ζε θηλήζεηο, ε εξκελεία ησλ νπνίσλ νδεγεί 

ζην ζπκπέξαζκα φηη πνιηηηθφο ηεο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ηεηειεζκέλσλ ζηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Δηδηθφηεξα, ε επηζεηηθή ηεο πνιηηηθή ε νπνία εθθξάδεηαη, 

κεηαμχ άιισλ, κε ηελ απνζηνιή πνιεκηθψλ πινίσλ εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο 

Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Κχπξνπ, κε παξάλνκεο ζεηζκηθέο έξεπλεο πνπ δηεμάγεη 

εληφο ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ θαη κε ηηο απεηιέο γηα γεσηξήζεηο επί ηνπ εδάθνπο ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, απνζθνπεί ζηελ εδξαίσζε ηεο παξάλνκεο θαηνρήο θαη 

ηεο άζθεζεο ειέγρνπ, γηα ηθαλνπνίεζε ησλ δηθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ θαη γηα 

εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο Κχπξνπ.  

ην πιαίζην ησλ ζεκεξηλψλ κεηαβαιιφκελσλ παγθφζκησλ ζπλζεθψλ, ν ηνκέαο 

ηεο ελέξγεηαο, θαη εηδηθφηεξα ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα, ζπληζηά κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ αλεχξεζε 

πδξνγνλαλζξάθσλ εληφο ησλ θππξηαθψλ ζαιαζζίσλ δσλψλ, αιιά θαη επξχηεξα 

ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη φηη ζα δηαθνξνπνηήζεη 

νπζησδψο ηηο δπλακηθέο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο αιιά θαη ηεο 

εμσηεξηθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξάιιεια, ε 

γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Κχπξνπ ηελ θαζηζηά κία ελδηαθέξνπζα επηινγή γηα ηε 
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δηακεηαθφκηζε πδξνγνλαλζξάθσλ θαη δηνρέηεπζή ηνπο πξνο ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε.  
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4 Ζ ΣΡΔΥΟΤΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 

4.1 Οη ηειεπηαίεο καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο 

Ζ θππξηαθή νηθνλνκία θαηέγξαςε αξλεηηθή αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 2,4% ην 

2012 ζε ζχγθξηζε κε νξηαθά ζεηηθή αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 0,5% ην 2011. Με 

βάζε πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013, ην ΑΔΠ 

θαηέγξαςε ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηεο ηάμεο ηνπ -4,3%. Ζ εηθφλα απηή 

επηβεβαηψλεηαη απφ φινπο ηνπο δείθηεο εκπηζηνζχλεο, δειαδή ησλ ππεξεζηψλ, 

ηεο βηνκεραλίαο, ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ θαηαζθεπψλ, 

νη νπνίνη θαηέγξαςαλ ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηφζν ην 2012 φζν θαη ηνπο πξψηνπο 

κήλεο ηνπ 2013. 

Παξαθάησ, αλαιχνληαη νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηα θπξηφηεξα κεγέζε ηεο 

θππξηαθήο νηθνλνκίαο ψζηε λα αλαδεηρζεί κέζσ ηεο ρεηξνηέξεπζήο ηνπο ην 

κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο Κχπξνπ.
4
 

Πιεζωξηζκόο 

Ο εγρψξηνο ελαξκνληζκέλνο πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη λα ζεκεηψζεη ζεκαληηθή 

επηβξάδπλζε ην 2013, θπξίσο ιφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ηεο 

ελέξγεηαο, ηεο ππνρψξεζεο ηεο επίδξαζεο ηεο κεζνδνινγηθήο αιιαγήο γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο θαζψο θαη ιφγσ ησλ εληεηλφκελσλ 

θαζνδηθψλ πηέζεσλ ζηηο ηηκέο απφ ηελ επηδείλσζε ηεο χθεζεο ζηελ θππξηαθή 

νηθνλνκία. Ο Δλαξκνληζκέλνο Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ) εμαηξνπκέλεο 

ηεο ελέξγεηαο επίζεο αλακέλεηαη λα θαηαγξάςεη ζεκαληηθή ππνρψξεζε 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ αλακελφκελε κείσζε ζηηο ηηκέο ησλ κε-επεμεξγαζκέλσλ 

ηξνθίκσλ θαη θπξίσο ησλ ππεξεζηψλ. 

Γεληθά, ν κέζνο εγρψξηνο πιεζσξηζκφο θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2012 θαη 

ηνπο πξψηνπο ηέζζεξηο κήλεο ηνπ 2013 δηακνξθψζεθε ζε επίπεδα θάησ απφ ηνλ 

αληίζηνηρν ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα νιφθιεξε ηελ ελ ιφγσ 

                                                           
4
 Σν πιηθφ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο πξνήιζε θπξίσο απφ επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

εθδφζεσλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο. 
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πεξίνδν ησλ επηά κελψλ ν πιεζσξηζκφο ζηελ Κχπξν ήηαλ θαηά κέζν φξν 

ρακειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηεο δψλεο ηνπ επξψ γηα φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ 

Δλαξκνληζκέλνπ ΓΣΚ, κε εμαίξεζε ηα επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα. Δμαηξνπκέλεο 

ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ ηξνθίκσλ ν πιεζσξηζκφο ήηαλ θαηά ηελ πην πάλσ πεξίνδν 

γχξσ ζην 0,4% ζηελ Κχπξν, ζε ζχγθξηζε κε 1,4% ζηε δψλε ηνπ επξψ. 

Σξαπεδηθή ρξεκαηνδόηεζε 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012 ν εηήζηνο ξπζκφο κεγέζπλζεο ησλ δαλείσλ πξνο ηνλ 

εγρψξην ηδησηηθφ ηνκέα παξνπζίαζε ζεκαληηθή επηβξάδπλζε θζάλνληαο ζην 

1,4% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012, ζε ζπλάξηεζε κε ην δπζκελέο καθξννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε εγρψξην επίπεδν. Ζ ίδηα εηθφλα 

θαηαγξάθεηαη αθφκε πην έληνλε θαη θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013, αθνχ ν 

πξναλαθεξζείο ξπζκφο κεγέζπλζεο αλήιζε ζην 1,3% ζην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 

2013 ζε ζχγθξηζε κε 4,3% ηνλ Μάξηην ηνπ 2012. Ο πνιχ ρακειφο ξπζκφο 

κεγέζπλζεο πνπ θαηαγξάθεθε ζην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 2013, αληαλαθιά επίζεο 

θαη ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία ιφγσ ησλ απνθάζεσλ γηα ην 

θππξηαθφ κλεκφλην, πνπ επέθεξαλ ζεκαληηθνχο θιπδσληζκνχο ζην εγρψξην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, κε απνθνξχθσκα ην θιείζηκν φισλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαηά ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν Μαξηίνπ ηνπ 2013. εκεηψλεηαη φηη 

ν εηήζηνο ξπζκφο κεγέζπλζεο ησλ δαλείσλ πξνο ηνλ εγρψξην ηδησηηθφ ηνκέα ζην 

ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013 είλαη ν δεχηεξνο πην ρακειφο ξπζκφο 

αλφδνπ ησλ ηειεπηαίσλ έμη εηψλ θαη απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηνπο ηζηνξηθά 

ρακεινχο ξπζκνχο κεγέζπλζεο ησλ πην ζεκαληηθψλ θαηεγνξηψλ δαλεηζκνχ πξνο 

ηα λνηθνθπξά θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Παξφκνηα εηθφλα παξνπζηάδεη θαη ν ξπζκφο 

αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ αθνχ εμαθνινπζεί λα θαηαγξάθεη ζπλερείο ρακεινχο 

ξπζκνχο κεγέζπλζεο ή θαη αξλεηηθνχο ξπζκνχο ζηηο δχν πξναλαθεξζείζεο 

θαηεγνξίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

ε ζπλάξηεζε κε ηα πην πάλσ, ηα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη νη ηξάπεδεο 

ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013 εθάξκνζαλ απζηεξφηεξα θξηηήξηα ρνξήγεζεο 

δαλείσλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο. Ζ ζέζπηζε απζηεξφηεξσλ θξηηεξίσλ ήηαλ ζηνλ 
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ίδην ζεκαληηθφ βαζκφ πνπ θαηαγξάθεθε ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2012 ζηα δάλεηα 

πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη κεγαιχηεξε ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηεγαζηηθψλ, θαζψο 

θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ θαη ινηπψλ δαλείσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά. Πεξαηηέξσ, 

αλακέλεηαη κείσζε ζηε δήηεζε ζηεγαζηηθψλ θαζψο θαη θαηαλαισηηθψλ θαη 

ινηπψλ δαλείσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά. εκεηψλεηαη φηη, ε δήηεζε δαλείσλ απφ 

επηρεηξήζεηο αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα θαηαγξάθεη κείσζε, βάζεη ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ ηξαπεδψλ. 

Αλαιχνληαο ηα λνκηζκαηηθά κεγέζε πεξαηηέξσ, ν εηήζηνο ξπζκφο κεγέζπλζεο 

ησλ δαλείσλ πξνο ηνλ εγρψξην ηδησηηθφ ηνκέα ζην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 2013, 

θαηέγξαςε φπσο αλαθέξζεθε, πεξαηηέξσ επηβξάδπλζε ζην 1,3% ζε ζχγθξηζε κε 

1,4% ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012, ελψ βξηζθφηαλ αξθεηά πην θάησ απφ ην 

4,3% πνπ είρε θαηαγξαθεί ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2012. Απηφ 

νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν ζηε ζπλερηδφκελε επηβξάδπλζε πνπ παξνπζηάδεηαη 

θπξίσο ζηα δάλεηα ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα ησλ λνηθνθπξηψλ, φπνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 2013 θαηαγξάθεθε 

ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη αξλεηηθφ ξπζκφ κεγέζπλζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

πξνεγνχκελα έμη έηε, φπνπ θαηαγξάθνληαλ ζεηηθνί ξπζκνί κεγέζπλζεο. ζνλ 

αθνξά ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ δαλείσλ ησλ εγρψξησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, απηφο αλήιζε κφιηο ζην 0,8% ηνλ Μάξηην ηνπ 2013. 

ε ζπλάξηεζε κε ηα πην πάλσ, ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο, ε κείσζε ηεο 

δήηεζεο γηα δάλεηα απφ επηρεηξήζεηο εμεγείηαη θπξίσο απφ ηελ κείσζε ησλ 

αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα πάγηεο επελδχζεηο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηελ 

επίδξαζε ησλ κεησκέλσλ αλαγθψλ γηα απνζέκαηα θαη θεθάιαηα θίλεζεο. 

Πεξαηηέξσ, θαηά ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013, νη θπξηφηεξνη 

παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ απζηεξφηεξε δαλεηαθή πνιηηηθή ησλ ηξαπεδψλ 

πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ήηαλ νη πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θεθαιαηνπρηθή ζέζε 

ησλ ηξαπεδψλ. 
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ζνλ αθνξά ην ξπζκφ κεγέζπλζεο ησλ δαλείσλ ζε εγρψξηα λνηθνθπξηά, απφ ηελ 

αξρή ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζπλέρηζε λα ζεκεηψλεη ζεκαληηθή επηβξάδπλζε, 

θζάλνληαο ζην 0,9% ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013. Ο ξπζκφο 

κεγέζπλζεο ησλ ελ ιφγσ δαλείσλ είλαη ν πην ρακειφο πνπ θαηαγξάθεθε ζε 

ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα έμη έηε. Παξφκνηα εηθφλα ζεκαληηθήο 

επηβξάδπλζεο παξνπζηάδνπλ φιεο νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ δαλείσλ ζε 

λνηθνθπξηά. Υαξαθηεξηζηηθά, ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα πξνο λνηθνθπξηά πνπ 

ζεσξνχληαη θάηνηθνη Κχπξνπ, παξνπζίαζαλ ηζηνξηθά ρακειφ ξπζκφ κεηαβνιήο 

ζην -0,3%. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ, ππήξμε κεησκέλε δήηεζε απφ 

ηα λνηθνθπξηά γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013, θπξίσο ιφγσ 

ησλ πξνζδνθηψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα επηδείλσζε ησλ πξννπηηθψλ ηεο αγνξάο 

θαηνηθηψλ, ηεο κεησκέλεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο θαη ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά 

θαηνηθίαο, θαζψο θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ απνηακηεχζεσλ απφ ηα 

λνηθνθπξηά. 

ζνλ αθφξα ηηο θαηαζέζεηο, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ 

εγρψξηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαηέγξαςε γηα πξψηε θνξά ηα ηειεπηαία έμη έηε 

αξλεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο ζην -1,1%, αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο αξλεηηθέο 

κεηαβνιέο ζηηο θαηεγνξίεο ηφζν ησλ εγρψξησλ λνηθνθπξηψλ φζν θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ν εηήζηνο ξπζκφο κεγέζπλζεο ησλ θαηαζέζεσλ 

απφ εγρψξηα λνηθνθπξηά βξίζθεηαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην -1,1% ηνλ Μάξηην ηνπ 2013. εκεηψλεηαη φηη ε 

ζπλερηδφκελε γεληθή ηάζε επηβξάδπλζεο θαη αξλεηηθψλ κεηαβνιψλ ζην ξπζκφ 

κεγέζπλζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζέζεσλ ζπλερίδεηαη απφ ην δεχηεξν εμάκελν 

ηνπ 2011 θαη ζπλάδεη κε ην νηθνλνκηθά αβέβαην θιίκα πνπ επηθξαηεί έθηνηε ζην 

εγρψξην θαη ζην δηεζλέο καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  

ζνλ αθνξά ην εγγχο κέιινλ νη πξφζθαηνη θιπδσληζκνί ηνπ εγρψξηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηελ ζπκθσλία ηνπ Eurogroup γηα ην θππξηαθφ 
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κλεκφλην πνπ πξνλνεί κεηαμχ άιισλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε θαη εμπγίαλζε ησλ 

δχν κεγάισλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ κε ην δηάηαγκα γηα θνχξεκα ησλ πθηζηάκελσλ 

θαηαζέζεσλ πάλσ απφ €100.000, αλακέλεηαη λα ζπλδξάκνπλ ζην λα 

θαηαγξάθνληαη πιένλ κεησκέλνη ξπζκνί κεγέζπλζεο ησλ θαηαζέζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ην θιείζηκν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηηο 18 

Μαξηίνπ ηνπ 2013 κέρξη θαη ηελ 1ε Απξηιίνπ ηνπ 2013, ηα επηπιένλ πεξηνξηζηηθά 

δηαηάγκαηα απφ ην θξάηνο πνπ αθνξνχλ θαη ηηο θαηαζέζεηο, ε επηβξάδπλζε ζηελ 

εγρψξηα πηζησηηθή επέθηαζε, ην πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο θαζψο θαη ην γεγνλφο 

φηη αξθεηά λνηθνθπξηά ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο γηα θάιπςε 

ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ, απνηεινχλ επηπξφζζεηνπο παξάγνληεο γηα ηε 

κειινληηθή αξλεηηθή πνξεία ησλ θαηαζέζεσλ. 

Λφγσ ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ, νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο 

θαηέγξαςαλ γηα πξψηε θνξά ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα αξλεηηθφ ξπζκφ κεγέζπλζεο 

0,1% ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013.. ζνλ αθνξά ηηο θαηαζέζεηο 

πξνεηδνπνίεζεο, απηέο ζπλέρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ κείσζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνεγνχκελνπ αιιά θαη ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, θζάλνληαο ζην ηέινο ηνπ 

πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013 ζε έλα απφ ηνπο πην αξλεηηθνχο ξπζκνχο κεηαβνιψλ 

ησλ ηειεπηαίσλ δπφκηζε εηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 11,1%. 

ζνλ αθνξά ηηο θαηαζέζεηο ησλ εγρψξησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

ζπλέρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ αξλεηηθνχο ξπζκνχο κεηαβνιήο. πγθεθξηκέλα, νη ελ 

ιφγσ θαηαζέζεηο θαηέγξαςαλ ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 5,8% ζην ηέινο 

Μαξηίνπ ηνπ 2013. εκεηψλεηαη φηη νη αξλεηηθνί ξπζκνί κεγέζπλζεο πνπ 

θαηαγξάθνληαη  ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ζηηο ελ ιφγσ θαηαζέζεηο ζπλάδνπλ θαη κε 

ηελ παξαηεηακέλε χθεζε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη νδεγήζεη ζηε 

κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Χο απνηέιεζκα, πνιιέο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ ππνρξεσζεί, ελ κέξεη, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο 

γηα λα θαιχςνπλ ηφζν ηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο δαπάλεο γηα θεθάιαηα θίλεζεο φζν 

θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο δαπάλεο φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ πιεξσκή ελνηθίσλ 

θαη θφξσλ. 
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ζνλ αθνξά ηηο θαηαζέζεηο ησλ μέλσλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζέζεσλ απφ εηαηξείεο ρσξίο θπζηθή παξνπζία 

ζηελ Κχπξν, απηέο άξρηζαλ λα θαηαγξάθνπλ αξλεηηθνχο ξπζκνχο κεγέζπλζεο 

απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ησλ ελ 

ιφγσ θαηαζέζεσλ θαηέγξαςε έληνλε εηήζηα πηψζε 19,3% ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2013, πνζνζηφ πνπ απνηειεί ην ρακειφηεξν ξπζκφ κεηαβνιήο ησλ 

ηειεπηαίσλ έμη εηψλ. Οη κεηαβνιέο ζηνλ πξναλαθεξζέληα ξπζκφ κεγέζπλζεο 

νθείινληαη, ελ κέξεη, ζην ππνηνληθφ νηθνλνκηθφ θιίκα ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ 

θάκςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ζηηο εθξνέο θαηαζέζεσλ ιφγσ 

θαη ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο. 

Παξάιιειε πνξεία αθνινπζνχλ θαη νη αληίζηνηρεο θαηαζέζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ 

ησλ κε θαηνίθσλ Κχπξνπ νη νπνίεο θαηέγξαςαλ ηζηνξηθά αξλεηηθφ ξπζκφ 

κεγέζπλζεο ηεο ηάμεο ηνπ -28% ζην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 2013. Τπφ ην θψο ησλ 

πην πάλσ, νη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ησλ κε θαηνίθσλ Κχπξνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηαηξεηψλ θαηνίθσλ Κχπξνπ ρσξίο θπζηθή παξνπζία 

ζηελ Κχπξν θαηέγξαςαλ ηζηνξηθά ζεκαληηθή εηήζηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 22,9% 

ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013. 

Δπηηόθηα 

Καηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013, ηα πεξηζζφηεξα δαλεηζηηθά επηηφθηα ζηελ 

Κχπξν, αλ θαη παξέκεηλαλ ζε πςειά επίπεδα, θαηέγξαςαλ θαηά κέζν φξν ειαθξά 

κείσζε ζε ζχγθξηζε ηφζν κε ην ηέινο ηνπ 2012 φζν θαη κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ 2012, κε ηηο ζπλερείο εμειίμεηο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο λα πξνεμνθινχλ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εγρψξησλ δαλεηζηηθψλ 

επηηνθίσλ. ηε κέρξη ηψξα δηαηήξεζε πςειψλ εγρψξησλ επηηνθίσλ ζπλέβαιαλ 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα ζηελ 

Διιάδα, αιιά θαη νη ζπλερηδφκελεο ππνβαζκίζεηο ησλ νκνιφγσλ ηνπ δεκνζίνπ 

θαη ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Οη πξφζθαηεο 

ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην εγρψξην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αλακέλεηαη λα αιιάμνπλ 

ηε κέρξη ηψξα ζηαζεξά απμεηηθή πνξεία ησλ επηηνθίσλ. Παξάγνληεο νη νπνίνη 

δεκηνπξγνχλ πξνζδνθίεο γηα ηε κείσζε ησλ εγρψξησλ δαλεηζηηθψλ επηηνθίσλ ζην 
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εγγχο κέιινλ, είλαη ε ζπκθσλία ηνπ θππξηαθνχ κλεκνλίνπ ζην Eurogroup ηελ 

25ε Μαξηίνπ ηνπ 2013, ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

Κχπξνπ, ε πξφζθαηε ελεκέξσζε ησλ εγρψξησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα φηη ζα επηβάιεη επηπξφζζεηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο 

ζε πεξηπηψζεηο πξνζθνξάο πςειφηεξσλ θαηαζεηηθψλ επηηνθίσλ απφ ηνλ Μάην 

ηνπ 2013 θαζψο θαη  πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ ηεο ΔΚΣ 

αλακέλεηαη λα επελεξγήζνπλ ζηε κείσζε ησλ δαλεηζηηθψλ επηηνθίσλ. 

Δμειίμεηο ζηελ αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο νηθνλνκίαο 

Ζ Πξαγκαηηθή ηαζκηζκέλε πλαιιαγκαηηθή Ηζνηηκία (ΠΗ), ν πιεζσξηζκφο 

θαζψο θαη ην κνλαδηαίν εξγαηηθφ θφζηνο είλαη ζεκαληηθά κεγέζε πνπ 

αληαλαθινχλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πςειφηεξν κνλαδηαίν εξγαηηθφ θφζηνο θαη ςειφηεξε ΠΗ 

ζηελ Κχπξν ζε ζχγθξηζε κε αληαγσληζηηθέο ρψξεο ππνδειψλνπλ φηη νη εγρψξηεο 

εμαγσγέο ελδερφκελα λα είλαη ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο σο πξνο ηελ ηηκή αιιά 

θαη ηα εηζαγφκελα πξντφληα πην θζελά, κε απνηέιεζκα ηελ πξνηίκεζή ηνπο 

έλαληη ησλ εγρψξησλ. Ο ςειφηεξνο πιεζσξηζκφο ζρεηίδεηαη, κεηαμχ άιισλ 

παξαγφλησλ, θαη κε ηα δχν πξναλαθεξφκελα κεγέζε θαη σο εθ ηνχηνπ αληαλαθιά 

επίζεο ην βαζκφ αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Ζ πηνζέηεζε 

κέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηνπο κηζζνχο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, κέζα ζην 

πιαίζην ηνπ Μλεκνλίνπ, φπσο επίζεο θαη νη κεηψζεηο κηζζψλ πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απφ αλεπίζεκεο κέρξη ζήκεξα αλαθνξέο αλακέλεηαη πσο ζα 

κεηψζνπλ πεξαηηέξσ ην κνλαδηαίν εξγαηηθφ θφζηνο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, 

γεγνλφο πνπ ζα ππνβνεζήζεη κεζνπξφζεζκα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Κχπξνπ, 

φπσο επίζεο θαη ηελ αλάθακςε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Με άιια ιφγηα, ε 

επψδπλε βξαρππξφζεζκε πξνζαξκνγή πνπ γίλεηαη απηή ηελ ζηηγκή ζηνπο 

κηζζνχο θαη ηελ απαζρφιεζε, ζέηεη ηηο βάζεηο γηα κηα πην πγηή θαη πην 

αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ζην κεζνπξφζεζκν θαη βξαρππξφζεζκν κέιινλ, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ην θαηάιιειν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

κπνξεί λα ππάξμεη βηψζηκε επαλάθακςε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ θαη ηεο 
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απαζρφιεζεο ρσξίο λα πιήηηεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θππξηαθήο 

νηθνλνκίαο. 

Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ 

Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ην 2012 θαηέγξαςε 

ζεκαληηθή ρεηξνηέξεπζε, αθνχ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απμήζεθε απφ 4,7% ζε 

11,7%. Απηή ε ρεηξνηέξεπζε νθείιεηαη θπξίσο ζην έιιεηκκα πνπ θαηαγξάθεθε 

ζην ινγαξηαζκφ εηζνδεκάησλ. ε φηη αθνξά ην ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, 

ην νπνίν είλαη έλα πην ζεκαληηθφ κέγεζνο γηα ζθνπνχο αλάιπζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο κηθξήο αλνηθηήο νηθνλνκίαο φπσο απηήο ηεο Κχπξνπ, 

παξά ηε ρεηξνηέξεπζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, θαηαγξάθεθε κηα 

ζεκαληηθή βειηίσζε αθνχ ην έιιεηκκα κεηψζεθε ζεκαληηθά, ιφγσ θπξίσο 

κεησκέλσλ εηζαγσγψλ. Απηή ε ηάζε βειηίσζεο θαίλεηαη λα ζπλερίδεη θαη ην 2013 

αθνχ ζχκθσλα κε ηα πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013 ην 

έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ (ην νπνίν θαηαγξάθεη ηηο εηζαγσγέο θαη 

εμαγσγέο αγαζψλ) θαηέγξαςε ζεκαληηθή βειηίσζε, αθνχ αλήιζε ζηα €830,5 

εθαη. έλαληη ειιείκκαηνο €1076,6 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Ζ 

βειηίσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηάμεο ησλ €233,5 

εθαη. ζηηο εηζαγσγέο ζε ζρέζε κε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012. Ζ ζπξξίθλσζε ηεο 

θππξηαθήο νηθνλνκίαο ην 2012, φπσο επίζεο θαη ε πξνβιεπφκελε ζπξξίθλσζε ην 

2013 κεηαθξάδνληαη θαη ζε ρακειφηεξεο εηζαγσγέο αθνχ είλαη κεησκέλν ην 

επίπεδν ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ επελδχζεσλ. 

Καηαζθεπαζηηθόο ηνκέαο 

Ζ ζεκαληηθή επηδείλσζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξφληα ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2013 ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ ελ γέλεη θζίλνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ πεξαηηέξσ 

κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηψλ ζην δεκφζην ηνκέα ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2012 (σο κέξνο ηεο ζπκθσλίαο γηα ην κλεκφλην γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

Κχπξνπ απφ ηελ Σξφηθα) ζε ζπλάξηεζε κε ηηο γεληθφηεξεο κεηψζεηο ζηνπο 

κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ σο επαθφινπζν ηεο επηδείλσζεο ηεο θξίζεο, θαζψο θαη 
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ε επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ κεηά απφ ηελ απφθαζε ηνπ 

Eurogroup, δεκηνχξγεζαλ πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηα λνηθνθπξηά κε απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ζηηο ζπλαιιαγέο θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα γεληθφηεξα.  

Ζ αξλεηηθή πνξεία ζηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηαδεηθλχεηαη επίζεο 

θαη απφ ηα ρακειά επίπεδα ζηα νπνία θπκαίλεηαη ε δήηεζε γηα αθίλεηα. Παξφια 

απηά ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά, ε νπνία παξεκπνδίδεη πηζαλνχο 

επελδπηέο, Κχπξηνπο ή μέλνπο, λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα αγνξά 

αθηλήησλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε ζπλερηδφκελε ζπξξίθλσζε ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σα θξηηήξηα παξαρψξεζεο ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ, έγηλαλ απζηεξφηεξα θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013, δπζρεξαίλνληαο 

έηζη πεξαηηέξσ ηελ πξφζβαζε ησλ ππνςήθησλ αγνξαζηψλ ζε ρξεκαηνδφηεζε. 

πγθεθξηκέλα ηα θξηηήξηα παξαρψξεζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ βξίζθνληαη ζην 

πην ςειφ επίπεδν πνπ θπκαλζήθαλ απφ ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2008. ζνλ 

αθνξά ηα ζηεγαζηηθά επηηφθηα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζεκείσζαλ νξηαθή 

κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν.  

Σα απζηεξφηεξα θξηηήξηα γηα παξαρψξεζε δαλείσλ, ζπλέπεηα ησλ δπζθνιηψλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο γηα ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηάο ηνπο, 

αιιά θαη ηεο πεξαηηέξσ κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηψλ, είραλ σο 

απνηέιεζκα λα κεησζεί ε δήηεζε γηα δαλεηζκφ γηα ζθνπνχο αγνξάο θαηνηθίαο. Σα 

ςειά δαλεηζηηθά επηηφθηα απνηεινχλ επίζεο αθφκα έλα αλαζηαιηηθφ παξάγνληα 

ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ απφ πηζαλνχο αγνξαζηέο 

αθηλήησλ. πγθεθξηκέλα, θαηά ηνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο ηνπ 2013, ηα νηθηζηηθά 

δάλεηα ησλ θαηνίθσλ Κχπξνπ παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξεο θαζαξέο απνπιεξσκέο 

ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012.  

Με βάζε ηα πην πάλσ, ην βξαρππξφζεζκν κέιινλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα 

δελ δηαγξάθεηαη επνίσλν θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ζπλερηδφκελε πησηηθή πνξεία 

κε ηελ νπνία μεθίλεζαλ ηε λέα ρξνληά νη εγθεθξηκέλεο άδεηεο νηθνδνκήο, νη 

νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ φηη θαη ζην εγγχο κέιινλ ε θαηαζθεπαζηηθή 
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δξαζηεξηφηεηα αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζε ρακειά επίπεδα. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ, γηα ηνπο πξψηνπο δχν 

κήλεο ηνπ 2013 ζεκεηψζεθε εηήζηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 18,4% ζηνλ αξηζκφ 

αδεηψλ νηθνδνκήο ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2012. Παξάιιεια, ν δείθηεο 

πξφζεζεο αγνξάο ή αλέγεξζεο θαηνηθίαο ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο ηεο παξέκεηλε 

ζρεηηθά ζηαζεξφο ζην πνιχ αξλεηηθφ επίπεδν ηνπ -90,9 ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

2013, ζε ζχγθξηζε κε -89,6 ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2012. 

Παξ’ φια απηά θαη φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί πην πάλσ, δηαθαίλνληαη θάπνηα 

ζεηηθά ζεκάδηα απφ ηελ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδπηψλ ζηελ αγνξά 

αθηλήησλ, θπξίσο Κηλέδσλ, κε ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ γηα απφθηεζε κφληκεο 

άδεηαο παξακνλήο κέζσ ηεο απφθηεζεο θαηνηθίαο ζηελ Κχπξν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2012. Γεληθά φκσο ε αξλεηηθή πνξεία ηνπ ηνκέα δελ αλακέλεηαη λα αλαηξαπεί 

ζχληνκα. 

Αγνξά εξγαζίαο 

ε ζπλάξηεζε κε ηε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε 

απαζρφιεζε θαηέγξαςε ζεκαληηθή εηήζηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 3,3% θαηά ην 

2012 έλαληη αχμεζεο 0,5% θαηά ην 2011. εκεηψλεηαη φηη ε εηήζηα κείσζε πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηνλ αξηζκφ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ θαηά ηελ ππφ αλαθνξά 

πεξίνδν αλήιζε ζην 8% θαη ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 

2,3% πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ αξηζκφ ησλ κηζζσηψλ. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο απαζρφιεζεο, παξαηεξήζεθε 

δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο. πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ην 2012 

απμήζεθε θαηά 4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2011, θζάλνληαο 

έηζη ζην 11,8%, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΔΔΓ). 

Ζ πνξεία ηεο αλεξγίαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνξεία ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ 

αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηνχζε ζηελ εγρψξηα αγνξά.  

Ζ πξναλαθεξζείζα εηθφλα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο  γηα ηελ εγγεγξακκέλε αλεξγία. Αλαιπηηθφηεξα, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ε εηήζηα αχμεζε θαηά ηνλ Αχγνπζην 
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ηνπ 2013 αλήιζε ζην 27,7% (απφ ζρεδφλ 35,4 ρηιηάδεο ζε 45,2 ρηιηάδεο) ελψ ζε 

ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα κφλν, θαηαγξάθεθε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,1% 

(918 άηνκα). ρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηεο αχμεζεο ζε Κχπξηνπο θαη κε-

Κχπξηνπο, ζεκεηψλεηαη φηη νη εηήζηεο απμήζεηο θαηά ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 ζε 

ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο αλήιζαλ ζην 35,1% θαη 

10,1% (αχμεζε θαηά 8,7 θαη 1,1 ρηιηάδεο άηνκα) αληίζηνηρα. ε ζρέζε κε ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα, νη Κχπξηνη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη απμήζεθαλ θαηά 1,7 

ρηιηάδεο ελψ νη κε-Κχπξηνη κεηψζεθαλ θαηά 748 άηνκα. 

ε απηήλ ηελ πεξίνδν, ηεο απμεκέλεο αβεβαηφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, 

είλαη ζεκαληηθή ε παξαθνινχζεζε ηεο αλεξγίαο αλά δηάξθεηα. χκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο ΔΔΓ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο κε δηάξθεηα έμη κήλεο θαη άλσ έθζαζε ην 

6,9% ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2012 ζε ζχγθξηζε κε 4,1% ην αληίζηνηρν ηξίκελν 

ηνπ 2011. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ 

εγγεγξακκέλε αλεξγία, ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ κε δηάξθεηα έμη 

κήλεο θαη άλσ απμήζεθε θαηά 5,4 ρηιηάδεο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 ζε ζχγθξηζε 

κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2012 ελψ, ζε ζρέζε κε ηνλ Μάξηην ηνπ 2013, 

απμήζεθε θαηά 1,4 ρηιηάδεο άηνκα. 

Γεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο 

Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

δηακνξθψζεθε ζην 6,3% ην 2012, ακεηάβιεην ζε ζρέζε κε ην 2011 (. Απηή ε 

εμέιημε νθείιεηαη ζηελ ηζνδχλακε θαη ζρεδφλ κεδεληθή αχμεζε ησλ δεκνζίσλ 

εζφδσλ θαη δαπαλψλ. Αλαιπηηθφηεξα, παξά ηηο ζεκαληηθέο απμήζεηο ζε 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, ν δείθηεο εζφδσλ πξνο ην ΑΔΠ απμήζεθε νξηαθά 

θαηά 0,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πεξίπνπ, ζην 40% ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο 

ζπξξίθλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο θαη θνηλσληθέο παξνρέο, ζεκείσζαλ 

ζεκαληηθή εηήζηα κείσζε θαηά 4% πεξίπνπ ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα 

απνιαβέο πξνζσπηθνχ, ελδηάκεζε αλάισζε θαη θεθαιαηνπρηθά αγαζά. Χζηφζν, ε 

αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο, ζπληάμεηο θαη επηδφκαηα αλεξγίαο νδήγεζαλ ζε 
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αχμεζε ηνπ δείθηε δαπαλψλ πξνο ην ΑΔΠ θαηά 0,3% πεξίπνπ ζην 46,3%, κε ηηο 

ζπλνιηθέο δαπάλεο ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο λα παξακέλνπλ ζηα ίδηα πεξίπνπ 

επίπεδα κε ην 2011. εκεηψλεηαη φηη ην πξσηνγελέο έιιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ θαηά ην 2012 παξνπζίαζε βειηίσζε θαηά 0,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πεξίπνπ 

θαη αλήιζε ζην 3,1%. 

Ο δείθηεο ηνπ αθαζάξηζηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ην 

ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 15% πεξίπνπ θζάλνληαο ην 85,8%, θπξίσο ιφγσ ηεο 

έθδνζεο θξαηηθνχ νκνιφγνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο 

Λατθήο Σξάπεδαο. 

Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ην 2012 ήηαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξν απφ ην ζηφρν ηνπ 2,6% πνπ ηέζεθε ζην Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο 

(Π) ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηα έηε 2011-2015 θαη ην νπνίν 

δεκνζηεχζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2012. Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη, σο επί ην 

πιείζηνλ, ζε δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα θνξνινγηθά έζνδα απφ ηε ρακειφηεξε 

απφ ηελ αλακελφκελε εγρψξηα δήηεζε θαη, θαηά δεχηεξν ιφγν, ζε ππέξβαζε 

δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε έθηαθηεο δαπάλεο γηα κεηαβηβάζεηο 

θεθαιαίνπ θαη άιιεο ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο. Οη πξναλαθεξζείζεο κεηαβηβάζεηο 

θαιχπηνπλ ηηο δαπάλεο αζθάιηζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθξεμε ζηνλ 

ειεθηξνπαξαγσγφ ζηαζκφ ηνπ Βαζηιηθνχ ην 2011, πιεξσηέεο ζε δηάζηεκα 

ηεζζάξσλ εηψλ αιιά ελζσκαησκέλεο πιήξσο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 

θπβέξλεζεο γηα ην 2012. ρεηίδνληαη επίζεο θαη κε ηελ θαηαγξαθή κεηαβίβαζεο 

θεθαιαίνπ γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο ηφθνπ επί ησλ θπβεξλεηηθψλ 

νκνιφγσλ πνπ εθδφζεθαλ ην 2012 γηα αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Λατθήο Σξάπεδαο.  

ζνλ αθνξά ηηο δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο θαηά ην 2013, ηα πξνθαηαξθηηθά 

ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο πνπ αθνξνχλ έζνδα θαη δαπάλεο ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο θαηαγξάθνπλ βειηίσζε κε ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ λα θαηαγξάθεη πιεφλαζκα ηεο ηάμεο ηνπ 0,3% ζε ζρέζε κε έιιεηκκα 

0,8% ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζην 
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πξσηνγελέο πιεφλαζκα ζην 1,3% ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ ππφ αλαθνξά πεξίνδν ζε 

ζρέζε κε 0,2% ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν.  

Αλαιπηηθφηεξα, ν δείθηεο εζφδσλ πξνο ην ΑΔΠ παξέκεηλε ζηα ίδηα πεξίπνπ 

επίπεδα ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2012, κε ηα ζπλνιηθά έζνδα ζε 

νλνκαζηηθνχο φξνπο λα θαηαγξάθνπλ εηήζηα κείσζε θαηά 7,6%. εκαληηθή 

εηήζηα κείσζε παξαηεξήζεθε ζηα θνξνινγηθά έζνδα έλεθα ηεο δξακαηηθήο 

ζπξξίθλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ζρεηηθή κείσζε 

αληηζηαζκίζηεθε κεξηθψο απφ ηηο ζεκαληηθέο εηήζηεο απμήζεηο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηηο θαηεγνξίεο «Παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ» θαη 

«Δηζφδεκα πεξηνπζίαο» θαηά 147% θαη 233,2%, αληίζηνηρα. Απηέο νη απμήζεηο 

νθείινληαη ζε έθηαθηα έζνδα απφ ηα ζεκαληηθά ηέιε αδεηνδφηεζεο δηθαησκάησλ 

εμεξεχλεζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ θαη ην πςειφ κέξηζκα απφ 

ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, αληίζηνηρα. 

ε φ,ηη αθνξά εμειίμεηο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο, ε ζεκαληηθή εηήζηα κείσζε ησλ 

δαπαλψλ θαηά 17,2% θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013 νθείιεηαη ζε κεηψζεηο 

δαπαλψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ελ κέξεη ιφγσ ηεο ηδηάδνπζαο θαηάζηαζεο ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πνπ επηθξαηνχζε ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Μάξηε πνπ 

είρε σο ζπλεπαθφινπζν ηελ θαζπζηέξεζε ζηε δηεθπεξαίσζε πιεξσκψλ. 

Πξσηίζησο, νθείιεηαη ζηελ ζεκαληηθή εηήζηα κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα 

θνηλσληθέο παξνρέο θαηά 23% θαζψο θαη ζηηο ζπλερηδφκελεο κεηψζεηο ησλ 

δαπαλψλ γηα θεθαιαηνπρηθά αγαζά (47,3%), απνιαβέο πξνζσπηθνχ (6,9%) θαη 

ελδηάκεζε αλάισζε (21,8%). 

Αλαθνξηθά κε εμειίμεηο ζην δεκφζην ρξένο, παξφηη δελ ππήξμε νπζηαζηηθή 

κεηαβνιή ζην χςνο ηνπ ρξένπο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζε νλνκαζηηθνχο 

φξνπο θαηά ηνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο ηνπ 2013 ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

ΓΓΓΥ, ν ζρεηηθφο δείθηεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 7,7 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο πεξίπνπ ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο ζπξξίθλσζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην νλνκαζηηθφ ΑΔΠ γηα ην ππφ αλαθνξά έηνο. 
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4.2 Σν Πξόγξακκα Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο
5
 

 

ηελ  ελφηεηα απηή ζα γίλεη πεξηγξαθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζαξκνγήο (Μλεκφλην) πνπ ππνγξάθηεθε απφ ηελ Κχπξν κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη 

ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. Αθνξά ηελ πεξίνδν 2013 – 2018 θαη έρεη 

ζθνπφ λα αληηκεησπίζεη βξαρππξφζεζκεο θαη κεζνπξφζεζκεο νηθνλνκηθέο, 

δεκνζηνλνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο πξνθιήζεηο ηεο Κχπξνπ. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη: 

 λα απνθαηαζηήζεη ηελ επξσζηία ηνπ Κππξηαθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη λα 

επαλαθέξεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαζεηψλ θαη ηεο αγνξάο κε ηελ 

ελδειερή αλαδηάξζξσζε, θαη ζκίθξπλζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ηελ ελίζρπζε ηεο επνπηείαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλακελφκελεο αλεπάξθεηαο θεθαιαίσλ, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή 

ζπκθσλία ζην Eurogroup ζηηο 25 Μαΐνπ 2013. 

 λα ζπλερίζεη ηελ ηξέρνπζα δηαδηθαζία δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο γηα λα 

δηνξζψζεη ην ππεξβνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο, ην ηαρχηεξν δπλαηφ, ηδηαίηεξα κέζσ κέηξσλ κείσζεο ησλ 

ηξερνπζψλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ, θαη ηεο δηαηήξεζεο, κεζνπξφζεζκα, 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, ηδηαίηεξα κέζσ κέηξσλ αχμεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζηψλ δαπαλψλ εληφο ελφο κεζνπξφζεζκνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ, λα εληζρχζεη ηελ είζπξαμε εζφδσλ θαη λα 

βειηηψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαη 

 λα εθαξκφζεη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ε 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε βηψζηκε θαη ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε, 

επηηξέπνληαο ηε δηφξζσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο 

                                                           
5
 Πεγή: Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο, δηαζέζηκν ζην http://www.moi.gov.cy 
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ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο θαη ηεο απνκάθξπλζεο ησλ εκπνδίσλ ζηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ ππεξεζηψλ. 

Ζ ρεηξνηέξεπζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, θπξίσο ιφγσ ησλ θξπθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ εθηξνρηαζκνχ, 

ππνλφκεπζαλ ηηο πξνζδνθίεο γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηαδηαθά 

νδήγεζαλ ηελ Κχπξν ζε απψιεηα πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο. Παξά ηελ πηνζέηεζε 

απζηεξψλ κέηξσλ ιηηφηεηαο ζηα ηέιε ηνπ 2011, ε Κχπξνο ππνρξεψζεθε λα 

δεηήζεη βνήζεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ΓΝΣ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012. 

Δλ ησ κεηαμχ, κεηά απφ δχν ρξφληα  αλαηκηθήο αλάπηπμεο κεηά ηελ χθεζε ηνπ 

2009, ην ΑΔΠ κεηψζεθε θαη πάιη θαηά 2,4% 2012. Δθηφο απφ ηε ζπζηαιηηθή 

επίδξαζε ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο κέηξα, δηάθνξνη παξάγνληεο ζπλέβαιαλ ζε απηφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαμχ άιισλ, ηα απζηεξφηεξα πξφηππα δαλεηζκνχ ζηελ 

εγρψξηα ηξαπεδηθή αγνξά θαη ε παξαηεηακέλε αβεβαηφηεηα πνπ πξνεξρφηαλ απφ 

ηηο παξαηεηακέλεο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ηξφηθα (ΔΔ / ΔΚΣ / ΓΝΣ)  ησλ 

επίζεκσλ δαλεηζηψλ. Ζ εγρψξηα αγνξά εξγαζίαο έδεημε επίζεο νξαηά ζεκάδηα 

ηεο επηδείλσζεο, κε ηελ αλεξγία λα θζάλεη έλα ηζηνξηθφ πςειφ 12,1% ην 2012. 

Αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο πξναλαθεξζείζεο εμειίμεηο, ην αθαζάξηζην δεκφζην ρξένο 

ηεο Κχπξνπ εθηηλάρζεθε ζην 85,9% ην 2012, απφ 71,1% ηνπ ΑΔΠ θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο θαη 58,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2009. Μεηά ηελ αδπλακία λα βξεη 

ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ε ζπκθσλία ζε έλα Πξφγξακκα 

Πξνζαξκνγήο κε ηελ ηξφηθα έγηλε αλαπφθεπθηε. 

Ζ ζπκθσλία ήξζε ζηηο 25 Μαξηίνπ 2013, ιίγεο ψξεο πξηλ εθπλεχζεη ε πξνζεζκία 

ηεο ΔΚΣ γηα παχζεο ηεο παξνρήο επείγνπζαο ξεπζηφηεηαο ζηηο θππξηαθέο 

ηξάπεδεο, γεγνλφο πνπ ζα ηηο έθεξλε αληηκέησπεο κε παχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

Οη δαλεηζηέο ζπκθψλεζαλ ζηελ παξνρή ελφο πξνγξάκκαηνο δηάζσζεο χςνπο €10 

δηο κε ζθνπφ ηελ θάιπςε δαλεηαθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

Ζ ηειηθή ζπκθσλία ήξζε κεηά ηελ απφξξηςε απφ ην Κνηλνβνχιην ηεο αξρηθήο 

πξφηαζεο δηάζσζεο ηεο 15
εο

 Μαξηίνπ. ην αξρηθφ πιάλν, ζε κηα πξνζπάζεηα 

πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο δηάζσζεο, ε θππξηαθή πιεπξά είρε ζπκθσλήζεη ζε έλα 
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παθέην κέηξσλ πνπ πεξηειάκβαλε κεηαμχ άιισλ ην «θνχξεκα» ησλ θαηαζέζεσλ 

κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε πνζνχ €5,8 δηο.  

Ζ ηειηθή ζπκθσλία έρεη ζθνπφ ηε βησζηκφηεηα ηνπ εγρψξηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηζηξνθήο ζε δηαηεξήζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη πγηή νηθνλνκηθά ηα επφκελα έηε. Ζ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεη 

παξεκβάζεηο ζε ηέζζεξηο ππιψλεο: ρξεκαηννηθνλνκηθφ, δεκνζηνλνκηθφ, 

δηαξζξσηηθφ θαη αγνξά εξγαζίαο.  

Πνιηηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ηνκέα 

Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο επεξεάζηεθε ζνβαξά απφ ηε γεληθφηεξε Δπξσπατθή 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο, θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ έθζεζή 

ηνπ ζηελ Διιάδα. κσο, πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα είλαη ελδνγελή θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξβνιηθή επέθηαζε ζηελ αγνξά αθηλήησλ σο απνηέιεζκα 

αδχλαησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο είλαη επάισηνο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζε 

ζρέζε κε εθείλν ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο. Ο ρεηξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

ηνκέα έρεη θαηαζηεί πην δχζθνινο ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο ησλ απνηηκήζεσλ ησλ 

εκπξάγκαησλ εγγπήζεσλ ζηηο ηηκέο αθίλεησλ, θαη νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνίεζαλ 

κεξηθά θελά ηνπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ γηα λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ αλαγλψξηζε 

δεκηψλ απφ δάλεηα, πξάγκα πνπ νδήγεζε ζε ζεκαληηθά ρακειφηεξεο πξνβιέςεηο 

επηζθαιεηψλ. Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο ζα σθειεζεί απφ κηα ζεκαληηθή ζκίθξπλζε 

θαη αλαδηάξζξσζε γηα απνθαηάζηαζε ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη βησζηκφηεηάο ηνπ, 

ζα εληζρχζεη ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπ θαη ζα μαλαθεξδίζεη ηε δεκφζηα 

εκπηζηνζχλε. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απνβιέπεη ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηνκέα απφ 550% ηνπ ΑΔΠ ζε 350% ζε πξψηε θάζε θαη ζηε ζχγθιηζε κε ηνλ 

επξσπατθφ κέζν φξν έσο ην 2018.  Οη εηδηθφηεξεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα 

αλαιεθζνχλ είλαη νη εμήο: 
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 χκθσλα κε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ε Λατθή Σξάπεδα έπξεπε 

λα παχζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη λα δηαρσξηζηεί ζε δχν ηκήκαηα. Σν 

πξψην, πνπ πεξηειάκβαλε ηηο αλαζθάιηζηεο θαηαζέζεηο θαη ηα κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα ζα εθθαζαξηδφηαλ άκεζα. Σν δεχηεξν, κε ηα 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα, ηηο αζθαιηζκέλεο θαηαζέζεηο θαη €9 δηο 

ξεπζηφηεηαο απφ ηελ ΔΚΣ ζα πεξλνχζε ζηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο 

Κχπξνπ. Μφλν νη αλαζθάιηζηεο θαηαζέζεηο ζα παξέκελαλ δεζκεπκέλεο 

κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο ηξάπεδαο. Ζ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ζα γηλφηαλ κε κεηαηξνπή ησλ αλαζθάιηζησλ 

θαηαζέζεσλ ζε κεηνρέο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη δείθηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο 9% ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φιεο 

νη αζθαιηζκέλεο θαηαζέζεηο (κέρξη €100 ρηι.) ζε φιεο ηηο ηξάπεδεο ζα 

είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλεο. 

 Ζ Διιάδα κε ηελ Κχπξν ήξζαλ ζε ζπκθσλία γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ ελ 

Διιάδη δξαζηεξηνηήησλ ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ απφ ηελ Σξάπεδα 

Πεηξαηψο, ε νπνία επειέγε απφ ην ειιεληθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο (ΣΥ).  

 Ζ ΔΚΣ ζα ζπλερίδεη λα παξέρεη ξεπζηφηεηα ζηελ Σξάπεδα Κχπξνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο, ελψ ην πνζφ βνήζεηαο πξνο ηελ Κχπξν (€10 

δηο) δελ ζα θαηεπζπλζεί γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ. 

 Σν Eurogroup πίεζε ηελ θππξηαθή πιεπξά λα ιάβεη κέηξα πεξηνξηζκνχ 

ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα καδηθήο 

απφζπξζεο. Σα κέηξα απηά ζα απνζχξνληαη ζηαδηαθά αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο. 

 Ζ θππξηαθή πιεπξά δεζκεχεηαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

πνπ είραλ δνζεί ζην ηέινο ηνπ 2012. 

Έηζη, αθνχ νινθιεξψζεθε ε εθθαζάξηζεο ηεο Λατθήο Σξάπεδαο, ε απφζρηζε ησλ 

ειιεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ, ην 

κέγεζνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα έπεζε ήδε ζην 350% ηνπ ΑΔΠ.  
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Γεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

Ζ πξνζαξκνγή ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ζε έλα βηψζηκν κνληέιν είλαη 

κεγάιεο ζεκαζίαο ψζηε λα ζηαζεξνπνηεζεί ε νηθνλνκία θαη λα απνθαηαζηαζεί ε 

εκπηζηνζχλε ησλ εηαηξηψλ, ησλ πνιηηψλ θαη ησλ μέλσλ επελδπηψλ. ε απηφ ην 

πιαίζην βαζηθνί άμνλεο είλαη:  

1. πλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο κε ζηφρν ην 

πξσηνγελέο ηζνδχγην λα αλέιζεη ην 2017 ζην 4% ηνπ ΑΔΠ θαη ε 

δηαηήξεζε ηνπ ζε απηφ ην επίπεδν ηνπιάρηζηνλ ζηε ζπλέρεηα. 

2. Ζ δηφξζσζε ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ην 

ζπληνκφηεξν.  

3. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ πιήξσο ηα ζπκθσλεκέλα 

δεκνζηνλνκηθά κέηξα χςνπο 7,25% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2012/16 θαζψο θαη ηα 

επηπιένλ κέηξα γηα ην 2013 χςνπο 1,5% ηνπ ΑΔΠ.  

4. Δπίηεπμε ησλ εηήζησλ ζηφρσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ην 

Μλεκφλην, κέζσ επηβξάδπλζεο ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ δαπαλψλ ζηνπο 

κηζζνχο ηνπ δεκνζίνπ θαη θνηλσληθψλ εηζθνξψλ, ειαρηζηνπνηψληαο ηε 

ζπλεηζθνξά ησλ επάισησλ νκάδσλ.  

5. Γηαηήξεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο κεζνπξφζεζκα. 

ε πεξίπησζε κεησκέλεο απφδνζεο ησλ εζφδσλ ή αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ 

δαπαλψλ ιφγσ ησλ δπζκελψλ καθξννηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ, ε θπβέξλεζε ζα 

πξέπεη λα είλαη έηνηκε λα ιάβεη πξφζζεηα κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαμχ άιισλ κεηψλνληαο ηηο ειαζηηθέο δαπάλεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα ηακεηαθά έζνδα πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο πξνβιέςεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ έθηαθησλ εζφδσλ, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κείσζε ηνπ ρξένπο. Δάλ ε ζεηηθή απφδνζε ησλ εζφδσλ 

θξηζεί κφληκε, ηα πξφζζεηα κέηξα κπνξνχλ λα κεησζνχλ ηα ηειεπηαία έηε. 

ε απηφ ην πιαίζην, κφλν γηα ην 2013 ν ζηφρνο ήηαλ πξσηνγελέο δεκφζην 

έιιεηκκα ην 2013 φρη κεγαιχηεξν ησλ €395εθ. (2,4% ηνπ ΑΔΠ). Σν 2013 νη αξρέο 

ζα εθαξκφζνπλ απζηεξά ηνλ Πξνυπνινγηζκφ, κε πξφζζεηα κέηξα κφληκνπ 
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ραξαθηήξα χςνπο ηνπιάρηζηνλ €351εθ. (2,1% ηνπ ΑΔΠ). Ο δεκνζηνλνκηθφο 

ζηφρνο γηα ην 2013 ζπλνδεχεηαη απφ ζηνηρεία γηα ην κεζνπξφζεζκν 

δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην, ηδίσο ηα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ γηα ην 2013/15 αλά 

δεκφζην νξγαληζκφ.  

Δπηπξφζζεηα κέηξα γηα ην 2013 ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε Βνπιή θαη ζα πξέπεη λα 

ςεθηζηνχλ πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο πξψηεο εθηακίεπζεο ηνπ δαλείνπ. Σα πξφζζεηα 

κέηξα εμπγίαλζεο ζα εθαξκνζηνχλ αλαδξνκηθά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013, 

εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

ην ζθέινο ησλ εζφδσλ: 

 Δπηπξφζζεηα έζνδα απφ θνξνινγία αθηλήησλ θαηά ηνπιάρηζηνλ €70εθ 

κέζσ αλαζεψξεζεο ησλ ηηκψλ βάζεο 1980 πνπ εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο κεηαβνιέο ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή γηα ηελ πεξίνδν 1980/2012 

θα) ηξνπνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηηο αμίεο δψλεο  

 Μείσζε ησλ δαπαλψλ γηα αγνξά θαηνηθίαο, παχνληαο ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

πξψηεο θαηνηθίαο.  

 Αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο επηρεηξήζεσλ ζην 12,5%. 

  Αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή θφξνπ επί ησλ ηφθσλ θαη ησλ εζφδσλ απφ 

κεξίζκαηα ζην 30%. 

  Αχμεζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ πνζνζηνχ εηζθνξάο θαηαζέζεσλ ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ησλ λνκηζκαηηθψλ ηλζηηηνχησλ ζην 0,15% απφ 0,11% κε 

αλαινγία 25/60 πνπ αληηζηνηρεί ζην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο.  

 Μεηαξξχζκηζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηα νρήκαηα κέζσ ηειψλ 

θπθινθνξίαο θαη δαζκψλ θαπζίκσλ. 

  Θέζπηζε κέηξσλ γηα έιεγρν δαπαλψλ πγείαο.  

 Αχμεζε ζπκκεηνρήο γηα δεκφζηεο ππεξεζίεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 17% ησλ 

ηξερνπζψλ ηηκψλ. 

 Αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζε 18% απφ 17%. 

 Αχμεζε ηνπ θφξνπ ζε ηζηγάξα, θαχζηκα, ηπρεξά παηρλίδηα. 
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 Καηάξγεζε φισλ ησλ εμαηξέζεσλ ζηελ πιεξσκή εηήζηνπ εηαηξηθνχ 

θφξνπ €350. 

ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ: 

 Μείσζε ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

ηνκέα ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 4-1 Μεηψζεηο δαπαλψλ ζχκθσλα κε ην Μλεκφλην 

Μηζζνινγηθό θιηκάθην Μείωζε 

0-1000 0% 

1001-1500 6,5% 

1501-2000 8,5% 

2001-3000 9,5% 

3001-4000 11,5% 

4001+ 12,5% 

(Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ) 

 

 Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά 5000 έσο ην 2016 

κέζσ παγψκαηνο πξνζιήςεσλ γηα απηφ ην δηάζηεκα. 

Παξάιιεια, ηίζεληαη νη ζηφρνη γηα ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην, ην νπνίν ην 2014 

ζε πξσηνγελέο επίπεδν πξέπεη λα είλαη 4,25% ηνπ ΑΔΠ, ην 2015 2,1% ηνπ ΑΔΠ 

θαη ην 2016 λα κεηαηξαπεί ζε πξσηνγελέο πιεφλαζκα 1,2% ηνπ ΑΔΠ.  

Γηαξζξωηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαζψο θαη λα κεησζνχλ νη 

δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλάπηπμε απφ ηελ έθζεζε ηεο 
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Κχπξνπ ζε εμσηεξηθέο αθξαίεο θαηαζηάζεηο απαηηνχληαη δεκνζηνλνκηθέο-

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. 

ην πιαίζην απηφ νη ζηφρνη είλαη νη θάησζη: 

 Ζ εθαξκνγή πεξαηηέξσ κεηαξξπζκίζεσλ ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα 

πξνθεηκέλνπ: 

o  i) λα κεησζεί ε απμεηηθή πνξεία ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ, 

o ii) λα εμαζθαιηζζεί ε καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα 

ηνπ κέρξη ην 2060,  

o  iii) λα πεξηνξηζηεί ε δεκνζηνλνκηθή επηδφηεζε ζην Γεληθφ 

χζηεκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΓΚΑ) πνπ αθνξά ζε 

πίζησζε εηζθνξψλ ζε ησξηλνχο, κειινληηθνχο ζπληαμηνχρνπο 

θαζψο θαη κε αληαπνδνηηθέο ζπληάμεηο. ην πιαίζην απηφ νη αξρέο 

ζπκθψλεζαλ λα εθαξκφζνπλ ηα αθφινπζα κέηξα:  

 δηαρσξηζκφ (ζε ινγηζηηθνχο φξνπο) ηεο κε αληαπνδνηηθήο 

(ε νπνία ζα ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ θνξνιφγεζεο) απφ ηελ 

αζθαιηζηηθή (αληαπνδνηηθή) ζπληαμηνδνηηθή παξνρή,  

 κεηαξξπζκίζεηο ζην ΓΚΑ (ειάρηζηε ειηθία γηα ζεκειίσζε 

δηθαηψκαηνο ζχληαμεο, πνηλή πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο, 

απηφκαηε ξχζκηζε ηεο λφκηκεο ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο 

αλά 5 έηε θιπ) θαη ζην χζηεκα πληάμεσλ Κξαηηθψλ 

Τπαιιήισλ (ΚΤ) (αχμεζε λφκηκεο ειηθίαο 

ζπληαμηνδφηεζεο θαηά 2 έηε θιπ).  

 Οη ηδησηηθνπνηήζεηο θξαηηθψλ θαη εκη-θξαηηθψλ νξγαληζκψλ αλακέλεηαη 

λα απνθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ €1,4δηζ. ηελ πεξίνδν 2013/16.  

 Βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ γηα είζπξαμε 

θφξσλ. 

  Πεξηνδηθφο θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο κε βάζε ηηο απνηηκήζεηο ηεο 

αγνξάο αθηλήησλ ζχκθσλα κε ηελ κνλαδηαία θνξνινγηθή βάζε πνπ ζα 

θαζνξηζηεί απφ ηνλ δείθηε αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  
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 Γεκηνπξγία λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ππνρξεσηηθή εηήζηα κεηαβνιή ηεο 

κνλαδηαίαο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ αθηλήησλ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ 

αξκφδηα επηηξνπή. 

 

Αγνξά εξγαζίαο 

Δλψ ε αγνξά εξγαζίαο ηεο Κχπξνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ςεινχο ξπζκνχο 

απαζρφιεζεο θαη ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο ζηα ρξφληα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 

θξίζεο, ην μεηχιηγκα κε βηψζηκσλ αληζνξξνπηψλ θαη ε επηδείλσζε ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη πξννπηηθψλ, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ξαγδαία 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

κεζνπξφζεζκα.  

Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κπνξνχλ λα ακβιχλνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο 

θξίζεο ζηελ απαζρφιεζε, λα πεξηνξίζνπλ ηελ καθξνπξφζεζκε αλεξγία θαη ηελ 

αλεξγία αλάκεζα ζηνπο λένπο, λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα 

θαη λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο κειινληηθήο αλζεθηηθφηεηαο ηεο Κππξηαθήο 

νηθνλνκίαο, ελφςεη ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ θιπδσληζκψλ.  

ε απηφ ην πιαίζην, νη ζηφρνη είλαη:  

 Ζ πινπνίεζε κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηηκαξηζκηθήο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ κηζζψλ, πνπ λα αληηζηνηρεί κε ηε δηαζθάιηζε 

βηψζηκεο βειηίσζεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, θαη λα 

επηηξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνληαη θαιχηεξα νη εμειίμεηο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζηε δηακφξθσζε ησλ κηζζψλ.  

 Ζ εηνηκαζία θαη εθαξκνγή ζθαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ησλ δεκνζίσλ 

βνεζεκάησλ, ψζηε λα επηηεπρζεί θαηάιιειε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο 

δεκφζηαο βνήζεηαο θαη ησλ θηλήηξσλ γηα αλάιεςε εξγαζίαο, ε ζηφρεπζε 

εηζνδεκαηηθήο ζηήξημεο ησλ πην επάισησλ, ε ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ 

δξαζηεξηνπνίεζεο θαη πεξηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ ηεο απμεκέλεο 

αλεξγίαο ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά 
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 Ζ παξνρή βνήζεηαο γηα άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο δπζκελνχο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο, ζπλδένληαο νπνηαδήπνηε αιιαγή 

ζηνλ ειάρηζην κηζζφ κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

Με ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ αληίζεησλ απνηειεζκάησλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη ζηελ απαζρφιεζε, νη αξρέο δεζκεχνληαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνλ θαηψηαην κηζζφ πξέπεη λα ππφθεηηαη 

ζηηο εμειίμεηο πνπ ζα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη χζηεξα απφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ζπκθσλία 

κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο επαλαθαζνξηζκφο ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ 

ζα γίλεηαη θάζε 12 κήλεο (θαη φρη θάζε 6 κήλεο πνπ ίζρπε έσο ηψξα) θαη ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο. 

4.3 Πξνο έλα λέν νηθνλνκηθό κνληέιν 

 

Ζ ζνβαξή ηξαπεδηθή θξίζε έζεζε ππαξμηαθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην κνληέιν 

αλάπηπμεο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη ηνλ ξφιν ηεο σο επελδπηηθφ θαη 

επηρεηξεκαηηθφ θέληξν. Έηζη, ζε απηή ηελ ελφηεηα δηεξεπλάηαη ην θαηά πφζν ζα 

κπνξνχζε ε Κχπξνο λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ νηθνλνκία ηεο εθκεηαιιεπφκελε ηα 

ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ψζηε λα απμήζεη 

ηνπο κειινληηθνχο δπλεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

πσο πξναλαθέξζεθε, ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ 

ππήξμε ν βαζηθφο ππιψλαο ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο. Σν 2012 νη ππεξεζίεο 

αληηπξνζψπεπαλ ην 82,3% ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ελψ ε 

βηνκεραλία κε ηηο θαηαζθεπέο αληηπξνζψπεπαλ ην 15,4% κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 

λα ζπλεηζθέξεη κφλν ην 2,3% φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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Δηθφλα 4-1 Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία 

 (CYSTAT) 

 

Έλα δσηηθήο ζεκαζίαο εξψηεκα γηα ηελ θππξηαθή νηθνλνκία θαηά ηελ ηξέρνπζα 

ζπγθπξία, είλαη ε ηειηθή επίδξαζε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ απφ ηε δξακαηηθή 

ζπξξίθλσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ηελ επηβνιή ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ 

θαη ην πιήγκα ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ηε θήκε ηεο Κχπξνπ, θπξίσο απφ ην 

«θνχξεκα» ησλ θαηαζέζεσλ. Χζηφζν, παξά ηηο δπλεηηθά νδπλεξέο 

καθξννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο απφ απηέο ηηο εμειίμεηο, εθθξάδνληαη επλντθέο 

απφςεηο γηα ην κεζνπξφζεζκν κέιινλ ηνπ θιάδνπ ησλ ππεξεζηψλ. Δλ νιίγνηο, 

πνιινί μέλνη θνξείο κε εκπεηξία ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ζα ζπλερίζνπλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί ζεσξψληαο φηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ επλντθέο 

ζπλζήθεο γηαηί: 

28,20%

27,60%

6,20%

9,20%

2,30%

26,50%

Χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ και υπθρεςίεσ ακινιτων
Εμπόριο, Ξενοδοχεία, Εςτίαςθ, Μεταφορζσ και Αποκικευςθ
Καταςκευζσ
Ενζργεια, Μεταποίθςθ, Περιβάλλον και Μεταλλεία
Γεωργία και Αλιεία
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 Ζ εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε δηαθφξσλ επαγγεικαηηψλ (δηθεγφξνη, ινγηζηέο 

θιπ) θαη νη ζρέζεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε μέλεο επηρεηξήζεηο, είλαη 

ζνβαξφ αληηθίλεηξν γηα απηέο ψζηε λα κεηαθηλεζνχλ εθηφο ηεο Κχπξνπ. 

 Σν θνξνινγηθφ θαζεζηψο εμαθνινπζεί λα είλαη επλντθφ, παξά ηελ αχμεζε 

ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ απφ 10% ζε 12,5%. 

 Ζ ρψξα ζεσξείηαη φηη έρεη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη είλαη θηιηθή ζηηο 

επηρεηξήζεηο, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηηο ελαιιαθηηθέο πνπ έρνπλ απηέο. 

Παξ’ φια απηά, ζην βαζκφ πνπ ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο δελ ζα εμέιζεη 

αιψβεηνο απφ ηελ θξίζε, ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζην ΑΔΠ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί 

απφ άιιεο πεγέο ψζηε λα επηζηξέςεη ζε βηψζηκε αλάπηπμε. χκθσλα κε ην 

Μλεκφλην, ην κέγεζνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα καθξνπξφζεζκα ζα πξέπεη λα είλαη 

ζην 300% ηνπ ΑΔΠ. Έηζη, ε Κχπξνο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη έλα λέν κνληέιν 

αλάπηπμεο πξνο έλα πην δηαθνξνπνηεκέλν παθέην ππεξεζηψλ. Μάιηζηα, απηφ ζα 

ήηαλ αλαγθαίν λα ζπκβεί αθφκα θη αλ δελ είρε έιζεη ε νηθνλνκία ζε θαηάζηαζε 

θξίζεο. 

Οη επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα είλαη έλαο ηνκέαο 

ππεξνρήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πεξαηηέξσ δηαθνξνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο λέσλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζα αληηζηαζκίζνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

θξίζεο. Οη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνζαξκνγήο απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο θηιηθφηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη δεκηνπξγνχλ ην έδαθνο ψζηε ν ηδησηηθφο ηνκέαο λα 

πξνζειθχζεη λένπ είδνπο επελδχζεηο. 

Αλακθίβνια, έλαο απφ ηνπο ππιψλεο ηνπ κειινληηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο ηεο 

Κχπξνπ πξέπεη λα είλαη ν ηνπξηζκφο. Μέρξη ζηηγκήο, ν ηνπξηζκφο ήηαλ ν πην 

ζεκαληηθφο εμαγσγηθφο θιάδνο ηεο νηθνλνκίαο, ηφζν ζε φξνπο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο φζν θαη ζε φξνπο απαζρφιεζεο. Παξά ηελ πησηηθή ηνπ πνξεία ηα ηειεπηαία 

έηε, ην 2012 θαηείρε ην αμηνζεκείσην κεξίδην ηνπ 10,8% ηνπ ΑΔΠ. Ζ 

ζπλεηζθνξά ηνπ είλαη αθφκα κεγαιχηεξε αλ ζπλππνινγηζηνχλ νη δεπηεξνγελείο 

επηδξάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δήηεζε πνπ δεκηνπξγεί γηα πξντφληα θαη 
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ππεξεζίεο άιισλ ηνκέσλ. Οη εηδηθνί ηνπ θιάδνπ ζεσξνχλ φηη ε ηξέρνπζα θξίζε 

δίλεη ηελ επθαηξία πεξαηηέξσ βειηίσζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ κνληέινπ ηεο Κχπξνπ. 

Έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηηκψλ, ηελ αλάπηπμε λέσλ 

αγνξψλ (πρ ηαηξηθφο ηνπξηζκφο), ηελ θαηαζθεπή πνιπηειψλ καξηλψλ θαη ηε 

δεκηνπξγία θαδίλν. 

ρεηηθά κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, επηβάιιεηαη ε αχμεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζην 

ΑΔΠ. Σν θιίκα, ε ηερλνγλσζία ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο νθείινπλ λα γίλνπλ εθκεηαιιεχζηκα απφ ηελ θππξηαθή 

νηθνλνκία. Χζηφζν, ν ζρεδηαζκφο κηαο λέαο αγξνηηθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα γίλεη 

κε πξνζνρή ψζηε λα απνθχγεη ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ ηηο επξσπατθέο 

επηδνηήζεηο ή λα εθηεζεί ζηνλ αληαγσληζκφ απφ άιιεο ρακεινχ θφζηνπο 

νηθνλνκίεο. 

Ίζσο ν πιένλ ζεκαληηθφο ππιψλαο ηνπ λένπ κνληέινπ αλάπηπμεο ηεο θππξηαθήο 

νηθνλνκίαο λα είλαη ηα θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ αλαθαιχθηεθαλ ζηνλ 

ζαιάζζην ρψξν ηνπ λεζηνχ. Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

θνηηαζκάησλ είλαη αθφκα ελ εμειίμεη αιιά ηα πξψηα απνηειέζκαηα είλαη αξθεηά 

αηζηφδνμα. 

Χζηφζν, γηα λα θαηαζηνχλ ηα θνηηάζκαηα βαζηθή πεγή εηζνδεκάησλ, ρξεηάδνληαη 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε ππνδνκέο. Πξνο ην παξφλ, δελ ππάξρεη θαλ ζπκθσλία 

γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, φηαλ απηφ εμνξπρηεί. Γηάθνξεο ηδέεο φπσο 

ε κεηαθνξά ηνπ ζε πγξνπνηεκέλε κνξθή ή ε θαηαζθεπή αγσγνχ επεμεξγάδνληαη, 

ρσξίο φκσο ηειηθή απφθαζε. 

Ο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο ζπληζηά κηα λέα θαη δπλεηηθά ιακπξή επθαηξία γηα ηε 

ρψξα. Σα νθέιε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αεξίνπ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα 

έζνδα απφ ηελ παξνρή αδεηψλ, ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο θαη ηηο έκκεζεο 

επελδχζεηο, αιιά δηαρένληαη ζε νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία. Δπηπιένλ, ε κεηαηξνπή 

ηεο Κχπξνπ ζε ελεξγεηαθφ θφκβν, ζα απμήζεη ηε γεσπνιηηηθή ηζρχ ηεο θαη ζα ηεο 

πξνζδψζεη πεξαηηέξσ επηξξνή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 
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5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ο ζπλδπαζκφο δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ θαη καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ 

ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, απνδπλάκσζε ηηο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο ηεο Κχπξνπ θαη ηειηθά ηελ αλάγθαζε λα θαηαθχγεη ζε 

πξφγξακκα δηάζσζεο απφ ηελ Δπξψπε θαη ην ΓΝΣ. Μεηαμχ απηψλ ησλ 

αδπλακηψλ, εμέρνληα ξφιν είρε ν ππεξκεγέζεο ηξαπεδηθφο ηνκέαο κε έθζεζε ζηελ 

Διιάδα, ν ππεξδαλεηζκέλνο ηδησηηθφο ηνκέαο, ε ρεηξνηέξεπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηέινο, ν 

δεκνζηνλνκηθφο εθηξνρηαζκφο ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ. Οη δαλεηζηέο 

απαίηεζαλ απφ ηελ Κχπξν λα ιάβεη κηα ζεηξά απφ κέηξα δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο θαη λα πηνζεηήζεη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε κηα πξνζπάζεηα 

λα δψζεη ψζεζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Δπίζεο, απαίηεζαλ έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ θφζηνπο δηάζσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, λα πέζεη ζηνπο 

ψκνπο ησλ θαηαζεηψλ. Απηή ε απφθαζε πξνθάιεζε ζνθ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, 

κείσζε ην κέγεζνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαηά 200% θαη θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ 

επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

θαηάξξεπζε. Δθηφο απφ ηελ αλαηαξαρή πνπ πξνθάιεζαλ απηέο νη απνθάζεηο, 

πξνθάιεζαλ θαίξην πιήγκα ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ζα έρνπλ καθξνπξφζεζκεο 

ζπλέπεηεο ζην κνληέιν αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. 

Σα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην παθέην δηάζσζεο ησλ €10 δηο, 

επαξθνχλ γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ πεξίνδν 

πνπ πξνβιέπεη ην πξφγξακκα, δειαδή 2013 – 2016. Δπίζεο, εθηηκάηαη φηη ζα 

θαηαζηήζνπλ ην ρξένο βηψζηκν, αιιά ε ππφζεζε απηή είλαη άκεζα εμαξηεκέλε 

απφ ηελ πνξεία ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ 

πνξεία ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο. 

Οη κεζνπξφζεζκεο καθξννηθνλνκηθέο πξννπηηθέο παξακέλνπλ αζηαζείο, 

απφξξνηα ηεο δηάρπζεο ησλ πξνβιήκαησλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηεο θξίζεο εκπηζηνζχλεο. Οη ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο αλεθέξνληαη ζε πηψζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 11,9% ην 2013 θαη 

4,7% ην 2014.  
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Μαθξνπξφζεζκα, ε ζπξξίθλσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα απαηηεί ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο ηεο Κχπξνπ. Παξφηη ε ρψξα 

αλακέλεηαη λα δηαηεξήζεη νξηζκέλεο απφ ηηο επλντθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηεο 

πξνζδίδνπλ πιενλέθηεκα σο επηρεηξεκαηηθφ θέληξν, έρεη αλάγθε απφ έλα λέν, πην 

δηαθνξνπνηεκέλν πξφηππν αλάπηπμεο πνπ ζα ηελ νδεγήζεη μαλά ζε βηψζηκα 

κνλνπάηηα αλάπηπμεο. Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα είλαη 

έλαο ηνκέαο ππεξνρήο, ρξεηάδεηαη φκσο πεξαηηέξσ δηαθνξνπνίεζε θαη αλάπηπμε 

λέσλ πιενλεθηεκάησλ. Αλακθίβνια, έλαο βαζηθφο ππιψλαο αλάπηπμεο ζα είλαη ν 

ηνπξηζκφο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε ηξέρνπζα θξίζε δίλεη ηελ επθαηξία θαζηέξσζεο 

ελφο λένπ κνληέινπ ζηνλ ηνπξηζκφ, κε έκθαζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

ηηκψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Δλ ηέιεη, ε αλαθάιπςε 

απνζεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ δεκηνπξγεί ην έδαθνο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο Κχπξνπ 

ζε δηεζλή ελεξγεηαθφ θφκβν. Αλ ηα θνηηάζκαηα απνδεηρηνχλ εθκεηαιιεχζηκα, ζα 

απαηηεζνχλ κεγάια έξγα ζε ππνδνκέο ελψ ζα ιεθζνχλ θαη πνιχ ζεκαληηθέο 

γεσπνιηηηθέο απνθάζεηο. 

Σειηθά, ε ηθαλφηεηα ηεο Κχπξνπ λα μεπεξάζεη απηή ηελ πνιχ δχζθνιε πεξίνδν 

ζα εμαξηεζεί απφ ηελ πξνζήισζε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ςπρξαηκία ησλ 

θαηνίθσλ. ην παξειζφλ, ζε αθφκα πην δχζθνιεο ζηηγκέο έρνπλ απνδείμεη φηη 

δηαζέηνπλ απηέο ηηο ηθαλφηεηεο. Έηζη, ππάξρεη ε αηζηνδνμία φηη θαη ηψξα ζα 

ππάξρεη ην ίδην απνηέιεζκα κε ζπλέπεηα ε Κχπξνο λα βξεζεί ζχληνκα θαη πάιη ζε 

πνξεία βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  
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