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Περίληψη 
 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιορίσει τους κύριους πυλώνες κατάρρευσης του 

τραπεζικού συστήματος της κυπριακής οικονομίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που εξελίχθηκαν 

τα πράγματα στην Κύπρο και την ανάγκη του κράτους να εισέλθει σε μια συμφωνία με την EU, την 

ECB και το IMF, ώστε να πληρώσει το χρέος των δύο μεγάλων τραπεζών της χώρας BOC και CPB, 

θεωρώ ότι αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός έρευνας και εξέτασης.  

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η διάσωση των τραπεζών ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα σε αυτή τη 

συμφωνία. Βασικός στόχος της μελέτης είναι το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο αναλύοντας τους 

κυριότερους πυλώνες που οδήγησαν στην κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας. Έτσι, 

πραγματοποιείται μια ανασκόπηση των γεγονότων της βιβλιογραφίας και προσδιορίζονται τα άρθρα 

που βρέθηκαν χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά: Κυπριακή οικονομία, Κυπριακό τραπεζικό 

σύστημα, τρέχουσα οικονομική κρίση, τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση, ελληνική οικονομία, και 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα.  

Επιπλέον, πραγματοποιείται μια έρευνα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα των διεθνών και ευρωπαϊκών 

οργανισμών (π.χ. EC, IMF, ECB, EBF). Επίσης, εκτενής έρευνα γίνεται στις ιστοσελίδες της CBC, της 

BOC και της CPB. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, εξακριβώθηκε ότι το τραπεζικό σύστημα 

στην Κύπρο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας για διάφορους 

λόγους για παράδειγμα, υπερβολικό μέγεθος ως προς το GDP (ΑΕΠ), ιδιαίτερα εκτεθειμένες 

επενδύσεις σε ελληνικά ομόλογα, ταχεία επέκταση των τραπεζών στο εξωτερικό, λίγες μεγάλες 

τράπεζες, ανεπαρκές και αδύναμο εποπτικό πλαίσιο. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 

1.1 Ιστορικό 

 

Ο τραπεζικός τομέας συσχετίζεται άμεσα με την οικονομία, δεδομένου ότι είναι ο κύριος φορέας 

παροχής χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, εκτός από την κεφαλαιαγορά. Στο πλαίσιο αυτό 

επιτρέπει την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, επιτρέπει την πιο αποτελεσματική κατανομή των 

πόρων της οικονομίας και ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη και, τελικά, διασφαλίζει τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα 11. 

Σε μια έρευνα για τις τράπεζες σε 15 χώρες της EU για την περίοδο 1995-20012,διαπιστώθηκε ότι η 

κερδοφορία των τραπεζών επηρεάζεται από τις μακροοικονομικές συνθήκες της χώρας στην οποία 

δραστηριοποιούνται3. 

Η Κύπρος είχε ένα μεγάλο τραπεζικό τομέα σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της, καθώς ο 

τραπεζικός τομέας υπέρβαινε 7 φορές το GDP (ΑΕΠ). Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους 

συνέβαινε αυτό, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι η Κύπρος έχει καθιερωθεί ως ένα υπεράκτιο 

κέντρο με χαμηλά ποσοστά φορολογίας και η ταχεία επέκταση των κυπριακών τραπεζών στο 

εξωτερικό κατά την τελευταία δεκαετία. Το τραπεζικό σύστημα είχε εξαιρετικά συμπυκνωθεί και 

χαρακτηριζόταν από ένα μικρό αριθμό μεγάλων τραπεζών. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η συγκέντρωση 

του τραπεζικού συστήματος αυξάνει τον κίνδυνο για την οικονομία λόγω της χαμηλής 

διαφοροποίησης. 

Μετά τις κακές αξιολογήσεις των ελεγκτικών οίκων που οφειλόταν κυρίως τότε στις δύο μεγαλύτερες 

κυπριακές τράπεζες, (BOC και CPB) από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 

το κόστος δανεισμού είχε αυξηθεί σημαντικά, καθώς η πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζών άλλαξε 

αισθητά. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δανειστεί για να τις αναχρηματοδοτήσει. 

 

 

                                                 
1 Demetriades P. (2012) The banking sector and economic growth. Speech of the Central Bank Governor at the 3rd 
Luncheon Event on 22nd October 2012, Association of International Banks. 
2 Pasiouras F. & Kosmidou K. (2007) Factors influencing the profitability of domestic and foreign commercial banks in the 
EU. Research in international business and finance, 21(2) p.222-237 
3 Schiniotakis N. (2012) Profitability factors and efficiency of Greek Banks. Euro med Journal of business, 7(2) p.185-200 
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1.2 Ερευνητικά προβλήματα και υποθέσεις 

 

Το κύριο πρόβλημα  που απασχολεί την έρευνα της παρούσας μελέτης είναι να προσδιορίσει τους 

κύριους πυλώνες κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο που οδήγησαν με την σειρά 

τους την κυβέρνηση στην ανάγκη χρηματοδότησης από την Τρόικα. Μέσα από την μελέτη γίνεται 

προσπάθεια να απαντηθούν διάφορα ερωτήματα σχετικά με αυτό το ερευνητικό πρόβλημα. Το πρώτο 

ερώτημα είναι κατά πόσον το μέγεθος του τραπεζικού τομέα ήταν καθοριστικό. Επίσης, θα γίνει 

προσπάθεια να απαντηθεί εάν η έκθεση στην Ελληνική Οικονομία και η συγκέντρωση του τραπεζικού 

τομέα (λίγες μεγάλες τράπεζες) ήταν επίσης παράγοντες που είχαν αντίκτυπο στην οικονομία της 

Κύπρου. 

Επιπλέον θα ερευνηθεί αν πιθανοί λόγοι κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος ήταν η ταχεία 

επέκταση από τις δύο μεγαλύτερες κυπριακές τράπεζες στο εξωτερικό, καθώς και οι τεράστιες 

επενδύσεις τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που επηρέασαν την ικανότητά τους να αντλούν 

κεφάλαια και, κατά συνέπεια, να ζητήσουν οικονομική στήριξη από την κυβέρνηση. 

 

1.3 Αιτιολόγηση της έρευνας 

 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της απόδοσης των τραπεζών και του 

ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας4. Βιώνοντας την κατάρρευση των τραπεζικών συστημάτων σε όλο 

τον κόσμο (π.χ. στην Ισλανδία, Ιρλανδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς επίσης και την 

κατάρρευση των οικονομιών (π.χ. Ελλάδα) γίνεται όλο και πιο προφανές ότι η αποτυχία της 

οικονομίας μιας χώρας ή η αποτυχία του τραπεζικού συστήματος μιας χώρας είναι τα κανάλια 

μετάδοσης που επιφέρουν αλληλεπιδράσεις. 

Επιπλέον, η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει αναφέρει ότι οι μεγάλες και στενά αλληλεξαρτώμενες 

τράπεζες αποτελούν σημαντικές πηγές συστημικού κινδύνου και ότι η αποτυχία τους μπορεί να έχει 

                                                 
4 Rousseau P. & Wachtel P. (2011) “What is happening to the impact of financing deepening on economic growth?” 
Economic inquiry, Western Economic Association International, 49(1) p.276-288 
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μεγαλύτερο δημοσιονομικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος από τη ζημία για την οικονομία στο 

σύνολό της5. 

Στην Κύπρο η ανάγκη για την ανακεφαλαιοποίηση της CPB είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι του 2011 

μέσω της έκδοσης ομολόγων την ίδια στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο της BOC διαβεβαίωσε 

όλους ότι η BOC δεν είχε προβλήματα που θα μπορούσαν να εγείρουν ανησυχία. Η παρούσα 

πρόσκληση στους επενδυτές απέτυχε και, κατά συνέπεια, η κυβέρνηση έπρεπε να εισφέρει 1,8 

δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει τη CPB σε ισχύ από την αγορά των δικαιωμάτων που 

εκδόθηκαν. Στη συνέχεια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έφεραν στο φως πολλά θέματα που 

σχετίζονταν τόσο με την CPB όσο και την BOC δείχνοντας την πραγματική έκταση του προβλήματος. 

Είναι πλέον σαφές ότι η εισφορά σε μετρητά από την Κυβέρνηση στην CPB δεν είχε στην ουσία 

κανένα όφελος για την τράπεζα, καθώς η CPB συνέχισε να λειτουργεί και εξαρτιόταν αποκλειστικά 

από τα κεφάλαια που έλαβε από τον ELA. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι το υπό 

συζήτηση θέμα είναι ζωτικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία με την Τρόικα για τη 

χρηματοδοτική στήριξη της Κύπρου κυρίως σε πακέτο διάσωσης των BOC και CPB, περιλαμβάνει την 

εκτεταμένη αναδιάρθρωση της BOC και την διάλυση της CPB. Έτσι, είναι σημαντικό να 

προσδιοριστούν οι λόγοι για τους οποίους το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου συνέβαλε στη 

κατάρρευση της Κυπριακής οικονομίας. 

 

1.4 Μεθοδολογία έρευνας 

 

Η μεθοδολογική προσέγγιση για τη μελέτη αυτή ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση και κριτική 

αξιολόγηση της σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι λόγοι για τους οποίους το τραπεζικό σύστημα 

στην Κύπρο κατέρρευσε οδηγώντας την Κύπρο στις χώρες αυτές που διασώθηκαν από την Τρόικα. 

Για την απόκτηση σχετικών στοιχείων, έγινε έρευνα στις ιστοσελίδες οργανισμών και αρχών τόσο σε 

εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Επίσης πέρασα αρκετό χρόνο στις βιβλιοθήκες των πανεπιστήμιων της 

Κύπρου, σε αναζήτηση σχετικών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και εκδοθέντα βιβλία, στο 

ευρύτερο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης και σχετικά με την αποτυχία της 

ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος και πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση της 

Κυπριακής οικονομίας και του κυπριακού τραπεζικού συστήματος. 
                                                 
5 Stephanou C. (2011b) Big Banks in small countries: The case of Cyprus. Cyprus economic policy review, 5(1) p.3-21  
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Η παρούσα μελέτη βασίστηκε σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά 

τις ακόλουθες: Κυπριακή οικονομία, Κυπριακό τραπεζικό σύστημα, τρέχουσα χρηματοπιστωτική 

κρίση, τρέχουσα οικονομική κρίση, ελληνική οικονομία και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

Στο κεφάλαιο 2 παρέχονται λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία της μελέτης αυτής και ιδίως όσον αφορά 

τις ερευνητικές διαδικασίες. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει επίσης μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας με 

έμφαση στους παράγοντες που οδήγησαν στην παγκόσμια οικονομική ύφεση και την αδυναμία της 

ελληνικής οικονομίας και κατά συνέπεια του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Η ανασκόπηση των 

στοιχείων που παρατίθενται στην βιβλιογραφία υποστηρίζει την άποψη ότι η ελληνική οικονομία και 

το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ‘’κανάλια μετάδοσης’’ τόσο προς το τραπεζικό σύστημα της 

Κύπρου όσο και για την κυπριακή οικονομία.  

Στο κεφάλαιο 3, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα προηγούμενα κεφάλαια χρησιμοποιούνται 

για να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα σε σχέση με το πρόβλημα της έρευνας και της υπόθεσης 

που ορίζονται στο κεφάλαιο 1.  
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Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση των στοιχείων της βιβλιογραφίας 

 

2.1 Παγκόσμια Οικονομική Ύφεση 

 

2.1.1 Επισκόπηση 

 

Η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε τις αδυναμίες των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών 

αγορών. Πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες της πίσω στο 2007, κατά την κρίση των ακινήτων στις Ηνωμένες 

Πολιτείες και έχει εξαπλωθεί σταδιακά και σε άλλες χώρες. 

Ήταν ένας συνδυασμός των μη βιώσιμων παγκόσμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 

διαρθρωτικών αδυναμιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος που οδήγησαν στις παγκόσμιες 

μικροοικονομικές ανισορροπίες με άφθονη ρευστότητα και αύξηση των τιμών των περιουσιακών 

στοιχείων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια τεράστια φούσκα στις τιμές της παγκόσμιας ακίνητης 

περιουσίας, καθώς ο τομέας της χρηματοδότησης ενυπόθηκων δανείων αυξήθηκε ραγδαία, κυρίως στις 

ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες6. 

Για τις περισσότερες από τις χώρες που επλήγησαν, το μέγεθος του τραπεζικού συστήματος προς το 

GDP(ΑΕΠ) αυξήθηκε μαζί με τη σημασία των εγχώριων ιδρυμάτων στο εθνικό τραπεζικό σύστημα7. 

Οι εξαγορές έχουν διευρυνθεί σημαντικά από τα τέλη του 2009 σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη συνέχεια, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία 

και στην Ιταλία. Κατά συνέπεια, το σύνολο των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

υποβάθμισε πολλές από τις χώρες της EU. Στο τέλος του 2012 υπήρξαν 121 υποβαθμίσεις των 

κρατικών ομολόγων, σε 13 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών με αρχική αξιολόγηση τριπλού 

Α8. 

 

 

 

                                                 
6 Clerides M. & Stephanou C. (2009): The financial crisis and the banking system in Cyprus. Cyprus economy policy 
review,3 (1). p. 27-50 
7 Borgioli S. (2013) Financial Stability Analysis. Insights gained from consolidated data from the EU. ECB, occasional 
paper series, No. 140 Jan. 2013 
8 Ardagna S. & Caselli F. (2012) The political economy of the Greek debt crisis. A tale of two bailouts. 
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2.1.2 Μέτρα που ελήφθησαν 

 

Τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη της EU ήταν είτε καθεστώτων εγγυήσεων ή 

μέτρα ανακεφαλαιοποίησης. Τα καθεστώτα εγγυήσεων είχαν στόχο τη διασφάλιση της παροχής 

ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και στην αύξηση του επιπέδου των εγγυήσεων 

των τραπεζικών καταθέσεων, έτσι ώστε να αποτραπεί το «bank run». Τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης 

θεσπίστηκαν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των υγιών κατά βάση χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, τη βελτίωση της λειτουργίας και της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και την 

εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την ευρύτερη οικονομία. Ορισμένα άλλα κράτη 

μέλη της ΕU ανέλαβαν τους εγγενείς κινδύνους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με απομειωμένα 

περιουσιακά στοιχεία ή τα μεταβίβασαν στις «κακές τράπεζες», έτσι ώστε να ανακουφίσουν τα 

χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα9. 

Άλλα μέτρα που ελήφθησαν περιελάμβαναν την παροχή στήριξης ρευστότητας έκτακτης ανάγκης και 

την ευκολότερη πρόσβαση στο δανειστή και υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, η 

επέκταση των δικτύων χρηματοοικονομικής ασφάλειας (κρατικές εγγυήσεις για τραπεζικές 

υποχρεώσεις), παρεμβάσεις και εισφορές κεφαλαίων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αναδιάρθρωση 

και επίλυση προβλημάτων του ενεργητικού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και μέτρα για να 

ξεκινήσει ο δανεισμός. 

Στις 7 Οκτωβρίου 2008, το Συμβούλιο ECOFIN εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη 

με τις βασικές αρχές για την καθοδήγηση των κυβερνητικών ενεργειών για την καταπολέμηση της 

οικονομικής κρίσης. Οι αρχές αυτές περιλαμβάνουν τα εξής: οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι έγκαιρες 

και η στήριξη πρέπει να είναι προσωρινή, πρέπει να προστατεύονται τα συμφέροντα των 

φορολογουμένων και οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες της παρέμβασης10. 

Μεταξύ του 2008 και του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) ενέκρινε 4,5 Τρισεκατομμύρια Ευρώ 

(που είναι 37% του GDP-ΑΕΠ της EU), να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη της σαν 

υποστηρικτικό μέτρο για τη στήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονταν σε κρίση.  

                                                 
9 Petrovic A. & Tutsch R. (2009) National Rescue Measures in response to the current financial crisis. ECB, legal working 
paper series No.8, July 2009 
10 Petrovic A. & Tutsch R. (2009) National Rescue Measures in response to the current financial crisis. ECB, legal working 
paper series No.8, July 2009 
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Κατά συνέπεια, στους φορολογούμενους της EU επιβλήθηκε έναν τεράστιο βάρος και τα δημόσια 

οικονομικά των χωρών που έχουν πληγεί επιδεινώθηκαν11. Επίσης, η ECB προωθεί τη δημιουργία ενός 

ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, μαζί με ένα ενιαίο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων12. 

 

2.2 Η αποτυχία της Ελληνικής Οικονομίας και του τραπεζικού της συστήματος 

 

2.2.1 Επισκόπηση 

 

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος το Μάρτιο του 2012 υπήρχαν 53 πιστωτικά ιδρύματα στην 

Ελλάδα με 4.005 καταστήματα και 63.400 υπαλλήλους. Από αυτά τα 53 πιστωτικά ιδρύματα, οι 17 

ήταν οι εμπορικές τράπεζες και οι 13 συνεταιριστικές τράπεζες αμφότερες με την έδρα τους στην 

Ελλάδα, οι άλλες 19 ήταν υποκαταστήματα της, τραπεζών που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος 

μέλος της EU και οι 4 ήταν τα υποκαταστήματα της, τραπεζών που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες 

χώρες εκτός της EU. 

Οι τράπεζες στην Ελλάδα χειρίζονται ένα ισοδύναμο του 113% της ελληνικού ΑΕΠ-GDP (δείκτης 

δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις), ενώ οι καταθέσεις στην κατοχή τους είναι ίσες με το 96% 

του ΑΕΠ-GDP, το σύνολο του ενεργητικού κατά 220% του ΑΕΠ-GDP και έχουν δανείσει 113,4 δις 

ευρώ για αγορά κατοικίας και καταναλωτική πίστη, ένα μέγεθος που δεν είναι υπερβολικό σε 

σύγκριση με άλλες χώρες. 

 

2.2.2 Η πρώτη συμφωνία διάσωσης 

 

Οι επιπτώσεις στο ελληνικό τραπεζικό τομέα ξεκίνησαν το 2009, λόγω της έλλειψης ρευστότητας και 

πιστοληπτικής ικανότητας. Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα επηρεάστηκε αρνητικά από την Ελληνική κρίση χρέους, καθώς η ύφεση και οι 

ζημίες από ανοίγματα του δημόσιου χρέους είχαν σημαντικές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα 

θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα των προηγούμενων ετών. Οι κύριες αρνητικές 

επιπτώσεις για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ήταν οι ακόλουθες: 

                                                 
11 Demetriades P. (2012) The banking sector and economic growth. Speech of the Central Bank Governor at the 3rd 
Luncheon Event on 22nd October 2012, Association of International Banks. 
12 European Banking Federation (2012), Retrieved from: www.ebf-fbe.eu 
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(α) καταθέσεις και τα repos (συμφωνίες επαναγοράς) της Τράπεζας μειώθηκα κατά 21,8% από το 

τέλος του 2010, 

(β) Οι τραπεζικές πιστώσεις προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν σημαντικά 

(γ) Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις προς τα συνολικά δάνεια ανήλθαν στο 14,7% τον Σεπτέμβριο 

του 2011, 

(δ) Πολύ περιορισμένη πρόσβαση στο διατραπεζικό χρήμα και το χρέος των κεφαλαιαγορών 

(ε) Μέχρι το τέλος του 2011 η εξάρτηση της Τράπεζας της Ελλάδας από τον ELA ανήλθε σε 130 

δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο δανεισμός από την ECB αυξήθηκε στο 16% του συνόλου των 

υποχρεώσεων των τραπεζών. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες είχαν σημαντική πίεση επί του κεφαλαίου και της ρευστότητας των 

ελληνικών τραπεζών. 

Τον Οκτώβριο του 2009, η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν 

μεταξύ 12% και 13% και όχι 6% με 8% του ΑΕΠ - GDP, όπως υποστήριζε η προηγούμενη κυβέρνηση. 

Επίσης, ο λόγος χρέους  του ΑΕΠ - GDP εκτιμάτο στα 115%.  

Μετά από αυτή την ανακοίνωση, οι αγορές αντέδρασαν και άρχισαν να αμφισβητείται η 

μακροπρόθεσμη φερεγγυότητα της Ελλάδας και η αποτελεσματικά ενώ οι οργανισμοί αξιολόγησης 

άρχισαν την υποβάθμιση του Ελληνικού Δημοσίου. 

Η πρώτη υποβάθμιση ήρθε από τον οίκο Fitch από Α- σε ΒΒΒ +, το Δεκέμβριο του 2009. Αυτή ήταν 

μόνο η αρχή μιας σειράς υποβαθμίσεων. Από τον Οκτώβριο του 2009, όταν έγινε η ανακοίνωση μέχρι 

τον Ιούλιο του 2011 η Ελλάδα υποβαθμίστηκε 6 φορές από τους Standard and Poor 's (από Α- σε CD), 

6 φορές από την Moody’s (από Α1 σε Ca) και 7 φορές από τον οίκο Fitch (από το Α έως CCC). 

Έξι μήνες μετά την ανακοίνωση, η ελληνική κυβέρνηση είχε αποκλειστεί από τις χρηματοπιστωτικές 

αγορές και δεν θα μπορούσε να αυξήσει καμία χρηματοδότηση. Η κυβέρνηση προχώρησε στην 

επιβολή των μέτρων λιτότητας με σκοπό τη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού και 

ταυτόχρονα άρχισε την αναζήτηση για εναλλακτικές λύσεις για μια διάσωση για να καλύψει το 

χρηματοδοτικό κενό13. 

Έτσι, η Ελλάδα αναγκάστηκε το Μάιο του 2010 να αναζητήσει χρηματοδότηση από την EC και το 

IMF, καθώς ήταν δύσκολο να εισέλθει στην αγορά και να αυξήσει τη χρηματοδότηση καθώς υπήρχε 

                                                 
13 Ardagna S. & Caselli F. (2012) The political economy of the Greek debt crisis. A tale of two bailouts. 
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σημαντικό πρόβλημα σε σχέση με τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών 

ομολόγων. 

Η συμφωνία που υπογράφηκε τον Μάιο του 2010 απαίτησε από την Ελλάδα να μειώσει το έλλειμμά 

της στο 3% του ΑΕΠ-GDP μέχρι το 2014, με λεπτομερή τριμηνιαία παρακολούθηση από υπαλλήλους 

του IMF, την EU και την ECB για να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τους στόχους που έχουν τεθεί. 

Το μέγεθος της διάσωσης ήταν 80 δις ευρώ σε διάστημα τριών ετών από την EU και την ECB και 

άλλα 30 δις ευρώ από το IMF ενώ παράλληλα αυστηρά μέτρα λιτότητας επιβλήθηκαν στην ελληνική 

κυβέρνηση. 

Το Eurogroup, η EU και το EC εξέδωσαν ανακοινώσεις δηλώνοντας ότι το πρόγραμμα ήταν 

“φιλόδοξο και ρεαλιστικό” και ότι θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει  τις δημοσιονομικές 

και οικονομικές προκλήσεις της και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών. 

 

2.2.3 Η δεύτερη συμφωνία διάσωσης 

 

Τα πράγματα, ωστόσο, άλλαξαν στις αρχές του 2011, όταν η Eurostat δημοσίευσε μια αναθεωρημένη 

εκτίμηση του 2009 με το έλλειμμα στο 16% του GDP (ΑΕΠ) και όχι στο 14%, όπως ανακοινώθηκε 

από την κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2009 και στην οποία βασίστηκε η πρώτη συμφωνία διάσωσης. 

Στο ίδιο πλαίσιο, το EC το Μάρτιο του 2011 αποφάσισε το σχηματισμό ενός μακροπρόθεσμου 

μηχανισμού, του ESM για να τεθεί σε ισχύ το 2013, αλλά και του EFSF. Επιπλέον, ο ESM θα πρέπει 

να συνοδεύεται από «συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα» (PSI). 

Μετά τις παραπάνω αρνητικές αλλαγές, το επιτόκιο για 2 χρόνια των ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου αυξήθηκε από 14,6% σε 17,8% μέσα σε λίγες ημέρες. Επίσης, οι χρηματοπιστωτικές αγορές 

συνέχισαν να αρνούνται να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα και, επομένως, η αρχική συμφωνία του 

Μαΐου 2010 δεν ήταν πλέον εφικτή14. 

Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων ξεκίνησε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της τρόικας, για 

μια νέα συμφωνία διάσωσης. Η Γερμανία επέμεινε στη μείωση της αξίας του χρέους που κατέχουν οι 

ιδιώτες πιστωτές, ενώ η ECB αντιτίθεται σθεναρά σε αυτό. Η δεύτερη συμφωνία διάσωσης για την 

Ελλάδα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2011. Υποστηρίζεται ότι αυτή η δεύτερη δέσμη μέτρων που 

περιλαμβάνονται δεν είναι βιώσιμοι στόχοι για το έλλειμμα και τη μείωση του χρέους και, επίσης, για 

                                                 
14 Ardagna S. & Caselli F. (2012) The political economy of the Greek debt crisis. A tale of two bailouts. 
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την πρόσβαση σε ιδιωτικό δανεισμό. Η συμφωνία απαιτεί επίσης από την Ελλάδα να ψάξει για 

διαπραγματεύσεις για τη μείωση της αξίας του ανεξόφλητου χρέους της προς τους ιδιώτες πιστωτές. 

Ωστόσο, αυτό το κούρεμα δεν ήταν ούτε χρήσιμο για την Ελλάδα ούτε για τις άλλες χώρες που είχαν 

αλληλοεπίδραση με την Ελλάδα. 

Μία από τις χώρες που είχαν πληγεί από αυτό το κούρεμα στην Ελλάδα ήταν η Κύπρος, κυρίως μέσα 

από τα ελληνικά ομόλογα που κατείχαν οι τράπεζες της. Η συμφωνία προέβλεπε έναν πακέτο 

διάσωσης ύψους 109 δις ευρώ με ακόμη πιο σκληρή λιτότητα και πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και τη 

δέσμευση της Ελλάδας να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με ιδιώτες δανειστές για να επιτευχθεί μια 

εθελοντική μείωση της αξίας του χρέους κατά 20% περίπου. Έτσι, από τα 180 δις ευρώ που είναι το 

χρέος που κατέχουν οι ιδιώτες πιστωτές, η μείωση θα είναι στα 36 δις ευρώ, ή 12% μείωση του χρέους 

ως ποσοστό του GDP (ΑΕΠ). 

Το 2011 η Ελλάδα συμφώνησε με την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI) για να προχωρήσει στο 

κούρεμα των ελληνικών ομολόγων. Κατά συνέπεια, η ονομαστική αξία των ελληνικών ομολόγων 

μειώθηκε κατά περίπου 52,5%15. Μια απόφαση η οποία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην 

κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών λόγω των πολλών ομολόγων που 

κατείχαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Schiniotakis N. (2012) Profitability factors & efficiency of Greek Banks. Euro med Journal of business, 7(2), p.185-200 
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2.3 Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα 

 

2.3.1 Κατάσταση Κυπριακού Τραπεζικού συστήματος πριν την κρίση 

 

Ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρος περιλαμβάνει το εγχώριο τμήμα που εποπτεύεται και το τμήμα των 

τραπεζικών υποκαταστημάτων και δύο θυγατρικές υπό ξένη ιδιοκτησία που είναι κρατικά ελεγχόμενες 

τράπεζες (δηλαδή τραπεζικά ιδρύματα που υπόκεινται στην εποπτεία ξένων). Οι εγχώριες τράπεζες 

είχαν συνολικό ενεργητικό 99,5 δις ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ενώ οι εγχώριες συνεταιριστικές 

εταιρείες είχαν συνολικό ενεργητικό 17,1 δις ευρώ. Τα ξένα υποκαταστήματα και θυγατρικές είχαν 

συνολικά 20,2 δις ευρώ περιουσιακά στοιχεία. Τα συνολικά ενοποιημένα στοιχεία ενεργητικού των 

τραπεζών στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των ξένων δραστηριοτήτων τους ανήλθαν σε 146 δις 

ευρώ στο τέλος του 2011, που ήταν το 814% του GDP (ΑΕΠ)16. 

Στο τέλος του 2012 στην Κύπρο υπήρχαν 41 εμπορικές τράπεζες, εκ των οποίων 14 ήταν 

εγκατεστημένες στη Δημοκρατία (8 εκ των οποίων ήταν θυγατρικές ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων) και 

οι άλλες 27 ήταν υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων (11 από αυτά προέρχονταν από 

χώρες εντός της EU και 16 από τρίτες χώρες εκτός της EU). Επίσης, στην Κύπρο στο τέλος του 2012, 

λειτουργούσε ένας εκπρόσωπος  ενός αλλοδαπού πιστωτικού ιδρύματος17. 

Στο τέλος του 2011 στην Κύπρο υπήρχαν 141 πιστωτικά ιδρύματα (εμπορικές τράπεζες και 

συνεταιριστικές τράπεζες), με σύνολο ενεργητικού 42.166 δις ευρώ, σύνολο δανείων 68.623 δις ευρώ, 

σύνολο καταθέσεων 69.058 δις ευρώ και ιδίων κεφαλαίων 5.316 δις ευρώ18. 

Οι εμπορικές τράπεζες εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ενώ τα συνεργατικά 

ιδρύματα από τον Έφορο Συνεργατικής Ανάπτυξης. 

Η CBC ιδρύθηκε το 1963 και είναι μια ανεξάρτητη αρχή, με κύριες αρμοδιότητες τη ρύθμιση της 

προσφοράς χρήματος και των πιστώσεων, την εποπτεία των τραπεζών, τη διαχείριση των διεθνών 

αποθεμάτων της κυβέρνησης, την αδειοδότηση των τραπεζικών ιδρυμάτων, την προστασία των 

καταθετών και επίσης την ενέργεια με τρόπο που να διασφαλίζει τη σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, την ελαχιστοποίηση του συστημικού κινδύνου και τη διατήρηση της 

εμπιστοσύνης του κοινού. 

                                                 
16 European Commission (2012), European Economy, Macroeconomic Imbalances, CY, Occasional papers 101/July 2012 
17 Central Bank of Cyprus Annual Report 2012, Retrieved from: www.centralbank.gov.cy 
18 European Banking Federation, Website: www.ebf-fbe.eu 
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Ο Συνεταιριστικός τομέας στην Κύπρο αποτελείται από πολλές μικρές συνεταιριστικές τράπεζες που 

ελέγχονται από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. 

Επίσης, στην Κύπρο υπάρχουν πολλές θυγατρικές ξένων τραπεζών που συστάθηκαν για να 

επωφεληθούν από χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και από τις συμφωνίες αποφυγής διπλής 

φορολογίας. Την περίοδο 2007-2008 υπήρξε μια πιστωτική έκρηξη με τα τραπεζικά δάνεια σε 

κατοίκους της περιοχής να αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 20%. Η φούσκα ακινήτων υποστηρίχθηκε και 

μεγάλωσε με την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι οι τιμές των κατοικιών στην Κύπρο ήταν 

χαμηλότερες από το μέσο όρο της EU, αλλά και η πεποίθηση ότι οι επενδύσεις σε γη είναι ασφαλείς. 

Πολλοί μη κάτοικοι, (κυρίως Βρετανοί), με ακίνητα στην Κύπρο συνέβαλαν στη μετάδοση της 

«φούσκας» διεθνούς κατοικιών προς την Κύπρο.  

Μεταξύ του 2005 και του 2007, περίπου το ήμισυ των νέων πωλήσεων ακινήτων έγιναν σε 

αλλοδαπούς. Αυτό ήταν ένας σημαντικός παράγοντας της αύξησης των πωλήσεων στην αγορά 

κατοικιών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η έκρηξη στον τομέα των ακινήτων υποστηρίχτηκε 

από την ισχυρή πιστωτική επέκταση, η οποία αύξησε σημαντικά την έκθεση των τραπεζών στις 

εξελίξεις στον τομέα των ακινήτων. 

 Την ίδια στιγμή οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50% από την αρχή του 2004 έως το 

τέλος του 2008. Σύμφωνα με το EBF (2012) ο μέσος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά 

για αγορά κατοικίας στην ΕU-27 ήταν 2,5% σε σύγκριση με πάνω από 6 % μεταξύ του 2004 και του 

2011. Στην Κύπρο η αύξηση ήταν κοντά στο 5%, το οποίο είναι διπλάσιο από το μέσο όρο της ΕU-

2719. 

Ήταν το 2007, όταν η CBC έλαβε μέτρα με την επιβολή περιορισμών στο δανεισμό. Ένας τέτοιος 

περιορισμός ήταν ότι οι τράπεζες δεν θα μπορούσαν να παρέχουν περισσότερο από το 60% της 

χρηματοδότησης στην περίπτωση της αγοράς «δεύτερης κατοικίας / εξοχικής κατοικίας»20. 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1 παρακάτω, τα στεγαστικά δάνεια τράπεζας και οι ντόπιοι και ξένοι 

κάτοικοι αυξήθηκαν σημαντικά μετά το 2006, γεγονός που δείχνει πως η παγκόσμια «φούσκα» 

ακίνητων διαδόθηκε στην Κύπρο. 

                                                 
19 Member states include: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Chech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, 
Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, and United Kingdom.  
20 Clerides M. & Stephanou C. (2009) The financial crisis and the banking system in CY, Cyprus economy Policy review 
3(1), p.27-50 
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Πηγή: Central Bank of Cyprus (http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=9837)   

 

Τα δάνεια προς τα νοικοκυριά για στέγαση αυξήθηκαν από 5,9 δις ευρώ το 2006 σε 14,6 δις ευρώ το 

2012. Οι συνολικές χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά αυξήθηκαν από 33,1% σε 53,3% και η συνολική 

έκθεση των τραπεζών στην αγορά ακινήτων και κατοικιών έφτασε στο 21,3 δις ευρώ, ήτοι, 35,7 % του 

συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου. 

Η Κύπρος κατόρθωσε να καθιερωθεί ως ένα διεθνές επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο, κυρίως 

μέσω των χαμηλών συντελεστών φορολογίας των επιχειρήσεων και την αποφυγή διπλής φορολογίας 

με πολλές χώρες, ιδίως χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού. Άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στην 

σημαντική αύξηση του τραπεζικού τομέα και τη δημιουργία της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού 

κέντρου περιλαμβάνουν: τα σημαντικά χαμηλά επίπεδα διαφθοράς και της γραφειοκρατίας, το υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο του εργατικού δυναμικού (δικηγόροι, λογιστές, ελεγκτές), το καθιερωμένο νομικό 

σύστημα και η γεωστρατηγική θέση της21. 

Το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο ήταν επικεντρωμένο στις τρεις μεγάλες εγχώριες τράπεζες, δηλαδή 

τις BOC, CPB και HB που κατείχαν την πλειοψηφία του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού τομέα, 

όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα 2. 

                                                 
21 Stephanou C. (2011b) Big Banks in small countries: The case of Cyprus, Cyprus Economic policy review, 5(1), p.3-21 
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Πηγή: European Commission, 2012 

 

Όπως μπορούμε να δούμε από το διάγραμμα 2 παραπάνω, στο τέλος του 2011, το σύνολο του 

ενεργητικού της BOC ήταν 36.835 δις ευρώ που είναι το 28% του συνολικού ενεργητικού του 

τραπεζικού τομέα και το 211% του GDP-ΑΕΠ της χώρας.  

Πολύ παρόμοια είναι τα στοιχεία για την CPB με 34,077 δις ευρώ στο σύνολο του ενεργητικού, που 

αντιπροσωπεύουν το 25% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα και το 190% του ΑΕΠ 

της χώρας. Για την ΗΒ το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 8.279 δις ευρώ, που είναι το 6% του 

συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα και το 46% του GDP-ΑΕΠ. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν 

την επικέντρωση του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο, με την τεράστια ανάπτυξη της BOC και CPB. 

Το υψηλό επίπεδο της συγκέντρωσης στον κυπριακό τραπεζικό τομέα είναι επίσης εμφανές από το 

γεγονός ότι οι τρεις μεγάλες τράπεζες BOC, η HB και η CPB πραγματοποιούσαν το 54,3% του 

συνολικού μεριδίου αγοράς, του συνόλου των καταθέσεων, στο τέλος του 2011. Η BOC είχε 19,4 δις 

ευρώ καταθέσεις που είναι το 108% του GDP-ΑΕΠ, η CPB είχε 11,7 δις ευρώ που αντιπροσωπεύουν 

το 65% του GDP-ΑΕΠ και η HB που είχε 6,5 δις ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 36% του GDP-ΑΕΠ22. 

                                                 
22 European Banking Federation, website: www.ebf-fbe.eu 
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Κατά πάγια νομολογία, από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, είναι σαφές ότι το μέγεθος της 

οικονομίας του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το 2010 το σύνολο του 

ενεργητικού του τραπεζικού τομέα ανήλθε σε 896% του GDP-ΑΕΠ της Κύπρου (δηλαδή επτά φορές 

το ΑΕΠ), ενώ ο μέσος όρος στην ΕU ήταν 357% και στην Ευρωζώνη 334% (Στεφάνου, 2011a).  

Ωστόσο, η Κύπρος διαφοροποιείται από ορισμένες άλλες χώρες με μεγάλα τραπεζικά συστήματα, κάτι 

που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το 63% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος 

το 2009 ήταν εγχώριας ιδιοκτησίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, και των συνεταιριστικών και 

εμπορικών τραπεζών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Λουξεμβούργου, μόλις το 5% του 

ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος είναι εγχώριας ιδιοκτησίας και το 79% ανήκει σε θυγατρικές 

ξένων τραπεζών. 

Ένας άλλος λόγος που διαφοροποιεί το κυπριακό σύστημα είναι ότι τόσο η BOC όσο και η CPB 

μπορεί να ήταν μικρές σε μέγεθος σε απόλυτους όρους, ωστόσο, το μέγεθός τους ως ποσοστό του 

GDP-ΑΕΠ είναι αρκετά υψηλό σε σύγκριση με τις τράπεζες από άλλες χώρες23.  

Ειδικότερα οι BOC και CPB στο σύνολο του ενεργητικού αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 

200% του GDP-ΑΕΠ στην Κύπρο σε σύγκριση με την πλειοψηφία των άλλων τραπεζών, των οποίων 

το σύνολο του ενεργητικού αντιπροσωπεύουν το 100% ή λιγότερο του GDP-ΑΕΠ της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένες.  

Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κυπριακού τραπεζικού τομέα είναι το εξής: οι BOC, LB και η 

HB ελέγχουν πάνω από το 56% των εγχώριων καταθέσεων και το 48% των εγχώριων δανείων από τον 

Μάρτιο του 2011 (Στεφάνου, 2011a). Υπάρχουν λίγες μεγάλες τράπεζες που λειτουργούν όλες στις 

ίδιες υπερπόντιες περιοχές (Ελλάδα, πρώην Ανατολικές Χώρες) και στους ίδιους τομείς της οικονομίας 

(κατασκευές, τουρισμός, στεγαστικά δάνεια) με ελάχιστη διαφοροποίηση. Επίσης, οι BOC, CPB και 

HB αντιπροσώπευαν το 75% του συνολικού ενεργητικού και το 73% των συνολικών χορηγήσεων . 

Οι κυπριακές τράπεζες με συνολική κερδοφορία το 2011 ήταν οι χειρότερες στην ΕU-27, καθώς η 

απόδοση ιδίων κεφαλαίων ήταν -4.8%, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία -2.8%, Ελλάδα -2,1%, την 

Ιρλανδία, την Ιταλία και τη Σλοβενία κατά -1%. Η υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων 

καταγράφηκε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχική 

Δημοκρατία και τη Σλοβακία).  

                                                 
23 Stephanou C. (2011a) The banking system in Cyprus: Time to Rethink the business model? Cyprus economy policy 
review,  5(2), p.123-130 



 
 21 

 

Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η τρέχουσα κρίση δεν χτύπησε το μεγαλύτερο μέρος της 

Ανατολικής Ευρώπης κατά τον ίδιο τρόπο που έπληξε τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης24. 

 

Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 3 που ακολουθεί, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων για τις δύο 

μεγάλες κυπριακές τράπεζες έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. 

 

 

Η απομείωση της οικονομικής θέσης των τραπεζών αποδεικνύεται επίσης από την επιδείνωση των 

κερδών / (ζημίας) μετά από φόρους (σε δις €). Το Κέρδος σταδιακά μειώνεται από  0,502 δις ευρώ σε -

1,011 δις ευρώ ζημία το 2011 για την BOC, και από 0.092 δις ευρώ κέρδη το 2008  σε -2,514 δις ευρώ 

ζημιά το 2011 για CPB. Η μείωση αυτή που μετέτρεψε τα κέρδη σε ζημίες οφειλόταν κυρίως στην 

αύξηση των προβλέψεων και την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των τραπεζών είχε άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην 

πιστοληπτική τους ικανότητα που αντικατοπτρίζει το επίπεδο της ασφάλειας της τράπεζας, καθώς και 

την αξιολόγηση της τράπεζας. 

Αυτές οι υποβαθμίσεις των κυπριακών τραπεζών καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο για αυτούς να 

αντλήσουν κεφάλαια από τις αγορές. Η Moody's το Μάρτιο του 2012 υποβάθμισε τη BOC κατά δύο 

βαθμίδες σε B1 από Ba2, και CPB από Β3 σε Β2, αξιολογήσεις που δείχνουν ότι και οι δύο τράπεζες 

είναι μη επενδυτικού βαθμού. Ο κύριος λόγος που προβάλλεται για αυτές τις υποβαθμίσεις ήταν οι 

απώλειες στις εκμεταλλεύσεις των ομόλογων του Ελληνικού Δημοσίου, μετά το Ελληνικό PSI25. 

                                                 
24 European Banking Federation, Website: www.ebf-fbe.eu 
25 European Banking Federation, Website: www.ebf-fbe.eu 
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Την ίδια στιγμή, η θέση της οικονομίας της Κύπρου είχε επιδεινωθεί. Οι ανισορροπίες που είτε 

ακολούθησαν την παγκόσμια ύφεση ή δημιουργήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία συνεισέφεραν 

προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτον, μετά την ένταξη στην ΕU και την εισαγωγή του ευρώ, η 

Κυπριακή οικονομία γνώρισε χαμηλά επιτόκια δανεισμού και εύκολη πρόσβαση σε πιστώσεις, 

δημιουργώντας μια έκρηξη των τιμών της αγοράς ακινήτων και αύξηση των ιδιωτικών αναλογιών στον 

τομέα του χρέους και της μόχλευσης. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε και οι μισθοί 

αυξήθηκαν οδηγώντας σε βραδύτερη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Κατά συνέπεια, η 

οικονομία κατέγραψε υλικές απώλειες σε όρους ανταγωνιστικότητας κόστους και τιμών και το 

έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών άρχισε να αυξάνεται με 

ταχείς ρυθμούς. 

Οι άμεσες Ξένες Επενδύσεις που αντιπροσωπεύουν τα κέρδη που επανεπενδύονται και τα μη 

διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων με μετοχές που κατέχουν οι αλλοδαποί που βρίσκονται στην 

Κύπρο, και οι ξένες καταθέσεις, χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Έτσι, η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου επιδεινώθηκε 

δραματικά ως αποτέλεσμα των συνεχών εμπορικών ελλειμμάτων και των σημαντικών απωλειών για το 

ενεργητικό των τραπεζών. 

Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών επηρεάστηκαν αρνητικά από την 

υποβάθμιση της οικονομίας της Κύπρου, σηματοδοτώντας τη στενή σχέση μεταξύ του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και της πραγματικής οικονομίας. 

Η ανάγκη για τη διάσωση των τραπεζών αυξάνει το δημόσιο χρέος και την ίδια στιγμή δημιουργεί 

πρόσθετα προβλήματα για την κυβέρνηση στην άντληση νέων κεφαλαίων από το εξωτερικό, καθώς 

δεν μπορούν να δανειστούν από τις τοπικές τράπεζες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή αυξάνει τα προβλήματα 

σε άλλες κυπριακές τράπεζες και τις συνεργατικές τράπεζες μέσω των κρατικών ομόλογων που έχουν 

υποτιμηθεί από την υποβάθμιση της κυπριακής οικονομίας και την αύξηση του χρέους. 
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2.4 Πυλώνες Κατάρρευσης 
 

Πιστεύεται ευρέως από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που έχω πραγματοποιήσει ότι τόσο η CPB 

όσο και η BOC συνέβαλαν στην αποτυχία της Κυπριακής οικονομίας και του μοντέλου της οικονομίας 

που είναι γνωστό μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και την ανάγκη της κυβέρνησης να επέλθει σε μια 

συμφωνία με την Τρόικα. 

Ο πρώτος λόγος πίσω από αυτό είναι το γεγονός ότι οι δύο τράπεζες υπέστησαν φθορές από τις 

μεγάλες εκμεταλλεύσεις τους στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα του ελληνικού PSI. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι περίπου το 34% των εργασιών της Τράπεζας Κύπρου και το 47% των εργασιών της CPB ήταν στην 

Ελλάδα.  

Οι απώλειες που υπέστησαν οι κυπριακές τράπεζες ήταν περίπου ίσες με το 25% του GDP-ΑΕΠ της 

Κύπρου. Η έκθεση των τριών μεγαλύτερων τραπεζών στην Ελλάδα κυμάνθηκε μεταξύ του 22% και 

του 50%, δημιουργώντας ένα σημαντικό κανάλι αλληλοεπίδρασης με την ελληνική οικονομία. Οι 

κυπριακές εγχώριες τράπεζες είχαν 4,7 δις ευρώ Ομολόγα του Ελληνικού Δημοσίου και 0,4 δις ευρώ 

ελληνικά τραπεζικά ομόλογα πριν το PSI. Αυτές οι επενδύσεις αντιστοιχούσαν στο 25,7% του GDP-

ΑΕΠ της χώρας και στο 2,2% αντίστοιχα. Επίσης, τα άμεσα δάνεια που παρέχονται στους 

δανειολήπτες στην Ελλάδα ήταν 23,4 δις ευρώ από τις κυπριακές τράπεζες.  

Η συνολική “έκθεση” του ενοποιημένου κυπριακού τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα ανήλθε σε περίπου 

25 δις ευρώ μετά το κούρεμα του 60% των εκμεταλλεύσεων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Το μεγαλύτερο άνοιγμα προέκυψε από το δάνειο για τις εγχώριες τράπεζες, που είναι το 89% της 

συνολικής “έκθεσης”. Το υπόλοιπο είναι η έκθεση σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ύψους  2.8 

δις ευρώ (16% του ΑΕΠ στο τέλος του 2011). Ως εκ τούτου, οι κεφαλαιακοί δείκτες των εγχώριων 

τραπεζών μειώθηκαν σημαντικά στο Δείκτη βασικού κεφαλαίου κατηγορίας 1. Επίσης, οι τράπεζες 

στην Ελλάδα προσέφεραν υψηλά επιτόκια καταθέσεων και στη συνέχεια διαβίβασαν αυτά στις 

Κυπριακές θυγατρικές εταιρείες τους, έτσι η ροή ξένων κεφαλαίων ήταν ανεπαρκής για να διατηρήσει 

την ταχεία πιστωτική επέκταση, καθώς υπήρχε επιβράδυνση των καταθέσεων των μη μόνιμων 

κατοίκων. Μετά το εθελοντικό κούρεμα, η έκθεση της CPB σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου 

μειώθηκε από 3,5 δις ευρώ σε 0,7 δις ευρώ στο τέλος του Δεκεμβρίου 2011 και για την BOC από 2,4 

δις ευρώ σε 0,6 δις ευρώ26. 

                                                 
26 European Banking Federation, Website: www.ebf-fbe.eu 
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Ένας άλλος λόγος ήταν η επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού τους, κυρίως λόγω της έκθεσής 

τους στην ελληνική οικονομία και σε μικρότερο βαθμό από την επιδείνωση των εγχώριων 

οικονομικών συνθηκών27. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ως ποσοστό του συνόλου των δανείων) των 

χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν σημαντικά, και ήταν σημαντικά υψηλότερα από το 

ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων του συνόλου του ιδιωτικού τομέα.  

Ως ποσοστό του συνόλου των δανείων, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από τον επιχειρηματικό τομέα 

αυξήθηκαν από 7,4% το Μάρτιο του 2010 σε 9,1% το Μάρτιο του 2011 και 10,1% το Σεπτέμβριο του 

2011.  

Η αύξηση αυτή (όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4 κατωτέρω) έφερε σημαντική επιβάρυνση για την 

κερδοφορία των κυπριακών τραπεζών. 

 

Αυτή η ταχεία επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού, κυρίως από τον τομέα ιδιωτικών 

χαρτοφυλακίων δανείων, ως αποτέλεσμα του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα 

αναμενόταν να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να αυξηθούν ακόμη 

περισσότερο. Σύμφωνα με το IMF-Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το επίπεδο των μη 

εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ως ποσοστό στο σύνολο των δανείων ήταν κατά μέσο όρο κατά 6% 

στην ΕU-27 και 5,6% στη ζώνη του ευρώ, ενώ στην Κύπρο, ανήλθε στο 9%. 

Επιπλέον, ο λόγος των δανείων προς τις καταθέσεις αυξήθηκε από το 75% στα μέσα της δεκαετίας του 

2007 πάνω από 95% στο τέλος του 2008, αναφέροντας την ταχεία επέκταση της πίστωσης.  

                                                 
27 Demetriades P. (2012) The banking sector and economic growth. Speech of the Central Bank Governon at the 3rd 
Luncheon Event on 22nd of October 2012 
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Ταυτόχρονα, ο δείκτης ρευστότητας μειώθηκε στο 20% από 75% που ήταν πριν από την έκδοση του 

ευρώ. Όπως μπορούμε να δούμε από το Διάγραμμα 5 κατωτέρω, τα δάνεια προς καταθέσεις είχαν 

αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. 

 

 

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις επιδεινώθηκε σημαντικά μεταξύ του Ιουνίου 2011 και Δεκέμβριο 

2011 από 86% έως 97% για BOC και από 111% έως 123% για την CPB. Οι καταθέσεις των πελατών 

αντιπροσωπεύουν το 78% του συνολικού ενεργητικού της BOC ενώ για την LB το ποσοστό αυτό 

ανέρχεται στο 59%28. 

Οι ζημιές από δραστηριότητες τους στο εξωτερικό ήταν άλλος ένας λόγος που το τραπεζικό σύστημα 

επηρέασε  και την κυπριακή οικονομία. Σύμφωνα με την CBC οι τρεις μεγάλες εγχώριες τράπεζες 

BOC, CPB, HB είχαν επιχειρήσεις στο εξωτερικό της τάξεως του 40% των συνολικών ενοποιημένων 

στοιχείων του ενεργητικού τους, τον Ιούνιο του 2010. Αυτή η επέκταση στο εξωτερικό ήταν ιδιαίτερα 

τεταμένη μεταξύ του 2006 και του 2008, όταν οι κυπριακές τράπεζες αποκτήθηκαν ή είχαν αναπτύξει 

δραστηριότητες σε διάφορες χώρες, κυρίως στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη 

Ρωσία και την Ουκρανία. 

Ένας άλλος λόγος ήταν το γεγονός, ότι πριν από την υιοθέτηση του ευρώ οι καταθέσεις των μη 

μόνιμων κατοίκων είχαν ταξινομηθεί ως offshore και με βάση σχετικά με τον περιορισμό που 

επιβάλλεται από CBC, οι τράπεζες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μόνο το 25% αυτών των 

καταθέσεων και δανείων σε άλλους πελάτες. Μετά την υιοθέτηση του ευρώ, πολλά από αυτά τα 

κοιτάσματα είχαν ταξινομηθεί ως τοπικά και δεν υπήρχε πλέον αυτός ο περιορισμός.  

                                                 
28 European Banking Federation, Website: www.ebf-fbe.eu 
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Οι τράπεζες χρησιμοποίησαν αυτές τις καταθέσεις για την παροχή δανείων και κατά συνέπεια 

αντιμετώπισαν προβλήματα ρευστότητας. 

Σχεδόν το 70% των κυπριακών καταθέσεων σε ξένο νόμισμα τοποθετήθηκαν σε διεθνείς τράπεζες 

αυξάνοντας έτσι τον συστημικό κίνδυνο στην περίπτωση πιθανής κατάρρευσης ενός ή περισσότερων 

από αυτές τις τράπεζες. Η διεθνής επενδυτική θέση της στον τραπεζικό τομέα χαρακτηρίζεται από 

ξένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κινδύνου, κυρίως από καταθέσεις που πραγματοποίησαν 

ξένοι. 

Έτσι, στην Κύπρο γίνονταν σημαντικές προσπάθειες για να γίνει ένα περιφερειακό χρηματοοικονομικό 

κέντρο προσέλκυσης ξένων καταθέσεων. Το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο στηρίχθηκε σε μεγάλο 

βαθμό από τη διαμεσολάβηση των χρηματοδοτικών ροών από ιδιώτες και αλλοδαπές εταιρείες 

(εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο, αλλά χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο).  

Οι καταθέσεις μη κατοίκων της αυξήθηκαν σταθερά όλα αυτά τα χρόνια. Κατά την περίοδο 2007-2010 

οι καταθέσεις των μη κατοίκων αυξήθηκαν κατά 59%.  

Σύμφωνα με το IMF (ΔΝΤ), περίπου το 37% των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου 

ανήκουν σε μη κατοίκους, κυρίως από τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη. Η Κύπρος κατάφερε να 

στηριχθεί για πολλά χρόνια σε υψηλές εξωτερικές εισροές κεφαλαίων από τους ξένους καταθέτες, από 

άμεσες ξένες επενδύσεις και από επανεπενδύσεις των κερδών των ξένων εταιρειών στην Κύπρο για τη 

χρηματοδότηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. 

Σύμφωνα με τον οίκο Moody’s το 2010 οι περισσότερες υπεράκτιες καταθέσεις (70% -75%) έρχονται 

στο νησί για φορολογικούς σκοπούς και είναι βραχυπρόθεσμες ενώ έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά, 

αφού αντιπροσωπεύουν τα χρήματα που τελικά θα επανεπενδύονται στο εξωτερικό. Το 2011 μια 

σημαντική εκροή καταθέσεων καταγράφηκε στην Κύπρο (-9,6%), σύμφωνα με το EBF, κατά τον 

χρόνο που ο μέσος όρος αύξησης των καταθέσεων στην ΕU ήταν 4,3%. Η εκροή καταθέσεων για την 

BOC ήταν (-10%) και για CPB (-21%) μέχρι το τέλος του 2011. Σημαντική εκροή καταθέσεων 

παρατηρήθηκε επίσης στην Ελλάδα (-19,9%) και την Ιρλανδία (-16,2%), σε αντίθεση με σημαντική 

αύξηση εισροής των καταθέσεων στη Βουλγαρία (+ 10,4%), τη Φινλανδία (+ 11,1%) και η Γαλλία    

(+ 16%). Αυτή η εκροή αποκάλυψε τον υψηλό βαθμό ευπάθειας του τραπεζικού συστήματος και της 

οικονομίας. 
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Υπήρξε επίσης υψηλή συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα όπου κυριάρχησαν λίγες μεγάλες τράπεζες. 

Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε λιγότερη διαφοροποίηση των κινδύνων, αλλά και το μέγεθος των τραπεζών 

εξουδετέρωσε την ικανότητα της κυβέρνησης να τους στηρίξει σε ώρα ανάγκης. Αυτό αποδεικνύεται 

με τα γεγονότα που αφορούσαν την BOC και CPB, όπου η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δανειστεί για 

τη διάσωσή τους, αλλά και αναγκάστηκε να λάβει πολύ επώδυνα μέτρα για τον περιορισμό του 

προβλήματος. Αυτό αποκάλυψε επίσης τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία 

στο σύνολό της, καθώς και τις επιβλαβείς επιπτώσεις στην φήμη της Κύπρου ως ενός σταθερού και 

αξιόπιστου διεθνούς επιχειρηματικού και οικονομικού κέντρου. 

Ένας άλλος λόγος που φαίνεται να είναι υπεύθυνος για την οικονομική κατάσταση είναι ότι η 

μακροπροληπτική προσέγγιση για τη χρηματοδoτική εποπτεία του τομέα δεν εγκρίθηκε και επίσης οι 

συστάσεις του IMF (ΔΝΤ) από το 2009 για να ληφθούν μέτρα προληπτικής εποπτείας από τις 

κυπριακές αρχές για την αντιμετώπιση των συστημικά σημαντικών τραπεζών δεν εγκρίθηκαν ή 

εγκρίθηκαν μερικώς ή ανεπαρκώς.  

Οι συστάσεις αυτές περιλαμβάνουν: την πιο εντατική και προληπτική εποπτεία από την CBC, την 

ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας των εποπτικών αρχών, τις αυστηρότερες ρυθμιστικές 

απαιτήσεις του κεφαλαίου και της ρευστότητας και των προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης και τη 

δημιουργία ενός Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που θα χρηματοδοτηθεί μέσω της 

εισφοράς επί του τραπεζικού κλάδου. 

Η Κύπρος πήρε μόνο μέτρα όσον αφορά τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την 

οποία το ποσό των καλυπτόμενων καταθέσεων αυξήθηκε από € 20.000 σε € 100.000. Στο σύστημα 

αυτό όλες οι καταθέσεις (περιλαμβανομένων των τρεχούμενων λογαριασμών) που πραγματοποιούνται 

από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καλύπτονται μέχρι € 100.000 υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι 

καταθέσεις ήταν σε ευρώ ή σε νόμισμα άλλου κράτους μέλους της ΕU29. 

 

 

 

 

 
                                                 
29 Petrovic A. & Tutsch R. (2009) National Rescue Measures in response to the current financial crisis. ECB, legal working 
paper series No.8, July 2009 
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Κεφάλαιο 3: Συμπεράσματα 

 

3.1 Συμπεράσματα σχετικά με την έρευνα 

 

Το κύριο πρόβλημα της έρευνας ήταν να προσδιοριστούν οι λόγοι για τους οποίους το τραπεζικό 

σύστημα στην Κύπρο κατέρρευσε και ανάγκασε την κυβέρνηση να εισέλθει σε μια συμφωνία με την 

Τρόικα. Με βάση την επισκόπηση των στοιχείων της βιβλιογραφίας που συλλέχθηκαν συμπεραίνω ότι 

οι κύριοι λόγοι πίσω από αυτό ήταν: 

(α) σημαντικές ζημίες των τραπεζών από τις εκμεταλλεύσεις τους στην Ελλάδα, κυρίως λόγω του PSI 

που συμμετέχει στη δεύτερη συμφωνία διάσωσης της Ελλάδα 

(β) η επιδείνωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις 

(γ) οι υλικές ζημιές από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό, καθώς κυρίως η BOC και CPB 

επεκτάθηκαν στο εξωτερικό σε μεγάλο βαθμό,       

(δ) ανεξέλεγκτες εκροές καταθέσεων από την Κύπρο 

(ε) η υπερβολική αύξηση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, σε σύγκριση με το ΑΕΠ 

(στ) ανεπαρκής εποπτική επίβλεψη του τραπεζικού συστήματος 

Τόσο το ανεξέλεγκτο μέγεθος του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο όσο και η υπερβολική έκθεση στην 

ελληνική οικονομία ήταν αποφασιστικοί παράγοντες κατάρρευσης. Η απότομη και υπερβολική 

επέκταση στο εξωτερικό από τις δύο μεγάλες τράπεζες της χώρας (όπως είδαμε στο σημείο 3.3.2) 

είχαν σημαντική συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση.  

Τα παραπάνω λοιπόν επιβεβαιώνουν την κύρια υπόθεση μου ότι το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο 

συνέβαλε ουσιαστικά στην κατάρρευση της οικονομίας. 
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3.2 Συστάσεις 

 

Το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο πρέπει να μεταρρυθμιστεί και να αναδιαρθρωθεί ώστε να καταστεί 

σταθερό και υγιές. Δυστυχώς αυτό επιβλήθηκε από την Τρόικα με την οποία η δεύτερη μεγαλύτερη 

τράπεζα, η CPB, ανελήφθη από την BOC. 

Επίσης, οι εποπτικές αρχές, δηλαδή η CBC θα πρέπει να καταστεί αυστηρότερη στην εποπτεία και τον 

έλεγχο των τραπεζών και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Η εποπτεία θα πρέπει να είναι 

εντατική και δυναμική. Το γεγονός ότι η CPB συνέχισε να λαμβάνει τέτοια σημαντική χρηματοδότηση 

μέσω του ELA και το γεγονός ότι δεν επιβλήθηκαν μέτρα προληπτικής εποπτείας υποδεικνύει ότι η 

διαδικασία εποπτείας δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο θα έπρεπε. 

Η εταιρική Διακυβέρνηση είναι επίσης πολύ σημαντική και ως εκ τούτου θα πρέπει να επιβάλλονται 

πιο αυστηρές προδιαγραφές σε μπόνους και πακέτα πρόωρης συνταξιοδότησης. Έχουμε όλοι δει την 

υπερβολή στα ποσά που δίνονται στους πρώην διευθυντές των τραπεζών και όχι μόνο. 

Οι τραπεζικοί υπάλληλοι μπορούσαν να λάβουν μέρος του μισθού τους, με τη μορφή μετοχών της 

τράπεζάς τους. Αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας με την 

εξοικονόμηση σημαντικών  οικονομικών πόρων. 

Επιπλέον, η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει έμφαση στη δημιουργία ενός ισχυρού μακροοικονομικού 

πλαισίου, έτσι ώστε να απορροφηθεί το σοκ από τον τραπεζικό τομέα. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να 

περιλαμβάνουν: τη διατήρηση των χαμηλών επιπέδων του δημόσιου χρέους, μια δημόσια στρατηγική 

διαχείρισης του χρέους που δεν βασίζεται υπερβολικά στα εγχώρια συστήματα σημαντικών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, την πρόσβαση σε διεθνή στήριξη της ρευστότητας και της 

διαφοροποίησης της εγχώριας οικονομίας. 
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