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περιόδου παρατεταμένης ύφεσης της οικονομίας. Η επιδείνωση των 
μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, όμως, οδήγησε σε ραγδαία άνοδο των 
μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. 

Επιπλέον, οι κυπριακές τράπεζες υπέστησαν πολύ μεγάλες απώλειες από την 
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα («PSI4»). 
Αυτό είχε περαιτέρω σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωστία των ισολογισμών 
τους. 

Η κατάσταση του κυπριακού τραπεζικού τομέα άρχισε να επιδεινώνεται 
σημαντικά από τα μέσα του 2011. Οι δύο προαναφερόμενοι κύριοι παράγοντες, ήτοι 
οι αυξημένες προβλέψεις λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού 
χαρτοφυλακίου των τραπεζών εν μέσω του δυσμενούς μακροοικονομικού 
περιβάλλοντος στις δύο κύριες χώρες δραστηριοποίησής τους καθώς και οι απώλειες 
που προέκυψαν λόγω της απομείωσης της αξίας των Ομολόγων του Ελληνικού 
∆ημοσίου («ΟΕ∆»), οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών στις τράπεζες τα τελευταία 
δύο έτη και άσκησαν ισχυρές πιέσεις στη ρευστότητα και την κεφαλαιακή βάση τους.  

Η αύξηση του ενεργητικού σταδιακά ξεπέρασε τις εισροές καταθέσεων, με το 
λόγο δανείων προς καταθέσεις να ακολουθεί ανοδική πορεία από το Μάρτιο του 
2011. Οι διαδοχικές υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής 
∆ημοκρατίας από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και των 
κυπριακών τραπεζών στη συνέχεια τις οδήγησαν σε αποκλεισμό από τις διεθνείς 
αγορές για αναχρηματοδότηση. Τα αποθέματα ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα 
σταδιακά διαβρώθηκαν και, όπου εξαντλήθηκαν και δεν υπήρχε δυνατότητα 
άντλησης ρευστότητας μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης της 
Ευρωσυστήματος, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ») παραχώρησε έκτακτη 
ρευστότητα μέσω του Μηχανισμού Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας5 για κάλυψη των 
αναγκών των τραπεζών. Η συρρίκνωση των αποθεμάτων ρευστότητας οφειλόταν 
στη μείωση της αξίας των ρευστών διαθεσίμων ένεκα και των υποβαθμίσεων των 
ελληνικών και κυπριακών κρατικών ομολόγων, στην απώλεια πελατειακών 
καταθέσεων και στην πτώση στις εισπράξεις από τις χορηγήσεις αφού αυξήθηκε το 
ποσοστό των πελατών που δεν τηρούσαν το καθορισμένο πρόγραμμα 
αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεών τους. 

Παράλληλα, σημαντικές εξωτερικές και εσωτερικές ανισορροπίες είχαν 
δημιουργηθεί πέραν του τραπεζικού τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά διαχρονικά 
ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών, αισθητές απώλειες της ανταγωνιστικότητας 
καθώς και αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα και διογκούμενο δημόσιο χρέος. 
Αυτά, όπως και η σημαντική ενδεχόμενη υποχρέωση6 που θα πρόεκυπτε στην 
περίπτωση που το κράτος χρειαζόταν να στηρίξει ένα εγχώριο τραπεζικό τομέα 
τέτοιου μεγάλου μεγέθους, οδήγησαν σε συνεχείς υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής 
ικανότητας της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και, κατά συνέπεια, σε αδυναμία πρόσβασης 
της κυβέρνησης στις διεθνείς αγορές για αναχρηματοδότηση. Οι πιο πάνω εξελίξεις 
περιόρισαν, επίσης, τη δυνατότητα του κράτους να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του 
τραπεζικού τομέα όταν αυτά προέκυψαν.  

Υπό το φως των πιο πάνω πιεστικών συνθηκών, περιλαμβανομένης της 
αίτησης προς το κράτος από τη Λαϊκή Τράπεζα («ΛΤ») για ανακεφαλαιοποίηση το 
Μάιο του 2012, οι κυπριακές αρχές επίσημα υπέβαλαν αίτημα για χρηματοδοτική 
στήριξη υπό τη μορφή δανείου προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας7 / Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας8 και το ∆ιεθνές Νομισματικό 
                                               
4 Private Sector Involvement. 
5 Emergency Liquidity Assistance (“ELA”). 
6 Contingent liability. 
7 European Financial Stability Facility (“EFSF”). 
8 European Stability Mechanism (“ESM”). 
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Ταμείο στις 25 Ιουνίου 2012, με σκοπό την επαναφορά της οικονομίας σε πορεία 
βιώσιμης ανάπτυξης, την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας του τραπεζικού 
τομέα και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 
 
2. Μέγεθος του τραπεζικού τομέα 
 

Στην Κύπρο λειτουργούσαν 41 τράπεζες στο τέλος ∆εκεμβρίου του 2012, 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.1. Από αυτές, 6 ήταν εγχώριες και 35 ξένες, εκ των 
οποίων 8 ήταν θυγατρικές και 27 υποκαταστήματα ξένων τραπεζών. Η δομή του 
τραπεζικού τομέα παρέμεινε σχετικά σταθερή τα τελευταία χρόνια με τον αριθμό των 
τραπεζικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο να αυξάνεται κατά 4 σε 
σχέση με το τέλος του 2005. 
 
Πίνακας 2.1: ∆ομή του τραπεζικού τομέα(1) 
 

 Αριθμός τραπεζών 
 2005 2012 
Εγχώριες τράπεζες 7 6 
Ξένες τράπεζες 30 35 
Θυγατρικές ξένων τραπεζών από κράτη-
μέλη της ΕΕ 

8 5 

 Υποκαταστήματα ξένων τραπεζών από 
κράτη-μέλη της ΕΕ 

4 11 

 Θυγατρικές ξένων τραπεζών από χώρες 
εκτός της ΕΕ 

1 3 

 Υποκαταστήματα ξένων τραπεζών από 
χώρες εκτός της ΕΕ 

17 16 

Σύνολο 37 41 
(1) Συμπεριλαμβανομένης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας αλλά εξαιρουμένων των 
     συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Πηγή: ΚΤΚ. 
 

Στην τραπεζική αγορά κυριαρχεί διαχρονικά η παρουσία των εγχώριων 
τραπεζών, οι οποίες αντιπροσώπευαν το ∆εκέμβριο του 2012 το 66,7% των 
συνολικών ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα (∆ιάγραμμα 
2.1, σελ. 4).  

Στρατηγικός στόχος των κυπριακών τραπεζών την τελευταία δεκαετία ήταν η 
ανάπτυξη των διεθνών τραπεζικών υπηρεσιών τους και η περαιτέρω επέκτασή τους 
στο εξωτερικό. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι τράπεζες προσέφεραν σχετικά 
υψηλά επιτόκια καταθέσεων (συγκριτικά με το μέσο όρο της ευρωζώνης) σε 
νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (∆ιαγράμματα 2.2, σελ. 4 και 
2.3, σελ. 5), γεγονός που συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στην προσέλκυση μεγάλου 
ύψους ξένων καταθέσεων. Το 2009, δηλαδή τον πρώτο χρόνο ένταξης της 
Κυπριακής ∆ημοκρατίας στη ζώνη του ευρώ, σημειώθηκε δραματική αύξηση των 
καταθετικών επιτοκίων, με τα μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων να παραμένουν 
συγκριτικά υψηλότερα από το μέσο όρο της ευρωζώνης έκτοτε.  

 
 
 

∆ιάγραμμα 2.1: Μερίδιο αγοράς τραπεζών (% επί των συνολικών 
ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού) 
(%) 
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Πηγή: ΚΤΚ. 

 
∆ιάγραμμα 2.2: Επιτόκια νέων καταθέσεων των ΝΧΙ στην Κύπρο από 
νοικοκυριά της ευρωζώνης σε Ευρώ 
(%) 
 

 
Πηγή: ΕΚΤ, ΚΤΚ. 

∆ιάγραμμα 2.3: Επιτόκια νέων καταθέσεων των ΝΧΙ στην Κύπρο από μη 
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ευρωζώνης σε Ευρώ 
(%) 
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Πηγή: ΕΚΤ, ΚΤΚ. 

 
Οι εισροές καταθέσεων σημείωσαν ετήσια αύξηση της τάξης του 20,3% κατά 

την περίοδο ∆εκεμβρίου 2009-∆εκεμβρίου 2010 (∆ιάγραμμα 2.4, σελ. 6). Όσον 
αφορά τις καταθέσεις από μη κάτοικους της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, αυτές 
κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 103% από το τέλος ∆εκεμβρίου του 2005 μέχρι το 
τέλος ∆εκεμβρίου του 2012, αντιστοιχώντας στο 38,3% των συνολικών καταθέσεων 
του τραπεζικού συστήματος (∆ιάγραμμα 2.5, σελ. 6). 

Οι κυπριακές τράπεζες χρησιμοποίησαν την αυξημένη ρευστότητά τους για να 
χρηματοδοτήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών τους, τόσο εντός όσο και 
εκτός Κύπρου, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Παράλληλα, επεκτάθηκαν σε χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Το ∆εκέμβριο του 2008, οι 
εργασίες των τριών μεγαλύτερων κυπριακών τραπεζών, δηλαδή της Τράπεζας 
Κύπρου, της Λαϊκής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας στην Ελλάδα 
αντιπροσώπευαν συνολικά περίπου το 43,1% του συνολικού ενοποιημένου 
ενεργητικού των πιο πάνω ομίλων, σε σύγκριση με 31,6% το ∆εκέμβριο του 2005 
(∆ιάγραμμα 2.6, σελ. 7). Στα επόμενα χρόνια, οι εγχώριες εργασίες ανέκτησαν και 
πάλι το μεγαλύτερο μερίδιο, φθάνοντας να αντιστοιχούν στο 61,2% του συνολικού 
ενοποιημένου ενεργητικού των τριών τραπεζών τον Σεπτέμβριο του 2012, σε 
σύγκριση με 47,3% στο τέλος του 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

∆ιάγραμμα 2.4: Τραπεζικές καταθέσεις  
(ετήσια μεταβολή, %) 
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Πηγή: ΚΤΚ. 

 
∆ιάγραμμα 2.5: Ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων κατά γεωγραφική περιοχή 
(% επί των συνολικών τραπεζικών καταθέσεων) 
 

 
Πηγή: ΚΤΚ. 

 
∆ιάγραμμα 2.6: Κατανομή ενεργητικού των τριών κυπριακών τραπεζικών 
ομίλων κατά χώρα 
(%)  
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Πηγή: ΚΤΚ. 

 
Η δραστηριότητα των εγχώριων τραπεζών στο εξωτερικό, παρότι προσέφερε 

οφέλη όπως είναι η διασπορά του φάσματος εργασιών και ο συνεπακόλουθος 
μετριασμός των κινδύνων που θα προκαλούσαν ενδεχόμενοι κλυδωνισμοί 
προερχόμενοι από την εγχώρια αγορά, εμπερίκλειε κινδύνους. Από την υπεράκτια 
παρουσία τους, οι κυπριακοί τραπεζικοί όμιλοι ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένοι λόγω της 
σημαντικής έκθεσής τους στην Ελλάδα. 

Πρώτη αρνητική συνέπεια της επεκτατικής πολιτικής των κυπριακών 
τραπεζών ήταν η υπερβολική αύξηση του ενεργητικού τους, η οποία δεν ήταν 
ανάλογη με αυτή των καταθέσεων. Την περίοδο ∆εκεμβρίου 2005-Ιουνίου 2010, το 
ενεργητικό των κυπριακών τραπεζών αυξανόταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 23,7%, σε 
σύγκριση με μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης των καταθέσεων της τάξης του 13,3%. 

Οι υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης του ενεργητικού των τραπεζών οδήγησαν στη 
δημιουργία ενός τεράστιου τραπεζικού συστήματος σε σχέση με το μέγεθος της 
εγχώριας οικονομίας. Συγκεκριμένα, o συνολικός τραπεζικός τομέας και οι εγχώριες 
τράπεζες από 388%9 και 286% του ΑΕΠ, αντίστοιχα, στο τέλος του 2004 έφθασαν 
στο σημείο να αντιπροσωπεύουν μέχρι και 953% και 601% του μεγέθους της 
κυπριακής οικονομίας, αντίστοιχα, τον Ιούνιο του 2010 (∆ιάγραμμα 2.7, σελ. 8 και 
Πίνακας Α.1, σελ. 37 στο Παράρτημα). Σημειώνεται ότι, στα πιο πάνω στοιχεία 
συμπεριλαμβάνεται η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα αλλά εξαιρούνται τα 
συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα. 
 
 
∆ιάγραμμα 2.7: Λόγος συνολικών ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού του 
τραπεζικού τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ 
(%) 
 

                                               
9 Σε διασυνοριακή και διατομεακή ενοποιημένη βάση (cross-border and cross-sector consolidation 
basis), συμπεριλαμβανομένης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας αλλά εξαιρουμένων των 
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. 
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Πηγή: ΚΤΚ. 

 
Ο πιο σημαντικός κίνδυνος που ελλόχευε από ένα τέτοιου μεγάλου μεγέθους 

εγχώριο τραπεζικό τομέα ήταν ότι, στην περίπτωση που μια από τις δύο μεγαλύτερες 
κυπριακές τράπεζες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κεφαλαιακής ανεπάρκειας και 
αναγκαζόταν να προσφύγει στην Κυπριακή ∆ημοκρατία για χρηματοδοτική στήριξη, 
αυτό θα συνεπαγόταν είτε μια τεράστια επιβάρυνση των δημοσίων οικονομικών και 
κατακόρυφη αύξηση του δημόσιου χρέους με κίνδυνο χρεοκοπίας του κράτους ή, 
εφόσον το κράτος αδυνατούσε να προσφέρει μια τόσο μεγάλη στήριξη, την 
πτώχευση της τράπεζας με συνεπακόλουθες δραματικές συνέπειες για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την κυπριακή οικονομία. 
 
3. Πιστωτική επέκταση, χρηματοδοτικά ανοίγματα και ποιότητα του 

δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών στην Κύπρο και την Ελλάδα 
 
Πιστωτική επέκταση 
 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελούσε διαχρονικά τη σημαντικότερη κατηγορία 
κινδύνου για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Οι τραπεζικές πιστώσεις προς τον 
ιδιωτικό τομέα10 αυξήθηκαν ραγδαία μετά το 2005, κυρίως, μεταξύ των ετών 2006 και 
2007, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στο 296% του ΑΕΠ στο τέλος ∆εκεμβρίου 
του 2012 από το 181% του ΑΕΠ στο τέλος Μαρτίου του 2006 (∆ιάγραμμα 3.1, σελ. 
9). Το πιο πάνω ποσοστό είναι το υψηλότερο σε σύγκριση με την υπόλοιπη 
ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερα και από τα πιο υψηλά παγκοσμίως. 

 
∆ιάγραμμα 3.1: Τραπεζικές πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα ως % του ΑΕΠ 
(%) 

                                               
10 Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά 
Ιδρύματα («ΝΧΙ») υποβάλλουν στην ΚΤΚ, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών πιστωτικών 
ιδρυμάτων. Περιλαμβάνει δάνεια σε κάτοικους Κύπρου (εξαιρουμένων των ΝΧΙ και της γενικής 
κυβέρνησης) και επενδύσεις σε χρεόγραφα και λοιπούς χρεωστικούς τίτλους που εκδόθηκαν από 
κάτοικους Κύπρου (εξαιρουμένων των ΝΧΙ και της γενικής κυβέρνησης). 
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Πηγή: ΚΤΚ. 
 
Χρηματοδοτικά ανοίγματα των τραπεζών στην Κύπρο 
 

Από την ανάλυση των τραπεζικών δανείων σε κατοίκους Κύπρου κατά 
οικονομική δραστηριότητα σε μη ενοποιημένη βάση11, προκύπτει ότι τα δάνεια προς 
τους ιδιώτες αντιπροσώπευαν διαχρονικά το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών 
τραπεζικών δανείων (εξαιρουμένων των δανείων σε ΝΧΙ). Συγκεκριμένα, στο τέλος 
∆εκεμβρίου του 2012 αποτελούσαν το 41,5% των συνολικών τραπεζικών δανείων, 
σε σύγκριση με 39,3% στο τέλος ∆εκεμβρίου του 2008 και 46,3% στο τέλος 
∆εκεμβρίου του 2005 (∆ιάγραμμα 3.2, σελ. 10). Όπως φαίνεται και στο σχετικό 
διάγραμμα, η έκθεση των ΝΧΙ στο τομέα των κατασκευών αυξήθηκε αισθητά σε 
σχέση με άλλους τομείς κατά την περίοδο 2005-2012 και σήμερα αποτελεί τον 
σημαντικότερο τομέα μετά τα δάνεια προς τους ιδιώτες στον οποίο είναι εκτεθειμένα 
τα εγχώρια ΝΧΙ. Τα δάνεια προς τον συγκεκριμένο τομέα αυξήθηκαν από 6,3% των 
συνολικών δανείων στο τέλος ∆εκεμβρίου του 2005, στο 13,4% στο τέλος 
∆εκεμβρίου του 2012. Η έκθεση των τραπεζών στις δραστηριότητες συναφείς με 
ακίνητη περιουσία αυξήθηκε, επίσης, σημαντικά κατά τα έτη 2008 και 2009, με την 
κορύφωση να επέρχεται τον Ιούνιο του 2009, όταν αντιπροσώπευαν το 13,6% των 
συνολικών δανείων. Ωστόσο στο τέλος ∆εκεμβρίου του 2012 η έκθεση των ΝΧΙ προς 
αυτό τον τομέα είχε περιοριστεί σε κάποιο βαθμό.  
 
 
∆ιάγραμμα 3.2: Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου κατά 
οικονομική δραστηριότητα 
(%) 
 

                                               
11 Με βάση στοιχεία από τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που τα ΝΧΙ υποβάλλουν στην ΚΤΚ. 
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 Πηγή: ΚΤΚ. 
 

Πιο κάτω παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τη δανειακή επιβάρυνση και τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση των εγχώριων νοικοκυριών και μη 
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων από το 2005 μέχρι το 2012. Επιπλέον, γίνεται μια 
ανασκόπηση των κυριότερων εξελίξεων στις τιμές και τις πωλήσεις ακινήτων στην  
εγχώρια αγορά. 
 
Τομέας των νοικοκυριών 
 

Τα συνολικά τραπεζικά δάνεια προς τα εγχώρια νοικοκυριά κατά την περίοδο 
2006-2008 σημείωσαν υπερβολικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τις υπόλοιπες 
χώρες της ευρωζώνης. Ενδεικτικά, το Μάρτιο του 2008 παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη 
ετήσια ποσοστιαία μεταβολή, η οποία ανήλθε στο 18,3%, σε σύγκριση με 5,3% στην 
υπόλοιπη ευρωζώνη (∆ιάγραμμα 3.3, σελ. 11). Από το Μάρτιο του 2009 και 
μετέπειτα ο ετήσιος ρυθμός αύξησης ακολούθησε καθοδική τάση, φθάνοντας το 
∆εκέμβριο του 2012 στο 1,9% από το 14,8% το Μάρτιο του 2009. Παρά τη σημαντική 
επιβράδυνση των τελευταίων ετών, ο πιο πάνω ρυθμός ανάπτυξης, σε σύγκριση με 
την υπόλοιπη ευρωζώνη, ήταν σαφώς μεγαλύτερος καθόλη τη διάρκεια της πτωτικής 
πορείας. 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιάγραμμα 3.3: Τραπεζικά δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά 
(ετήσια μεταβολή, %) 
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Πηγή: ΚΤΚ. 

 
Όσον αφορά τις τρεις υποκατηγορίες των δανείων προς τα νοικοκυριά, τα 

στεγαστικά, καταναλωτικά και λοιπά δάνεια12 στο τέλος ∆εκεμβρίου του 2012 
αντιπροσώπευαν το 53,1%, 14% και 32,9%, αντίστοιχα, των συνολικών δανείων 
προς τα νοικοκυριά, σε σύγκριση με 44,6%, 22,3% και 33,2% στο τέλος ∆εκεμβρίου 
του 2008 και 33,6%, 20,9% και 45,5%, αντίστοιχα, στο τέλος ∆εκεμβρίου του 2005 
(∆ιάγραμμα 3.4, σελ. 12). Συνεπώς, όπως διαφαίνεται και από το σχετικό 
διάγραμμα, τα στεγαστικά δάνεια αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των δανείων προς 
τον τομέα των νοικοκυριών από το 2007 και μετέπειτα. 
 
  

                                               
12 Τα «λοιπά δάνεια» περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δάνεια των ΝΧΙ προς ιδιώτες, εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στα «στεγαστικά» και τα «καταναλωτικά» δάνεια, όπως δάνεια για ιατρική 
περίθαλψη, εκπαίδευση και ενοποίηση δανείων καθώς και δάνεια προς εργοδότες 
(περιλαμβανομένων των αυτοεργοδοτούμενων) και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που 
εξυπηρετούν νοικοκυριά. 
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∆ιάγραμμα 3.4: Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς εγχώρια νοικοκυριά 
(%) 
 

 
Πηγή: ΚΤΚ. 

 
Οι πιο πάνω μεταβολές στα μερίδια των πιο πάνω υποκατηγοριών οφείλονται 

στο γεγονός ότι τα στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν τους πιο ψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης από το 2006 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2010. Το Μάρτιο του 2007 
σημειώθηκε η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στην πιο πάνω υποκατηγορία, η οποία 
ξεπέρασε το 32% (∆ιάγραμμα 3.3, σελ. 11). Αυτή η εξέλιξη ήταν ανησυχητική, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την ίδια περίοδο, η ετήσια αύξηση στην ευρωζώνη για 
την εν λόγω υποκατηγορία ανήλθε στο 9,1%. Από το ∆εκέμβριο του 2010, 
δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετώπιζε ο τραπεζικός τομέας, και ο τομέας 
ανάπτυξης γης αλλά και της επιδείνωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ο 
ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των στεγαστικών δανείων συρρικνώθηκε απότομα από 
14,3% το ∆εκέμβριο του 2010 σε 0,9% το ∆εκέμβριο του 2012. Παρόμοια τάση 
σημείωσαν τα καταναλωτικά και τα λοιπά δάνεια κατά την εν λόγω περίοδο, με πιο 
μικρή διακύμανση, όμως, και χωρίς να πλησιάζουν τα επίπεδα των στεγαστικών 
δανείων που παρατηρήθηκαν κατά το 2007 και 2008. Παρόλα αυτά, ο ρυθμός 
ανάπτυξης στις δύο πιο πάνω υποκατηγορίες κρίνεται επίσης υψηλός, ιδιαίτερα σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης που παρουσιάστηκε στην υπόλοιπη 
ευρωζώνη κατά την ίδια περίοδο. Σημαντική εξέλιξη θα πρέπει να θεωρηθεί και η 
αρνητική ετήσια ποσοστιαία μεταβολή στα καταναλωτικά δάνεια τα δύο τελευταία 
τρίμηνα του 2012, μετά από τις σχετικά μεγάλες ετήσιες αυξήσεις που σημειώνονταν 
μέχρι και το 2009. 

Ως αποτέλεσμα της υπέρμετρης αύξησης του δανεισμού προς τα εγχώρια 
νοικοκυριά από το 2005 μέχρι το 2010 κυρίως, το χρέος των νοικοκυριών13 προς το 
ΑΕΠ παρουσίασε ανοδική πορεία και επεκτάθηκε από 98,9% στο τέλος ∆εκεμβρίου 
του 2005 και 113,7% στο τέλος ∆εκεμβρίου του 2008 σε 135,7% στο τέλος 

                                               
13 Με βάση στοιχεία από τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Περιλαμβάνει δάνεια 
των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά. 
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∆εκεμβρίου του 2012 (∆ιάγραμμα 3.5). Σε σύγκριση με τα νοικοκυριά της υπόλοιπης 
ευρωζώνης, στο τέλος ∆εκεμβρίου του 2012 τα κυπριακά νοικοκυριά είχαν 
υπερδιπλάσιο χρέος προς το ΑΕΠ. 
 
∆ιάγραμμα 3.5: Συνολικό χρέος των νοικοκυριών ως % του ΑΕΠ 
(%) 
 

 
Πηγή: ΚΤΚ. 

 
Τα μέσα επιτόκια14 νέων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων σε ευρώ 

των ΝΧΙ στην Κύπρο προς τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στο 
5,32% και 6,83% το ∆εκέμβριο του 2012, σε σύγκριση με 5,16% και 6,80% το 
∆εκέμβριο του 2010 και 6,47% και 7,84% το ∆εκέμβριο του 2008, αντίστοιχα 
(∆ιάγραμμα 3.6, σελ. 14). Τα υψηλότερα καταναλωτικά επιτόκια σημειώθηκαν τον 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2009 όταν ανήλθαν στο 7,94%. Τα αντίστοιχα επιτόκια 
στην υπόλοιπη ευρωζώνη κατά την ίδια περίοδο ξεπερνούσαν το 8%. Τα υψηλότερα 
στεγαστικά επιτόκια σημειώθηκαν το Φεβρουάριο του 2009 όταν ανήλθαν στο 6,89%, 
ενώ για τον ίδιο μήνα τα αντίστοιχα επιτόκια στην υπόλοιπη ευρωζώνη ήταν στο 
3,97%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ στην ευρωζώνη παρατηρείται σημαντική μείωση 
στα επιτόκια δανείων προς τα νοικοκυριά τα τελευταία έτη, στην Κύπρο διατηρούνται 
σε σχετικά ψηλά επίπεδα κυρίως λόγω των σχετικά υψηλών καταθετικών επιτοκίων 
(∆ιάγραμμα 2.2, σελ. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
14 Κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχικός προσδιορισμός επιτοκίου έως ένα έτος. 
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∆ιάγραμμα 3.6: Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς 
νοικοκυριά της ευρωζώνης 
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου) 
 

 
Πηγή: ΚΤΚ. 

 
Τομέας των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 
 

Κατά την περίοδο 2006-2009, όπως και στην περίπτωση των νοικοκυριών, ο 
ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων από τα εγχώρια ΝΧΙ προς τις εγχώριες μη 
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις κατέγραψε έντονα ανοδική πορεία, ξεπερνώντας 
τον Σεπτέμβριο του 2008 το 37% (∆ιάγραμμα 3.7, σελ. 15). Ωστόσο, από το 
Σεπτέμβριο του 2009 η επιδείνωση του εγχώριου και διεθνούς μακροοικονομικού 
περιβάλλοντος καθώς και η αβεβαιότητα που επικρατούσε είχε ωθήσει τις τράπεζες, 
στο πλαίσιο της γενικότερης αναπροσαρμογής της δανειακής τους πολιτικής με 
σκοπό τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου, να είναι πιο προσεκτικές σε σχέση 
με τους κινδύνους που αναλάμβαναν για πιστοδοτήσεις.  Συγκεκριμένα, τον 
Σεπτέμβριο του 2009, η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή στα δάνεια προς μη 
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις επιβραδύνθηκε απότομα στο 7,1% από 22,9% τον 
Ιούνιο του 2009. Η καθοδική πορεία στον ρυθμό ανάπτυξης συνεχίζεται μέχρι και 
σήμερα. Ενδεικτικά, το ∆εκέμβριο του 2012 τα δάνεια σημείωσαν οριακή ετήσια 
αύξηση της τάξης του 0,9%, καταδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που 
επικρατούν τόσο στον τραπεζικό τομέα όσο και στην πραγματική οικονομία. 
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∆ιάγραμμα 3.7: Τραπεζικά δάνεια προς εγχώριες μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις 
(ετήσια μεταβολή, %) 
 

 
Πηγή: ΚΤΚ. 

 
Το αποτέλεσμα της υπερβολικής μεγέθυνσης των δανείων των ΝΧΙ προς τις 

εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις κατά το δεύτερο ήμισυ της 
προηγούμενης δεκαετίας φαίνεται ξεκάθαρα και στον λόγο του χρέους των μη 
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων προς το ΑΕΠ. Ο εν λόγω τομέας είναι πλέον 
σαφώς υπερχρεωμένος αφού το ∆εκέμβριο του 2012 το χρέος ανήλθε στο 181% του 
ΑΕΠ, σε σύγκριση με 109% το ∆εκέμβριο του 200515 (∆ιάγραμμα 3.8, σελ. 16). 
Σημειώνεται ότι, οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της υπόλοιπης ευρωζώνης 
παρουσίασαν χρέος της τάξης του 99% του ΑΕΠ το ∆εκέμβριο του 2012. 
  

                                               
15 Με βάση στοιχεία από τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Περιλαμβάνει δάνεια 
και χρεωστικούς τίτλους των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία 
συμπεριλαμβάνουν οργανισμούς ή επιχειρήσεις κατοίκους Κύπρου χωρίς φυσική παρουσία στην 
Κύπρο.  
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∆ιάγραμμα 3.8: Συνολικό χρέος των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ως 
% του ΑΕΠ 
(%) 
 

 
Πηγή: ΚΤΚ. 

 
Οι συνθήκες χρηματοδότησης των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων από 

τα εγχώρια ΝΧΙ παραμένουν δυσμενείς μέχρι και σήμερα, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τα 
δανειστικά επιτόκια που προσφέρουν τα ΝΧΙ της υπόλοιπης ευρωζώνης, τα οποία 
σημείωσαν ουσιαστική μείωση μετά το 2008. Το ∆εκέμβριο του 2012, τα μέσα 
επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς τις μη 
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ ύψους έως και €1 εκατ. 
διαμορφώθηκαν στο 7,29%, δηλαδή στο ίδιο περίπου επίπεδο με το ∆εκέμβριο του 
2008 (∆ιάγραμμα 3.9, σελ. 17). Τα εν λόγω επιτόκια διακυμάνθηκαν από 5,95% 
(Μάρτιος 2010) ως και 7,62% (Μάρτιος 2012) κατά την περίοδο 2008-2012. Την ίδια 
περίοδο, τα επιτόκια στην υπόλοιπη ευρωζώνη διαμορφώθηκαν από 3,24% (Μάρτιος 
και Ιούνιος 2010) έως και 6,34% (Σεπτέμβριος 2008). Όσον αφορά τα μέσα επιτόκια 
νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς τις μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ ύψους άνω του €1 εκατ., αυτά κατέγραψαν 
παρόμοια πορεία με τα επιτόκια για δάνεια έως και €1 εκατ., ωστόσο διατηρούνταν 
τις πλείστες περιόδους σε χαμηλότερα επίπεδα. 
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∆ιάγραμμα 3.9: Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο και στις 
υπόλοιπες χώρες του ευρώ προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της 
ζώνης του ευρώ 
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου) 
 

 
 

Πηγή: ΚΤΚ. 
 
Τιμές και πωλήσεις ακινήτων 
 

Κατά την περίοδο μεταξύ 2005 και 2008, η αλόγιστη χορήγηση δανείων από 
τις εγχώριες τράπεζες για αγορά ακινήτων οδήγησε στην υπερβολική μεγέθυνση του 
τομέα των ακινήτων, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών σε άνευ προηγουμένου 
επίπεδα μέχρι το 2008 και την μετέπειτα καθοδική τους πορεία από το 2009 
(∆ιάγραμμα 3.10, σελ. 18). Συγκεκριμένα, το Μάρτιο του 2008 σημειώθηκε η 
μεγαλύτερη ετήσια ποσοστιαία αύξηση στο γενικό δείκτη τιμών κατοικιών16, η οποία 
ανήλθε στο 23,7%, ενώ από το Μάρτιο του 2009 σημειώνονταν συνεχείς μειώσεις 
στις τιμές με εξαίρεση δύο τρίμηνα (∆ιάγραμμα 3.11, σελ. 18). Παρόλα αυτά, η 
ετήσια ποσοστιαία μείωση δεν ξεπέρασε το 7% σε κανένα τρίμηνο. 

Επιπλέον, το αγοραστικό ενδιαφέρον για ακίνητα κατά την περίοδο 2007-2012 
καταδεικνύει τον κορεσμό που επήλθε στον τομέα το 2008 και στις αρχές του 2009 
αλλά και την τότε απότομη χειροτέρευση του διεθνούς οικονομικού κλίματος, με 
καταγραφή αρνητικών ποσοστιαίων μεταβολών στις μεταβιβάσεις (∆ιάγραμμα 3.12, 
σελ. 19) και τα νέα πωλητήρια έγγραφα ακίνητης περιουσίας (∆ιάγραμμα 3.13, σελ. 
19). Οι αυξήσεις που σημειώθηκαν το 2010 πιθανότατα οφείλονται στην προσωρινή 
ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος αλλά και την καθυστερημένη επεξεργασία των 
μεταβιβάσεων από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.  

 

                                               
16 ∆είκτης τιμών κατοικιών της ΚΤΚ. 
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∆ιάγραμμα 3.10: Γενικός δείκτης τιμών κατοικιών 
(βάση ∆εκέμβριος 2010 = 100) 
 

 
 

Πηγή: ΚΤΚ. 
 

∆ιάγραμμα 3.11: ∆είκτες τιμών κατοικιών 
(ετήσια μεταβολή, %) 
 

 
 

 Πηγή: ΚΤΚ. 
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∆ιάγραμμα 3.12: Νέες μεταβιβάσεις (πωλήσεις) ακίνητης περιουσίας 
(ετήσια μεταβολή, %) 
 

 
 

Πηγή: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 
 
∆ιάγραμμα 3.13: Νέα πωλητήρια έγγραφα ακίνητης περιουσίας 
(ετήσια μεταβολή, %) 

 
 

Πηγή: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 
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Χρηματοδοτικά ανοίγματα των τραπεζών στην Ελλάδα 
 

Παράλληλα με τις εγχώριες δραστηριότητές τους, οι κυπριακοί τραπεζικοί 
όμιλοι  επεκτάθηκαν σημαντικά στην Ελλάδα. Η μεγέθυνση του δανειακού 
χαρτοφυλακίου των κυπριακών τραπεζών συνεχίστηκε και εν μέσω της 
παρατεταμένης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, με τα χρηματοδοτικά ανοίγματα σε 
ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ανέρχονται σε €22.356 εκατ. το ∆εκέμβριο 
του 2012, σημειώνοντας, όμως, μείωση της τάξης του 7,6% τα τελευταία τρία χρόνια 
(∆ιάγραμμα 3.14). 

Σημειώνεται ότι, η πλειοψηφία των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των 
κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα αφορούσε δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις, τα οποία αντιπροσώπευαν το 66,6% του συνόλου των δανείων το 
∆εκέμβριο του 2012. 
 
∆ιάγραμμα 3.14: Χρηματοδοτικά ανοίγματα των κυπριακών τραπεζικών 
ομίλων στην Ελλάδα 
(€ εκατομμύρια)  
 

 
Πηγή: ΚΤΚ. 

 
Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών 
 

Η κρίση του δημόσιου χρέους στην Ελλάδα και η επακόλουθη επιδείνωση του 
μακροοικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα επηρέασαν αρνητικά την ποιότητα του 
δανειακού χαρτοφυλακίου των κυπριακών τραπεζών. Από το ∆εκέμβριο του 2008 
μέχρι το ∆εκέμβριο του 2012, οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις από τις 
δραστηριότητες των εγχώριων τραπεζών στην Ελλάδα παρουσίασαν έντονα αυξητική 
τάση, συνιστώντας το 38,1% των συνολικών χορηγήσεων το ∆εκέμβριο του 2012 
από μόλις 4,12% το ∆εκέμβριο του 2007 (∆ιάγραμμα 3.15, σελ. 21). 

Παράλληλα, η χειροτέρευση των μακροοικονομικών συνθηκών στην Κύπρο 
είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων από 
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τις εργασίες στη χώρα, φθάνοντας  στο 19% το ∆εκέμβριο του 2012, σε σύγκριση με 
6,2% το ∆εκέμβριο του 2009. 
 
∆ιάγραμμα 3.15: Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ως ποσοστό των 
συνολικών χορηγήσεων  
(%) 
 

Πηγή: ΚΤΚ. 
 

Στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέβαλαν, επίσης, οι 
αδυναμίες στις πιστοδοτικές πολιτικές και διαδικασίες των τραπεζών αλλά και του 
ίδιου του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου. Βασικό χαρακτηριστικό των πρακτικών 
αξιολόγησης κινδύνου ήταν η έμφαση που δινόταν στην εξασφάλιση των δανείων, 
συχνά με λιγότερη προσοχή στην ικανότητα των δανειοληπτών να αποπληρώνουν 
τις δανειακές τους υποχρεώσεις. ∆εδομένης της σημασίας που αποδιδόταν στην 
ακίνητη περιουσία από τις τράπεζες ως μέσο εξασφάλισης, υποθήκες 
χρησιμοποιούνταν ως εξασφάλιση σε πολλαπλά δάνεια ενώ, παράλληλα, μεγάλος 
αριθμός χορηγήσεων εξασφαλίζονταν από περισσότερες από μία υποθήκες. 
Συνεπώς, η μείωση στις τιμές των ακινήτων επηρέασε αρνητικά την αξία των 
εξασφαλίσεων και είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα του δανειακού 
χαρτοφυλακίου των τραπεζών. 

Παράλληλα, η χρονοβόρα διαδικασία εκποίησης ακίνητης περιουσίας καθώς 
και οι αδυναμίες στο σχετικό νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν παρέχει το δικαίωμα στις 
τράπεζες για απόκτηση υποθήκης παρά μόνο το δικαίωμα πώλησής της, 
αποθάρρυνε τους δανειολήπτες από το να αποπληρώνουν τα δάνειά τους αλλά και 
τις ίδιες τις τράπεζες από το να λαμβάνουν νομικά μέτρα εναντίων τους, 
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο αρνητικά στην ικανότητα ανάκτησης επισφαλών 
απαιτήσεων. Αυτό είχε ως επακόλουθο τη διαχρονική συσσώρευση μη 
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο τραπεζικό σύστημα. 

Αδυναμίες εντοπίζονται και στις πολιτικές προβλέψεων των κυπριακών 
τραπεζών, οι οποίες έθεταν το ύψος της πρόβλεψης ως το ακάλυπτο ποσό των μη 
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εξυπηρετούμενων χορηγήσεων χωρίς, όμως, να λαμβάνεται υπόψη η δυνητική ζημιά. 
Οι τράπεζες για σκοπούς προβλέψεων υιοθέτησαν τον ορισμό των μη 
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με βάση την «Οδηγία προς τις τράπεζες για την 
ταξινόμηση των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων» της ΚΤΚ, εξαιρώντας 
χορηγήσεις που παρουσίαζαν καθυστέρηση (πέραν των 90 ημερών) αλλά 
εξασφαλίζονταν πλήρως με εμπράγματη εξασφάλιση, σε αντίθεση με τις βέλτιστες 
διεθνείς πρακτικές που ορίζουν όλες τις χορηγήσεις με καθυστέρηση πέραν των 90 
ημερών ως μη εξυπηρετούμενες και για τις οποίες απαιτούνται σχετικές προβλέψεις. 

Παρά την επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού τους χαρτοφυλακίου, οι 
τράπεζες δεν είχαν διαχρονικά προβεί σε επαρκείς προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις. Ενδεικτικά, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραμμα 3.16, ο δείκτης κάλυψης 
(προβλέψεις ως ποσοστό επί των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων) κατέγραψε 
συνεχή καθοδική πορεία κατά τα έτη 2008-2012, υποχωρώντας στο κατώτατο σημείο 
του 48,6% κατά την υπό αναφορά περίοδο στο τέλος ∆εκεμβρίου του 2012. 
Σημειώνεται, όμως, ότι οι τράπεζες προχώρησαν σε αύξηση των προβλέψεων για 
επισφαλείς απαιτήσεις που αφορούν τις εγχώριες εργασίες κατά το δεύτερο εξάμηνο 
του 2012. 
 
∆ιάγραμμα 3.16: Προβλέψεις ως ποσοστό επί των μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων (δείκτης κάλυψης) 
(%) 
 

 
Πηγή: ΚΤΚ. 

 
Η επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου και οι αυξημένες 

προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις επηρέασαν δυσμενώς την κερδοφορία των 
τραπεζών. Κατά την περίοδο 2007-2012, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και μη 
επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν καθοδική τάση, σε αντίθεση με τα 
κέρδη πριν από τις προβλέψεις, τα οποία δεν παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις 
(∆ιάγραμμα 3.17, σελ. 23). Κατά τα έτη 2011 και 2012, οι αυξημένες προβλέψεις 
οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών στον τραπεζικό τομέα. Σημειώνεται ότι, 
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πρόσθετος επιβαρυντικός παράγοντας που επηρέασε πολύ αρνητικά τα 
αποτελέσματα των τραπεζών κατά την πιο πάνω περίοδο ήταν οι απώλειες που 
προέκυψαν λόγω της απομείωσης της αξίας των ΟΕ∆ στο χαρτοφυλάκιό τους. 
 
∆ιάγραμμα 3.17: Συνολικά κέρδη 
(€ εκατομμύρια) 
 

 
Πηγή: ΚΤΚ. 

 
Η μείωση της κερδοφορίας των τραπεζών τα τελευταία χρόνια και οι ζημιές 

που προέκυψαν τα έτη 2011-2012 επηρέασαν αρνητικά την κεφαλαιακή επάρκεια 
των τραπεζών. Συγκεκριμένα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του τραπεζικού 
τομέα σημείωσαν καθοδική πορεία από το ∆εκέμβριο του 2010, με το δείκτη 
συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας να υποχωρεί στο 7,6% στο τέλος ∆εκεμβρίου του 
2012 (∆ιάγραμμα 3.18, σελ. 24). Παράλληλα, ο δείκτης κύριων ιδίων κεφαλαίων 
μειώθηκε στο 6,6% ενώ ο δείκτης βασικών κύριων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε 
στο 4,6%.  
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∆ιάγραμμα 3.18: ∆είκτες κεφαλαιακής επάρκειας  
(%) 
 

 
Πηγή: ΚΤΚ. 

 
Όπως έχει προαναφερθεί, η πιστωτική επέκταση χρηματοδοτήθηκε από τις 

αυξημένες εισροές καταθέσεων. Κατά την περίοδο ∆εκεμβρίου 2005-Ιουνίου 2009, ο 
λόγος δανείων προς καταθέσεις κατέγραψε ανοδική τάση, ξεπερνώντας για πρώτη 
φορά το «όριο προειδοποίησης» του 100% τον Ιούνιο του 2009 (∆ιάγραμμα 3.19, 
σελ. 25). Οι πιο πάνω εξελίξεις αντανακλούν τον χαμηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης των 
καταθέσεων έναντι των χορηγήσεων κατά την υπό αναφορά περίοδο. Στη συνέχεια, 
ο εν λόγω δείκτης παρουσίασε συνεχή κάθοδο για περίοδο 30 μηνών. Από το Μάρτιο 
του 2011, ο λόγος δανείων προς καταθέσεις ακολούθησε ανοδική πορεία, φθάνοντας 
στο 105,8% το ∆εκέμβριο του 2012. Λόγω των διαδοχικών υποβαθμίσεων της 
πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και των κυπριακών τραπεζών 
στη συνέχεια από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης,  οι τράπεζες 
έχασαν την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές για αναχρηματοδότηση. Τα 
αποθέματα ρευστότητας των τραπεζών σταδιακά διαβρώθηκαν και, όπου 
εξαντλήθηκαν και δεν υπήρχε δυνατότητα άντλησης ρευστότητας μέσω των πράξεων 
αναχρηματοδότησης της Ευρωσυστήματος, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
(«ΚΤΚ») παραχώρησε έκτακτη ρευστότητα μέσω του Μηχανισμού Έκτακτης 
Παροχής Ρευστότητας για κάλυψη των αναγκών τους. Η συρρίκνωση των 
αποθεμάτων ρευστότητας οφειλόταν στη μείωση της αξίας των ρευστών διαθεσίμων 
ένεκα και των υποβαθμίσεων των ελληνικών και κυπριακών κρατικών ομολόγων, 
στην απώλεια πελατειακών καταθέσεων και στην πτώση στις εισπράξεις από τις 
χορηγήσεις αφού αυξήθηκε το ποσοστό των πελατών που δεν τηρούσαν το 
καθορισμένο πρόγραμμα αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεών τους. 
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∆ιάγραμμα 3.19: Λόγος δανείων προς καταθέσεις 
(%) 
 

 
Πηγή: ΚΤΚ. 

 
4. Επενδύσεις των τραπεζών σε Ομόλογα του Ελληνικού ∆ημοσίου 
 

Όπως φαίνεται στα ∆ιαγράμματα 4.1 και 4.2 (σελ. 26), οι κυπριακές 
τράπεζες, ιδιαίτερα οι δύο μεγαλύτερες εγχώριες τράπεζες, προέβησαν σε 
σημαντικές επενδύσεις σε ΟΕ∆ κατά την περίοδο 2009-201017.  
 
∆ιάγραμμα 4.1 Έκθεση των εγχώριων τραπεζών σε κρατικά χρεόγραφα κατά 
χώρα (βάσει ονομαστικής αξίας) 
(%) 
 

 
Πηγή: ΚΤΚ. 

                                               
17 Οι τράπεζες άρχισαν να υποβάλλουν τριμηνιαία κατάσταση της έκθεσής τους σε κρατικά ομόλογα 
προς την ΚΤΚ από τον Ιούνιο του 2009. 
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∆ιάγραμμα 4.2: Έκθεση των εγχώριων τραπεζών σε Ομόλογα του Ελληνικού 
∆ημοσίου 
(ονομαστική αξία, € εκατομμύρια) 
 

 
 

Πηγή: ΚΤΚ. 
 
Οι κυπριακές τράπεζες υπέστησαν πολύ μεγάλες απώλειες από την 

αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα («PSI»). 
Αυτό είχε περαιτέρω σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωστία των ισολογισμών 
τους. Συνολικά, οι τρεις μεγαλύτερες εγχώριες τράπεζες έχουν υποστεί ζημιές ύψους 
€4,4 δις ή 24,2% του ΑΕΠ λόγω της απομείωσης της αξίας των ΟΕ∆ (Πίνακας 4.1). 
 
Πίνακας 4.1: Έκθεση των τριών μεγαλύτερων εγχώριων τραπεζών σε Ομόλογα 
του Ελληνικού ∆ημοσίου 
(στο τέλος ∆εκεμβρίου 2012, € εκατομμύρια)                
 

 Τράπεζα 
Κύπρου 

Λαϊκή 
Τράπεζα 

Ελληνική 
Τράπεζα 

Σύνολο  

Σωρευτική ζημιά απομείωσης   1.873 2.416 77 4.366 

 
Σωρευτική ζημιά απομείωσης ως 

ποσοστό του ΑΕΠ (%)  
10,4 13,4 0,4 24,2 

 
Πηγή: ΚΤΚ. 
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Τράπεζα Κύπρου 
 
Συσσώρευση της θέσης της Τράπεζας Κύπρου σε ΟΕ∆ 
 

Σύμφωνα με το πόρισμα του οίκου Alvarez & Marsal («A&M») αναφορικά με 
τη συσσώρευση της θέσης της Τράπεζας Κύπρου («ΤΚ») σε ΟΕ∆, διαπιστώθηκαν τα 
εξής: 

 Μέχρι τις αρχές του 2009, το ύψος των επενδύσεων σε ΟΕ∆ παρέμεινε 
κάτω από €500 εκατ. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, οι επενδύσεις σε 
ΟΕ∆ αυξήθηκαν σημαντικά, φθάνοντας τα €1,75 δις. Κατά τη διάρκεια του 
2009, η ΤΚ προχώρησε σε ενεργή διαπραγμάτευση, δηλαδή 
αγοραπωλησία, ΟΕ∆ με αποτέλεσμα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2009 
το υπόλοιπο των επενδύσεων στα εν λόγω ομόλογα να υποχωρήσει σε 
περίπου €30 εκατ. Το ύψος του χαρτοφυλακίου ΟΕ∆ της ΤΚ παρέμεινε σε 
χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου του 2009. 

 Στις 10 ∆εκεμβρίου 2009, η ΤΚ προέβη σε ενημέρωση της αγοράς ότι 
πωλήθηκαν ΟΕ∆ αξίας €1,7 δις, δηλώνοντας ότι από την αρχή του έτους η 
τράπεζα είχε μειώσει την έκθεσή της στα πιο πάνω ομόλογα από €1,8 δις 
στα €0,1 δις. 

 Στις 10 ∆εκεμβρίου 2009 (δηλαδή την ίδια ημέρα της ανακοίνωσης προς 
τον τύπο), η ΤΚ προχώρησε στην επαναγορά ΟΕ∆. Συγκεκριμένα, στις 10 
∆εκεμβρίου 2009, ο Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του 
Συγκροτήματος έδωσε οδηγίες προς το Τμήμα Αγορών για αγορά ΟΕ∆ 
αξίας €400 εκατ. Την ίδια ημέρα αγοράστηκαν ΟΕ∆ αξίας €150 εκατ. Αυτό 
το γεγονός οδήγησε σε ραγδαία αύξηση του χαρτοφυλακίου της ΤΚ σε 
ΟΕ∆ σε σχεδόν €2,4 δις μέχρι τον Ιούνιο του 2010.  

 Στις 11 ∆εκεμβρίου 2009 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον 
Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιαχείρισης Κινδύνων και Αγορών του Συγκροτήματος ότι 
η τράπεζα δεν είχε πλέον σημαντική έκθεση σε ΟΕ∆ και ότι η τράπεζα είχε 
μειώσει την έκθεσή της στα συγκεκριμένα ομόλογα πωλώντας το 
χαρτοφυλάκιο της.  

 Μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2012, οι συνολικές ζημιές που είχαν προκύψει από 
τις θέσεις σε ΟΕ∆ ανέρχονταν σε €1,9 δις, από τις οποίες: 
 €910 εκατ. αφορούσαν το κόστος αναδιάρθρωσης λόγω συμμετοχής 

στο πρόγραμμα PSI. 
 €562 εκατ. αφορούσαν αναπροσαρμογές της αξίας των νέων ομολόγων 

σε τιμές αγοράς. 
 €48 εκατ. αφορούσαν μεταφορές από τα αποθέματα των διαθεσίμων 

προς πώληση. 
 €399 εκατ. αφορούσαν το κόστος αποδέσμευσης από την αντιστάθμιση 

σε σχέση με τα ομόλογα που ήταν συνδεδεμένα με το ύψος του 
πληθωρισμού (inflation linked bonds). 

 
Πρακτικές στην Τράπεζα Κύπρου σε σχέση με τα ΟΕ∆ 
 

Σύμφωνα με το πόρισμα του οίκου A&M αναφορικά με τις πρακτικές στην ΤΚ 
σε σχέση με τα ΟΕ∆, διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
 

 Κίνητρα για συσσώρευση θέσης σε ΟΕ∆: 
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 Η θέση σε ΟΕ∆, η οποία κατέληξε σε σημαντικές ζημιές για την ΤΚ 
λόγω της απομείωσης των ΟΕ∆, συσσωρεύτηκε μετά τις 10 ∆εκεμβρίου 
2009. 

 Η κερδοφορία της ΤΚ από το 2009 και μετά διαβρωνόταν λόγω της 
αύξησης των προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. 

 Το 2009, η ΤΚ ακολούθησε στρατηγικές αγοράς ΟΕ∆ που είχαν στόχο 
αφενός την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και αφετέρου την 
αποκόμιση κερδών αξιοποιώντας ευκαιρίες πώλησης, ιδιαίτερα καθώς 
πλησίαζε η περίοδος παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων. 

 Το 2009, σχεδόν 30% των κερδών πριν τη φορολογία προέρχονταν 
από εργασίες σχετιζόμενες με τα ΟΕ∆, τις οποίες διεκπεραίωνε το 
Τμήμα Αγορών18. Για το 2010, είχε τεθεί ως στόχος στο Τμήμα Αγορών 
η αποκόμιση κέρδους ύψους €25 εκατ. από την εν λόγω δραστηριότητα 
για το πρώτο τρίμηνο του έτους. 

 Η δομή του συστήματος παροχής μπόνους στην ΤΚ για τον Ανώτατο 
Εκτελεστικό ∆ιευθυντή του Συγκροτήματος και τον Πρώτο Γενικό 
∆ιευθυντή του Συγκροτήματος ήταν τέτοια που μια μειωμένη επίδοση 
της τράπεζας θα είχε ως αποτέλεσμα την περιστολή των μπόνους που 
θα τους καταβαλλόταν. Σύμφωνα με την πολιτική της ΤΚ, το ύψος των 
μπόνους του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή του Συγκροτήματος και 
του Πρώτου Γενικού ∆ιευθυντή του Συγκροτήματος ήταν συναρτημένο: 
(α) με την πραγματική επίδοση της τράπεζας έναντι της 
προϋπολογισθείσας και (β) με την επίδοση της τράπεζας σε σχέση με 
αυτή των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών και των άλλων δύο 
μεγάλων κυπριακών τραπεζών. Το 2009 και το 2010, οι πιο πάνω 
τράπεζες επένδυαν και αυτές σε ΟΕ∆ με υψηλή απόδοση, 
αποφέροντας τους σημαντικά έσοδα από τόκους. 

 Στις 16 ∆εκεμβρίου 2009, η ΤΚ άντλησε ρευστότητα από το 
Ευρωσύστημα ύψους €3 δις με σκοπό την επένδυση σε κρατικά 
ομόλογα ή ομόλογα εγγυημένα από την κυβέρνηση. Ακολούθως, στις 
21 ∆εκεμβρίου 2009, η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού19 
ενέκρινε αύξηση των ορίων στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων στα €6 δις 
(επενδύσεις σε ομόλογα με αξιολόγηση AAA θα μπορούσαν να γίνουν 
πάνω από αυτό το όριο), με τα όρια για ελληνικά και κυπριακά ομόλογα 
να φθάνουν τα €2 δις και στις δύο περιπτώσεις. Οι αποδόσεις των 
ελληνικών και κυπριακών ομολόγων ήταν σημαντικά υψηλότερες από 
τα επιτόκια αναχρηματοδότησης μέσω του Ευρωσυστήματος, έτσι 
προσέφεραν την ευκαιρία για αύξηση των καθαρών εσόδων από 
τόκους. 

 Η ΤΚ φαίνεται να συνέχισε τη διακράτηση των ΟΕ∆ για διάφορους 
λόγους, περιλαμβανομένης της συνέχισης αναγνώρισης καθαρών 
εσόδων από τόκους στις οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας και της 
αποφυγής ανάληψης ζημιών.  

 Λήψη αποφάσεων για επενδύσεις σε ΟΕ∆: 
 Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού, η οποία ήταν 

υπεύθυνη για τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς, ενέκρινε αυξήσεις στα 
όρια για επενδύσεις σε ΟΕ∆ χωρίς οποιεσδήποτε καταγεγραμμένες 
επεξηγήσεις ή αποδείξεις προς υποστήριξη των επιπέδων που 
εγκρίθηκαν. 

                                               
18 Treasury Department. 
19 Assets and Liabilities Committee (ALCO). 
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 Υπήρχε κυριαρχία των υψηλόβαθμων εκτελεστικών στελεχών και 
ειδικότερα του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή του Συγκροτήματος 
και του Γενικού ∆ιευθυντή ∆ιαχείρισης Κινδύνων και Αγορών του 
Συγκροτήματος στην ΤΚ που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας 
κουλτούρας όπου οι αποφάσεις της διοίκησης δεν αμφισβητούνταν. 

 Οι εγγενείς συγκρούσεις που προέκυπταν από τη συμμετοχή 
υψηλόβαθμων εκτελεστικών στελεχών σε όλα τα σημαντικά σώματα 
στρατηγικής και διαχείρισης κινδύνων, τόσο σε εκτελεστικό επίπεδο 
όσο και σε επίπεδο ∆ιοικητικού Συμβουλίου, πιθανό να απέτρεπαν 
αυτές τις Επιτροπές από την ουσιαστική αμφισβήτηση των αποφάσεων 
επένδυσης σε ΟΕ∆ και τις μετέπειτα αποφάσεις διακράτησης του 
χαρτοφυλακίου παρά τις επιδεινούμενες συνθήκες αγοράς. 

 ∆ιαδικασίες διαχείρισης κινδύνων: 
 Υπήρξε ανικανότητα σωστής αναγνώρισης και αξιολόγησης των 

κινδύνων που σχετίζονταν με την αγορά των ΟΕ∆ ενώ υπήρχε 
περιορισμένη παραδοχή ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κηρύξει 
πτώχευση. Η ΤΚ δεν πήρε οποιαδήποτε μέτρα περιορισμού των 
κινδύνων καθώς η θέση της σε ΟΕ∆ χειροτέρευε. Η ΤΚ φάνηκε 
απρόθυμη να εκποιήσει το χαρτοφυλάκιο των ΟΕ∆ και να αναληφθούν 
οι ζημιές που είχαν συσσωρευτεί ή να μειώσει τα καθαρά κέρδη 
αγοράζοντας συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (credit default 
swaps). 

 Το όριο  συγκέντρωσης σε ελληνικά και κυπριακά ομόλογα τέθηκε σε 
πολύ υψηλότερο επίπεδο από τα συνήθη όρια συγκέντρωσης για 
πράξεις σε κρατικά ομόλογα. Ως εκ τούτου, η συσσώρευση επένδυσης 
σε ΟΕ∆ ύψους €2,4 δις ήταν επιτρεπτή σύμφωνα με αυτή την πολιτική, 
νοουμένου ότι τηρούνταν κάποιες άλλες παράμετροι που περιέχονταν 
στη ∆ήλωση Πολιτικής Κινδύνων20. 

 Το 2009 και 2010, η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού 
ενέκρινε αυξήσεις στα όρια για θέσεις σε ΟΕ∆ χωρίς οποιεσδήποτε 
καταγεγραμμένες επεξηγήσεις ή αποδείξεις για υποστήριξη των 
επιπέδων που εγκρίθηκαν. Επίσης, δεν υπήρχε παρακολούθηση των 
θέσεων σε ΟΕ∆ ούτε ακολούθως αναθεώρηση των προηγούμενων 
αποφάσεων σε σχέση με τα εγκεκριμένα όρια υπό το φως των 
μακροοικονομικών εξελίξεων, όπως ήταν οι αλλαγές στις διαβαθμίσεις 
της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελληνικής ∆ημοκρατίας. 

 ∆ιαγραφή ηλεκτρονικών στοιχείων: 
 Στον υπολογιστή του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή του 

Συγκροτήματος χρησιμοποιήθηκε λογισμικό διαγραφής στοιχείων. 
∆ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι ο φορητός υπολογιστής του εν λόγου 
στελέχους χρησιμοποιήθηκε μέχρι τον Οκτώβριο του 2008, ενώ έγινε 
χρήση εκ νέου του υπολογιστή για μικρό χρονικό διάστημα στις 23 
Οκτωβρίου 2012. Η ανάκτηση στοιχείων δεν κατέδειξε μαζικές 
διαγραφές στοιχείων, ενώ διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μόνο μικρός 
αριθμός ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο σκληρό δίσκο. 

 Στις 18 Οκτωβρίου 2012, μεγάλος αριθμών αρχείων (28.000), 
περιλαμβανομένων 1.300 εγγράφων, διαγράφηκαν από τον υπολογιστή 
του Γενικού ∆ιευθυντή Αγορών με τη χρήση λογισμικού διαγραφής 
στοιχείων.  

 

                                               
20 Risk Policy Statement. 



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY      
ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 

 30

5. Λοιπές σημαντικές εξελίξεις στις δύο μεγαλύτερες εγχώριες τράπεζες 
κατά την περίοδο 2008-2012 

 
Παρατίθενται πιο κάτω ορισμένες άλλες σημαντικές εξελίξεις που αφορούσαν 

ειδικότερα τις δύο μεγαλύτερες εγχώριες τράπεζες, ήτοι την ΤΚ και τη ΛΤ. 
 
Λαϊκή Τράπεζα 
 
Παροχή Έκτακτης Ρευστότητας προς τη Λαϊκή Τράπεζα 
 

Η ΛΤ αποτάθηκε στην ΚΤΚ για παροχή ρευστότητας μέσω του Μηχανισμού 
Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας στις 27 Σεπτεμβρίου 2011. Αυτό ήταν, κυρίως, 
αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης απώλειας καταθέσεων πρωτίστως στην Ελλάδα και, 
σε μικρότερο βαθμό, στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η μείωση καταθέσεων στην Ελλάδα 
κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2011 ανήλθε στα €2.088 εκατ. και στην Κύπρο στα 
€782 εκατ., απορροφώντας πλήρως τα ρευστά διαθέσιμα της τράπεζας.  

Από την πρώτη ημερομηνία χρησιμοποίησης του μηχανισμού ELA μέχρι και 
τις 15 Μαρτίου 2013, δηλαδή της ημερομηνίας που προηγήθηκε της πρώτης 
απόφασης του Eurogroup, το υπόλοιπο της χορήγησης ανήλθε στα €9,5 δις. Τα 
ακόλουθα γεγονότα οδήγησαν στην πιο πάνω αύξηση: 
 

 Απώλεια καταθέσεων από 1 Οκτωβρίου 2011 μέχρι 15 Μαρτίου 2013 ύψους 
€5,2 δις (€4,2 δις στην Κύπρο και €1 δις στην Ελλάδα). 

 Απώλεια χρηματοδότησης ύψους €1,8 δις από το Ευρωσύστημα μετά τον 
αποκλεισμό της τράπεζας λόγω μη τήρησης του ελάχιστου δείκτη 
κεφαλαιακής επάρκειας, στις 3 Ιουλίου 2012. 

 Απώλεια χρηματοδότησης ύψους €1,3 δις από το Ευρωσύστημα μετά την 
υποβάθμιση των Ελληνικών καλυμμένων αξιογράφων που είχε εκδώσει και 
κρατήσει η τράπεζα, καθιστώντας τα μη αποδεκτά για σκοπούς πράξεων 
αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. 

 Απώλεια χρηματοδότησης ύψους €820 εκατ. από το Ευρωσύστημα μετά την 
υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής ∆ημοκρατίας που 
κατέστησε τα Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα μη αποδεκτά για σκοπούς 
πράξεων αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. 

 Αποπληρωμή Senior Debt ύψους €330 εκατ. που είχε εκδώσει η τράπεζα τον 
Σεπτέμβριο του 2012. 

 Λήξη και μη ανανέωση συμφωνιών επαναγοράς (repos) με Ελληνικές 
τράπεζες ύψους €1 δις. 

 
Παρατίθεται πιο κάτω η εξέλιξη του υπολοίπου του λογαριασμού παροχής 

έκτακτης ρευστότητας προς τη ΛΤ και την ΤΚ (Πίνακας 5.1, σελ. 31, και ∆ιάγραμμα 
5.1, σελ. 32): 
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Πίνακας 5.1: Υπόλοιπο λογαριασμού παροχής έκτακτης ρευστότητας προς τις 
τράπεζες 
(€ εκατομμύρια) 
 

Ημερομηνία Υπόλοιπο λογαριασμού 

 
Λαϊκή 

Τράπεζα
Τράπεζα 
Κύπρου 

Σύνολο

30/09/2011 490 490
31/10/2011 2.500 2.500
30/11/2011 3.300 3.300
31/12/2011 3.500 3.500
31/01/2012 3.700 3.700
29/02/2012 5.200 5.200
31/03/2012 4.000 4.000
30/04/2012 3.800 3.800
31/05/2012 5.700 5.700
30/06/2012 8.020 8.020
31/07/2012 9.620 9.620
31/08/2012 9.600 9.600
30/09/2012 9.900 9.900
31/10/2012 9.800 9.800
01/11/2012 9.800 9.800
14/11/2012 9.800 2.000 11.800
30/11/2012 9.950 9.950
31/12/2012 9.400 9.400
31/01/2013 9.100 9.100
19/02/2013 9.100 1.000 10.200
28/02/2013 9.200 1.000 10.200
15/03/2013 9.500 1.000 10.500
31/03/2013 9.100 2.300 11.400
30/04/2013 9.100 2.300 11.400
31/05/2013 8.900 2.300 11.200
30/06/2013 5.000 6.100 11.100
31/07/2013 5.000 6.100 11.100

 
Πηγή: ΚΤΚ. 
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∆ιάγραμμα 5.1: Υπόλοιπο λογαριασμού παροχής έκτακτης ρευστότητας προς 
τις τράπεζες 
(€ εκατομμύρια) 
 
 

 
Πηγή: ΚΤΚ. 

 
Εργασίες στην Ελλάδα 
 

Τα αποτελέσματα του επιτόπιου εποπτικού ελέγχου από τις εποπτικές αρχές 
κατέδειξαν προβλήματα στις εργασίες της ΛΤ στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, 
σημειώνονται τα εξής: 
 

 Το Μάρτιο του 2009 διενεργήθηκε, κατόπιν αιτήματος της ΚΤΚ, από κοινού 
έλεγχος με την Τράπεζα της Ελλάδος των εργασιών της θυγατρικής 
τράπεζας του Ομίλου της ΛΤ στην Ελλάδα, Marfin Egnatia Bank («MEB»). 
Η έκθεση ελέγχου ετοιμάστηκε σε συνεργασία με την Τράπεζα της 
Ελλάδος και στάληκε προς τη ∆ιεύθυνση της θυγατρικής στην Ελλάδα από 
την Τράπεζα της Ελλάδος και στη ∆ιεύθυνση της μητρικής στην Κύπρο 
από την ΚΤΚ στις 6 Ιουλίου 2009. Βάσει των ευρημάτων του ελέγχου και 
της αξιολόγησης των κινδύνων που αναλάμβανε ο Όμιλος, επεβλήθη στην 
τράπεζα να διατηρεί αυξημένο ελάχιστο δείκτη εποπτικών κεφαλαίων 
ύψους 11% για σκοπούς κάλυψης των κινδύνων που είχαν εντοπιστεί, 
γεγονός που θα αναθεωρείτο με τη λήψη απόφασης για την μετακίνηση ή 
όχι της έδρας του Ομίλου στην Ελλάδα. 

 Κατά τον επιτόπιο έλεγχο της ΚΤΚ στο υποκατάστημα της ΛΤ στην Ελλάδα 
τον Ιούνιο του 2011, διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός χορηγήσεων είχε 
ως αρχικό σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε μετοχές. Η πηγή 
αποπληρωμής που λήφθηκε υπόψη κατά την εγκριτική διαδικασία των εν 
λόγω δανείων δεν ήταν άλλη από την χρηματοδοτούμενη επένδυση. Η 
επενδυτική φύση των εν λόγω δανείων, σε συνδυασμό με τη μη 
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αξιολόγηση ύπαρξης άλλης πηγής αποπληρωμής, καθώς και την 
εφαρμογή προγράμματος αποπληρωμής όπου ολόκληρο ή σημαντικό 
μέρος του κεφαλαίου καθίστατο πληρωτέο στη λήξη του αποτελούσε 
σημαντικό κίνδυνο για την τράπεζα.  
 

Μετατροπή της Marfin Egnatia Bank από θυγατρική σε υποκατάστημα της Marfin 
Popular Bank 
 

Σύμφωνα με το πόρισμα του οίκου A&M αναφορικά με τη μετατροπή της 
Marfin Egnatia Bank από θυγατρική σε υποκατάστημα της Marfin Popular Bank, 
διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 Η αρχική πρόθεση της Marfin Popular Bank («MPB») ήταν να μετακινηθεί η 
έδρα από την Κύπρο στην Ελλάδα. Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση της 
σχετικής απόφασης στις 19 Μαΐου 2009, υπήρξαν ανησυχίες που 
εκφράστηκαν στην Κύπρο αναφορικά με πιθανή ζημιά στη φήμη της 
τράπεζας καθώς και πιθανή οικονομική ζημιά που θα προέκυπταν από τη  
μετακίνηση μια εκ των συστημικών τραπεζών της ∆ημοκρατίας στην 
Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, η MPB αποφάσισε να συγχωνεύσει τις τράπεζες, 
έτσι ώστε η έδρα να παρέμενε στην Κύπρο και οι ελληνικές εργασίες να 
λειτουργούσαν υπό τη μορφή υποκαταστήματος της κυπριακής τράπεζας. 

 Πριν από τη μετατροπή της ελληνικής θυγατρικής δεν θα υπήρχε καμία 
νομική απαίτηση για τη MPB να ανακεφαλαιοποιήσει τη MEB μετά τις 
απώλειες που υπέστη λόγω της απομείωσης της αξίας των ΟΕ∆ και της 
επιδείνωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της. Ως θυγατρική θα ήταν μια 
χωριστή νομική οντότητα, η οποία θα υπόκειντο στην εποπτεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος και, ως εκ τούτου, σε κρατική στήριξη από την 
Ελλάδα. Ωστόσο, μια σειρά από παράγοντες υποδηλώνουν ότι η μητρική, 
αν και δεν ήταν νομικά υπεύθυνη, θα είχε την υποχρέωση να 
ανακεφαλαιοποιήσει τη θυγατρική της. 

 Πριν από την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης το Μάρτιο του 
2011, η Τράπεζα της Ελλάδος είχε μεταφέρει γραπτώς προς την ΚΤΚ τις 
ανησυχίες της για τις πολιτικές του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου 
συγκέντρωσης που ακολουθούσε η ΜΕΒ και των αδυναμιών ελέγχου που 
εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης 
(Supervisory Review and Evaluation Process) με βάση στοιχεία για τις 31 
∆εκεμβρίου 2009. 

 Η καταλληλότητα και οι οικονομικές επιπτώσεις της μετατροπής της 
θυγατρικής σε υποκατάστημα πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα μιας 
σειράς παραγόντων: 
 Η αναδιοργάνωση της τράπεζας πραγματοποιήθηκε, εν μέρει, για 

σκοπούς μείωσης του χρόνου και του κόστους αντιμετώπισης των 
απαιτήσεων δύο εποπτικών αρχών. Το αρχικό σχέδιο ήταν να 
μετακινηθεί η έδρα της συγχωνευθείσας τράπεζας στην Ελλάδα. 
Ωστόσο, μετά από προφανείς πολιτικές και άλλες πιέσεις από 
Κύπριους ενδιαφερόμενους, αυτό αντιστράφηκε και ο εποπτικός 
έλεγχος της συγχωνευθείσας τράπεζας θα παρέμενε στην Κύπρο. 

 Πριν από τη μετατροπή σε υποκατάστημα, η ΚΤΚ επόπτευε τις 
εργασίες στην Ελλάδα σε ενοποιημένη βάση. Όταν έγινε προσπάθεια 
από την ΚΤΚ να επισκεφθεί τη MEB στην Ελλάδα, δεν δόθηκε 
πρόσβαση στην ΚΤΚ με το σκεπτικό ότι εποπτική αρχή για τη MEB 
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ήταν η Τράπεζα της Ελλάδος. Ως υποκατάστημα της κυπριακής 
τράπεζας, η ΚΤΚ είχε πλήρη εποπτικό έλεγχο των ελληνικών εργασιών. 

 ∆εν ήταν ξεκάθαρο εάν η ΚΤΚ είχε την εξουσία να παρέμβει όσον 
αφορά τη μετατροπή σε υποκατάστημα. Ουσιαστικά η ΚΤΚ 
αντιμετώπισε την επιλογή είτε να αποδεχθεί τη μετατροπή ή να 
αναγκάσει τελικά τη MPB να τερματίσει τις δραστηριότητές της στην 
Ελλάδα. 

 
Τράπεζα Κύπρου 
 
Παροχή Έκτακτης Ρευστότητας προς την Τράπεζα Κύπρου 
 

Το ∆Σ της ΕΚΤ αποφάσισε στις αρχές Νοεμβρίου του 2012 την αναστολή της 
ΤΚ από τη συμμετοχή της στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος για 
λόγους που αφορούσαν, ουσιαστικά, την κεφαλαιακή της ανεπάρκεια. Ως εκ τούτου, 
η ΤΚ αναγκάστηκε να αποταθεί στην ΚΤΚ για παροχή ρευστότητας μέσω του 
Μηχανισμού Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας ύψους €2 δις ώστε να μπορέσει να 
αποπληρώσει τις οφειλές της προς το Ευρωσύστημα. Ολόκληρο το ποσό που 
παραχωρήθηκε μέσω του μηχανισμού ELA εξοφλήθηκε, τελικά, στο τέλος του 
Νοεμβρίου του 2012. 

Λόγω των σημαντικών εκροών καταθέσεων που παρατηρήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του Φεβρουαρίου 2013, η ΤΚ αναγκάστηκε για δεύτερη φορά να ζητήσει 
ELA. Συγκεκριμένα, στις 19 Φεβρουαρίου 2013, παραχωρήθηκε ποσό ύψους €300 
εκατ. στην ΤΚ ενώ μέχρι τις 15 Μαρτίου 2013, δηλαδή της ημερομηνίας που 
προηγήθηκε της πρώτης απόφασης του Eurogroup, οι εκροές καταθέσεων 
συνεχίστηκαν με αποτέλεσμα το ποσό που παραχωρήθηκε στην τράπεζα μέσω του  
μηχανισμού ELA να ανέλθει στo €1 δις. 

Η εξέλιξη του υπολοίπου του λογαριασμού παροχής έκτακτης ρευστότητας 
προς την ΤΚ παρατίθεται πιο πάνω στον Πίνακα 5.1, σελ. 31, και το ∆ιάγραμμα 5.1, 
σελ. 32. 

 
Εξαγορά ποσοστού μετοχών στην Uniastrum Bank από την Τράπεζα Κύπρου 
 

Σύμφωνα με το πόρισμα του οίκου A&M αναφορικά με την εξαγορά ποσοστού 
μετοχών στην Uniastrum Bank («UB») της Ρωσίας από τη ΤΚ, διαπιστώθηκαν, 
μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 Η ΤΚ υπέγραψε μη δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του 80% της 
UΒ το Φεβρουάριο του 2008, εκτέλεσε μια συμφωνία Πώλησης και Αγοράς 
[Sale and Purchase Agreement («SPA»)] τον Ιούνιο του 2008 και 
ολοκλήρωσε την εξαγορά στις 3 Νοεμβρίου 2008, λιγότερο από δύο μήνες 
μετά που η τράπεζα Lehman Brothers κατέθεσε αίτηση πτώχευσης. 

 Στελέχη της ΤΚ προχώρησαν στην εξαγορά της Uniastrum στα τέλη του 
2008 παρά την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στη Ρωσία και σε 
άλλες χώρες, την κατάρρευση της Lehman Brothers και την ανάγκη 
ενίσχυσης του κεφαλαίου της UB πριν την εξαγορά από την ΤΚ, εκτιμώντας 
ότι: 
 Οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον δεν αποτελούσαν καλή αιτία για 

την καταγγελία της συμφωνίας, δεδομένου ότι δεν σημειώθηκαν 
ουσιαστικές αλλαγές στην UB. 

 Οποιαδήποτε προσπάθεια υπαναχώρησης από τη συμφωνία θα 
μπορούσε να εμπλέξει την ΤΚ σε μακρόχρονες νομικές διαδικασίες. 

 Οι όροι της εξαγοράς ήταν ευνοϊκές. 
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 Περαιτέρω διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να προβούν ζημιογόνες 
για τη σχέση της ΤΚ με τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. 

 Η συναλλαγή ήταν στρατηγικής σημασίας για την ΤΚ και η τράπεζα 
ανέμενε αρνητική αντίδραση από την αγορά εάν η εξαγορά δεν 
ολοκληρωνόταν. 

 Η φήμη της ΤΚ στην αγορά της Ρωσίας θα μπορούσε να υποστεί 
πλήγμα και θα γινόταν εξαιρετικά δύσκολο να επιχειρηθεί ξανά μια 
εξαγορά ή άλλη δραστηριότητα στη ρωσική αγορά στο εγγύς μέλλον. 

 Η ΤΚ εξέτασε αλλά δεν ενήργησε σύμφωνα με νομικές συμβουλές που 
έλαβε σχετικά με τις πρόνοιες της SPA που θα μπορούσαν να ήταν στη 
διάθεσή της ως μια ευκαιρία είτε για επαναδιαπραγμάτευση της τιμής 
αγοράς ή για απόσυρση από την εξαγορά. 

 Ένας μηχανισμός δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), 
αναπόσπαστος με την εξαγορά, ρυθμιζόταν μόνο για 1x επισφαλείς 
απαιτήσεις και τις επιπτώσεις των θεμάτων που σχετίζονταν με τα 
αμοιβαία κεφάλαια, όταν ο πολλαπλασιαστής της συμφωνίας θα ήταν 
κατάλληλος να προστατεύσει την αξία οντότητας της ΤΚ. 

 Ορισμένα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΤΚ δήλωσαν ότι δεν είχαν 
αρκετό χρόνο για να εξετάσουν επαρκώς τα ευρήματα του διαγνωστικού 
ελέγχου πριν από την έγκριση της συναλλαγής από το ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο.  

 Μερικά ευρήματα του διαγνωστικού ελέγχου φαίνεται να μην είχαν 
συμπεριληφθεί / αναφερθεί σαφώς στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΤΚ στην 
παρουσίαση που έγινε στις 26 Ιουνίου 2008. 

 Η ΤΚ παραχώρησε δάνειο προς την UB και αγόρασε περιουσιακά στοιχεία 
από την εν λόγω τράπεζα πριν τη εξαγορά, με σκοπό ουσιαστικά να 
στηρίξει την UB. 

 ∆εν έχουν βρεθεί στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις φήμες περί διαφθοράς 
όσον αφορά τις πληρωμές που σχετίζονται με τη συναλλαγή. 

 
Εξαγορά ποσοστού μετοχών στην Banca Transilvania από την Τράπεζα Κύπρου 
 

Σύμφωνα με το πόρισμα του οίκου A&M αναφορικά με την εξαγορά ποσοστού 
μετοχών στην Banca Transilvania («BT») της Ρουμανίας από τη ΤΚ, διαπιστώθηκαν, 
μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 Στις 16 ∆εκεμβρίου 2009, η ΤΚ ανακοίνωσε την απόκτηση 102.862.785 
μετοχών της BT, ήτοι 9,7% του μετοχικού κεφαλαίου, για €58 εκατ. Η ΤΚ 
κατέβαλε κατά μέσο όρο RON (Romanian lei) 2,38 ανά μετοχή, σύμφωνα 
με την τιμή που αναγνωρίσθηκε αρχικά στις οικονομικές καταστάσεις της 
τράπεζας. 

 Η ΤΚ επιδίωξε να επενδύσει στην ΒΤ μέσω διάφορων δομών που 
απέκρυβαν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των μετοχών, πιθανή συνέπεια 
των οποίων ήταν να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην τιμή της μετοχής, 
καθώς η αγορά δεν είχε γνώση του ενδιαφέροντος της ΤΚ για εξαγορά ενός  
σημαντικού μεριδίου στην BT. Οι δομές που χρησιμοποιήθηκαν από την 
ΤΚ για να συσκοτίσουν την πραγματική κυριότητα περιλάμβαναν τα 
ακόλουθα: 
 Την επίτευξη συμφωνίας με έναν από τους ιδρυτικούς μετόχους να 

αγοράσει μετοχές της ΒΤ στην αγορά γνωρίζοντας ότι είχε ένα 
εγγυημένο αγοραστή (την ΤΚ) σε ένα ήδη συμφωνηθέν τίμημα. 
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 Την παροχή τραπεζικού δανείου σε έναν υπάλληλο της BOC ως 
πληρεξούσιο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση μετοχών 
από την αγορά εκ μέρους της ΤΚ. 

 Την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις που ανήκαν 
στους ιδρυτικούς μετόχους της BT σε αντάλλαγμα συμφωνιών να 
πουλήσουν τις συμμετοχές τους στην BT σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία. 

 Αρχική πρόθεση της ΤΚ ήταν να αποκτήσει το 10% των μετοχών της BT, 
το οποίο θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω στο 20% κατά τη διάρκεια 
του 2010. Ωστόσο, μετά την αρχική εξαγορά του 9,7% της BT, ξεκίνησε 
έρευνα για χειραγώγηση της αγοράς και εκμετάλλευση εμπιστευτικών 
πληροφοριών από τη DIICOT, τη ρουμανική διεύθυνση διερεύνησης του 
οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Η έρευνα κατονόμασε, 
μεταξύ άλλων, δύο ιδρυτές της BT και δύο εργαζομένους της ΤΚ στη 
Ρουμανία. 

 Υπάρχει εν εξελίξει ποινική υπόθεση στη Ρουμανία στην οποία ο Γενικός 
∆ιευθυντής της ΤΚ στη Ρουμανία είναι ένας από τους κατηγορουμένους. 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, οι ενέργειες που λήφθηκαν από φυσικά πρόσωπα 
από την ΤΚ στη Ρουμανία έγιναν με βάση οδηγιών από τα κεντρικά 
γραφεία της ΤΚ. 

 Σημειώνεται ότι, η ΤΚ έχει, μέχρι στιγμής, επιτύχει να απορριφθούν οι 
ισχυρισμοί εναντίον των υπαλλήλων της στη Ρουμανία που προέβαλε ο 
ποινικός κατήγορος.  

 
 
 

13 Αυγούστου 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY      
ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 

 37

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Πίνακας Α.1: Συνολικά ενοποιημένα στοιχεία ενεργητικού του τραπεζικού 
τομέα ως % του ΑΕΠ(1) 

 

Έτος Περίοδος 

Συνολικά 
ενοποιημένα 
στοιχεία 

ενεργητικού 
των εγχώριων 
τραπεζών ως 

% του ΑΕΠ 

Συνολικά 
ενοποιημένα 
στοιχεία 

ενεργητικού  
του 

τραπεζικού  
τομέα ως % 
του ΑΕΠ 

Συνολικά ενοποιημένα 
στοιχεία ενεργητικού 
του τραπεζικού τομέα 

(εξαιρουμένων δανείων και 
αξιογράφων για τα οποία ο 

πιστωτικός κίνδυνος 
παραμένει στη μητρική 
εταιρεία) ως % του ΑΕΠ 

2004 ∆εκέμβριος 286,45 388,37 - 
2005 ∆εκέμβριος 326,44 464,32 - 
2006 Μάρτιος 323,40 473,14 - 
  Ιούνιος 333,97 487,72 - 
  Σεπτέμβριος 348,33 513,32 - 
  ∆εκέμβριος 406,50 574,61 - 
2007 Μάρτιος 419,13 598,79 - 
  Ιούνιος 460,04 646,41 - 
  Σεπτέμβριος 458,06 663,11 - 
  ∆εκέμβριος 467,23 664,33 - 
2008 Μάρτιος 459,61 655,99 - 
  Ιούνιος 473,77 672,28 - 
  Σεπτέμβριος 492,20 728,19 - 
  ∆εκέμβριος 506,13 732,05 - 
2009 Μάρτιος 523,42 814,94 - 
  Ιούνιος 546,06 864,22 - 
  Σεπτέμβριος 539,27 846,00 - 
  ∆εκέμβριος 569,86 857,27 748,44 
2010 Μάρτιος 571,02 880,03 765,81 
  Ιούνιος 600,93 952,51 797,16 
  Σεπτέμβριος 575,06 843,50 757,22 
  ∆εκέμβριος 573,21 827,70 743,15 
2011 Μάρτιος 549,41 799,86 696,07 
  Ιούνιος 541,16 762,96 689,31 
  Σεπτέμβριος 522,62 750,16 657,14 
  ∆εκέμβριος 476,82 697,59 599,84 
2012 Μάρτιος 473,52 682,33 590,25 
  Ιούνιος 463,32 669,64 580,48 
  Σεπτέμβριος 452,89 671,37 603,56 
  ∆εκέμβριος 419,67 630,09 574,90 
(1) Συμπεριλαμβανομένης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας αλλά εξαιρουμένων των 

συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. 
 

Πηγή: ΚΤΚ. 

 


