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Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για της Δεύτερη Αποστολή 

Επισκόπησης στην Κύπρο  

 

Επιτελικές ομάδες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) επισκέφθηκαν τη Λευκωσία από τις 29 

Οκτωβρίου μέχρι τις 7 Νοεμβρίου για τη δεύτερη τριμηνιαία επισκόπηση του οικονομικού 

προγράμματος της Κύπρου, το οποίο στηρίζεται από οικονομική βοήθεια από τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) και το ΔΝΤ. Οι αντικειμενικοί σκοποί του 

προγράμματος είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας στον χρηματοοικονομικό τομέα, η 

ενίσχυση της βιωσιμότητας των οικονομικών του δημοσίου, και η υιοθέτηση διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης με την παράλληλη προστασία 

της ευημερίας του πληθυσμού.     

 

Το πρόγραμμα της Κύπρου βρίσκεται σε καλό δρόμο. Όλοι οι δημοσιονομικοί στόχοι έχουν 

επιτευχθεί με σημαντικά περιθώρια, γεγονός που αντανακλά τη φιλόδοξη δημοσιονομική 

εξυγίανση που βρίσκεται σε εξέλιξη, τη συνετή εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς 

επίσης και μια λιγότερο σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση 

με τις αρχικές προβλέψεις. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προχωρούν επίσης. Επιπλέον, 

από την τελευταία επισκόπηση, υπήρξε σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση της 

ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης του χρηματοοικονομικού τομέα. Αυτό 

επέτρεψε μια περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στις πληρωμές από τον Ιούλιο, 

σύμφωνα με τα ορόσημα του οδικού χάρτη της κυβέρνησης. 

 

Η οικονομική κατάσταση παραμένει δύσκολη, αν και η ύφεση ήταν λιγότερο έντονη απ’ ότι 

αναμένονταν. Με βάση πρόσφατους δείκτες, η απόδοση της παραγωγής για το 2013 

προβλέπεται να συρρικνωθεί περίπου κατά 7,7 τοις εκατό, που είναι λιγότερο κατά μια 

εκατοστιαία μονάδα απ’ ότι είχε αρχικά προβλεφθεί. Οι τομείς του τουρισμού και των 

επαγγελματικών υπηρεσιών αποδείχθηκαν σχετικά ανθεκτικοί, ενώ συνεχίστηκε η σταδιακή 

βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης. Ένα θετικό σημάδι είναι οι νέες ξένες άμεσες 

επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα. Κοιτάζοντας εμπρός, με δεδομένη τη σημαντική ανάγκη 

να μειωθούν τα υψηλά επίπεδα χρέους στον ιδιωτικό τομέα, η απόδοση της παραγωγής 
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αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 4,8 τοις εκατό το 2014, και να ανακάμψει αρχίζοντας μόνο 

σταδιακά το 2015, με ώθηση από μη οικονομικές υπηρεσίες. Ωστόσο, οι κίνδυνοι σχετικά με 

τις προοπτικές παραμένουν ουσιαστικοί. 

 

Οι Αρχές έχουν κάνει σημαντικά άλματα στην ανακεφαλαιοποίηση και στην αναδιάρθρωση 

του χρηματοοικονομικού τομέα. Η Ελληνική Τράπεζα ανακεφαλαιοποιήθηκε επιτυχώς με 

ιδιωτικά κεφάλαια, περιλαμβάνοντας ξένες επενδύσεις και χωρίς στήριξη από το Δημόσιο. Η 

Τράπεζα της Κύπρου έχει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, και 

έχει δρομολογήσει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει σαν μεσοπρόθεσμο στόχο την 

επιστροφή της τράπεζας στην επίτευξη κερδών. Τα κεφάλαια της ανακεφαλαιοποίησης του 

συνεργατικού πιστωτικού τομέα έχουν εξασφαλισθεί σε ειδικό λογαριασμό χωρίς την 

ανάμειξη καταθετών. Έχει διορισθεί Διοικητικό Συμβούλιο για την Συνεργατική Κεντρική 

Τράπεζα και η αναδιάρθρωση του τομέα ήδη προχωρά με την ολοκλήρωση τεσσάρων 

συγχωνεύσεων που περιλαμβάνουν 28 οργανισμούς. 

   

Κοιτάζοντας εμπρός, η κύρια πρόκληση βρίσκεται στην αποκατάσταση των ισολογισμών 

των τραπεζών και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταθετών. Αυτά είναι δύο 

ουσιαστικά σημεία για την επανάληψη χορήγησης πιστώσεων στον ιδιωτικό τομέα, η οποία 

είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης. Η επιμελής εφαρμογή 

των σχεδίων αναδιάρθρωσης των τραπεζών θα είναι κρίσιμης σημασίας, περιλαμβανομένης 

της ανάγκης για προσπάθειες αναδιάρθρωσης των δανείων βιώσιμων δανειοληπτών με την 

παράλληλη αποθάρρυνση στρατηγικών χρεωκοπιών. Θα χρειαστεί να συνεχιστεί η 

χαλάρωση στους περιορισμούς πληρωμών σύμφωνα με τα ορόσημα του δημοσιευμένου 

οδικού χάρτη, μαζί με την παράλληλη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. 

Τελικά, οι Αρχές πρέπει να ενισχύσουν περισσότερο τα εποπτικά και ρυθμιστικά πλαίσια 

εφαρμογής, καθώς και το πλαίσιο εφαρμογής για το ξέπλυμα χρήματος. 

 

Η δημοσιονομική απόδοση παρέμεινε ισχυρή. Οι Αρχές διατήρησαν ένα συσσωρευτικό 

πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 0,7 τοις εκατό του ΑΕΠ  μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, 

πετυχαίνοντας άνετα τους στόχους του προγράμματος, γεγονός που καθιστά επίσης εφικτή 

την επίτευξη των στόχων για το τέλος του έτους. Με δεδομένα τα μέχρι σήμερα 

αποτελέσματα, το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2014 αναμένεται να είναι κατά περίπου 1 

τοις εκατό του ΑΕΠ χαμηλότερο απ’ ότι αρχικά αναμένονταν. Ο προϋπολογισμός του 2014 

παραμένει συντηρητικός σε μια προσπάθεια επίσπευσης ενός μέρους της εξυγίανσης που 

απαιτείται στα μελλοντικά έτη για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί ένα μακροπρόθεσμο 

πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα κατά 4 τοις εκατό του ΑΕΠ που είναι αρκετό για να 

τεθεί το δημόσιο χρέος σε μια σταθερή φθίνουσα πορεία.  

 

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προχωρούν. Έχει δημιουργηθεί μια δομή διακυβέρνησης 

για την υλοποίηση μιας φιλόδοξης μεταρρύθμισης στη φορολογική διοίκηση που έχει σαν 

στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εισπράξεων. Σημειώνεται επίσης πρόοδος στη 

μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, η οποία θα δρομολογήσει ένα 
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πρόγραμμα για ένα εγγυημένο κατ’ ελάχιστον εισόδημα που θα παρέχει οικονομική βοήθεια 

σε άτομα που έχουν ανάγκη, περιλαμβανομένων και εκείνων που δεν καλύπτονται σήμερα 

από το πρόγραμμα κοινωνικής αρωγής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό με δεδομένο τις 

δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν και να 

συμπληρωθούν με περαιτέρω βήματα για την προώθηση του προγράμματος ιδιωτικοποίησης 

στις επόμενες εβδομάδες.             

 

Η αυστηρή εφαρμογή του προγράμματος από την κυβέρνηση μέχρι τώρα είναι ευπρόσδεκτη. 

Ωστόσο, λόγω των κινδύνων που υπάρχουν ακόμη, η συνεχιζόμενη πλήρης και έγκαιρη 

εφαρμογή της πολιτικής παραμένει ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχία του 

προγράμματος.. 

 

Επόμενα βήματα: Το συμπέρασμα της παρούσας επισκόπησης αναμένεται ότι θα εξεταστεί 

από το Eurogroup, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΜΣ και από το Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΔΝΤ το Δεκέμβριο. Η έγκρισή του θα ανοίξει το δρόμο για την εκταμίευση €100 

εκατομμυρίων από τον ΕΜΣ και περίπου €86 εκατομμυρίων από το ΔΝΤ.  

 

 

 


