
2011



© ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012

Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80   
 1076 Λευκωσία
 Κύπρος

Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 
 1395 Λευκωσία
 Κύπρος

Τηλέφωνο +357 22714100

Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Επιμέλεια από το Γραφείο Επικοινωνίας, Εκδόσεων και Δημοσιεύσεων

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς
εφόσον αναφέρεται η πηγή.

ISSN (Έντυπη μορφή) 1450-2593
ISSN (Ηλεκτρονική μορφή) 1986-1036

Το χαρτί που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την έκθεση είναι πιστοποιημένo 
από το Forest Certification Council, το οποίο επιβεβαιώνει ότι ο αγοραστής
έχει συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη των δασών.



2011



Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  2 0 1 1

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή από το Διοικητή 6

2. Διοίκηση και Οργάνωση της ΚΤΚ  8

 2.1 Διοικητικό Συμβούλιο 8
 2.2 Ανώτερη Διευθυντική Ομάδα 10
 2.3 Διευθυντική και Οργανική Δομή 11

3. Οικονομικές Εξελίξεις 12

  Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις 12    
  Εγχώριες εξελίξεις 13    
   Νομισματικές εξελίξεις 13     
   Επιτόκια 14    
   Πληθωρισμός 16    
   Ζήτηση 17    
   Παραγωγή 17    
   Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 18    
   Χρηματοδότηση του ελλείμματος του ΙΤΣ 18    
   Συναλλαγματικές ισοτιμίες 18    
   Αγορά εργασίας, παραγωγικότητα και κόστος εργασίας 20    
   Δημόσια οικονομικά  21    
   Προβλέψεις 24    

4. Εργασiες της Τράπεζας 27

 4.1 Ρύθμιση και Εποπτεία του Τραπεζικού Τομέα 27
  Εποπτεία τραπεζικών ιδρυμάτων 27    
  Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο της τραπεζικής εποπτείας 28    
  (i)  Τροποποίηση του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου 28    
  (ii)  Τροποποιήσεις της Οδηγίας για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων 
    Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων 29    
  (iii) Οδηγίες για τον υπολογισμό της προληπτικής ρευστότητας σε ευρώ και ξένα νομίσματα 29    
  (iv) Οδηγία για τις Προϋποθέσεις Παροχής Επενδυτικών ή Παρεπόμενων Υπηρεσιών 
    και Άσκησης Επενδυτικών Δραστηριοτήτων από τις Τράπεζες 30    
  Εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα 30   
  Συνεργασία με άλλες εγχώριες και ξένες εποπτικές αρχές 32    

 4.2 Διασφάλιση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 32
  Μακρο-προληπτική ανάλυση 32    
  Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον τραπεζικό τομέα 33    
  Εθνική Επιτροπή Διασφάλισης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 34    
  Υποβολή ποσοτικών στοιχείων και χρηματοοικονομικών δεικτών 
  για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου προς διεθνείς οργανισμούς 34    
  Συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
  Συστημικού Κινδύνου και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών 34    
  Συμμετοχή σε συναντήσεις με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών 
  και οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 35    
  Νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση και επίλυση χρηματοοικονομικών κρίσεων 35    
  Διαχείριση Ταμείων Προστασίας Καταθετών και Επενδυτών Πελατών Τραπεζών 36    
   Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων 36    
   Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών 37    

 4.3 Αδειοδότηση 37
  Τραπεζικά ιδρύματα 38    
  Ιδρύματα πληρωμών 39    
  Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος 40    
  Διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια 40    

 4.4 Συστήματα Πληρωμών και Διακανονισμού Συναλλαγών 40
  Νομικό πλαίσιο 41    
  Συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών 41    
  Ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA - Single Euro Payments Area) 42    



3Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

  Επίβλεψη συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού 42    
  T2S  43    
  ΚΑΠ - Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για εκδότες ακάλυπτων επιταγών  43    
  TARGET2 43    
  Ηλεκτρονικός συμψηφισμός επιταγών  43    
  Μείωση της χρήσης επιταγών ως μέσο πληρωμής  43    

 4.5 Έκδοση Tραπεζογραμματίων και Kερμάτων Eυρώ  44
  Κύκλος του νομίσματος  44    
  Παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ που εντοπίστηκαν στην Κύπρο κατά το 2011 44    
  Νομισματικές εξελίξεις 45    
  •	 Συλλεκτικό	σετ	 45				
  •	 Αναμνηστικό	κέρμα	 45				
  •	 Πωλήσεις	κερμάτων	ευρώ	και	άλλων	νομισματικών	ειδών		 45				
  •	 Ιστοσελίδα	ηλεκτρονικού	εμπορίου		 45				
  Απόσυρση της κυπριακής λίρας  45    

 4.6 Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες  45
  Συμμετοχή στη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ 47    
  Συμμετοχή στα προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 47    
  Εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής 47    

 4.7 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 48
  •	 Επιτοκιακός	κίνδυνος 48    
  •	 Πιστωτικός	κίνδυνος	 49				
  •	 Συναλλαγματικός	κίνδυνος	 49				
  Επείγουσα παραχώρηση ρευστότητας 50    

 4.8 Οικονομική Έρευνα και Συναφείς Δραστηριότητες  50
  Οικονομικό Δελτίο 50    
  Βιβλίο κυπριακής οικονομίας 50    
  Στήριξη Διοικητή και συμμετοχές σε επιτροπές και ομάδες εργασίας του ΕΣΚΤ 50    
  Άλλες ερευνητικές δραστηριότητες 51     
  Επισκέψεις ξένων εμπειρογνωμόνων και δημόσια επικοινωνία 53    

 4.9 Στατιστική  54
  Νομισματικές χρηματοπιστωτικές στατιστικές  54    
  Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί  55    
  Εξωτερικές στατιστικές  55    
  Δημοσιονομικές και γενικές οικονομικές στατιστικές  57    

 4.10 Πληροφορική  58
  Έργα υποδομής  58    
  Έργα εφαρμογής/συντήρησης συστημάτων πληροφορικής  58    
  Ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής  59    

 4.11 Ανθρώπινο Δυναμικό, Οργάνωση και Μεθόδοι  59
  Αυτοματοποίηση συστημάτων  59    
  Αξιοποίηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού  59    
  Διοικητική υποστήριξη  60    
  Θέματα οργάνωσης  60    

 4.12 Ασφάλεια και Υγεία 60

 4.13 Ασφάλεια και Εγκαταστάσεις  61

5. Οικονομικές Καταστάσεις 2011  63
  Ισολογισμός κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 64    
  Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως για την περίοδο 01 Ιαν. - 31 Δεκ. 2011 66    
  Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων  67    
  Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή  86    



Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  2 0 1 1

4

ΠΙΝΑΚΕΣ

3.1	 Δάνεια	προς	εγχώρια	νοικοκυριά		 	 	 14			

3.2	 Καταθέσεις	από	εγχώρια	νοικοκυριά		 	 	 14			

3.3	 Οικονομική	δραστηριότητα	σε	βασικούς	τομείς	σε	σταθερές	τιμές	2005		 	 	 18			

3.4	 Ισοζύγιο	πληρωμών		 	 	 19			

3.5		 Λογαριασμοί	της	γενικής	κυβέρνησης		 	 	 22			

3.6	 Προβλέψεις	Κεντρικής	Τράπεζας	της	Κύπρου		 	 	 25			

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ	 	 	 			

3.1	 ΑΕΠ	σε	επιλεγμένες	χώρες		 	 	 12			

3.2	 Πληθωρισμός	σε	επιλεγμένες	χώρες		 	 	 12			

3.3	 Επιτόκια	νέων	δανείων	των	ΝΧΙ	σε	ευρώ	προς	κατοίκους	της	ζώνης	του	ευρώ		 	 	 15			

3.4	 Επιτόκια	νέων	καταθέσεων	σε	ΝΧΙ	σε	ευρώ	από	κατοίκους	στη	ζώνη	του	ευρώ		 	 	 15			

3.5	 Εναρμονισμένος	πληθωρισμός	στην	Κύπρο	και	ζώνη	του	ευρώ		 	 	 17			

3.6	 Επιλεγμένες	ισοτιμίες	έναντι	του	ευρώ		 	 	 20			

3.7	 Σταθμισμένη	συναλλαγματική	ισοτιμία	του	κυπριακού	νομίσματος	(στάθμιση	ΔΝΤ)		 	 	 20			

3.8	 Ετήσια	ποσοστιαία	μεταβολή	απασχόλησης	και	ποσοστό	ανεργίας		 	 	 21			

3.9	 Ονομαστική	δαπάνη	ανά	μισθωτό,	παραγωγικότητα	και	μοναδιαίο	εργατικό	κόστος		 	 	 21			

3.10	 Διαφορά	αποδόσεων	κρατικών	ομολόγων	έναντι	αντίστοιχων	γερμανικών	ομολόγων	 	 	 23			

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ



Σημείωση:	Τελευταία	ημερομηνία	ενημέρωσης	των	στατιστικών	στοιχείων	είναι	η	31η	Ιανουαρίου	2012.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ		 	 	 			

	 ΑΕΠ	 Ακαθάριστο	Εγχώριο	Προϊόν	 	 	 			

	 ΔΝΤ	 Διεθνές	Νομισματικό	Ταμείο	 	 	 			

	 ΔΣ		 Διοικητικό	Συμβούλιο	 	 	 			

	 ΕΕ		 Ευρωπαϊκή	Ένωση	 	 			 			

	 ΕΚΤ		 Ευρωπαϊκή	Κεντρική	Τράπεζα	 	 	 			

	 ΕνΔΤΚ		 Εναρμονισμένος	Δείκτης	Τιμών	Καταναλωτή	 	 	 			

	 ΕΣΚΤ		 Ευρωπαϊκό	Σύστημα	Κεντρικών	Τραπεζών	 	 	 			

	 ΕΣΛ	95		 Ευρωπαϊκό	Σύστημα	Λογαριασμών	1995	 	 	 			

	 Eurostat		 Στατιστική	Υπηρεσία	των	Ευρωπαϊκών	Κοινοτήτων	 	 	 			

	 ΙΤΣ		 Ισοζύγιο	Τρεχουσών	Συναλλαγών	 	 	 			

	 ΚΑΚΜΑ		 Κεντρικό	Αποθετήριο	Κεντρικό	Μητρώο	Αξιών	 	 	 			

	 ΚΑΠ		 Κεντρικό	Αρχείο	Πληροφοριών	 	 	 			

	 ΚΟΧΑ		 Κρατικά	Ονομαστικά	Χρεόγραφα	Αναπτύξεως	 	 	 			

	 ΚΤΚ		 Κεντρική	Τράπεζα	της	Κύπρου	 	 	 			

	 ΜΣΙ	ΙΙ		 Μηχανισμός	Συναλλαγματικών	Ισοτιμιών	ΙΙ      

	 ΝΧΙ		 Νομισματικά	Χρηματοπιστωτικά	Ιδρύματα	 	 	 			

	 ΟΝΕ		 Οικονομική	και	Νομισματική	Ένωση	 	 	 			

	 ΣΥΚ		 Στατιστική	Υπηρεσία	της	Κυπριακής	Δημοκρατίας	 	 	 			

	 SEPA		 Ενιαίος	Χώρος	Πληρωμών	σε	Ευρώ	 	 	 			

	 ΣΧΑ		 Στρατηγικά	Χαρτοφυλάκια	Αναφοράς	 	 	 			

	 XAK		 Χρηματιστήριο	Αξιών	Κύπρου	 	 	 			

	 ECOFIN		 Συμβούλιο	των	Υπουργών	Οικονομικών	της	ΕΕ	 	 	 			

	 ECP		 Ευρωπαϊκά	Εμπορικά	Χρεόγραφα	 	 	 			

	 SDDS		 Ειδικό	Πρότυπο	Διάδοσης	Στοιχείων	 	 	 			

 SDW  Statistical Data Warehouse      

	 TARGET		 Διευρωπαϊκό	Αυτοματοποιημένο	Σύστημα	Ταχείας	Μεταφοράς	Κεφαλαίων	σε	Συνεχή	Χρόνο	 	 			

	 TARGET2		 Διευρωπαϊκό	Αυτοματοποιημένο	Σύστημα	Ταχείας	Μεταφοράς	Κεφαλαίων	και	Διακανονισμού	σε	Συνεχή	Χρόνο	

	 TΧΑ		 Τμήμα	Χρηματοοικονομικών	Αγορών	 					 	 			

ΣΥΜΒΟΛΑ	 	 	 	 			

	 £	 Κυπριακή	λίρα	 	 	 			

	 €		 Ευρώ	 	 	 			

	 ST£		 Στερλίνα	 	 	 			

Χιλιάδες,	εκατομμύρια	και	δισεκατομμύρια	διαχωρίζονται	με	μια	τελεία	(.)	και	δεκαδικοί	διαχωρίζονται	με	ένα	κόμμα	(,). 
Σε	ορισμένες	περιπτώσεις,	τα	συνολικά	ποσά	στους	σχετικούς	Πίνακες	μπορεί	να	μην	συμποσούνται	λόγω	στρογγυλοποίησης.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ

5Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ



Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  2 0 1 1

6

Στις αρχές του 2011 επικρατούσαν συνθήκες 
αβεβαιότητας στην κυπριακή οικονομία λόγω 
της σοβαρής ανησυχίας που προέκυψε από τις 
δημοσιονομικές ανισορροπίες, οι οποίες είχαν 
αναπτυχθεί κατά τα προηγούμενα έτη. Οι ανησυχίες 
ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της απότομης 
αύξησης των δημοσίων δαπανών με ρυθμό ο οποίος 
ξεπέρασε σημαντικά τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης 
του ΑΕΠ, αλλά και των προβλεπόμενων περαιτέρω 
αυξήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας 
αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών. Παρόλο 
που το πρόβλημα είχε αναγνωριστεί, οι σημαντικές 
καθυστερήσεις στη λήψη διορθωτικών μέτρων 
διάβρωσαν την αξιοπιστία της Δημοκρατίας και, από 
το Μάιο του 2011, η κυβέρνηση έχασε την πρόσβαση 
στο δανεισμό από τις διεθνείς αγορές.
 Παρά την αστάθεια, η οικονομία παρουσίασε 
ανάπτυξη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011, η οποία 
όμως δεν ήταν αρκετή για να περιορίσει την αύξηση 
του ποσοστού ανεργίας. Ωστόσο, το δεύτερο εξάμηνο 
η οικονομία επέστρεψε σε ύφεση, με σημαντική 
μείωση του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του έτους και 
περαιτέρω μείωση το τέταρτο τρίμηνο. Οι εξελίξεις 
αυτές ήταν το αποτέλεσμα της καταστροφής του 
ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Βασιλικό στις 11 
Ιουλίου 2011 και της επακόλουθης επίπτωσης στην 
παραγωγή και στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
και των επενδυτών. Στην επιδείνωση συνέβαλαν 
επίσης οι αρνητικές εξελίξεις στην Ελλάδα και η 
αδύναμη ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία επηρεάστηκε 
αρνητικά από την εμβάθυνση της κρίσης χρέους. Η 
ύφεση οδήγησε σε περαιτέρω σημαντική αύξηση 
της ανεργίας. Σύμφωνα με εποχικά διορθωμένα 
στοιχεία της Eurostat, η ανεργία έφθασε στο 9,3% το 
Δεκέμβριο του 2011, ένα πρωτοφανές ποσοστό για 
την Κύπρο.
 Η αδυναμία πρόσβασης στις διεθνείς αγορές 
από την κυπριακή κυβέρνηση, σε συνδυασμό με 

τις διαδοχικές υποβαθμίσεις της Δημοκρατίας από 
τους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης σε ένα 
βεβαρυμένο οικονομικό περιβάλλον, και η επιδείνωση 
στην Ελλάδα οδήγησαν και σε υποβαθμίσεις των 
κυπριακών τραπεζών. Σύμφωνα με αναλυτές, βασική 
αιτία για την υποβάθμιση των κυπριακών τραπεζών 
είναι η μειωμένη ικανότητα του κράτους να στηρίξει 
το τραπεζικό του σύστημα, σε περίπτωση ανάγκης. 
 Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν μετά τις αποφάσεις των 
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 21 Ιουλίου και 26 Οκτωβρίου 2011 για 
την επιβολή «κουρέματος» στα ελληνικά κρατικά 
ομόλογα, οι οποίες υποχρέωσαν τις τράπεζες να 
αποδεχτούν ζημιές στα χαρτοφυλάκιά τους.
 Το κούρεμα του ελληνικού χρέους προκάλεσε 
ζημιές στις κυπριακές τράπεζες, αλλά η πρόκληση 
κρίνεται ως διαχειρίσιμη. Ήδη, στις περιπτώσεις που 
ήταν απαραίτητο, οι τράπεζες ετοίμασαν σχέδια 
ανακεφαλαιοποίησης. Η ΚΤΚ έχει αξιολογήσει και έχει 
εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια, ενώ παρακολουθεί στενά 
την εφαρμογή τους.
 Οι εξελίξεις στην Ελλάδα έχουν δημιουργήσει 
μια αρνητική αλληλεπίδραση, αφού η υποβάθμιση 
της Δημοκρατίας ασκεί πίεση στις αξιολογήσεις του 
τραπεζικού τομέα, ενώ ο τραπεζικός τομέας ενισχύει 
περαιτέρω την αρνητική πίεση στην αξιολόγηση της 
Δημοκρατίας. Γεγονός το οποίο τονίζει την ανάγκη 
αποκατάστασης της βιωσιμότητας των δημοσίων 
οικονομικών, ώστε να σταματήσει ο αρνητικός 
φαύλος κύκλος στην οικονομία.
 Μετά τον ανασχηματισμό του Υπουργικού 
Συμβουλίου τον Αύγουστο, η δημοσιονομική πολιτική 
τέθηκε σε άλλη βάση. Με την ισχυρή καθοδήγηση 
του Υπουργού Οικονομικών και την εποικοδομητική 
συνεργασία της Βουλής, θεσπίστηκαν σημαντικά 
νομοθετικά μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης 
αλλά και μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, 
περιλαμβανομένων μέτρων που αφορούν στις 

1. ΕΙΣΑΓΩΓH ΑΠO ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤH
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συντάξεις. Ο συνδυασμός των εν λόγω μέτρων 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση 
της μακροπρόθεσμης δημοσιονομικής εξυγίανσης. 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο στόχος για 
δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω του 3% ως ποσοστό 
του ΑΕΠ για το 2012 είναι εφικτός εάν εφαρμοστούν 
πλήρως και αμέσως όλα τα εγκριθέντα μέτρα. 
Παρ’ όλες τις θετικές αυτές εξελίξεις, οι πρόσφατες 
υποβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας και των 
τραπεζών υποδεικνύουν ότι απαιτείται περισσότερη 
προσπάθεια ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη 
και να επανακτηθεί η αξιοπιστία της Δημοκρατίας. 
 Η επιτυχής εφαρμογή των σχεδίων 
ανακεφαλαίωσης των κυπριακών τραπεζών είναι 
ουσιαστικής σημασίας για τη διατήρηση ισχυρής 
βάσης για οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, η 
αποκατάσταση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και 
της εμπιστοσύνης των αγορών αποτελεί προϋπόθεση 
για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και υψηλής 

απασχόλησης. Η εφαρμογή του Δημοσιονομικού 
Συμφώνου, το οποίο υπογράφηκε από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας στις 2 Μαρτίου 2012, καθώς 
και περαιτέρω δομικές μεταρρυθμίσεις είναι 
απαραίτητες ώστε να σταματήσει ο φαύλος κύκλος 
ο οποίος ταλαιπώρησε την οικονομία το 2011. Η 
δημοσιονομική πολιτική πρέπει να συνεχίσει να 
επικεντρώνεται στον περιορισμό των δημοσίων 
δαπανών. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως μέσω περικοπών 
σε μη παραγωγικές δαπάνες ώστε να αποφευχθεί 
υπονόμευση της οικονομικής ανάπτυξης. Η μείωση 
των μη παραγωγικών δαπανών θα απελευθερώσει 
πόρους για επενδύσεις, ενώ θα αυξήσει την 
παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. Σε συνδυασμό 
με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τέτοια πολιτική 
θα ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα δημιουργήσει 
θέσεις εργασίας και θα αυξήσει το βιοτικό επίπεδο στο 
νησί. 

Δρ. Αθανάσιος Ορφανίδης
Διοικητής
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2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΤΚ
2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αθανάσιος Ορφανίδης 
Διοικητής και Πρόεδρος από τις 2 Μαΐου του 2007.

Μάριος Κλείτου 
Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος της Baker Tilly 
Klitou και κάτοχος επαγγελματικών τίτλων από 
το Institute of Chartered Accountants in England 
and Wales και από το Chartered Association of 
Certified Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών 
Κύπρου (ΣΕΛΚ) και Μέλος της Επιτροπής Διεθνών 
Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας και Ξένων Επενδύσεων του 
ΣΕΛΚ. Είναι επίσης μέλος του Chamber of Financial 
Auditors of Romania (CAFR) και μέλος του Body of 
Expert Accountants and Chartered Accountants in 
Romania (CECCAR). Είναι επίσης μέλος του ΔΣ και 
Ταμίας του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης 
Επενδύσεων (CIPA) (δεύτερη θητεία).  Διετέλεσε μέλος 
του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων 
του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 
2003 μέχρι το 2008 και μέλος του ΔΣ της Κυπριακής 
Τράπεζας Αναπτύξεως Λτδ από το 2005 μέχρι το 
2008. Το 2011 εξελέγη μέλος του Συμβουλευτικού 
Προεδρείου του Ευρωπαϊκού κλάδου της Baker Tilly 
International. Διορίστηκε μέλος του ΔΣ της ΚΤΚ τον 
Απρίλιο του 2008.

Νίκος Κωνσταντίνου 
Κατέχει πανεπιστημιακό δίπλωμα σε συστήματα 
πληροφορικής, μεταπτυχιακό στη διοίκηση 
επιχειρήσεων και τον επαγγελματικό τίτλο του 
εγκεκριμένου λογιστή / ελεγκτή από το Ηνωμένο 
Βασίλειο.  Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκρι-
μένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).   Από το 2002 είναι 
διευθύνων συνέταιρος σε ελεγκτικό / συμβουλευτικό 
οίκο καθώς επίσης, σύμβουλος στρατηγικής και 
ανάπτυξης σε εταιρείες με έδρα την Ευρώπη και Ασία.  
Διορίστηκε μέλος του ΔΣ της ΚΤΚ το Δεκέμβριο του 
2008.

Ανδρέας Μάτσης 
Επιχειρηματίας και Αντιπρόεδρος του Κυπριακού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ). 
Διετέλεσε Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου από το 2002 μέχρι 
το 2008 και Μέλος της Επιτροπής Νομισματικής 
Πολιτικής της ΚΤΚ από το 2000 μέχρι το 2007. 
Διορίστηκε μέλος του ΔΣ της ΚΤΚ το Δεκέμβριο του 
2008.

Αθανάσιος 
Ορφανίδης

Μάριος
Κλείτου

Νίκος 
Κωνσταντίνου 

Ανδρέας 
Μάτσης 
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Πάμπος Παπαγεωργίου 
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στην 
Πολιτική Φιλοσοφία. Από το 1991 εργάζεται στο 
Κέντρο Ερευνών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου όπου σήμερα, είναι υπεύθυνος κοινωνικο-
οικονομικής και πολιτικής έρευνας. Διετέλεσε 
μέλος του ΔΣ της Αρχής Τηλε πικοινωνιών Κύπρου 
(ΑΤΗΚ) από το 2000 μέχρι το 2006. Διετέλεσε μέλος 
του ΔΣ της ΚΤΚ από το Δεκέμβριο του 2008 έως το 
Φεβρουάριο του 2011.

Χαράλαμπος Αχνιώτης 
Πρωτοδιορίστηκε στην ΚΤΚ το 1963. Από το 
1992 μέχρι το 2002 ήταν Πρώτος Ανώτερος 
Διευθυντής στη Διεύθυνση Οικονομικών Ερευνών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών και από το 2002 μέχρι 
το 2009 υπηρέτησε ως Σύμβουλος του Διοικητή 
της ΚΤΚ. Στο διάστημα 2000-2007 διετέλεσε μέλος 
της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της ΚΤΚ, 
ενώ ήταν επίσης υπεύθυνος για τις προ-ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις της Κύπρου στον τομέα της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Διετέλεσε 
επίσης αναπληρωτής του Διοικητή στο Γενικό και 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ από το 2004 έως 
το 2009. Διορίστηκε μέλος του ΔΣ της ΚΤΚ το Μάιο 
του 2009.

Λούης Χριστοφίδης
Απέκτησε το διδακτορικό του τίτλο από το 
Πανεπιστήμιο British Columbia του Καναδά το 1973. 
Μεταξύ των ετών 1972 και 2002 διετέλεσε μέλος του 
ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Guelph 
του Καναδά και, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1987-
1997, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών στο ίδιο 
Πανεπιστήμιο.  Το 2002, αφού επέστρεψε στην Κύπρο, 
εξελέγη Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και το 2006 Κοσμήτορας της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.  Είναι 
ερευνητικός συνεργάτης του CESifo και ερευνητής 
του IZA της Γερμανίας, κριτής σε πολλά επιστημονικά 
περιοδικά των Οικονομικών και στα ιδρύματα 
προώθησης έρευνας του Καναδά, των Ηνωμένων 
Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διετέλεσε 
εξωτερικός κριτής σε διάφορα πανεπιστήμια και 
σύμβουλος κυβερνητικών οντοτήτων του Καναδά 
και της ΕΕ. Πρόσφατα ανέλαβε ως επιμελητής του 
επιστημονικού περιοδικού Ekonomia, το οποίο 
εκδίδεται από την Κυπριακή Εταιρεία Οικονομικών 
Μελετών και το Τμήμα Οικονομικών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2011, είναι μέλος του 
Κυπριακού Επιστημονικού Συμβουλίου. Διορίστηκε 
ως Σύμβουλος στο ΔΣ της KTK το Νοέμβριο του 2011.

Πάμπος 
Παπαγεωργίου 

Χαράλαμπος 
Αχνιώτης 

Λούης 
Χριστοφίδης
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2.2 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2011

Α. Ορφανίδης
Διοικητής

Κ. Πουλλής
Ανώτερος Διευθυντής
•	Τμήμα	Εποπτείας	&	

Ρύθμισης Τραπεζικών 
Ιδρυμάτων

•	Υπηρεσία	Αδειοδότησης

Κ. Ζίγκας
Ανώτερος Διευθυντής

•	Τμήμα	
Χρηματοοικονομικών 

Αγορών
•	Υπηρεσία	Διαχείρισης	

Κινδύνων
•	Τμήμα	Συστημάτων	

Πληρωμών	&	Λογιστικών	
Υπηρεσιών

Φ. Φρανκ
Ανώτερη Διευθύντρια
•	Τμήμα	Στατιστικής

•	Τμήμα	Πληροφορικής

Γ. Συρίχας
Ανώτερος Διευθυντής
•	Τμήμα	Οικονομικών	

Ερευνών
•	Τμήμα	Διασφάλισης	
Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας
•	Γραφείο	Διοικητή

Κ. Παπαδόπουλος
Ανώτερος Διευθυντής
•	Τμήμα	Τραπεζικών	

Εργασιών Εσωτερικού
•	Τμήμα	Ανθρώπινου	

Δυναμικού, 
Οργάνωσης 
&	Μεθόδων

Σπ. Σταυρινάκης
Ανώτερος Διευθυντής
•	Τμήμα	Ασφάλειας	&	

Τεχνικής Υποστήριξης 
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Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις
Το 2011 η διεθνής οικονομία επανήλθε σε 
τροχιά ύφεσης, αφού μια σειρά από δυσμενείς 
εξελίξεις επέδρασαν αρνητικά στην οικονομική 
δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, στην Ευρώπη η κρίση 
χρέους συνέχισε να παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις, 
προκαλώντας αρνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
κινδύνων στο δημοσιονομικό και χρηματοπιστωτικό 
τομέα και της πραγματικής οικονομίας. Επιπλέον, 
η αντιπαράθεση αναφορικά με την αύξηση του 
ανώτατου ορίου για το δημόσιο χρέος στις ΗΠΑ 
υπονόμευσε την εμπιστοσύνη των αγορών στη 
χάραξη πολιτικής. Επίσης, ο καταστροφικός σεισμός 
στην Ιαπωνία προκάλεσε διαταραχές στην παγκόσμια 
παραγωγή, ενώ οι πολιτικές αναταραχές σε ορισμένες 
πετρελαιοπαραγωγές χώρες δημιούργησαν ανοδικές 
πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου. 
 Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, οι καθοδικοί 
κίνδυνοι επί της οικονομικής δραστηριότητας 
συνέχισαν να αυξάνονται, μειώνοντας την επενδυτική 
εμπιστοσύνη σε πρωτοφανή επίπεδα. Οι κυβερνήσεις 
της ζώνης του ευρώ υιοθέτησαν συγκεκριμένα μέτρα 
προς αντιμετώπιση των προαναφερθέντων εξελίξεων 
αναφορικά με την κρίση χρέους, με κυριότερα εκείνα 
που συμφωνήθηκαν στις συνόδους κορυφής της ΕΕ 
την 21η Ιουλίου και την 26η Οκτώβριου 2011. Τα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συμφωνίες 
για μέτρα ολικής αντιμετώπισης της κρίσης στη 
ζώνη του ευρώ, καθώς και έγκριση βοήθειας για 
τις χώρες της ζώνης του ευρώ που αντιμετωπίζουν 
θέματα υπερβολικού χρέους και ρευστότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Παρά ταύτα, 
η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών και 
συνεπακόλουθα οι προοπτικές στη ζώνη του ευρώ 
αμφισβητήθηκαν έντονα από τις αγορές, με τις 
αποδόσεις των ομολόγων του Βελγίου, της Ιταλίας, 
της Ισπανίας και της Κύπρου να φτάνουν σε ιστορικά 
ψηλά επίπεδα. 

 Συγκεκριμένα, με βάση τις πιο πρόσφατες 
εκτιμήσεις για την πορεία της πραγματικής 
οικονομίας διεθνώς μέχρι και την τελευταία ημέρα 
αναθεώρησης των στοιχείων στην παρούσα Έκθεση, 
η άνοδος του ΑΕΠ υπολογίζεται στο 1,5% στη ζώνη 
του ευρώ το 2011, στο 1,7% στις ΗΠΑ, στο 0,8% στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στην Ιαπωνία εκτιμάται πως 
καταγράφηκε μείωση κατά 0,6% (Διάγραμμα 3.1).
 Οι ανοδικές τάσεις που παρατηρήθηκαν στον 
πληθωρισμό των ανεπτυγμένων οικονομιών το πρώτο 
εξάμηνο του έτους μετριάστηκαν στη συνέχεια, 
λόγω κυρίως της επιβράδυνσης της οικονομικής 
δραστηριότητας σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, 
ο πληθωρισμός ανήλθε κατά μέσο όρο στο 2,7%, 

3. Οικονομικές Εξελίξεις
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3,2%, 4,5% και -0,3% στη ζώνη του ευρώ, στις ΗΠΑ, 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιαπωνία, αντίστοιχα 
(Διάγραμμα 3.2, σελ. 12). Στις αναδυόμενες 
οικονομίες, ο πληθωρισμός παραμένει σε σχετικά 
ψηλότερα επίπεδα. Υπό τις πιο πάνω συνθήκες, οι 
μεγάλες κεντρικές τράπεζες διατήρησαν τα επιτόκιά 
τους σε χαμηλά επίπεδα κατά το 2011, παραχωρώντας 
παράλληλα μεγάλες ποσότητες ρευστότητας στα 
τραπεζικά συστήματα. Η ΕΚΤ, αν και αρχικά εφάρμοσε 
αυστηρότερη αντιπληθωριστική πολιτική απ’ ότι η 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η Τράπεζα της 
Αγγλίας, προχώρησε στο τέλος του 2011 σε χαλάρωση 
της νομισματικής της πολιτικής, λόγω της απότομης 
επιβράδυνσης της ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ και 
της αναταραχής στις χρηματαγορές. Συγκεκριμένα, το 
Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2011, η ΕΚΤ προέβη σε 
μείωση των βασικών της επιτοκίων κατά 25 μονάδες 
βάσης αντίστοιχα, ενώ εξακολούθησε να παρέχει 
αυξημένες ποσότητες ρευστότητας προς το τραπεζικό 
σύστημα. Επίσης, στις 7 Αυγούστου του 2011 η ΕΚΤ 
άρχισε και πάλι να εφαρμόζει ενεργά το Πρόγραμμα 
για τις Αγορές Τίτλων (Securities and Markets 
Programme), στόχος του οποίου είναι η μείωση 
των πιέσεων στις αποδόσεις των κυβερνητικών 
ομολόγων. Μέχρι την τελευταία ημέρα ενημέρωσης 
των στοιχείων η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και 
η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησαν τα βασικά τους 
επιτόκια αμετάβλητα, μεταξύ 0%-0,25% και 0,5% 
αντίστοιχα. Το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης 
της ΕΚΤ βρισκόταν στο 1%.
 Οι σημαντικές εντάσεις συνέβαλαν στην αύξηση 
της απροθυμίας των επενδυτών για κινδυνοφόρες 
επενδύσεις, καθώς και στην αύξηση στις τιμές του 

χρυσού και των ασφαλέστερων κρατικών ομολόγων 
το 2011, αντικατοπτρίζοντας την ανησυχία των 
επενδυτών για τις προοπτικές ορισμένων οικονομιών. 
Χαρακτηριστικά, από την αρχή του έτους ο δείκτης DJ 
Eurostoxx και ο ιαπωνικός Nikkei κατέγραψαν μείωση 
17%,	ενώ	ο	S&P500	έμεινε	αμετάβλητος	για	το	2011.
 Συνολικά, η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας 
απειλείται, κυρίως, από τη μεγαλύτερη πιθανότητα 
πραγματοποίησης των καθοδικών κίνδυνων στη 
ζώνη του ευρώ. Οι τελευταίες προβλέψεις διεθνών 
οργανισμών και αναλυτών για το 2012, συγκλίνουν 
προς μείωση 0,2% του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και 
αύξηση 1,8% στις ΗΠΑ, 0,5% στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και 1,7% στην Ιαπωνία. Ο πληθωρισμός αναμένεται να 
φθάσει στο 1,6% στη ζώνη του ευρώ, 1,7% στις ΗΠΑ, 
2,6% στο Ηνωμένο Βασίλειο και -0,3% στην Ιαπωνία 
(Διαγράμματα 3.1 και 3.2, σελ. 12).

Εγχώριες εξελίξεις
Νομισματικές εξελίξεις 1,2

Ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των δανείων του 
εγχώριου ιδιωτικού τομέα το 2011 παρουσίασε 
σημαντική επιβράδυνση, φθάνοντας στο ιστορικά 
χαμηλό 5,0% το Δεκέμβριο του 2011 σε σύγκριση 
με 8,2% το Δεκέμβριο του 2010 αντικατοπτρίζοντας, 
κυρίως, τη μεγάλη επιβράδυνση που κατέγραψαν τα 
στεγαστικά δάνεια. Η εξέλιξη αυτή είναι συνυφασμένη 
με το ραγδαία επιδεινούμενο χρηματοοικονομικό 
περιβάλλον, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, την 
κάμψη στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα και 
το ψηλό κόστος δανεισμού. 
 Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης 
των δανείων σε εγχώριες μη χρηματοοικονομικές 

1. Όλα τα νομισματικά μεγέθη συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων, αφορούν στοιχεία εξαιρουμένης της ΚΤΚ ή/και των κεντρικών 
τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Σημειώνεται, επίσης, ότι τα στοιχεία που αναλύονται στην παρούσα ενότητα της Έκθεσης αναφέρονται 
σε κατοίκους Κύπρου και εξαιρούν τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο («brass plate companies») ώστε 
να επιτευχθεί διαχρονική συγκρισιμότητα των στατιστικών στοιχείων και να υποβοηθηθεί η εξαγωγή συμπερασμάτων.

2. Για λεπτομέρειες ως προς τον υπολογισμό, βλ. την έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές του Τμήματος Στατιστικής 
της ΚΤΚ στον ιστοχώρο της ΚΤΚ.
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επιχειρήσεις παρουσίασε επιβράδυνση στο 4,7% το  
Δεκέμβριο του 2011 σε σύγκριση με άνοδο 6,2% το 
Δεκέμβριο του 2010. Παρόμοια τάση επιβράδυνσης 
καταγράφεται και στον ετήσιο ρυθμό επέκτασης 
των δανείων σε εγχώρια νοικοκυριά (Πίνακας 3.1), 
καταγράφοντας άνοδο 4,9% το Δεκέμβριο του 2011 
σε σύγκριση με άνοδο 9,4% τον αντίστοιχο μήνα 
του 2010. Η κατηγορία των στεγαστικών δανείων 
παρουσίασε την εντονότερη επιβράδυνση από όλες 
τις κατηγορίες δανείων, με ρυθμό αύξησης της τάξης 
του 5,0% το Δεκέμβριο του 2011 σε σύγκριση με 14,3% 
την αντίστοιχη περίοδο του 2010, καταγράφοντας τη 
χαμηλότερη ετήσια άνοδο των τελευταίων ετών. 
 Όσον αφορά τις καταθέσεις, ο ετήσιος ρυθμός 
μεγέθυνσης των συνολικών καταθέσεων3 του 
εγχώριου ιδιωτικού τομέα συνέχισε να καταγράφει 
πορεία συνεχούς επιβράδυνσης, αντικατοπτρίζοντας 
την οικονομική αβεβαιότητα, φθάνοντας στο 1,1% 
το Δεκέμβριο του 2011 από 6,3% τον αντίστοιχο 
μήνα του 2010, αντικατοπρίζοντας την επιβράδυνση 
που κατέγραψε ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των 
καταθέσεων όλων των επιμέρους κατηγοριών.
 Παρόμοια πορεία ακολούθησαν και οι καταθέσεις 
από εγχώρια νοικοκυριά, οι οποίες αποτελούν το 

μεγαλύτερο μερίδιο των καταθέσεων του ιδιωτικού 
τομέα (Πίνακας 3.2), Αναλυτικότερα, ο ετήσιος 
ρυθμός μεγέθυνσής τους παρουσίασε επιβράδυνση 
στο 2,9% το Δεκέμβριο του 2011 σε σύγκριση με 
άνοδο 4,7% το Δεκέμβριο του 2010. Σημειώνεται 
ότι χαμηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης κατέγραψαν οι 
καταθέσεις προθεσμίας, ενώ αρνητική μεταβολή 
κατέγραψε ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των 
καταθέσεων υπό προειδοποίηση. 

Επιτόκια
Οι προαναφερθείσες χρηματοοικονομικές 
εξελίξεις του 2011 οδήγησαν παράλληλα και στη 
δημιουργία αυξητικών πιέσεων στα επιτόκια. Ως 
αποτέλεσμα, όλα τα επιτόκια των νέων δανείων και 
καταθέσεων (Διαγράμματα 3.3 και 3.4, σελ. 15) 
προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην Κύπρο 
κατέγραψαν αύξηση το 2011 σε σύγκριση με το 2010, 
ενώ αυξητική τάση σε σχέση με το προηγούμενο έτος 
επέδειξαν και τα αντίστοιχα επιτόκια στη ζώνη του 
ευρώ. Η δε ετήσια κατά μέσο όρο διαφορά μεταξύ 

3. Εξαιρουμένων των καταθέσεων προς ΝΧΙ.

    ΠΙΝΑΚΑΣ	3.1	Δάνεια	προς	εγχώρια	νοικοκυριά	(1),	(2)

Εγχώρια	νοικοκυριά	 100,0	 		9,4	 4,9
1.	Καταναλωτικά	δάνεια	 14,2	 		0,2	 -0,5							
2.	Στεγαστικά	δάνεια	 53,3	 14,3	 5,0							
3.	Λοιπά	δάνεια	 32,5	 		6,7	 7,3							

Πηγή: ΚΤΚ.     
(1) Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ΕΣΛ 95.   
(2) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά. 
(3) Υπολογίζεται στο υπόλοιπο του τελευταίου διαθέσιμου μήνα. Τo σύνολo μπορεί 
να μη δίνει το άθροισμα των επιμέρους, λόγω της στρογγυλοποίησης των αριθμών.

Υπόλοιπα
ως	%	του
συνόλου	(3)

Ετήσια
ποσοστιαία
μεταβολή

							2011	 												2010	 2011
								Δεκ.	 													Δεκ.	 Δεκ.

    

Εγχώρια	νοικοκυριά	 100,0	 4,7	 2,9								
Μίας	ημέρας	 14,7	 1,8	 2,0							
Προθεσμίας	 76,1	 6,3	 4,2								
μέχρι	2	έτη	 72,0	 7,1	 3,4							
άνω	των	2	ετών	 4,1	 -7,7	 20,3								
Υπό	προειδοποίηση	 9,2	 -2,4	 -5,1								
μέχρι	3	μήνες	 6,8	 -2,8	 -6,9						
άνω	των	3	μηνών	 2,4	 -0,9	 0,5							

Υπόλοιπα
ως	%	του
συνόλου	(3)

Ετήσια
ποσοστιαία
μεταβολή

							2011	 												2010	 2011
								Δεκ.	 													Δεκ.	 Δεκ.

ΠΙΝΑΚΑΣ	3.2	Καταθέσεις	από	εγχώρια	νοικοκυριά	(1),	(2)

Πηγή: ΚΤΚ.    
(1) Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση ΕΣΛ 95.   
(2) Συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν 
νοικοκυριά. 
(3) Υπολογίζεται στο υπόλοιπο του τελευταίου διαθέσιμου μήνα. Τα σύνολα μπορεί να μη 
δίνουν το άθροισμα των επιμέρους, λόγω της στρογγυλοποίησης των αριθμών.
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των δανειστικών επιτοκίων στην Κύπρο και στη ζώνη 
του ευρώ, διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο το 2011 
σε σχέση με το 2010. Αντίθετα, η ψαλίδα μεταξύ των 
καταθετικών επιτοκίων κατά την υπό επισκόπηση 
περίοδο μειώθηκε, λόγω της μεγαλύτερης ανόδου 
που κατέγραψαν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά επιτόκια. 
Ενδεικτικά, το μέσο επιτόκιο για δάνεια σε μη 
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις μέχρι €1 εκατ.4  στην 
Κύπρο κατέγραψε αύξηση από 6,64% το Δεκέμβριο 
του 2010 στο 7,39% το Δεκέμβριο του 2011. Στη ζώνη 
του ευρώ, η αντίστοιχη αύξηση στο προαναφερθέν 
μέσο επιτόκιο περιόρισε την ψαλίδα έναντι του 

κυπριακού στις 292 μονάδες βάσης το 2011 από 313 
μονάδες βάσης το 2010 (Διάγραμμα 3.3). 
 Όσον αφορά το μέσο επιτόκιο των δανείων προς 
νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς5 στην Κύπρο, 
αυτό κατέγραψε αύξηση, φθάνοντας στο 5,73% στο 
τέλος του 2011 σε σύγκριση με 5,16% στο τέλος του 
2010 (Διάγραμμα 3.3). Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο 
στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε επίσης, καταλήγοντας 
το Δεκέμβριο του 2011 στο 3,48% από 2,78% τον 
αντίστοιχο μήνα του 2010. Παράλληλα, το μέσο 
επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια6 προς νοικοκυριά 
στην Κύπρο ανέβηκε από 6,79% το Δεκέμβριο του 

4, 5, 6. Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.
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2010 στο 6,93% στο τέλος του 2011, ενώ στη ζώνη 
του ευρώ, το εν λόγω επιτόκιο αυξήθηκε στο 5,27% 
το Δεκέμβριο του 2011 από 5,16% τον αντίστοιχο 
μήνα του 2010, με τη μεταξύ τους ψαλίδα να 
διαμορφώνεται στις 166 μονάδες βάσης. 
 Όσον αφορά τις καταθέσεις, στην Κύπρο το 
μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων προθεσμίας μέχρι 
1 χρόνο από μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 
(Διάγραμμα 3.4, σελ. 15) αυξήθηκε από 3,25% στο 
τέλος του 2010 στο 3,70% το Δεκέμβριο του 2011, ενώ 
το αντίστοιχο επιτόκιο στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε 
από 1,19% στο τέλος του 2010 στο 1,50% στο τέλος 
του 2011. Αύξηση κατέγραψε, επίσης, και το μέσο 
επιτόκιο νέων καταθέσεων προθεσμίας μέχρι ενός 
έτους από νοικοκυριά στην Κύπρο, ενώ η μεγαλύτερη 
αύξηση που κατέγραψε το αντίστοιχο επιτόκιο στη 
ζώνη του ευρώ περιόρισε τη μεταξύ τους μέση ετήσια 
ψαλίδα στις 147 μονάδες βάσης το 2011 σε σύγκριση 
με 171 μονάδες βάσης το 2010.

Πληθωρισμός
Το 2011 ο εγχώριος Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) κατέγραψε αύξηση της τάξης 
του 3,5% σε σύγκριση με 2,6% το 2010. Η αύξηση 
αυτή οφείλεται, κυρίως, στους ψηλότερους ρυθμούς 
αύξησης που κατέγραψαν οι τιμές των τροφίμων, των 
βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας 
και των υπηρεσιών. Αν και χαμηλότερος από το 2010, ο 
διψήφιος ρυθμός αύξησης των τιμών που κατέγραψε 
η κατηγορία της ενέργειας το 2011 συνέχισε να 
συνεισφέρει σημαντικά στο συνολικό πληθωρισμό. 
Εξαιρουμένης της ενέργειας, ο πληθωρισμός ανήλθε 
στο 1,9% σε σύγκριση με 0,5% το 2010.
 Αναλυτικότερα, στην υποκατηγορία της ενέργειας, 
οι τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 18,1% το 2011 
σε σύγκριση με αύξηση 19,6% το 2010. Οι ψηλοί 
ετήσιοι ρυθμοί αύξησης των τιμών της ενέργειας 
αντανακλούν διάφορες αυξήσεις και επιβαρύνσεις 

πέραν από την άνοδο που κατέγραψαν οι τιμές του 
πετρελαίου, όπως η επιβολή αύξησης 6.96% (8% 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) στην τιμή 
του ηλεκτρικού ρεύματος που εγκρίθηκε από τη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) στις 31 
Αυγούστου 2011.
 Οι τιμές των τροφίμων το 2011 κατέγραψαν 
αύξηση της τάξης του 5,1% σε σύγκριση με αύξηση 
0,7% το 2010. Η αύξηση αυτή οφείλεται, κυρίως, 
στα επεξεργασμένα τρόφιμα, οι τιμές των οποίων 
αυξήθηκαν κατά 5,8% σε σύγκριση με μηδενικές 
αυξήσεις το 2010. Η εφαρμογή ενιαίου (μειωμένου) 
συντελεστή ΦΠΑ 5% σε είδη τροφίμων είχε ανοδική 
επίδραση στα σημαντικότερα είδη της υποκατηγορίας 
αυτής με εξαίρεση τα γαλακτοκομικά προϊόντα, 
στα οποία παρατηρείται μείωση των τιμών το 2011 
κατά 0,6%. Η ετήσια ποσοστιαία αύξηση της τιμής 
των καπνικών προϊόντων κατά 15,9% αντανακλά 
την αύξηση του φόρου κατανάλωσής τους το 
Δεκέμβριο του 2010. Παράλληλα, οι τιμές των μη 
επεξεργασμένων τροφίμων κατέγραψαν αύξηση 
3,8% το 2011 σε σύγκριση με αύξηση 1,8% το 
2010. Εξαιρουμένων των τροφίμων και των ειδών 
ενέργειας, τα οποία παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 
μεταβλητότητα και αντιπροσωπεύουν περίπου το 
28% του ΕνΔΤΚ, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 1,1% 
το 2011 από 0,5% το 2010. 
 Οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων 
εξαιρουμένης της ενέργειας παρουσίασαν άνοδο 
της τάξης του 1,2% το 2011 σε σύγκριση με μηδενική 
αύξηση το 2010, αντικατοπτρίζοντας, εν μέρει, την 
εφαρμογή ενιαίου μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% 
στα φάρμακα. Στην υποκατηγορία των υπηρεσιών, ο 
πληθωρισμός ανήλθε στο 1,1% το 2011 σε σύγκριση 
με 0,7% το 2010. 
 Σε σχέση με το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, ο 
εγχώριος πληθωρισμός συνέχισε να κυμαίνεται σε 
ψηλότερα επίπεδα το 2011, αφού κατέγραψε αύξηση 
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3,5% σε σύγκριση με 2,7% στη ζώνη του ευρώ 
(Διάγραμμα 3.5). Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται 
αν εξαιρέσουμε τις συνιστώσες του ΕνΔΤΚ που 
παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα, δηλαδή την 
ενέργεια και τα τρόφιμα. Συγκεκριμένα, ο εγχώριος 
ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας ήταν μόλις 20 
μονάδες βάσης πάνω από τον αντίστοιχο πληθωρισμό 
στη ζώνη του ευρώ. Εξαιρώντας από το δείκτη και τα 
τρόφιμα, ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας 
και των τροφίμων στην Κύπρο ήταν χαμηλότερος το 
2011 κατά 30 μονάδες βάσης σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ.

Ζήτηση
Προκαταρκτικά στοιχεία για ολόκληρο το 2011 
κατέγραψαν μεγέθυνση του ΑΕΠ της τάξης του 0,5%, 
σημαντικά πιο κάτω από μεγέθυνση της τάξης του 
1,1% που καταγράφηκε το 2010.  Αξίζει να σημειωθεί 
ότι κατά το πρώτο μισό του 2011 η εικόνα ήταν πολύ 
θετικότερη με την αύξηση του ΑΕΠ να φθάνει το 
1,5% σε σύγκριση με 0,1% το πρώτο μισό του 2010.  Η 
θετική πορεία των δύο πρώτων τριμήνων οφείλεται 
στη θετική πορεία της εγχώριας ζήτησης.
 Το δεύτερο μισό του 2011 η πορεία του ΑΕΠ 

ανατράπηκε, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 
0,5% σε σύγκριση με μεγέθυνση της τάξης του 2,2% 
το δεύτερο μισό του 2010 και παρά τη θετική πορεία 
του τουρισμού.  Η αρνητική πορεία του ΑΕΠ οφείλεται 
κυρίως στις  αρνητικές συνέπειες που προκλήθηκαν 
από την έκρηξη στο Μαρί και την καταστροφή του 
ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Βασιλικό, αλλά και 
τις συνέπειες από τη χειροτέρευση του οικονομικού 
και χρηματοοικονομικού κλίματος στη ζώνη του 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.  
 Πιο αναλυτικά, τους πρώτους εννιά μήνες του 
2011 η εγχώρια ζήτηση κατέγραψε μείωση της 
τάξης του 0,3%, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση που 
καταγράφηκε στις δημόσιες δαπάνες λόγω κυρίως, 
του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης 
που άρχισε να εφαρμόζεται, αλλά και τη μείωση 
στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου.   Επιπρόσθετα,   
οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψαν 
αύξηση 1,9% σε σύγκριση με αύξηση 2% την 
αντίστοιχη περίοδο του 2010, ενώ οι εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών ανέκαμψαν στο 4,8% σε 
σύγκριση με αύξηση 1,6% την αντίστοιχη περίοδο του 
2010 λόγω, κυρίως, της ανόδου που παρατηρήθηκε 
στα έσοδα από τον τουρισμό.

Παραγωγή
Οι τομείς της παραγωγής στο σύνολό τους 
κατέγραψαν μικρή αύξηση το πρώτο εννιάμηνο του 
2011 (Πίνακας 3.3, σελ. 18).  Συγκεκριμένα, ο τομέας 
των κατασκευών συνέχισε την καθοδική πορεία 
που ξεκίνησε το 2009, μετά την υπερθέρμανση 
που καταγράφηκε στο συγκεκριμένο τομέα τα 
προηγούμενα χρόνια, καταγράφοντας μείωση της 
τάξης του 8,1%, σε σύγκριση με μείωση 7,6% την 
αντίστοιχη περίοδο του 2010.  Οι τομείς του χονδρικού 
και λιανικού εμπορίου, ξενοδοχείων και εστιατορίων, 
μεταφορών και αποθηκεύσεων αυξήθηκαν κατά 1,3%, 
ως αποτέλεσμα της θετικής εικόνας που κατέγραψε 
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ο τουρισμός. Ο τομέας της ενημέρωσης και των 
επικοινωνιών, επίσης,  κατέγραψε αύξηση 3,9% κατά 
την υπό εξέταση περίοδο. Σημαντική μεγέθυνση 7,7%, 
κατέγραψαν και οι τομείς των χρηματοπιστωτικών 
και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, σε σύγκριση 
με μηδενική μεταβολή το αντίστοιχο εννιάμηνο του 
2010.

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ)
Το πρώτο εννιάμηνο του 2011 σύμφωνα με τα 
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΚΤΚ, καταγράφηκε 
βελτίωση στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. 
Αναλυτικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 
μειώθηκε από 25,9% του ΑΕΠ το πρώτο εννιάμηνο 
του 2010 στο 24,9% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο 
του 2011, γεγονός που εξηγείται από τη μειωμένη 
εγχώρια ζήτηση (Πίνακας 3.4, σελ. 19). Το πλεόνασμα 
του λογαριασμού υπηρεσιών, στο οποίο ιστορικά 
στηρίζεται η κυπριακή οικονομία, κατέγραψε ετήσια 
αύξηση €101,4 εκατ. ή 0,4% του ΑΕΠ τους πρώτους 
εννιά μήνες του 2011. Η βελτίωση οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην αύξηση των εσόδων από τον 
τουρισμό. 
 Εντούτοις, το έλλειμμα του ΙΤΣ ανήλθε στα 

€1.426,8 εκατ. ή στο 10,8% του ΑΕΠ, σε αντίθεση 
με έλλειμμα €1.096,8 εκατ. ή 8,5% του ΑΕΠ την 
αντίστοιχη περίοδο του 2010. Σημαντικότερος 
παράγοντας της αρνητικής εικόνας του ΙΤΣ είναι   η 
επιδείνωση του λογαριασμού εισοδημάτων, η οποία 
οφείλεται στη μείωση των εισοδημάτων από άμεσες 
επενδύσεις των κυπριακών εταιριών στο εξωτερικό. 

Χρηματοδότηση του ελλείμματος του ΙΤΣ
Η χρηματοδότηση του ελλείμματος του ΙΤΣ το 
2010 έγινε κυρίως μέσω της κατηγορίας «λοιπών 
επενδύσεων» λόγω αύξησης των καταθέσεων 
των ξένων σε κυπριακές τράπεζες. Το ποσοστό 
χρηματοδότησης από άμεσες επενδύσεις ως ποσοστό 
του ελλείμματος  του ΙΤΣ περιορίστηκε  στο 3,8% του 
ΙΤΣ το 2010 ή στο 0,4% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. 

Συναλλαγματικές ισοτιμίες 
Το 2011 το ευρώ ανατιμήθηκε έναντι του δολαρίου 
και της στερλίνας, ενώ υποτιμήθηκε έναντι του γεν. 
Συγκεκριμένα, υποτιμήθηκε κατά 4,7% έναντι του 
γεν, ενώ ανατιμήθηκε κατά 4,9% και 1,1% έναντι του 
δολαρίου και της στερλίνας αντίστοιχα (Διάγραμμα 
3.6, σελ. 20).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 Οικονομική	δραστηριότητα	σε	βασικούς	τομείς	σε	σταθερές	τιμές	2005
(μεθοδολογία	αλυσιδωτής	σύνδεσης,	ετήσια	ποσοστιαία	μεταβολή)

Χονδρικό	και	λιανικό	εμπόριο,
μεταφορά	και	αποθήκευση,
δραστηριότητες	υπηρεσιών

παροχής	καταλύματος	
και	υπηρεσιών	εστίασης

Χρηματοπιστωτικές	και
ασφαλιστικές	
δραστηριότητεςΚατασκευές

Διαχείριση
ακίνητης

περιουσίας

Q1	2009	 	 -11,2	 	 	 -3,5	 	 	 14,2	 	 	 4,9	 											
Q2	2009	 	 -17,8	 	 	 -5,5	 	 	 		8,9	 	 	 5,1	 								
Q3	2009	 	 -20,2	 	 	 -6,8	 	 	 		1,6	 	 	 5,2	 							
Q4	2009	 	 -24,6	 	 	 -3,9	 	 	 	-3,7	 	 	 5,1	 							
Q1	2010	 	 -11,1	 	 	 	0,4	 	 	 	-3,9	 	 	 4,8	 								
Q2	2010	 	 	-	7,1	 	 	 	0,7	 	 	 		0,5	 	 	 4,6	 								
Q3	2010	 	 	-	4,3	 	 	 	2,6	 	 	 		3,9	 	 	 4,2	 							
Q4	2010	 	 	-	5,3	 	 	 	3,2	 	 	 		7,9	 	 	 3,9	 							
Q1	2011	 	 	-	6,4	 	 	 	1,5	 	 	 		9,3	 	 	 3,3	 							
Q2	2011	 	 	-	6,0	 	 	 	1,7	 	 	 		8,0	 	 	 3,0	 							
Q3	2011	 	 -12,3	 	 	 	0,8	 	 	 		5,7	 	 	 2,8	 							

Πηγή: ΣΥΚ.
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   ΠΙΝΑΚΑΣ	3.4	Ισοζύγιο	πληρωμών
(€	εκατομμύρια)

	2010	(Ιαν.-Σεπτ.)
	

																																																							Καθαρό	
Πίστωση								Χρέωση													ποσό		

	2011	(Ιαν.-Σεπτ.)
	

																																																							Καθαρό	
Πίστωση								Χρέωση													ποσό		

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ	 	 	 7.427,0	 8.523,8	 -1.096,8	 	 7.098,0	 8.524,7	 -1.426,8	 						

ΑΓΑΘΑ,	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΚΑΙ	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ	 	 6.920,7	 7.919,4	 			-998,7	 	 6.619,0	 7.909,7	 -1.290,7	 					

ΑΓΑΘΑ	ΚΑΙ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	 	 	 5.190,6	 6.039,3	 			-848,7	 	 5.548,9	 6.231,7	 			-682,8	 					

ΑΓΑΘΑ	 	 	 	 	 			819,2	 4.166,5	 -3.347,2	 	 1.034,2	 4.316,9	 -3.282,8	 					

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	 	 	 	 4.371,4	 1.872,9	 	2.498,5	 	 4.514,7	 1.914,7	 	2.599,9	 					
						Μεταφορές	 	 	 	 1.004,5	 			794,4	 				210,1	 	 1.035,8	 			800,1	 				235,7	 					
						Ταξιδιωτικό	 	 	 	 1.317,3	 			647,5	 				669,8	 	 1.510,1	 			700,8	 				809,3	 					
						Επικοινωνίες	 	 	 	 					48,3	 					40,0	 								8,3	 	 					38,3	 					37,6	 								0,8	 					
						Κατασκευαστικές	υπηρεσίες	 	 	 					30,0	 							7,5	 						22,5	 	 					27,3	 							7,6	 						19,7	 					
						Ασφάλειες	 	 	 	 					27,8	 					23,1	 								4,7	 	 					39,9	 					24,4	 						15,5	 					
						Χρηματοοικονομικές	υπηρεσίες	 	 			598,5	 			141,1	 				457,4	 	 			550,1	 			130,2	 				419,9	 					
						Μηχανοργάνωση	και	πληροφόρηση	 	 					44,8	 					21,8	 						23,0	 	 					42,5	 					25,6	 						16,9	 					
						Πνευματικά	δικαιώματα	 	 	 							5,3	 					15,9	 					-10,6	 	 							2,8	 					14,3	 					-11,4	 					
						Λοιπές	επιχειρηματικές	υπηρεσίες	 	 1.170,0	 			120,8	 	1.049,2	 	 1.169,8	 			112,3	 	1.057,5	 					
						Προσωπικές,	πολιτιστικές	και	ψυχαγωγικές	 					22,8	 					18,7	 								4,1	 	 					22,1	 					22,6	 							-0,4	 					
						Υπηρεσίες	δημοσίου	 	 	 			102,1	 					42,0	 						60,1	 	 					75,9	 					39,3	 						36,6	 					
						Υπηρεσίες	που	δεν	έχουν	κατανεμηθεί	 	 							0,0	 							0,0	 								0,0	 	 							0,0	 							0,0	 								0,0	 					
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ	 	 	 	 1.730,1	 1.880,1	 			-149,9	 	 1.070,1	 1.678,0	 			-607,9	 					
						Εισοδήματα	από	εργασία	 	 	 					27,1	 			116,0	 					-89,0	 	 					19,4	 			129,6	 			-110,2	 					
						Εισοδήματα	από	επενδύσεις	 	 	 1.703,0	 1.764,0	 					-61,0	 	 1.050,7	 1.548,4	 			-497,6	 					
						Εισοδήματα	από	άμεσες	επενδύσεις		 	 			158,6	 			459,0	 			-300,4	 	 		-378,0	 			357,5	 			-735,5	 					
						Εισοδήματα	από	επενδύσεις	χαρτοφυλακίου	 			721,3	 			565,2	 				156,1	 	 			624,5	 			480,0	 				144,4	 					
						Εισοδήματα	από	λοιπές	επενδύσεις	 	 			823,1	 			739,8	 						83,4	 	 			804,2	 			710,8	 						93,4	 					
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	 	 	 			506,3	 			604,4	 					-98,1	 	 			479,0	 			615,0	 			-136,1	 					
						Γενική	κυβέρνηση	 	 	 	 			102,6	 			163,3	 					-60,7	 	 					90,4	 			200,7	 			-110,3	 					
						Λοιποί	τομείς	 	 	 	 			403,7	 			441,1	 					-37,4	 	 			388,5	 			414,3	 					-25,8	 					

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ	 																					 1.108,6	 	 	 	 	1.635,9	 					
Κίνηση	κεφαλαίων	 	 	 	 						7,4	 				28,3	 					-20,9	 	 					41,9	 					16,6	 						25,3	 					
Χρηματοοικονομικές	συναλλαγές	 	 	 	 	 	1.129,5	 	 	 	 	1.610,6	 					
Άμεσες	επενδύσεις	 	 	 	 	 	 			-342,6	 	 	 	 				988,7	 					
						Κατοίκων	Κύπρου	στο	εξωτερικό	 	 	 	 			-437,0	 	 	 	 			-326,6	 					
						Μη	κατοίκων	στην	Κύπρο	 	 	 	 	 						94,4	 	 	 	 	1.315,3	 					
Επενδύσεις	χαρτοφυλακίου	 	 	 	 	 -2.941,8	 	 	 	 	3.264,4	 					
						Απαιτήσεις	 	 	 	 	 	 -3.186,5	 	 	 	 	2.837,3	 					
						Υποχρεώσεις	 	 	 	 	 	 				244,7	 	 	 	 				427,2	 					
Χρηματοοικονομικά	παράγωγα	 	 	 	 	 				141,3	 	 	 	 					-84,4	 					
Λοιπές	επενδύσεις	 	 	 	 	 	 	4.124,0	 	 	 	 -2.630,4	 					
						Απαιτήσεις	 	 	 	 	 	 	6,386,2	 	 	 	 -3.994,7	 					
						Υποχρεώσεις	 	 	 	 	 	 -2.262,2	 	 	 	 	1.364,3	 					
Συναλλαγματικά	διαθέσιμα	 	 	 	 	 				148,7	 	 	 	 						72,2	 					
ΚΑΘΑΡΑ	ΛΑΘΗ	ΚΑΙ	ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ	 	 	 	 					-11,8	 	 	 	 			-209,1	 					

Πηγή: KTK.
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 Όσον αφορά στην πραγματική συναλλαγματική 
ισοτιμία της Κύπρου7, αυτή ανατιμήθηκε κατά 0,5% 
το 2011 σε σχέση με το 2010. Η μικρή ανατίμηση 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο πληθωρισμός στην Κύπρο 
ήταν ελαφρώς ψηλότερος από τον σταθμισμένο μέσο 
όρο των πληθωρισμών των εμπορικών μας εταίρων, 
καθώς επίσης και λόγω της γενικής ανατίμησης του 
ευρώ (Διάγραμμα 3.7).

Αγορά εργασίας, παραγωγικότητα και κόστος 
εργασίας
Η μερική ανάκαμψη που καταγράφηκε στην 
απασχόληση το πρώτο μισό του χρόνου, ανατράπηκε 
από τα γεγονότα του τρίτου τριμήνου. Συγκεκριμένα, 
η απασχόληση κατέγραψε αύξηση 0,7% το πρώτο 
εννιάμηνο του 2011 σε σύγκριση με μείωση 0,3%, την 
αντίστοιχη περίοδο του 2010. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η ετήσια αύξηση το τρίτο τρίμηνο του 2011 ήταν 
οριακά πάνω από το μηδέν. Για ολόκληρο το 2011, η 
απασχόληση αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω 
επιβράδυνση, καθώς θα συνεχίσει να επηρεάζεται 
από την υποτονική οικονομική δραστηριότητα.
 Το ποσοστό ανεργίας με βάση την έρευνα 

εργατικού δυναμικού, έφθασε στο 7,4% το πρώτο 
εννιάμηνο του 2011 σε σύγκριση με 6,5% την 
αντίστοιχη περίοδο του 2010 (Διάγραμμα 3.8, 
σελ. 21). Η χειροτέρευση οφείλεται στην υποτονική 
οικονομική δραστηριότητα και την αδυναμία της 
οικονομίας να απορροφήσει τους ανέργους και 
τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. 
Ταυτόχρονα, ο  αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων 
για ολόκληρο το 2011 έφθασε στις 28.276, αυξημένος 
κατά 5.434 άτομα σε σχέση με το 2010. Οι μεγαλύτερες 
αυξήσεις στην εγγεγραμμένη ανεργία καταγράφηκαν 
στους τομείς του εμπορίου, των κατασκευών, καθώς 
επίσης και στους νεοεισερχόμενους.
 Η υποτονική οικονομική δραστηριότητα 
αναμένεται επίσης να επηρεάσει την παραγωγικότητα 
του εργατικού δυναμικού και τη δαπάνη ανά μισθωτό, 
καθώς και τα δύο αυτά μεγέθη προβλέπεται να 
καταγράψουν παρόμοια επιβράδυνση κατά το 2011. 
Ως αποτέλεσμα, το μοναδιαίο κόστος εργασίας το 
2011 αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα παρόμοια 
με αυτά που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο έτος 
(Διάγραμμα 3.9, σελ. 21).

7. Ο σταθμισμένος μέσος όρος του νομίσματος μιας χώρας σε σχέση με ένα δείκτη ή καλάθι νομισμάτων προσαρμοσμένα για τις 
επιδράσεις του πληθωρισμού. Οι συντελεστές στάθμισης προσδιορίζονται με τη σύγκριση των σχετικών εμπορικών ισοζυγίων, από 
πλευράς του νομίσματος μιας χώρας, με κάθε άλλη χώρα εντός του δείκτη.
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Δημόσια οικονομικά 

α) Τρέχουσες δημοσιονομικές εξελίξεις και 
προοπτικές

Δημοσιονομικό έλλειμμα και ακαθάριστο δημόσιο χρέος
Το 2010, το δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής 
κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε στο 
5,3%. Για το 2011, οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις 
της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
τοποθετούν το σχετικό ποσοστό στο 6,5% και 6,7%, 
αντίστοιχα8. 
 Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα 
δημοσιονομικά στοιχεία της ΣΥΚ με επιμέρους 
ανάλυση των δαπανών και των εσόδων του 
δημοσίου, το δημοσιονομικό έλλειμμα παρέμεινε 
στα ίδια περίπου επίπεδα το πρώτο εννιάμηνo του 
2011 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο 
και διαμορφώθηκε στο 3,1% του ΑΕΠ (Πίνακας 3.5, 
σελ. 22). Επιδείνωση καταγράφεται στα στοιχεία 
του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν στους 
λογαριασμούς της κεντρικής κυβέρνησης σε 
χρηματική βάση του Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 
του 2011. Με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία, 

το δημοσιονομικό έλλειμμα για το εντεκάμηνο του 
2011 παρουσιάζει σημαντική επιδείνωση στο 4,9% 
του ΑΕΠ, σε σχέση με έλλειμμα 2,8% την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. 
 Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του 
ΑΕΠ τοποθετείται στο 61,5% το 2010 ενώ το 2011, 
σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις της 
κυβέρνησης, αναμένεται να αυξηθεί στο 66%, κυρίως 
λόγω της επιδείνωσης στο πρωτογενές ισοζύγιο9. 

Δημόσια έσοδα
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ΣΥΚ, 
τα συνολικά έσοδα της γενικής κυβέρνησης κατά 
το πρώτο εννιάμηνo του 2011 παρουσιάζουν ετήσια 
αύξηση 1,9%, ως αποτέλεσμα των αυξήσεων στο 
φόρο εισοδήματος και στην έκτακτη εισφορά 
άμυνας που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 
«Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο, κ.λπ.» 
(ετήσια αύξηση 13,4%). Αναφορικά με τους έμμεσους 
φόρους, παρουσιάζεται ετήσια μείωση 0,8% το πρώτο 
εννιάμηνο του 2011 στην κατηγορία «Φόροι επί της 
παραγωγής και εισαγωγές». Τα  έσοδα από το Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) παρουσιάζουν ετήσια 
μείωση 1%, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων 

8. Σύμφωνα με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις.
9. Σύμφωνα με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το δημόσιο χρέος αναμένεται υψηλότερο από τις εκτιμήσεις.
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υποτονικών ρυθμών ανάπτυξης της ιδιωτικής 
κατανάλωσης.
 Οι προαναφερθείσες θετικές εξελίξεις σε 
ό,τι αφορά τα έσοδα από άμεσους φόρους 
επιβεβαιώνονται από στοιχεία του Τμήματος 
Εσωτερικών Προσόδων που καλύπτουν την περίοδο 
μέχρι και το Νοέμβριο του 2011, ενώ τα στοιχεία 
του Τμήματος Τελωνείων που αφορούν στα έσοδα 
από έμμεσους φόρους για ολόκληρο το έτος, 
παρουσιάζουν σημαντική επιδείνωση. Αναφορικά με 
τους άμεσους φόρους, η ετήσια αύξηση την περίοδο 
μέχρι και το Νοέμβριο του 2011 έφθασε το 10,1%. Τα 
συνολικά έσοδα από το φόρο εισοδήματος και την 
έκτακτη εισφορά άμυνας παρουσιάζουν ετήσιους 

ρυθμούς αύξησης 11,9% και 17,1%, αντίστοιχα, ως 
αποτέλεσμα των νέων φορολογικών μέτρων. Σε 
ό,τι αφορά τους έμμεσους φόρους, οι συνολικές 
εισπράξεις για το 2011 παρουσίασαν ετήσια αύξηση 
0,5% με την ετήσια μείωση στα έσοδα από το ΦΠΑ 
να ανέρχεται στο 0,9% παρά την εισαγωγή μειωμένου 
συντελεστή ΦΠΑ 5% στα τρόφιμα και φάρμακα από 
τον Ιανουάριο του 2011.  

Δημόσιες δαπάνες 
Οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης 
παρουσίασαν σημαντική επιβράδυνση στο 2% κατά 
το πρώτο εννιάμηνο του 2011 σε σχέση με ετήσιο 
ρυθμό αύξησης 4,2% το πρώτο εξάμηνο του 2011.  

   ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5	Λογαριασμοί	της	γενικής	κυβέρνησης

	 	 				Iαν.-Σεπτ.	2010	 					Iαν.-Σεπτ.	2011	 Μεταβολή	
	 	 									(€	εκατ.)		 									(€	εκατ.)		 %

ΔΑΠΑΝΕΣ		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							
Ενδιάμεση	ανάλωση	 	 	 	 	 	 			643,1	 	 			589,6	 	 		-8,3																			
Κεφαλαιουχικά	αγαθά	 	 	 	 	 	 			378,1	 	 			389,3	 	 			3,0																			
Απολαβές	προσωπικού	 	 	 	 		 1.926,0	 	 1.950,8	 	 			1,3																			
Άλλοι	φόροι	επί	της	παραγωγής	 	 	 	 	 							0,4	 	 							0,3	 	 -25,0																			
Επιδοτήσεις	 	 	 	 	 	 					11,5	 	 							9,5	 	 -17,4																			
Τόκοι	πληρωθέντες	 	 	 	 	 	 			364,8	 	 			350,7	 	 		-3,9																			
Κοινωνικές	παροχές	 	 	 	 	 	 1.840,8	 	 1.919,9	 	 			4,3																			
Άλλες	τρέχουσες	μεταβιβάσεις	 	 	 	 	 			377,5	 	 			449,1	 	 	19,0																			
Μεταβιβάσεις	κεφαλαίου	 	 	 	 	 			114,8	 	 			113,4	 	 		-1,2																			
Σύνολο	δαπανών	 	 	 	 	 	 5.657,0	 	 5.772,6	 	 			2,0                
Σύνολο	δαπανών	ως	%	του	ΑΕΠ		 	 	 	 					32,6	 	 					32,9	 	                                         

ΕΣΟΔΑ	                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Παροχή	αγαθών	και	υπηρεσιών	 	 	 	 	 			310,9	 	 			308,2	 	 		-0,8																			
Φόροι	επί	της	παραγωγής	και	εισαγωγές	 	 	 	 1.945,1	 	 1.929,8	 	 		-0,8																			
   εκ των οποίων ΦΠΑ 	 	 	 	 	 1.140,3	 	 1.128,4	 	 		-1,0																			
Εισόδημα	περιουσίας	 	 	 	 	 	 			231,6	 	 			109,2	 	 -52,8																			
Τρέχοντες	φόροι	στο	εισόδημα,	πλούτο	κ.λπ.	 	 	 	 1.332,6	 	 1.511,1	 	 	13,4																			
Κοινωνικές	εισφορές	 	 	 	 	 	 1.221,0	 	 1.247,0	 	 			2,1																			
Άλλες	τρέχουσες	μεταβιβάσεις	 	 	 	 	 					89,9	 	 			122,7	 	 	36,5																			
Μεταβιβάσεις	κεφαλαίου	 	 	 	 	 							6,3	 	 							4,6	 	 -27,0																			
Σύνολο	εσόδων	 	 	 	 	 	 5.137,4	 	 5.232,6	 	 			1,9                
Σύνολο	εσόδων	ως	%	του	ΑΕΠ	 	 	 	 	 					29,6	 	 					29,8	 	                         

Πλεόνασμα	(+)	/	Έλλειμμα	(-)	 	 	 	 	 		-519,6	 	 	-540,0	 	 																									
Πλεόνασμα	(+)	/	Έλλειμμα	(-)	ως	%	του	ΑΕΠ	 	 	 						-3,0	 	 					-3,1                          

Πηγή: ΣΥΚ.
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Η σημειωθείσα επιβράδυνση οφείλεται, κυρίως, στην 
ετήσια μείωση των δαπανών για ενδιάμεση ανάλωση 
και πληρωμές τόκων κατά 8,3% και 3,9%, αντίστοιχα. 
Σημειώνεται ότι η θετική εικόνα που παρουσιάζουν 
τα σχετικά στοιχεία της ΣΥΚ κατά την περίοδο 
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2011 ανατρέπεται σε 
κάποιο βαθμό όταν ληφθούν υπόψη τα στοιχεία 
του Υπουργείου Οικονομικών για την περίοδο 
Ιανουαρίου–Νοεμβρίου και στα οποία διαφαίνεται 
ετήσια αύξηση 6,8% στις δαπάνες της κεντρικής 
κυβέρνησης10. 

β) Θέματα δημοσιονομικής πολιτικής
Σημειώνεται ότι την περίοδο 2007-2011, με βάση τις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διεύρυνση 
του δημοσιονομικού ελλείμματος αναμένεται 
να ανέλθει σε 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. 
Η πιο ανησυχητική συνέπεια της μεγάλης αυτής 
δημοσιονομικής επιδείνωσης είναι οι διαδοχικές 

υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας με συνεπακόλουθο 
αποκλεισμό του κράτους από τις διεθνείς αγορές 
χρηματοδότησης από το Μάιο του 2011. 
 Ο βαθμός στον οποίο μεγάλες επικείμενες 
χρηματοδοτικές ανάγκες αποτελούν πηγή 
δημοσιονομικής αβεβαιότητας εξαρτάται από 
την ικανότητα του κράτους να δανειστεί από 
τις αγορές με προσιτό κόστος. Στην παρουσία 
μεγάλων χρηματοδοτικών αναγκών, οι αυξανόμενες 
αποδόσεις των κυπριακών κρατικών ομολόγων 
οδηγούν διαχρονικά σε ένα υψηλότερο μέσο 
κόστος κρατικού δανεισμού, με συνεπακόλουθο 
την αύξηση στο κόστος δανεισμού για τον ιδιωτικό 
τομέα. Η σημαντικά αυξανόμενη ψαλίδα των 
αποδόσεων των κυπριακών κρατικών ομολόγων 
συγκριτικά με τα αντίστοιχα γερμανικά ομόλογα 
(sovereign bond spreads) (Διάγραμμα 3.10), είναι 
συγκρίσιμη μόνο με τις αντίστοιχες ψαλίδες της 

10. Ο σχετικός ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης τους πρώτους εννέα μήνες του 2011 ανήλθε στο 5,3%. Οι διαφορές στους ετήσιους ρυθμούς 
  μεγέθυνσης των συνολικών δαπανών μεταξύ των στοιχείων της ΣΥΚ και του Υπουργείου Οικονομικών οφείλονται σε διαφορές στη 

 μεθοδολογία, στη σχετική κάλυψη του δημόσιου τομέα και στην κατηγοριοποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων. 
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Ελλάδας και της Πορτογαλίας, χώρες οι οποίες 
λαμβάνουν οικονομική βοήθεια και υπόκεινται σε 
αυστηρά προγράμματα οικονομικής προσαρμογής. 
Οι υψηλές διαφορές αποδόσεων των κυπριακών 
κρατικών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων 
γερμανικών ομολόγων οδήγησαν σε αποκλεισμό 
της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις διεθνείς αγορές 
χρηματοδότησης και επιβεβαιώνουν ότι η αξιόπιστη 
δέσμευση για δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί 
μονόδρομο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
των αγορών έναντι του κράτους και απαραίτητη 
προϋπόθεση για να υπάρξει στη συνέχεια βιώσιμη 
δημοσιονομική ισορροπία από όπου θα προκύψει 
στο τέλος και βιώσιμη ανάπτυξη. 
 Το δημοσιονομικό πρόβλημα εστιάζεται στην 
κατακόρυφη αύξηση των δημοσίων δαπανών. 
Την περίοδο 2007-2011, σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό του 2012, οι δαπάνες της κεντρικής 
κυβέρνησης αναμένεται να αυξηθούν κατά 36,4% 
με την αντίστοιχη αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ να 
περιορίζεται στο 14,4%. Αντίθετα, ως θετική εξέλιξη 
καταγράφονται τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης 
τα οποία εγκρίθηκαν πρόσφατα και τα οποία 
στοχεύουν σε μείωση των δαπανών. Η εξυγίανση των 
δημόσιων οικονομικών θα συνεισφέρει σε σημαντικό 
βαθμό και στην προσπάθεια επίλυσης της κρίσης στο 
τραπεζικό σύστημα, η οποία προκλήθηκε από την 
απομείωση που επιβλήθηκε στο ελληνικό χρέος.
 Η ΚΤΚ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούν 
εφικτή την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου 
για έλλειμμα κάτω του 3% του ΑΕΠ για το 2012 
υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει άμεση και 
πλήρης υλοποίηση του συνόλου των εγκριθέντων 
μέτρων. Παρά το γεγονός αυτό, ο οίκος αξιολόγησης 
“Standard	 &	 Poor’s”	 υποβάθμισε	 περαιτέρω	 την	
πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στις 13 Ιανουαρίου σε μη επενδυτική βαθμίδα. Η ΚΤΚ 
θεωρεί ότι ο οίκος λανθασμένα παραγνώρισε τις 

προσπάθειες για δημοσιονομική εξυγίανση και τα 
ευρήματα αναφορικά με την ύπαρξη σημαντικών 
αποθεμάτων φυσικού αερίου στην κυπριακή 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Συγχρόνως, 
η ΚΤΚ θεωρεί ότι επιβάλλεται μακροχρόνιος 
δημοσιονομικός σχεδιασμός, ιδιαίτερα εν όψει του 
συνεχιζόμενου αποκλεισμού από τις διεθνείς αγορές. 

Προβλέψεις
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΤΚ του Δεκεμβρίου 
2011, ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ, 
αναμένεται να καταγράψει οριακή αύξηση 0,3% το 
2011 αντικατοπτρίζοντας τις εγχώριες και διεθνείς 
οικονομικές εξελίξεις, ενώ το 2012 αναμένεται 
να κυμανθεί κοντά στο 0%. Το 2013 αναμένεται 
ανάκαμψη του ρυθμού ανάπτυξης στο 1,3% 
αντανακλώντας τη βελτίωση που προβλέπεται στα 
δημόσια οικονομικά και την ανάκαμψη της διεθνούς 
οικονομίας (Πίνακας 3.6, σελ. 25). 
 Οι υφιστάμενες προβλέψεις για το ΑΕΠ, όπως 
αναφέρθηκαν πιο πάνω, θεωρούνται αβέβαιες 
και οι αρνητικοί κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι από 
την πιθανότητα θετικότερων εξελίξεων από τις 
αναμενόμενες. Η πιθανή υιοθέτηση επιπλέον 
μέτρων για δημοσιονομική εξυγίανση ενδέχεται να 
επηρεάσει προς τα κάτω τις προβλέψεις για το ΑΕΠ. 
Σε μια τέτοια περίπτωση και παρά τη βελτίωση του 
κλίματος εμπιστοσύνης, η δημόσια κατανάλωση 
και οι δημόσιες επενδύσεις ενδέχεται να μειωθούν 
με συνεπακόλουθες επιπτώσεις στην ιδιωτική 
κατανάλωση. Παράλληλα, αλυσιδωτές επιπτώσεις 
αναμένεται να υπάρξουν και στην ανεργία και 
στο ΑΕΠ. Περαιτέρω μείωση της οικοδομικής 
δραστηριότητας ενδέχεται να περιορίσει ακόμη 
περισσότερο τις προοπτικές ανάπτυξης λόγω 
της επίδρασης στον πλούτο των νοικοκυριών.   
Επιπρόσθετα, η υλοποίηση της απόφασης για 
απομείωση του ελληνικού χρέους κατά 50% 
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και οι συνεπακόλουθες ανάγκες ενίσχυσης της 
κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, ενδέχεται να 
επηρεάσουν το κυπριακό τραπεζικό σύστημα λόγω 
της απομόχλευσης με συνεπακόλουθες επιπτώσεις 
στο ΑΕΠ. Αντίθετα, θετικότερες εξελίξεις για την 
πορεία του ΑΕΠ θα αποτελούσαν η πιθανή ανάκαμψη 
στις οικονομίες των εμπορικών μας εταίρων   πέραν 
της προβλεπόμενης, καθώς και η έξοδος από τα 
οικονομικά αδιέξοδα της κρίσης γρηγορότερα από ότι 
είχε εκτιμηθεί στο βασικό σενάριο των προβλέψεων.
 Οι πιο σημαντικοί ανοδικοί κίνδυνοι για τον 
πληθωρισμό αφορούν το ενδεχόμενο έμμεσων και 
δευτερογενών επιδράσεων από την αύξηση της τιμής 
του ηλεκτρικού ρεύματος και των υψηλότερων τιμών 
του πετρελαίου ή/και διολίσθησης του ευρώ έναντι 

του δολαρίου, καθώς και το ενδεχόμενο περαιτέρω 
αυξήσεων σε διοικητικά καθοριζόμενες τιμές στα 
πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγίανσης. 
 Σχετικά με τους προς τα κάτω κινδύνους 
του πληθωρισμού, αυτοί περιλαμβάνουν το 
ενδεχόμενο σοβαρότερης και πιο παρατεταμένης 
συρρίκνωσης της εγχώριας οικονομικής 
δραστηριότητας και εντονότερης επίδρασης της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και της αυξημένης 
ανεργίας στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. 
Επίσης, η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος 
ενδέχεται να περιορίσει την εξωτερική ζήτηση για 
υπηρεσίες και να ενισχύσει τις καθοδικές πιέσεις  
στις τιμές. Επιπλέον, περαιτέρω επιβράδυνση της 
κατασκευαστικής βιομηχανίας μπορεί να περιορίσει 
περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα.  Τέλος, 
περαιτέρω επιδείνωση στην προσφορά πιστώσεων 
με πιθανότητα αρνητικών αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ πραγματικής οικονομίας, νομισματικών 
και χρηματοπιστωτικών συνθηκών, δεν μπορεί να 
αποκλειστεί.  
 Συνολικά, οι κίνδυνοι όσον αφορά τη δεσπόζουσα 
πρόβλεψη του ΕνΔΤΚ είναι ελαφρώς προς τα κάτω, 
ενώ σ’ ό,τι αφορά τη δεσπόζουσα πρόβλεψη του 
ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας, οι κίνδυνοι είναι 
σε μέτριο βαθμό προς τα κάτω.

   

2010 2011πρ 2012πρ 2013πρ

ΠΙΝΑΚΑΣ	3.6	Προβλέψεις	Κεντρικής	Τράπεζας	της	
Κύπρου
(ετήσια	μεταβολή,%)

EνΔΤΚ	 	 	 	 					
				Προβλέψεις	Δεκεμβρίου	2011	 2,6	 	3,4	 2,0	 1,7								
				Προβλέψεις	Ιουνίου	2011	 2,6	 3,3	 2,2	 	-						

ΑΕΠ	 	 	 	 																								
				Προβλέψεις	Δεκεμβρίου	2011	 1,1	 0,3	 0,0	 1,3								
				Προβλέψεις	Ιουνίου	2011	 1,0	 1,4	 2,1	 -								

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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4.1 Ρύθμιση και Εποπτεία του 
 Τραπεζικού Τομέα 
Εποπτεία τραπεζικών ιδρυμάτων 
Η ΚΤΚ είναι η αρμόδια αρχή, δυνάμει του περί της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, 2002-2007 και 
του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου, 1997-2011, για την 
εποπτεία και ρύθμιση των εργασιών των τραπεζικών 
ιδρυμάτων, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη 
χορήγηση άδειας για άσκηση τραπεζικών εργασιών. 
 Ο εποπτικός ρόλος της KTK στο ασταθές 
περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζει την παγκόσμια 
οικονομία λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικός. H ΚΤΚ εποπτεύει τα 
τραπεζικά ιδρύματα για να διασφαλίσει ότι οι 
κίνδυνοι που αναλαμβάνουν βρίσκονται εντός των 
δυνατοτήτων τους (risk capacity) και τυγχάνουν 
σωστής διαχείρισης, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται 
η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, 
της εμπιστοσύνης του κοινού προς το τραπεζικό 
σύστημα και η προστασία των καταθετών.
 Στην άσκηση του εποπτικού της ρόλου, η ΚΤΚ 
καθοδηγείται από τις συστάσεις της Επιτροπής 
Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας (Basel Committee 
on Banking Supervision), τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European 
Banking Authority) και τους κανόνες της ΕΕ οι οποίοι 
προωθούν την υιοθέτηση βέλτιστων αρχών και 
πρακτικών τραπεζικής εποπτείας. Εντός των πιο 
πάνω πλαισίων, η ΚΤΚ εκδίδει οδηγίες, εγκυκλίους και 
κατευθυντήριες γραμμές για σκοπούς προληπτικής 
εποπτείας, προς όλα τα τραπεζικά ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.
 Η εποπτεία της ΚΤΚ ασκείται σε ενοποιημένη 
βάση και σ’ αυτή υπόκεινται τα τραπεζικά ιδρύματα 
που έχουν εγκαθιδρυθεί στην Κύπρο μαζί με τις 
θυγατρικές τους εταιρείες και τα υποκαταστήματά 
τους που  δραστηριοποιούνται τόσο στην Κύπρο 
όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, η ΚΤΚ ασκεί εποπτεία, 

μέσα στα πλαίσια που καθορίζει ο περί Τραπεζικών 
Εργασιών Νόμος και οι συστάσεις της Επιτροπής 
Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας, στις θυγατρικές 
εταιρείες και τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών 
που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Η εποπτεία των 
τραπεζικών ιδρυμάτων διενεργείται με την εφαρμογή 
δύο μεθόδων, που συμπληρώνουν η μια την άλλη: 
(α) την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των 
τραπεζικών ιδρυμάτων με τις οδηγίες, εγκυκλίους και 
κατευθυντήριες γραμμές της ΚΤΚ μέσω περιοδικών 
καταστάσεων που υποβάλλονται στην ΚΤΚ, οι οποίες 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων 
των τραπεζών, και (β) την επί τόπου επιθεώρηση, με 
σκοπό την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης 
και των κινδύνων που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο 
τραπεζικό ίδρυμα καθώς και της επάρκειας της 
διαχείρισης των κινδύνων αυτών. Συγκεκριμένα, 
οι επιτόπιοι έλεγχοι επικεντρώνονται σε θέματα 
οργάνωσης και διοίκησης, εσωτερικού ελέγχου, 
διαχείρισης κινδύνων (πιστωτικού, ρευστότητας, 
επιτοκίων, συναλλαγματικού κ.ά.), επικερδότητας 
/ αποδοτικότητας, επάρκειας των προβλέψεων 
για επισφαλείς απαιτήσεις, παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, καθώς και σε 
θέματα επάρκειας κεφαλαίων και  συμμόρφωσης με 
τις οδηγίες, εγκυκλίους και κατευθυντήριες γραμμές 
της ΚΤΚ. Η ΚΤΚ σχεδιάζει και διενεργεί τους επιτόπιους 
ελέγχους της με τέτοιο τρόπο ώστε να εντοπίζονται 
και να αξιολογούνται επαρκώς οι ουσιαστικότεροι 
κίνδυνοι που αναλαμβάνουν τα τραπεζικά ιδρύματα 
(risk based supervision). Στα πλαίσια αυτά, εξετάζει 
όλους τους τομείς δραστηριότητας του κάθε 
τραπεζικού ιδρύματος, εντοπίζει τους κινδύνους 
που πηγάζουν από τον κάθε τομέα δραστηριότητας 
και αξιολογεί τη σημασία τους, εφαρμόζοντας 
το δικό της σύστημα αξιολόγησης κινδύνων. Η 
συχνότητα και η ένταση του εποπτικού ελέγχου 
καθορίζεται από την αρχή της αναλογικότητας 

4. Εργασίες της Τράπεζας
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(principle of proportionality), δηλαδή, το μέγεθος, 
τη συστημική σημασία, τη φύση, την κλίμακα και 
την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του κάθε 
τραπεζικού ιδρύματος. 

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο της τραπεζικής 
εποπτείας
(i) Τροποποίηση του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου 
Το 2011 ο περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμος 
τροποποιήθηκε για σκοπούς μεταφοράς των 
προνοιών των Οδηγιών της ΕΕ 2009/111/ΕΚ (γνωστή 
ως CRD 2), 2009/14/ΕΚ (εγγυήσεις καταθέσεων) 
και 2010/76/ΕΕ (γνωστή ως CRD 3), στο βαθμό που  
αφορούν την ΚΤΚ και τις εργασίες των τραπεζών.  
Οι κυριότερες αλλαγές αφορούν τους ακόλουθους 
τομείς: 

(α) Μεταφορά Οδηγίας 2009/111/ΕΚ
• Μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα 
 Τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα ορίζονται ως 

οι συνολικές τραπεζικές διευκολύνσεις προς έναν 
πελάτη και τα συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα 
οι οποίες υπερβαίνουν το 10% της κεφαλαιακής 
βάσης της τράπεζας.  Με την τροποποίηση 
καταργήθηκε το ανώτατο συνολικό όριο των 
μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ύψους 
800% της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών και  
διαγράφηκε η εξαίρεση από το μέγιστο όριο του 
25% για τα ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων.

•  Σημαντικά υποκαταστήματα 
 Παρέχεται η εξουσία στην ΚΤΚ ως αρμόδια 

αρχή χώρας υποδοχής «σημαντικών 
υποκαταστημάτων» πιστωτικών ιδρυμάτων που 
εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη ή αρμόδια αρχή 
χώρας καταγωγής κυπριακών τραπεζών που 
διατηρούν «σημαντικά υποκαταστήματα» σε 
άλλα κράτη μέλη να ανταλλάσσει  διευρυμένες 
πληροφορίες  με τις άλλες αρμόδιες αρχές. 

Περαιτέρω η ΚΤΚ και οι άλλες αρμόδιες αρχές 
δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να συμμετέχουν 
σε συναντήσεις και να συνεργάζονται μέσα στα 
πλαίσια των εποπτικών κολλεγίων (supervisory 
colleges) που διοργανώνονται από την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους της χώρας καταγωγής 
του σημαντικού υποκαταστήματος.

•  Εποπτικά κολλέγια (supervisory colleges)
 Βελτιώθηκε η διαδικασία σύστασης και λειτουργίας 

των εποπτικών κολλεγίων προκειμένου να 
ενισχυθεί ο  συντονισμός και η συνεργασία της 
ΚΤΚ  με τις άλλες αρμόδιες αρχές κρατών μελών 
στις οποίες εδρεύουν θυγατρικές ή σημαντικά 
υποκαταστήματα κυπριακών τραπεζών, ιδιαίτερα 
όσον αφορά το πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων και 
την προληπτική εποπτεία των τραπεζικών ομίλων 
σε ενοποιημένη βάση.

•  Κίνδυνος ρευστότητας
 Ενισχύθηκαν τα τεχνικά κριτήρια εξέτασης και 

αξιολόγησης του κινδύνου ρευστότητας των 
τραπεζών. Με την τροποποίηση υποχρεούνται 
οι τράπεζες να αναπτύσσουν αναλύσεις 
εναλλακτικών σεναρίων, να διαχειρίζονται 
το επίπεδο, τη σύνθεση και την ποιότητα των 
αποθεμάτων ρευστότητας και να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά σχέδια έκτακτης ανάγκης.

(β) Μεταφορά Οδηγίας 2009/14/ΕΚ
Η Οδηγία 2009/14/ΕΚ αφορά τα συστήματα 
εγγυήσεως των καταθέσεων και συγκεκριμένα το 
επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης.  
Σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν εισαχθεί με 
αυτή την τροποποίηση, εάν η KTK διαπιστώσει 
ότι μια τράπεζα δεν είναι ικανή να αποπληρώσει 
ληξιπρόθεσμη κατάθεσή της για λόγους που 
έχουν σχέση με την οικονομική της κατάσταση και 
προβλέπει ότι δεν θα καταστεί ικανή προς τούτο 
στο προσεχές μέλλον, η KTK οφείλει να ενημερώσει 
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σχετικά τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου 
Προστασίας Καταθέσεων, το συντομότερο δυνατό 
και οπωσδήποτε εντός πέντε εργάσιμων ημερών 
από τη στιγμή κατά την οποία απεδείχθη για πρώτη 
φορά ότι η εν λόγω τράπεζα δεν έχει επιστρέψει τις 
ληξιπρόθεσμες απαιτητές καταθέσεις. 
  
(γ) Μεταφορά Οδηγίας 2010/76/ΕΕ
Ο περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμος εξουσιοδοτεί την 
ΚΤΚ να επιβάλλει κυρώσεις ή να λαμβάνει μέτρα 
εναντίον τράπεζας όταν διαπιστώσει παραβάσεις 
του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες 
τραπεζών. Με αυτή την τροποποίηση παρέχεται 
η εξουσία στην ΚΤΚ να δημοσιοποιεί αποφάσεις 
της με τις οποίες επιβάλλει κυρώσεις δυνάμει των 
Νόμων, εκτός εάν κατά την άποψή της συντρέχουν 
λόγοι μή δημοσιοποίησης της απόφασής της, όπως 
για παράδειγμα όταν τέτοια δημοσιοποίηση θα ήταν 
επιζήμια για τα συμφέροντα των καταθετών. 

(ii) Τροποποιήσεις της Οδηγίας για τον Υπολογισμό των 
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων 
Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων
Κατά το 2011,  διενεργήθηκαν δύο τροποποιήσεις στην 
υπό αναφορά Οδηγία.  Η πρώτη τροποποίηση έγινε 
για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2010/76/
ΕΚ της ΕΕ και αφορά κυρίως, βελτίωση του πλαισίου 
που εφαρμόζεται από τις τράπεζες για τις πολιτικές 
αμοιβών. Συναφώς, απαιτείται από τις τράπεζες 
να καθιερώσουν και να εφαρμόζουν με συνέπεια 
πολιτικές και πρακτικές αμοιβών οι οποίες συνάδουν 
με αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, ιδιαίτερα 
για τις κατηγορίες υπαλλήλων οι επαγγελματικές 
δραστηριότητες των οποίων έχουν αντίκτυπο στο 
προφίλ κινδύνου των τραπεζών.   
 Με τη δεύτερη τροποποίηση απαιτείται από 
τις τράπεζες η τήρηση υψηλοτέρων δεικτών 
Ιδίων Κεφαλαίων με στόχο την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος και τη 
διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.  Το 
ελάχιστο όριο των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων 
(Core Tier 1) καθορίστηκε στο 8% και, για έκαστη 
τράπεζα, προσαυξάνεται ώστε να αντικατοπτρίζει 
τη συστημική της σημασία σε σχέση με το μέγεθος 
της εγχώριας οικονομίας.  Συγκεκριμένα, το ελάχιστο 
όριο του 8% προσαυξάνεται με το ποσοστό των 
στοιχείων ενεργητικού της κάθε τράπεζας σε σχέση 
με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Περαιτέρω, οι 
απαιτούμενοι ελάχιστοι δείκτες πρωτοβάθμιου 
κεφαλαίου (Tier 1) και Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων 
αυξήθηκαν σε 9,5% και 11,5% αντίστοιχα, πλέον 
την προσαύξηση που αναφέρεται πιο πάνω. 
Σε συνάρτηση με την πιο πάνω τροποποίηση, 
η ΚΤΚ απαιτεί από τις τράπεζες να καλύπτουν 
τυχόν επιπρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις που 
προκύπτουν από τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης 
και αξιολόγησης που διεξάγεται από την ΚΤΚ, με 
πρωτοβάθμια κεφάλαια ήτοι, συνήθεις μετοχές, 
συσσωρευμένα κέρδη και υβριδικά κεφάλαια 
(αξιόγραφα κεφαλαίου) (Tier 1) τα οποία έχουν υψηλή 
ικανότητα απορρόφησης ζημιών.  

(iii) Οδηγίες για τον υπολογισμό της προληπτικής 
ρευστότητας σε ευρώ και ξένα νομίσματα
Τον Ιανουάριο του 2011, η ΚΤΚ προχώρησε 
σε τροποποιήσεις των ανωτέρω Οδηγιών. Οι 
τροποποιήσεις αφορούν κυρίως (α) προσαρμογές 
σε σχέση με τις πρόσθετες απαιτήσεις ρευστότητας 
για τα καλυμμένα αξιόγραφα που προνοεί η Οδηγία 
περί Καλυμμένων Αξιογράφων που εκδόθηκε το 
Δεκέμβριο του 2010, (β) περαιτέρω διεύρυνση,  υπό 
προϋποθέσεις, των  στοιχείων ενεργητικού άμεσης 
ρευστότητας που απαιτούνται για τις υποχρεώσεις 
σε ξένο νόμισμα, π.χ. με τη συμπερίληψη σε αυτά 
ομολόγων εκφρασμένων σε ευρώ (είχε προηγηθεί  το 
Σεπτέμβριο του 2010 τροποποίηση που επέτρεπε, υπό 
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προϋποθέσεις,  τήρηση διατραπεζικών καταθέσεων 
σε ευρώ για σκοπούς συμμόρφωσης με το δείκτη 
στοιχείων ενεργητικού άμεσης ρευστότητας σε 
ξένα νομίσματα), και (γ) απάλειψη της εξαίρεσης 
των τοποθετήσεων με μητρικές τράπεζες/
κεντρικά καταστήματα στο εξωτερικό από τα όρια 
συγκέντρωσης των ρευστών διαθεσίμων σε ξένο 
νόμισμα. 

(iv) Οδηγία για τις Προϋποθέσεις Παροχής Επενδυτικών 
ή Παρεπόμενων Υπηρεσιών και Άσκησης Επενδυτικών 
Δραστηριοτήτων από τις Τράπεζες
Τον Ιούνιο του 2011, η ΚΤΚ προχώρησε με την 
τροποποίηση της ανωτέρω Οδηγίας αναφορικά με 
την ανάθεση επενδυτικών υπηρεσιών από τράπεζες 
σε παρόχους υπηρεσιών εγκατεστημένους σε 
τρίτες χώρες. Με την τροποποίηση καθορίζονται 
οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται  στην 
περίπτωση ανάθεσης από τράπεζες της επενδυτικής 
υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου ιδιωτών 
πελατών σε πάροχο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα. 

Εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα
Η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην 
Κύπρο και στην Ελλάδα και η κλιμάκωση της κρίσης 
του κυβερνητικού χρέους (sovereign debt crisis) στις 
χώρες της ζώνης του ευρώ, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του 2011, αποτέλεσαν τα κυριότερα σημεία 
αναφοράς του έτους.
 Οι εν λόγω αρνητικές εξελίξεις στο 
μακροοικονομικό περιβάλλον και στις διεθνείς 
αγορές κεφαλαίων επηρέασαν δυσμενώς την 
κερδοφορία και την κεφαλαιακή βάση των εγχώριων 
τραπεζικών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, οι αρνητικές 
οικονομικές συνθήκες συνέβαλαν στη σημαντική 
αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 
και στην απομείωση της αξίας των ομολόγων 
του ελληνικού Δημοσίου στο χαρτοφυλάκιο των 

τραπεζικών ιδρυμάτων. Επίσης, αρνητική επίδραση 
στα έσοδά τους είχε η πολιτική υιοθέτησης 
αυστηρότερων κριτηρίων στην προσφορά νέων 
δανείων στην εγχώρια αγορά σε συνάρτηση με την 
κάμψη στη ζήτηση για δανεισμό. Πρέπει να σημειωθεί 
όμως ότι, παρά το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, 
τα συνολικά λειτουργικά κέρδη των τραπεζικών 
ιδρυμάτων αυξήθηκαν, κυρίως λόγω της διεύρυνσης 
του καθαρού επιτοκιακού τους περιθωρίου.
 Αναφορικά με την κεφαλαιακή βάση των 
τραπεζικών ιδρυμάτων, σημειώνεται ότι, παρά το 
δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, οι προσπάθειες 
των τραπεζικών ιδρυμάτων το 2011 για ενίσχυση 
των πρωτοβάθμιων κεφαλαίων τους (Tier 1) 
μέσω εκδόσεων νέων μετοχών και αξιογράφων 
στέφθηκαν με επιτυχία. Επιπρόσθετα, τονίζεται 
ότι τα δύο μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα που 
εποπτεύονται από την ΚΤΚ έλαβαν μέρος με επιτυχία 
στην Ευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων (EU-wide stress test) τα αποτελέσματα 
της οποίας ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο του 2011.
  Ωστόσο, τα αποτελέσματα της άσκησης 
κεφαλαιακής επάρκειας που διενεργήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σε στενή συνεργασία με 
την ΚΤΚ, τα οποία ανακοινώθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 
2011, κατέδειξαν ότι τα δύο μεγαλύτερα κυπριακά 
τραπεζικά ιδρύματα που συμμετείχαν, δηλαδή, η 
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ και η Marfin 
Popular Bank Public Co Ltd θα πρέπει να ενισχύσουν 
το κεφαλαιακό τους απόθεμα κατά €3.531 εκατ. 
με στόχο να διατηρούν δείκτη κυρίων βασικών 
ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) ύψους 9%, πλέον ένα 
προσωρινό απόθεμα για κάλυψη της διαφοράς 
μεταξύ της λογιστικής και αγοραίας αξίας των 
κυβερνητικών ομολόγων που κατείχαν κατά την 30η 
Σεπτεμβρίου 2011. Οι υπολογισμοί της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Τραπεζών κατέδειξαν ότι η Τράπεζα Κύπρου 
Δημόσια Εταιρία Λτδ και η Marfin Popular Bank 
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Public Co Ltd χρειάζονται επιπρόσθετα κεφάλαια 
ύψους €1.560 εκατ. και €1.971 εκατ. αντίστοιχα. Τα 
προαναφερθέντα επιπρόσθετα κεφάλαια τα οποία 
πρέπει να καλυφθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου του 
2012, υπολογίστηκαν χωρίς να ληφθούν υπόψη 
υφιστάμενα μετατρέψιμα αξιόγραφα ενισχυμένου 
κεφαλαίου ύψους €1 δισ. τα οποία είναι διαθέσιμα για 
να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη του ελλείμματος. 
 Αναφορικά με τη ρευστότητα, το 2011 
παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των αποθεμάτων 
ρευστότητας ως επακόλουθο του δυσμενούς 
εγχώριου μακροοικονομικού περιβάλλοντος, της 
αύξησης των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, 
της μείωσης του ρυθμού αύξησης των πελατειακών 
καταθέσεων και της μείωσης της αγοραίας αξίας 
των κρατικών ομολόγων που κατέχονται από τα 
τραπεζικά ιδρύματα. Επίσης, σημειώνεται ότι το  
κόστος άντλησης ρευστότητας από τα τραπεζικά 
ιδρύματα μέσω καταθέσεων έχει σημειώσει άνοδο 
και διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα από το 
αντίστοιχο που ισχύει σε άλλες χώρες-μέλη της 
ευρωζώνης.  Η ΚΤΚ εκφράζει την ανησυχία της για 
το γεγονός ότι τα καταθετικά επιτόκια παραμένουν 
σε ψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
αρνητική επίδραση στην πραγματική οικονομία μέσω 
της μετακύλισης σημαντικού μέρους του αυξημένου 
κόστους καταθέσεων στο κόστος των τραπεζικών 
διευκολύνσεων. Συνεπώς, η ΚΤΚ θεωρεί ότι η μείωση 
των καταθετικών επιτοκίων θα αποβεί προς όφελος 
της οικονομίας και των τραπεζικών ιδρυμάτων. 
 Είναι γενικά παραδεκτό ότι συγκεκριμένα 
μέτρα που είχαν ληφθεί κατά καιρούς από την 
ΚΤΚ επέδρασαν καταλυτικά στη διατήρηση και 
διαφύλαξη της εγχώριας χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και στην ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Τα 
εν λόγω μέτρα περιλάμβαναν τον περιορισμό της 
έκθεσης των τραπεζικών ιδρυμάτων στους κινδύνους 

που συνδέονται με την αγορά ακινήτων μέσω της 
επιβολής μέγιστου ποσοστού δανείου προς την 
αξία του χρηματοδοτούμενου ακινήτου, την ανάγκη 
διατήρησης επαρκούς και ποιοτικής ρευστότητας 
τόσο σε Ευρώ όσο και σε ξένα νομίσματα μέσω της 
επιβολής ψηλών ελάχιστων δεικτών ρευστότητας 
και την απαίτηση για ενίσχυση της κεφαλαιακής 
βάσης των τραπεζών ούτως ώστε να είναι σε θέση 
να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις προκλήσεις που 
δημιουργούνται ακόμη και σε περιόδους σοβαρών 
χρηματοοικονομικών κρίσεων. 
 Επιπρόσθετα, η συνεχής ενδυνάμωση και 
αναβάθμιση του πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης 
και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων των 
τραπεζικών ιδρυμάτων αποτελεί σημαντικό μέτρο 
αντιμετώπισης του πιστωτικού και άλλων κινδύνων, 
οι οποίοι παραμένουν αυξημένοι λόγω των αρνητικών 
μακροοικονομικών συνθηκών. Επίσης, η εν λόγω 
αναβάθμιση αποτελεί σημαντικό πυλώνα στήριξης 
της προσπάθειας για διατήρηση της οικονομικής 
ευρωστίας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. 
Ο ρόλος της ΚΤΚ προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι καταλυτικός, καθώς η αναβάθμιση των 
εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων 
και του πλαισίου διακυβέρνησης των τραπεζικών 
ιδρυμάτων γενικότερα, επιτυγχάνεται με την έκδοση 
κατευθυντήριων γραμμών προς τα τραπεζικά 
ιδρύματα και τον έλεγχο της εφαρμογής τους μέσω 
των επιτόπιων ελέγχων. 
 Το υπό ανασκόπηση έτος, μπορεί εύστοχα να 
χαρακτηριστεί ως έτος προκλήσεων σε σχέση με 
τις εργασίες των κυπριακών τραπεζικών ιδρυμάτων 
στην Ελλάδα λόγω της ουσιαστικής επιδείνωσης 
των μακροοικονομικών συνθηκών στην χώρα. 
Συναφώς, οι διευθύνσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων 
έχουν επικεντρωθεί σε μια συνεχή προσπάθεια 
ελαχιστοποίησης των αρνητικών συνεπειών. 
 Η ΚΤΚ αναμένει ότι το 2012 θα συνεχίσει να 
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είναι ένα δύσκολο έτος. Ο τραπεζικός τομέας 
της Κύπρου, υπό το φως της επιδείνωσης των 
εγχώριων μακροοικονομικών συνθηκών, της κρίσης 
κυβερνητικού χρέους στις χώρες της ζώνης του 
ευρώ και της αβεβαιότητας που επικρατεί στις 
διεθνείς αγορές κεφαλαίων, βρίσκεται αντιμέτωπος 
με σημαντικές προκλήσεις. Οι πιέσεις στην 
κερδοφορία, λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας 
του δανειακού χαρτοφυλακίου και της απομείωσης 
της αξίας των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου 
στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζικών ιδρυμάτων, 
καθώς και στη ρευστότητα και την κεφαλαιακή 
επάρκεια του τραπεζικού τομέα έχουν ενταθεί το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011. Οι κυπριακοί τραπεζικοί 
όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι 
ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στον πιστωτικό κίνδυνο ένεκα 
της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην οποία 
βρίσκεται η χώρα και της αυξημένης αβεβαιότητας 
που επικρατεί. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η 
προτιθέμενη κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζικών 
ιδρυμάτων αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά 
στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και να 
διασφαλίσει  ότι τα τραπεζικά ιδρύματα είναι σε θέση 
να συνεχίσουν να παρέχουν την απαραίτητη στήριξη 
στην πραγματική οικονομία.

Συνεργασία με άλλες εγχώριες και ξένες 
εποπτικές αρχές 
Κατά τη διάρκεια του 2011, συνεχίστηκαν οι τακτικές 
συναντήσεις με τις άλλες αρμόδιες αρχές του 
χρηματοοικονομικού τομέα της Κύπρου, με σκοπό 
την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία σε 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος με βάση το μνημόνιο 
συνεργασίας το οποίο υπογράφτηκε το Νοέμβριο 
του 2003. Στον τομέα συνεργασίας με ξένες εποπτικές 
αρχές, η ΚΤΚ συνέχισε να συμμετέχει ενεργά στις 
συναντήσεις και εργασίες της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών καθώς και στις ομάδες εργασίας της πιο 

πάνω Αρχής, που έχουν ως στόχο να συμβουλεύουν 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα κανονιστικής 
ρύθμισης και εποπτείας του τραπεζικού τομέα και 
να συμβάλλουν στην ομοιόμορφη εφαρμογή των 
κοινοτικών οδηγιών και τη σύγκλιση των εποπτικών 
πρακτικών που ακολουθούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ.
 Η ΚΤΚ προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην 
ανάπτυξη διμερών σχέσεων και επαφών, κατά 
προτεραιότητα με εκείνες τις εποπτικές αρχές ξένων 
χωρών των οποίων τραπεζικά ιδρύματα προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους στην Κύπρο μέσω θυγατρικών 
εταιρειών ή υποκαταστημάτων ή διασυνοριακώς 
χωρίς εγκατάσταση, και με τις εποπτικές αρχές των 
χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται θυγατρικές 
ή υποκαταστήματα κυπριακών τραπεζών.
 Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια, η ΚΤΚ επιδιώκει την 
υπογραφή μνημονίων συνεργασίας στον τομέα της 
τραπεζικής εποπτείας, με αντίστοιχες εποπτικές αρχές 
του εξωτερικού. Η εν λόγω πολιτική συνάδει απόλυτα 
με τη σχετική σύσταση της Επιτροπής Τραπεζικής 
Εποπτείας της Βασιλείας, που αποβλέπει σε μια 
πιο αποτελεσματική εποπτεία των διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων των τραπεζικών ιδρυμάτων. 
Ο αριθμός των μνημονίων συνεργασίας που έχουν 
υπογραφτεί μεταξύ της ΚΤΚ και άλλων εποπτικών/
ρυθμιστικών αρχών του εξωτερικού στον τομέα της 
εποπτείας τραπεζικών ιδρυμάτων ανέρχεται σε 30.

4.2 Διασφάλιση Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας

Μακρο-προληπτική ανάλυση
Στα πλαίσια της άσκησης του αρμοδιότητάς 
της για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 
χρηματοοικονομικού συστήματος, σύμφωνα με το 
άρθρο 6(2) του περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
Νόμος, 2002-2007, η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί 
και αναλύει, σε τακτική βάση, τις κυκλικές και 
διαρθρωτικές εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό 
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σύστημα, πρωτίστως στον τραπεζικό τομέα, και 
το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό 
περιβάλλον, με σκοπό τον εντοπισμό, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δυνητικών 
κινδύνων και ευπαθειών του χρηματοοικονομικού 
συστήματος, καθώς και την αξιολόγηση της 
ανθεκτικότητάς του σε πιθανές διαταραχές. Η 
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της πιο πάνω 
αξιολόγησης γίνεται μέσω του Οικονομικού Δελτίου 
της ΚΤΚ.
 Στο εν λόγω Δελτίο περιλαμβάνεται ενότητα 
που αφορά στις συνθήκες χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας, στην οποία αναλύονται οι 
δυνητικοί κίνδυνοι για τη σταθερότητα του 
εγχώριου χρηματοοικονομικού συστήματος 
που πηγάζουν από το μακροοικονομικό και 
χρηματοοικονομικό περιβάλλον, με έμφαση στους 
τομείς των νοικοκυριών, των μη χρηματοοικονομικών 
επιχειρήσεων και των ακινήτων. Σε ό,τι αφορά το 
εγχώριο χρηματοοικονομικό σύστημα, αναλύονται 
οι πιο σημαντικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές 
αγορές, τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, 
καθώς και τις υποδομές των χρηματοοικονομικών 
αγορών. Συγκεκριμένα, γίνεται ανασκόπηση των 
κυριότερων εξελίξεων στις αγορές χρήματος και 
κεφαλαίου. Επίσης, αναλύονται οι πιο σημαντικές 
διαρθρωτικές εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα 
καθώς και η χρηματοοικονομική κατάσταση των 
τραπεζών, ενώ αξιολογούνται οι πιο σημαντικοί 
δυνητικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός 
τομέας, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο συνιστών 
στοιχείο του ευρύτερου χρηματοοικονομικού 
συστήματος της Κύπρου. Επιπρόσθετα, αναλύεται η 
χρηματοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών 
εταιρειών και αξιολογούνται οι κυριότεροι δυνητικοί 
κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός τομέας. 
Τέλος, επισκοπούνται οι πιο σημαντικές εξελίξεις που 
αφορούν τις υποδομές των χρηματοοικονομικών 

αγορών και γίνεται μια αξιολόγηση των δυνητικών 
κινδύνων που πηγάζουν από αυτές.

Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 
για τον τραπεζικό τομέα
Το 2011 η ΚΤΚ, ως μέρος της μακρο-προληπτικής 
ανάλυσης που διενεργεί, συνέχισε την τακτική 
διεξαγωγή ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων με σκοπό την αξιολόγηση της 
ικανότητας του τραπεζικού συστήματος να 
αντεπεξέρχεται τυχόν κλυδωνισμούς. Στις ασκήσεις 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την “εκ των άνω 
προς	τα	κάτω”	(top-down)	προσέγγιση,	εξετάστηκαν	
διάφορες πιθανές διαταραχές που αφορούσαν 
μεταβολές σε μεμονωμένους παράγοντες κινδύνου, 
δηλαδή τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς 
(κίνδυνος επιτοκίου, κίνδυνος συναλλάγματος και 
κίνδυνος από μεταβολές στις τιμές των μετοχών) και 
τον κίνδυνο ρευστότητας. Εφαρμόστηκαν, επίσης, 
διάφορα σενάρια που περιελάμβαναν συνδυασμούς 
διαταραχών για όλους τους παράγοντες κινδύνου.
 Στις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων που διεξήχθηκαν με βάση την “εκ 
των	 κάτω	 προς	 τα	 άνω”	 (bottom-up)	 προσέγγιση,	
στις οποίες έλαβαν μέρος πέντε συστημικά 
σημαντικές τράπεζες, εξετάστηκαν διάφορες 
υποθετικές διαταραχές που αφορούσαν μεταβολές 
σε μεμονωμένους παράγοντες κινδύνου, δηλαδή 
τον κίνδυνο επιτοκίου, τον κίνδυνο συναλλάγματος, 
τον κίνδυνο από μεταβολές στις τιμές στοιχείων 
ενεργητικού (μετοχές και ακίνητα), τον πιστωτικό 
κίνδυνο, τον κίνδυνο συγκέντρωσης, τον κίνδυνο 
αντισυμβαλλομένου και τον κίνδυνο καθαρού 
επιτοκιακού περιθωρίου. Για τον κίνδυνο 
ρευστότητας, εφαρμόστηκαν διάφορα σενάρια, 
τα οποία αφορούσαν συνδυασμούς πιθανών 
διαταραχών. Εξετάστηκε, επίσης, αριθμός σεναρίων 
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που περιελάμβαναν συνδυασμούς διαταραχών για 
διάφορους παράγοντες κινδύνου.

Εθνική Επιτροπή Διασφάλισης 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας
Κατά το υπό ανασκόπηση έτος, η ΚΤΚ συνέχισε 
να συμμετέχει, ως Προεδρεύουσα Αρχή, στις 
συναντήσεις της Εθνικής Επιτροπής Διασφάλισης 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, η οποία 
συστάθηκε το Νοέμβριο του 2007 με βάση το 
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΚΤΚ, της 
Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών 
Εταιρειών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, 
της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών και 
του Υπουργείου Οικονομικών με στόχο τη διασφάλιση 
της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Στην εν λόγω 
Επιτροπή συζητούνται θέματα τα οποία άπτονται της 
διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, 
περιλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείριση χρηματοοικονομικών κρίσεων, σε εθνικό 
επίπεδο.

Υποβολή ποσοτικών στοιχείων και 
χρηματοοικονομικών δεικτών για τον τραπεζικό 
τομέα της Κύπρου προς διεθνείς οργανισμούς
Κατά το 2011, η ΚΤΚ συνέχισε την τακτική κατάρτιση 
και υποβολή συγκεντρωτικών ποσοτικών στοιχείων 
και χρηματοοικονομικών δεικτών για τον τραπεζικό 
τομέα της Κύπρου προς την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, τα οποία 
δημοσιοποιούνται στις ιστοσελίδες των εν λόγω 
οργανισμών.
 Συγκεκριμένα, στην ΕΚΤ υποβλήθηκαν, σε 
εξαμηνιαία βάση, τα Ενοποιημένα Τραπεζικά Στοιχεία 
(Consolidated Banking Data – CBD), τα οποία 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς μακρο-προληπτικής 
ανάλυσης που διενεργείται από την/το ΕΚΤ/ΕΣΚΤ. 
Σε αυτά περιλαμβάνονται στοιχεία λογαριασμού 
αποτελεσμάτων, ισολογισμού, ποιότητας δανειακού 

χαρτοφυλακίου και κεφαλαιακής επάρκειας των 
τραπεζών της ΕΕ. Τα πιο πάνω στοιχεία υποβάλλονται 
από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές τραπεζικές αρχές 
(κεντρικές τράπεζες ή άλλες αρχές) για το κάθε 
κράτος-μέλος της ΕΕ σε διασυνοριακό και διατομεακό 
ενοποιημένο επίπεδο με σκοπό να καταστεί εφικτή 
μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση όλων των κινδύνων 
που απειλούν τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα.
 Στο ΔΝΤ υποβλήθηκαν, σε τριμηνιαία βάση, 
τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν τους 
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Ευρωστίας (Financial 
Soundness Indicators – FSIs) για τα τραπεζικά 
ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο. Οι εν 
λόγω δείκτες έχουν αναπτυχθεί από το ΔΝΤ, σε 
συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, για σκοπούς 
υποστήριξης της μακρο-προληπτικής ανάλυσης και 
της αξιολόγησης των δυνατών σημείων και ευπαθειών 
του χρηματοοικονομικού συστήματος. Τα στοιχεία 
FSI που υποβάλλονται προς το ΔΝΤ από τα κράτη-
μέλη, καταρτίζονται με βάση διάφορες μεθοδολογίες, 
οι οποίες ενδέχεται, παράλληλα, να ποικίλουν για 
διαφορετικές χρονικές περιόδους όσον αφορά την 
ίδια χώρα. Ως εκ τούτου, οι χρήστες των πιο πάνω 
στοιχείων προτρέπονται να συμβουλεύονται τα 
συνοδευτικά μετα-δεδομένα ώστε να καθίστανται 
ουσιαστικές οι οποιεσδήποτε διασυνοριακές 
συγκρίσεις ή να μπορεί να γίνεται ορθή αξιολόγηση 
της εξέλιξης των δεικτών για κάθε χώρα διαχρονικά.

Συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου και του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Κεντρικών Τραπεζών
Κατά το υπό ανασκόπηση έτος, στελέχη του 
Τμήματος Διασφάλισης Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας συμμετείχαν στις συναντήσεις και 
εργασίες της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής 
(Advisory Technical Committee – ATC) του 
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Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου 
(European Systemic Risk Board – ESRB) και τις υπό 
αυτήν ομάδες εργασίας. H ATC έχει συμβουλευτικό 
και υποβοηθητικό ρόλο σε θέματα που άπτονται 
των εργασιών του ESRB. Συμβάλλει, μεταξύ 
άλλων, στην τακτική επισκόπηση των συνθηκών 
χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην ΕΕ, 
περιλαμβανομένου του εντοπισμού συστημικών 
κινδύνων, στην προετοιμασία από πλευράς 
ανάλυσης και πολιτικής των συζητήσεων στη 
Διευθύνουσα Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο του 
ESRB αναφορικά με προειδοποιήσεις και συστάσεις, 
στην αξιολόγηση και πιθανή ανάπτυξη εργαλείων 
μακρο-προληπτικής πολιτικής που να είναι διαθέσιμα 
προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών, στην 
τακτική παρακολούθηση των αποφάσεων μακρο-
προληπτικής πολιτικής που λαμβάνονται από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών και εκτός ΕΕ 
καθώς, επίσης, και στη συζήτηση για τις πιθανές 
επιπτώσεις από τυχόν εφαρμογή τους στην ΕΕ ως 
σύνολο.
 Στελέχη του Τμήματος συμμετείχαν, επίσης, 
στις συναντήσεις και εργασίες της Επιτροπής 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability 
Committee – FSC) του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Κεντρικών Τραπεζών και τις υπό αυτήν ομάδες 
εργασίας. Η FSC παρέχει βοήθεια προς τα αρμόδια 
όργανα της ΕΚΤ στην άσκηση των καθηκόντων 
τους που αφορούν στη λήψη αποφάσεων στον 
τομέα της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και της διασφάλισης της σταθερότητας 
του χρηματοοικονομικού συστήματος. Συμβάλλει, 
μεταξύ άλλων, στην ανάλυση θεμάτων που αφορούν 
τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στη ζώνη του 
ευρώ, στην εξέταση των εργαλείων ανάλυσης για 
υποβοήθηση της αξιολόγησης των συστημικών 
κινδύνων σε επίπεδο ζώνης του ευρώ, στην ανάλυση 
θεμάτων πολιτικής σχετικά με την εποπτεία και 

ρύθμιση του χρηματοοικονομικού συστήματος και 
τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κρίσεων στην 
ΕΕ και διεθνώς, στην αξιολόγηση των επιπτώσεων 
των ρυθμιστικών και εποπτικών απαιτήσεων στη 
σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος 
της ευρωζώνης καθώς, επίσης, και στην προώθηση 
των διευθετήσεων σε θέματα χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας σε επίπεδο της ζώνης του ευρώ και 
διεθνώς.

Συμμετοχή σε συναντήσεις με εκπροσώπους 
διεθνών οργανισμών και οίκων αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας
Κατά το 2011, στελέχη του Τμήματος συμμετείχαν σε 
συναντήσεις με εκπροσώπους του ΔΝΤ στα πλαίσια 
των τακτικών διμερών διαβουλεύσεων με βάση το 
Article IV του Ταμείου, καθώς και με εκπροσώπους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και των διεθνών 
οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 
στις οποίες συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της 
σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση και 
επίλυση χρηματοοικονομικών κρίσεων
Το 2011 στελέχη του Τμήματος συνέβαλαν στη 
σύνταξη του περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών 
Κρίσεων Νόμου, 2011, ο οποίος δημοσιεύθηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 
30 Δεκεμβρίου 2011. Ο πιο πάνω Νόμος ρυθμίζει 
την ανάθεση εξουσιών στο Υπουργικό Συμβούλιο 
ώστε σε περιόδους χρηματοοικονομικών κρίσεων, 
μετά από εισήγηση της ΚΤΚ και αφού η ΚΤΚ 
συμβουλευθεί προηγουμένως την αρμόδια εποπτική 
αρχή, να λαμβάνει μέτρα προς αντιμετώπιση 
προβλημάτων ρευστότητας ή φερεγγυότητας 
του χρηματοοικονομικού συστήματος ή και για 
σκοπούς ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης ή και 
του ισολογισμού χρηματοοικονομικών οργανισμών 
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στη Δημοκρατία, οι οποίοι σε περίπτωση μη στήριξής 
τους θα προκαλέσουν συστημικές διαταραχές στο 
χρηματοοικονομικό σύστημα.
 Επίσης, στελέχη του Τμήματος συνέβαλαν 
στη σύνταξη του περί Σύστασης και Λειτουργίας 
Ανεξάρτητου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
Νόμου, 2011, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30 Δεκεμβρίου 2011. 
Με βάση τον εν λόγω νόμο, συστήνεται ανεξάρτητο 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το 
οποίο αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. 
Σκοπός της σύστασης του πιο πάνω Ταμείου είναι 
η βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου διαχείρισης 
χρηματοοικονομικών κρίσεων, η διασφάλιση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και η εξυγίανση 
επηρεαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Διαχείριση Ταμείων Προστασίας Καταθετών 
και Επενδυτών Πελατών Τραπεζών

Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων
Κατά το 2011, ο αριθμός των τραπεζών που 
συμμετείχαν στο Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων 
μειώθηκε, μετά την αποχώρηση της BNP Paribas 
(Cyprus) Ltd, σε είκοσι εννέα. Κατά το εν λόγω έτος οι 
τράπεζες κατέβαλαν την  τέταρτη δόση της αρχικής 
εισφοράς προς το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων, 
όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις των 
Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Σχεδίου 
Προστασίας Καταθέσεων. Μετά την καταβολή του 
ποσού της εισφοράς, τα συνολικά κεφάλαια του 
Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων στο τέλος του 
έτους, ανήλθαν σε €77 εκατ. περίπου.
 Σημειώνεται ότι το Σχέδιο παρέχει κάλυψη μέχρι 
€100 χιλιάδες για το σύνολο των καταθέσεων που 
οποιοδήποτε φυσικό ή, με ορισμένες εξαιρέσεις, 
νομικό πρόσωπο διατηρεί με συγκεκριμένη τράπεζα. 
Η συμμετοχή στο Σχέδιο είναι υποχρεωτική για όλες 

τις τράπεζες που έχουν συσταθεί στην Κυπριακή 
Δημοκρατία,  καθώς και για τις τράπεζες που έχουν 
συσταθεί σε τρίτες χώρες και οι οποίες λειτουργούν 
στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος. 
Στο σύνολο των καταθέσεων για τις οποίες παρέχεται 
κάλυψη περιλαμβάνονται και οι καταθέσεις με τα 
υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών που 
λειτουργούν στο εξωτερικό.
 Το 2011 η Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της 
ΕΕ, στην οποία συμμετείχε εκπρόσωπος της ΚΤΚ, 
ολοκλήρωσε τις εργασίες της,  οι οποίες αφορούσαν 
στην περαιτέρω μελέτη των κανονισμών που 
διέπουν τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων. 
Στόχος των εργασιών ήταν η υιοθέτηση πρόσθετων, 
αποτελεσματικών ρυθμίσεων για τα συστήματα 
εγγύησης των καταθέσεων που λειτουργούν 
στην επικράτεια της ΕΕ. Μέσω της έκδοσης νέας 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας αναμένεται ότι ο ρόλος των 
συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων ως μέσο 
διατήρησης της εμπιστοσύνης των καταθετών 
θα ισχυροποιηθεί περαιτέρω. Με τη νέα Οδηγία, 
μεταξύ άλλων, επιδιώκεται η ταχύτερη καταβολή 
των αποζημιώσεων, η καλύτερη πληροφόρηση των 
καταθετών καθώς επίσης και η περαιτέρω ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων εγγύησης 
των καταθέσεων που λειτουργούν στην ΕΕ. Το 
Συμβούλιο της ΕΕ, αφού ολοκλήρωσε την εξέταση 
των προτάσεων, υπέβαλε το πλήρες κείμενο της νέας 
Οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έγκριση.
 Το 2011 ολοκληρώθηκε το έργο που αφορά στη 
σύσταση και λειτουργία Μητρώου Καταθετών. Με 
την ολοκλήρωση του έργου, το Ταμείο Προστασίας 
Καταθέσεων έχει στη διάθεση του ένα συγκεντρωτικό 
μητρώο, με βάση το οποίο έχει τη δυνατότητα να 
γνωρίζει το ύψος των ενδεχόμενων υποχρεώσεών 
του έναντι κάθε ξεχωριστού καταθέτη.
 Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το 2011 η 
ΚΤΚ συμμετείχε μέσω εκπροσώπου της σε συνέδρια 
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που οργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Ασφαλιστών Καταθέσεων (European Forum of 
Deposit Insurers-EFDI). Στα εν λόγω συνέδρια 
συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, προτάσεις που θα 
μπορούσαν να επιφέρουν περαιτέρω σταθερότητα 
στα χρηματοοικονομικά συστήματα. Κατά τις 
συναντήσεις, υιοθετήθηκαν εισηγήσεις για συνεχή 
ανταλλαγή πληροφοριών και συμφωνήθηκε 
όπως εξεταστεί περαιτέρω το θέμα της εξεύρεσης 
πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης για τα ταμεία 
προστασίας καταθέσεων.

Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών 
Τραπεζών
Το Ταμείο, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 
2004 υπό την αιγίδα της ΚΤΚ, συνέχισε κατά το 2011 
την απρόσκοπτη λειτουργία του υπό την επίβλεψη 
και την καθοδήγηση των Μελών της Διαχειριστικής 
Επιτροπής. 
 Σημειώνεται ότι σκοπός του Ταμείου είναι η 
παροχή εξασφάλισης προς τους πελάτες τραπεζών 
για απαιτήσεις που είναι δυνατό οι εν λόγω πελάτες 
να εγείρουν σε σχέση με την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς που 
διέπουν τη λειτουργία του Ταμείου, η συμμετοχή 
στο Ταμείο είναι υποχρεωτική για όλες τις τράπεζες 
οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και οι 
οποίες έχουν συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία 
ή έχουν συσταθεί σε τρίτες χώρες και λειτουργούν 
στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος. 
Στις επενδυτικές υπηρεσίες για τις οποίες παρέχεται 
κάλυψη, περιλαμβάνονται και επενδυτικές 
υπηρεσίες που παρέχονται από τα υποκαταστήματα 
των κυπριακών τραπεζών που λειτουργούν στο 
εξωτερικό. Το μέγιστο ύψος της αποζημίωσης που 
είναι δυνατό να καταβληθεί προς τους επενδυτές-
πελάτες τραπεζών ανέρχεται σε €20 χιλιάδες. Η εν 
λόγω κάλυψη αφορά στο σύνολο των απαιτήσεων 

του επενδυτή έναντι μιας συγκεκριμένης τράπεζας, 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών που 
τηρεί, το νόμισμα ή το κράτος, από το έδαφος του 
οποίου η τράπεζα παρέχει την υπηρεσία.
 Κατά το 2011, ο αριθμός των τραπεζών που 
συμμετείχαν ως μέλη του Ταμείου, ανήλθε, μετά 
την αποχώρηση της BNP Paribas (Cyprus) Ltd, σε 
δέκα πέντε. Το Ταμείο, αφού προέβη σε έγκαιρη 
εκτίμηση των πρόσθετων εισφορών που απαιτούνται 
και αφού εφάρμοσε ένα ισορροπημένο σύστημα 
κατανομής της καταβλητέας εισφοράς μεταξύ των 
τραπεζών, ανάλογα με την έκταση των επενδυτικών 
δραστηριοτήτων της κάθε τράπεζας, εξασφάλισε την 
έγκαιρη είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. 
 Κατά το ίδιο έτος, η ΚΤΚ συμμετείχε, μέσω 
εκπροσώπου της, σε διαβουλεύσεις με εκπροσώπους 
εποπτικών αρχών άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, 
υποβάλλοντας συγκεκριμένες θέσεις και απόψεις 
αναφορικά με το υπό διαμόρφωση νέο θεσμικό 
πλαίσιο που θα διέπει τα συστήματα αποζημίωσης 
επενδυτών. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο στοχεύει, 
μεταξύ άλλων, στην υιοθέτηση ενός πρακτικού 
και αποτελεσματικού συστήματος παροχής 
αποζημιώσεων το οποίο, μεταξύ άλλων, θα 
παρέχει ενισχυμένη προστασία στους επενδυτές, 
ταχύτερη καταβολή αποζημιώσεων και καλύτερη 
πληροφόρηση στους επενδυτές. Επίσης, μέσα από 
το νέο πλαίσιο επιδιώκεται η περαιτέρω συνεργασία 
μεταξύ των συστημάτων αποζημίωσης επενδυτών 
που λειτουργούν στην ΕΕ.

4.3  Αδειοδότηση
Η ΚΤΚ είναι η αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας 
για (α) άσκηση τραπεζικών εργασιών από τράπεζα, 
δυνάμει του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου, 1997-
2011, (β) παροχή υπηρεσιών πληρωμών από ίδρυμα 
πληρωμών, δυνάμει του περί Υπηρεσιών Πληρωμών 
Νόμου, 2009-2010, (γ) έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος 
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από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, δυνάμει του περί 
των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου, 2004 
και (δ) ίδρυση Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών 
Σχεδίων, δυνάμει του περί Διεθνών Συλλογικών 
Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου, 1999-2000.  Επιπρόσθετα, 
η ΚΤΚ στο πλαίσιο της άσκησης του αδειοδοτικού της 
ρόλου και με βάση τις πρόνοιες των πιο πάνω νόμων 
είναι η αρμόδια αρχή για χορήγηση άδειας/έγκρισης 
προς πρόσωπα που αιτούνται να αποκτήσουν 
έλεγχο ή να αυξήσουν το ποσοστό ελέγχου που 
κατέχουν στις πιο πάνω χρηματοοικονομικές 
οντότητες, καθώς επίσης και προς πρόσωπα που 
θα ενεργούν ως σύμβουλοι, πρώτοι εκτελεστικοί 
διευθυντές ή διευθυντές των εν λόγω οντοτήτων. Η 
ΚΤΚ είναι επίσης η αρμόδια αρχή για την ανάκληση 
ή τροποποίηση άδειας/έγκρισης που έχει χορηγηθεί 
βάσει των προνοιών των πιο πάνω νόμων.
 Η ΚΤΚ, προτού αδειοδοτήσει οποιαδήποτε 
νομική οντότητα για να λειτουργεί ως τράπεζα, 
ίδρυμα πληρωμών, ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος 
ή διεθνές συλλογικό επενδυτικό σχέδιο, πρέπει να 
ικανοποιηθεί, μεταξύ άλλων, ότι τα πρόσωπα που 
θα κατέχουν έλεγχο ή/και θα διευθύνουν τις εν λόγω 
οντότητες είναι ικανά και κατάλληλα.   Ως εκ τούτου 
η ΚΤΚ μέσω ερωτηματολογίων που έχουν ετοιμαστεί 
για το σκοπό αυτό εξετάζει, μεταξύ άλλων, την 
ακεραιότητα, την ικανότητα, τη φήμη και την πείρα 
των ενδιαφερομένων προσώπων. 
 Η ΚΤΚ είναι επίσης η αρμόδια αρχή στην οποία 
αποστέλλονται οι γνωστοποιήσεις που αφορούν τα 
τραπεζικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών ή τα 
ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος τα οποία κατέχουν 
άδεια από αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους 
μέλους και επιθυμούν, είτε να παρέχουν διασυνοριακά 
υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε να 
ιδρύσουν υποκατάστημα, βάσει του δικαιώματος για 
ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών που 
τους παρέχεται από τις πρόνοιες των πιο πάνω νόμων.

 Η ΚΤΚ τηρεί στην ιστοσελίδα της 
επικαιροποιημένα μητρώα για τα πιο πάνω 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα που λειτουργούν και 
παρέχουν υπηρεσίες στη Δημοκρατία.

Τραπεζικά ιδρύματα 
Κατά τη διάρκεια του 2011, η ΚΤΚ, στο πλαίσιο της 
άσκησης των αρμοδιοτήτων της, έχει εγκρίνει τα πιο 
κάτω αιτήματα/αιτήσεις:
(α) Αίτημα από την BLC Bank SAL του Λιβάνου, για 

απόκτηση ποσοστού μεγαλύτερου από το 50% 
του μετοχικού κεφαλαίου της USB Bank plc, 
τράπεζα η οποία έχει ιδρυθεί στη Δημοκρατία.

(β) Αίτηση από τη Saxo Bank A/S της Δανίας 
για ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας στη 
Δημοκρατία. 

(γ) Αίτηση από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία 
Λτδ για ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας στην 
Ινδία.

(δ) Αίτηση από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd 
για ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας στην Κίνα.

(ε) Αίτημα από τη Marfin Popular Bank Public Co 
Ltd για πώληση άνω του 50% του μετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής της Laiki Bank Australia 
Ltd στην Αυστραλία.

Επιπρόσθετα, η ΚΤΚ έλαβε γνωστοποίηση από 
την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά με την 
πρόθεση της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος 
Α.Ε. να ιδρύσει υποκατάστημα στη Δημοκρατία, 
βάσει του δικαιώματος ελεύθερης εγκατάστασης. 
Αφού αξιολογήθηκε η εν λόγω γνωστοποίηση, 
κοινοποιήθηκαν προς το τραπεζικό ίδρυμα οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες, για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, το υποκατάστημα θα πρέπει να 
λειτουργεί στη Δημοκρατία.
 Κατά το 2011, λήφθηκαν επίσης 20 γνωστοποιήσεις 
από εποπτικές αρχές κρατών μελών για την 
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πρόθεση τραπεζικών ιδρυμάτων των χωρών 
τους να παρέχουν διασυνοριακά υπηρεσίες στη 
Δημοκρατία, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό 
τραπεζικών ιδρυμάτων από άλλα κράτη μέλη που 
έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρέχουν 
υπηρεσίες στη Δημοκρατία χωρίς εγκατάσταση στα 
244.
 Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι κατά το 2011 
ολοκληρώθηκαν: 
(α) Η διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της 

Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. από τη Marfin Popular 
Bank Public Co Ltd. Η ΚΤΚ, αφού αξιολόγησε τα 
δεδομένα της συγχώνευσης, απέστειλε την 
απαιτούμενη γνωστοποίηση στην Τράπεζα της 
Ελλάδος για σκοπούς συνέχισης της λειτουργίας 
του απορροφώμενου τραπεζικού ιδρύματος, ως 
υποκατάστημα κατά τα προβλεπόμενα στον περί 
Τραπεζικών Εργασιών Νόμο, 1997-2011.

(β) Η διαδικασία που αφορούσε τον τερματισμό των 
εργασιών της BNP Paribas (Cyprus) Ltd η οποία 
παρέδωσε εκούσια την άδειά της στην ΚΤΚ.   Η 
εν λόγω τράπεζα, που ήταν θυγατρική της BNP 
Paribas SA της Γαλλίας, τερμάτισε τις εργασίες της 
στην Κύπρο για στρατηγικούς λόγους του ομίλου 
της.

Ενόψει των πιο πάνω εξελίξεων, στο τέλος του 2011 
λειτουργούσαν στη Δημοκρατία 40 τράπεζες από 
τις οποίες οι 14 είχαν συσταθεί στη Δημοκρατία 
και οι υπόλοιπες 26 ήταν υποκαταστήματα ξένων 
τραπεζικών ιδρυμάτων.   Επτά από τις τράπεζες που 
είχαν συσταθεί στη Δημοκρατία ήταν θυγατρικές 
ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων. Όσον αφορά τα 26 
υποκαταστήματα τραπεζών που λειτουργούσαν 
στη Δημοκρατία σημειώνεται ότι δέκα από   αυτά 
προέρχονταν από άλλα κράτη μέλη και τα υπόλοιπα 
16 προέρχονταν από τρίτες χώρες.   Τέλος, στη 
Δημοκρατία λειτουργούσαν και δύο γραφεία 

αντιπροσωπείας ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων.

Ιδρύματα πληρωμών
Κατά τη διάρκεια του 2011, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον 
από υποψήφιους αιτητές για απόκτηση άδειας 
λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών στους οποίους η 
ΚΤΚ παρείχε όλες τις αναγκαίες προς υποβολή αίτησης 
πληροφορίες.   Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε έντονο 
ενδιαφέρον από ιδρύματα πληρωμών ιδρυμένα 
σε άλλα κράτη μέλη να παρέχουν διασυνοριακά 
υπηρεσίες πληρωμών στη Δημοκρατία, βάσει των 
προνοιών του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου, 2009-
2010. Συγκεκριμένα, η ΚΤΚ κατά το 2011 ενέκρινε τα 
ακόλουθα αιτήματα:
(α) Έξι αιτήσεις από ισάριθμες εταιρείες στις οποίες 

χορηγήθηκε άδεια για να παρέχουν υπηρεσίες 
εμβασμάτων.  Σημειώνεται ότι πέντε από τις 
εταιρείες στις οποίες χορηγήθηκε άδεια ήδη 
παρείχαν υπηρεσίες εμβασμάτων στη Δημοκρατία 
στα πλαίσια της Οδηγίας ΚΔΠ 659/2003 η οποία 
είχε εκδοθεί από την ΚΤΚ και ίσχυε μέχρι το 
Νοέμβριο του 2009, οπόταν  δημοσιεύτηκε ο περί 
Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμος.

(β) Μία αίτηση για χορήγηση άδειας για την αποδοχή 
μέσων πληρωμών.

Κατά τη διάρκεια του 2011, λήφθηκαν 54 
γνωστοποιήσεις από εποπτικές αρχές κρατών 
μελών για την πρόθεση ιδρυμάτων πληρωμών 
των χωρών τους να παρέχουν διασυνοριακά 
υπηρεσίες πληρωμών στη Δημοκρατία ανεβάζοντας 
το συνολικό αριθμό τέτοιων ιδρυμάτων σε 92. 
Τέλος, τρία ιδρύματα πληρωμών από κράτη μέλη 
είχαν γνωστοποιήσει κατά τη διάρκεια του υπό 
αναφορά έτους την πρόθεσή τους να παρέχουν 
υπηρεσίες πληρωμών στη Δημοκρατία, μέσω 43 
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων.
 Ενόψει των πιο πάνω εξελίξεων, τα αδειοδοτημένα 
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από την ΚΤΚ ιδρύματα πληρωμών ανήλθαν στο 
τέλος του 2011 σε εννέα, εκ των οποίων έξι έχουν 
αδειοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών εμβασμάτων 
και τρία για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της 
έκδοσης ή/και αποδοχής μέσων πληρωμών.

Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος
Ενόψει του γεγονότος ότι ο περί Ιδρυμάτων 
Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμος, 2004, αναμενόταν να 
καταργηθεί και να αντικατασταθεί με νέα νομοθεσία 
για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2009/110/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση 
και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας 
ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος», το ενδιαφέρον 
για ίδρυση ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος κατά 
τη διάρκεια του 2011 ήταν μειωμένο.   Η ΚΤΚ κατά 
το 2011 ολοκλήρωσε την ετοιμασία του σχετικού 
νομοσχεδίου το οποίο αναμένεται ότι εντός του 2012 
θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς 
ψήφιση και ανταποκρίθηκε στο ενδιαφέρον του 
κοινού για πληροφόρηση αναφορικά με τις πρόνοιές 
του.  
 Κατά τη διάρκεια του 2011 λειτουργούσε ένα 
ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος στη Δημοκρατία  το 
οποίο είχε αδειοδοτηθεί από την ΚΤΚ. Τρία ιδρύματα 
ηλεκτρονικού χρήματος από άλλα κράτη μέλη 
γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να παρέχουν 
διασυνοριακά υπηρεσίες στη Δημοκρατία και ως 
εκ τούτου, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος 
από άλλα κράτη μέλη τα οποία προσφέρουν 
διασυνοριακά υπηρεσίες στη Δημοκρατία, ανέρχονται 
συνολικά σε 14. 

Διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια
Κατά το 2011, υποβλήθηκε μεγάλος αριθμός αιτήσεων 
για αναγνώριση Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών 

Σχεδίων («ΔΣΕΣ»), βάσει του περί Διεθνών Συλλογικών 
Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου, 1999-2000. Συγκεκριμένα, 
κατά το υπό ανασκόπηση έτος, αναγνωρίστηκαν από 
την ΚΤΚ 21 νέα ΔΣΕΣ, ανεβάζοντας τον αριθμό των 
ΔΣΕΣ που λειτουργούσαν στη Δημοκρατία κατά το 
τέλος του 2011 σε 74. 

4.4  Συστήματα Πληρωμών και           
 Διακανονισμού   Συναλλαγών

Τα συστήματα πληρωμών διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην οικονομία, εφόσον η 
οικονομική δραστηριότητα και η ομαλή και εύρυθμη 
ανάπτυξή της στηρίζονται στην ύπαρξη έγκαιρων, 
αποτελεσματικών και ασφαλών τρόπων για τη 
διενέργεια πληρωμών. Πέραν τούτου, συμβάλλουν 
σημαντικά στη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας, αφού αποτελούν το μέσο με το οποίο 
μεταδίδονται οι οικονομικές αναταράξεις από ένα 
χρηματοοικονομικό τομέα σε άλλο. Επιπλέον, η 
σημαντική διαχρονική αύξηση στη δραστηριότητα 
των χρηματαγορών, αλλά και οι ραγδαίες αλλαγές 
στην τεχνολογία, απαιτούν τη συνεχή επισκόπηση 
θεμάτων ασφάλειας αλλά και αποδοτικότητας 
των συστημάτων πληρωμών, αυξάνοντας ακόμα 
περισσότερο τη σημασία τους.
 Για τους λόγους αυτούς η ύπαρξη του απαραίτητου 
θεσμικού πλαισίου καθώς και της αναγκαίας 
υποδομής για την εύρυθμη, ασφαλή και αποδοτική 
λειτουργία των συστημάτων πληρωμών, τόσο σε 
Ευρωπαϊκό όσο σε εθνικό επίπεδο έχουν ιδιαίτερη 
σημασία.  Εξαιρετικά αναγκαία είναι επίσης η  στενή 
συνεργασία στον τομέα των συστημάτων πληρωμών 
μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων. Για τους πιο 
πάνω λόγους, η ΚΤΚ προωθεί τη συνεργασία μεταξύ 
του οργανισμού και του ευρύτερου τραπεζικού 
τομέα της χώρας, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη 
και αποτελεσματική ανταπόκριση στις εξελίξεις, 
τόσο αυτών που σχετίζονται με τη συμμετοχή της 
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Κύπρου στη ζώνη του ευρώ όσο και γενικότερα. Η 
ανταλλαγή πληροφοριών και ο συντονισμός των 
ενεργειών όλων των εμπλεκομένων διεξάγεται 
αποτελεσματικά στα πλαίσια διαφόρων επιτροπών 
όπως της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πληρωμών, της 
Επιτροπής του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού 
Επιταγών, της Συντονιστικής Επιτροπής για τη 
Μετάπτωση στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ 
και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κεντρικού 
Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων 
επιταγών.

Νομικό πλαίσιο
Ο ρόλος της KTK στο χώρο των συστημάτων 
πληρωμών, όπως αυτός προβλέπεται και στο 
κοινοτικό κεκτημένο, έχει καθοριστεί στους περί 
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμος, 2002-
2007. Συγκεκριμένα, το άρθρο 6(2)(ζ) του νόμου 
καθορίζει ως μια από τις βασικές αρμοδιότητες 
της ΚΤΚ την προώθηση, ρύθμιση και επίβλεψη της 
ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών 
και εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών. 
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ιδίου 
νόμου, η ΚΤΚ έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται, 
να συμμετέχει ή να γίνεται μέλος οποιουδήποτε 
συστήματος πληρωμών, εκκαθάρισης και 
διακανονισμού συναλλαγών και να θέτει υπό την 
επίβλεψή της συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης 
και διακανονισμού συναλλαγών που λειτουργούν 
στη Δημοκρατία. Για τα συστήματα που βρίσκονται 
υπό την επίβλεψή της, η ΚΤΚ έχει εξουσία να εκδίδει 
οδηγίες για τη ρύθμιση των εργασιών και του τρόπου 
λειτουργίας τους.
 Πρόσθετα, η ΚΤΚ έχει ορισθεί ως η αρμόδια αρχή 
για την κήρυξη των συστημάτων πληρωμών και 
εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών που 
εμπίπτουν στις πρόνοιες των περί του Αμετακλήτου 
του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και 

στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμου, 
2003-2011. Η νομοθεσία αυτή παρέχει επίσης στην 
ΚΤΚ το δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε 
πληροφορία η ίδια κρίνει αναγκαία για την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων της, καθώς και τη δυνατότητα 
επιβολής διοικητικών ποινών σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης. Στα πλαίσια της εκτέλεσης 
των αρμοδιοτήτων αυτών, η ΚΤΚ έχει κηρύξει 
το TARGET2-CY καθώς, επίσης και το Κεντρικό 
Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών (ΚΑΚΜΑ) του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ως συστήματα 
υπαγόμενα στις πρόνοιες του εν λόγω νόμου. 
 Πέραν των πιο πάνω, ο περί Υπηρεσιών Πληρωμών 
Νόμος, 2009 και 2010, καθώς και η Οδηγία για 
τα Ιδρύματα Πληρωμών και την Πρόσβαση στα 
Συστήματα Πληρωμών του 2009, οι οποίες τέθηκαν 
σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2009, θεσπίζουν, τις 
πρόνοιες της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ της ΕΕ στην εθνική 
νομοθεσία.
 Η ΚΤΚ έχει ορισθεί ως η αρμόδια αρχή για την 
εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας αυτής, 
συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των Ιδρυμάτων 
Πληρωμών και έχει προχωρήσει με τη σύσταση 
επιτροπής για εξωδικαστική επίλυση διαφορών που 
προκύπτουν μεταξύ των χρηστών και των παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών τόσο στα πλαίσια της εν λόγω 
Οδηγίας όσο και του Κανονισμού (ΕΚ) 924/2009 της ΕΕ 
για τις διασυνοριακές πληρωμές. 

Συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης και 
διακανονισμού συναλλαγών
Στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα έξι συστήματα 
πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού 
συναλλαγών. Πρόκειται για το TARGET2-CY, το 
Κυπριακό Γραφείο Συμψηφισμού, την Εκκαθάριση 
και Διακανονισμό Πληρωμών με Τραπεζικές Κάρτες, 
τα Εμβάσματα Μικρής Αξίας (JCCTransfer), τα 
Κυβερνητικά Εμβάσματα, καθώς επίσης και το ΚΑΚΜΑ 
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(Κεντρικό Αποθετήριο, Κεντρικό Μητρώο Αξιών). Τα 
ανωτέρω – με εξαίρεση το Σύστημα Κυβερνητικών 
Εμβασμάτων και το Σύστημα TARGET2 το οποίο 
ανήκει στο Ευρωσύστημα – περιγράφονται στην 
τέταρτη έκδοση της έκθεσης της ΕΚΤ “Payment 
and securities settlement systems in the European 
Union”	 του	 Αυγούστου	 2007	 (http://www.ecb.int/
paym/market/blue/html/index.en.html). Η ΚΤΚ είναι 
ο διαχειριστής των συστημάτων που αφορούν το 
TARGET2-CY και τα Κυβερνητικά Εμβάσματα ενώ, 
παρέχει υπηρεσίες διακανονισμού στο Κυπριακό 
Γραφείο Συμψηφισμού.

Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA - Single 
Euro Payments Area)
Η ΚΤΚ υποστηρίζει τις προσπάθειες που έχουν 
τροχοδρομηθεί από τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, 
με τη στήριξη και καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της ΕΚΤ, για δημιουργία ρυθμιστικού 
πλαισίου και ενοποιημένων υποδομών, που θα 
επιτρέψουν τη θέσπιση ενός εκσυγχρονισμένου και 
αξιόπιστου δικτύου πληρωμών μικρής αξίας με τελικό 
στόχο την εγκαθίδρυση του SEPA. 
 Στα πλαίσια των προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο, 
και σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Μετάπτωσης 
στο SEPA, δημιουργήθηκε η Εθνική Συντονιστική 
Επιτροπή υπό την προεδρία της KTK, η οποία 
συντονίζει την προσπάθεια του κυπριακού τραπεζικού 
τομέα για την αντικατάσταση των υφιστάμενων 
εθνικών μέσων πληρωμών από συμβατά με το SEPA 
προϊόντα, τα οποία αφορούν εμβάσματα, κάρτες 
πληρωμών και άμεσες χρεώσεις. Η ΚΤΚ στηρίζει 
τις προσπάθειες του κράτους για τη χρήση όσο 
το δυνατό περισσότερων συμβατών με το SEPA 
προϊόντων. Ως τραπεζίτης της κυβέρνησης, η ΚΤΚ 
αποδέχεται και αποστέλλει εμβάσματα SEPA εκ 
μέρους της μέσω του μηχανισμού συναλλαγών RPS 
της Κεντρικής Τράπεζας της  Γερμανίας και εντός 

του 2012 αναμένεται ότι τα πλείστα κυβερνητικά 
εμβάσματα θα διεκπεραιώνονται με αυτό τον τρόπο.
 Στις εγχώριες ηλεκτρονικές κυβερνητικές 
πληρωμές η χρήση του αριθμού τραπεζικού 
λογαριασμού IBAN είναι ήδη υποχρεωτική. Μέσα 
στα πλαίσια των σχεδιασμών για ομαλή σταδιακή 
μετάπτωση όλων των εγχώριων ηλεκτρονικών 
πληρωμών σε συμβατά με το SEPA προϊόντα, 
αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του 2012 ο αριθμός 
ΙΒΑΝ θα χρησιμοποιείται για όλα σχεδόν τα εγχώρια 
εμβάσματα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού 
προϋπόθεση είναι ο τερματισμός της χρήσης εθνικών, 
μη συμβατών με το ΙΒΑΝ συστημάτων πληρωμών 
όπως το JCCTransfer. 
 Η ανασκόπηση της προόδου της μετάπτωσης 
σε όλους τους τομείς τυγχάνει πανευρωπαϊκής 
συντονισμένης παρακολούθησης στα πλαίσια της 
έκθεσης προόδου που εγκρίνεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΚΤ σε τακτά χρονικά διαστήματα.
(http://www.ecb.int/pub/pdf/other/
singleeuropaymentsarea201010en.pdf)
 Με στόχο την επιτάχυνση της μετάπτωσης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έχουν συμφωνήσει για την έκδοση Κανονισμού 
εντός του 2012, ο οποίος θα καθορίζει την πρώτη 
Φεβρουαρίου 2014 ως την καταληκτική ημερομηνία 
για ολοκλήρωση της μετάπτωσης και κατάργηση των 
μη συμβατών με SEPA εθνικών μέσων πληρωμών.

Επίβλεψη συστημάτων πληρωμών και 
διακανονισμού
Η ΚΤΚ, σύμφωνα με τις εξουσίες που της παρέχει 
η νομοθεσία, έχει θέσει υπό την επίβλεψή της 
τα συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης και 
διακανονισμού που λειτουργούν στην Κύπρο. Κατά 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της αυτών 
εφαρμόζει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την 
πολιτική και τις μεθοδολογίες του Ευρωσυστήματος. 
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Το έγγραφο πολιτικής της ΚΤΚ βρίσκεται υπό 
αναθεώρηση και αναμένεται να εγκριθεί και να 
δημοσιοποιηθεί αρχές του 2012. Κατά το 2011, 
ολοκληρώθηκε αξιολόγηση του ΚΑΚΜΑ, ως 
σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που είναι 
αποδεκτά για χρήση σε πιστοδοτικές συναλλαγές του 
Ευρωσυστήματος και διενεργήθηκαν αξιολογήσεις 
δύο αδειοδοτημένων Ιδρυμάτων Πληρωμών που 
προσφέρουν υπηρεσίες έκδοσης ή/και αποδοχής 
μέσων πληρωμών.

T2S
Η ΚΤΚ συμμετέχει στο T2S, ένα σημαντικό έργο 
υποδομής του Ευρωσυστήματος που αφορά 
τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού 
συναλλαγών σε αξιόγραφα. Το σύστημα αυτό 
σκοπεύει στην ανάπτυξη ενιαίας αγοράς σε 
αξιόγραφα, μέσω της προσφοράς ενός ενιαίου 
χωρίς σύνορα πανευρωπαϊκού  χαρτοφυλακίου 
αξιογράφων και ενός τεχνολογικά προηγμένου 
μηχανισμού διακανονισμού, προς εξυπηρέτηση των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  Το έργο βρίσκεται 
στο στάδιο της ανάπτυξης και αναμένεται να 
λειτουργήσει το 2015.

ΚΑΠ - Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για 
εκδότες ακάλυπτων επιταγών
Στα πλαίσια των συνεχιζόμενων προσπαθειών 
για μείωση του προβλήματος των ακάλυπτων 
επιταγών, οι Οδηγίες που διέπουν τη λειτουργία του 
ΚΑΠ τροποποιήθηκαν για να καλύπτουν από τις 2 
Δεκεμβρίου 2011:
 • Tις περιπτώσεις οδηγιών μη πληρωμής επιταγών 
   που δίδονται προς τις τράπεζες από 
   καταχωρημένους στο ΚΑΠ εκδότες.
 • Άλλα προβλήματα που παρουσιάζονται 
   στην πληρωμή επιταγών που εκδόθηκαν από 
   καταχωρημένα στο ΚΑΠ πρόσωπα.

TARGET2
Με τη λήξη της περιόδου μετάβασης στο TARGET2, 
όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 15 της 
κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/2 της ΕΚΤ, η ΚΤΚ 
συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις για μετάπτωση 
του διακανονισμού όλων των πληρωμών που 
σχετίζονται με πληρωμές α) μεταξύ πιστωτικών 
ιδρυμάτων, β) μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και 
επικουρικών συστημάτων, και γ) που αφορούν τις 
πράξεις ανοικτής αγοράς του Ευρωσυστήματος, 
από τους λογαριασμούς στην ΚΤΚ σε λογαριασμούς 
στο TARGET2. Επίσης, ξεκίνησαν οι προετοιμασίες 
για μετάπτωση ολόκληρου του διακανονισμού 
του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού σε 
λογαριασμούς στο TARGET2, μέσω της Διασύνδεσης 
Επικουρικών Συστημάτων του TARGET2. Η διαδικασία 
μετάπτωσης του διακανονισμού του Κυπριακού 
Γραφείου Συμψηφισμού στο TARGET2 αναμένεται να 
ολοκληρωθεί στις αρχές του 2012.  

Ηλεκτρονικός συμψηφισμός επιταγών
Με τη συμπλήρωση ενός περίπου έτους ομαλής 
λειτουργίας του αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού 
συμψηφισμού επιταγών, ξεκίνησαν οι προετοιμασίες 
για ένταξη στο σύστημα και άλλων τραπεζών οι 
οποίες δεν είχαν αρχικά περιληφθεί. Επίσης, κατά 
το 2011 τέθηκαν σε λειτουργία δύο υποεπιτροπές 
του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού, μια για 
την αναθεώρηση των λόγων επιστροφής επιταγών 
και μια για την παρακολούθηση του Ηλεκτρονικού 
Συμψηφισμού Επιταγών και βελτίωση των 
υφιστάμενων διευθετήσεων.

Μείωση της χρήσης επιταγών ως μέσο 
πληρωμής
Στα πλαίσια των συνεχιζόμενων προσπαθειών για 
μείωση της χρήσης των επιταγών, το Κυπριακό 
Γραφείο Συμψηφισμού προχώρησε στη σύσταση 
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ειδικής υποεπιτροπής με κύριο στόχο τον καταρτισμό 
πρότασης για συντονισμένο σχέδιο δράσης για 
σταδιακή, μακροπρόθεσμη αντικατάσταση των 
επιταγών με πιο σύγχρονα μέσα πληρωμών.

4.5  Έκδοση Tραπεζογραμματίων και    
         Kερμάτων Eυρώ
Το συνολικό ποσό τραπεζογραμματίων ευρώ 
που εκδόθηκε από το ευρωσύστημα μέχρι την 
31 Δεκεμβρίου 2011, ανήλθε σε €847.384,8 εκατ., 
σημειώνοντας αύξηση 4,8% σε σχέση με το τέλος 
του 2010. 
 Λόγω της ελεύθερης διακίνησης ανθρώπων 
και αγαθών δημιουργούνται εισροές και εκροές 
νομίσματος οι οποίες δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν 
με ακρίβεια για τους σκοπούς υπολογισμού του 
πραγματικού ποσού ευρώ σε κυκλοφορία σε κάθε 
χώρα.
 Κατά την περίοδο από την εισαγωγή του ευρώ 
στην Κύπρο μέχρι το τέλος του 2011, η αξία του 
νομίσματος (τραπεζογραμμάτια και κέρματα) που 
εκδόθηκε από την ΚΤΚ, αφαιρουμένου του ποσού 
που αποσύρθηκε, έφθασε τα €1.143,8 εκατ. Κατά τη 
διάρκεια του 2011, η εν λόγω ποσότητα νομίσματος 
μειώθηκε κατά €152,4 εκατ. Αποσύρθηκαν από την 
κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ αξίας €157 εκατ. 
και εκδόθηκαν στην κυκλοφορία κέρματα ευρώ αξίας 
€4,6 εκατ. 

Κύκλος του νομίσματος 
Κατά το 2011, συνεχίστηκε η εφαρμογή του σχεδίου 
«Νόμισμα εις Διαταγή της Κεντρικής Τράπεζας»-
ΝΗΤΟ, στα πλαίσια του οποίου παρέχεται η ευχέρεια 
στις συμμετέχουσες τράπεζες να διατηρούν 
υπό ορισμένους όρους, τραπεζογραμμάτια για 
λογαριασμό της ΚΤΚ. 
 Κατά τη διάρκεια του έτους, οι τράπεζες που 
συμμετέχουν στο Σχέδιο έχουν αυξηθεί από οκτώ σε 

έντεκα. Οι δέκα απ’ αυτές έχουν αναθέσει σε τρίτο 
φορέα τις εργασίες φύλαξης και επεξεργασίας των 
τραπεζογραμματίων τους ενώ μία απ’ αυτές, διατηρεί 
και επεξεργάζεται η ίδια τα τραπεζογραμμάτιά της.
 Το 2011 έτυχαν επεξεργασίας από τον τρίτο φορέα 
και την τράπεζα που ενεργεί από μόνη της, 115,8 
εκατ. τεμάχια τραπεζογραμματίων ευρώ, εκ των 
οποίων 19% (22 εκατ. τεμάχια) κρίθηκαν ακατάλληλα 
για κυκλοφορία και επιστράφηκαν στην ΚΤΚ για 
περαιτέρω επεξεργασία. 
 Για σκοπούς ελέγχου της γνησιότητας και 
καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και 
την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία τέθηκε σε 
εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2011, η Απόφαση 
ΕΚΤ/2010/14 με βάση την οποία η ΚΤΚ εξέδωσε 
τον Ιούνιο του 2011, σχετική Οδηγία.  Κατά το 
2011, η ΚΤΚ προέβηκε σε ελέγχους των μηχανών 
που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των 
τραπεζογραμματίων από τον τρίτο φορέα καθώς 
και την τράπεζα που επεξεργάζεται η ίδια τα 
τραπεζογραμμάτιά της.
 Με στόχο τον εξορθολογισμό του κύκλου 
των κερμάτων ευρώ, καθώς και την εφαρμογή 
από την 1 Ιανουαρίου 2012 του Κανονισμού (ΕΕ)  
αριθ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά 
με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων 
ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων 
για κυκλοφορία, η ΚΤΚ αποφάσισε να αναθέσει σε 
τρίτο φορέα τις εργασίες φύλαξης και επεξεργασίας 
των κερμάτων της.

Παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ που 
εντοπίστηκαν στην Κύπρο κατά το 2011
Κατά τη διάρκεια του έτους εντοπίστηκαν 
εντός κυκλοφορίας 768 παραχαραγμένα 
τεμάχια τραπεζογραμματίων ευρώ διαφόρων 
αξιών, σε σύγκριση με 646 τεμάχια το 2010. Το 
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τραπεζογραμμάτιο των €50 παρέμεινε, όπως 
και το 2010, η πιο συχνά παραχαραγμένη αξία 
αντιπροσωπεύοντας το 60,9% του συνόλου. 
Τα πλείστα παραχαραγμένα τεμάχια, τα οποία 
αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία, εντοπίσθηκαν 
από ταμίες πιστωτικών ιδρυμάτων. Σε σχετικούς 
όρους, ο αριθμός των παραχαραγμένων 
τραπεζογραμματίων ευρώ που εντοπίστηκαν 
εντός κυκλοφορίας στην Κύπρο είναι πολύ μικρός. 
Ανέρχονται περίπου σε εννέα παραχαραγμένα 
τραπεζογραμμάτια ανά 10.000 κατοίκους το χρόνο, 
καθιστώντας την Κύπρο την όγδοη χαμηλότερη 
μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ. 

Νομισματικές εξελίξεις
•  Συλλεκτικό σετ
Τον Ιούνιο του 2011, η ΚΤΚ εξέδωσε συλλεκτικό σετ 
κυπριακών κερμάτων ευρώ, κοπής 2011, σε λαμπρή 
ακυκλοφόρητη κατάσταση. Πρόκειται για τη δεύτερη 
έκδοση της σειράς σετ κυπριακών κερμάτων ευρώ, 
η οποία είναι αφιερωμένη στα ψηφιδωτά της Πάφου.  
Εκδόθηκαν 10.000 σετ τα οποία διατέθηκαν με πολύ 
μεγάλη επιτυχία στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 
•  Αναμνηστικό κέρμα
Μέχρι το τέλος του 2011 είχαν γίνει όλες οι διεργασίες 
για την έκδοση κοινού αναμνηστικού κέρματος, 
το οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία τον Ιανουάριο του 
2012 για τα δεκάχρονα των τραπεζογραμματίων και 
κερμάτων ευρώ με ταυτόσημο σχέδιο από όλες τις 
χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ.

• Πωλήσεις κερμάτων ευρώ και άλλων νομισματικών 
ειδών

Συνεχίστηκε και κατά το 2011 το ενδιαφέρον για 
τα κυπριακά κέρματα ευρώ.  Πωλήθηκαν, για 
συλλεκτικούς σκοπούς, σε εμπόρους και συλλέκτες 
νομισματικών ειδών, κυπριακά κέρματα ευρώ 

ακυκλοφόρητης κατάστασης και άλλα νομισματικά 
είδη συνολικής αξίας €620.000 περίπου.

•  Ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου
Το 2011 οι πωλήσεις στον ιστοχώρο ηλεκτρονικού 
εμπορίου http://eshop.centralbank.gov.c y 
συλλεκτικών και άλλων νομισματικών ειδών που 
εκδίδει η ΚΤΚ ήταν αξίας €38.400, σημειώνοντας 
μείωση 30,2% σε σχέση με το 2010. 

Απόσυρση της κυπριακής λίρας
Η ανταλλαγή τραπεζογραμματίων κυπριακών λιρών 
με ευρώ συνεχίστηκε και το 2011. Κατά τη διάρκεια 
του έτους ανταλλάχτηκαν τραπεζογραμμάτια 
συνολικής αξίας £1 εκατ. για το συνολικό ποσό 
των €1,7 εκατ. Η ΚΤΚ θα συνεχίσει να ανταλλάσσει 

τραπεζογραμμάτια κυπριακών λιρών μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2017.

4.6  Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011, τα διαθέσιμα της ΚΤΚ, 
συμπεριλαμβανομένου και του αποθέματος σε χρυσό 
αξίας €538,9 εκατ., ανέρχονταν σε €3.161,5 εκατ. σε 
σχέση με €3.867,3 εκατ. στο τέλος του 2010. 
 Το ύψος των διαθεσίμων και του χρυσού που 
κατέχει η ΚΤΚ μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια 
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του έτους ως αποτέλεσμα μειωμένης χρήσης 
των διαθέσιμων πιστωτικών διευκολύνσεων 
του Ευρωσυστήματος, της επανεπένδυσης του 
εισοδήματος από τόκους επί των διαθεσίμων, των 
αποτιμήσεων των επενδύσεων με βάση τις τρέχουσες 
αγοραίες τιμές, της μεταβολής της συναλλαγματικής 
αξίας των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ, καθώς 
και των καθαρών ροών σε ξένα νομίσματα.
 Με βάση το πλαίσιο της Επενδυτικής Πολιτικής 
(ΕΠ) της ΚΤΚ, η διαχείριση των διαθεσίμων σε 
ευρώ, συνάλλαγμα και χρυσό επικεντρώνεται στη 
μεγιστοποίηση της μακροχρόνιας απόδοσής τους, 
χωρίς φυσικά να παραγνωρίζονται άλλοι διαχρονικοί 
και καίριας σημασίας στόχοι, όπως η ασφάλεια των 
διαθεσίμων και η προστασία της αξίας τους από 
ενδεχόμενη μείωση. Τα έσοδα από τη διαχείριση 
των διαθεσίμων αποτελούν την κυριότερη πηγή 
χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της ΚΤΚ και 
διασφάλισης της οικονομικής της αυτοτέλειας.
 Η ΕΠ διαλαμβάνει την επένδυση των διαθεσίμων 
και του χρυσού σε εγκεκριμένες επενδυτικές 
τάξεις με τη διενέργεια πράξεων εγκεκριμένων 
τύπων που διεκπεραιώνονται μέσω εγκεκριμένων 
αντισυμβαλλόμενων, οι οποίοι μπορεί να είναι 
τραπεζικοί οργανισμοί ή οργανισμοί παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών. Βασικός πυλώνας της ΕΠ 
είναι η χρήση στρατηγικών χαρτοφυλακίων αναφοράς 
(ΣΧΑ) (benchmark portfolios). Η χρήση ΣΧΑ παρέχει 
τη δυνατότητα συγκριτικής επιμέτρησης της 
απόδοσης αλλά και της αξιολόγησης των ενεχόμενων 
κινδύνων των υπό διαχείριση κεφαλαίων έναντι 
παραμέτρων που αντανακλούν το προφίλ απόδοσης 
– κινδύνου της ΚΤΚ.
 Η παρακολούθηση και ο έλεγχος  των κινδύνων 
που σχετίζονται με τη διαχείριση των διαθεσίμων της 
ΚΤΚ, όπως του συναλλαγματικού, του επιτοκιακού και 
του πιστωτικού διενεργείται στη βάση συγκεκριμένης 
μεθοδολογίας και πλαισίου από την Υπηρεσία 

Διαχείρισης Κινδύνων που είναι οργανικά ανεξάρτητη 
από το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Αγορών (ΤΧΑ).
 Κατά τη διάρκεια του 2011, το γενικό πλαίσιο 
στρατηγικής επενδύσεων της ΚΤΚ, στο οποίο 
καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ο χαρακτήρας τόσο 
των εγκεκριμένων επενδυτικών τάξεων όσο και των 
ΣΧΑ, έχει αποδειχθεί ως αρκούντως κατάλληλη, 
υπό τις επικρατούσες συνθήκες, επιλογή, αφού έχει 
προστατεύσει την αξία των διαθεσίμων στη δίνη της 
συνεχιζόμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης και των 
αβέβαιων διεθνών επενδυτικών συνθηκών. Συναφώς, 
κατά τη διάρκεια του χρόνου, η ΚΤΚ τηρούσε 
διαθέσιμα κυρίως σε ευρώ και, σε πολύ μικρότερο 
βαθμό, σε δολάρια ΗΠΑ και σε λίρες Αγγλίας. Η 
πολιτική για μη έκθεση σε σημαντικό συναλλαγματικό 
κίνδυνο συνεχίστηκε και κατά το 2011 με στόχο 
την αποτροπή ζημιών οι οποίες, ενδεχομένως, να 
προέκυπταν από τη μεταβολή στις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες του δολαρίου ΗΠΑ και της στερλίνας έναντι 
του ευρώ.
 Λόγω της αστάθειας που συνέχισαν να 
παρουσιάζουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και 
με γνώμονα τον περιορισμό της έκθεσης στον 
επιτοκιακό κίνδυνο, η μέση σταθμική διάρκεια των 
επενδυτικών χαρτοφυλακίων κατά τη διάρκεια του 
2011, διαμορφώθηκε  σε επίπεδα χαμηλότερα από 
τη μέση σταθμική διάρκεια των αντίστοιχων ΣΧΑ. 
Η έκθεση στον επιτοκιακό κίνδυνο περιορίστηκε 
περαιτέρω με αύξηση του ποσού των χρεογράφων 
σε ευρώ που διατηρούνταν στο ειδικό χαρτοφυλάκιο 
όπου οι επενδύσεις κρατούνται μέχρι τη λήξη τους. 
Παράλληλα, ίσχυσε, όπως και στα προηγούμενα 
χρόνια, ο περιορισμός των πέντε χρόνων ως 
το μέγιστο επιτρεπόμενο υπόλοιπο ζωής των 
χρεογράφων στα οποία μπορούν να επενδύονται τα 
διαθέσιμα. Τέλος, εν μέσω της έντονης αβεβαιότητας 
και μεταβλητότητας στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, οι τοποθετήσεις σε εμπρόθεσμες καταθέσεις 
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διατηρήθηκαν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Συμμετοχή στη διαχείριση των συναλλαγματικών 
διαθεσίμων της ΕΚΤ
Η διαχείριση των συναλλαγματικών αποθεμάτων 
της ΕΚΤ διεξάγεται αποκεντρωτικά από τις εθνικές 
κεντρικές τράπεζες των χωρών που υιοθέτησαν το 
ευρώ και οι οποίες ενεργούν εκ μέρους της ΕΚΤ. Η 
ΚΤΚ συμμετέχει στη διαχείριση των συναλλαγματικών 
διαθεσίμων της ΕΚΤ με κοινοπρακτική διαχείριση 
των αναλογούντων διαθεσίμων με την Τράπεζα της 
Ελλάδας.

Συμμετοχή στα προγράμματα του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου 
Από το Μάρτιο του 2011 η Κυπριακή Δημοκρατία 
συμμετέχει στο πρόγραμμα  δανεισμού  «New 
Arrangements to Borrow» που λειτουργεί υπό την 
εποπτεία του ΔΝΤ. Το ΤΧΑ συμμετέχει ενεργά στη 
διεκπεραίωση των σχετικών συναλλαγών που 
διεξάγονται στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος.  

Εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής
Εκ μέρους της ΕΚΤ, η οποία είναι αρμόδια για τη 
χάραξη της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του 
ευρώ, η ΚΤΚ συμμετέχει ομοιόμορφα και ισότιμα με 
τις άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών 
μελών που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ στην 
εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, 
όπως αυτή καθορίζεται από τις αποφάσεις και τις 
κατευθυντήριες γραμμές του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΚΤ. Ως εκ τούτου, τα πιστωτικά ιδρύματα που 
είναι εγκατεστημένα στην Κυπριακή Δημοκρατία, 
συμμετέχουν και έχουν πρόσβαση, μέσω της 
ΚΤΚ, στις πράξεις ανοικτής αγοράς και στις πάγιες 
διευκολύνσεις του Ευρωσυστήματος. 
 Κατά το 2011, υπό τη σκιά των δυσμενών και 
ασταθών συνθηκών που επικρατούσαν, τόσο 

οι τακτικές όσο και συμπληρωματικές πράξεις 
ανοικτής αγοράς του Ευρωσυστήματος συνέχισαν 
να διενεργούνται στη βάση δημοπρασιών 
σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή της 
αιτούμενης από τις τράπεζες ρευστότητας. Για 
περαιτέρω αύξηση της ρευστότητας διενεργήθηκαν 
εκτάκτως δύο δημοπρασίες μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης διάρκειας 6 και 12 μηνών με 
σταθερό επιτόκιο και πλήρη κατανομή, τον Αύγουστο 
και Οκτώβριο, αντίστοιχα. Επίσης, οι πράξεις για 
χορήγηση ρευστότητας στα πιστωτικά ιδρύματα 
σε δολάρια ΗΠΑ συνέχισαν να διενεργούνται 
στη βάση δημοπρασιών σταθερού επιτοκίου με 
πλήρη κατανομή, ενώ το περιθώριο επιπρόσθετης 
δέσμευσης για τις εν λόγω δημοπρασίες διάρκειας 3 
μηνών μειώθηκε από 20% στο 12%. 
 Το Νοέμβριο του 2011, εισήχθηκε το δεύτερο 
Πρόγραμμα Αγοράς Καλυμμένων Ομολόγων από 
πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές χωρών-μελών 
της ζώνης του ευρώ διάρκειας ενός έτους και ποσού 
€40 δισ. Το πρόγραμμα αυτό συμπεριλαμβάνεται 
στα μη συμβατικά μέτρα άσκησης της νομισματικής 
πολιτικής, όπως και το πρώτο Πρόγραμμα που 
έληξε τον Ιούνιο του 2010. H ΚΤΚ συμμετέχει ενεργά 
στην υλοποίηση του δεύτερου Προγράμματος 
Αγοράς Καλυμμένων Ομολόγων, ενώ ταυτόχρονα 
συνεχίζεται η συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Αγοράς 
Κρατικών Χρεογράφων του Ευρωσυστήματος, 
το οποίο εισήχθηκε το 2010 ως ένα επιπρόσθετο 
μέτρο για να βελτιώσει τόσο τις δυσλειτουργίες που 
παρουσιάστηκαν σε αγορές χρεογράφων ορισμένων 
περιφερειακών χωρών όσο και το μηχανισμό 
αποτελεσματικής μετάδοσης της νομισματικής 
πολιτικής. Προς αποφυγή τυχόν αρνητικών 
επιπτώσεων στην εφαρμοζόμενη νομισματική 
πολιτική, το Ευρωσύστημα διενεργεί εβδομαδιαίες 
αντισταθμιστικές πράξεις απορρόφησης της 
ρευστότητας που πηγάζει από το εν λόγω Πρόγραμμα. 
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 Το Δεκέμβριο του 2011, η ΕΚΤ ανακοίνωσε και άλλα 
επιπρόσθετα μέτρα προς ενίσχυση του τραπεζικού 
δανεισμού και των συνθηκών ρευστότητας. 
Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η διενέργεια δύο 
δημοπρασιών μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 
διάρκειας 36 μηνών με σταθερό (σταθμισμένο) 
επιτόκιο και πλήρη κατανομή (με τη δυνατότητα 
πρόωρης αποπληρωμής μετά τους πρώτους 12 
μήνες). Η πρώτη δημοπρασία διενεργήθηκε στις 
21 Δεκεμβρίου 2011, ενώ η δεύτερη θα διενεργηθεί 
στο τέλος Φεβρουαρίου 2012. Συνάμα, από τις 14 
Δεκεμβρίου διακόπηκε προσωρινά, ως μη αναγκαία, 
η διενέργεια των πράξεων εξομάλυνσης των 
βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας που 
διεξάγονται την τελευταία ημέρα κάθε περιόδου 
τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Επίσης, από την 
περίοδο τήρησης ελάχιστων αποθεματικών που 
αρχίζει στις 18 Ιανουαρίου 2012, ο συντελεστής 
αποθεματικών μειώθηκε από 2% στο 1%. Τέλος, 
προς αύξηση των αποδεκτών ασφαλειών για 
τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, 
αποφασίστηκε  η προσωρινή μείωση του ελάχιστου 
ορίου πιστοληπτικής διαβάθμισης για τίτλους που 
προέρχονται από τιτλοποίηση (asset-back securities), 
ενώ οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν πλέον 
να αποδέχονται ως ασφάλεια επιπρόσθετες 
εξυπηρετούμενες δανειακές απαιτήσεις που θα 
πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας.

4.7 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών   
Κινδύνων

Η παρακολούθηση, επιμέτρηση, αναφορά και 
η εν γένει διαχείριση των χρηματοοικονομικών 
κινδύνων που απορρέουν από τις επενδύσεις 
της ΚΤΚ σε εγχώριο και ξένο νόμισμα, καθώς και 
σε χρυσό, διενεργείται μέσα στα πλαίσια που 
καθορίζονται στην εγκεκριμένη  Επενδυτική Πολιτική 
(ΕΠ) της KTK. Σημειώνεται ότι η διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων διενεργείται, από 
οργανωτικής πλευράς, ξεχωριστά από τις επενδυτικές 
δραστηριότητες της ΚΤΚ.
 Η ΕΠ διαλαμβάνει την επένδυση των διαθεσίμων 
και του χρυσού σε εγκεκριμένες επενδυτικές 
τάξεις, με τη διενέργεια πράξεων εγκεκριμένων 
τύπων που διεκπεραιώνονται μέσω εγκεκριμένων 
αντισυμβαλλόμενων, οι οποίοι μπορεί να είναι 
τραπεζικοί οργανισμοί ή οργανισμοί παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών. Βασικός πυλώνας της ΕΠ είναι 
η χρήση επιλεγμένων στρατηγικών χαρτοφυλακίων 
αναφοράς (ΣΧΑ) (benchmark portfolios). Η χρήση  
ΣΧΑ παρέχει τη δυνατότητα συγκριτικής μέτρησης της 
απόδοσης αλλά και της αξιολόγησης των κινδύνων που 
απορρέουν από τις επενδύσεις των διαθεσίμων έναντι 
παραμέτρων που αντανακλούν το προφίλ απόδοσης 
– κινδύνου της ΚΤΚ.
 Το πλαίσιο της παρακολούθησης και του ελέγχου 
των κινδύνων που σχετίζονται με τη διαχείριση των 
διαθεσίμων τυγχάνει συνεχούς αξιολόγησης και 
αναπροσαρμόζεται με βάση τα εκάστοτε δεδομένα 
οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο.

• Επιτοκιακός κίνδυνος
Επιτοκιακός κίνδυνος θεωρείται ο κίνδυνος 
μείωσης της αγοραίας αξίας των επενδύσεων 
λόγω μεταβολών των αγοραίων επιτοκίων.  Λόγω 
της πολύ μεγάλης αστάθειας που παρουσίαζαν οι 
χρηματοπιστωτικές αγορές κατά το λήξαν έτος 
και με γνώμονα τον περιορισμό της έκθεσης στον 
επιτοκιακό κίνδυνο, η μέση σταθμική διάρκεια των 
επενδυτικών χαρτοφυλακίων κατά τη διάρκεια 
του 2011, διαμορφώθηκε  σε επίπεδα ελαφρώς 
χαμηλότερα από τη μέση σταθμική διάρκεια 
των αντίστοιχων ΣΧΑ. Η έκθεση στον επιτοκιακό 
κίνδυνο περιορίστηκε περαιτέρω με τη συνέχιση 
της πρακτικής διατήρησης σημαντικού μέρους 
των επενδύσεων των χρεογράφων σε ευρώ στο 
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χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που κρατούνται μέχρι 
τη λήξη τους. Παράλληλα, ίσχυσε, όπως και στα 
προηγούμενα χρόνια, ο περιορισμός των πέντε 
χρόνων ως η μέγιστη επιτρεπόμενη εναπομένουσα 
διάρκεια των χρεογράφων στα οποία μπορούν να 
επενδύονται τα διαθέσιμα. 

• Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) θεωρείται ο κίνδυνος 
ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος ή ένας εκδότης 
χρεογράφων να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 
συμβατικές ή νομικές του υποχρεώσεις για ολόκληρο 
ή μέρος του συμφωνηθέντος ποσού κατά τη διάρκεια 
της συμβατικής σχέσης. Ο πιστωτικός κίνδυνος 
περιλαμβάνει, επίσης, τον κίνδυνο μείωσης της αξίας 
των επενδύσεων λόγω υποβάθμισης (downgrade risk) 
της πιστοληπτικής ικανότητας εκδοτών χρεογράφων. 

• Συναλλαγματικός κίνδυνος
Συναλλαγματικός κίνδυνος θεωρείται ο κίνδυνος 
μείωσης της αγοραίας αξίας των επενδύσεων λόγω 
της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας του 
ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων στα οποία η 
ΚΤΚ διατηρεί διαθέσιμα. Κατά το 2011 η ΚΤΚ συνέχισε 
να διατηρεί τα διαθέσιμά της κυρίως σε ευρώ και, 
σε πολύ μικρότερο βαθμό, σε δολάρια ΗΠΑ και σε 
στερλίνες. Η πολιτική της ΚΤΚ για αποφυγή έκθεσης 
σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο συνεχίστηκε 
και κατά το 2011 με  στόχο την αποτροπή ζημιών 
οι οποίες, ενδεχομένως, να προκύψουν από τη 
μεταβολή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες του 
δολαρίου ΗΠΑ και της στερλίνας έναντι του ευρώ.
 Κατά το 2011, περίοδο κατά την οποία οι 
χρηματοπιστωτικές αγορές συνέχισαν να παρουσιάζουν 
έντονη αβεβαιότητα και μεταβλητότητα, οι 
τοποθετήσεις σε εμπρόθεσμες καταθέσεις 
διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, ενώ το μεγαλύτερο 
μέρος των διαθεσίμων παρέμεινε επενδυμένο σε 

κυβερνητικά χρεόγραφα χωρών που διαχρονικά τις 
χαρακτηρίζει πολιτική και οικονομική σταθερότητα 
και φέρουν επαρκώς ψηλές βαθμίδες πιστοληπτικής 
ικανότητας.
 Συνολικά, οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στους 
οποίους είναι εκτεθειμένη η ΚΤΚ έχουν αυξηθεί κατά 
το 2011 λόγω των συνεχιζόμενων και κλιμακούμενων 
αρνητικών εξελίξεων και ευρύτερης αστάθειας στις 
διεθνείς αγορές και της αύξησης των κινδύνων που 
σχετίζονται με την εφαρμογή της νομισματικής 
πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Ως αντιστάθμισμα, 
πέραν των ενεργειών για όσο το δυνατό μεγαλύτερο 
περιορισμό των χρηματοοικονομικών κινδύνων 
που απορρέουν από τις επενδύσεις της, η ΚΤΚ 
έχει προχωρήσει σε περαιτέρω ενδυνάμωση του 
λογαριασμού πρόβλεψης έναντι κινδύνων.
  Όσον αφορά την εφαρμογή της νομισματικής 
πολιτικής του Ευρωσυστήματος στην εγχώρια 
αγορά και στα πλαίσια της συμμετοχής της ΚΤΚ στα 
συλλογικά αρμόδια σώματα του Ευρωσυστήματος, η 
ΚΤΚ συμβάλλει μεταξύ άλλων, στην παρακολούθηση, 
επιμέτρηση και αναφορά των απορρεόντων  
χρηματοοικονομικών κινδύνων, στον καθορισμό 
και στην αναθεώρηση του συναφούς πλαισίου 
διαχείρισης και των μεθοδολογιών επιμέτρησης των 
απορρεόντων κινδύνων, στην παρακολούθηση της 
χρηματοοικονομικής σταθερότητας των εγχώριων 
αντισυμβαλλομένων και στον ορισμό και στην 
εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου 
αγοράς και πιστωτικού κινδύνου όσον αφορά 
προγράμματα που εμπίπτουν στην εφαρμογή της 
νομισματικής πολιτικής, αλλά δεν περιλαμβάνονται 
στις συνήθεις πράξεις νομισματικής πολιτικής.

Επείγουσα παραχώρηση ρευστότητας
Η επείγουσα παραχώρηση ρευστότητας σε πιστωτικά 
ιδρύματα διενεργείται στη βάση συγκεκριμένης 
πολιτικής και μετά από έγκριση του Διοικητικού 
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Συμβουλίου της ΕΚΤ.  Οι οικονομικοί κίνδυνοι  που 
απορρέουν από την επείγουσα παραχώρηση 
ρευστότητας τυγχάνουν διαχείρισης στη βάση 
πλαισίου που έχει υιοθετήσει το Ευρωσύστημα.

4.8 Οικονομική Έρευνα και Συναφείς 
Δραστηριότητες

Το Τμήμα Οικονομικών Ερευνών παρακολουθεί 
και αναλύει σε βάθος την εγχώρια οικονομία, την 
οικονομία της ζώνης του ευρώ, καθώς και το διεθνές 
οικονομικό περιβάλλον γενικότερα. Παράλληλα, 
προβαίνει σε συστηματική ενημέρωση του Διοικητή 
για τις οικονομικές εξελίξεις, καθώς και για τις 
προβλέψεις που αφορούν στην κυπριακή οικονομία 
και στην οικονομία της ζώνης του ευρώ. Στελέχη 
του Τμήματος εκπροσωπούν, επίσης, την ΚΤΚ σε 
επιτροπές της ΕΚΤ και της ΕΕ.
 Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη 
διεκπεραίωση μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων, 
όπως είναι η κατασκευή του δείκτη τιμών ακινήτων 
και η έρευνα για τη χρηματοοικονομική κατάσταση 
και τις καταναλωτικές συνήθειες των νοικοκυριών. 
Επίσης, γίνονται συναντήσεις με κλιμάκια διεθνών 
οργανισμών, ενώ οργανώνονται ενημερωτικές 
παρουσιάσεις σε διαφόρους φορείς, όπως 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικά επιμελητήρια.

Οικονομικό Δελτίο
Κατά το 2011, δημοσιεύθηκαν δύο εξαμηνιαία 
Οικονομικά Δελτία, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο. Το 
Δελτίο αναφέρεται στις κυριότερες οικονομικές και 
χρηματοοικονομικές εξελίξεις, τόσο στο διεθνές 
όσο και στο εγχώριο περιβάλλον, ενώ περιλαμβάνει 
και τις προβλέψεις της ΚΤΚ για την κυπριακή 
οικονομία. Το Δελτίο ετοιμάζεται στα ελληνικά και 
αγγλικά και δημοσιεύεται στον ιστόχωρο της ΚΤΚ. 
Κατά το 2011, στο Δελτίο περιλήφθησαν σύντομες 
εξειδικευμένες αναλύσεις που αφορούσαν: (α) στην 

επίδραση της τιμής του πετρελαίου στον εγχώριο 
πληθωρισμό, (β) στις επιδράσεις των διακυμάνσεων 
των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην ανάλυση των 
νομισματικών στοιχείων, (γ) στις δαπάνες κατόχων 
κυπριακών καρτών στην Κύπρο σε συνάρτηση 
με τις συνήθειες τρόπου πληρωμής, και (δ) στους 
παράγοντες ζήτησης που επηρέασαν τις εξελίξεις 
στις τιμές οικιστικών ακινήτων στην Κύπρο κατά την 
περίοδο 2002-2010. 

Βιβλίο κυπριακής οικονομίας
Κατά το υπό ανασκόπηση έτος, στελέχη του Τμήματος 
συμμετείχαν στη συγγραφή βιβλίου για την κυπριακή 
οικονομία, στο οποίο αναλύεται η πορεία της 
οικονομίας από την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας 
μέχρι σήμερα, καθώς και οι παρούσες προοπτικές 
και προκλήσεις. Συγκεκριμένα, το βιβλίο περιέχει 
διαχρονική ανάλυση θεμάτων, όπως: το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών, τη νομισματική πολιτική, 
τα δημοσιονομικά, τον πληθωρισμό, την αγορά 
εργασίας, και την αγορά ακινήτων. Η δημοσίευση του 
βιβλίου τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2012.

Στήριξη Διοικητή και συμμετοχές σε επιτροπές 
και ομάδες εργασίας του ΕΣΚΤ
Κατά το 2011, συνεχίστηκε η στήριξη και η 
προετοιμασία του Διοικητή για τις συναντήσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, σε θέματα που 
άπτονται της νομισματικής πολιτικής, καθώς και 
σε θέματα που αφορούν στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα γενικότερα. Συγκεκριμένα, ετοιμάστηκαν οι 
τακτικές μηνιαίες παρουσιάσεις για το Διοικητή, οι 
οποίες αναλύουν τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη 
ζώνη του ευρώ αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, 
με έμφαση στους δείκτες που αντανακλούν τις 
προσδοκίες για τη μελλοντική πορεία της οικονομίας.
 Στελέχη της ΚΤΚ συμμετείχαν, επίσης, στην 
Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής του ΕΣΚΤ και 
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στις ομάδες εργασίας που υπάγονται σε αυτήν 
και οι οποίες έχουν ως κύριες θεματολογίες: (α) τις 
οικονομικές προβλέψεις, (β) την οικονομετρική 
μοντελοποίηση, και (γ) την ανάλυση των δημοσίων 
οικονομικών. Η Επιτροπή και οι ομάδες εργασίας που 
υπάγονται σε αυτήν παρακολουθούν τις οικονομικές 
και νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ και 
γενικότερα στην ΕΕ και ετοιμάζουν εκθέσεις οι οποίες 
στηρίζουν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΚΤ.
  Με τη συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 
Προβλέψεων, η ΚΤΚ συμμετέχει στις προβλέψεις 
του Ευρωσυστήματος, οι οποίες καταρτίζονται δύο 
φορές το χρόνο και δημοσιεύονται κάθε Ιούνιο και 
Δεκέμβριο. Οι προβλέψεις αυτές, οι οποίες αφορούν 
τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, ετοιμάζονται 
υιοθετώντας κοινές υποθέσεις εργασίας για όλες τις 
χώρες της ζώνης του ευρώ, ώστε να είναι εφικτή η 
συγκεντρωτική ανάλυση της οικονομίας της ζώνης 
του ευρώ. Επιπρόσθετα, τέσσερις φορές το χρόνο, 
γίνονται προβλέψεις για τον πληθωρισμό, δύο στα 
πλαίσια των προβλέψεων του Ευρωσυστήματος που 
προαναφέρθηκαν και δύο στα ενδιάμεσα τρίμηνα, 
στα πλαίσια των προβλέψεων των εμπειρογνωμόνων 
της ΕΚΤ1.
  Στα πλαίσια της συμμετοχής στην Ομάδα Εργασίας 
Οικονομετρικής Μοντελοποίησης, χρησιμοποιήθηκε 
το εξειδικευμένο οικονομετρικό μοντέλο CYMCM, 
το οποίο έχει την απαιτουμένη υποδομή για την 
εκτίμηση τεχνικών προβλέψεων των βασικών 
οικονομικών μεγεθών της κυπριακής οικονομίας. 
Επίσης, η συγκεκριμένη ομάδα υποστηρίζει τις 
ανάγκες της Ομάδας Εργασίας Προβλέψεων για 
τεχνικά θέματα, όπως ανάλυση διαφόρων σεναρίων, 
ανανέωση των προβλεπόμενων ελαστικοτήτων 
μοντέλου και ερωτηματολόγια τεχνικών θεμάτων. 

  Η συμμετοχή της ΚΤΚ στην Ομάδα Εργασίας του 
ΕΣΚΤ για τα Δημόσια Οικονομικά είχε ως αποτέλεσμα 
την εντατικοποίηση της παρακολούθησης των 
δημοσιονομικών εξελίξεων, με στόχο τη διαμόρφωση 
ιδίας άποψης από την KTK, όπως παρουσιάζεται στις 
ανεξάρτητες προβλέψεις της ΚΤΚ, καθώς επίσης και 
την εκπόνηση διαφόρων μελετών. Συγκεκριμένα, 
για το 2011, η παρακολούθηση και ανάλυση των 
δημοσίων οικονομικών ήταν ιδιαίτερα ενδελεχής.
  Πέραν των πιο πάνω, κατά το 2011, συνεχίστηκε 
η συμμετοχή στελεχών της ΚΤΚ στην Οικονομική 
και Χρηματοοικονομική Επιτροπή (Economic 
and	 Financial	 Committee,	 “EFC”)	 της	 ΕΕ	 και	 στις	
υποεπιτροπές της. Η EFC προετοιμάζει το έργο του 
Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin).

Άλλες ερευνητικές δραστηριότητες
Το 2011 συνεχίστηκε η διεξαγωγή, σε τριμηνιαία βάση, 
της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων, στα πλαίσια 
του Ευρωσυστήματος. Πρόκειται για μια ποιοτική 
έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του 
ευρώ, βασικός στόχος της οποίας είναι η βαθύτερη 
κατανόηση του ρόλου των πιστώσεων στο μηχανισμό 
μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, ώστε να 
εμπλουτιστούν τα στοιχεία στα οποία βασίζεται 
η ανάλυση και η αξιολόγηση της νομισματικής 
πολιτικής. Το ερωτηματολόγιο αποστέλλεται σε ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα ΝΧΙ. Τα αποτελέσματά του 
παρακολουθούνται από την ΚΤΚ, σε συνάρτηση με τα 
συγκεντρωτικά αποτελέσματα του Ευρωσυστήματος. 
Η ΚΤΚ δημοσιοποιεί κάθε τρίμηνο τα αποτελέσματα 
της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων για την Κύπρο, 
σε συγκεντρωτική βάση, με την ετοιμασία ειδικού 
δελτίου που αναρτάται στον ιστότοπο της ΚΤΚ.
  Κατά το 2011, η Μονάδα Παρακολούθησης 
Ακινήτων (ΜοΠΑ) δημοσίευσε για πρώτη φορά το 

1. Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό δημοσιοποιούνται στην Κύπρο δύο φορές το χρόνο. 
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Γενικό Δείκτη Τιμών Κατοικιών και άλλους επιμέρους 
δείκτες τιμών οικιστικών ακινήτων, ανά επαρχία και 
ανά τύπο κατοικίας (οικίες και διαμερίσματα). Οι 
δείκτες τιμών κατοικιών αφορούν στην περίοδο από 
το πρώτο τρίμηνο του 2006 και εξής, ενώ οι δείκτες 
τιμών διαμερισμάτων και οικιών, λόγω περιορισμένου 
αριθμού διαθεσίμων στοιχείων, αφορούν στην 
περίοδο από το πρώτο τρίμηνο του 2010 και εξής. 
Συνολικά, δημοσιεύονται 18 δείκτες τιμών οικιστικών 
ακινήτων, οι οποίοι περιλαμβάνουν το Γενικό Δείκτη 
Τιμών Κατοικιών Κύπρου, καθώς και τους επιμέρους 
Δείκτες Διαμερισμάτων και Οικιών ανά επαρχία. Οι 
προαναφερθέντες δείκτες τιμών, μαζί με σύντομη 
ανάλυση των εξελίξεων στην κτηματαγορά, 
παρουσιάζονται στο τριμηνιαίο Δεικτών Τιμών 
Κατοικιών, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
της ΚΤΚ2 .
  Επιπλέον, η ΜοΠΑ ξεκίνησε την κατασκευή 
προκαταρτικού οικονομετρικού υποδείγματος για 
τον υπολογισμό προβλέψεων αναφορικά με τη 
μελλοντική πορεία των τιμών των κατοικιών. Το 
υπόδειγμα βασίζεται σε στοιχεία μακροοικονομικών 
μεταβλητών με υψηλή στατιστική συσχέτιση με τις 
τιμές ακινήτων, τα οποία φαίνεται να επηρεάζουν 
σημαντικά την αγορά ακινήτων της Κύπρου. Το 
συγκεκριμένο υπόδειγμα θα ενσωματωθεί στο γενικό 
υπόδειγμα της ΚΤΚ για την παραγωγή προβλέψεων 
για την κυπριακή οικονομία.
  Με τη συσσώρευση των στοιχείων για το 2011, 
η ΜοΠΑ προχώρησε σε πληρέστερη ανάλυση και 
αναθεώρηση της διαδικασίας καθαρισμού και 
φιλτραρίσματος των δεδομένων, για την απαλοιφή 
των πρόδηλα λανθασμένα καταχωρημένων 
στοιχείων. Το μεγαλύτερο δείγμα επέτρεψε, 
επίσης, την καλύτερη στατιστική ανάλυση της 
σημαντικότητας του κάθε χαρακτηριστικού και, 

ως εκ τούτου, την αναθεώρηση των λειτουργικών 
μορφών των διαφόρων ωφελιμιστικών υποδειγμάτων 
που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 18 
προαναφερθέντων δεικτών τιμών κατοικιών.
  Επιπρόσθετα, κατά το υπό ανασκόπηση έτος, 
η ΚΤΚ συνέχισε τη συμμετοχή της στο Δίκτυο για τη 
Χρηματοοικονομική Κατάσταση και τις Καταναλωτικές 
Συνήθειες των Νοικοκυριών. Στόχος του δικτύου είναι 
η διενέργεια και διαχείριση της δειγματοληπτικής 
έρευνας που αφορά στη χρηματοοικονομική 
κατάσταση και στις καταναλωτικές συνήθειες των 
νοικοκυριών και διεξάγεται ξεχωριστά σε κάθε 
χώρα-μέλος της ζώνης του ευρώ. Η έρευνα, η οποία 
αναμένεται ότι θα επαναλαμβάνεται κάθε τρία 
χρόνια, διεξάγεται υπό την αιγίδα της ΕΚΤ και το 
ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει κοινές ερωτήσεις. 
Ειδικότερα, η έρευνα στοχεύει στη διαμόρφωση 
μιας ολοκληρωμένης εικόνας της σύνθεσης των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων, των στοιχείων 
ενεργητικού, των χρεών, των καταθέσεων και της 
ασφαλιστικής κάλυψης των κυπριακών νοικοκυριών. 
Επιπλέον, η έρευνα αποσκοπεί στη δημιουργία 
περιεκτικής βάσης δεδομένων, η οποία θα επιτρέπει 
τη διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας, την 
κατάρτιση στατιστικών, καθώς και περαιτέρω 
αναλύσεις. Τα πιο πάνω θα αποτελέσουν πηγή 
πληροφόρησης για την αποτελεσματικότερη άσκηση 
της νομισματικής πολιτικής, καθώς και τη διασφάλιση 
της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, προς 
όφελος όλων των κατοίκων της Κύπρου, αλλά και των 
υπολοίπων χωρών-μελών της ζώνης του ευρώ.
  Η συλλογή των δεδομένων έγινε το 2010, με έτος 
αναφοράς το 2009, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων. 
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας πεδίου και 
τη συλλογή των στοιχείων, η ΚΤΚ προχώρησε 
κατά το 2011 στο τελικό καθάρισμα, επεξεργασία 

2.	http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=11836&lang=gr
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και ανάλυση των δεδομένων, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της ΕΚΤ και τηρώντας σε όλα τα στάδια της 
στατιστικής επεξεργασίας την εμπιστευτικότητα των 
συλλεχθέντων δεδομένων. Υπολογίστηκε η βαρύτητα 
που θα λάβει το κάθε ένα νοικοκυριό που συμμετέχει 
στην έρευνα, ώστε να   σταθμιστεί το δείγμα στον 
πληθυσμό. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
της εκτίμησης ελλειπουσών τιμών (imputation3) 
που δεν καταγράφηκαν   στη συνέντευξη, είτε λόγω 
απροθυμίας του συμμετέχοντα είτε λόγω λάθους 
του ερευνητή. Η διαδικασία αυτή διεξήχθη σύμφωνα 
με τις οδηγίες της ΕΚΤ, εφαρμόζοντας τη μέθοδο 
του multiple stochastic imputation, imputation by 
chained equations, διαδικασία που εφαρμόζεται και 
για την αμερικανική έρευνα Survey of Consumer 
Finances.
  Η ΚΤΚ προχώρησε στην ανάλυση των δεδομένων 
και την κατάρτιση στατιστικών, χρησιμοποιώντας 
τα συλλεχθέντα στοιχεία. Κάποια προκαταρκτικά 
αποτελέσματα έχουν ήδη ετοιμαστεί. Με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτίμησης ελλειπουσών 
τιμών και της ανωνυμοποίησης των στοιχείων, οι εν 
λόγω στατιστικές θα μπορούν να δημοσιευθούν.
  Επιπλέον, η ΚΤΚ συμμετέχει σε ειδικές ομάδες 
εργασίας της ΕΚΤ, στόχος των οποίων είναι η ανάλυση 
διαφόρων τομέων ενδιαφέροντος, όπως η ομάδα 
εργασίας που συστάθηκε το Μάιο του 2010 για τη 
διερεύνηση του τομέα του διανεμητικού εμπορίου. 
Κύριος σκοπός της προαναφερθείσας έρευνας ήταν 
η παρουσίαση και η ανάλυση των συσχετισμών 
μεταξύ λιανικών και χονδρικών αγορών στη ζώνη 
του ευρώ. Επίσης, αναλύθηκαν οι επιπτώσεις του 
διανεμητικού εμπορίου στις τιμές, την οικονομική 

δραστηριότητα και την απασχόληση. Η πιο πάνω 
εργασία παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και δημοσιεύθηκε από την ΕΚΤ τον Οκτώβριο του 
2011. 

Επισκέψεις ξένων εμπειρογνωμόνων και 
δημόσια επικοινωνία
Το 2011 επισκέφθηκαν την Κύπρο οι οίκοι αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας Fitch, Moody’s και 
Standard	&	Poor’s.	Οι	εν	λόγω	οίκοι,	σε	τακτά	χρονικά	
διαστήματα, εξετάζουν την κυπριακή οικονομία και 
εκδίδουν ανεξάρτητες αξιολογήσεις. Η αντιπροσωπεία 
των Fitch επισκέφθηκε την Κύπρο τον Μάρτιο του 
2011,	των	Standard	&	Poor’s	τον	Ιούνιο	του	2011,	και	
των Moody’s τον Ιανουάριο, Ιούνιο και Νοέμβριο 
του 2011. Επίσης, οργανώθηκε η καθιερωμένη 
επίσκεψη επισκόπησης της κυπριακής οικονομίας 
από το κλιμάκιο του ΔΝΤ το Φεβρουάριο και τους 
μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2011. Επιπλέον, 
κλιμάκιο της ΕΚΤ επισκέφθηκε την ΚΤΚ τον Ιούλιο του 
2011. Τέλος, κατά τους μήνες Μάρτιο, Οκτώβριο και 
Δεκέμβριο του 2011, αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής πραγματοποίησαν επίσκεψη στην ΚΤΚ.
  Κατά το 2011, στελέχη της ΚΤΚ συμμετείχαν 
στην προετοιμασία του Διοικητή σε ό,τι αφορά στη 
δημόσια επικοινωνία του με άρθρα, συνεντεύξεις, 
ομιλίες και δηλώσεις. Ακόμη, διάφορες ερευνητικές 
μελέτες του προσωπικού έχουν δημοσιευθεί στη 
σειρά Δοκιμίων Εργασίας της ΚΤΚ. Τέλος, η ΚΤΚ, σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργάνωσε 
σειρά σεμιναρίων με ομιλητές από το εξωτερικό.

3. Η διαδικασία εκτίμησης ελλειπουσών τιμών είναι μια στατιστική μεθοδολογία συμπλήρωσης των κενών απαντήσεων σε μια βάση 
δεδομένων, χρησιμοποιώντας τόσο τα δεδομένα που παραχώρησε το νοικοκυριό στις υπόλοιπες απαντήσεις του ερωτηματολογίου, 
όσο και τις διατάξεις (patterns) των απαντήσεων των υπολοίπων νοικοκυριών. Το κύριο πλεονέκτημα της εν λόγω μεθοδολογίας είναι 
ότι διατηρούνται τα χαρακτηριστικά της από κοινού κατανομής των συλλεχθέντων και μη συλλεχθέντων δεδομένων (R.J.A. Little and 
D.B. Rubin (1987) Statistical Analysis with Missing Data,	New	York:	John	Wiley	&	Sons),	δίνοντας	αμερόληπτες	εκτιμήτριες	σε	διάφορες	
στατιστικές, όπως μέση τιμή, διάμεσο, εκατοστημόρια, διασπορά και συσχέτιση.
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4.9  Στατιστική  
Κατά τη διάρκεια του 2011, η ΚΤΚ ανταποκρίθηκε 
επαρκώς στις υποχρεώσεις της καθ’ όσον αφορά 
την παραγωγή αξιόπιστων νομισματικών/
χρηματοπιστωτικών και εξωτερικών στατιστικών, 
καθώς και τη συλλογή από δευτερογενείς πηγές 
και επεξεργασία δημοσιονομικών και οικονομικών 
στατιστικών. Τα στοιχεία καταρτίζονται σύμφωνα 
με τα διεθνή και ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα 
και προδιαγραφές και αποστέλλονται στην ΕΚΤ, 
ΕΕ, ΔΝΤ και άλλους εξωτερικούς και εσωτερικούς 
χρήστες.  Ταυτόχρονα, το Τμήμα Στατιστικής έθεσε σε 
εφαρμογή νέες έρευνες, συστήματα και διαδικασίες, 
και προέβη σε αναγκαίες αλλαγές και βελτιώσεις, με 
σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των 
παραγόμενων στοιχείων, αλλά και την ενδυνάμωση 
της αποδοτικότητας και την καλύτερη αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού του.

Νομισματικές χρηματοπιστωτικές στατιστικές 
Το 2011 ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη χρονιά 
εφαρμογής των πέντε νέων οδηγιών αναφοράς που 
εκδόθηκαν προς όλα τα  ΝΧΙ που λειτουργούν στην 
Κύπρο και που είχαν τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο 2010, σε 
σχέση με τη λογιστική κατάσταση, αναπροσαρμογές 
ροών, επιτόκια, κατάταξη θεσμικών μονάδων 
σύμφωνα με το ΕΣΟΛ 95 και ταξινόμηση δανείων των 
ΝΧΙ σύμφωνα με το σύστημα NACE Αναθ.2. Ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε στην εμπέδωση και ορθή εφαρμογή 
των οδηγιών από τα ΝΧΙ και ειδικότερα όσον αφορά 
τα νέα στατιστικά στοιχεία και απαιτήσεις που 
εισήχθηκαν με τις εν λόγω οδηγίες. Συνεχίστηκε 
επίσης η τακτική αναθεώρηση και υποβολή στην ΕΚΤ 
του καταλόγου των ΝΧΙ.  Πρόσθετα, η ΚΤΚ συμμετείχε, 
μέσω εισηγήσεων και σχολίων επί των κειμένων, 
στην ετοιμασία του νέου εγχειριδίου της ΕΚΤ για 
τη λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ, που θα περιέχει 
ολοκληρωμένες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις σχετικά 

με το νέο κανονισμό της ΕΚΤ. 
 Η έκδοση με τίτλο Νομισματικές και 
Χρηματοπιστωτικές Στατιστικές, στην οποία 
παρουσιάζονται επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία, 
συνέχισε να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ 
σε μηνιαία βάση. Κατά το 2011 ξεκίνησε η ανάρτηση 
ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, που 
ενημερώνει τους χρήστες για τη δημοσίευση της 
πιο πάνω έκδοσης. Ξεκίνησαν επίσης οι εργασίες για 
αναθεώρηση των πινάκων της έκδοσης που αφορούν 
δάνεια και καταθέσεις, έτσι ώστε οι ετήσιοι ρυθμοί 
αύξησης να περιλαμβάνουν και την αναπροσαρμογή 
που προέρχεται από τις συναλλαγματικές μεταβολές. 
Η αλλαγή αυτή αναμένεται να προσδώσει σημαντική 
επιπλέον πληροφόρηση στους χρήστες σε ό,τι 
αφορά την πραγματική ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 
στα νομισματικά μεγέθη.   Πρόσθετα, έχει γίνει 
σημαντική εργασία σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση 
του ιστοχώρου της ΚΤΚ με την προσθήκη χρήσιμης 
πληροφόρησης. 
 Κατά το υπό αναφορά έτος, πραγματοποιήθηκαν 
ομαλά και απρόσκοπτα οι μηνιαίες και 
τριμηνιαίες διαβιβάσεις στοιχείων ισολογισμού, 
αναπροσαρμογών ροών και επιτοκίων των ΝΧΙ προς 
την ΕΚΤ, ενώ ταυτόχρονα συνεχίσθηκαν οι ποιοτικοί 
έλεγχοι των εν λόγω στατιστικών στοιχείων. Στις αρχές 
του 2011, συμπληρώθηκε με επιτυχία η «άσκηση 
ποιότητας στατιστικών στοιχείων» της ΕΚΤ στην οποία 
έλαβε μέρος και η ΚΤΚ. Επίσης, εμπλουτίστηκαν οι 
τεχνικές μηνιαίας παρακολούθησης των στοιχείων 
που υποβάλλονται από τα ΝΧΙ. Παράλληλα, για ακόμη 
μια χρονιά, εφαρμόστηκε ο χρήσιμος θεσμός της 
ανάθεσης του ετήσιου ελέγχου των στοιχείων αυτών 
στους εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές των ΝΧΙ.  
Οι εκθέσεις των ελεγκτών για τον έλεγχο που έγινε 
με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2011 υποβλήθηκαν 
το τελευταίο δίμηνο του έτους και βρίσκονται υπό 
αξιολόγηση. 
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 Κατά το 2011, συνεχίστηκε η παραγωγή και 
αποστολή προς την ΕΚΤ στοιχείων ισολογισμού, 
αναπροσαρμογών και συναλλαγών για τα επενδυτικά 
ταμεία, σε μηνιαία βάση. Παράλληλα, έγινε 
αναθεώρηση του πληθυσμού αναφοράς, στον οποίο 
ενσωματώθηκε αριθμός νέων επενδυτικών ταμείων 
και  συνεχίστηκε η αναθεώρηση και αποστολή προς 
την ΕΚΤ του καταλόγου των επενδυτικών ταμείων 
σε τριμηνιαία βάση.  Όσον αφορά τον τομέα «λοιποί 
ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός 
ασφαλιστικών εταιρειών και ταμείων προνοίας», 
εξαιρουμένων των επενδυτικών ταμείων, συνεχίστηκε 
η υποβολή τριμηνιαίων στατιστικών στοιχείων 
ισολογισμού και ροών προς την ΕΚΤ, ενώ για τον 
τομέα «ασφαλιστικές εταιρείες και ταμεία προνοίας», 
συνεχίστηκε, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚΤ, 
η αποστολή, σε τριμηνιαία βάση, στοιχείων που 
αφορούν υπόλοιπα και συναλλαγές.
 Ταυτόχρονα, συνεχίστηκε η συλλογή και 
επεξεργασία στοιχείων που αφορούν τις εκδόσεις 
τίτλων, δηλαδή χρεογράφων και μετοχών, και η 
υποβολή τους σε μηνιαία βάση στην ΕΚΤ. Τα στοιχεία 
αυτά καλύπτουν εκδόσεις τίτλων σε οποιοδήποτε 
νόμισμα από κατοίκους Κύπρου και αφορούν όλους 
τους θεσμικούς τομείς της οικονομίας. Στην ΕΚΤ 
αποστέλλονται επίσης στοιχεία σχετικά με την 
απόδοση των δεκαετών ονομαστικών χρεογράφων 
αναπτύξεως τα οποία χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό του μακροπρόθεσμου επιτοκίου.
 Συνεχίστηκε επίσης η παραγωγή, σε ετήσια βάση, 
στοιχείων διάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, τα οποία αποστέλλονται στην ΕΚΤ καθώς και 
στην Eurostat μέσω της ΣΥΚ. Επίσης, ετοιμάστηκαν 
και αποστάληκαν στην ΕΚΤ οι στατιστικές που 
αφορούν συστήματα πληρωμών, με έτος αναφοράς 
το 2010, ενώ συνεχίστηκε απρόσκοπτα η παραγωγή 
και διαβίβαση τριμηνιαίων στοιχείων ισολογισμού 
προς την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών. 

Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί
Κατά το 2011, συνεχίστηκε η παραγωγή και 
αποστολή προς την ΕΚΤ των τριμηνιαίων 
χρηματοοικονομικών λογαριασμών, καθώς και η 
αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων στα πλαίσια 
του έργου της ΕΚΤ για παραγωγή εκτιμήσεων 
για τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς 
λογαριασμούς της ευρωζώνης σε πιο στενά χρονικά 
πλαίσια. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε η ανάπτυξη ενός 
αυτοματοποιημένου συστήματος παραγωγής των 
τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών.   
Επίσης, στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας 
των στοιχείων για τον τομέα «μη χρηματοοικονομικές 
εταιρείες», δόθηκε για πρώτη φορά εκτίμηση για τα 
δάνεια που διατηρούν μεταξύ τους εταιρείες που 
εμπίπτουν στον τομέα αυτό. 

Εξωτερικές στατιστικές  
Στα πλαίσια των στατιστικών υποχρεώσεων της 
Κύπρου, συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του 
2011 η συλλογή, παραγωγή και έγκαιρη αποστολή 
μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων στοιχείων για το 
ισοζύγιο πληρωμών και των μηνιαίων στατιστικών 
για τα συναλλαγματικά διαθέσιμα, σύμφωνα με τις 
κοινοτικές και διεθνείς προδιαγραφές. Παράλληλα, 
εξακολούθησε η παραγωγή της ολοκληρωμένης 
τριμηνιαίας και ετήσιας κατάστασης της διεθνούς 
επενδυτικής θέσης, καθώς και η παραγωγή στοιχείων 
αναφορικά με το εξωτερικό χρέος της Κύπρου.  
Τα συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν τα έτη 
2008 μέχρι 2010, έχουν καταρτιστεί για πρώτη φορά 
σύμφωνα με τον εθνικό ορισμό του κατοίκου, βάσει 
του οποίου μόνο οι οντότητες με φυσική παρουσία 
στην Κύπρο θεωρούνται ως «κάτοικοι Κύπρου» .
 Κατά το 2011, συνεχίστηκε η μηνιαία αποστολή 
στοιχείων στη βάση δεδομένων για αξιόγραφα 
του ΕΣΚΤ (Centralised Securities Database), καθώς 
και οι εργασίες ποιοτικής διαχείρισής της. Τα εν 
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λόγω στοιχεία, πέραν της χρήσης τους για σκοπούς 
επεξεργασίας και παραγωγής των επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου και των στατιστικών αναφορικά 
με τα επενδυτικά ταμεία, χρησιμοποιούνται και για 
σκοπούς εμπλουτισμού των στατιστικών αναφορικά 
με τις εκδόσεις τίτλων.
 Επιπρόσθετα, επαναλήφθηκε η συμμετοχή 
της ΚΤΚ στις ετήσιες έρευνες που διεξάγει το ΔΝΤ 
με τίτλους, “Co-coordinated Portfolio Investment 
Survey”	(CPIS),	“Survey	of	Securities	held	as	Foreign	
Exchange	Reserves”	(SEFER)	και	“Coordinated	Direct	
Investment	 Survey”	 (CDIS).	 Οι	 πρώτες	 δύο	 έρευνες	
αφορούν τη συλλογή στοιχείων για αξιόγραφα ενώ η 
τρίτη συλλογή στοιχείων για τα υπόλοιπα των άμεσων 
ξένων επενδύσεων. 
 Στα πλαίσια λειτουργίας του συστήματος 
απευθείας συλλογής στοιχείων, το οποίο τέθηκε 
σε εφαρμογή το 2009, συνεχίστηκε και το 2011 η 
διεξαγωγή εξειδικευμένων ερευνών και η απευθείας 
συλλογή στοιχείων από συγκεκριμένες κατηγορίες 
μονάδων, κατοίκους Κύπρου, με σημαντικό 
όγκο διασυνοριακών συναλλαγών, με στόχο τη 
συμπλήρωση των στοιχείων που υποβάλλονται  από 
τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν στην Κύπρο και αυτών που συλλέγονται 
από άλλες πηγές. 
 Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και οι 
προσδοκίες διαφόρων εσωτερικών και εξωτερικών 
χρηστών, έχει διαμορφωθεί νέα επικοινωνιακή 
πολιτική, η οποία στοχεύει στην έκδοση νέων και 
επικαιροποιημένων ενημερωτικών δελτίων και 
εκθέσεων, την αναβάθμιση και ενημέρωση του 
ιστοχώρου της ΚΤΚ και τη διενέργεια επαφών με 
οργανωμένα σύνολα και φορείς. 
 Στα πλαίσια αυτά, έχει αναβαθμιστεί το εξαμηνιαίο 
δελτίο που αφορά τον κλάδο της πλοιοδιαχείρισης 
ενώ προγραμματίζεται και ο σχεδιασμός ενός 
πληρέστερου δελτίου, με μεγαλύτερη  ανάλυση και 

ανασκόπηση των σημαντικότερων εξελίξεων στο 
σύνολο του τομέα της ναυτιλίας (πλοιοδιαχείριση και 
πλοιοκτησία).
 Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των 
παραγόμενων εξωτερικών στατιστικών στοιχείων, 
έγιναν σημαντικές αναθεωρήσεις στοιχείων, καθώς 
επίσης και τροποποιήσεις/αναβαθμίσεις στις 
υφιστάμενες μεθόδους και διαδικασίες καθόσον 
αφορά τη συλλογή στοιχείων.
 Όσον αφορά τις αναθεωρήσεις, το Σεπτέμβριο του 
2011 έγιναν σημαντικές τροποποιήσεις στα στοιχεία 
των εξωτερικών συναλλαγών για την περίοδο 
2008 μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του 2011 και, 
συγκεκριμένα, στα εισοδήματα και στο λογαριασμό 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών του ισοζυγίου 
πληρωμών, καθώς και στη διεθνή επενδυτική θέση 
και στο εξωτερικό χρέος. Τόσο τα αναθεωρημένα 
στοιχεία όσο και το σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ .
 Σχετικά με τις τροποποιήσεις/αναβαθμίσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στις υφιστάμενες μεθόδους 
και διαδικασίες, εντός του 2011 τέθηκε σε λειτουργία 
μια νέα έρευνα για τον εμπλουτισμό των στοιχείων 
αναφορικά με τις εκδόσεις τίτλων, κυρίως από 
εταιρείες χωρίς φυσική παρουσία. 
 Κατά το υπό αναφορά έτος, η ΚΤΚ 
δραστηριοποιήθηκε ενεργά προς τη δημιουργία 
ενός νέου πλαισίου του ΕΣΚΤ για την αναβάθμιση 
της συλλογής και καταρτισμού στοιχείων αναφορικά 
με την ανά τίτλο κατοχή αξιογράφων. Οι στατιστικές 
αυτές στοχεύουν στην εκπλήρωση πληθώρας 
αναγκών που προέκυψαν από την παγκόσμια 
οικονομική κρίση, καθώς και πιθανές ανάγκες του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου 
(European Systemic Risk Board).    
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Δημοσιονομικές και γενικές οικονομικές 
στατιστικές   
Κατά το υπό επισκόπηση έτος, συνεχίστηκε η έγκαιρη 
διαβίβαση δημοσιονομικών και γενικών οικονομικών 
στοιχείων προς την ΕΚΤ και την Eurostat καθώς 
επίσης και η δημοσιοποίησή τους είτε, μέσω του 
Ειδικού Προτύπου Διάδοσης Στοιχείων (Special Data 
Dissemination Standard (SDDS)) του ΔΝT είτε μέσω 
της ιστοσελίδας της ΚΤΚ.
 Κύριο χαρακτηριστικό του υπό επισκόπηση 
έτους ήταν η παράταση και επιδείνωση της 
οικονομικής κρίσης σε αριθμό χωρών της ζώνης 
του ευρώ, περιλαμβανομένης της Κύπρου, γεγονός 
που ανάγκασε τις κυβερνήσεις των επηρεαζόμενων 
χωρών να λάβουν ή να παρατείνουν μέτρα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η εν λόγω κρίση 
κατέδειξε τον ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό ρόλο 
που έχουν η έγκαιρη αποστολή και η συνεχής 
παρακολούθηση των εν λόγω στοιχείων. 
 Με βάση την Κατευθυντήρια Γραμμή 
ΕΚΤ/2009/20, η Υπηρεσία Γενικής Στατιστικής 
(ΥΓΣ) πραγματοποίησε δύο διαβιβάσεις ετήσιων 
δημοσιονομικών στατιστικών προς την ΕΚΤ, τον 
Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2011, οι οποίες 
περιελάμβαναν   στοιχεία για το έτος 2010, καθώς 
επίσης αναθεωρημένα στοιχεία για την περίοδο 1995-
2009.
 Κατά τη διάρκεια του 2011, συνεχίστηκε η 
υποβολή προς την ΕΚΤ των τριμηνιαίων στοιχείων για 
το δημόσιο χρέος με βάση το σχετικό κριτήριο του 
Μάαστριχτ, ενώ το Μάρτιο και τον Οκτώβριο έγιναν 
διαβιβάσεις ετήσιων δημοσιονομικών στοιχείων 
προς την ΕΚΤ με βάση τις πρόνοιες της διαδικασίας 
υπερβολικού ελλείμματος για την τετραετία 2007-
2010. Επιπλέον, αποστάληκαν στην ΕΚΤ στοιχεία τα 
οποία αφορούσαν τα ποσά τα οποία είχε διαθέσει 
η κυβέρνηση για τα έτη 2008-2010 για στήριξη του 
χρηματοοικονομικού τομέα για την αντιμετώπιση της 

οικονομικής κρίσης. 
 Η ΚΤΚ συνέχισε να συμμετέχει ενεργά στις 
διαβουλεύσεις της ΕΚΤ  για την εφαρμογή κατάλληλης 
μεθοδολογίας για την ορθότερη καταχώρηση 
και χειρισμό διαφόρων στοιχείων και θεμάτων 
τα οποία έχουν αντίκτυπο στον υπολογισμό του 
δημοσιονομικού ελλείμματος αλλά και του δημόσιου 
χρέους όπως για παράδειγμα των παρεμβάσεων/ 
μέτρων για στήριξη  του χρηματοοικονομικού τομέα 
και την οριοθέτηση/αναθεώρηση του κυβερνητικού 
τομέα (delineation of the government sector). 
 Επιπλέον, ελέχθηκαν οι αναλύσεις και τα σχόλια 
της ΕΚΤ, όπως αυτά παρουσιάζονται στη σχετική 
ετήσια έκθεσή της (GFS Quality Report)  του 2011, για 
την ποιότητα των δημοσιονομικών στοιχείων τα οποία 
υποβλήθηκαν στην ΕΚΤ κατά τη διάρκεια του 2011 για 
τα τελευταία έξι χρόνια (2005-2010). Στις περιπτώσεις 
που οι δείκτες/κριτήρια κάποιας χώρας είναι εκτός 
των προκαθορισμένων από την ΕΚΤ πλαισίων, οι 
επηρεαζόμενες χώρες καλούνται να υποβάλουν 
πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις προς την 
ΕΚΤ. 
 Στοχεύοντας στην περαιτέρω βελτίωση της 
ποιότητας των δημοσιονομικών στοιχείων και 
τη   μείωση του χρόνου που απαιτείται για την 
επεξεργασία και τον έλεγχο των εν λόγω στοιχείων, 
τo 2011 άρχισε το έργο της αυτοματοποίησης των 
ετήσιων δημοσιονομικών στοιχείων. 
 Σε ό,τι αφορά τις γενικές οικονομικές στατιστικές, 
συνεχίστηκε η διαβίβαση στην ΕΚΤ των απαιτούμενων 
στοιχείων, καθώς επίσης και του ημερολογίου 
ανακοινώσεων των 18 προκαθορισμένων δεικτών 
γενικής οικονομικής στατιστικής. 
 Η ΚΤΚ συνεργάζεται στενά με τη ΣΥΚ και το 
Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό τη συμμόρφωση 
της χώρας μας με τις υποχρεώσεις της έναντι της 
ΕΚΤ, της Eurostat και άλλων οργανισμών σε σχέση 
με τον τομέα της στατιστικής. Η προσπάθεια για 
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την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με 
τις άλλες δύο συνεργαζόμενες αρχές στον τομέα 
της στατιστικής συνεχίζεται και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του 2012. 
 H Κύπρος υιοθέτησε από την 1η Δεκεμβρίου 2009 
το SDDS του ΔΝΤ. Η ΚΤΚ είναι ο συντονιστής των 
τριών συνεργαζομένων αρχών στο έργο αυτό, της 
ΚΤΚ, της ΣΥΚ, και του ΥΟ. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
2011, η Κύπρος τήρησε έγκαιρα και με συνέπεια όλες 
τις υποχρεώσεις της έναντι του SDDS.

4.10  Πληροφορική
Κατά το 2011, οι κύριες εργασίες του Τμήματος 
Πληροφορικής, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του 
χαρτοφυλακίου των έργων πληροφορικής της ΚΤΚ, 
ήταν: 
α) Η ανάπτυξη νέων συστημάτων, ιδιαίτερα για την 

υλοποίηση των αποφάσεων για την εποπτεία 
των τραπεζικών ιδρυμάτων και την εκτέλεση της 
νομισματικής πολιτικής.

β) Η αναβάθμιση της υποδομής πληροφορικής 
της ΚΤΚ και η ενίσχυση της διαθεσιμότητας, 
επεκτασιμότητας και της δυνατότητας ανάκαμψης 
από καταστροφή των συστημάτων πληροφορικής 
της ΚΤΚ.

γ) Η αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων, κυρίως 
λόγω αναθεωρήσεων που προέρχονταν από το 
Ευρωσύστημα και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
(European Banking Authority).

Παράλληλα, το Τμήμα Πληροφορικής συμμετείχε στις 
εργασίες της Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας 
Πληροφορικής του ΕΣΚΤ και προχώρησε, σε τοπικό 
επίπεδο, στην έγκαιρη υλοποίηση των έργων και 
άλλων αποφάσεων του ΕΣΚΤ.

Έργα υποδομής
Κατά το 2011, υλοποιήθηκαν δύο πολύ σημαντικά 

έργα, το έργο της εισαγωγής νέας αρχιτεκτονικής 
διαδικτύου το οποίο συνδυάστηκε με την αναβάθμιση 
του δικτύου ESCB-Net και συστημάτων ασφαλείας  
που απορρέουν από πολιτικές του ΕΣΚΤ και το έργο 
της αναβάθμισης της υποδομής αυτοματοποίησης 
γραφείου.  
 Το πρώτο έργο ενίσχυσε το επίπεδο ασφάλειας 
και απόδοσης και επιτρέπει τη χρήση περισσότερων 
και πιο αναβαθμισμένων υπηρεσιών διαδικτύου. 
Περιλαμβάνει, επίσης, την αντικατάσταση όλου του 
τοπικού εξοπλισμού του ΕΣΚΤ χρησιμοποιώντας 
νέα αρχιτεκτονική, η οποία πληροί τις τεχνικές και 
λειτουργικές απαιτήσεις του ΕΣΚΤ.  
 Με το δεύτερο έργο, δημιουργήθηκε ενιαία 
υποδομή εξυπηρετητών και αποθήκευσης 
δεδομένων, παράλληλα με την εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών ενώ αναβαθμίστηκαν και 
εκσυγχρονίστηκαν οι υπηρεσίες αυτοματοποίησης 
γραφείου. Στα πλαίσια του ίδιου έργου ενισχύθηκε το 
σύστημα διαχείρισης και υποστήριξης της υποδομής, 
καθώς και της παρακολούθησης συμβάντων. 
 Συνεχίστηκε επίσης η ενίσχυση της 
διαθεσιμότητας, επεκτασιμότητας και της 
δυνατότητας ανάκαμψης από καταστροφή των 
συστημάτων πληροφορικής της ΚΤΚ με την 
υλοποίηση ενιαίας υποδομής και την εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών, διαδικασιών και άλλων διευθετήσεων.
 Τέλος, συνεχίστηκε η αντικατάσταση μέρους 
της τεχνολογίας των χρηστών, που περιλαμβάνει 
προσωπικούς υπολογιστές και εκτυπωτές.

Έργα εφαρμογής/συντήρησης συστημάτων 
πληροφορικής
Ολοκληρώθηκαν τα πιο κάτω:
•	 Η	 εισαγωγή	 εργαλείων	 Επιχειρησιακής	 Ευφυΐας	

(Business Intelligence) για την ανάλυση των 
στοιχείων των περιοδικών εκθέσεων εποπτείας που 
υποβάλλουν οι τράπεζες και μετά από επεξεργασία 
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αποστέλλονται στην EBA/ESRB.
•	 Η	 εφαρμογή	 για	 επεξεργασία	 στοιχείων		

για το σύστημα παρακολούθησης των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  Financial 
Reporting (FINREP) και επιπρόσθετων εκθέσεων 
για χρήση από το Τμήμα Εποπτείας Τραπεζικών 
Ιδρυμάτων. Παράλληλα προχωρεί και η επεξεργασία 
των στοιχείων από το Common Reporting (COREP)  
που αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

•	 Η	 ενσωμάτωση	 στο	 SEPA	 των	 εμβασμάτων	 της	
κυβέρνησης έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να 
τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2012.

•	 Εκτέλεση	 του	 χρηματικού	 διακανονισμού	 του	
επικουρικού συστήματος (Κυπριακού Γραφείου 
Συμψηφισμού) σε λογαριασμούς του Target2 - αντί 
σε λογαριασμούς που τηρούνται στην ΚΤΚ - μέσω 
της Διασύνδεσης Επικουρικών Συστημάτων (ΔΕΣ) - 
(Ancillary System Interface ASI).

Μέσα στα πλαίσια της συντήρησης συστημάτων 
πληροφορικής έγιναν αλλαγές σε αρκετά συστήματα. 
Αναφέρονται οι πιο σημαντικές:
•	 Αναβαθμίσεις	στο	Σύστημα	Διαχείρισης	Ασφαλειών	

(Collateral Management System), στο σύστημα 
Διαχείρισης Πράξεων Ανοιχτής Αγοράς λόγω 
της οικονομικής κρίσης και των αλλαγών που 
αποφάσισε το ΕΣΚΤ. 

•	 Αντικατάσταση	του	τρόπου	αποστολής/παραλαβής	
μηνυμάτων SWIFT σε αυτόματη επεξεργασία τύπου 
“Straight	Through	Processing”.	

Ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής
Το 2011 συνεχίστηκε η συστηματική αξιολόγηση 
κινδύνων αναφορικά με την υποδομή και τις 
εφαρμογές πληροφορικής και η ενίσχυση της 
ασφάλειας εκεί όπου κρίθηκε σκόπιμο. Μέσα σε 
αυτά τα πλαίσια διαμορφώθηκαν νέες πολιτικές, 
διαδικασίες και οδηγίες ασφάλειας και συνεχίστηκε 

η διεξαγωγή ελέγχων ασφάλειας και η αξιολόγηση 
εφαρμογών σε σχέση με την εμπιστευτικότητα, 
ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών 
που διαχειρίζονται. 

4.11  Ανθρώπινο Δυναμικό, 
    Οργάνωση και  Μέθοδοι
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί αναμφίβολα 
το σημαντικότερο παράγοντα ανάπτυξης και τον 
κινητήριο μοχλό των δραστηριοτήτων της ΚΤΚ. Κατά 
το 2011 συνεχίστηκε η ενεργός υποστήριξη των  
διαφόρων τμημάτων της ΚΤΚ για την αποτελεσματική 
διαχείριση και ανάπτυξη του προσωπικού. 

Αυτοματοποίηση συστημάτων 
Το έργο της εγκατάστασης σύγχρονου 
αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού συνεχίστηκε κατά το 2011 
με τη σταδιακή παραχώρηση πρόσβασης σε μέλη 
της διευθυντικής ομάδας. Οι εφαρμογές, οι οποίες θα 
παρέχουν δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης στα μέλη 
του προσωπικού, βρίσκονται στο στάδιο ελέγχου και 
η λειτουργία τους προγραμματίστηκε για τις αρχές 
του 2012.

Αξιοποίηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 
Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η ΚΤΚ εντός του Ευρωσυστήματος και 
τις ευκαιρίες που προσφέρει η υφιστάμενη αγορά 
εργασίας, αναβαθμίστηκαν τα απαιτούμενα προσόντα 
για νεοεισερχόμενους υπαλλήλους. 
 Στον τομέα της εκπαίδευσης, συνεχίστηκε η 
συμμετοχή μελών του προσωπικού σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα τα οποία διοργανώθηκαν από 
άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ και 
ανεξάρτητους οργανισμούς. Με γνώμονα τη 
συγκράτηση του κόστους, όπου ήταν εφικτό, 
αξιοποιήθηκαν επιχορηγήσεις και συνέργειες με άλλες 
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εθνικές κεντρικές τράπεζες και αρμόδιους φορείς.  

Διοικητική υποστήριξη 
Κατά τη διάρκεια του έτους, ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία προσφορών για τις ασφαλιστικές 
καλύψεις του προσωπικού καθώς και του κτηρίου 
και του εξοπλισμού της ΚΤΚ. Συνεχίστηκε επίσης η 
συνεργασία με άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες 
για αξιοποίηση συνεργειών με στόχο τη μείωση του 
κόστους των υπηρεσιακών ταξιδίων προσωπικού. 

Θέματα οργάνωσης
Με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση 
έκτακτων αναγκών και τη διασφάλιση της ομαλής 
της λειτουργίας, η ΚΤΚ υιοθέτησε νέα πολιτική 
Επιχειρησιακής Ετοιμότητας βασισμένη σε πρότυπα 
και μεθοδολογίες του Ευρωσυστήματος. Στα πλαίσια 
της νέας πολιτικής, συστάθηκε Ομάδα Διαχείρισης 
Επιχειρησιακής Ετοιμότητας, υπό την ευθύνη της 
οποίας ολοκληρώθηκε το 2011 ο πρώτος κύκλος 
σχεδιασμού και δοκιμής των προγραμμάτων 
επιχειρησιακής συνέχειας για τις κρίσιμες λειτουργίες 
της ΚΤΚ. Ο σχεδιασμός θα συνεχισθεί και θα επεκταθεί 
κατά το 2012.
 Έχουν επίσης εκδοθεί εσωτερικές οδηγίες για τη 
διαχείριση των ευαίσθητων πληροφοριών του ΕΣΚΤ 
και εκπαιδεύτηκε κατάλληλα το αρμόδιο προσωπικό 
για τις ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβαίνει. 
Οι οδηγίες υλοποιούν κοινά πρότυπα του ΕΣΚΤ, τα 
οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΕΚΤ.
 Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης της 
παρουσίας της ΚΤΚ στο διαδίκτυο, ολοκληρώθηκε, 
με τη συνεργασία όλων των Τμημάτων, ο 
επανασχεδιασμός του ιστοχώρου της ΚΤΚ. 
Στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση του 
κοινού, ο νέος ιστοχώρος ακολουθεί σύγχρονα 
πρότυπα σχεδιασμού και παρέχει νέες υπηρεσίες και 

πληροφόρηση μέσω μιας απλοποιημένης δομής.

4.12  Ασφάλεια και Υγεία 
Η ΚΤΚ αποδίδει πρωταρχική σημασία στα θέματα 
Ασφάλειας και Υγείας. Στα πλαίσια της εταιρικής 
κοινωνικής της ευθύνης, ελήφθησαν όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα για: 
•	 Τη	 διασφάλιση	 της	 ασφάλειας	 και	 της	 υγείας	 του	

προσωπικού, καθώς επίσης και  τρίτων προσώπων 
(επισκεπτών, συνεργατών).

•	 Τη	 συμμόρφωση	 με	 τις	 σχετικές	 νομοθετικές	
διατάξεις που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά το 2011, οι ενέργειες επικεντρώθηκαν στην 
ουσιαστική εφαρμογή των προνοιών της πολιτικής 
Ασφάλειας και Υγείας, η οποία υιοθετήθηκε από τη 
διεύθυνση της ΚΤΚ στα τέλη του 2010, αξιοποιώντας 
σύστημα ασφάλειας και υγείας και αντίστοιχη μελέτη 
εκτίμησης κινδύνων. 
  Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του έτους 
πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:
•	 Παρουσιάστηκε	η	μελέτη	εκτίμησης	κινδύνων		και	

το σύστημα  ασφάλειας και υγείας στη διεύθυνση 
και στο προσωπικό της ΚΤΚ. 

•	 Διενεργήθηκαν	 επιθεωρήσεις	 στους	 χώρους	
εργασίας.

•	 Υλοποιήθηκαν	 συγκεκριμένα	 κατασκευαστικά	
μέτρα με στόχο τη μείωση της επικινδυνότητας 
και την αναβάθμιση της ασφάλειας και υγείας σε 
συγκεκριμένους χώρους. 

•	 Συστάθηκε	ομάδα	Πρώτων	Βοηθών.
•	 Εγκαταστάθηκε	 αριθμός	 αυτόματων	 εξωτερικών	

απινιδωτών σε κεντρικά σημεία του κτηρίου.
•	 Υλοποιήθηκαν	 εκπαιδευτικά	 προγράμματα	 και	

παρουσιάσεις:
- Σε όλο το προσωπικό για γενικά θέματα 

ασφάλειας και υγείας, εργονομίας, 
πυρασφάλειας και προστασίας από 
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ηλεκτροπληξία.
- Σε ομάδες προσωπικού που εκτελούν ειδικά 

καθήκοντα για εξειδικευμένα θέματα όπως 
π.χ. χειρονακτική άρση και διακίνηση φορτίων, 
εργασία σε ύψη, ασφαλής χρήση εργαλείων 
και μηχανημάτων, χρήση εξοπλισμού ατομικής 
προστασίας και προστασία από το θόρυβο.

- Στα μέλη της ομάδας Πρώτων Βοηθών. 

4.13  Ασφάλεια και Εγκαταστάσεις
Οι κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος Ασφάλειας 
και Τεχνικής Υποστήριξης αφορούν τη λήψη των 
απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για την προστασία 
του κτηρίου, των εγκαταστάσεων, του προσωπικού, 
των επισκεπτών και των περιουσιακών στοιχείων 
της ΚΤΚ, καθώς και τη διατήρηση του κτηρίου και 
των εγκαταστάσεων της ΚΤΚ σε άρτια λειτουργική 
κατάσταση ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και 
απρόσκοπτη διεκπεραίωση των εργασιών της. 
Κύρια αρμοδιότητα του τμήματος αποτελεί επίσης 
η διαμόρφωση ενός ασφαλούς εργασιακού 
περιβάλλοντος, κατάλληλου για ευχάριστη και 
αποδοτική απασχόληση για όλο το προσωπικό.
 Εντός του πλαισίου των πιο πάνω αρμοδιοτήτων 
συνεχίστηκε κατά το επισκόπηση έτος, η εκπαίδευση 
του προσωπικού ασφαλείας σε συνεργασία με την 
Αστυνομία. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του 2011, 
στελέχη της ΚΤΚ συμμετείχαν στην Ομάδα Εργασίας 
Ασφάλειας του ΕΣΚΤ η οποία ασχολείται με θέματα 
ασφάλειας του ευρώ καθώς, επίσης, και στην Ομάδα 
Προϊσταμένων Ασφάλειας των Κεντρικών Τραπεζών 
της ΕΕ και των G10, η οποία ασχολείται με θέματα 
ασφάλειας των κεντρικών τραπεζών.
 Κατά το υπό επισκόπηση έτος αναβαθμίστηκε 
και βελτιώθηκε ο μηχανολογικός εξοπλισμός με 
στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
ανακαινίσθηκε ένας από τους ανελκυστήρες της 
ΚΤΚ.  Προχώρησε επίσης η εκπαίδευση του τεχνικού 

προσωπικού στην εφαρμογή κανονισμών για 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στα ψυκτικά συστήματα 
και σε θέματα ασφάλειας και υγείας. Ο έλεγχος και 
η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών 
και της λειτουργίας του εξοπλισμού μέσω του 
συστήματος διαχείρισης του κτηρίου ήταν συνεχής, 
όπως και κατά τις προηγούμενες χρονιές.
 Το Τμήμα έχει χειριστεί με επιτυχία το 
έκτακτο περιστατικό της γενικής διακοπής 
ηλεκτρικού ρεύματος μετά την καταστροφή του 
ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Βασιλικό τον 
Ιούλιο του 2011.  Κατά τη διάρκεια των διακοπών 
του ηλεκτρικού ρεύματος (οι οποίες διήρκησαν δύο 
μήνες), ολόκληρο το κτήριο της ΚΤΚ λειτουργούσε 
απρόσκοπτα, με τη χρήση των εφεδρικών 
ηλεκτρογεννητριών.
 Για το προσεχές μέλλον, μεταξύ άλλων, 
προγραμματίζονται η αντικατάσταση μέρους 
του μηχανολογικού εξοπλισμού με νέο εξοπλισμό 
τελευταίας τεχνολογίας ώστε να μειωθεί η 
κατανάλωση ενέργειας, εργασίες συντήρησης στο 
κτήριο και η αναβάθμιση του συστήματος ασφαλείας.
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	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	 €’000	 €’000	 €’000			
	1	 Χρυσός	και	απαιτήσεις	σε	χρυσό	 	 543.546	 471.800			

	2	 Απαιτήσεις	σε	συνάλλαγμα	έναντι	μη	κατοίκων	ζώνης	ευρώ	 	 391.282	 373.698			

   2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 261.580  177.819   

   2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 129.702  195.879   

	3	 Απαιτήσεις	σε	συνάλλαγμα	έναντι	κατοίκων	ζώνης	ευρώ	 	 399.237	 536.272			

	4	 Απαιτήσεις	σε	ευρώ	έναντι	μη	κατοίκων	ζώνης	ευρώ	 	 0	 0			

   4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια 0  0   

   4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0  0    

5	 Δάνεια	σε	ευρώ	προς	πιστωτικά	ιδρύματα	ζώνης	ευρώ,
		 σχετιζόμενα	με	πράξεις	νομισματικής	πολιτικής	 	 5.521.400	 5.466.000	  

 5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 2.655.000    613.000   

   5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.807.400  4.853.000   

   5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων
  της ρευστότητας 0  0   

   5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0  0   

   5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 59.000  0   

   5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0  0   

	6	 Λοιπές	απαιτήσεις	σε	ευρώ	έναντι	πιστωτικών	ιδρυμάτων	ζώνης	ευρώ	 	 161	 472			

	7	 Χρεόγραφα	σε	ευρώ	κατοίκων	ζώνης	ευρώ	 	 2.484.732	 2.916.517			

   7.1 Χρεόγραφα για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 462.404  247.145   

   7.2 Χρεόγραφα για σκοπούς εκτός νομισματικής πολιτικής 2.022.328  2.669.372   

	8	 Χρέος	γενικής	κυβέρνησης	σε	ευρώ	 	 1.453.666	 1.502.882			

	9	 Απαιτήσεις	εντός	του	Ευρωσυστήματος	 	 662.047	 418.865			

   9.1 Συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ 31.238  28.956   

   9.2 Απαιτήσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων 78.863  78.863   

   9.3 Απαιτήσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση 
  χρεογράφων της ΕΚΤ 0  0   

   9.4 Καθαρές απαιτήσεις που συνδέονται με την κατανομή των τραπεζογραμματίων 
  ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος 551.946  311.046   

   9.5 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) 0  0   

	10	 Στοιχεία	υπό	τακτοποίηση	 	 57.287	 29.438			

	11	 Λοιπά	στοιχεία	ενεργητικού	 	 3.644.207	 168.266			

   11.1 Κέρματα ζώνης ευρώ 0  0   

   11.2 Πάγια στοιχεία ενεργητικού 11.282  12.665   

   11.3 Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 0  0   

   11.4 Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 0  0   

   11.5 Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα 76.156  96.263   

   11.6 Διάφορα στοιχεία 3.556.769  59.338   

			 Σύνολο	Ενεργητικού	 	 15.157.565	 11.884.210			

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Ευρωσύστημα

			31	Δεκ.	2011 31	Δεκ.	2010		
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	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	 €’000	 €’000	 €’000			
	1	 Τραπεζογραμμάτια	σε	κυκλοφορία	 	 1.599.530	 1.515.662			

	2	 Υποχρεώσεις	σε	ευρώ	έναντι	πιστωτικών	ιδρυμάτων	ζώνης	ευρώ,
	 σχετιζόμενες	με	πράξεις	νομισματικής	πολιτικής	 	 3.172.985	 2.288.989			

   2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών)  1.571.584  1.191.731   

   2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 1.226.401  1.097.258   

   2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 375.000  0   

   2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0  0   

   2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0  0   

3	 Λοιπές	υποχρεώσεις	σε	ευρώ	έναντι	πιστωτικών	ιδρυμάτων	ζώνης	ευρώ	 	 0	 0			

4	 Εκδοθέντα	χρεόγραφα	 	 0	 0			

5	 Υποχρεώσεις	σε	ευρώ	έναντι	λοιπών	κατοίκων	ζώνης	ευρώ	 	 929.592	 278.525			

   5.1 Γενική κυβέρνηση 924.449  270.047   

 5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 5.143  8.478    

6	 Υποχρεώσεις	σε	ευρώ	έναντι	μη	κατοίκων	ζώνης	ευρώ	 	 87.372	 102.775			

7	 Υποχρεώσεις	σε	συνάλλαγμα	έναντι	κατοίκων	ζώνης	ευρώ	 	 23	 23			

8	 Υποχρεώσεις	σε	συνάλλαγμα	έναντι	μη	κατοίκων	ζώνης	ευρώ	 	 0	 0			

 8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 0  0   

   8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0  0   

9	 Λογαριασμός	ειδικών	τραβηκτικών	δικαιωμάτων	του	ΔΝΤ	 	 157.597	 153.679			

10	 Υποχρεώσεις	εντός	του	Ευρωσυστήματος	 	 7.909.333	 6.442.464			

   10.1 Υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων 0  0   

 10.2 Υποχρεώσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν 

  την έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ 0  0   

 10.3 Καθαρές υποχρεώσεις που συνδέονται με την κατανομή των 

  τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος 0  0   

 10.4 Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) 7.909.333  6.442.464  		

11	 Στοιχεία	υπό	τακτοποίηση	 	 57.592	 29.834			

12	 Λοιπές	υποχρεώσεις	 	 301.506	 		258.423			

 12.1 Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 44.546  38.790   

 12.2 Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα 10.594  9.647   

 12.3 Διάφορα στοιχεία 246.366  209.986   

13	 Προβλέψεις	 	 231.231	 203.655			

14	 Λογαριασμοί	αναπροσαρμογής	 	 549.461	 478.068			

15	 Κεφάλαιο	και	αποθεματικά	 	 144.792	 116.712			

	 15.1 Κεφάλαιο 90.000  60.000   

 15.2 Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο 54.792  56.712   

16	 Πλεόνασμα	χρήσεως	 	 16.551	 15.401			

	 Σύνολο	Παθητικού	 	 15.157.565	 11.884.210			

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Ευρωσύστημα

			31	Δεκ.	2011 31	Δεκ.	2010		

Οι «Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις» στις σελίδες 67-85 αποτελούν μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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	 	 	 €’000	 €’000	 €’000	 €’000			
	1.1	Τόκοι	-	Έσοδα	 246.535	 	 	218.831		 			

	1.2	Τόκοι	-	Έξοδα	 (120.554)	 	 (105.469)				 			

	1	 Καθαροί	τόκοι	-	έσοδα	 	 125.981	 	 113.362			

	2.1	Πραγματοποιηθέντα	κέρδη	από	χρηματοοικονομικές	πράξεις	 4.868	 	 2.375			 			

	2.2	Αποσβέσεις	χρηματοοικονομικών	στοιχείων	ενεργητικού	και	θέσεων	 (27.852)	 	 (16.561)				 			

	2.3	Μεταφορές	προς	προβλέψεις	έναντι		κινδύνων	 (25.000)	 	 (20.000)				 			

 2	 Καθαρό	αποτέλεσμα	από	χρηματοοικονομικές	πράξεις,
	 αποσβέσεις	και	προβλέψεις	για	κινδύνους	 	 (47.984)	 	 (34.186)			

	3.1	Έσοδα	από	αμοιβές	και	προμήθειες	 2.162	 	 1.961		 			

	3.2	Έξοδα	για	αμοιβές	και	προμήθειες	 	-		 	 -			 			

	3	 Καθαρά	έσοδα	από	αμοιβές	και	προμήθειες	 	 2.162	 	 1.961			

	4	 Έσοδα	από	μετοχές	και	συμμετοχές	 	 1.425	 	 335			

	5	 Καθαρό	Αποτέλεσμα	από	τη	συγκέντρωση	και	την	αναδιανομή	
	 του	νομισματικού	εισοδήματος	 	 	(759)	 	 1.143			

	6	 Λοιπά	Έσοδα	 	 287	 	 1.186			

 Σύνολο	καθαρών	εσόδων	 	 81.112	 	 83.801	  

	7	 Δαπάνες	προσωπικού	 (31.994)	 	 (30.847)			 			

	8	 Διοικητικές	δαπάνες	 (4.857)	 	 (4.654)				 			

	9	 Αποσβέσεις	Ενσώματων	πάγιων	στοιχείων	ενεργητικού	 (1.873)	 	 (2.199)		 			

	10	 Υπηρεσίες	παραγωγής	τραπεζογραμματίων	και	κερμάτων	 	-		 	 	-				 			

	11	 Λοιπά	Έξοδα	 (837)	 	 (700)	 			

 Σύνολο	Εξόδων	 	 (39.561)	 	 (38.400)			

	 Πλεόνασμα	χρήσεως	 	 41.551	 	 45.401			

	 Μεταφορά	στο	Γενικό	Αποθεματικό	Κεφάλαιο	 	 (25.000)	 	 (30.000)			

	 Καθαρό	Πλεόνασμα	Χρήσεως		 	 16.551	 	 15.401			

	 Κατανομή	Καθαρού	Πλεονάσματος				 	 	 	 			

	 Γενικό	Αποθεματικό	Κεφάλαιο	 	 3.310	 	 3.080			

	 Πάγιο	Ταμείο	της	Δημοκρατίας	 	 13.241	 	 12.321			

	 Καθαρό	Πλεόνασμα	Χρήσεως	 	 16.551	 	 15.401			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ   
για την περίοδο 01 Ιαν. 2011 - 31 Δεκ. 2011

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Ευρωσύστημα

2011 2010

19	Μαρτίου	2012 Δρ.	Αθανάσιος	Ορφανίδης
Διοικητής

Οι «Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις» στις σελίδες 67-85 αποτελούν μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Γενικές αρχές κατάρτισης των οικονομικών 
καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου (ΚΤΚ) καταρτίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 57(2) του περί της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου Νόμου, 2002-2007, με βάση εγκεκριμένες 
λογιστικές αρχές που εκάστοτε ισχύουν για το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), 
όπως αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα στην Κατευθυντήρια Γραμμή 
ΕΚΤ/2010/20, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 
Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2011/27.
 Οι αρχές αυτές, αν και βασίζονται σε γενικώς 
αποδεκτές λογιστικές αρχές, έχουν σχεδιαστεί κατά 
τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη το ιδιαίτερο 
καθεστώς λειτουργίας των εθνικών κεντρικών 
τραπεζών (ΕθνΚΤ) του Ευρωσυστήματος.  

Βασικές λογιστικές αρχές
Οι βασικές λογιστικές αρχές, οι οποίες ισχύουν για το 
Ευρωσύστημα και εφαρμόζονται και από την ΚΤΚ, 
είναι οι εξής:
• Η αρχή της οικονομικής πραγματικότητας 

και της διαφάνειας στην απεικόνιση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων της ΚΤΚ ώστε να 
παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική της 
κατάσταση.

• Η αρχή της συντηρητικότητας. Με βάση 
την αρχή αυτή, τα μη πραγματοποιηθέντα 
κέρδη από την αποτίμηση του χρυσού, των 
χρηματοοικονομικών μέσων σε ξένο νόμισμα 
και των χρεογράφων δεν λογίζονται ως έσοδα 
στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, 
αλλά μεταφέρονται απευθείας σε λογαριασμούς 
αναπροσαρμογής (revaluation accounts). 
Αντίθετα, οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές 
από αποτίμηση που προκύπτουν στο τέλος της 

χρήσεως και υπερβαίνουν προηγούμενα μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη που έχουν καταγραφεί 
στους λογαριασμούς αναπροσαρμογής λογίζονται 
ως έξοδα και μεταφέρονται στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων χρήσεως.

• Η αρχή της αναγνώρισης γεγονότων που συνέβησαν 
μεταξύ της ημερομηνίας κλεισίματος του ετήσιου 
ισολογισμού και της ημερομηνίας έγκρισης των 
οικονομικών καταστάσεων. Εφόσον τα γεγονότα 
αυτά επηρεάζουν ουσιωδώς την οικονομική 
κατάσταση της ΚΤΚ, πραγματοποιείται 
προσαρμογή των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού.

• Η αρχή της ουσιαστικότητας των λογιστικών 
γεγονότων.

• Η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Οι 
οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται με βάση 
την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

• Η αρχή των δεδουλευμένων εσόδων / εξόδων.   
Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται στο 
οικονομικό έτος το οποίο αφορούν, ανεξάρτητα 
από το χρόνο είσπραξης ή πληρωμής τους.

• Η αρχή της συνέπειας και συγκρισιμότητας. Τα 
κριτήρια για την αποτίμηση των στοιχείων 
του ισολογισμού και τη λογιστικοποίηση των 
αποτελεσμάτων εφαρμόζονται με συνέπεια, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα 
των στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις.

 
Αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού
Ένα στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού 
αναγνωρίζεται στον ισολογισμό μόνο όταν είναι 
πιθανό ότι κάθε μελλοντικό οικονομικό όφελος 
που σχετίζεται με το εν λόγω στοιχείο θα εισρέει 
στην ΚΤΚ ή θα εκρέει από αυτήν, όλοι ουσιαστικά οι 
κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με το εν λόγω 
στοιχείο έχουν μεταβιβαστεί στην ΚΤΚ και το κόστος 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ



Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  2 0 1 1

68

ή η αξία του στοιχείου του ενεργητικού ή το ποσό 
της υποχρέωσης είναι δυνατό να υπολογιστούν με 
αξιόπιστο τρόπο.

Λογιστική καταγραφή συναλλαγών
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, χρηματοοικονομικά 
μέσα σε ξένο νόμισμα και δεδουλευμένοι τόκοι 
καταγράφονται με ημερομηνία αξίας την ημερομηνία 
του διακανονισμού της συναλλαγής (μέθοδος 
οικονομικής προσέγγισης).  
 Οι δεδουλευμένοι τόκοι των χρηματοοικονομικών 
μέσων, καθώς και οι σχετικές διαφορές υπέρ ή υπό 
το άρτιο, υπολογίζονται και λογιστικοποιούνται σε 
ημερήσια βάση.
 Στο τέλος του οικονομικού έτους, τα 
χρηματοοικονομικά μέσα και υποχρεώσεις 
αποτιμώνται στις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Αυτό 
ισχύει για συναλλαγές τόσο εντός όσο και εκτός 
ισολογισμού. 
 Το μέσο αγοραίο κόστος και η αξία για κάθε 
τοποθέτηση σε ξένο νόμισμα υπολογίζονται στη 
βάση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού σε κάθε νόμισμα, τόσο για τοποθετήσεις 
εντός ισολογισμού όσο και τοποθετήσεις εκτός 
ισολογισμού.

Κανόνες αποτίμησης του ισολογισμού
Οι απαιτήσεις   και υποχρεώσεις της ΚΤΚ σε ξένα 
νομίσματα και χρυσό αποτιμώνται με βάση τις 
ισχύουσες ισοτιμίες της ημερομηνίας κλεισίματος 
του ισολογισμού που αναφέρονται στο δελτίο 
συναλλαγματικών ισοτιμιών της ΕΚΤ.
 Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται σε ευρώ με 
την ισοτιμία που ίσχυε κατά το χρόνο της συναλλαγής.
Για το χρυσό δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ των 
διαφορών από αναπροσαρμογή της τιμής και της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας.  Λογιστικοποιείται μία και 
μόνη αποτίμηση της αξίας του χρυσού με βάση την 

τιμή του σε ευρώ ανά ουγγία καθαρού χρυσού, όπως 
αυτή προκύπτει από τη συναλλαγματική ισοτιμία 
ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ την ημερομηνία κλεισίματος 
του ισολογισμού.
 Η αναπροσαρμογή της αξίας των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων σε συνάλλαγμα γίνεται χωριστά κατά 
νόμισμα, συμπεριλαμβανομένων των εντός και εκτός 
ισολογισμού στοιχείων.

Αναγνώριση εσόδων
Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και οι 
πραγματοποιηθείσες ζημιές από πράξεις επί 
συναλλάγματος και χρεογράφων μεταφέρονται 
στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.   Το 
αγοραίο κόστος των στοιχείων που έχουν διατεθεί 
υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο του μέσου 
αγοραίου κόστους των αντίστοιχων στοιχείων σε 
ημερήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση 
των οποιωνδήποτε διαφοροποιήσεων στις τιμές 
συναλλάγματος και στις αγοραίες τιμές.   
 Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από αποτιμήσεις 
σε οποιοδήποτε χρεόγραφο ή νόμισμα ή διαθέσιμα 
σε χρυσό δεν αναγνωρίζονται ως έσοδα αλλά 
μεταφέρονται απευθείας σε λογαριασμούς 
αναπροσαρμογής. Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές 
από αποτιμήσεις, στο βαθμό που υπερβαίνουν 
προηγούμενα κέρδη από αποτίμηση και τα 
οποία έχουν καταγραφεί στον αντίστοιχο 
λογαριασμό αναπροσαρμογής, αναγνωρίζονται 
στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και δεν 
μπορούν να αντιστραφούν έναντι μελλοντικών μη 
πραγματοποιηθέντων κερδών. Διαφορές υπέρ ή 
υπό το άρτιο που προκύπτουν από αγορασθέντα 
χρεόγραφα υπολογίζονται και αποσβένονται κατά 
την εναπομένουσα ζωή των χρεογράφων και 
εμφανίζονται ως μέρος των εσόδων από τόκους.  
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Στοιχεία πάγιου ενεργητικού
Τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού αποτιμώνται 
στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις.   
Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη μέθοδο της 
σταθερής απόσβεσης για όλη τη διάρκεια της 
προσδοκώμενης ωφέλιμης  ζωής του κάθε στοιχείου 
ως ακολούθως:

Κατηγορία παγίων           Περίοδος απόσβεσης

Εξοπλισμός πληροφορικής,
μηχανοκίνητα      4 χρόνια

Έπιπλα, κτιριακός εξοπλισμός
και άλλος εξοπλισμός   10 χρόνια
Κτίρια     25 χρόνια

Στοιχεία αγοραίας αξίας
κάτω των €10.000       Δεν κεφαλαιοποιούνται

Σχέδιο συνταξιοδότησης
Η ΚΤΚ λειτουργεί σχέδιο καθορισμένων 
συνταξιοδοτικών παροχών για τα μέλη του 
προσωπικού της που κατείχαν πριν την 1η Οκτωβρίου 
2011 μόνιμη και συντάξιμη θέση. Η υποχρέωση που 
αναγνωρίζεται στον ισολογισμό όσον αφορά το 
σχέδιο καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα 
αξία των δεσμεύσεων για καθορισμένες παροχές 
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Οι 
δεσμεύσεις για καθορισμένες παροχές υπολογίζονται 
με βάση τη μέθοδο της προβαλλόμενης μονάδας 
πίστωσης. Για να προσδιοριστεί η παρούσα αξία 
των δεσμεύσεων για καθορισμένες παροχές, επί 
των εκτιμώμενων μελλοντικών εισοδηματικών 
ροών εφαρμόζονται ως προεξοφλητικά επιτόκια τα 
επιτόκια εταιρικών ομολόγων υψηλής ποιότητας που 
εκφράζονται σε ευρώ και έχουν παρόμοιες διάρκειες 
με τη διάρκεια της συναφούς συνταξιοδοτικής 
υποχρέωσης.  Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές μπορεί 
να προκύψουν από αναπροσαρμογές (σε περίπτωση 
που τα πραγματικά αποτελέσματα διαφέρουν από 

τις υποθέσεις της εκάστοτε αναλογιστικής μελέτης), 
καθώς και από μεταβολές των αναλογιστικών 
υποθέσεων. Το καθαρό ποσό που αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα χρήσεως περιλαμβάνει το 
κόστος τρέχουσας υπηρεσίας για τις παροχές που 
συσσωρεύονται για το έτος και τους τόκους βάσει 
προεξοφλητικού επιτοκίου επί των δεσμεύσεων για 
καθορισμένες παροχές.

Κεφαλαιουχική κλείδα ΕΣΚΤ
Η κεφαλαιουχική κλείδα αποτελεί ένα μέτρο του 
σχετικού εθνικού μεγέθους κάθε χώρας μέλους της 
ΕΕ και υπολογίζεται, κατά ίσα μέρη, στη βάση του ΑΕΠ 
και του πληθυσμού. Η κλείδα χρησιμοποιείται ως η 
βάση για την κατανομή του κεφαλαίου της ΕΚΤ στις 
ΕθνΚΤ και, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΣΚΤ, 
αυτή θα πρέπει να αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια 
και κάθε φορά που ένα νέο κράτος γίνεται μέλος της 
ΕΕ.
 Η κλείδα του Ευρωσυστήματος αποτελεί την 
κεφαλαιουχική κλείδα προσαρμοσμένη για τις ΕθνΚΤ 
του Ευρωσυστήματος μόνο και χρησιμοποιείται 
ως βάση για την κατανομή του νομισματικού 
εισοδήματος, των τραπεζογραμματίων σε 
κυκλοφορία και των κερδοζημιών της ΕΚΤ. 

Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων 
Διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα εξαιρουμένων 
των χρεογράφων που κρατούνται μέχρι την 
λήξη αποτιμώνται στις μέσες αγοραίες τιμές της 
ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού, χωριστά
για κάθε τίτλο (κατά ISIN). Διαπραγματεύσιμα 
χρεόγραφα που κρατούνται μέχρι τη λήξη και μη 
διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα αποτιμώνται στην 
αποσβεσθείσα τιμή κτήσης και υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης.
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Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία
Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ εκδίδονται από την ΕΚΤ 
και τις ΕθνΚΤ που μαζί αποτελούν το Ευρωσύστημα.  
Το 8% της συνολικής αξίας των τραπεζογραμματίων 
σε κυκλοφορία εκδίδεται για λογαριασμό της 
ΕΚΤ και το υπόλοιπο 92% για λογαριασμό των 
ΕθνΚΤ.   Η συνολική αξία των κυκλοφορούντων 
τραπεζογραμματίων κατανέμεται στις ΕθνΚΤ του 
Ευρωσυστήματος κατά την τελευταία εργάσιμη 
μέρα κάθε μήνα, σύμφωνα με τη κλείδα κατανομής   
τραπεζογραμματίων. Το μερίδιο της αξίας των 
τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία που αναλογεί 
στην ΚΤΚ απεικονίζεται στον ισολογισμό στο στοιχείο 
παθητικού «Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία». 
 Η διαφορά μεταξύ της αξίας των 
τραπεζογραμματίων που κατανέμεται σε κάθε 
ΕθνΚΤ, σύμφωνα με την κλείδα κατανομής 
τραπεζογραμματίων και της αξίας των 
τραπεζογραμματίων που αυτή πράγματι θέτει σε 
κυκλοφορία,   δημιουργεί υπόλοιπα απαιτήσεων 
ή υποχρεώσεων εντός του Ευρωσυστήματος.   
Αυτές οι απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, οι οποίες είναι 
έντοκες, απεικονίζονται αντίστοιχα στα στοιχεία του 
ισολογισμού   στις «καθαρές απαιτήσεις σχετικές με 
την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ στο 
Ευρωσύστημα» ή «καθαρές υποχρεώσεις σχετικές 
με την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ στο 
Ευρωσύστημα» κάτω από τα στοιχεία «Απαιτήσεις 
εντός του Ευρωσυστήματος» ή «Υποχρεώσεις εντός 
του Ευρωσυστήματος».  
 Κατά τα πρώτα πέντε έτη που ακολουθούν την 
αλλαγή του νομίσματος ενός κράτους μέλους και 
την εισαγωγή του ευρώ, οι απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
εντός του Ευρωσυστήματος που προκύπτουν 
από την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ, 
αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε να αποφεύγονται 
σημαντικές διαφοροποιήσεις στα εισοδήματα της 
συγκεκριμένης ΕθνΚΤ σε σύγκριση με προηγούμενα 

χρόνια.   Αυτές οι αναπροσαρμογές λαμβάνουν 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ της μέσης αξίας των 
τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία για κάθε ΕθνΚΤ 
κατά την υπό αναφορά περίοδο και την μέση αξία 
των τραπεζογραμματίων που θα κατανέμονταν 
στην ίδια ΕθνΚΤ με βάση την κλείδα κατανομής 
τραπεζογραμματίων κατά την ίδια περίοδο. Η 
αναπροσαρμογή αυτή μειώνεται σταδιακά κάθε 
έτος μέχρι την πρώτη μέρα του έκτου έτους που 
ακολουθεί την αλλαγή του νομίσματος οπότε πλέον 
τα έσοδα από τα τραπεζογραμμάτια κατανέμονται 
κατ’ αναλογία της συμμετοχής της κάθε ΕθνΚΤ 
στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Για την ΚΤΚ η περίοδος 
αναπροσαρμογής λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 
 Τα έσοδα ή έξοδα από τόκους που απορρέουν από 
αυτές τις απαιτήσεις ή υποχρεώσεις εκκαθαρίζονται 
μέσω των λογαριασμών της ΕΚΤ και απεικονίζονται 
στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως στο 
στοιχείο 1 - «Καθαρά έσοδα από τόκους». 

Ενδιάμεση διανομή κερδών της ΕΚΤ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έχει αποφασίσει  ότι 
τα έσοδα που απορρέουν από το μερίδιό της (8%) 
επί της συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων 
τραπεζογραμματίων που έχουν εκδοθεί για 
λογαριασμό της, καθώς και τα καθαρά έσοδα 
από το πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων του 
Ευρωσυστήματος, «Securities Markets Programme» 
(SMP), θα αναγνωρίζονται στις ΕθνΚΤ κατά 
το οικονομικό έτος το οποίο αφορούν και θα 
διανέμονται τη δεύτερη εργάσιμη μέρα του επόμενου 
έτους υπό τη μορφή ενδιάμεσης διανομής κέρδους. 
Τα έσοδα αυτά θα διανέμονται εξ ολοκλήρου εκτός 
αν το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ για το συγκεκριμένο 
έτος είναι μικρότερο του εισοδήματός της επί 
των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία και με 
την επιφύλαξη τυχόν απόφασης του   Διοικητικού 
Συμβουλίου να μειώσει αυτό το εισόδημα λόγω 
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εξόδων της ΕΚΤ σε σχέση με την έκδοση και 
διαχείριση τραπεζογραμματίων ευρώ. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΚΤ μπορεί επίσης να αποφασίσει την 
παρακράτηση μέρους ή ολόκληρων των εσόδων 
που προκύπτουν από το πρόγραμμα αγοράς 
χρεογράφων (SMP) και αν είναι απαραίτητο μέρους 
ή ολόκληρων των εσόδων από το εκδοτικό δικαίωμα 
της ΕΚΤ και μεταφορά τους στην πρόβλεψη έναντι 
συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, 
πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού. 
 Για το 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 
αποφάσισε κατά τη συνεδρία του στις 21 Δεκεμβρίου 
2011 την παρακράτηση των εισοδημάτων από το 
πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων SMP και μέρος 
των εισοδημάτων που απορρέουν από το εκδοτικό 
δικαίωμα και τη μεταφορά τους στην πρόβλεψη 
έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου 
επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής 
χρυσού. Το υπόλοιπο μέρος των εισοδημάτων που 
απορρέουν από το εκδοτικό δικαίωμα της ΕΚΤ 
διανεμήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2012. Το ποσό που 
αντιστοιχεί στην ΚΤΚ ανέρχεται σε € 1,3 εκατ. και 
απεικονίζεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 
χρήσεως στο στοιχείο « Έσοδα από συμμετοχές».

Υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος
Υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος που 
δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της κατανομής 
των τραπεζογραμματίων ευρώ απεικονίζονται 
στον ισολογισμό κάτω από το στοιχείο «Καθαρές 
Απαιτήσεις που συνδέονται με την κατανομή 
των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του 
Ευρωσυστήματος».  

Γεγονότα που επήλθαν μετά την ημερομηνία 
κλεισίματος του ισολογισμού
Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 
προσαρμόζονται ώστε να περιλαμβάνουν γεγονότα 

που επέρχονται από την ημερομηνία κλεισίματος 
του ετήσιου ισολογισμού έως και την ημερομηνία 
κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει 
τις οικονομικές καταστάσεις, εφόσον τα εν λόγω 
γεγονότα επηρεάζουν ουσιαστικά την κατάσταση 
των ως άνω στοιχείων την ημερομηνία κλεισίματος 
του ισολογισμού.
 Σημαντικά γεγονότα που επέρχονται μετά 
την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και 
δεν επηρεάζουν το ενεργητικό και παθητικό κατά 
την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού 
εμφανίζονται στις σημειώσεις.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1.  Χρυσός και έσοδα από χρυσό  
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει τα διαθέσιμα της 
ΚΤΚ σε χρυσό διεθνών προδιαγραφών, τα οποία στις 
31 Δεκεμβρίου 2011 παρέμειναν αμετάβλητα στις 
446.794,82 ουγγίες όπως στις 31 Δεκεμβρίου 2010. 
Με αγοραία αξία €1.216,86 ανά ουγγία (31 Δεκεμβρίου 
2010 - €1.055,42), τα διαθέσιμα χρυσού της ΚΤΚ 
αποτιμούνται στα €543,5 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2010 - 
€471,8 εκατ.) κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
Τα διαθέσιμα σε χρυσό φυλάσσονται σε κεντρικές 
τράπεζες του εξωτερικού.
 Η αποτίμηση του χρυσού γίνεται με βάση την τιμή 
του σε ευρώ ανά ουγγία καθαρού χρυ σού που ισχύει 
στο τέλος του έτους και αναφέρεται στο ειδικό δελτίο 
συναλλαγματικών ισοτιμιών της ΕΚΤ. Η τιμή ευρώ 
ανά ουγγία προκύπτει με βάση την ισχύουσα τιμή 
του χρυσού σε δολάρια ΗΠΑ σε συνάρτηση με την 
ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ την ίδια ημερομηνία. 
 Το ποσό ανατίμησης που έχει προκύψει από την 
άνοδο της τιμής του χρυσού κατά το 2011 ανέρχεται 
σε €71,7 εκατ. (2010 - €129,4 εκατ.). Το συνολικό ποσό 
ανατίμησης της τιμής του χρυσού στις 31 Δεκεμβρίου 
2011 σε σχέση με το μέσο κόστος κτήσης (μη 



Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  2 0 1 1

72

πραγματοποιηθέν κέρδος) ανήλθε σε €529,7 εκατ. 
(2010 - €458,0 εκατ.) και περιλαμβάνεται στο στοιχείο 
14 του παθητικού.  

2.  Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων 
ζώνης ευρώ 
Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις 
σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (Special Drawing 
Rights - SDRs) έναντι του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ) και άλλες απαιτήσεις σε συνάλλαγμα 
από χώρες εκτός ζώνης ευρώ. 

2.1 Απαιτήσεις σε SDR έναντι του ΔΝΤ (Πίνακας 1) 
Οι παραπάνω απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 
αποτιμήθηκαν με την ισχύουσα στις 31 Δεκεμβρίου 
2011 ισοτιμία του SDR έναντι του ευρώ όπως 

αναφέρεται στο Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ, 
δηλαδή 1SDR = €1,1867 (31 Δεκεμβρίου 2010: 1SDR = 
€1,1572).

2.2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα  
Οι απαιτήσεις σε συνάλλαγμα αναλύονται στον 
Πίνακα 2.

3. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων 
ζώνης ευρώ (Πίνακας 3, σελ. 73)

5. Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα 
ζώνης ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής 
πολιτικής
Στο στοιχείο αυτό εμφανίζονται τα υπόλοιπα των 
λογαριασμών χορηγήσεων της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά 

	 	 	 31	Δεκεμβρίου	 31	Δεκεμβρίου	
	 	 	 2011	 2010	 Αλλαγή
	 	 	 €’000	 €’000	 €’000			
Μερίδιο	συμμετοχής	της	Κύπρου	στο	ΔΝΤ
(SDR171,7	εκατ.	και	139,6	εκατ.	στις	31	Δεκεμβρίου	2011	και	2010	αντιστοίχως)	 187.736	 161.545	 26.191			

Καταθέσεις	ΔΝΤ	 (118.321)	 (125.000)	 6.679			

Αποθεματικό	με	ΔΝΤ	 69.415	 36.545	 32.870			

Διαθέσιμα	SDRs	 192.165	 141.274	 50.891			

Σύνολο	απαιτήσεων	έναντι	του	ΔΝΤ	 261.580							 					177.819				 								83.761			

	 	 	 31	Δεκεμβρίου	 31	Δεκεμβρίου	
	 	 	 2011	 2010	 Αλλαγή
	 	 	 €’000	 €’000	 €’000			
Καταθέσεις	σε	πιστωτικά	ιδρύματα	του	εξωτερικού	 2.351	 57.496	 (55.145)			

Εμπορεύσιμοι	μη	προθεσμιακοί	τίτλοι	 127.232	 138.218	 (10.986)			

Άλλες	απαιτήσεις	 119	 165	 (46)			

Σύνολο	 	 129.702	 195.879	 (66.177)			

Πίνακας 1  Απαιτήσεις σε SDR έναντι του ΔΝΤ

Πίνακας 2  Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα



73Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ιδρύματα στην Κύπρο, στο πλαίσιο άσκησης της 
ενιαίας νομισματικής πολιτικής στις χώρες της ζώνης 
του ευρώ (Πίνακας 4).

5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 
Οι πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης αποτελούν 
πράξεις ανοικτής αγοράς, που διενεργούνται από 
το Ευρωσύστημα, με τη μορφή αντιστρεπτέων 
συναλλαγών, μέσω εβδομαδιαίων τακτικών 
δημοπρασιών. Έχουν διάρκεια μίας εβδομάδας και 
αποσκοπούν στην παροχή ρευστότητας προς το 
πιστωτικό σύστημα. 
 
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης
Οι πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 
αποτελούν πράξεις ανοικτής αγοράς, που 
διενεργούνται από το Ευρωσύστημα με τη μορφή 
αντιστρεπτέων συναλλαγών, μέσω μηνιαίων τακτικών 

δημοπρασιών. Είναι, συνήθως, διάρκειας τριών 
μηνών και αποσκοπούν στην παροχή πρόσθετης, 
πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης προς το 
πιστωτικό σύστημα. Στο υπόλοιπο περιλαμβάνονται 
και οι συμπληρωματικές πράξεις παραχώρησης 
μακροπρόθεσμης ρευστότητας (supplementary 
LTRO) με διάρκεια 3, 6, 12 και 36 μηνών που έγιναν 
στα πλαίσια αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.

5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης
Αφορά την πάγια διευκόλυνση οριακής 
χρηματοδότησης που παρέχει το Ευρωσύστημα στα 
πιστωτικά ιδρύματα.
 Ειδικότερα πρόκειται για την παροχή 
ρευστότητας διάρκειας μίας ημέρας (overnight), 
με προκαθορισμένο επιτόκιο, προς τα πιστωτικά 
ιδρύματα, στο πλαίσιο άσκησης της ενιαίας 
νομισματικής πολιτικής στις χώρες της ζώνης του 

	 	 	 31	Δεκεμβρίου	 31	Δεκεμβρίου	
	 	 	 2011	 2010	 Αλλαγή
	 	 	 €’000	 €’000	 €’000			
Καταθέσεις	σε	πιστωτικά	ιδρύματα	του	εξωτερικού	 28	 81.118	 (81.090)			

Εμπορεύσιμοι	μη	προθεσμιακοί	τίτλοι	 399.209	 455.154	 (55.945)			

Σύνολο	 	 399.237	 536.272	 (137.035)			

	 	 	 31	Δεκεμβρίου	 31	Δεκεμβρίου	
	 	 	 2011	 2010	 Αλλαγή
	 	 	 €’000	 €’000	 €’000			
5.1	 Πράξεις	κύριας	αναχρηματοδότησης	 2.655.000	 613.000	 2.042.000			

5.2	 Πράξεις	πιο	μακροπρόθεσμης	αναχρηματοδότησης	 2.807.400	 4.853.000	 (2.045.600)			

5.5	 Διευκόλυνση	οριακής	χρηματοδότησης	 59.000	 --	 59.000			

Σύνολο	 	 5.521.400	 5.466.000	 55.400			

Πίνακας 3  Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Πίνακας 4  Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής 
πολιτικής
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ευρώ.

6.  Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών  
      ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 
Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν κυρίως προθεσμιακές 
καταθέσεις της ΚΤΚ, σε ευρώ, με αντισυμβαλλόμενους 
πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ και δεν 
σχετίζονται με πράξεις νομισματι κής πολιτικής.
 
7.  Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ
Η ΚΤΚ αξιολόγησε τις επιπτώσεις του προγράμματος 
πρωτοβουλίας του ιδιωτικού τομέα (PSI) που 
ανακοινώθηκε το 2011 με το οποίο προτείνεται η 
αναδιάρθρωση μέρους του χρέους της Ελληνικής 
Δημοκρατίας για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα του. Δεδομένου ότι η πρωτοβουλία 
σχεδιάστηκε για να διαρθρώσει εθελοντικά τα 
χρεόγραφα που είχε στην κατοχή του ο ιδιωτικός 
τομέας, δεν αναμένεται να επηρεάσει τη μελλοντική 
συμβατική ταμιακή ροή που σχετίζεται με τα 
χρεόγραφα που κατέχει η ΚΤΚ, είτε για σκοπούς 
νομισματικής πολιτικής, είτε ως μέρος του 
επενδυτικού της χαρτοφυλακίου. Ως εκ τούτου και 
εφόσον δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να 
οδηγούν στην υπόθεση ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία 
δεν θα εφαρμοστεί με επιτυχία, δεν καταγράφηκε 
απομείωσης της αξίας των εν λόγω χρεογράφων κατά 
το τέλος του έτους.

7.1 Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς    
 νομισματικής πολιτικής (Πίνακας 5) 
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει χρεόγραφα που 
αγοράστηκαν από την ΚΤΚ για σκοπούς άσκησης 
της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, στα πλαίσια του 
προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολόγων και 
τίτλους του δημοσίου στα πλαίσια του προγράμματος 
αγοράς χρεογράφων (SMP). Όπως αποφασίστηκε από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ τα χρεόγραφα θα 
κρατηθούν μέχρι τη λήξη τους. Το Ευρωσύστημα είχε 
στην κατοχή του στις 31 Δεκεμβρίου 2011 χρεόγραφα 
SMP συνολικής αποσβεσμένης αξίας €211.990 εκατ. 
(31 Δεκεμβρίου 2010: €73,976 εκατ.). Στα βιβλία της 
ΚΤΚ στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν καταχωρημένα 
€353,4 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2010: €137,9 εκατ.) 
χρεόγραφα του προγράμματος SMP. Σύμφωνα με το 
άρθρο 32.4 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, το εισόδημα 
και τυχόν ζημιές από την κατοχή χρεογράφων SMP, 
κατανέμονται στις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, 
σύμφωνα με την ισχύουσα κεφαλαιουχική κλείδα 
τους.

7.2 Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς εκτός   
 νομισματικής πολιτικής (Πίνακας 6, σελ. 75)
Τα χρεόγραφα σε αποσβεσμένο κόστος αφορούν 
χρεόγραφα με καθορισμένες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές και καθορισμένη λήξη και αποτελούν 
επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που προορίζεται να 
διακρατηθεί μέχρι τη λήξη του.  

	 	 	 31	Δεκεμβρίου	 31	Δεκεμβρίου	
	 	 	 2011	 2010	 Αλλαγή
	 	 	 €’000	 €’000	 €’000			
Καλυμμένα	χρεόγραφα	 108.991	 109.257	 (266)			

Χρεόγραφα	SMP	 353.413	 137.888	 215.525			

Σύνολο	 	 462.404	 247.145	 215.259			

Πίνακας 5  Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής
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8.  Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ
Αφορά αποκλειστικά τις απαιτήσεις της ΚΤΚ επί της 
κυπριακής κυβέρνησης για το μακροπρόθεσμο 
δάνειο που εκδόθηκε πριν την ένταξη της Κύπρου 
στην ΕΕ.  Το δάνειο είναι αρχικής διάρκειας 30 ετών, 
από τις 4 Ιουλίου 2002, με τα πρώτα πέντε έτη ως 
περίοδο χάριτος όσον αφορά το κεφάλαιο και με 
ετήσιο επιτόκιο 3% βάσει επίσημης συμφωνίας 
μεταξύ της ΚΤΚ και του Υπουργείου Οικονομικών.
 Κατά τη διάρκεια του 2011 έγιναν αποπληρωμές 
κεφαλαίου ύψους €49,2 εκατ. (2010: €47,8 εκατ.) και 
πληρωμές τόκων ύψους €45,1 εκατ. (2010: €46,5 εκατ.).

9.  Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος

9.1 Συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή της ΚΤΚ 
στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.  Σύμφωνα με το άρθρο 28 του 
Καταστατικού του ΕΣΚΤ, οι ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ είναι οι 
μόνοι εγγεγραμμένοι μεριδιούχοι και κάτοχοι του 
κεφαλαίου της ΕΚΤ.  Η εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την κλείδα κατανομής 
κάθε ΕθνΚΤ, η οποία ισούται με το άθροισμα του 50% 
του μεριδίου συμμετοχής του οικείου κράτους-μέλους 
στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του 50% του μεριδίου συμμετοχής του 
στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 29 
παρ. 1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ). 
 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 

16 Δεκεμβρίου 2010, το εκδοθέν κεφάλαιο της 
ΕΚΤ αυξήθηκε κατά €5 δις από €5,76 δις σε €10,76 
δις από τις 29 Δεκεμβρίου 2010. Οι ΕθνΚΤ του 
Ευρωσυστήματος θα καταβάλουν το μερίδιο τους 
στην αύξηση του κεφαλαίου σε τρεις ίσες ετήσιες 
δόσεις. Στις 28 Δεκεμβρίου 2011 καταβλήθηκε η 
δεύτερη δόση που για την ΚΤΚ ήταν ύψους €2,3 εκατ. 
 
9.2 Απαιτήσεις από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών   
 διαθεσίμων στην ΕΚΤ
Αφορούν τις απαιτήσεις της ΚΤΚ που απορρέουν από 
τη μεταφορά συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης Ίδρυσης της 
Ευ ρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 30 του Καταστατικού του 
ΕΣΚΤ).
 Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα μεταφέρθηκαν 
κατ’ αναλογία του μεριδίου συμμετοχής της ΚΤΚ στο 
καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ και αφορούσαν 
κατά 85% δολάρια ΗΠΑ και κατά 15% χρυσό.
 Οι απαιτήσεις αυτές μεταφράστηκαν σε ευρώ, 
με βάση τις ισοτιμίες που ίσχυαν κατά το χρόνο 
της μεταβίβασης τους και αποφέρουν τόκο που 
υπολογίζεται με το εκάστοτε οριακό επιτόκιο 
κύριας αναχρηματοδότησης, εκτός του μέρους που 
αποτελείται από χρυσό και το οποίο φέρει μηδενικό 
επιτόκιο.

	 	 	 31	Δεκεμβρίου	 31	Δεκεμβρίου	
	 	 	 2011	 2010	 Αλλαγή
	 	 	 €’000	 €’000	 €’000			
Χρεόγραφα	που	αποτιμούνται	σε	δίκαιη	αξία	 866.371		 1.377.724	 (511.353)			

Χρεόγραφα	σε	αποσβεσμένο	κόστος	 1.155.957	 1.291.648	 (135.691)			

Σύνολο	 	 2.022.328	 2.669.372	 (647.044)			

Πίνακας 6  Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς εκτός νομισματικής πολιτικής
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9.4 Καθαρές απαιτήσεις από την κατανομή των   
 τραπεζογραμματίων ευρώ στη ζώνη του ευρώ 
Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις και 
οι υποχρεώσεις της ΚΤΚ έναντι του Ευρωσυστήματος 
σε σχέση με την κατανομή των τραπεζογραμματίων 
ευρώ στο Ευρωσύστημα (βλέπε «Τραπεζογραμμάτια 
σε κυκλοφορία» και «Υπόλοιπα εντός του 
Ευρωσυστήματος» στις σημειώσεις για τις λογιστικές 
αρχές). 
 
10.  Στοιχεία ενεργητικού υπό τακτοποίηση
Περιλαμβάνονται υπόλοιπα υπό τακτοποίηση 
διαφόρων ενδιάμεσων λογαριασμών και αφορούν, 
κατά κύριο λόγο, επιταγές που διακανονίζονται μέσω 
του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού. 

11.  Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
11.2  Πάγια στοιχεία ενεργητικού 

Τα πάγια στοιχεία ενεργητικού αναλύονται στον 
Πίνακα 7.

11.6 Διάφορα στοιχεία
Περιλαμβάνει ποσό €3.500 εκατ. που αφορά 
επείγουσα παροχή ρευστότητας, πέραν των πράξεων 
νομισματικής πολιτικής, που χορηγήθηκαν σε εγχώρια 
πιστωτικά ιδρύματα με εξασφάλιση. 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1.  Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία
Το στοιχείο αναφέρεται στο μερίδιο της ΚΤΚ στο 
σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων 
ευρώ, υπολογιζόμενο με βάση την κλείδα 
κατανομής τραπεζογραμματίων της ΚΤΚ (βλέπε 
«Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία» στις σημειώσεις 
για τις λογιστικές αρχές). 

	 	 	 	 	 Εξοπλισμός	 	
	 	 	 Οικόπεδα	 Έπιπλα	&		 πληροφορικής	 	
	 	 	 &	κτίρια	 εξοπλισμός		 &	λογισμικά	 Μηχανοκίνητα	 Σύνολο			
	 	 	 €’000	 €’000		 €’000	 €’000	 €’000			
Κόστος		        

Κατά	01/01/2011	 22.209	 12.108	 6.630	 846	 41.793			

Προσθήκες	 69	 103	 318	 0	 490			

Διάθεση			 0	 0	 0	 0	 0			

Κατά	31/12/2011	 22.278	 12.211	 6.948	 846	 42.283			

Συσσωρευμένες	αποσβέσεις		 	 	 	 	 			

Κατά	01/01/2011		 13.110	 9.160	 6.020	 838	 29.128			

Χρέωση		 818	 500	 552	 3	 1.873			

Διάθεση		 0	 0	 0	 0	 0			

Κατά	31/12/2011	 13.928	 9.660	 6.572	 841	 31.001			

Καθαρή	αξία	 	 	 	 	 			

Κατά	31/12/2011	 8.350	 2.551	 376	 5	 11.282			

Κατά	01/01/2011	 9.099	 2.948	 610	 8	 12.665			

Πίνακας 7  Πάγια στοιχεία ενεργητικού 
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2. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών 
 ιδρυμάτων ζώνης ευρώ σχετιζόμενες
 με πράξεις νομισματικής πολιτικής (Πίνακας 8) 

2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (συμπεριλαμβανομένων   
 υποχρεωτικών καταθέσεων)
Οι λογαριασμοί αυτοί περιέχουν τις καταθέσεις 
των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων με την ΚΤΚ 
οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης τους για τήρηση ελάχιστων 
αποθεματικών στο Ευρωσύστημα και για την 
τα κτοποίηση των μεταξύ τους πληρωμών.
 
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων
Αφορά την πάγια διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 
που παρέχει το Ευρωσύστημα στα πιστωτικά 
ιδρύματα.
 Ειδικότερα, πρόκειται για τις καταθέσεις μίας 
ημέρας (overnight), με προκαθορισμένο επι τόκιο, 
των πιστωτικών ιδρυμάτων στην ΚΤΚ, στο πλαίσιο 
άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στις 
χώρες της ζώνης του ευρώ.
 
2.3 Καταθέσεις Προθεσμίας
Αφορούν έντοκες καταθέσεις, με καθορισμένη 
διάρκεια και καθορισμένο επιτόκιο, των πιστωτικών 
ιδρυμάτων στην ΚΤΚ, οι οποίες προβλέπονται 

μόνο για λόγους εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων 
διακυμάνσεων της ρευστότητας με σκοπό την 
απορρόφηση ρευστότητας από την αγορά στο 
πλαίσιο άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής 
στις χώρες της ζώνης του ευρώ.

5.   Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι κατοίκων ζώνης  
 ευρώ 
Περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τα υπόλοιπα των 
καταθέσεων της κυβέρνησης και άλλων οργανισμών 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  
 
6. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων   
 ζώνης ευρώ
Περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τα υπόλοιπα 
καταθέσεων σε ευρώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την επαναχρηματοδότηση έργων στην Κύπρο. 
 
7. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων 
 ζώνης ευρώ
Αφορούν κατά κύριο λόγο έντοκες καταθέσεις 
δημόσιων οργανισμών σε συνάλλαγμα.  
 
9. Λογαριασμός ειδικών τραβηχτικών  
 δικαιωμάτων του ΔΝΤ
 Στο λογαριασμό αυτό εμφανίζονται οι υποχρεώσεις 
της ΚΤΚ προς το ΔΝΤ από κατανομές ειδικών 

	 	 	 31	Δεκεμβρίου	 31	Δεκεμβρίου	
	 	 	 2011	 2010	 Αλλαγή
	 	 	 €’000	 €’000	 €’000			
2.1	 Τρεχούμενοι	λογαριασμοί	(συμπεριλαμβανομένων
	 υποχρεωτικών	καταθέσεων)	 1.571.584	 1.191.731	 379.853			

2.2	 Διευκόλυνση	αποδοχής	καταθέσεων	 1.226.401	 1.097.258	 129.143			

2.3	 Καταθέσεις	Προθεσμίας	 375.000	 -	 375.000			

Σύνολο	 	 3.172.985	 2.288.989	 883.996			

Πίνακας 8  Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ σχετιζόμενες με πράξεις 
νομισματικής πολιτικής
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τραβηχτικών δικαιωμάτων (SDRs) ύψους SDR132,8 
εκατ. ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της Κύπρου στο 
ΔΝΤ (31 Δεκεμβρίου 201: SDR132,8 εκατ.). 
 
10.  Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος
Πρόκειται για τις καθαρές υποχρεώσεις έναντι της ΕΚΤ 
που απορρέουν από τις διασυνοριακές συναλλαγές 
της ΚΤΚ με τις λοιπές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, 
με την ΕΚΤ, καθώς και με τις ΕθνΚΤ των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο σύστημα 
TARGET2.
 Η δημιουργία των υποχρεώσεων αυτών οφείλεται 
αφενός στη μεταφορά της υπερβάλλουσας 
ρευστότητας των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων 
προς πιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με την ένταξη στην ΟΝΕ την 1 Ιανουαρίου 2008 και 
αφετέρου σε πιστωτικές πράξεις προς πιστωτικά 
ιδρύματα στην Κύπρο, στο πλαίσιο άσκησης της 
ενιαίας νομισματικής πολιτικής.

11.  Στοιχεία παθητικού υπό τακτοποίηση
Αφορά κατά κύριο λόγο υποχρέωση προς 
την κυβέρνηση σε σχέση με τις   επιταγές που 
διακανονίζονται μέσω του Κυπριακού Γραφείου 
Συμψηφισμού επιταγών.

12.  Λοιπές υποχρεώσεις
12.1 Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων  
  εκτός ισολογισμού
Αφορά αποτίμηση συμβολαίων ανταλλαγής 
νομισμάτων με βάση τις ισοτιμίες νομισμάτων κατά 
το τέλος του έτους.
 
12.3 Διάφορα στοιχεία
Αφορά κατά κύριο λόγο τα κέρματα ευρώ στην 
κυκλοφορία αξίας €96,3 εκατ. (2010 - €91,6 εκατ.) και 
τα τραπεζογραμμάτια σε κυπριακή λίρα συνολικής 
αξίας €70,3 εκατ. που έπαυσε να είναι νομίμως 
κυκλοφορούν νόμισμα μετά την εισαγωγή του ευρώ 
και τα οποία, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 δεν είχαν 
επιστραφεί για ανταλλαγή με ευρώ. Το αντίστοιχο 
ποσό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 ήταν €72,1 
εκατ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυπριακή λίρα είναι 
ανταλλάξιμα μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2017.

13.  Προβλέψεις (Πίνακας 9)
Συνταξιοδοτικά ωφελήματα 
Η Τράπεζα διατηρεί, για υπαλλήλους που κατείχαν 
μόνιμη και συντάξιμη θέση πριν την 1η Οκτωβρίου 
2011, Σχέδιο Συντάξεων το οποίο παρέχει 
συνταξιοδοτικά ωφελήματα στους αφυπηρετούντες 

	 	 	 31	Δεκεμβρίου	 31	Δεκεμβρίου	
	 	 	 2011	 2010	 Αλλαγή
	 	 	 €’000	 €’000	 €’000			
Συνταξιοδοτικά	ωφελήματα														 		125.126	 119.012		 				6.114			

Πρόβλεψη	έναντι	κινδύνων	που	απορρέουν
από	τις	κύριες	δραστηριότητες	της	ΚΤΚ	 100.000	 75.000	 25.000											

Ειδική	Πρόβλεψη	έναντι	κινδύνων	αντισυμβαλλομένων
σε	πράξεις	νομισματικής	πολιτικής	του	Ευρωσυστήματος	 1.701	 3.955	 (2.254)			

Πρόβλεψη	για	το	κόστος	κοπής	κερμάτων	
και	την	προμήθεια	τραπεζογραμματίων	ευρώ	 4.404	 5.688	 (1.284)			

Σύνολο	 	 231.231	 203.655	 27.576					

Πίνακας 9  Προβλέψεις
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υπαλλήλους με βάση τον τελικό συντάξιμο μισθό 
τους.   Οι υπάλληλοι κατέβαλλαν μέχρι την 30η 
Σεπτεμβρίου 2011 εισφορές μόνο για σκοπούς 
μεταβίβασης της σύνταξής τους στο χήρο ή τη 
χήρα και τα ορφανά τέκνα τους.   Σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων 
Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) 
Νόμου, 2011, από την ημερομηνία εφαρμογής του 
νόμου την 1η Οκτωβρίου 2011 αποκόπτεται 3% από 
τις μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων για σκοπούς 
διασφάλισης της βιωσιμότητας του σχεδίου, χωρίς 
αυτό να το καθιστά ως σχέδιο με εισφορές, για 
σκοπούς του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, 2010. 
Οι αποκοπές για την περίοδο 1η Οκτωβρίου 2011 έως 
30η Σεπτεμβρίου 2012 εμβάζονται μηνιαία στο Πάγιο 
Ταμείο της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
υπό αναφορά νόμου, ενώ από τον Οκτώβριο 2012 οι 
αποκοπές θα λογίζονται στην ΚΤΚ έναντι του κόστους 
του σχεδίου (Πίνακας 10).

Πρόβλεψη έναντι κινδύνων που απορρέουν από τις 
κύριες δραστηριότητες της ΚΤΚ 
Η ΚΤΚ διατηρεί ενιαία πρόβλεψη έναντι των κινδύνων 
που απορρέουν από τις κύριες δραστηριότητές της 

και αφορούν τον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο, 
τον κίνδυνο αγοράς (επιτοκιακό και συναλλαγματικό), 
τον κίνδυνο από πράξεις νομισματικής πολιτικής και 
τον κίνδυνο επείγουσας χορήγησης ρευστότητας. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ λαμβάνοντας υπόψη 
τη συνεχιζόμενη χρηματοοικονομική αστάθεια 
αποφάσισε την αύξηση της πρόβλεψης κατά €25 εκατ. 
με μεταφορά από το λογαριασμό αποτελεσμάτων 
χρήσεως.

Ειδική πρόβλεψη έναντι κινδύνων αντισυμβαλλομένων 
σε πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος
Εφαρμόζοντας τη γενική λογιστική αρχή της 
συντηρητικότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΚΤ έκρινε απαραίτητη τη δημιουργία 
στους λογαριασμούς των ΕθνΚΤ για το 2008 
ειδικής πρόβλεψης συνολικού ύψους €5.736 
εκατ. έναντι κινδύνων αντισυμβαλλομένων 
σε πράξεις νομισματικής πολιτικής του 
Ευρωσυστήματος.   Σύμφωνα με το άρθρο 32.4 του 
Καταστατικού του ΕΣΚΤ, η ειδική αυτή πρόβλεψη 
χρηματοδοτήθηκε από τις ΕθνΚΤ των συμμετεχόντων 
κρατών μελών κατ’ αναλογία της κεφαλαιουχικής 
τους κλείδας στο Ευρωσύστημα στο ύψος που αυτή 
βρισκόταν κατά το 2008.   
 Ως αποτέλεσμα, και με βάση την κεφαλαιουχική 

	 	 	 31	Δεκεμβρίου	 31	Δεκεμβρίου	
	 	 	 2011	 2010	 Αλλαγή
	 	 	 €’000	 €’000	 €’000			
Καθαρή	υποχρέωση	κατά	την	1η	Ιανουαρίου	 119.012	 113.353	 5.659			

Επιβάρυνση	έτους	 3.865	 3.736	 129			

Κεφαλαιοποίηση	τόκων	 5.723	 5.435	 288			

Εισφορές	Υπαλλήλων	στο	Ταμείο	Χηρών	και	Ορφανών	 212	 170	 42			

Ωφελήματα	που	πληρώθηκαν	 (3.686)	 (3.682)	 (4)			

Καθαρή	Υποχρέωση	κατά	την	31η		Δεκεμβρίου	 125.126	 119.012	 6.114			

Πίνακας 10  Κίνηση της καθαρής υποχρέωσης
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κλείδα της ΚΤΚ στο Ευρωσύστημα κατά το 2008 
που ανερχόταν σε 0,17921%, το ποσό της ειδικής 
πρόβλεψης που αναλογούσε στην ΚΤΚ στις 31 
Δεκεμβρίου 2008 ανερχόταν σε €10,3 εκατ.
 Στο τέλος κάθε επόμενου έτους το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΚΤ εξετάζει και αποφασίζει για 
την αναθεώρηση του ποσού της ειδικής αυτής 
πρόβλεψης. 
 Στη συνεδρία του, στις 9 Φεβρουαρίου 2012, 
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ επανεξέτασε την 
επάρκεια της ειδικής αυτής πρόβλεψης και αποφάσισε 
τη μείωση του ύψους της σε €949 εκατ. με εφαρμογή 
από την 31η Δεκεμβρίου 2011. Ως αποτέλεσμα της 
απόφασης αυτής, το ποσό που αναλογεί στην ΚΤΚ 
κατά την 31η Δεκεμβρίου, 2011 μειώθηκε κατά €2,3 
εκατ. και ανέρχεται σε €1,7 εκατ.

Πρόβλεψη για το κόστος κοπής κερμάτων 
και την προμήθεια τραπεζογραμματίων ευρώ
Κατά το 2011 έχει χρησιμοποιηθεί ποσό €1,3 εκατ. για 
την κάλυψη του κόστους κοπής κερμάτων ευρώ.

14.  Λογαριασμοί αναπροσαρμογής
Σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές, οι οποίες ισχύουν 
για το ΕΣΚΤ και εφαρμόζονται και από την ΚΤΚ, 
ιδίως την αρχή της συντηρητικότητας, τα μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη που προκύπτουν από 
την αποτίμηση του χρυσού, των χρηματοοικονομικών 

μέσων σε ξένο νόμισμα και των χρεογράφων, δεν 
αναγνωρίζονται ως έσοδα αλλά μεταφέρονται 
απευθείας σε λογαριασμούς αναπροσαρμογής 
(λειτουργούν ως αποθεματικά μόνο για τα 
συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία). Με βάση 
τις ίδιες αρχές, μη πραγματοποιηθείσες ζημιές 
από αποτίμηση που προκύπτουν στο τέλος του 
έτους λογίζονται ως έξοδα και μεταφέρονται στα 
αποτελέσματα χρήσεως.
 Κατά την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως 
2011 τα συνολικά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη 
αυξήθηκαν κατά €71,4 εκατ. (2010 - €108,5 εκατ.) και 
εμφανίζονται αναλυτικά στον Πίνακα 11. 
 Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν αποθεματικά 
ασφάλειας έναντι πιθανών μελλοντικών δυσμενών 
εξελίξεων στη διακύμανση της τιμής του χρυσού, των 
τιμών χρεογράφων και των ισοτιμιών των νομισμάτων 
στα οποία τηρούνται συναλλαγματικά αποθέματα.

15.  Κεφάλαιο και αποθεματικά (Πίνακας 12, σελ. 81)
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση νέου 
κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση €30 εκατ. από το 
Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο. Ως αποτέλεσμα της 
απόφασης αυτής, το κεφάλαιο της ΚΤΚ αυξήθηκε από 
€60 εκατ. σε €90 εκατ. Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 58(2) του περί Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, 2002 - 2007.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες 

	 	 	 31	Δεκεμβρίου	 31	Δεκεμβρίου	
	 	 	 2011	 2010	 Αλλαγή
	 	 	 €’000	 €’000	 €’000			
Αναπροσαρμογές	προ-σταδίου	III	 241.007	 241.007	 -			

Συναλλαγματικές	αναπροσαρμογές	 295.869	 226.687	 69.182			

Αναπροσαρμογές	τιμής	 12.585	 10.374	 2.211			

Σύνολο	 	 549.461	 478.068	 71.393			

Πίνακας 11  Λογαριασμοί αναπροσαρμογής
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που του παρέχονται από το άρθρο 58(1) του περί 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου αποφάσισε, 
με κριτήριο τη διασφάλιση της διαρκούς και 
εύρυθμης λειτουργίας της ΚΤΚ και της απαραίτητης 
οικονομικής ανεξαρτησίας για επίτευξη των στόχων 
της, τη μεταφορά €25 εκατ. από το λογαριασμό 
αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2011 στο Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο.
  Στο Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρθηκε 
επίσης το 20% του καθαρού πλεονάσματος κατά 
το 2010 όπως προνοείται στο άρθρο 59(β) του περί 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου. Το υπόλοιπο 
80% του καθαρού πλεονάσματος εκάστης χρήσεως 
μεταφέρεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό 
σε πίστη του Πάγιου Ταμείου της κυβέρνησης, 
εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει την περαιτέρω 
παρακράτηση κερδών σε περίπτωση που τούτο 
επιβάλλεται κατά την κρίση του από εξαιρετικές 
περιστάσεις.
 
Λογαριασμοί εκτός ισολογισμού 
Πράξεις αντιστάθμισης συναλλαγματικών κινδύνων
Στα πλαίσια της πολιτικής αντιστάθμισης του 
συναλλαγματικού κινδύνου, η ΚΤΚ προέβη κατά 
το 2011 σε πράξεις προθεσμιακής παράδοσης και 
ανταλλαγής νομισμάτων.   Το προθεσμιακό σκέλος 
από τις συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων και 
πράξεις προθεσμιακής παράδοσης, οι οποίες 
εκκρεμούσαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και 

αφορούσαν δολάρια ΗΠΑ 449 εκατ. (2010: $ ΗΠΑ 674 
εκατ.), στερλίνες 116 εκατ. (2010: £ 151 εκατ.) και ειδικά 
τραβηχτικά δικαιώματα (SDRs) 66 εκατ. (2010: μηδέν) 
περιλαμβάνονται στα στοιχεία εκτός Ισολογισμού.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Το Φεβρουάριο 2012, οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος 
προχώρησαν σε ανταλλαγή των χρεογράφων του 
Ελληνικού Δημοσίου που είχαν αγοραστεί στα 
πλαίσια του προγράμματος αγοράς χρεογράφων 
(SMP) ή και του επενδυτικού προγράμματός 
τους, με νέα χρεόγραφα που εκδόθηκαν από την 
Ελληνική Δημοκρατία. Τα νέα χρεόγραφα έχουν τα 
ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που είχαν πριν στην 
κατοχή τους όσον αφορά ονομαστική αξία, επιτόκιο, 
ημερομηνίες καταβολής τόκων και ημερομηνίες 
αποπληρωμής. Τα νέα χρεόγραφα δεν έχουν 
συμπεριληφθεί στον κατάλογο των τίτλων που έχουν 
αναδιαρθρωθεί στα πλαίσια του προγράμματος της 
πρωτοβουλίας του ιδιωτικού τομέα (PSI).

	 	 	 31	Δεκεμβρίου	 31	Δεκεμβρίου	
	 	 	 2011	 2010	 Αλλαγή
	 	 	 €’000	 €’000	 €’000			
Κεφάλαιο	 90.000	 60.000	 30.000	-			

Γενικό	Αποθεματικό	Κεφάλαιο	 54.792	 56.712	 (	1.920)			

Σύνολο	 	 144.792	 116.712	 28.080			

Πίνακας 12  Κεφάλαιο και αποθεματικά
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2.  Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές 
πράξεις, αποσβέσεις και προβλέψεις για 
κινδύνους 
Οι αποσβέσεις χρηματοοικονομικών μέσων και 
τοποθετήσεων απεικονίζουν κατά κύριο λόγο τη 
μείωση, πέραν του καθαρού κόστους κτίσης, της 
αγοραίας αξίας χρεογράφων που αποτιμούνται στις 
μέσες αγοραίες τιμές.
 
4.  Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές
Αποτελεί το μερίδιο της ΚΤΚ, €1,3 εκατ., από 
τη διανομή των εισοδημάτων της ΕΚΤ €652,0 
εκατ., που απορρέουν από το εκδοτικό δικαίωμα 
κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων, όπως γίνεται 
αναφορά στις σημειώσεις για τις λογιστικές αρχές 

«Ενδιάμεση κατανομή κερδών της ΕΚΤ». Το 2010 δεν 
έγινε διανομή των αντίστοιχων εισοδημάτων της ΕΚΤ. 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, στη συνεδρία 
του στις 7 Μαρτίου 2012 αποφάσισε τη διανομή 
του καθαρού κέρδους για το 2011 ύψους €76,1 εκατ.  
Το ποσό που αναλογεί στην ΚΤΚ ανέρχεται σε €149 
χιλιάδες. Η διανομή του καθαρού κέρδους για το 2010 
ήταν ύψους €170,8 εκατ. και το ποσό που αναλογούσε 
στην ΚΤΚ ανερχόταν σε €335 χιλιάδες.
 
5.  Καθαρό αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση και 
την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος       
Νομισματικό εισόδημα είναι το εισόδημα που 
συγκεντρώνουν οι ΕθνΚΤ κατά την άσκη ση των 
καθηκόντων τους στον τομέα της νομισματικής 

	 	 	 2011	 2010	 Αλλαγή
	 	 	 €’000	 €’000	 €’000			
Έσοδα	από	τόκους	επί	 	 	 			

Απαιτήσεων	σε	συνάλλαγμα	 16.739	 26.225	 (9.486)			

Απαιτήσεων	σε	ευρώ	 84.257	 68.803	 15.454			

Απαιτήσεων	από	τη	μεταβίβαση	συναλλαγματικών
διαθεσίμων	στην	ΕΚΤ	 849	 680	 169			

Καθαρής	απαίτησης	που	προκύπτει	από	την	κατανομή	
τραπεζογραμματίων	ευρώ	 4.655	 1.456	 3.199			

Δανείων	προς	πιστωτικά	ιδρύματα	 95.491	 75.692	 19.799			

Μακροχρόνιου	δανείου	στην	κυβέρνηση	 44.354	 45.807	 (1.453)			

Δανείων	προσωπικού	 190	 168	 22			

Σύνολο	εσόδων	από	τόκους	 246.535	 218.831	 27.704		

Έξοδα	σε	τόκους	επί			 	 	 													

Υποχρεώσεων	σε	συνάλλαγμα	 617	 448	 169			

Υποχρέωσης	στο	TARGET2	 94.492	 84.919	 9.573			

Υποχρεωτικών	καταθέσεων	πιστωτικών	ιδρυμάτων	 18.975	 13.759	 5.216			

Άλλων	καταθέσεων	πιστωτικών	ιδρυμάτων	 2.915	 1.988	 927			

Άλλων	υποχρεώσεων	σε	ευρώ	 3.555	 4.355	 (800)			

Σύνολο	εξόδων	σε	τόκους	 120.554	 105.469	 15.085			

Καθαρά	έσοδα	από	τόκους	 125.981	 113.362	 12.619		

Πίνακας 13  Καθαρά έσοδα από τόκους
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πολιτικής του Ευρωσυστήματος.
 Το ποσό του νομισματικού εισοδήματος 
κάθε ΕθνΚΤ προσδιορίζεται με υπολογισμό των 
πραγματικών ετήσιων εσόδων που απορρέουν από 
τα στοιχεία του ενεργητικού που έχει στην κατοχή της 
έναντι της νομισματικής βάσης.
 Η νομισματική βάση αποτελείται από τα ακόλουθα 
στοιχεία του παθητικού:
•	 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία.
•	  Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών 

ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ σχετιζόμενες με 
πράξεις νομισματικής πολιτικής.

•	  Καθαρές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος 
που απορρέουν από το υπόλοιπο του 
λογαριασμού δοσοληψιών με το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (TARGET2).

• Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
κατανομή, εντός του Ευρωσυστήματος, των 
κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ.

Ποσά τόκων που έχουν πληρωθεί επί των παραπάνω 
υποχρεώσεων που αποτελούν τη νομισματική βάση 
αφαιρούνται από το νομισματικό εισόδημα κάθε 
ΕθνΚΤ.
 Τα στοιχεία του ενεργητικού οι αποδόσεις των 
οποίων λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του 
νομισματικού εισοδήματος είναι τα ακόλουθα:
•	 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα 

της ζώνης του ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις 
νομισματικής πολιτικής.

•	  Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος από τη 
μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην 
ΕΚΤ.

•	 Καθαρές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος 
που απορρέουν από το υπόλοιπο του 
λογαριασμού δοσοληψιών με το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (TARGET2).

•	 Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από την 

κατανομή, εντός του Ευρωσυστήματος, των 
κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ.

•	 Ένα ελάχιστο ποσό διαθεσίμων χρυσού για κάθε 
ΕθνΚΤ, κατ’ αναλογία της κλείδας κατανομής 
κάθε ΕθνΚΤ. Ο χρυσός θεωρείται ότι δεν παράγει 
εισόδημα.

 
Στις περιπτώσεις που η αξία των στοιχείων του 
ενεργητικού οι αποδόσεις των οποίων λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό του νομισματικού 
εισοδήματος υπερβαίνει ή υπολείπεται της αξίας 
της νομισματικής βάσης, η απόδοση της διαφοράς 
(gap) υπολογίζεται με βάση το μέσο ετήσιο ύψος της 
εν λόγω διαφοράς επί τη μέση ετήσια εκατοστιαία 
απόδοση των κοινών για όλες τις ΕθνΚΤ του 
Ευρωσυστήματος στοιχείων του ενεργητικού που 
αναφέρονται παραπάνω.
 Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους το συνολικό 
ποσό του συγκεντρωθέντος νομισματικού 
εισοδήματος του Ευρωσυστήματος αναδιανέμεται 
μεταξύ των ΕθνΚΤ, κατ’ αναλογία των αντίστοιχων 
καταβεβλημένων μεριδίων συμμετοχής τους στο 
κεφάλαιο της ΕΚΤ.
 Η διαφορά, ύψους €3,1 εκατ. (2010 - €1,9 εκατ.), 
μεταξύ του νομισματικού εισοδήματος, ύψους €33,8 
εκατ. (2010 - €22,4 εκατ.), που η ΚΤΚ συγκέντρωσε στη 
χρήση 2011 και του νομισματικού εισοδήματος, ύψους 
€30,7 εκατ. (2010 - €20,5 εκατ.), που της αναλογεί 
από την αναδιανομή, σύμφωνα με το μερίδιο της 
στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ, αντιστοιχεί 
στο καθαρό αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση και 
την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του 
Ευρωσυστήματος. Επιπλέον, λόγω αναθεώρησης του 
νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος για 
το 2008, 2009 και 2010 η ΚΤΚ έχει να εισπράξει €21 
χιλιάδες, €37 χιλιάδες και €19 χιλιάδες αντιστοίχως.
 Το στοιχείο 5 του λογαριασμού αποτελεσμάτων 
χρήσεως περιλαμβάνει επίσης το εισόδημα 
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   2011	 2010	 Αλλαγή
   €’000	 €’000	 €’000   

Βασικοί	μισθοί	 14.398	 14.221	 177			

Αυτόματη	τιμαριθμική	αναπροσαρμογή	 3.914	 3.435	 479			

Εργοδοτικές	εισφορές	στο	Ταμείο	Κοινωνικών	Ασφαλίσεων

και	άλλες	εισφορές	 2.686	 2.594	 92			

Υπερωριακή	εργασία	και	άλλα	επιδόματα	 1.269	 1.280	 (11)			

Εκπαίδευση	προσωπικού	 139	 146	 (7)			

Σχέδιο	Συντάξεων	 9.588	 9.171	 417			

Σύνολο	 	 31.994	 30.847	 1.147			

   2011	 2010	 Αλλαγή
   €’000	 €’000	 €’000   

Κόστος	υπηρεσίας	για	το	υπό	αναφορά	έτος	 3.865	 3.736	 129			

Τόκος	επί	του	λογαριασμού	του	Σχεδίου	Συντάξεων	 5.723	 5.435	 288			

Σύνολο	 	 9.588	 9.171	 417			

από τη μείωση κατά €2,3 εκατ. της πρόβλεψης 
έναντι κινδύνων αντισυμβαλλομένων σε πράξεις 
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, για το 
οποίο γίνεται επίσης αναφορά στην σημείωση 13 του 
ισολογισμού.

6.  Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα το 2010 αφορούσαν κατά κύριο λόγο 
καθαρά έσοδα ύψους €674 χιλιάδων από τη διάθεση 
μετάλλου των κερμάτων της κυπριακής λίρας και 
έσοδα ύψους €420 χιλιάδων από νομισματικές 
εκδόσεις. Δεν υπήρχαν αντίστοιχα έσοδα το 2011.
 
7.    Δαπάνες προσωπικού
Οι δαπάνες προσωπικού αναλύονται στον Πίνακα 14.

Σχέδιο Συντάξεων
Η επιβάρυνση για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των 
μελών του προσωπικού αναλύεται στον Πίνακα 15.

Κύριες αναλογιστικές υποθέσεις 
Κατά την   αναλογιστική μελέτη που έγινε με 
ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου, 2009 
χρησιμοποιήθηκαν οι κύριες αναλογιστικές 
παραδοχές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 16, 
σελ. 85).

8.  Διοικητικές δαπάνες
Οι διοικητικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις δαπάνες 
για ηλεκτρισμό και καύσιμα, τηλεπικοινωνίες, 
ασφάλιση και συντήρηση του κτιρίου και του 

Πίνακας 14  Δαπάνες προσωπικού

Πίνακας 15  Σχέδιο Συντάξεων
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εξοπλισμού, δαπάνες για τη διακίνηση υπαλλήλων 
και άλλες τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες.

Προεξοφλητικό	επιτόκιο	 	 	 4,80%			

Μέσος	ρυθμός	αύξησης	μισθών	 	 	 3,00%			

Πληθωρισμός	 	 	 2,00%			

Αύξηση	βασικών	ασφαλιστέων	αποδοχών	 	 	 3,50%			

Ποσοστό	αύξησης	συντάξεων	 	 	 3,00%			

Ποσοστό	αύξησης	αναλογικών	συντάξεων	από	κοινωνικές	ασφαλίσεις	 	 	 2,00%			

Πίνακας 16  Κύριες αναλογιστικές υποθέσεις
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Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
(η «Τράπεζα») στις σελίδες 64 μέχρι 85, οι οποίες 
αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 
2011 και το λογαριασμό αποτελεσμάτων του έτους 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Ευθύνη του Διοικητή και του Συμβουλίου για τις  
Οικονομικές Καταστάσεις
Ο Διοικητής και το Συμβούλιο της Τράπεζας 
είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα 
σύμφωνα με το άρθρο 57(2) των περί της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου Νόμων, 2002-2007, με βάση 
εγκεκριμένες λογιστικές αρχές που εκάστοτε 
ισχύουν για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 
Τραπεζών (ΕΣΚΤ) όπως αυτές καθορίζονται από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Κατευθυντήρια 
Γραμμή ΕΚΤ/2010/20 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
με την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2011/27, και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που ο Διοικητής και 
το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζουν ως απαραίτητες 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων απο ουσιώδες σφάλμα, 
οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
 
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα 
αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να 
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 
λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 
σφάλμα.
 Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών 
για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με 
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται 
στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της 
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος 
των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών 
των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης 
επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 
δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και 
του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που 
έγιναν από τον Διοικητή και το Συμβούλιο, καθώς 
και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
οικονομικών καταστάσεων. 

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής 
θέσης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στις 31 
Δεκεμβρίου 2011 και της χρηματοοικονομικής της 
επίδοσης για το έτος που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 57(2) των περί της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων, 2002-2007 με 
βάση εγκεκριμένες λογιστικές αρχές που εκάστοτε 
ισχύουν για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 
Τραπεζών (ΕΣΚΤ), όπως αυτές καθορίζονται από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Κατευθυντήρια 
Γραμμή ΕΚΤ/2010/20, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή
προς το Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
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με την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2011/27.

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και
Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, 
αναφέρουμε πιο κάτω:
•    Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις 

που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του 
ελέγχου μας. 

•    Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την 
Τράπεζα κατάλληλα λογιστικά βιβλία.

•    Οι οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας 
συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

•     Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε 
πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις 
που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις 
παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες 

με τον απαιτούμενο τρόπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 57(2) των περί της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου Νόμων, 2002-2007, με βάση εγκεκριμένες 
λογιστικές αρχές που εκάστοτε ισχύουν για το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), 
όπως αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα στην Κατευθυντήρια Γραμμή 
ΕΚΤ/2010/20, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 
Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2011/27.

Άλλο Θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, 
ετοιμάστηκε για το Συμβούλιο της Τράπεζας ως σώμα 
και μόνο και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη 
γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη 
για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση 
δυνατόν να περιέλθει. 

Γιώργος Κ. Καζαμίας
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος 
Ελεγκτής

Εκ μέρους και για λογαριασμό της 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι 
Ελεγκτές
 
Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2012 



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ):
PARTNERS	Y&R	

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
KAILAS	PRINTERS	&	LITHOGRAPHERS	LTD






