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ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ «STANDARD AND POOR’S» 
 
 

Μετά την ανακοίνωση στις 11 Αυγούστου 2011 για τοποθέτηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας υπό 

παρακολούθηση για πιθανή υποβάθµιση, ο Οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard and Poor’s 

αποφάσισε στις 26 Οκτωβρίου 2011, σύµφωνα µε ανακοίνωση του Οίκου που δηµοσιεύθηκε στις 27 

Οκτωβρίου 2011 την υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κατά µία 

βαθµίδα από ΒΒΒ+/Α-2 σε ΒΒΒ/Α-3. Ταυτόχρονα, η νέα µακροπρόθεσµη αξιολόγηση της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας (ΒΒΒ) διατηρείται υπό αρνητική παρακολούθηση. 

 

Ο Οίκος αιτιολογεί την απόφασή του µε δύο βασικές παραµέτρους: 

1. Ο αυξηµένος κίνδυνος για απώλειες των κυπριακών τραπεζών από µια ενδεχόµενη µεγαλύτερη 

αποµείωση ελληνικών οµολόγων ως µέρος της αναδιάρθρωσης του χρέους της Ελλάδας, και 

2. Η καθυστέρηση στην υιοθέτηση περαιτέρω µέτρων για βελτίωση της δοµής των δηµόσιων 

οικονοµικών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

 

Ο Οίκος αναφέρεται θετικά στην εξασφάλιση δανείου από την Ρωσική Οµοσπονδία, αφού αυτή θα καλύψει 

µεγάλος µέρος των χρηµατοδοτικών αναγκών του κράτους µέσα στο 2012, καθώς και στα έσοδα από τη 

δανειοδότηση οικοπέδων στην ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη) της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για 

εκµετάλλευση φυσικού αερίου. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Οίκου, οι εξελίξεις 

αυτές έχουν προσωρινό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν τη διάρθρωση των δηµόσιων οικονοµικών. 

 

Επιπρόσθετα, ο Οίκος σηµειώνει ότι για να σταθεροποιηθεί η αξιολόγηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στα 

υφιστάµενα επίπεδα, είναι απαραίτητη: 

• η ψήφιση του Προϋπολογισµού του 2012, µαζί µε τα επιπρόσθετα µέτρα δηµοσιονοµικής 

εξυγίανσης που εξήγγειλε η Κυβέρνηση (δηλ. στόχευση κοινωνικών παροχών, προσωρινή µη 

καταβολή της ΑΤΑ του 1ου εξαµήνου του 2012 και αύξηση του ΦΠΑ κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες),  

• η ικανότητα των κυπριακών τραπεζών να αντεπεξέλθουν στην αποµείωση της αξίας των ελληνικών 

οµολόγων χωρίς απευθείας κυβερνητική στήριξη και τέλος,  

• ότι η κυπριακή οικονοµία δεν θα επηρεαστεί περισσότερο λόγω των εξελίξεων στην Ελλάδα από τις 

υφιστάµενες προβλέψεις του Οίκου (ο Οίκος προβλέπει µηδενικούς ρυθµούς ανάπτυξης για το 2011 

και 2012 για την κυπριακή οικονοµία). 
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Η Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αναγνωρίζει τις προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η 

κυπριακή οικονοµία, λόγω των αρνητικών εξελίξεων από την κρίση χρέους στην Ευρώπη.  

 

Ως εκ τούτου, η Κυβέρνηση προτίθεται να ενεργήσει άµεσα και αποφασιστικά για τη λήψη όλων των 

απαραίτητων µέτρων, τόσο για την επίτευξη δηµοσιονοµικής εξυγίανσης όσο και για τη διαχείριση των 

προκλήσεων του τραπεζικού συστήµατος πάντοτε σε συνεργασία µε την Κεντρική Τράπεζα.  

 

Η Κυβέρνηση καλεί όλα τα πολιτικά κόµµατα όπως υπερψηφίσουν τον Προϋπολογισµό για το 2012 καθώς 

και όλα τα προτεινόµενα µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης έτσι ώστε να δοθεί το µήνυµα στις αγορές για 

αποφασιστική και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προκλήσεων από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.  
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