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Άρθρο Γνώμης 

Νο 5 
Μάρτιος 2013 

Η Ώρα της Αλήθειας για την Κύπρο 

του Σωφρόνη Κληρίδη  

Αναπληρωτή Καθηγητή Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Η Κύπρος περνά σήμερα τις κρισιμότερες στιγμές της ιστορίας της. Το αποτέλεσμα του Eurogroup της 15ης Μαρτίου 

ήταν μια πολύ κακή απόφαση, τόσο για την Κύπρο όσο και για την Ευρώπη. Στην Κύπρο, η απόφαση καταστρατηγεί 

την κρατική εγγύηση των καταθέσεων μέχρι €100.000 και ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο τον τομέα 

παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τον μόνο ουσιαστικά τομέα που παρουσίαζε ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. 

Στην Ευρώπη, το γεγονός ότι το κούρεμα καταθέσεων είναι πλέον ένα πιθανό εργαλείο πολιτικής δημιουργεί 

κινδύνους αποσταθεροποίησης των τραπεζικών συστημάτων άλλων χωρών. Οι διεθνείς αντιδράσεις κατά της 

απόφασης του Eurogroup ήταν θυελλώδεις.  

Γιατί η Ευρώπη πήρε μια απόφαση τόσο έκδηλα τιμωρητική για μια χώρα μέλος της και ταυτόχρονα 

αποσταθεροποιητική για όλο το σύστημα;  Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι μια ισχυρή ομάδα χωρών μελών – με 

ηγέτιδα τη Γερμανία – θεώρησε ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή για να θέσει τέρμα στη λειτουργία της Κύπρου ως 

διεθνούς κέντρου παροχής  χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ενώ την ίδια στιγμή να δίνει και ένα μάθημα στους 

Ρώσους, οι οποίοι είναι οι κύριοι πελάτες. Η Γερμανία και άλλες χώρες έβλεπαν πάντα με αντιπάθεια το χαμηλό 

φορολογικό συντελεστή και τη Ρωσική δραστηριότητα στο νησί και είχαν ξαφνικά την ευκαιρία να διορθώσουν το 

πρόβλημα. 

Ανεξάρτητα του τι πιστεύει κανείς για την απόφαση του Eurogroup, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό γιατί η 

Κύπρος βρέθηκε σε αυτή τη δεινή θέση.  Κάπου γύρω στο 1990 η Κύπρος έθεσε ως στρατηγικό στόχο τη μετατροπή 

της σε διεθνές κέντρο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Με κύριο θέλγητρο τον πολύ χαμηλό εταιρικό φόρο για 

διεθνές επιχειρήσεις (συντελεστής 4,25%), τα κατάφερε μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να δημιουργήσει 

ένα σημαντικό τομέα διεθνών επιχειρήσεων. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση 

στον τομέα (παρά το ότι ο φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε στο 10%). Τεράστια κεφάλαια διακινούνταν μέσω 

Κύπρου, οδηγώντας σε ανάλογη μεγέθυνση του τραπεζικού τομέα και συσσώρευση μεγάλης ρευστότητας. 

Η ρευστότητα αυτή κάπου έπρεπε να διοχετευθεί. Οι τράπεζες επεκτάθηκαν στο εξωτερικό και έδιναν απλόχερα 

δάνεια με μοναδικό κριτήριο την εξασφάλιση υπό μορφή ακίνητης περιουσίας. Η άπλετη ρευστότητα οδήγησε σε 

συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων ενώ ο έντονος ανταγωνισμός για καταθέσεις ανέβασε τα επιτόκια σε ψηλά 

επίπεδα. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι: οι τράπεζες έβγαζαν μεγάλα κέρδη, οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης έκτιζαν 

ακατάπαυστα, οι καταναλωτές και επιχειρήσεις είχαν εύκολη πρόσβαση σε δανεισμό, και το κράτος επωφελείτο από 

μεγάλες εισροές φορολογικών εσόδων.  

Το πάρτι τελείωσε με την άφιξη της κρίσης το 2008. Η πτώση στις αξίες των ακινήτων μείωσε την αξία των 

εξασφαλίσεων των τραπεζών. Η επένδυση σε κρατικά ομόλογα της Ελλάδας αποδείχτηκε καταστροφική ενώ η 

μεγάλη κρίση που μαστίζει τη χώρα έχει τον ανάλογο αντίκτυπο στο το δανειακό χαρτοφυλάκιο των Κυπριακών 

τραπεζών στην Ελλάδα. Οι τράπεζες χρειάζονται τεράστια ποσά για ανακεφαλαιοποίηση, ποσά που το κράτος δεν 

διαθέτει. Η προσφυγή σε μνημόνιο είναι πλέον η μόνη λύση. Η προσαρμογή θα είναι πολύ οδυνηρή.  
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Η Κύπρος έχει κάθε δικαίωμα να αισθάνεται απογοήτευση – ακόμα και οργή – για τη μεταχείριση της οποίας έτυχε 

την περασμένη βδομάδα στο Eurogroup. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να αναγνωρίσει ότι σε αυτή τη θέση οδηγήθηκε 

κυρίως από δικά της λάθη. Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχει ήδη υποστεί σημαντικό πλήγμα από τα 

τελευταία γεγονότα ενώ οι τράπεζες βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση. Καθώς διέρχεται αυτή την κρίση, η Κύπρος θα 

πρέπει να ξανασκεφτεί το μοντέλο ανάπτυξής της. Έχει τη δυνατότητα να επανακτήσει σιγά-σιγά τη χαμένη 

αξιοπιστία της, ακόμα και να ξαναγίνει κέντρο παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το οποίο όμως θα λειτουργεί 

σε ένα πιο αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που θα αποκλείει την επανάληψη λαθών του παρελθόντος. Θα πρέπει 

παράλληλα να αναπτύξει κι άλλους τομείς της οικονομίας ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση από ένα τομέα ή μία χώρα. 

Η ανακάλυψη των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων δημιουργεί μια ελπιδοφόρα προοπτική η οποία πρέπει να τύχει 

σωστής διαχείρισης ώστε να αποδώσει τα αναμενόμενα. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ELIAMEP)- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

Βασ. Σοφίας, 10676 Αθήνα, | Tηλ. +30 210 7257 110 | Fax +30 210 7257 114 | E-mail info@crisisobs.gr     

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας – Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.crisisobs.gr     

Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των 

εκδηλώσεών του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες 

που δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του Ιδρύματος. 
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