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ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ «MOODY’S »
Ο Οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s µε ανακοίνωση του ηµεροµηνίας 4 Νοεµβρίου 2011
υποβάθµισε την µακροπρόθεσµη αξιολόγηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κατά δύο βαθµίδες από Baa1 σε
Baa3 και την βραχυπρόθεσµη αξιολόγηση κατά µία βαθµίδα από P-2 σε P-3. Παράλληλα οι εν λόγω νέες
αξιολογήσεις της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας τίθενται από τον Οίκο σε αρνητική παρακολούθηση.
Ο Οίκος αιτιολογεί την απόφασή του µε βάση τις πιο κάτω παραµέτρους:
1. Μεγάλη πιθανότητα ο τραπεζικός τοµέας να χρειαστεί κρατική στήριξη εντός του 2012 ως
αποτέλεσµα των µεγάλων αναµενόµενων διαγραφών λόγω της έκθεσης του σε οµόλογα του
ελληνικού δηµοσίου.
2. Αποκλεισµός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από τη διεθνή κεφαλαιαγορά µε αποτέλεσµα να
δηµιουργείται αυξηµένη πιθανότητα, η Κυπριακή Κυβέρνηση

να χρειαστεί έκτακτη επίσηµη

οικονοµική βοήθεια.
3. Η θεσµική αδυναµία η οποία, σύµφωνα µε τον Οίκο, ήταν µεγαλύτερη της αναµενόµενης για
αποδοχή και εφαρµογή των δηµοσιονοµικών και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που είναι
αναγκαίες για τη διόρθωση της αυξητικής τάσης του χρέους και για τη βελτίωση της
µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των δηµοσίων οικονοµικών.
Επιπρόσθετα, ο Οίκος Moody’s αιτιολογεί την απόφαση του να θέσει τις αξιολογήσεις της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας υπό αρνητική παρακολούθηση ένεκα της ανάγκης επακριβούς εκτίµησης των κινδύνων που
αναφέρονται πιο πάνω.
Οι παράγοντες που θα εξεταστούν σύντοµα από τον Οίκο Moody’s στην περίοδο αξιολόγησης είναι:


Οι ανάγκες κεφαλαιοποίησης του κυπριακού τραπεζικού συστήµατος οι οποίες προκύπτουν από τις
ζηµιές από τα ελληνικά οµόλογα και από το ελληνικό δανειοδοτικό χαρτοφυλάκιο των κυπριακών
τραπεζών, και



Οι διαρθρωτικές αλλαγές σε σηµαντικές κρατικές δαπάνες, όπως κρατικές συντάξεις και µισθολόγιο,
κοινωνικές παροχές και Αυτόµατη Τιµαριθµική Αναπροσαρµογή στον δηµόσιο τοµέα.
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Η Κυβέρνηση σε συνεργασία µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξετάζει την κατάσταση στο τραπεζικό
σύστηµα και λαµβάνει τα αναγκαία θεσµικά µέτρα για θωράκιση του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος από
τις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία (νοµοσχέδια για τη ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κρίσεων και
σύσταση Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας).
Η Κυβέρνηση επαναλαµβάνει την έκκληση της προς όλα τα πολιτικά κόµµατα για την υπερψήφιση του
Προϋπολογισµού του 2012 καθώς και των προτεινόµενων δηµοσιονοµικών µέτρων ως αναγκαίο βήµα προς
τη δηµοσιονοµική εξυγίανση.
Περαιτέρω, η Κυβέρνηση εντός του 2012 προτίθεται να ασκήσει αποφασιστική περιοριστική δηµοσιονοµική
πολιτική και να λάβει περισσότερα µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, µε σκοπό όπως - σε συνδυασµό µε
την στενή εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος από την Κεντρική Τράπεζα - να επανακτήσει την
εµπιστοσύνη των διεθνών αναλυτών και επενδυτών και επίσης να πετύχει θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης.
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