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Το υπό εξέταση έτος ήταν δύσκολο για την
κυπριακή οικονομία, λόγω κυρίως εξωτερικών
εξελίξεων. Οι συνεχιζόμενες δυσμενείς οικο -
νομικές συνθήκες που προέκυψαν από την
παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, η οποία
κορυφώθηκε προς το τέλος του 2008, ανάγκασε
κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες σε όλο τον
κόσμο να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους σε μια
προσπάθεια υποστήριξης του χρηματο -
οικονομικού συστήματος και των οικονομιών
τους, γενικότερα. Οι κυβερνήσεις παρενέβησαν
μέσω επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, ενώ
οι κεντρικές τράπεζες μέσω μειώσεων των
βασικών επιτοκίων, ενίσχυσης της τραπεζικής
ρευστότητας και άλλων μη συμβατικών μέτρων
άσκησης νομισματικής πολιτικής. Αν και οι
διεθνείς χρηματοοικονομικές συνθήκες βελτιώ -
θηκαν στις αρχές του 2009, οι επιπτώσεις της
κρίσης στην πραγματική οικονομία σε παγκόσμιο
επίπεδο υπήρξαν σημαντικές για ολόκληρο το
υπό εξέταση έτος. 

Η επιδείνωση της εγχώριας οικονομικής
δραστηριότητας, λόγω των δυσμενών συνθηκών
παγκόσμια αντανακλάται στην πτώση του
πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
(ΑΕΠ) κατά τη διάρκεια του έτους καθώς και σε
άλλους οικονομικούς δείκτες που
παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση. Ειδικό -
τερα, ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης της
οικονομίας της Κύπρου σημείωσε πτώση κατά
1,2% τους πρώτους εννέα μήνες του 2009 και με
βάση την προκαταρκτική εκτίμηση για το τέταρτο
τρίμηνο, το πραγματικό ΑΕΠ για το 2009 συνολικά
αναμένεται να καταγράψει συρρίκνωση κατά
1,5%. Επιπλέον, κατά το υπό εξέταση έτος, η
ανεργία αυξήθηκε αισθητά και ο πληθωρισμός
βάσει του ΕνΔΤΚ σημείωσε σημαντική επιβρά -
δυνση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εγχώριες

πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να υφί -
στανται και να διαβρώνουν ακόμη περισσότερο
την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας.
Ειδικότερα, ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή ο
εναρμονισμένος πληθωρισμός από τον οποίο
εξαιρούνται οι τιμές της ενέργειας και των
τροφίμων, αν και σημείωσε επιβράδυνση το 2009,
εντούτοις παρέμεινε σε ψηλότερα επίπεδα σε
σύγκριση με το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ.

Εκτός από τη μείωση της οικονομικής
δραστηριότητας και την αύξηση της ανεργίας, μια
ανησυχητική εξέλιξη το 2009 ήταν η σημαντική
επιδείνωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο
6% του ΑΕΠ, η οποία, με βάση μια προσεκτική
εξέταση των σχετικών στοιχείων, μπορεί μόνο εν
μέρει να αποδοθεί στην μείωση της οικονομικής
δραστηριότητας. Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες
χώρες στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό του
δημοσιονομικού ελλείμματος στην Κύπρο δεν είναι
υπερβολικά ψηλό, εκ πρώτης όψεως. Στις μισές
περίπου χώρες της ζώνης του ευρώ το
δημοσιονομικό έλλειμμα είχε ξεπεράσει το 2009 το
6%. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά. Στις
περισσότερες από αυτές τις χώρες, η οικονομική
ύφεση ήταν βαθύτερη σε σχέση με την ύφεση που
είχαμε στην Κύπρο. Για το λόγο αυτό η δημοσιο -
νομική τους κατάσταση είχε επηρεαστεί πιο
αρνητικά από την ύφεση κατά τη διάρκεια του 2009.
Στην Κύπρο όμως, η δημοσιονομική επιδείνωση
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις μεγάλες αυξήσεις
των δαπανών κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια,
δηλαδή σε μια περίοδο μειωμένων εσόδων. Ως
αποτέλεσμα, το δημοσιο νομικό έλλειμμα φαίνεται
να πλησιάζει σε επίπεδα που δεν είναι βιώσιμα.
Επιπλέον, η δημοσιονομική κατάσταση επιβα -
ρύνεται ακόμη περισσότερο από τις προοπτικές της
Κυπριακής οικονομίας για το 2010.

Παρά την αναμενόμενη ανάκαμψη της

1. ΕΙΣΑΓωΓH ΑΠO ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤH



διεθνούς οικονομίας το 2010, οι προοπτικές για
την κυπριακή οικονομία δεν είναι ευοίωνες.
Η ΚΤΚ, στις προβλέψεις του Δεκεμβρίου του 2009,
αναμένει οριακή αύξηση κατά 0,3% το 2010.
Παρ' όλα αυτά, πιο πρόσφατα στοιχεία που αφο -
ρούν συγκεκριμένους δείκτες υποδηλούν ότι το
εγχώριο κλίμα έχει επιδεινωθεί περαιτέρω από τον
περασμένο Δεκέμβριο, και έτσι οι εκτιμήσεις αυτές
θα μπορούσαν να αποδειχθούν υπεραισιόδοξες. 

Βλέποντας μπροστά, ο κύριος στόχος πρέπει
να είναι ο σχεδιασμός μιας καλά στοχευμένης και
μακροπρόθεσμης δημοσιονομικής πολιτικής,
προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για μια
βιώσιμη εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών,
χωρίς να υπονομεύονται οι προοπτικές ανάκαμ -
ψης καθώς και η κοινωνική και αναπτυξιακή
πολιτική. Ταυτόχρονα, η δημοσιονομική εξυ -
γίανση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το οξύ
πρόβλημα της χρηματοδότησης των συνταξιο -
δοτικών ταμείων, ένα πρόβλημα που επιδει -
νώνεται περαιτέρω από τη γήρανση του
πληθυσμού της χώρας. Αυτή η πρόκληση πρέπει
να αποτελεί ζωτικό μέρος του μακροπρόθεσμου
προγραμματισμού της δημοσιονομικής πολιτικής. 

Ένα επιτυχές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι επίσης
αναγκαίο για να διασφαλιστεί η αντα γωνιστικότητα
της κυπριακής οικονομίας. Πρόσφατες εξελίξεις και
προοπτικές για τον πληθωρισμό και τους μισθούς σε
σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των εμπορικών μας
εταίρων, δείχνουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες
προ σπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση, ιδίως
όσον αφορά διαρθρωτικά μέτρα και τη

δημοσιονομική εξυγίανση. 
Οι δημοσιονομικές προκλήσεις θα πρέπει να

αντιμετωπισθούν σε ένα πολύ αντίξοο
οικονομικό περιβάλλον. Έτσι, η δημιουργία ενός
στρατηγικού και καλά στοχοθετημένου μακρο -
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής
είναι υψίστης σημασίας. Πολυ συζητημένες
τομές στο δημόσιο τομέα καθώς και οι
διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζονται, όπως ο
περιορισμός των κρατικών δαπανών, πρέπει να
προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.
Γενικότερα η δημοσιονομική εξυγίανση θα
πρέπει να στηριχθεί κατά κύριο λόγο στον
περιορισμό των δημοσίων δαπανών που ως
ποσοστό του ΑΕΠ ακολουθούν μια αυξητική
τάση ξεπερνώντας το 45% του ΑΕΠ, και κατά
δεύτερο λόγο στην αύξηση των κρατικών
εσόδων Όσο νωρίτερα γίνουν οι αλλαγές, τόσο
χαμηλότερο θα είναι το κόστος για την
οικονομία από τις αναπόφευκτες διορθωτικές
ενέργειες. Παρά το γεγονός ότι ο χρόνος
εξαντλείται, υπάρχει ακόμη περιθώριο για την
έγκαιρη προσαρμογή των δημοσιο νομικών και
των ευρύτερων μακροοικονομικών πολιτικών,
προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσάρεστες
εξελίξεις που σαφώς βρίσκονται μπροστά μας αν
δεν ληφθούν σοβαρά διορθωτικά μέτρα. Αν τα
δημόσια οικονομικά επιδεινωθούν περαιτέρω,
τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη
δημοσιονομική εξυγίανση θα είναι ασύγκριτα
πιο δύσκολα και πιο οδυνηρά, ενώ η αξιοπιστία
της χώρας μας θα υπονομευθεί περαιτέρω. 

Δρ. Αθανάσιος Ορφανίδης
Διοικητής
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2. ΔΙΟIΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓaΝωΣΗ ΤΗΣ ΚΤΚ
2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Αθανάσιος Ορφανίδης
Διοικητής και Πρόεδρος από τις 2 Μαΐου του 2007. 

Σπύρος Αραούζος
Συνέταιρος και Διευθυντής αριθμού ιδιωτικών
εταιρειών.  Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Ισπανίας
στην Κύπρο από το 1968.  Διετέλεσε Πρόεδρος του
ΔΣ του Κυπριακού Διυλιστηρίου για πέντε χρόνια,
μέλος του ΔΣ των Κυπριακών Αερογραμμών
επίσης για πέντε χρόνια και μέλος του ΔΣ της ΚΤΚ
από το 1979 μέχρι το 1989.  Επαναδιορίστηκε
μέλος του ΔΣ της ΚΤΚ το Μάιο του 2004 για
πενταετή περίοδο.

Μάριος Κλείτου
Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής 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
Accounts.  Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων
Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), Πρόεδρος της Επιτροπής

Διεθνών Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας και Ξένων
Επενδύσεων του ΣΕΛΚ και μέλος του ΔΣ του
Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων
(CIPA).  Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Οικονο -
μικών Εμπειρο γνωμόνων του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΔΣ της Κυπριακής
Τράπεζας Αναπτύξεως Λτδ.  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 Νοέμβριο του 2008. 

Αθανάσιος
Ορφανίδης

Σπύρος
Αραούζος

Νίκος
Κωνσταντίνου

Μάριος
Κλείτου
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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
Νοέμβριο του 2008.

Πάμπος Παπαγεωργίου
Διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στην
Πολιτική Φιλοσοφία.  Από το 1991 εργάζεται στο
Κέντρο Ερευνών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Κύπρου όπου, σήμερα, είναι υπεύθυνος της
κοινωνικό-οικονομικής και πολιτικής και έρευνας.
Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Αρχής Τηλε -
πικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) από το 2000 μέχρι το
2006.  Διορίστηκε μέλος του ΔΣ της ΚΤΚ το
Νοέμβριο του 2008.

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.

Πάμπος
Παπαγεωργίου

Χαράλαμπος
Αχνιώτης

Ανδρέας
Μάτσης



2.2 ΑΝωΤΕΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2009
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Α. Ορφανίδης
Διοικητής της KTK

Κ. Πουλλής 
Ανώτερος Διευθυντής 
Τμήμα Εποπτείας και
Ρύθμισης Τραπεζικών

Ιδρυμάτων 
Υπηρεσία Αδειοδότησης
Τραπεζικών Ιδρυμάτων 

Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού, Οργάνωσης &

Μεθόδων 

Κ. Ζίγκας 
Ανώτερος Διευθυντής 

Τμήμα Χρηματο -
οικονομικών Αγορών 

Τμήμα Διαχείρισης
Δημόσιου Χρέους

Τμήμα Συστημάτων
Πληρωμών και

Λογιστικών Υπηρεσιών 

Σ. Μιχαηλίδης
Ανώτερος Διευθυντής 
Τμήμα Ασφάλειας και
Τεχνικής Υποστήριξης

Υπηρεσία Εκδόσεων και
Δημοσιεύσεων

(αφυπηρετεί την
1η Μαΐου του 2010) 

Σπ. Σταυρινάκης 
Ανώτερος Διευθυντής 

Τμήμα Στατιστικής
Τμήμα Διασφάλισης
Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας

Φ. Φρανκ
Ανώτερη Διευθύντρια 

Τμήμα Τραπεζικών
Εργασιών Εσωτερικού 
Τμήμα Πληροφορικής

Γ. Συρίχας
Ανώτερος Διευθυντής
Τμήμα Οικονομικών

Ερευνών 
Γραφείο Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων / Γραφείο

Διοικητή 
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3. Οικονομικές Εξελίξεις

Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις
Το 2009 αποτέλεσε κρίσιμο έτος ως προς την
αποτελεσματικότητα των πολιτικών που ακολου-
θήθηκαν σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση
της πρωτοφανούς χρηματο οικονομικής κρίσης η
οποία είχε κορυφωθεί σε ένταση το φθινόπωρο
του 2008.  Τα συμβατικά και μη συμβατικά μέτρα
νομισματικής πολιτικής και η επεκτατική δημο-
σιονομική πολιτική που εφαρμόστηκαν από το
2008 κατάφεραν εν πολλοίς να αποκαταστήσουν
την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να λειτουρ-
γήσουν θετικά στην ομαλοποίηση των συνθηκών
στις χρηματο οικονομικές αγορές το 2009. Παράλ-
ληλα, λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις σε διεθνές
επίπεδο που αφορούσαν καινοτομίες στην
εποπτεία των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων
που αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό
ρόλο στη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής
σταθερό τητας απαραίτητη προϋπόθεση για την
ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. 
Παραταύτα, οι επιπτώσεις της χρηματοοικονομι-
κής κρίσης στην παγκόσμια οικονομική δραστη-
ριότητα το 2009 υπήρξαν έντονες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του τρίτου
τριμήνου του 2009, το ΑΕΠ σε όλες σχεδόν τις
οικονομίες κατέγραψε αρνητικούς ετήσιους
ρυθμούς ανάπτυξης, με τη δραστηριότητα σε
μεγάλες οικονομίες να καταγράφει μερική άνοδο
προς το τέλος του έτους. Οι πιο πρόσφατες
εκτιμήσεις μέχρι και την τελευταία ημέρα
αναθεώρησης των στοιχείων στην παρούσα
Έκθεση φέρουν το ΑΕΠ για το 2009 στο -4% για τη
ζώνη του ευρώ, -2,5% για τις ΗΠΑ, -4,5% για το
Ηνωμένο Βασίλειο και -5,7% για την Ιαπωνία
(Διάγραμμα 3.1).

Όσον αφορά το επίπεδο των τιμών κατά το
2009, αυτό παρέμεινε γενικά χαμηλό ή και
αρνητικό λόγω, κυρίως, της επίδρασης βάσης από

τις τιμές του αργού πετρελαίου το 2008.
Ειδικότερα, το τρίτο τρίμηνο του 2009 ο ΕνΔΤΚ
ανήλθε στο -0,1%, -0,2%, 1,5% και -2,5% στη ζώνη
του ευρώ, τις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην
Ιαπωνία αντίστοιχα (Διάγραμμα 3.2).

Εν μέσω χαμηλών πληθωριστικών πιέσεων, οι
μεγάλες κεντρικές τράπεζες συνέχισαν τα μέτρα
επεκτατικής νομισματικής πολιτικής, μειώνοντας
τα βασικά τους επιτόκια και παρέχοντας επαρκή
ρευστότητα έναντι εξασφάλισης στις αγορές,
υιοθετώντας, μεταξύ άλλων, και μη συμβατικά
μέτρα άσκησης νομισματικής πολιτικής. Κατά τους
πρώτους μήνες του 2009, τόσο η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όσο και η Τράπεζα της
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ΔIAΓPAMMA 3.1 αΕπ σε επιλεγμένες χώρες  
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: Eurostat.
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο
πρόσφατων προβλέψεων απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The Economist poll και το ΔΝΤ.

   

   

     
  

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

20
09

20
10

   
       

  

Iαν. Ιούν. Iαν. Ιούν. Iαν. Ιούν. Iαν. Ιούν. Iαν. Ιούν. Iαν. Ιούν. Iαν. Ιούν.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Σ                           

Προβλ.

ζώνη του ευρώ Ην. Βασίλειο
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ΔIAΓPAMMA 3.2 πληθωρισμός σε επιλεγμένες χώρες
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: Eurostat, SDW (ΕΚΤ).
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο
πρόσφατων προβλέψεων απο την Ευρωπαική Επιτροπή, The Economist poll και το ΔΝΤ.
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1. Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist poll (3 Δεκεμ-
βρίου 2009), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Economic Forecasts, autumn 2009) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic
Outlook, Οκτώβριος 2009).

2. Όλα τα νομισματικά μεγέθη, συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων, αφορούν στοιχεία εξαιρουμένης της ΚΤΚ ή/και του Ευρω-
συστήματος. Σημειώνεται, επίσης, ότι τα στοιχεία που αναλύονται στην παρούσα ενότητα της Έκθεσης αναφέρονται σε κατοί-
κους Κύπρου και εξαιρούν τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις χωρίς φυσική παρουσία στην Κύπρο (brass plate companies).
Η πιο πάνω επίδραση εξαιρείται, ώστε να παρουσιάζονται ευκρινέστερα οι εγχώριες εξελίξεις και να διασφαλίζεται διαχρονική
συγκρισιμότητα των στατιστικών στοιχείων.

3. Το Σεπτέμβριο του 2009 διενεργήθηκε μια σημαντική αλλαγή στη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ετήσιων ποσοστιαίων
μεταβολών στα νομισματικά μεγέθη με βάση εκείνη που ακολουθείται από την ΕΚΤ. Οι μηνιαίες συναλλαγές υπολογίζονται από
τις μηνιαίες διαφορές στα υπόλοιπα, οι οποίες στη συνέχεια προσαρμόζονται ως προς τις αναπροσαρμογές αξίας και τις ανα-
ταξινομήσεις/άλλες αναπροσαρμογές που δεν σχετίζονται με συναλλαγές, εκτός από μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Για λεπτομέρειες βλ. την έκδοση «Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές» του Τμήματος Στατιστικής της ΚΤΚ η
οποία βρίσκεται στον ιστοχώρο της ΚΤΚ.

Αγγλίας, προέβησαν σε περαιτέρω μειώσεις
επιτοκίων συνολικού ύψους 100 μ.β. με
αποτέλεσμα τα επιτόκια να φθάσουν στα ιστορικά
χαμηλά επίπεδα του 1,00% και 0,50%, αντίστοιχα,
τα οποία διατηρήθηκαν μέχρι και το τέλος του
έτους. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τήρησε
στάση αναμονής καθόλη τη διάρκεια του χρόνου,
διατηρώντας το βασικό επιτόκιο στο 0%-0,25%.

Τα πρώτα σημάδια βελτίωσης του οικονομικού
κλίματος στις χρηματαγορές αντικατοπτρίστηκαν
στην τάση ομαλοποίησης των επιτοκίων στη
διατραπεζική αγορά. Γενικά, η βελτίωση των
συνθηκών στην αγορά χρήματος, που είχε
διαφανεί αρχικά κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2009, ενισχύθηκε περί τα τέλη του έτους.
Ταυτόχρονα, μετά την κορύφωσή τους προς το
τέλος του πρώτου τριμήνου, οι ψαλίδες των
αποδόσεων στα κρατικά και εταιρικά ομόλογα σε
σχέση με τα ομόλογα αναφοράς (German Bund)
άρχισαν να μειώνονται, αναδεικνύοντας την
αυξημένη εμπιστοσύνη καθώς και τις θετικές
προσδοκίες των επενδυτών για επερχόμενη
ανάκαμψη στην παγκόσμια οικονομία. 

Θετικές επίσης ενδείξεις κατέγραψαν και οι τιμές
των μετοχών μετά τη μεταστροφή των επενδυτών
σε στοιχεία ενεργητικού με μεγαλύτερο επενδυτικό
κίνδυνο. Οι τιμές στις μεγάλες χρηματιστηριακές
αγορές μετά το πρώτο τρίμηνο του 2009 ανέκαμψαν

από τα πολύ χαμηλά επίπεδα στα οποία
βρίσκονταν μετά την επιδείνωση της χρηματο -
οικονομικής κρίσης το φθινόπωρο του 2008.
Συγκεκριμένα, το 2009 ο δείκτης Dow Jones
Eurostoxx  σημείωσε άνοδο 21,1%, ο δείκτης S&P
500 παρουσίασε άνοδο 23,4% και ο δείκτης
Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο 19%.

Με το πέρας της υπό επισκόπηση χρονιάς
άρχισαν να ενισχύονται τα μηνύματα σταδιακής
ανάκαμψης στην παγκόσμια οικονομία, με τους
πιο πρόσφατους δείκτες να στηρίζουν την άποψη
ότι η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότη-
τας  φτάνει προς το τέλος της. Παρόλα αυτά, η δια-
δικασία ανάκαμψης παραμένει ετερογενής και οι
προοπτικές εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται
από μεγάλη αβεβαιότητα. Οι ανοδικά αναθεω ρη-
μένες προβλέψεις διεθνών οργανισμών και ανα-
λυτών1 για το 2010, συγκλίνουν προς άνοδο του
ΑΕΠ κατά 0,7% στη ζώνη του ευρώ, 2,1% στις ΗΠΑ,
1% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1,4% στην Ιαπωνία.
Παράλληλα, ο πληθωρισμός αναμένεται να φτάσει
στο 1% για τη ζώνη του ευρώ, 1,4% για τις ΗΠΑ,
1,7% για το Ηνωμένο Βασίλειο και -0,7% στην
Ιαπωνία (Διαγράμματα 3.1 και 3.2, σελ.12).

Εγχώριες εξελίξεις
Νομισματικές εξελίξεις2,3

Το 2009 η κυπριακή οικονομία επηρεάστηκε από
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τις αρνητικές διεθνείς οικονομικές συγκυρίες και
αυτό αντικατοπτρίστηκε σε όλους τους δείκτες, μη
εξαιρούμενης της πιστωτικής επέκτασης. Μετά την
έντονη ανοδική πορεία του το 2007 μέχρι και τα
μέσα του 2008, ο ρυθμός μεγέθυνσης της
πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε έντονα
κατά τη διάρκεια του 2009 σε συνάρτηση με το
γενικότερο οικονομικό κλίμα. Συγκεκριμένα, ο
ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης της πιστωτικής
επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα έφτασε το
8,4% το Δεκέμβριο του 2009 σε σύγκριση με 19,5%
τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. 

Ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των δανείων σε
εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
παρουσίασε έντονη επιβράδυνση στο 9,3% το
Δεκέμβριο του 2009 σε σύγκριση με 22,7% τον
αντίστοιχο μήνα του 2008.  Η επιβράδυνση ήταν
συνεχής από το Σεπτέμβριο του 2008, μήνα κατά
τον οποίο είχε κορυφωθεί η διεθνής κρίση στις
χρηματαγορές και ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης
στην Κύπρο βρισκόταν στο 28,3%.

Ο ετήσιος ρυθμός επέκτασης των δανείων σε
εγχώρια νοικοκυριά, επίσης παρουσίασε έντονη
επιβράδυνση (Πίνακας 3.1) φτάνοντας το 8,8% το
Δεκέμβριο του 2009 σε σύγκριση με 17,6% το
Δεκέμβριο του 2008. Η κατανομή των δανείων των

Νομισμα τικών και Χρηματοοικονομικών Ιδρυ -
μάτων (ΝΧΙ) προς εγχώρια νοικοκυριά με βάση το
σκοπό του δανείου, δείχνει ότι και οι τρεις
υποκατηγορίες των εν λόγω δανείων παρουσίασαν
έντονη επιβράδυνση στους ρυθμούς μεγέθυνσης,
με την κατηγορία των στεγαστικών δανείων να
καταγράφει τη σημαντικότερη επιβράδυνση.
Συγκεκριμένα, τα εν λόγω δάνεια κατέγραψαν
ετήσια άνοδο 11,5% το Δεκέμβριο του 2009 σε
σύγκριση με 22,2% την αντίστοιχη περίοδο του
2008. Τα δάνεια για καταναλωτικούς σκοπούς
παρουσίασαν ετήσια άνοδο της τάξης του 7,5% σε
σύγκριση με άνοδο 13,9% το προηγούμενο έτος,
ενώ τα λοιπά δάνεια αυξήθηκαν κατά 5,7% το 2009
σε σύγκριση με 14,4% το 2008.

Όσον αφορά τα μερίδια των προανα φερθέντων
κατηγοριών στο σύνολο των δανείων προς
εγχώρια νοικοκυριά, τα στεγαστικά δάνεια
εξακολούθησαν να κατέχουν το μεγαλύτερο
μερίδιο της τάξης του 50,4% το 2009.  Η κατηγορία
των καταναλωτικών δανείων είχε μερίδιο 23,1%
ενώ τα λοιπά δάνεια έφτασαν το 26,5% των νέων
δανείων κατά το υπό ανασκόπηση έτος. 

Από την ανάλυση των χορηγήσεων προς κα-
τοίκους Κύπρου κατά τομέα οικονομικής δραστη-
ριότητας του δανειζόμενου (Πίνακας 3.2)

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

Υπόλοιπα Ετήσια
ως % του ποσοστιαία

συνόλου (3) μεταβολή
2009 2008 2009
Δεκ. Δεκ. Δεκ.

Εγχώρια νοικοκυριά 100,0 17,6 8,8
1. Καταναλωτικά δάνεια 23,1 13,9 7,5
2. Στεγαστικά δάνεια 50,4 22,2 11,5
3. Λοιπά δάνεια 26,5 14,4 5,7

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.

Πίνακας 3.2 Δάνεια προς κατοίκους Κύπρου κατά
οικονομική δραστηριότητα δανειζομένων:
κύριες κατηγορίες

Ετήσια
ποσοστιαία

Υπόλοιπα μεταβολή
ως % του 2008 2009

συνόλου (1) Δεκ. Δεκ.
Μεταποιητικές βιομηχανίες 3,6 18,7 4,4
Κατασκευές, διαχείριση ακίνητης
περιουσίας, εκμίσθωση και
επιχειρηματικές δραστηριότητες 24,4 42,0 3,4
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 8,8 26,4 1,1
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 4,6 4,1 4,2

Πηγή: ΚΤΚ.
(1) Υπολογίζεται στο υπόλοιπο του τελευταίου διαθέσιμου μήνα.
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4. Εξαιρουμένων των καταθέσεων από ΝΧΙ.

διαφαίνεται ότι όλες οι βασικές κατηγορίες κατέ-
γραψαν επιβράδυνση στους ρυθμούς μεγέθυν-
σης.  Ειδικότερα, τα δάνεια στους τομείς των
κατασκευών, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας,
εκμίσθωσης και επιχειρηματικών δραστηριοτή-
των επεκτάθηκαν κατά μόλις 3,4% το 2009 σε σύ-
γκριση με 42% το προηγούμενο έτος, γεγονός
που αντικατοπτρίζει τη γενικότερη πορεία στον
τομέα των ακινήτων κατά το υπό επισκόπηση
έτος.  Οι εν λόγω τομείς κατείχαν το 24,4% του συ-
νόλου των δανείων, και ως εκ τούτου η έντονη
επιβράδυνση στο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης
φαίνεται να αντικατοπτρίζει, κυρίως, την προα-
ναφερόμενη έντονη επιβράδυνση στον ευρύτερο
τομέα των ακινήτων. 

Υποτονική υπήρξε και η πιστωτική επέκταση
προς τον τομέα του χονδρικού και λιανικού
εμπορίου.  Τα δάνεια του συγκεκριμένου τομέα
κατέγραψαν οριακή άνοδο της τάξης του 1,1% το
2009 σε σύγκριση με αύξηση 26,4% το 2008.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ετήσια άνοδος στα
δάνεια προς τον τομέα των ξενοδοχείων και
εστιατορίων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη,
γύρω στο 4%, με το μερίδιο του εν λόγω τομέα να
φτάνει το 4,6% του συνόλου των δανείων.
Σημειώνεται ότι υπήρξε ήδη μεγάλη επιβράδυνση
στο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης προς το
συγκεκριμένο τομέα από το Δεκέμβριο του 2008.

Όσον αφορά τις καταθέσεις ο ετήσιος ρυθμός
μεγέθυνσης των συνολικών καταθέσεων4 του
ιδιωτικού τομέα συνέχισε να καταγράφει
σημαντική επιβράδυνση φτάνοντας στο 2,4% το
2009 από 7% το προηγούμενο έτος λόγω, κυρίως,
της μεγάλης μείωσης που κατέγραψαν οι κατα -
θέσεις των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.
Η γενικότερη τάση μείωσης των καταθετικών

επιτοκίων επηρέασε αρνητικά τις καταθέσεις, οι
οποίες φαίνεται ότι χρησιμο ποιήθηκαν, εν μέρει,
και για αποπληρωμές δανείων ενώ, παράλληλα, η
γενικότερη αρνητική οικονομική δραστηριότητα
και αβεβαιότητα δεν λειτούργησε ενθαρρυντικά
για τη σύναψη καινούργιων δανείων και,
επομένως, περαιτέρω αύξησης των καταθέσεων.

Οι καταθέσεις από εγχώριες μη χρηματο οικονομικές
επιχειρήσεις, παρουσίασαν άνοδο τους πρώτους τρεις
μήνες του 2009 καταγράφοντας μέση ετήσια μεγέθυνση
γύρω στο 12%, αλλά από τον Απρίλιο και εντεύθεν
κατέγραψαν αρνητικές μεταβολές. Η μεγα λύτερη
πτώση της τάξης του 11% παρου σιάστηκε το
Σεπτέμβριο, ενώ μέχρι το τέλος του έτους συνεχίστηκε
η πτωτική τάση, άνκαι σε χαμηλότερους ρυθμούς,
κλείνοντας το χρόνο στο -4,2%. 

Σε αντίθεση, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης
των καταθέσεων από εγχώρια νοικοκυριά
(Πίνακας 3.3) παρέμεινε σχετικά κοντά στα
επίπεδα του 2008. Συγκεκριμένα, ο ετήσιος
ρυθμός μεγέθυνσής τους έφτασε το 5,1% στο

Πίνακας 3.3 Καταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά (1), (2)

Υπόλοιπα ως Ετήσια
ποσοστό % ποσοστιαία

του συνόλου (3) μεταβολή
2009 2008 2009
Δεκ. Δεκ. Δεκ.

Εγχώρια νοικοκυριά 100,0 5,6 5,1
μίας ημέρας 15,5 -13,6 2,9
Προθεσμίας 73,8 22,0 7,4
μέχρι 2 έτη 69,9 24,5 8,6
άνω των 2 ετών 3,9 -3,6 -9,8
Υπό προειδοποίηση 10,7 -31,2 -6,3
μέχρι 3 μήνες 7,7 -34,7 -10
άνω των 3 μηνών 3,0 -18,2 4,5

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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τέλος του υπό επισκόπηση έτους σε σύγκριση με
5,6% το 2008. Σημειώνεται ότι μεγάλη επιβρά-
δυνση κατέ γραψαν οι καταθέσεις προθεσμίας, οι
οποίες παρουσίασαν άνοδο 7,4% κατά το υπό
ανασκόπηση έτος σε σύγκριση με 22% το 2008.
Επιπλέον, αρνητική μεταβολή, άνκαι μικρότερη
σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, συνέχισε να
καταγράφει ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των
καταθέσεων υπό προειδοποίηση. Συγκεκριμένα,
οι καταθέσεις στην εν λόγω κατηγορία παρου-
σίασαν μείωση 6,3% το 2009 σε σύγκριση με
μείωση 31,2% το 2008. Τα πιο πάνω υποδηλούν
ότι η τάση της μετατόπισης από βραχυπρόθεσμες
σε μακροπρόθεσμες κατα θέσεις προθεσμίας
μέχρι 2-έτη συνεχίστηκε από το προηγούμενο
έτος. Το 2009 το μερίδιο των καταθέσεων προθε-
σμίας ήταν 73,8% των συνολικών καταθέσεων,
ενώ το μερίδιο των καταθέσεων υπό προειδο-
ποίηση ήταν 10,7%. Η μετατόπιση από βραχυ-
πρόθεσμες σε μακρο πρόθεσμες καταθέσεις
οφείλεται, κυρίως, στο συνεχή ανταγωνισμό των
ΝΧΙ για άντληση κεφαλαίων από όσο το δυνατό
πιο μακρο πρόθεσμες καταθέσεις. Επιπλέον, η
πτωτική πορεία των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ
η οποία επηρέασε τα επιτόκια της διατραπεζικής
αγοράς, είχε ως επακόλουθο την αντίστοιχη
πορεία στα επιτόκια των πελατειακών βραχυ-
πρόθεσμων καταθέσεων των ΝΧΙ, που έγιναν
λιγότερο ελκυστικές.

Επιτόκια
To 2009 τα επιτόκια των νέων δανείων (Διάγραμμα
3.3, σελ. 17) και νέων καταθέσεων (Διάγραμμα 3.4,
σελ. 17) προς μη χρηματο οικονομικές επιχειρήσεις
και νοικο κυριά κατέγραψαν μείωση τόσο στη ζώνη
του ευρώ όσο και στην Κύπρο.  Αυτό ήταν

επακόλουθο της χαλαρής νομισματικής πολιτικής
της ΕΚΤ και της σταδιακής ομαλοποίησης του
μηχανισμού νομισματικής μετάδοσης στις αγορές
μετά την ένταση που προκλήθηκε κατά την
κορύφωση της χρηματοοικονομικής κρίσης το
τρίτο τρίμηνο του 2008.

Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια του 2009 η
μείωση στα εγχώρια μέσα επιτόκια (δανειστικά και
καταθετικά) υπολειπόταν της μείωσης στα αντίστοιχα
επιτόκια της ζώνης του ευρώ. Αυτό οφείλεται εν μέρει
στον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ Συνεργατικών
Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) και εμπορικών
τραπεζών για άντληση καταθέσεων, ο οποίος
απέτρεψε τη γρηγορότερη μείωση του κόστους
χρηματοδότησης των τραπεζικών ιδρυμάτων και
συνεπακόλουθα των δανειστικών επιτοκίων. Επιπρό-
σθετα, η έλλειψη διαθέσιμων αποδεκτών στοιχείων
ενεργητικού όπως για παράδειγμα ειδικών κυβερ-
νητικών ομολόγων, που θα μπορούσαν να χρησι-
μοποιηθούν από τα ΝΧΙ ως εξασφάλιση στις πράξεις
ανοικτής αγοράς του Ευρωσυστήματος για άντληση
φθηνής ρευστότητας, ήταν ακόμη ένας παράγοντας
που διατήρησε την ψαλίδα μεταξύ ευρωπαϊκών και
εγχώριων επιτοκίων.  Τέλος, επικράτησε κλίμα αμφι-
σβήτησης του νομικού και θεσμικού πλαισίου
λήψης αποφάσεων για εποπτικά θέματα στην
Κύπρο, το οποίο επηρέασε αρνητικά την προσέλ-
κυση ξένων καταθέσεων στην Κύπρο και συνεπώς,
λειτούργησε, δυσμενώς στην περαιτέρω μείωση
των εγχώριων επιτοκίων.  

Όσον αφορά τα δανειστικά επιτόκια, το μέσο
επιτόκιο για νέα δάνεια σε μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις μέχρι €1 εκατ.5 στην Κύπρο μειώθηκε
από 7,20% τον Ιανουάριο του 2009 στο 6,00% στο
τέλος του έτους. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο στη
ζώνη του ευρώ κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα,

5. Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.



με το τέλος του έτους να κλείνει στο 3,27% από
4,73% τον Ιανουάριο του 2009.  Ταυτόχρονα, το
μέσο επιτόκιο για δάνεια σε μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις άνω του €1 εκατ.6 στην Κύπρο,
μειώθηκε στο 5,47% το Δεκέμβριο του 2009. Στη
ζώνη του ευρώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο
μειώθηκε στο 2,18% στο τέλος του χρόνου. 

Όσον αφορά τα δάνεια προς νοικοκυριά για
στεγαστικούς σκοπούς6, το μέσο επιτόκιο στην
Κύπρο μειώθηκε στο 5,00% στο τέλος του έτους
από 6,69% τον Ιανουάριο του 2009. Το αντίστοιχο
μέσο επιτόκιο στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε

επίσης κατά το 2009 καταλήγοντας στο τέλος του
έτους στο 2,71%, διατηρώντας έτσι τη ψαλίδα
έναντι του κυπριακού στις 230 μ.β. Παράλληλα,
το μέσο επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια προς
νοικο κυριά6 στην Κύπρο, μειώθηκε ελαφρά από
7,94% τον Ιανουάριο του 2009 στο 7,00% στο τέ-
λος του έτους. Στη ζώνη του ευρώ η μείωση που
κατέγραψε το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο κατά τη
διάρκεια του έτους ήταν και πάλι μεγαλύτερη από
εκείνη που κατέγραψε το κυπριακό. Ως εκ τούτου,
άνκαι στις αρχές του έτους το επιτόκιο στη ζώνη του
ευρώ ήταν ψηλότερο από το αντίστοιχο κυπριακό,
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ΔIAΓPAMMA 3.3 Επιτόκια νέων δανείων των νχι σε ευρώ  προς κατοίκους της ζώνης του ευρώ(1)

(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), KTK.
(1) Με µεταβαλλόµενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισµό επιτοκίου µέχρι 1 χρόνο.
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ΔIAΓPAMMA 3.4 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε νχι σε ευρώ από κατοίκους στη ζώνη του ευρώ (1)

(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου )

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), KTK.
(1) Προθεσμίας μέχρι 1 έτους.

6. Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.



18

Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  2 0 0 9

στο τέλος του έτους ήταν χαμηλότερο κατά 58 μ.β. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι απο προκαταρκτικά στοι-

χεία για τον Ιανουάριο του 2010 φαίνεται να παρα-
τηρείται περαιτέρω πτωτική τάση στα δανειστικά
επιτόκια για νέα δάνεια τόσο προς επιχειρήσεις όσο
και προς νοικοκυριά.

Παράλληλη πορεία ακολούθησαν και τα
καταθετικά επιτόκια (Διάγραμμα 3.4, σελ. 17). Το
μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων προθεσμίας μέχρι
ένα χρόνο από μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις στην Κύπρο μειώθηκε από 5,07% τον
Ιανουάριο του 2009 στο 2,86% στο τέλος του
έτους, ενώ το αντίστοιχο στη ζώνη του ευρώ
μειώθηκε από 2,24% μόλις στο 0,77%. Μείωση
κατέγραψε επίσης και το μέσο επιτόκιο νέων
καταθέσεων προθεσμίας μέχρι ένα χρόνο από
νοικοκυριά. Συγκεκριμένα, στην Κύπρο μειώθηκε
από 6,15% τον Ιανουάριο του 2009 στο 4,13% στο
τέλος του έτους και το αντίστοιχο στη ζώνη του
ευρώ από 3,28% στο 1,67%, αντίστοιχα.

Πληθωρισμός
Σε συνάρτηση με το ευρύτερο διεθνές κλίμα, ο
πληθω ρισμός στην Κύπρο το 2009, όπως αυτός
καταγράφηκε από την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή
του εθνικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ),
σημείωσε σημαντική επιβράδυνση φθά νοντας στο
0,3% σε σύγκριση με αύξηση της τάξης του 4,7% το
2008.  Στα ίδια περίπου επίπεδα κυμάνθηκε και ο
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ)
ο οποίος κατέγραψε μικρή αύξηση της τάξης του
0,2% σε σύγκριση με 4,4% το 2008.

Αναλυτικότερα, η ραγδαία επιβράδυνση που
παρατηρήθηκε στον ΕνΔΤΚ οφείλεται, κυρίως, στη
μεγάλη πτώση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου
που σημειώθηκε κατά το υπό ανασκόπηση έτος σε
σύγκριση με το 2008 καθώς και στην ανατίμηση
του ευρώ έναντι του δολαρίου. Ως αποτέλεσμα,

καταγράφηκε σημαντική μείωση στις τιμές των
εγχώριων καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύ -
ματος. Συνολικά, το 2009 η κατηγορία των τιμών
της ενέργειας σημείωσε ραγδαία μείωση της
τάξης του 15,7% σε σύγκριση με ετήσια άνοδο
13,9% το 2008.

Στη γενική επιβράδυνση που κατέγραψε ο ρυθ-
μός μεγέθυνσης του συνολικού ΕνΔΤΚ συνέβαλε, επί-
σης, και η σημαντική πτώση που κατέγραψαν οι τιμές
των φρούτων και λαχανικών από το καλοκαίρι του
2009. Συγκεκριμένα, το 2009 οι  τιμές των λαχανι-
κών κατέγραψαν μείωση κατά μέσο όρο 2,3% σε
σύγκριση με άνοδο 10,5% το 2008, ενώ οι ετήσιες
μέσες τιμές των φρούτων αυξήθηκαν κατά 3% το
2009 σε σύγκριση με αύξηση κατά 15,4% το 2008. Ως
αποτέλεσμα, κατά το υπό ανασκόπηση έτος παρα-
τηρήθηκε σημαντική επιβράδυνση στον ετήσιο
ρυθμό μεγέθυνσης των τιμών της  κατηγορίας  των
μη επεξεργασμένων τροφίμων  της τάξης του 4,2% σε
σύγκριση με αύξηση 7,4% το 2008.

Η κατηγορία των τιμών των επεξεργασμένων τρο-
φίμων, παρουσίασε θετικό ρυθμό μεγέθυνσης 3,7%,
παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2008. Παρόλα
αυτά, το τέταρτο τρίμηνο του 2009, η εν λόγω κατη-
γορία κατέγραψε σημαντική επιβράδυνση στο 1,2%
σε σύγκριση με άνοδο της τάξης του 5,8% το πρώτο
τρίμηνο του έτους και 4,7% το τέταρτο τρίμηνο του
2008.  Αυτό οφείλεται, κυρίως, στη σημαντική επι-
βράδυνση που καταγράφηκε στο ρυθμό αύξησης
των τιμών του γάλακτος και του ψωμιού.

Ο ρυθμός αύξησης των τιμών των βιομηχανικών
προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας, κυμάνθηκε
σε αρνητικά επίπεδα το 2009. Συγκεκριμένα, το 2009
οι τιμές της εν λόγω κατηγορίας μειώθηκαν κατά 0,2%
σε σύγκριση με άνοδο μόλις  0,1% το 2008. Η αυξη-
τική πορεία που κατέγραψαν οι τιμές της εν λόγω
κατηγορίας μετά το Μάιο του 2008 αντιστράφηκε τον
Ιούνιο του 2009, λόγω, κυρίως, των μεγαλύτερων σε
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σχέση με πέρσι καλοκαιρινών εκπτώσεων στις τιμές
στα είδη ένδυσης και υπόδησης, ενώ συνέβαλαν
επίσης και οι περαιτέρω μειώσεις που κατέγραψαν οι
τιμές των μηχανοκινήτων οχημάτων από την αρχή
του υπό ανασκόπηση έτους.

Όσον αφορά την κατηγορία των τιμών των
υπηρεσιών, αυτή κατέγραψε ετήσια άνοδο της τάξης
του 3,4% σε σύγκριση με 4,4% το 2008. Αναλυτικό-
τερα, ενώ στο πλαίσιο της προσπά θειας για αναζωο-
γόνηση του τουριστικού προϊόντος και προσέλκυσης
νέων τουριστών, οι τιμές των τουριστικών καταλυ-
μάτων παρου σίασαν κατά μέσο όρο σημαντική
μείωση της τάξης του 8% το 2009, καταγράφηκαν
ταυτό χρονα αυξήσεις στους τομείς της υγείας και των
εστιατορίων οι οποίες έφθασαν κατά μέσο όρο το
2009 το 11,4% και 5,6%, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η ψαλίδα του εγχώριου εναρμο-
νισμένου πληθωρισμού σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο της ζώνης του ευρώ αντιστράφηκε από τον
Ιούλιο του 2009, με τον εγχώριο πληθωρισμό να είναι
ελαφρά χαμηλότερος από εκείνο στη ζώνη του ευρώ.
Αναλυτικότερα, το 2009 ο πληθωρισμός στην Κύπρο
ήταν χαμηλότερος κατά 10 μ.β. από τον αντίστοιχο
στην ζώνη του ευρώ, σε αντίθεση με το 2008, έτος
κατά το οποίο ο εγχώριος πληθωρισμός ήταν σημα-
ντικά ψηλότερος από εκείνο της ζώνης του ευρώ
κατά 110 μ.β. Ο βασικός παράγοντας που αντέστρεψε
την ψαλίδα ήταν η σημαντική μείωση των τιμών των
πετρελαιοειδών, που επηρέασε την Κύπρο σε
μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το μέσο όρο στη
ζώνη του ευρώ (Διάγραμμα 3.5).

Σημειώνεται, πάντως, ότι ο δομικός πληθωρισμός,
δηλαδή ο εναρμονισμένος πληθωρισμός από τον
οποίο εξαιρούνται οι τιμές της ενέργειας και των τρο-
φίμων, άνκαι σημείωσε επιβράδυνση του 1,7% το
2009 σε σύγκριση με 2,5% το 2008, εντούτοις παρέ-
μεινε σε ψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τον μέσο
όρο της ζώνης του ευρώ, που ήταν 1,3%.

Ζήτηση
Με βάση τα διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία για τους
πρώτους εννέα μήνες του 2009 η κυπριακή
οικονομία κατέγραψε συρρίκνωση της τάξης του
1,2% σε σύγκριση με αύξηση 4% την αντίστοιχη
περίοδο του 2008.  Τα προκαταρκτικά στοιχεία για
το τέταρτο τρίμηνο του 2009 (flash estimate)
υποδηλούν ότι η συρρίκνωση του ΑΕΠ για
ολόκληρο το 2009 θα φθάσει το 1,5%.   

Πιο αναλυτικά, τους πρώτους εννέα μήνες του
2009, η δημόσια κατανάλωση κατέγραψε οριακή
αύξηση της τάξης του 0,1% σε σύγκριση με αύξηση
10,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2008 αντικατο-
πτρίζοντας τη μείωση του λειτουργικού πλεονά-
σματος της κυβέρνησης από επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες αλλά και λόγω της μείωσης άλλων
εσόδων από προσφορά αγαθών και υπηρεσιών.  Την
ίδια περίοδο, επιβράδυνση κατέγραψε και η ιδιωτική
κατανάλωση, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του
0,8% σε σύγκριση με αύξηση 10,4% την αντίστοιχη
περίοδο του 2008.  Αντίθετα, οι εισαγωγές προϊό-
ντων και υπηρεσιών κατέγραψαν μείωση της τάξης
του 20,1% σε σύγκριση με αύξηση 13,4% την αντί-
στοιχη περίοδο του 2008.  Ο θετικός ρυθμός αύξη-
σης της ιδιωτικής κατανάλωσης σε συνάρτηση με τη
σημαντική μείωση στις εισαγωγές αντικατοπτρίζουν
τη σημαντική μείωση στα αποθέματα που έφτασε
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στα €160,9 εκατ. το πρώτο εννιάμηνο του 2009.  Οι
κεφαλαιουχικές επενδύσεις κατέγραψαν επίσης μεί-
ωση της τάξης του 7,2% σε σύγκριση με αύξηση
11,9% τους πρώτους εννιά μήνες του 2008.  Η πα-
γκόσμια οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά και
τις εγχώριες εξαγωγές που κατέγραψαν μείωση της
τάξης του 11,3% σε σύγκριση με μείωση 1,5% την
αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Παραγωγή
Οι βασικοί τομείς της παραγωγής, όπως για
παράδειγμα οι κατασκευές, το χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, ξενοδοχεία και εστιατόρια, μεταφορές,
αποθηκεύσεις και επικοινωνίες, κατέγραψαν
συρρίκνωση τους πρώτους εννέα μήνες του υπό
ανασκόπηση έτους ως αποτέλεσμα της διεθνούς
αρνητικής οικονομικής δραστηριότητας (Πίνακας
3.4). Ο τομέας των ενδιάμεσων χρηματο -
πιστωτικών οργανισμών συνέχισε να καταγράφει
θετικούς, άνκαι επιβραδυνόμενους ρυθμούς
ανάπτυξης τους πρώτους εννέα μήνες του 2009. 

Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας των κατασκευών κα-
τέγραψε συρρίκνωση της τάξης του 4,7% κατά τους
πρώτους εννέα μήνες του 2009 σε σύγκριση με αύ-

ξηση 6,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Παρό-
μοια εικόνα σημειώνεται και στον τομέα της διαχείρι-
σης ακίνητης περιουσίας. Σχετικοί δείκτες το τέταρτο
τρίμηνο του 2009 κατέγραψαν περαιτέρω υποτονι-
κότητα στις πωλήσεις ακινήτων και περαιτέρω συρ-
ρίκνωση στη δραστηριότητα του κατασκευαστικού
τομέα. Συγκεκριμένα, από στοιχεία του Τμήματος
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο αριθμός μεταβι-
βασμένων τεμαχίων κατέγραψε μείωση της τάξης του
38,4% το 2009 σε σύγκριση με μείωση 34,6% το 2008.
Παράλληλα, ο αριθμός πωλητήριων εγγράφων, που
θεωρείται ως πιο ενδεικτικός για τις καθαρές πωλή-
σεις ακινήτων, κατέγραψε μείωση της τάξης του 44%
το 2009 σε σύγκριση με μείωση 34% το 2008.

Ισοζύγιο πληρωμών
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ λαγών
(ΙΤΣ) για το 2009 αναμένεται να καταγράψει σημαντική
βελτίωση μετά από το ιστορικά ψηλό έλλειμμα του
2008 που έφθασε στο 17,7% του ΑΕΠ. Η βελτίωση του
ελλείμματος το 2009 οφείλεται στις μειωμένες εισα-
γωγές αγαθών, κυρίως λόγω της μειωμένης εγχώριας
ζήτησης αλλά και των μειωμένων τιμών των πετρε-
λαιοειδών. Παρά την προαναφερθείσα αναμενόμενη

Πίνακας 3.4 Οικονομική δραστηριότητα σε βασικούς τομείς σε σταθερές τιμές 2005
(μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης, ετήσια ποσοστιαία μεταβολή)

Πηγή: ΣΥΚ.

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, Ενδιάμεσοι 
ξενοδοχεία και εστιατόρια, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

Κατασκευές μεταφορές, αποθηκεύσεις, επικοινωνίες και άλλες υπηρεσίες
Q1 2007 5,7 9,2 8,1
Q2 2007 7,4 6,5 7,5
Q3 2007 8,9 5,4 6,9
Q4 2007 8,5 5,9 6,7
Q1 2008 10,1 4,0 4,6
Q2 2008 6,0 3,9 4,1
Q3 2008 4,0 1,4 4,3
Q4 2008 -1,0 1,2 5,1
Q1 2009 -2,8 -3,6 5,8
Q2 2009 -4,9 -6,2 3,1
Q3 2009 -6,3 -7,4 1,0
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βελτίωση, το έλλειμμα αναμένεται να καταλήξει σε
σχετικά ψηλά επίπεδα, σε συνάρτηση με το αρνητικό
οικονομικό κλίμα που επικράτησε το 2009 και
επηρέασε σημαντικούς τομείς, όπως ο τουρισμός και
οι μεταφορές.  Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του
ελλείμματος του ΙΤΣ, σημειώνεται ότι το 2009, όπως
και τα τελευταία χρόνια, η χρηματοδότηση από
βραχυπρόθεσμους πόρους ήταν σημαντική.

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΚΤΚ,
το έλλειμμα του ΙΤΣ ανήλθε στα €592,4 εκατ. ή στο
4,7% του ΑΕΠ για τους πρώτους εννέα μήνες του 2009
σε σύγκριση με έλλειμμα €1.801,9 εκατ. ή 14% του
ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Οι εξελίξεις στο
ΙΤΣ ήταν κυρίως αποτέλεσμα της σημαντικής βελτίω-
σης στο εμπορικό ισοζύγιο και σε μικρότερο βαθμό
στη βελτίωση του λογαριασμού εισοδημάτων.

Το εμπορικό ισοζύγιο, επηρεαζόμενο από τη
μειωμένη εγχώρια ζήτηση αλλά και τις μειωμένες
τιμές των πετρελαιοειδών, κατέγραψε κατά το υπό
ανασκόπηση έτος μεγάλη βελτίωση. Συγκε -
κριμένα, μεγάλες μειώσεις παρατηρήθηκαν στις
εισαγωγές πετρελαιοειδών, μεταφορικού εξοπλι -
σμού και ενδιάμεσων αγαθών πρώτων υλών. Η
μείωση στις εισαγωγές τους πρώτους εννέα μήνες
του 2009 ανήλθε στο 24,9%. Οι εξαγωγές αγαθών
κατέγραψαν επίσης ανάλογες μειώσεις που
οφείλονται κυρίως στη μεγάλη μείωση των
επανεξαγωγών και σε μικρότερο βαθμό στη
μείωση των εγχώριων εξαγωγών, οι οποίες όμως
δεν είχαν την ανάλογη επίδραση στο εμπορικό
ισοζύγιο, λόγω του ότι το επίπεδο των εξαγωγών
αγαθών είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το
επίπεδο των εισαγωγών αγαθών.  

Το πλεόνασμα του λογαριασμού υπηρεσιών − στο
οποίο, ιστορικά, στηρίζεται η κυπριακή οικονομία για
μείωση του ελλείμματος του ΙΤΣ − μειώθηκε κατά

€166 εκατ. το πρώτο εννιάμηνο του 2009 σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Η εξέλιξη αυτή
οφείλεται, κυρίως, στη μείωση των εσόδων από τον
τουρισμό και σε μικρότερο βαθμό από τις μεταφορές,
που αντιστάθμισαν  την αύξηση στα έσοδα από
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Σημαντική βελτίωση
της τάξης των €357 εκατ. παρουσιάζεται στο
λογαριασμό εισοδημάτων τους πρώτους εννέα μήνες
του 2009 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2008. Τέλος, μικρή επιδείνωση παρουσιάζεται στο
λογαριασμό τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των πρώτων εννέα
μηνών, αλλά και κάποια επιμέρους στοιχεία, οι εκτιμή-
σεις της ΚΤΚ καταδεικνύουν σημαντική βελτίωση του
ΙΤΣ φτάνοντας περίπου στο 8,5% το 2009 σε σχέση με
το 2008 που έφθασε το 17,7% του ΑΕΠ. 

Κίνηση κεφαλαίων και χρηματοοικονομικές
συναλλαγές
Η χρηματοδότηση του ελλείμματος του ΙΤΣ μέχρι και
το 2006 προερχόταν κυρίως από τις άμεσες ξένες
επενδύσεις στην Κύπρο. Από το 2007 που το έλλειμμα
του ΙΤΣ έφθασε σε ψηλότερα επίπεδα, οι εισροές από
λοιπές επενδύσεις, που αποτελούν πιο βραχυπρό-
θεσμη πηγή χρηματοδότησης, συνει σφέρουν σε
μεγαλύτερο βαθμό στη χρηματο δότηση του ελλείμ-
ματος.  Το ποσοστό των άμεσων ξένων επενδύσεων
ως προς το έλλειμμα του ΙΤΣ ανερχόταν πάνω από το
50% μέχρι και το 2006, ενώ το ποσοστό αυτό για την
περίοδο 2007 – 2008 είναι χαμηλότερο από το 50%.
Για το 2009 το ποσοστό αυτό αναμένεται να ακολου-
θήσει την τάση των τελευταίων χρόνων και να παρα-
μείνει σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα.

Το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλ -
λαγών παρουσίασε πλεόνασμα ύψους €586 εκατ.
τους πρώτους εννέα μήνες του 2009 σε σύγκριση
με πλεόνασμα ύψους €1.792,1 εκατ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2008. Η μείωση του
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πλεονάσματος προήλθε από τη μεγάλη μείωση
της τάξης των €1.663,3 εκατ. στις λοιπές
επενδύσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2008, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες
καταγράφηκαν αυξήσεις. Συγκεκριμένα, οι

άμεσες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά €255 εκατ.,
τα χρηματοοικονομικά παράγωγα κατά €117,1
εκατ. και οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου κατά
€190,5 εκατ., σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2008 (Πίνακας 3.5).

Πίνακας 3.5 ισοζύγιο πληρωμών
(€ εκατομύρια)

2008 (Ιαν. - Σεπτ.) 2009 (Ιαν. - Σεπτ.)
Καθαρό Καθαρό

Πίστωση Χρέωση ποσό Πίστωση Χρέωση ποσό 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 7.973,8 9.775,7 -1.801,9 7.246,0 7.838,4 -592,4
ΑΓΑΘΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 7.515,5 9.286,5 -1.771,0 6.908,5 7.380,3 -471,9
ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.818,2 7.386,6 -1.568,4 5.099,6 5.725,9 -626,3
ΑΓΑΘΑ 877,5 5.116,4 -4.238,8 726,1 3.856,8 -3.130,7
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.940,6 2.270,3 2.670,3 4.373,5 1.869,1 2.504,4

Μεταφορές 1.354,6 862,4 492,2 1.092,1 685,5 406,6
Ταξιδιωτικό 1.531,1 811,0 720,1 1.278,1 718,0 560,0
Επικοινωνίες 63,9 84,6 -20,7 49,5 54,9 -5,4
Κατασκευαστικές υπηρεσίες 86,0 10,0 76,0 32,2 7,7 24,5
Ασφάλειες 101,5 36,5 65,1 59,8 30,4 29,5
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 512,7 127,0 385,7 634,2 103,3 530,9
Μηχανοργάνωση και πληροφόρηση 102,9 14,7 88,2 50,3 11,5 38,8
Πνευματικά δικαιώματα 7,1 14,8 -7,7 7,0 16,1 -9,0
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 1.022,9 205,9 817,0 1.052,1 177,1 875,0
Προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 28,8 41,4 -12,6 18,3 22,4 -4,1
Υπηρεσίες δημοσίου π.δ.κ.α. 129,0 61,9 67,1 99,9 42,3 57,6
Υπηρεσίες που δεν έχουν κατανεμηθεί 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 1.697,3 1.899,9 -202,6 1.808,8 1.654,4 154,4
Εισοδήματα από εργασία 44,3 230,8 -161,3 41,2 133,0 -73,6
Εισοδήματα από επενδύσεις 1.653,0 1.669,1 -16,2 1.767,7 1.521,4 246,3
Εισοδήματα από άμεσες επενδύσεις 159,1 579,2 -420,1 299,5 516,5 -217,0
Εισοδήματα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου 634,6 498,6 136,0 647,8 424,1 223,7
Εισοδήματα από λοιπές επενδύσεις 859,3 591,4 267,9 820,4 580,7 239,7

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 458,4 489,2 -30,8 337,6 458,0 -120,5
Γενική κυβέρνηση 94,9 142,0 -47,1 92,7 145,2 -52,4
Λοιποί τομείς 363,5 347,2 16,3 244,8 312,9 -68,0

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1.792,1 222,1
Κίνηση κεφαλαίων 47,1 33,7 13,4 50,3 28,6 21,7
Χρηματοοικονομικές συναλλαγές 1.778,7 564,3
Άμεσες επενδύσεις -12,7 119,3

Κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό -714,0 -45,2
Μη κατοίκων στην Κύπρο 701,3 608,4

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου -5.021,8 -4.292,7
Απαιτήσεις -6.231,6 -3.886,5
Υποχρεώσεις 1.209,8 -775,5

Χρηματοοικονομικά παράγωγα -106,3 -4.452,7
Λοιπές επενδύσεις 6.746,8 8.225,1

Απαιτήσεις -3.671,3 -6.920,2
Υποχρεώσεις 10.418,0 12.086,5

Συναλλαγματικά διαθέσιμα 172,8 -179,2
ΚΑΘΑΡΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ 9,8 10,3

Πηγή: ΚΤΚ.



Συναλλαγματικές ισοτιμίες
Το 2009 το ευρώ ανατιμήθηκε κατά 11,9% έναντι
της στερλίνας, ενώ κατέγραψε πτώση κατά 5,2%
και 14,5% έναντι του δολαρίου και του γεν,
αντίστοιχα (Διάγραμμα 3.6).

Όσον αφορά την πραγματική συναλλαγματική
ισοτιμία της Κύπρου για το 2009, αυτή κατέγραψε
άνοδο της τάξης του 1,1% σε σχέση με το 2008,
κάτι που οφείλεται κυρίως στη σημαντική
ανατίμηση του ευρώ έναντι της στερλίνας
(Διάγραμμα 3.7).

Αγορά εργασίας, παραγωγικότητα και κόστος
εργασίας
Οι επιδράσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην
οικονομία της Κύπρου έγιναν εμφανείς και στην
αγορά εργασίας. Η απασχόληση κατέγραψε μείωση
0,6% το πρώτο εννιάμηνο του 2009 σε σύγκριση με
3,1% αύξηση την αντίστοιχη περίοδο του 2008 και
2,8% για ολόκληρο το 2008. Η μείωση για ολόκληρο
το 2009 αναμένεται να φθάσει γύρω στο 1,1%7.

Όσον αφορά την ανεργία, το ποσοστό ανεργίας με
βάση την έρευνα εργατικού δυναμικού (ΕΕΔ),
έφθασε στο 5,1% κατά το πρώτο εννιάμηνο του
2009 σε σύγκριση με 3,8% την αντίστοιχη περίοδο
του 2008 (Διάγραμμα 3.8, σελ. 24).

Όσον αφορά το ποσοστό των εγγεγραμμένων
ανέργων ως προς τον οικονομικά ενεργό
πληθυσμό για ολόκληρο το 2009, έφθασε στο
4,3% σε σύγκριση με 2,9% το 2008, ενώ ο αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων αυξήθηκε κατά
51,7% το 2009. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
ποσοστό της εγγεγραμμένης ανεργίας είναι
μικρότερο από το αντίστοιχο της ΕΕΔ λόγω
διαφορών μεταξύ των δύο μεθοδολογιών στον
τρόπο καταμέτρησης των ανέργων8. 

Η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού
στην κυπριακή οικονομία κατέγραψε μείωση 0,5%
κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2009 έναντι αύξησης
0,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2008 και 0,8% για
ολόκληρο το 2008. Η μείωση για ολόκληρο το 2009
αναμένεται να φθάσει στο 0,2%, η οποία σε
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7. Τα τριμηνιαία στοιχεία για την απασχόληση αναφέρονται σε φυσικά άτομα ενώ τα ετήσια στο ισοδύναμο των πλήρως απασχο-
λουμένων ατόμων.

8. Νεοεισερχόμενοι άνεργοι ή άνεργοι άνω των έξι μηνών δεν έχουν χρηματικό κίνητρο να εγγραφούν ως άνεργοι άνκαι εμπί-
πτουν στον διεθνή ορισμό των ανέργων και επομένως συμπεριλαμβάνονται στην ΕΕΔ και όχι στους εγγεγραμμένους ανέργους.
Από την άλλη, αφυπηρετήσαντες δημόσιοι υπάλληλοι εγγράφονται ως άνεργοι για έξι μήνες για να επωφεληθούν από το ανερ-
γειακό επίδομα, χωρίς κατ’ ανάγκη να αναζητούν εργασία και άρα χωρίς να εμπίπτουν στο διεθνή ορισμό των ανέργων. Αυτοί
είναι λιγότεροι σε αριθμό σε σχέση με τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες.
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ΔIAΓPAMMA 3.6 Επιλεγμένες ισοτιμίες έναντι του ευρώ 
(δείκτης μέσων μηνιαίων όρων, έτος βάσης  2000 =100)

Πηγή: SDW (ΕΚΤ).
Σημείωση: Άνοδος (πτώση) στον δείκτη υποδηλοί την ανατίμηση (υποτίμηση) του ευρώ
έναντι των άλλων νομισμάτων.
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ΔIAΓPAMMA 3.7 Σταθμισμένη συναλλαγματική
ισοτιμία  του κυπριακού νομίσματος (στάθμιση ΔνΤ)
(έτος βάσης 2000=100)

Πηγές: KTK, ΔΝΤ.
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συνδυασμό με την προβλεπόμενη μείωση της
απασχόλησης κατά 1,1%, συνέβαλε στην
αναμενόμενη μείωση του ΑΕΠ κατά το 2009.  Όσον
αφορά το κόστος εργασίας, η δαπάνη ανά μισθωτό
αυξήθηκε κατά 4% κατά το πρώτο εννιάμηνο του
2009 σε σχέση με 4,5% την αντίστοιχη περίοδο του
2008. Το  μοναδιαίο κόστος εργασίας, επηρεα ζόμενο
από τη μεγάλη μείωση της παραγω γικότητας και
παρά τη μικρή επιβράδυνση στη δαπάνη ανά
μισθωτό, αυξήθηκε στο 4,5% το πρώτο εννιάμηνο
του 2009 έναντι αύξησης 3,5% την αντίστοιχη
περίοδο του 2008 (Διάγραμμα 3.9).

Δημόσια οικονομικά 
Η ανάλυση βασίζεται στα στοιχεία του εννιαμήνου
αφού τα τελικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2009
δεν είχαν δημοσιευθεί μέχρι την τελευταία
αναθεώρηση στοιχείων στην παρούσα έκδοση.

Το 2008 ήταν μια χρονιά όπου καταγράφηκε
δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης του 0,9% του
ΑΕΠ, το οποίο αντιστράφηκε και έχει μετατραπεί
σε μεγάλο έλλειμμα το 2009. Άνκαι μέχρι τον
Οκτώβριο το Υπουργείο Οικονομικών ανέμενε το
έλλειμμα να είναι κάτω από το 3% του ΑΕΠ, η πιο
πρόσφατη πρόβλεψη της κυβέρνησης τοποθετεί
το δημοσιονομικό έλλειμμα γύρω στο 6% του ΑΕΠ.

Η χειροτέρευση της δημοσιονομικής κατάστασης
δεν οφείλεται μόνο στην οικονομική ύφεση που
έπληξε την κυπριακή οικονομία αλλά και στις
σημαντικές αυξήσεις των δημόσιων δαπανών,
κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια, σε μια περίοδο
δηλαδή μειωμένων φορολογικών εσόδων. Το
δημόσιο χρέος το οποίο είχε καταγράψει σημα-
ντική μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2008 φτάνο-
ντας το 48,4%, εν μέρει λόγω της συρρίκνωσης των
χρεολυτικών ταμείων, προβλέπεται από την
κυβέρνηση να αυξηθεί σημαντικά το 2009, φτάνο-
ντας στο 55,2% του ΑΕΠ.  Το προβλεπόμενο
μεγάλο έλλειμμα στο πρωτογενές ισοζύγιο, αλλά
και η προβλεπόμενη μείωση του ονομαστικού ΑΕΠ
είναι οι κύριες αιτίες της αύξησης στο δημοσιονο-
μικό χρέος.  

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημο κρατίας
(ΣΥΚ) που καλύπτουν τη γενική κυβέρ νηση κατά τους
πρώτους εννέα μήνες του 2009 καταγράφηκε
δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 2,7% του ΑΕΠ
σε σχέση με πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ για την
αντίστοιχη περίοδο του 2008. Ταυτόχρονα, το πρώτο
εννιάμηνο του 2009 το πρωτογενές έλλειμμα έφτασε
το 0,8% του ΑΕΠ σε αντίθεση με το πρώτο εννιάμηνο
του 2008 που είχε καταγραφεί πλεόνασμα ύψους
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ΔIAΓPAMMA 3.8 Eτήσια ποσοστιαία μεταβολή
απασχόλησης και  ποσοστό ανεργίας

Πηγή: ΣΥΚ.
Σημείωση: Οι αριθµοί  για το 2009 αποτελούν εκτιµήσεις της ΚΤΚ.
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ΔIAΓPAMMA 3.9 Ονοµαστική δαπάνη ανά µισθωτό,
παραγωγικότητα  και µοναδιαίο εργατικό κόστος
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: SDW (EKT). 
Σημείωση : Οι αριθµοί  για το 2009 αποτελούν εκτιµήσεις της ΚΤΚ.
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5,1% του ΑΕΠ. Οι συνολικές δαπάνες της γενικής
κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 9,4% το πρώτο
εννιάμηνο του 2009 σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2008, ενώ τα συνολικά έσοδα της γενικής
κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 8,4% (Πίνακας 3.6). 

Πιο αναλυτικά, κατά την πρώτη εννιαμηνία του
2009 έχει καταγραφεί μια σημαντική μείωση της
τάξης του 12,6% στα έσοδα στην κατηγορία
«Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ» σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.  Η
σημαντική αυτή μείωση οφείλεται στην επιβρά -
δυνση που παρατηρείται στην αγοραπωλησία
ακινήτων, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα
στοιχεία του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, τα
οποία δείχνουν τεράστια μείωση της τάξης του 77%
στα έσοδα από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών
για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου  του 2009
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Τα

συνολικά έσοδα του Τμήματος Εσωτερικών
Προσόδων καταγράφουν μείωση της τάξης του 15%
για το ενδεκάμηνο του 2009 σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2008. Επιπρόσθετα, μείωση
της τάξης του 16,5% έχει καταγραφεί το πρώτο
εννιάμηνο του 2009 σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2008, στην κατηγορία «Φόροι επί της
παραγωγής και εισαγωγές». Αυτό επίσης οφείλεται
στην επιβράδυνση στον τομέα κατασκευών και
ακινήτων αλλά επίσης και στη σημαντική μείωση της
τάξης του 10,6% των εσόδων από το ΦΠΑ λόγω της
οικονομικής ύφεσης στην Κύπρο. Η μείωση στα
συνολικά έσοδα της γενικής κυβέρνησης θα ήταν
ακόμη μεγαλύτερη αν δεν αυξάνονταν τα έσοδα
από τις κοινωνικές εισφορές. Σε αυτό συνέτεινε και
το πρώτο στάδιο αύξησης του ρυθμού συνει -
σφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το
οποίο αποτελεί μέρος του πακέτου μέτρων που

Πίνακας 3.6 Λογαριασμοί ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(€ εκατομύρια) 

Iαν-Σεπτ. 2008 Iαν-Σεπτ. 2009 Μεταβολή 
ΔΑΠΑΝΕΣ
Ενδιάμεση ανάλωση 555,8 648,3 92,5
Κεφαλαιούχα αγαθά 285,7 392,7 107,0
Απολαβές προσωπικού 1.707,5 1.836,2 128,7
Άλλοι φόροι επί της παραγωγής 0,4 0,1 -0,3
Επιδοτήσεις 1,4 1,2 -0,2
Τόκοι πληρωθέντες 398,9 321,8 -77,1
Κοινωνικές παροχές 1.511,2 1.645,9 134,7
Άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις 567,2 612,4 45,2
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου 15,0 56,4 41,4
Σύνολο Δαπανών 5.043,1 5.515,0 471,9
ΕΣΟΔΑ
Παροχή αγαθών και υπηρεσιών 346,6 303,8 -42,8
Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές 2.404,7 2.007,7 -397,0

εκ των οποίων ΦΠΑ 1.443,3 1.289,6 -153,7
Εισόδημα περιουσίας 112,8 143,7 30,9
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ 1.554,8 1.359,3 -195,5
Κοινωνικές εισφορές 1.024,7 1.144,6 119,9
Άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις 80,0 95,0 15,0
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου 3,0 6,3 3,3
Σύνολο Εσόδων 5.526,6 5.060,4 -466,2
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) 483,5 -454,6
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) ως % επί του ΑΕΠ 2,8 -2,7

Πηγή: ΣΥΚ.
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υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση το 2009 για τη
στήριξη της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των
δημόσιων οικονομικών. 

Σε ότι αφορά τις δαπάνες της γενικής κυβέρνη-
σης κατά την πρώτη εννιαμηνία του 2009 σε σύ-
γκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο,
καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις της τάξης των
7,5% και 8,9% στις κατηγορίες «Απολαβές προσωπι-
κού» και «Κοινωνικές παροχές» αντίστοιχα. Οι αυξή-
σεις σε αυτές τις κατηγορίες δαπανών, οι οποίες είναι
οι δύο μεγαλύτερες κατηγορίες δαπανών, θεωρού-
νται ευρέως πως δεν μπορούν να αντιστραφούν εύ-
κολα. Μεγάλη αύξηση έχει καταγραφεί επίσης και στις
δαπάνες σε κεφαλαιουχικά αγαθά, το οποίο οφείλεται
στην αυξημένη υλοποίηση του αναπτυξιακού προϋ-
πολογισμού του κράτους ως μέτρο αντιμετώπισης
της οικονομικής κρίσης.  

Τέλος πρέπει να σημειωθεί πως εάν η δημοσιο-
νομική επιδείνωση δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και
αποφασιστικά με την κατάλληλη αλλαγή πολιτικής,
τότε τα μέτρα που θα μας επιβληθούν από την ΕΕ και
σύμφωνα με το καθεστώς επιτήρησης στο οποίο θα
εισέλθουμε πολύ σύντομα, θα είναι ενδεχόμενα πιο
επώδυνα για το σύνολο του κυπριακού λαού.

Προβλέψεις
Μέσα στα πλαίσια των προβλέψεων της ΚΤΚ, βασι-
ζόμενες στις υποθέσεις εργασίας του Ευρωσυστή-
ματος, και όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στο
Οικονομικό Δελτίο το Δεκέμβριο του 2009, ο ΕνΔΤΚ
στην Κύπρο το 2009 αναμενόταν να ανέλθει στο
0,2% λόγω των χαμηλών τιμών πετρελαίου και τις
επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Το
2010 ο ΕνΔΤΚ αναμένεται να ανέλθει στο 2,6% λόγω
της επίδρασης βάσης των χαμηλότερων τιμών
πετρελαίου που καταγράφηκαν κατά το 2009, καθώς
και της αναμενόμενης αύξησης στις τιμές των μη
επεξεργασμένων τροφίμων. Το 2011  ο ΕνΔΤΚ

αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,3% αντικατο-
πτρίζοντας την επιβράδυνση που αναμένεται στο
ρυθμό αύξησης των τιμών της ενέργειας. Σε ότι
αφορά τους εθνικούς λογαριασμούς, ο πραγματικός
ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ αναμενόταν να συρρι-
κνωθεί κατά 1,3% το 2009 και να αυξηθεί κατά 0,3%
το 2010 και κατά 1,8% το 2011 (Πίνακας 3.7). Οι
προβλέψεις για το ΑΕΠ αντικατοπτρίζουν το αρνη-
τικό διεθνές κλίμα, τη μείωση στην εγχώρια ζήτηση,
όπως αυτή διαφαίνεται από την πορεία των λιανικών
πωλήσεων και των δαπανών με πιστωτικές κάρτες
(Διαγράμματα 3.10 & 3.11, σελ. 27) και τη συρρί-
κνωση στον τομέα των κατασκευών. Όλοι οι προα-
ναφερόμενοι παράγοντες επηρέασαν αρνητικά τις
προβλέψεις για το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην εγχώρια
οικονομία, που μεσολάβησαν από το Δεκέμβριο του
2009, οι υφιστάμενες προβλέψεις θεωρούνται ιδιαίτερα
αβέβαιες και ενδεχόμενα αισιόδοξες, δεδομένου του
διαφαινόμενου κινδύνου για μεγαλύτερη οικονομική
υποτονικότητα και, συνεπώς, εντονότερη αρνητική
επίδραση στην εγχώρια ζήτηση.  

Αναλυτικότερα, οι κίνδυνοι για το ρυθμό μεγέ-
θυνσης του ΑΕΠ εστιάζονται στην αβεβαιότητα που
επικρατεί για την έκταση και ένταση της εγχώριας
οικονομικής ύφεσης. Οι κίνδυνοι πηγάζουν από τη
μελλοντική πορεία της εγχώριας ζήτησης, των
συνθηκών δανεισμού, της επένδυσης, του τουρι-

Πίνακας 3.7 προβλέψεις Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου
(ετήσια μεταβολή, %)

2008 2009πρ 2010πρ 2011πρ
Eναρμονισμένος ΔΤΚ

Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2009 4,4 0,2 2,6 2,3
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 4,4 1,0 3,0 -

ΑΕΠ
Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2009 3,6 -1,3 0,3 1,8
Προβλέψεις Ιουνίου 2009 3,7 0,4 0,7 -

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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στικού και κατασκευαστικού τομέα, καθώς και του
ποσοστού ανεργίας. Επιπρόσθετα, η δημοσιο νομική
επιτήρηση κάτω από την οποία αναπόφευκτα η
Κύπρος θα ενταχθεί, αναμένεται να έχει περαιτέρω
κατασταλτικές συνέπειες στη δημόσια κατανάλωση,
στην ιδιωτική κατανάλωση και στις επενδύσεις και ως
εκ τούτου στο ΑΕΠ.  Από την άλλη, το ενδεχόμενο πιο
γρήγορης ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας
ενδέχεται να επιφέρει μεγαλύτερη αύξηση στο ρυθμό
μεγέθυνσης του ΑΕΠ μέσω, κυρίως, της αύξησης των
εξαγωγών υπηρεσιών.

Σε ότι αφορά τους κινδύνους για την τελική
έκβαση του ΕνΔΤΚ και του ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της
ενεργείας για το 2010 και 2011, σημαντικό ρόλο ανα-

μένεται να διαδραματίσει μια ενδεχόμενη εγχώρια οι-
κονομική ύφεση μεγαλύτερης έκτασης και έντασης
από αυτή που αρχικά υιοθετήθηκε, με αρνητικές επι-
πτώσεις στις τιμές των υπηρεσιών και βιομηχανικών
προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας.

Επιπρόσθετα, πιθανή περαιτέρω αύξηση της
ανεργίας και μείωση των μισθών ενδέχεται να
έχουν κατασταλτική επίδραση στον πληθωρισμό.
Σε αντίθεση, μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές του
πετρελαίου, των αγροτικών προϊόντων και των
υπηρεσιών θα προκαλέσουν πληθω ριστικές πιέ-
σεις. Παράλληλα, πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται
να προκύψουν από ενδεχόμενη αύξηση στην πι-
στωτική επέκταση.
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ΔIAΓPAMMA 3.10 Λιανικές πωλήσεις

Πηγή: ΣΥΚ.
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δαπάνες κατόχων κυπριακών
πιστωτικών καρτών στην Κύπρο

δαπάνες κατόχων κυπριακών
πιστωτικών καρτών στο εξωτερικό

δαπάνες κατόχων ξένων πιστωτικών
καρτών στην Κύπρο

ΔIAΓPAMMA 3.11 Δαπάνες κατόχων πιστωτικών καρτών
(συσσωρευμένη ετήσια μεταβολή περιόδου από Ιανουάριο) 

Πηγή: JCC Payments System Ltd. 
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4.1 Ρύθμιση και Εποπτεία του Τραπεζικού Τομέα
Εποπτεία τραπεζικών ιδρυμάτων
Η ΚΤΚ είναι η αρμόδια αρχή, δυνάμει των περί της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων, 2002-2007
και των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων, 1997-
2009, για την εποπτεία των τραπεζικών ιδρυμάτων,
η οποία συμπεριλαμβάνει και τη χορήγηση άδειας
για άσκηση τραπεζικών εργασιών. 

Ο εποπτικός ρόλος της KTK στο περιβάλλον
αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την παγκόσμια
οικονομία λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης
που έχει ξεσπάσει, είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι
τράπεζες καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα
περιβάλλον το οποίο, πέραν από την αβε -
βαιότητα, χαρακτηρίζεται και από οξύ αντα -
γωνισμό με έντονη την προσπάθεια για αύξηση
των μεριδίων αγοράς τους. Συνεπώς, η ΚΤΚ
εποπτεύει τα τραπεζικά ιδρύματα για να
διασφαλίσει ότι οι κίνδυνοι που αναλαμβάνονται
βρίσκονται σε αποδεκτά επίπεδα. Ο κύριος
σκοπός της εποπτείας είναι η ελαχιστοποίηση του
συστημικού κινδύνου και η διατήρηση της
σταθερότητας του τραπεζικού τομέα, έτσι ώστε να
διασφαλίζονται η εμπιστοσύνη του κοινού 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 κατευθυ-
ντήριες γραμμές της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of
European Banking Supervisors) και τους κανόνες
της ΕΕ που προωθούν την υιοθέτηση βέλτιστων
πρακτικών. Εντός των πιο πάνω πλαισίων η ΚΤΚ
εκδίδει Οδηγίες 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’ αυτήν 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,
στην εποπτεία της ΚΤΚ υπόκεινται οι θυγατρικές
εταιρείες και τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών
που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Σήμερα
λειτουργούν στην Κύπρο 43 τραπεζικά ιδρύματα.
Απ’ αυτά, 17 είναι εγκαθιδρυμένα στην Κύπρο (εκ
των οποίων 9 είναι θυγατρικές ξένων τραπεζών)
και 26 είναι υποκαταστήματα ξένων τραπεζών (εκ
των οποίων 9 είναι υποκαταστήματα τραπεζικών
ιδρυμάτων εγκαθιδρυμένων σε άλλα κράτη μέλη
της ΕΕ και 17 είναι υποκαταστήματα τραπεζικών
ιδρυμάτων εγκαθιδρυμένων σε τρίτες χώρες).
Επιπρόσθετα, λειτουργούν και 2 γραφεία
αντιπροσωπείας ξένων τραπεζών.

Κατά το υπό επισκόπηση έτος τραπεζικό
ίδρυμα από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, το οποίο
είχε εξασκήσει το δικαίωμα ελεύθερης
εγκατάστασης στην Κύπρο για παροχή τραπεζικών
υπηρεσιών μέσω υποκαταστήματος βάσει του
άρθρου 10Α των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων,
1997-2009, τερμάτισε τη λειτουργία του υποκατα -
στήματός του στην Κύπρο. Επίσης, 21 τραπεζικά
ιδρύματα από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ άσκησαν το
δικαίωμα ελεύθερης προσφοράς υπηρεσιών στην
Κύπρο, βάσει του άρθρου 10Α του πιο πάνω
Νόμου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό
τραπεζικών ιδρυμάτων από άλλα κράτη μέλη της
ΕΕ που παρέχουν υπηρεσίες στην Κύπρο χωρίς
εγκατάσταση, στα 216.

Η εποπτεία των τραπεζικών ιδρυμάτων
διενεργείται με την εφαρμογή δύο μεθόδων, που
συμπληρώνουν η μια την άλλη: (α) την παρα -
κολούθηση της συμμόρφωσης των τραπεζικών

4. Εργασiες της Τράπεζας
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ιδρυμάτων με τις Οδηγίες και Εγκυκλίους 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 τραπεζικό ίδρυμα. Συγκεκριμένα,
οι επιτόπιοι έλεγχοι επικεντρώνονται σε θέματα
οργάνωσης και διοίκησης, εσωτερικού ελέγχου,
διαχείρισης κινδύνων (πιστοδοτικού, επιτοκίων,
συναλλαγματικού κ.α.) επικερδότητας/ αποδοτικό -
τητας, επάρκειας των προβλέψεων για επισφαλείς
απαιτήσεις, καθώς και σε θέματα συμμόρφωσης με
τις Οδηγίες και Εγκυκλίους της ΚΤΚ. Η ΚΤΚ
σχεδιάζει και διενεργεί τους επιτόπιους ελέγχους
της με τέτοιο τρόπο ώστε να εποπτεύονται και να
παρακολουθούνται επαρκώς οι κίνδυνοι που
αξιολογούνται ως οι ουσιαστικότεροι (risk based
bank examination). Στα πλαίσια αυτά, εξετάζει
όλους τους τομείς δραστηριότητας του κάθε
τραπεζικού ιδρύματος, εντοπίζει τους κινδύνους
που πηγάζουν από τον κάθε τομέα
δραστηριότητας και αξιολογεί την ουσιαστικότητά
τους, εφαρμόζοντας το δικό της Σύστημα
Αξιολόγησης Κινδύνων. Επιπρόσθετα, τα επίπεδα
διαφάνειας και η πλήρης συμμόρφωση με τους
κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως
απαιτείται από τις πρόνοιες της Οδηγίας για το
Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων
Αξιολόγησης της Οργανωτικής Δομής, Εσωτερικής
Διακυβέρνησης και των Συστημάτων Εσωτερικού
Ελέγχου των Τραπεζών, είναι μεταξύ των θεμάτων
που τυγχάνουν αξιολόγησης από την ΚΤΚ. Η
συχνότητα και η ένταση του εποπτικού ελέγχου
καθορίζεται από την αρχή της αναλογικότητας
(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
Στα πλαίσια του εποπτικού της ρόλου, η ΚΤΚ
προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη
προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης
και εποπτείας των τραπεζικών ιδρυμάτων με το
αντίστοιχο πλαίσιο της ΕΕ, των κατευ -
θυντήριων γραμμών της Επιτροπής Ευρω -
παϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας καθώς
και των βασικών αρχών εποπτείας που
καθορίζει η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας
της Βασιλείας. Για το σκοπό αυτό η ΚΤΚ
ετοιμάζει προτάσεις για νέες νομοθετικές
ρυθμίσεις και εκδίδει κατά καιρούς διάφορες
Οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές και
εγκυκλίους προς τις τράπεζες. Πιο αναλυτικά:

• Τροποποίηση του περί Τραπεζικών Εργασιών
Νόμου

Τον Αύγουστο του 2009 η Βουλή των
Αντιπροσώπων θέσπισε τροποποιητικό Νόμο
των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων, 1997-2008,
με τον οποίο μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι
διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ 2007/44/ΕΚ που
αφορά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών,
ενώ αυξήθηκαν τα μέγιστα ποσοστά συμμετοχής
τράπεζας στο κεφάλαιο οποιασδήποτε
εταιρείας, άλλης από τράπεζα, σύμφωνα με τα
μέγιστα όρια που επιτρέπει η Οδηγία
2006/48/ΕΚ. Επίσης, τροποποιήθηκαν διατάξεις
που αφορούν τη γνωστοποίηση προς την ΚΤΚ
από τις τράπεζες των στοιχείων των
πραγματικών δικαιούχων που κατέχουν
τουλάχιστο 5% του κεφαλαίου κάθε τράπεζας
και μειώθηκαν τα μέγιστα όρια χρηματοδοτικών
ανοιγμάτων προς συμβούλους / έκαστο



σύμβουλο κάθε τράπεζας, τροποποίηση που θα
τεθεί σε ισχύ την 24η Ιουλίου του 2010. 

Μετά την τροποποίηση αυτή η ΚΤΚ ετοίμασε
ανεπίσημη ενοποίηση των περί Τραπεζικών
Εργασιών Νόμων, 1997-2009 η οποία τοποθετήθηκε
στην ιστοσελίδα της για διευκόλυνση των
χρηστών.

• Ο περί της Έκδοσης Ειδικών Κυβερνητικών Τίτλων
Νόμος, 2009 

Η ΚΤΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομικών προχώρησαν στην ετοιμασία του
περί της Έκδοσης Ειδικών Κυβερνητικών Τίτλων
Νόμου, 2009 καθώς και του Διατάγματος του
Υπουργού Οικονομικών δυνάμει του άρθρου 11
του ιδίου Νόμου. Ο εν λόγω Νόμος ψηφίστηκε
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 29
Οκτωβρίου του 2009 με σκοπό την ενίσχυση της
ρευστότητας της κυπριακής οικονομίας για
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς
οικονομικής κρίσης. Ο Νόμος προνοεί την έκδοση
προς τα πιστωτικά ιδρύματα ειδικών
κυβερνητικών τίτλων συνολικού ποσού μέχρι €3
δις διάρκειας μέχρι και τρία χρόνια. 

Οι τίτλοι διατίθενται έναντι καταβολής
σχετικής προμήθειας και επαρκών εξασφαλίσεων
στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί
στην Κυπριακή Δημοκρατία και έλαβαν άδεια
λειτουργίας από την ΚΤΚ ή τον Έφορο της
Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργα -
τικών Εταιρειών. Η κατανομή των τίτλων γίνεται
με βάση το μερίδιο που το κάθε πιστωτικό ίδρυμα
κατέχει στην εγχώρια αγορά όσον αφορά τη
χρηματοδότηση επιχειρηματικών και στεγα -
στικών δανείων. Τα δικαιούχα πιστωτικά ιδρύματα
δύνανται να χρησιμοποιούν τους τίτλους μόνο ως
εξασφάλιση για άντληση ρευστότητας από την
ΕΚΤ ή / και τη διατραπεζική αγορά. Το προϊόν της

αντλούμενης ρευστότητας δύναται να χρησι -
μοποιηθεί αποκλειστικά για χορήγηση στεγα -
στικών δανείων και δανείων προς μικρομεσαίες
επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους. Μέχρι
την 31η Δεκεμβρίου του 2009, το συνολικό ποσό
των ειδικών κυβερνητικών τίτλων που
παραχωρήθηκε στα πιστωτικά ιδρύματα ανήλθε
στα €2,2 δις.

• Εφαρμογή της Οδηγίας για τον Υπολογισμό των
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρη-
ματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006

Η ΚΤΚ συνέχισε την επικοινωνία και τις επαφές της
με τις τράπεζες αναφορικά με τη διευκρίνιση
διαφόρων πτυχών της Οδηγίας με στόχο την ορθή
και ομοιόμορφη εφαρμογή της καθώς και την
ομοιόμορφη συμπλήρωση των πινάκων
υπολογισμού του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
που υποβάλλονται στην ΚΤΚ με βάση το Κοινό
Πλαίσιο Πληροφόρησης (COREP). 

Περαιτέρω, για την εν λόγω Οδηγία έχει
ξεκινήσει προεργασία για τροποποίησή της
σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ 2009/111/ΕΚ,
διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα
μέσα του 2010.

• Τροποποίηση της Οδηγίας Πλαίσιο Αρχών Λει-
τουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της Οργα-
νωτικής Δομής, Εσωτερικής Διακυβέρνησης και
των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπε-
ζών του 2006

Η υπό αναφορά τροποποιητική Οδηγία αφορά,
κυρίως, στην εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων
αξιολόγησης της ανεξαρτησίας των Διοικητικών
Συμβούλων και της υποβολής αναφορών προς την
ΚΤΚ, καθώς επίσης και στην ενδυνάμωση της
παρουσίας και του ρόλου τους στις διάφορες
επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Περαιτέρω, θεσμοθετεί την υποχρεωτική
δημιουργία νέων επιτροπών.

Επίσης, προστέθηκε στην υπό αναφορά
Οδηγία το παράρτημα 3, με τίτλο «Κατευθυντήριες
Γραμμές για τις Πολιτικές Αμοιβών», το οποίο
καθορίζει τις αρχές για τις πολιτικές αμοιβών και
φιλοδωρημάτων των διευθυντικών στελεχών των
τραπεζών. 

• Οδηγία βάσει του περί Παρεμπόδισης και Καταπο-
λέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παρά-
νομες Δραστηριότητες Νόμου 

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ανατίθενται
στην ΚΤΚ βάσει του περί Παρεμπόδισης και
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, 2007, το
Τμήμα Εποπτείας και Ρυθμίσεως Τραπεζικών
Ιδρυμάτων επιθεωρεί τις τράπεζες και τις
Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Διαμεσολά -
βησης στη Μεταφορά Χρημάτων (ΕΠΥΔΜΕΧ) με
σκοπό την εξέταση του βαθμού συμμόρφωσής
τους με τις απαιτήσεις του Νόμου και των
Οδηγιών που εξέδωσε η ΚΤΚ για την
παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος
και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Το Φεβρουάριο του 2009, η ΚΤΚ προχώρησε
στην έκδοση νέας αναθεωρημένης Οδηγίας προς
τις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Διαμεσο -
λάβησης στη Μεταφορά Χρημάτων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του πιο πάνω Νόμου, απαιτώντας την
εισαγωγή νέων αναθεωρημένων πρακτικών και
διαδικασιών για την ενίσχυση της αποτελεσμα -
τικότητας των προληπτικών μέτρων για την
παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος
και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επίσης,
η ΚΤΚ σε συνεργασία με την Μονάδα Καταπο -
λέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) έχει
ετοιμάσει τροποποιητικό νομοσχέδιο του πιο

πάνω Νόμου, το οποίο έχει εγκριθεί από το
Υπουργικό Συμβούλιο και έχει σταλεί στη Βουλή
των Αντιπροσώπων προς ψήφιση, το οποίο
στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή υφιστάμενων
προνοιών του βασικού Νόμου και στην
εναρμόνιση του Κυπριακού Δικαίου με διάφορες
πράξεις της ΕΕ.

• Κατευθυντήριες Γραμμές προς τις τράπεζες
Κατά το υπό επισκόπηση έτος, η ΚΤΚ εξέδωσε τις
πιο κάτω Κατευθυντήριες Γραμμές: 
α) Κατευθυντήριες Γραμμές προς τις τράπεζες που

εδρεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία
αναφορικά με την υποβολή αιτήματος στην
ΚΤΚ για (i) εγκατάσταση υποκαταστήματος σε
τρίτη χώρα (ii) εγκατάσταση γραφείου
αντιπροσωπείας εκτός της Κυπριακής
Δημοκρατίας (iii) κατοχή μετοχικού κεφαλαίου
σε θυγατρική εταιρεία που θα συσταθεί και θα
διεξάγει τραπεζικές εργασίες εκτός της
Κυπριακής Δημοκρατίας και (iv) απόκτηση
ελέγχου σε τράπεζα που εδρεύει εκτός της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

β) Δήλωση πολιτικής αναφορικά με την
αδειοδότηση τραπεζών στην Κυπριακή
Δημοκρατία και Κατευθυντήριες Γραμμές
αναφορικά με τις πληροφορίες που πρέπει να
περιλαμβάνει η αίτηση για αδειοδότηση.

γ) Κατευθυντήριες Γραμμές προς πιστωτικά
ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη
της ΕΕ αναφορικά με την ελεύθερη
εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών στην
Κυπριακή Δημοκρατία.

δ) Κατευθυντήριες Γραμμές προς τις τράπεζες
που εδρεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία
αναφορικά με την ελεύθερη εγκατάσταση
και παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη-μέλη
της ΕΕ.



• Έγγραφο αναφορικά με την «Επικοινωνία της Κε-
ντρικής Τράπεζας της Κύπρου με τους Εγκεκριμέ-
νους Ελεγκτές Τραπεζών»

Σύμφωνα με το άρθρο 28(3Α) των περί Τραπεζικών
Εργασιών Νόμων, 1997-2009, οι εγκεκριμένοι
ελεγκτές τράπεζας υποχρε ούνται να γνωστοποιούν
στην ΚΤΚ αποφάσεις ή γεγονότα που έρχονται στην
αντίληψή τους κατά τη διάρκεια του ελέγχου
τράπεζας και τα οποία δυνατόν να αποτελούν
ουσιαστικές παραβιάσεις νόμου ή κανονισμών που
διέπουν την άσκηση τραπεζικών δραστη ριοτήτων
ή επηρεάζουν τη συνεχή λειτουργία της τράπεζας
ή οδηγούν σε άρνηση έγκρισης των οικονο μικών
καταστάσεων της τράπεζας ή στη διατύπωση
επιφυλάξεων στην έκθεση ελέγχου. Περαιτέρω, το
άρθρο 28 του Νόμου παρέχει τη δυνατότητα στην
ΚΤΚ να διεξάγει τριμερείς συναντήσεις με κάθε
τράπεζα και τον εγκεκριμένο ελεγκτή της καθώς
και διμερείς συναντήσεις με εγκεκριμένο ελεγκτή
τράπεζας με σκοπό συζήτηση θεμάτων που
σχετίζονται με τις εποπτικές αρμοδιότητες της ΚΤΚ.

Το έγγραφο αναφορικά με την «Επικοινωνία
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με τους
εγκεκριμένους ελεγκτές τραπεζών», το οποίο
στάληκε τόσο στις τράπεζες όσο και τους
εγκεκριμένους ελεγκτές τους, καθορίζει το
περίγραμμα και τις πρακτικές διευθετήσεις για
τη διεξαγωγή τριμερών συναντήσεων,
περιγράφει περιπτώσεις και περιστάσεις κάτω
από τις οποίες πιθανόν να συγκαλούνται
διμερείς συναντήσεις μεταξύ ΚΤΚ και
εγκεκριμένου ελεγκτή τράπεζας καθώς και
περιπτώσεις που οι εγκεκριμένοι ελεγκτές
τραπεζών υποχρεούνται να ενημερώνουν την
ΚΤΚ σύμφωνα με το άρθρο 28(3Α) του Νόμου.

Εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα
Η επιδείνωση των συνθηκών στο οικονομικό

περιβάλλον, ως απότοκο της χρηματοπιστωτικής
κρίσης που ξέσπασε προ διετίας στις ΗΠΑ, ήταν το
κυριότερο χαρακτηριστικό του 2009. Η όξυνση των
αρνητικών συνεπειών της κρίσης στην κυπριακή
αλλά και στην ελληνική οικονομία επηρέασε
δυσμενώς την κερδοφορία των τραπεζικών
ιδρυμάτων που εποπτεύονται από την ΚΤΚ.

Συγκεκριμένα, οι αρνητικές οικονομικές
συνθήκες συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση
των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις,
ενώ τα χαμηλά βασικά επιτόκια του ευρώ και
του δολαρίου, η σημαντική αύξηση των
καταθετικών επιτοκίων και η μειωμένη αύξηση
στη χορήγηση νέων χορηγήσεων, περιόρισαν
την αύξηση των καθαρών εσόδων των
τραπεζικών ιδρυμάτων. Πρέπει να σημειωθεί
όμως ότι, παρά το αρνητικό οικονομικό
περιβάλλον, οι τράπεζες που εποπτεύονται από
την ΚΤΚ παραμένουν κερδοφόρες.

Στο σημείο αυτό, σημειώνεται με ικανοποίηση
η μερική αποκλιμάκωση του ύψους των
καταθετικών επιτοκίων τα οποία είχαν φτάσει σε
ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα κατά το τέλος του 2008.
Παράλληλα όμως, εκφράζεται η ανησυχία για το
γεγονός ότι, τα καταθετικά επιτόκια παραμένουν
σχετικά ψηλά με αποτέλεσμα να δημιουργείται
αρνητική επίδραση στην πραγματική οικονομία
μέσω της μετακύλησης σημαντικού μέρους του
αυξημένου κόστους καταθέσεων στο κόστος των
τραπεζικών διευκολύνσεων. Συνεπώς, η ΚΤΚ
θεωρεί ότι η περαιτέρω μείωση των καταθετικών
επιτοκίων τόσο από τις τράπεζες όσο και από τα
ΣΠΙ θα αποβεί προς όφελος της οικονομίας και
των ιδίων.

Πέραν των πιο πάνω, σημιεώνεται με
ικανοποίηση το γεγονός ότι, παρά το δυσχερές
οικονομικό περιβάλλον, το εγχώριο τραπεζικό
σύστημα παραμένει υγιές με ισχυρή κεφαλαιακή
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επάρκεια και με ικανοποιητικό επίπεδο
ρευστότητας. Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι
προσπάθειες των τραπεζικών ιδρυμάτων το 2009
για ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης μέσω
εκδόσεων αξιογράφων και χρεογράφων
στέφθηκαν με πλήρη επιτυχία. Επιπρόσθετα,
επιτυχείς ήταν και οι προσπάθειες των
διοικήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων για
ενίσχυση της ρευστότητάς τους μέσω
τιτλοποιήσεων δανείων και εκδόσεων καλυμ -
μένων ομολόγων στην Ελλάδα. Οι εν λόγω
επιτυχείς εκδόσεις καταδεικνύουν ότι η
αξιοπιστία των κυπριακών τραπεζών στις αγορές
κεφαλαίων παραμένει άθικτη, παρά το
ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον εντός του
οποίου δραστηριοποιούνται.

Τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά
καιρούς από την ΚΤΚ επέδρασαν καταλυτικά στη
διατήρηση και διαφύλαξη της εγχώριας
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Τα εν λόγω
μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της έκθεσης
των τραπεζικών ιδρυμάτων στους κινδύνους που
συνδέονται με την αγορά ακινήτων, ως επίσης και
τη διατήρηση επαρκούς και ποιοτικής ρευστότητας
που θωρακίζει τα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να
αντιμετωπίζουν με επιτυχία ακόμα και περιόδους
σοβαρών χρηματοοικονομικών κρίσεων.

Επιπρόσθετα, η συνεχής ενδυνάμωση των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και του
πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης των
τραπεζικών ιδρυμάτων που επιτελείται, 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
και του πλαισίου διακυβέρνησης των τραπεζικών
ιδρυμάτων επιτυγχάνεται με την παρότρυνση και

την εποπτική καθοδήγησή της.
Το υπό ανασκόπηση έτος, μπορεί εύστοχα

να χαρακτηριστεί ως έτος προκλήσεων σε
σχέση με τις εργασίες των τραπεζικών ιδρυμά-
των που εποπτεύονται από την ΚΤΚ στο εξωτε-
ρικό. Οι οικονομίες των χωρών της Νοτιο ανα το-
λικής Ευρώπης και της Ελλάδας ειδικότερα,
στις οποίες δραστηριοποιούνται τα τραπεζικά
μας ιδρύ ματα, επηρεάστηκαν αρνητικά από
την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση.
Συνεπώς, οι διοικήσεις των τραπεζικών
ιδρυμάτων έχουν επικεντρωθεί σε μια συνεχή
προσπάθεια ελαχιστοποίησης των εν λόγω
αρνητικών συνεπειών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνέπειες της
χρηματοοικονομικής κρίσης παρουσιάζονται
στην ελληνική και στην κυπριακή οικονομία με
κάποια καθυστέρηση. Συνεπώς, η ΚΤΚ θα
συνεχίσει να παρακολουθεί και να εποπτεύει τις
εργασίες των τραπεζικών ιδρυμάτων, σε
συνεργασία πάντα με τις διοικήσεις τους, ώστε
να διασφαλιστεί η μέχρι σήμερα υγιής
χρηματοοικονομική τους κατάσταση.

Η ΚΤΚ αναμένει ότι το 2010 θα είναι ακόμη
ένα δύσκολο έτος για την παγκόσμια οικονομία
και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η
παγκόσμια οικονομία και οι αγορές κεφαλαίων
παραμένουν ευάλωτες, ενώ οι κίνδυνοι από τα
ιδιαίτερα ψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και
κυβερνητικά χρέη είναι αυξημένοι. Επιπρόσθετα,
οι προκλήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης
και την ανάκαμψη τόσο της κυπριακής όσο και
της ελληνικής οικονομίας είναι μεγάλες.
Παραταύτα, εκφράζεται η βεβαιότητα ότι το
τραπεζικό σύστημα της Κύπρου διαθέτει τα
απαραίτητα εχέγγυα, ήτοι ισχυρή κεφαλαιακή
βάση, επαρκή ρευστότητα και αναβαθμισμένο
πλαίσιο εσωτερικής διακυβέρνησης, για
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να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 2010
με επιτυχία. 

Συνεργασία με άλλες εγχώριες και ξένες εποπτι-
κές αρχές 
Κατά τη διάρκεια του 2009 συνεχίστηκαν οι
τακτικές συναντήσεις με τις άλλες αρμόδιες
εποπτικές αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα
της Κύπρου, με σκοπό την ανταλλαγή πληρο -
φοριών και τη συνεργασία σε θέματα κοινού
ενδιαφέροντος με βάση το μνημόνιο συνεργασίας
το οποίο είχε υπογραφεί το Νοέμβριο του 2003.
Στον τομέα συνεργασίας με ξένες εποπτικές αρχές,
η ΚΤΚ συνέχισε να συμμετέχει ενεργά στις
συναντήσεις και εργασίες της Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS),
καθώς και στις ομάδες εργασίας της πιο πάνω
Επιτροπής, 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 υποκατα -
στήματα κυπριακών τραπεζών. 

Συναφώς, κατά τη διάρκεια του υπό
επισκόπηση έτους, η ΚΤΚ επεδίωξε ενεργά τη
διαπραγμάτευση και 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 (Basel Committee on
Banking Supervision), που αποβλέπει σε πιο
αποτελεσματική εποπτεία των διασυνοριακών
δραστηριοτήτων των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένα, έχουν υπογραφεί Μνημόνια
Συνεργασίας με τις εποπτικές αρχές της Λετονίας,
του Guernsey και της Πολωνίας και έχει γίνει
αναδιατύπωση του «Μνημονίου Συνεργασίας» που
είχε υπογραφεί παλαιότερα με τη Ρουμανία,
ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό των
«Μνημονίων Συνεργασίας» που έχουν υπογραφεί
στον τομέα της εποπτείας τραπεζικών ιδρυμάτων,
σε 28. Συνεχίζεται, επίσης, η διαδικασία
διαπραγμάτευσης για τη σύναψη «Μνημονίων
Συνεργασίας» με άλλες εποπτικές αρχές του
εξωτερικού.

4.2 Διασφάλιση Χρηματοοικονομικής
Σταθερότητας

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της χρηματο-
οικονομικής σταθερότητας
Στα πλαίσια της άσκησης του ρόλου της για τη
διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματο -
οικονομικού συστήματος και σύμφωνα με το
άρθρο 6(2) των περί Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου Νόμων, 2002 - 2007, η ΚΤΚ παρακολουθεί
σε τακτική βάση τις κυκλικές και διαρθρωτικές
εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό τομέα,
πρωτίστως στο τραπεζικό σύστημα, καθώς και
το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό
περιβάλλον, με σκοπό την αξιολόγηση των
κινδύνων που απειλούν τη χρηματοοικονομική
σταθερότητα, καθώς και της ικανότητας του
τραπεζικού τομέα να αντεπεξέρχεται σε
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ενδεχόμενους κλυδωνισμούς. Η δημοσιοποίηση
των αποτελεσμάτων της πιο πάνω αξιολόγησης
γίνεται μέσω του εξαμηνιαίου Οικονομικού
Δελτίου της ΚΤΚ. Στο πιο πάνω Δελτίο
περιλαμβάνεται μια ενότητα που αφορά τις
συνθήκες χρηματοοικονομικής σταθερότητας,
στην οποία αναλύονται οι δυνητικοί κίνδυνοι για
τη σταθερότητα του εγχώριου χρηματο -
οικονομικού συστήματος που πηγάζουν από το
μακροοικονομικό και χρηματο οικονομικό
περιβάλλον, με έμφαση στους τομείς των
νοικοκυριών, των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων και των ακινήτων. Όσον αφορά το
εγχώριο χρηματοοικονομικό σύστημα, περιγρά -
φονται συνοπτικά οι κυριότερες εξελίξεις στις
χρηματοοικονομικές αγορές, καθώς και οι πιο
σημαντικές διαρθρωτικές εξελίξεις στον
τραπεζικό τομέα. Η πιο πάνω έκδοση
περιλαμβάνει, επίσης, μια ανάλυση της
χρηματοοικονομικής κατάστασης των τραπεζών,
καθώς και μια αξιολόγηση των πιο σημαντικών
δυνητικών κινδύνων που αντιμετωπίζει ο
τραπεζικός τομέας, ο οποίος αποτελεί το
μεγαλύτερο συνιστόν στοιχείο του ευρύτερου
χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου.

Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
για τον τραπεζικό τομέα
Κατά το 2009 η ΚΤΚ συνέχισε την τακτική
διεξαγωγή ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων με σκοπό την αξιολόγηση της
ικανότητας του τραπεζικού συστήματος να
αντεπεξέρχεται σε ενδεχόμενους κλυδωνισμούς.
Στις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων που διενεργήθηκαν με βάση 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
μετοχικών τίτλων) και τον κίνδυνο ρευστότητας.
Στις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων που διενεργήθηκαν με βάση την
"εκ των κάτω προς τα άνω" (bottom-up)
προσέγγιση, στις οποίες έλαβαν μέρος τέσσερις
συστημικά σημαντικές τράπεζες, εξετάστηκαν
διάφορες υποθετικές διαταραχές που αφο -
ρούσαν μεταβολές σε μεμονωμένους
παράγοντες κινδύνου, δηλαδή τον κίνδυνο
επιτοκίου, τον κίνδυνο συναλλάγματος, τον
κίνδυνο από μεταβολές στις τιμές στοιχείων
ενεργητικού (κίνδυνος από μεταβολές στις τιμές
μετοχικών τίτλων και κίνδυνος από μεταβολές
στις τιμές των ακινήτων), τον πιστωτικό κίνδυνο
και τον κίνδυνο καθαρού επιτοκιακού
περιθωρίου. Για τον κίνδυνο ρευστότητας,
εφαρμόστηκαν διάφορα σενάρια τα οποία
αφορούσαν συνδυασμούς διαταραχών.
Εξετάστηκαν, επίσης, διάφορα σενάρια που
αφορούσαν συνδυασμούς διαταραχών για όλους
τους παράγοντες κινδύνου. Τα συγκεντρωτικά
αποτελέσματα των εν λόγω ασκήσεων
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με βάση
και τις δύο προαναφερόμενες προσεγγίσεις,
έχουν καταδείξει ότι η ικανότητα του κυπριακού
τραπεζικού συστήματος να απορροφά τους
ενδεχόμενους κλυδωνισμούς παραμένει ισχυρή.

Αξιολόγηση του χρηματοοικονομικού τομέα της
Κύπρου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)
Μετά την επίσκεψη του κλιμακίου του ΔΝΤ στην
Κύπρο κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-
Οκτωβρίου του 2008, με βάση το "Financial
Sector Assessment Program (FSAP)", καθώς και



την επίσκεψη του κλιμακίου του ΔΝΤ τον Ιούνιο
του 2009, με βάση το "Άρθρο IV 2009 (2009
Article IV Consultations)", η σχετική έκθεση
αξιολόγησης της σταθερότητας του χρηματο -
οικονομικού συστήματος της Κύπρου
δημοσιοποιήθηκε από το ΔΝΤ το Νοέμβριο του
2009. Σημειώνεται ότι οι αξιολογήσεις που
διενεργούνται από το ΔΝΤ με βάση το
πρόγραμμα FSAP, στοχεύουν στην αξιο λόγηση
της σταθερότητας του χρηματο οικονομικού
συστή ματος μιας χώρας ως σύνολο και όχι των
μεμονωμένων χρηματο οικονομικών ιδρυμάτων
που λειτουργούν σ’ αυτή. Στην περίπτωση της
Κύπρου, συντονιστικό ρόλο στα πλαίσια της πιο
πάνω αξιολόγησης διαδρα μάτισε η ΚΤΚ. Τα
συνολικά αποτελέ σματα της αξιολό γησης ήταν
θετικά παρά τις κάποιες προκλήσεις που
υπάρχουν. 

Εθνική Επιτροπή Διασφάλισης Χρηματοοικονο-
μικής Σταθερότητας
Κατά το 2009 η ΚΤΚ συνέχισε να συμμετέχει, ως
Προεδρεύουσα Αρχή, στις συναντήσεις της
Εθνικής Επιτροπής Διασφάλισης Χρηματο -
οικονομικής Σταθερότητας, η οποία συστάθηκε
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 στον τομέα της διασφάλισης της
χρηματοοικονομικής σταθε ρότητας που υπο -
γράφηκε το Νοέμβριο του 2007. Στην εν λόγω
Επιτροπή συζητούνται θέματα που άπτονται της
διασφάλισης της χρηματο οικονομικής σταθερό -
τητας, περιλα μβανο μένων και θεμάτων που
αφορούν τη διαχείριση χρηματοοικονομικών
κρίσεων. Στον απόηχο της πρόσφατης

παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, ο ρόλος
της πιο πάνω Επιτροπής έχει αποκτήσει ιδιαίτερη
σημασία για τη χώρα μας.

Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων
Σειρά τροποποιήσεων στους Κανονισμούς που
διέπουν το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων δημοσι-
εύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
τον Ιούλιο του 2009 με σκοπό την βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του
πιο πάνω Σχεδίου καθώς και την εναρμόνιση με τις
απαιτήσεις της ΕΕ. Οι εν λόγω τροποποιήσεις περιε-
λάμβαναν, μεταξύ άλλων, την αύξηση του ποσού
κάλυψης ανά καταθέτη και ανά τράπεζα από €20
χιλιάδες σε €100 χιλιάδες, την κάλυψη των καταθέ-
σεων που είναι εκφρασμένα σε όλα τα νομίσματα, τη
μείωση του χρόνου καταβολής της αποζημίωσης
σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία της ΕΕ, την αύξηση
του ελάχιστου ποσού αρχικής εισφοράς και του
μέγιστου ποσοστού εισφοράς στο Ταμείο από τις
τράπεζες, την αύξηση του βασικού κεφαλαίου του
Ταμείου, την κατάργηση του μέγιστου ποσού που
δύναται να δανείζεται το Ταμείο καθώς και την
κατάργηση του ποσοστού συνασφάλισης, ούτως
ώστε οι απαιτήσεις των καταθετών για ποσά μέχρι
€100 χιλιάδες να ικανοποιούνται πλήρως. Οι πιο πάνω
τροποποιήσεις έχουν καταστήσει το Σχέδιο εφάμιλλο
άλλων Σχεδίων της ΕΕ και ιδιαίτερα του ελλαδικού,
γεγονός που κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει
της διασύνδεσης μεταξύ του κυπριακού και ελλαδικού
τραπεζικού συστήματος μέσω της παράλληλης
διασυνοριακής παρουσίας κυπριακών τραπεζών στην
Ελλάδα και ελλαδικών τραπεζών στην Κύπρο.

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και
συναντήσεις υψηλού επιπέδου
Κατά το 2009 στελέχη του Τμήματος συνέχισαν να
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συμμετέχουν ενεργά στις συναντήσεις και
εργασίες της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας
(Banking Supervision Committee) του ΕΣΚΤ,
καθώς και των ομάδων εργασίας της πιο πάνω
Επιτροπής, οι οποίες χειρίζονται θέματα που
άπτονται της διασφάλισης της χρηματο -
πιστωτικής σταθερότητας. Σημειώνεται ότι οι
όροι εντολής της εν λόγω Επιτροπής περι -
λαμβάνουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση
των κυκλικών και διαρθρωτικών εξελίξεων στον
τραπεζικό τομέα της ΕΕ από τη σκοπιά της
διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθε -
ρότητας, την ανάλυση των επιπτώσεων των
ρυθμιστικών και εποπτικών απαιτήσεων στη
σταθερότητα και τη δομή του χρηματο -
πιστωτικού συστήματος της ΕΕ, καθώς και την
προώθηση της συνεργασίας και ανταλλαγής
πληροφοριών ανάμεσα στις κεντρικές τράπεζες
και τις αρμόδιες αρχές τραπεζικής εποπτείας της
ΕΕ σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι
η διαχείριση χρηματοοικονομικών κρίσεων.
Ανώτερα στελέχη της Διεύθυνσης συμμετείχαν,
επίσης, στις τακτικές, υπό την προεδρία της ΚΤΚ,
συναντήσεις υψηλού επιπέδου όλων των εποπτικών
αρχών της χώρας μας καθώς και στις συναντήσεις
με τους εκτελεστικούς διευθυντές των εγχώριων
τραπεζών όπου, μεταξύ άλλων, συζητούνται θέματα
που άπτονται του τομέα της διασφάλισης της
χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

4.3 Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικού
Τομέα

Κατά το 2009 η Υπηρεσία Θεσμικού Πλαισίου
Χρηματοοικονομικού Τομέα, (ΥΘΠΧΤ), συνέχισε
την άσκηση των ρυθμιστικών και εποπτικών της
αρμοδιοτήτων σε εξειδικευμένους τομείς του
ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα, όπως, ο
τομέας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κεφα -

λαίων και ο τομέας έκδοσης ηλεκτρονικού
χρήματος ενώ, παράλληλα, συνέχισε να ασκεί τις
αρμοδιότητές της σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του
Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών
Τραπεζών, την παρακολούθηση, την οργάνωση και
το συντονισμό των εργασιών των Επιτροπών
Διερεύνησης Παραπόνων αναφορικά με διασυ -
νοριακά εμβάσματα και τη χρήση μέσων
ηλεκτρονικής πληρωμής. Περαιτέρω, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη Νομική Υπηρεσία της
Δημοκρατίας και άλλους αρμόδιους φορείς,
ολοκλήρωσε την εξέταση σειράς νομοθετημάτων
που αφορούν τις εργασίες:
(α) εταιρειών παροχής χρηματοδοτικής μίσθωσης˙
(β) εταιρειών παροχής υπηρεσιών εμπιστευ -

ματοδόχων, διαχειριστών επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών για το διορισμό συμβούλων
εταιρειών και

(γ) εταιρειών παροχής υπηρεσιών συναλλάγματος
άμεσης παράδοσης.
Επίσης, συνεργάστηκε με το Υπουργείο Εμπο-

ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την ετοιμα-
σία/επεξεργασία του τελικού κειμένου του
Νομοσχεδίου που θα διέπει τις Συμβάσεις Κατανα-
λωτικής Πίστης. Αναλυτικότερα, κατά το 2009 η Υπη-
ρεσία άσκησε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια
Κατά το 2009 υποβλήθηκε μεγάλος αριθμός
αιτήσεων από εταιρείες/συνεταιρισμούς για
χορήγηση άδειας άσκησης εργασιών διαχείρισης
κεφαλαίων σύμφωνα με τις πρόνοιες της
νομοθεσίας που αφορά τη σύσταση, λειτουργία
και εποπτεία των Συλλογικών Επενδυτικών
Σχεδίων. Συγκεκριμένα, κατά το υπό ανασκόπηση
έτος, αδειοδοτήθηκαν επτά νέα Διεθνή Συλλογικά



Επενδυτικά Σχέδια, εξέλιξη που ανέβασε σε σαράντα
εννέα το συνολικό αριθμό τέτοιων Σχεδίων που
λειτουργούσαν στο τέλος του 2009. Παράλληλα,
βρίσκονταν στο τελικό στάδιο της εξέτασής τους
άλλες οκτώ αιτήσεις.

Στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων που
αφορούν την εποπτεία των εν λόγω Σχεδίων, η ΚΤΚ
συνεργάστηκε στενά, καθόλη τη διάρκεια του
έτους, με τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο
Παραλήπτη και τους Θεματοφύλακες/ Εμπιστευ -
ματοδόχους των Επενδυτικών Σχεδίων.

Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος
Μέχρι το τέλος του 2009 λειτουργούσε στην
Κύπρο ένα ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, η
άδεια του οποίου χορηγήθηκε από την ΚΤΚ ενώ
άλλα οκτώ ιδρύματα με έδρες χώρες της ΕΕ
συνέχισαν να παρέχουν υπηρεσίες από το έδαφος
της Κυπριακής Δημοκρατίας στα πλαίσια της
δυνατότητας που παρέχει το κοινοτικό κεκτημένο
για ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 

Παράλληλα, η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στο
συνεχές ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από νέους
αιτητές για σύσταση Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού
Χρήματος, οργανώνοντας συναντήσεις με
ενδιαφερόμενα πρόσωπα και παρέχοντας πληρο -
φορίες και επεξηγήσεις μέσω της αποστολής
ενημερωτικού υλικού όπου περιγράφεται ο τρόπος
λειτουργίας των ιδρυμάτων αυτών και υπο -
δεικνύονται οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται για σκοπούς χορήγησης άδειας άσκησης
εργασιών, αλλά και τα πλεονεκτήματα που
παρέχονται στους κατόχους ηλεκτρονικού χρήματος.
Σημειώνεται ότι στις 10 Οκτωβρίου του 2009,
εκδόθηκε από την ΕΕ νέα Οδηγία για ρύθμιση των
εργασιών Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, η
οποία αναμένεται να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο
μέχρι τις 30 Απριλίου του 2011.

Επιτροπές διερεύνησης παραπόνων
Καθόλη τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους, η
Επιτροπή για τη Διερεύνηση Παραπόνων
αναφορικά με τη Χρήση Μέσων Ηλεκτρονικής
Πληρωμής, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της
ΚΤΚ, συνέχισε την εξέταση επίσημων καταγγελιών
που υποβλήθηκαν από πελάτες τραπεζών, οι
οποίες αφορούσαν ηλεκτρονικές συναλλαγές ή
συναλλαγές που έγιναν με μέσα ηλεκτρονικής
πληρωμής (χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες). Μέχρι
το τέλος του 2009 η Επιτροπή είχε ενώπιον της
τέσσερις καταγγελίες. 

Ταμείο αποζημίωσης επενδυτών πελατών τρα-
πεζών
Κατά το 2009 η ΥΘΠΧΠ συνέχισε να εκτελεί τα
διοικητικά της καθήκοντα που σχετίζονται με τη
λειτουργία του Ταμείου, σύμφωνα με την πολιτική
και τις σχετικές αποφάσεις της Διαχειριστικής
Επιτροπής. Επίσης, συνεργάστηκε με το Υπουργείο
Οικονομικών στα πλαίσια της μελέτης που
διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για
τροποποίηση των κανονισμών που διέπουν τη
λειτουργία των ταμείων αποζημίωσης επενδυτών.

Ρύθμιση δραστηριοτήτων εμπιστευματοδόχων
και επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών 
Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του Νομοσχεδίου για τη
Ρύθμιση των Δραστηριοτήτων Εμπιστευματοδόχων,
Διαχειριστών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων
Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για το
Διορισμό Συμβούλων Εταιρειών, σκοπός του οποίου
είναι η ρύθμιση των δραστηριοτήτων των
προσώπων που εμπλέκονται στη σύσταση ή/και
διαχείριση επιχειρήσεων ή εμπιστευμάτων.

Το τελικό κείμενο υποβλήθηκε στο Υπουργείο
Οικονομικών το οποίο, από πλευράς του,
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αναμένεται να προβεί στις δέουσες ενέργειες με
σκοπό την προώθηση του Νομοσχεδίου για
έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Υπηρεσίες παροχής συναλλάγματος άμεσης πα-
ράδοσης
Κατά τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους,
επήλθε οριστική συμφωνία/ συναντίληψη με την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε ό,τι αφορά την
αδειοδότηση καθώς επίσης την παρακολούθηση
και την εποπτεία των εργασιών προσώπων που
παρέχουν υπηρεσίες συναλ λάγματος άμεσης
παράδοσης. Στα πλαίσια της σχετικής συμφωνίας
λήφθηκε οριστική απόφαση όπως η ΚΤΚ θα
αδειοδοτεί και θα εποπτεύει νομικά πρόσωπα
που δραστηριο ποιούνται στον τομέα
συναλλάγματος, στις περιπτώσεις όπου, βάσει
της σχετικής συμφωνίας που συνάπτεται με τα
ενδια φερόμενα μέρη (πελάτες), όλες οι πράξεις
που διενεργούνται θα έχουν ως κατάληξη, την
άμεση φυσική παρά δοση του συναλλάγματος
και/ή τον άμεσο διακανονισμό της πράξης τοις
μετρητοίς εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και
την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών, ολοκληρώθηκε η επεξε ρ -
γασία / σύνταξη του Νομοσχεδίου που διέπει τις
χρηματοδοτικές μισθώσεις. Το εν λόγω Νομο -
σχέδιο, το οποίο έχει ήδη τύχει νομοτεχνικού
ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημο κρατίας,
αναμένεται να ψηφιστεί σε Νόμο από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων αρχές του 2010.

Συμβάσεις καταναλωτικής πίστης
Μετά από απόφαση του Διοικητή της ΚΤΚ,
Λειτουργός της ΥΘΠΧΤ διορίστηκε μέλος της

Επιτροπής που συστάθηκε για σκοπούς
επεξεργασίας του Νομοσχεδίου που διέπει τις
συμβάσεις καταναλωτικής πίστης. Σκοπός του
Νομοσχεδίου με το οποίο επιδιώκεται εναρμό -
νιση με αντίστοιχη Οδηγία της ΕΕ, είναι η
εξασφάλιση ενός ισορροπημένου και
ταυτόχρονα, ψηλού επιπέδου προστασίας των
καταναλωτών, οι οποίοι συνάπτουν συμφωνίες
με πιστωτικούς φορείς για παροχή οποιασ -
δήποτε μορφής πίστωσης.

Σημειώνεται ότι στην πιο πάνω Επιτροπή
συμμετέχουν επίσης, εκπρόσωποι από το
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
τις εμπορικές τράπεζες και τους Συνδέσμους
Καταναλωτών.

4.4 Συστήματα Πληρωμών και Διακανονισμού
Συναλλαγών

Τα συστήματα πληρωμών διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην οικονομία, αφού η
οικονομική δραστηριότητα καθώς επίσης η
ομαλή και εύρυθμη ανάπτυξή της στηρίζονται
στην ύπαρξη έγκαιρων, αποτελεσματικών και
ασφαλών τρόπων για τη διενέργεια πληρωμών.
Πέραν τούτου, αποτελούν και σημαντικό
παράγοντα για τη διασφάλιση της χρηματο -
οικονομικής σταθερότητας, καθόσον αποτελούν
το μέσο με το οποίο μεταδίδονται οι οικονομικές
αναταράξεις από ένα χρηματο οικονομικό τομέα σε
άλλο. Επιπλέον, η σημαντική διαχρονική αύξηση
στη δραστη ριότητα 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 που πρέπει να
διέπει τα συστήματα πληρωμών και η ύπαρξη της



αναγκαίας υποδομής για την εύρυθμη, ασφαλή
και αποδοτική λειτουργία τους, τόσο σε
ευρωπαϊκό όσο σε εθνικό επίπεδο έχουν ιδιαίτερη
σημασία. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται επίσης στην
ανάγκη για στενή συνεργασία στον τομέα των
συστημάτων πληρωμών μεταξύ των διάφορων
συμμετεχόντων. Ως εκ τούτου, προωθείται η
συνεργασία της KTK και του ευρύτερου
τραπεζικού τομέα της χώρας, για διασφάλιση της
έγκαιρης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις
εξελίξεις, τόσο αυτών που συνδέονται με τη
ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ όσο και
γενικότερα. Η ανταλλαγή πληροφοριών και ο
συντονισμός των ενεργειών όλων των
εμπλεκομένων διεξάγεται αποτελε σματικά, στα
πλαίσια διαφόρων επιτροπών, όπως, της
Συμβουλευτικής Επιτροπής Πληρωμών, της
Επιτροπής του Κυπριακού Γραφείου Συμψη -
φισμού Επιταγών και της Συντονιστικής Επιτροπής
για τη Μετάπτωση στην Ενιαία Περιοχή
Πληρωμών σε ευρώ. 

Νομικό πλαίσιο
Ο ρόλος της KTK στο χώρο των συστημάτων
πληρωμών, όπως αυτός προβλέπεται και μέσα από
το κοινοτικό κεκτημένο, έχει καθοριστεί στους περί
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμους, 2002 -
2007. Συγκεκριμένα, το άρθρο 6(2)(ε) των νόμων
καθορίζει ως μια από τις βασικές αρμοδιότητες της
ΚΤΚ την προώθηση, ρύθμιση και επίβλεψη της
ομαλής λειτουργίας συστημάτων πληρωμών και
εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 48 των ίδιων
νόμων, 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. Επιπρόσθετα, η ΚΤΚ έχει εξουσία
να εκδίδει οδηγίες για τη ρύθμιση των εργασιών
και του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων που
βρίσκονται υπό την επίβλεψή της.

Πρόσθετα, η ΚΤΚ έχει ορισθεί ως η αρμόδια
αρχή που δύναται να κηρύσσει τα συστήματα
πληρωμών και εκκαθάρισης και διακανονισμού
συναλλαγών που εμπίπτουν στις πρόνοιες των περί
του Αμετακλήτου του Διακανονισμού στα Συστήματα
Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού
Αξιογράφων Νόμων, 2003 - 2006. Ο νόμος αυτός
παρέχει, επίσης στην ΚΤΚ το δικαίωμα πρόσβασης
σε οποιανδήποτε 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 του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ),
ως συστήματα υπαγόμενα στις πρόνοιες του εν
λόγω νόμου.

Κατά το 2009 η ΚΤΚ ολοκλήρωσε την
ετοιμασία νομοσχεδίου και σχεδίου Οδηγίας για
τη μεταφορά στο κυπριακό δίκαιο της Οδηγίας
2007/64/ΕΚ της ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών
στην εσωτερική αγορά. Ο εναρμονιστικός
νόμος (ο περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμος,
2009) και η εναρμονιστική Οδηγία της ΚΤΚ
(Οδηγία για τα Ιδρύματα Πληρωμών και την
Πρόσβαση στα Συστήματα Πληρωμών)
δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας στις 27 Νοεμβρίου του 2009
οπότε και τέθηκαν σε ισχύ. Στο νόμο αυτό και
στην Οδηγία της ΚΤΚ θεσπίζονται, όπως
προβλέπεται στην Οδηγία της ΕΕ:
• οι κανόνες διαφάνειας και οι υποχρεώσεις
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ενημέρωσης που πρέπει να τηρούνται σχετικά
με τις υπηρεσίες πληρωμών,

• τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και των
παρεχόντων αυτές (τραπεζών, συνεργατικών
πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών)
ως τακτική απασχόληση ή επιχειρηματική
δραστηριότητα, και

• οι προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να
πληρούνται από τα υφιστάμενα ιδρύματα
πληρωμών καθώς και από τα ιδρύματα
πληρωμών, που αποτελούν νέους φορείς
παροχής υπηρεσιών πληρωμών, προκειμένου
να αποκτήσουν και να διατηρήσουν τη σχετική
άδεια λειτουργίας.

Συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης και διακα-
νονισμού συναλλαγών
Στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα έξι συστήματα
πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού
συναλλαγών. Αυτά αφορούν το TARGET2-CY, το
Κυπριακό Γραφείο Συμψηφισμού Επιταγών, την
Εκκαθάριση και Διακανονισμό Πληρωμών με
Τραπεζικές Κάρτες, τα Εμβάσματα Μικρής Αξίας
(JCCTransfer), τα Κυβερνητικά Εμβάσματα καθώς,
επίσης, το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό
Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ. 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 του 2007
(http://www.ecb.int/paym/market/blue/html/inde
x.en.html). Η ΚΤΚ είναι ο διαχειριστής των
συστημάτων που αφορούν το TARGET2-CY, τα
Κυβερνητικά Εμβάσματα και το Κυπριακό
Γραφείου Συμψηφισμού Επιταγών.

Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε ευρώ (SEPa - Single
Euro Payments area)
Η ΚΤΚ στηρίζει τις προσπάθειες που έχουν
τροχοδρομηθεί από τον ευρωπαϊκό τραπεζικό
τομέα, με τη στήριξη και καθοδήγηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ για
δημιουργία του ρυθμιστικού πλαισίου και των
ενοποιημένων υποδομών, που θα επιτρέψουν
τη θέσπιση ενός εκσυγχρονισμένου και
αξιόπιστου δικτύου πληρωμών μικρής αξίας, με
τελικό στόχο την εγκαθίδρυση του Ενιαίου
Χώρου Πληρωμών σε ευρώ. 

Στα πλαίσια των προσπαθειών στο 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 συμμόρφωση
με τα χρονοδιαγράμματα παροχής συμβατών με
το SEPA προϊόντων, που θα αφορούν τα
εμβάσματα, τις κάρτες πληρωμών και τις άμεσες
χρεώσεις. Η παροχή προϊόντων συμβατών με τα
δυο πρώτα προϊόντα, ξεκίνησε με επιτυχία στην
Κύπρο από τον Ιανουάριο του 2008 και έκτοτε
σημείωσε σταδιακή αύξηση. Οι συμβατές με το
SEPA άμεσες χρεώσεις αναμένεται να
προσφέρονται από τους τραπεζικούς
οργανισμούς στην Κύπρο κατά την διάρκεια του
2010. Η ΚΤΚ στηρίζει τις προσπάθειες της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη
χρήση όσο το δυνατό περισσότερων συμβατών
με το SEPA προϊόντων. Στα πλαίσια αυτά η ΚΤΚ
συνδέθηκε τον Οκτώβριο του 2009 με τον
μηχανισμό συναλλαγών RPS της Κεντρικής
Τράπεζας της Γερμανίας, για να μπορεί να
αποδέχεται κα να αποστέλλει εμβάσματα SEPA.
Όσον αφορά στις διασυνοριακές κυβερνητικές
πληρωμές, τόσο εισερχόμενα εμβάσματα όσο και



εξερχόμενες πληρωμές συντάξεων, άρχισαν το
τελευταίο τρίμηνο του 2009 να διεκπεραιώνονται
με συμβατά με το SEPA μέσα πληρωμών. Στις
εγχώριες ηλεκτρονικές κυβερνητικές πληρωμές η
χρήση του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού
IBAN είναι ήδη υποχρεωτική. 

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 στη Κύπρο. Κατά
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της αυτών
εφαρμόζει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό,
την πολιτική και τις μεθοδολογίες του
Ευρωσυστήματος.

• Αξιολόγηση του Kεντρικού Aποθετηρίου και
Kεντρικού Mητρώου Aξιών του XAK

Το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο
Αξιών του ΧΑΚ έτυχε σχετικής αξιολόγησης στα
πλαίσια ενιαίας άσκησης αξιολόγησης των
ευρωπαϊκών αποθετηρίων και των συνδέσμων
μεταξύ αυτών που διεξήχθηκε το 2008-2009, με
βάση τα πρότυπα σχετικά με τη χρήση των
συστημάτων διακανονισμού τίτλων της ΕΕ στις
πιστοδοτικές πράξεις του ΕΣΚΤ. Το Κεντρικό
Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών κρίθηκε,
όπως και κατά την προηγούμενη αξιολόγηση που
έγινε το 2007, ως αποδεκτό για διενέργεια
πιστοδοτικών πράξεων του EΣΚΤ, ενώ έγιναν
κάποιες εισηγήσεις για πλήρη συμμόρφωση με
όλα τα πρότυπα. Οι εισηγήσεις έγιναν αποδεκτές
από το Διοικητικό Συμβούλιο του XAK ενώ έχει
συμφωνηθεί χρονοδιάγραμμα μεταξύ του ΧΑΚ,
της ΚΤΚ και της ΕΚΤ για υλοποίηση των
απαιτούμενων αλλαγών, οι περισσότερες από τις

οποίες έχουν ήδη υλοποιηθεί.
• Αξιολόγηση του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφι-

σμού Επιταγών και του Συστήματος Καρτών της
JCC Payment Systems Ltd

Κατά το 2009 η ΚΤΚ άρχισε τη διαδικασία
αξιολόγησης του Κυπριακού Γραφείου Συμ -
ψηφισμού Επιταγών και του συστήματος εκκα -
θάρισης και διακανονισμού καρτών της JCC
Payment Systems Ltd. Αμφότερα έχουν ταξι -
νομηθεί από την ΚΤΚ ως λιανικά συστήματα
ουσιαστικής σημασίας και, δεδομένου ότι ο
διακανονισμός γίνεται από τη 1η Ιανουαρίου του
2008 σε ευρώ, αξιολογούνται σύμφωνα με τα
κριτήρια του Ευρωσυστήματος. Οι αξιολογήσεις
αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2010. 

• CCBM2 και T2S
Η ΚΤΚ συμμετέχει σε δυο σημαντικά έργα υποδομής
του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα συστήματα
πληρωμών και διακανονισμού συναλλαγών σε
αξιόγραφα, ήτοι το CCBM2 και το Τ2S. Σκοπός του
CCBM2 είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των
συστημάτων διαχείρισης ασφαλίσεων του
Ευρωσυστήματος. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο
καθορισμού των προδιαγραφών του συστήματος.
Το T2S σκοπεύει στην ανάπτυξη ενιαίας αγοράς σε
αξιόγραφα, μέσω της προσφοράς ενός ενιαίου
χωρίς σύνορα πανευρωπαϊκού χαρτοφυλακίου
αξιογράφων, και ενός τεχνολογικά προηγμένου
μηχανισμού διακα νονισμού, προς εξυπηρέτηση των
χρηματο οικονομικών υπηρεσιών. 

Άλλες εξελίξεις
• Επέκταση πρόσβασης στο Κεντρικό Αρχείο Πλη-

ροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών
(ΚΑΠ)

Το ΚΑΠ λειτουργεί από το 2003 υπό την αιγίδα της
ΚΤΚ, στα πλαίσια των συνεχιζόμενων προσπα -
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θειών για τη μείωση του προβλήματος που
δημιουργείται από την έκδοση ακάλυπτων
επιταγών. Σύμφωνα με τις Οδηγίες που διέπουν
τη λειτουργία του ΚΑΠ, η καταχώρηση των
εκδοτών ακάλυπτων επιταγών έχει ως συνέπεια
την παγοποίηση των τρεχούμενων λογαριασμών
τους σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. Για να
καταστεί πιο αποτρεπτικό μέτρο η καταχώρηση
κάποιου προσώπου στο ΚΑΠ, επεκτάθηκε τον
Ιούλιο του 2009 η πρόσβαση σε βασικές
πληροφορίες του Αρχείου, μέσω παροχής
υπηρεσιών σε όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. 

Στις 11 Δεκεμβρίου του 2009, οι Οδηγίες που
διέπουν το ΚΑΠ τροποποιήθηκαν για να μπορεί
να λαμβάνεται υπόψη σε μεγαλύτερο βαθμό ο
χρόνος τακτοποίησης ακάλυπτων επιταγών κατά
την αξιολόγηση διαγραφής κάποιου προσώπου
από το Αρχείο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
αποδεδειγμένης τακτοποίησης ακάλυπτων
επιταγών εντός ενός μηνός από την ημερομηνία
επιστροφής τους ως ακάλυπτες.

• TARGET2
To TARGET2 (Trans-European Automated Real-
time Gross settlement Express Transfer system)
είναι το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο
Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε
Συνεχή Χρόνο. Το TARGET2 αναπτύχθηκε από
τις κεντρικές τράπεζες της Γερμανίας, της
Γαλλίας και της Ιταλίας εκ μέρους του
Ευρωσυστήματος και τέθηκε σε εφαρμογή στις
19 Νοεμβρίου του 2007, ενώ η μετάπτωση από
το προηγούμενο σύστημα TARGET ολοκλη -
ρώθηκε το Μάιο του 2008. Το TARGET2 παρέχει
τη δυνατότητα άμεσου και αμετάκλητου
διακανονισμού πληρωμών σε ευρώ σε συνεχή
χρόνο, σε χρήμα κεντρικής τράπεζας, και
χρησιμοποιείται για το διακανονισμό των

συναλλαγών κεντρικών τραπεζών του Ευρω -
συστήματος, ως επίσης για διατραπεζικές
μεταφορές μεγάλης αξίας σε ευρώ, αλλά και
γενικότερα, για οποιεσδήποτε πληρωμές σε ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες για το TARGET2 είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ στη διεύθυνση
www.ecb.int/paym/t2/html/index.en.html.

Η Κύπρος συμμετέχει στο TARGET2 μέσω του
TARGET2-CY, το οποίο διέπεται από σχετική
οδηγία της ΚΤΚ, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 11 και του άρθρου 48(2)
των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
Νόμων, 2002 - 2007. Σχετική είναι και η οδηγία για
την Παροχή Ενδοημερήσιας Πίστωσης στους
Συμμετέχοντες στο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς
Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο
TARGET2-CY και σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα
διαχειρίζεται η ΚΤΚ, που επίσης έχει εκδοθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις των ιδίων άρθρων των
προαναφερθέντων νόμων. Εκτός από την ΚΤΚ, 14
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο
χρησιμοποιούν το TARGET2 ως άμεσοι συμμετέ -
χοντες, ενώ πέντε πιστωτικά ιδρύματα εξυπηρε -
τούνται ως έμμεσοι συμμετέχοντες μέσω άλλων
ευρωπαϊκών τραπεζών.

• Ηλεκτρονικός συμψηφισμός επιταγών
Σε συνέχεια της ψήφισης από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων της αναγκαίας τροποποίησης του
Ποινικού Κώδικα για την επιστροφή επιταγών με
ηλεκτρονικά μέσα, η ΚΤΚ προχώρησε στην
έγκριση των διαδικασιών που πρότειναν οι
ενδιαφερόμενοι τραπεζικοί οργανισμοί για την
ηλεκτρονική ανταλλαγή επιταγών. Ο σκοπός της
προσπάθειας αυτής είναι η μείωση του κόστους
επεξεργασίας των επιταγών και η μείωση του
χρόνου που απαιτείται για την εκκαθάριση των
επιταγών. Ο ηλεκτρονικός συμψηφισμός επι -
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ταγών αναμένεται να εφαρμοστεί στις αρχές του
2010, με τη συμμετοχή όλων σχεδόν των
τραπεζών που προσφέρουν βιβλιάρια επιταγών
στους πελάτες τους.

• Επιχειρήσεις διαμεσολάβησης στη μεταφορά
χρημάτων

Μέχρι την ημερομηνία της δημοσίευσης του
περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου, 2009 στις 27
Νοεμβρίου του 2009, η ρύθμιση και επίβλεψη
της παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη
μεταφορά χρημάτων, διενεργούνταν μέσα στα
πλαίσια της Οδηγίας ΚΔΠ 659/2003 η οποία είχε
εκδοθεί από τη ΚΤΚ, ενεργώντας σύμφωνα με
τις αρμοδιότητές της για ρύθμιση και επίβλεψη
των συστημάτων πληρωμών που λειτουργούν
στην Κυπριακή Δημοκρατία. Με την ενέργειά
της αυτή, η ΚΤΚ στόχευε τόσο στη διασφάλιση
των συμφερόντων των χρηστών των υπηρεσιών
αυτών, όσο και στην αποφυγή χρήσης τους για
παράνομες δραστηριότητες. Κάτω από το
πλαίσιο αυτό, η ΚΤΚ είχε παραχωρήσει άδεια
λειτουργίας σε επτά επιχειρήσεις παροχής των
εν λόγω υπηρεσιών, ενώ στις αρχές του 2009
είχε προχωρήσει στην αφαίρεση της μιας από
αυτές τις άδειες. 

Από τις 27 Νοεμβρίου του 2009, η παροχή
των υπηρεσιών αυτών ρυθμίζεται από τις
πρόνοιες του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου,
2009 και της Οδηγίας για τα Ιδρύματα
Πληρωμών και τη Πρόσβαση στα Συστήματα
Πληρωμών, 2009 ενώ το προηγούμενο πλαίσιο
συνεχίζει να ρυθμίζει τους υφιστάμενους
παρόχους των υπηρεσιών για μεταβατική
περίοδο που θα καθορίσει η ΚΤΚ, σύμφωνα με
το οποίο αυτοί υποχρεούνται να υποβάλουν
αίτηση στην ΚΤΚ για αδειοδότηση με βάση το
νέο πλαίσιο. Από τις 27 Νοεμβρίου του 2009

μέχρι το τέλος του 2009, η ΚΤΚ έχει λάβει και
αξιολογεί τέσσερις νέες αιτήσεις για
αδειοδότηση Ιδρυμάτων Πληρωμών, ενώ έλαβε
πέραν των είκοσι γνωστοποιήσεων από άλλες
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές για την πρόθεση
αδειοδοτημένων από αυτές Ιδρυμάτων
Πληρωμών να αναπτύξουν δραστηριότητα
στην Κύπρο.

4.5 Έκδοση Tραπεζογραμματίων και Kερμάτων
Eυρώ

Κατά τη διάρκεια του 2009 η αξία του νομίσματος
που εκδόθηκε από την ΚΤΚ αυξήθηκε κατά 13% και
έφθασε τα €1.383,1 εκατ. Τα τραπεζογραμμάτια των
€500 και €50 σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση και
το μερίδιό τους στο σύνολο της αξίας των
τραπεζογραμματίων αυξήθηκε σε 26,4% και 55,4%,
αντίστοιχα, από 19,4% και 48% το 2008, ενώ το
τραπεζογραμμάτιο των €10 σημείωσε σημαντική
μείωση, με επιστροφή στην ΚΤΚ πολύ μεγαλύτερου
ποσού από εκείνο που έχει εκδώσει η ΚΤΚ (negative
issuance). Η μέση αξία των τραπεζογραμματίων σε
κυκλοφορία ήταν €74,3 το 2009 σε σύγκριση με
€48,6 το 2008 (στη ζώνη του ευρώ €59,11 και €58,15
στο τέλος του 2009 και 2008, αντίστοιχα).

Αναλυτικά στοιχεία κατά αξία καθώς και
συγκριτικά στοιχεία για το 2008 φαίνονται στον
Πίνακα 4.1 (σελ. 46).

Διασφάλιση της αυθεντικότητας και ποιότητας
των τραπεζογραμματίων ευρώ στην κυκλοφορία
Όλα τα τραπεζογραμμάτια που επιστρέφονται
στην ΚΤΚ ελέγχονται για γνησιότητα και
καταλληλότητα με αυτοματοποιημένα μηχανή -
ματα σύγχρονης τεχνολογίας, προτού επανα -
τεθούν σε κυκλοφορία.

Κατά τη διάρκεια του έτους έτυχαν
επεξεργασίας 54,7 εκατ. τεμάχια τραπεζο -
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γραμματίων ευρώ, εκ των οποίων 13,9% κρίθηκαν
ακατάλληλα και αποσύρθηκαν από την
κυκλοφορία. 

Για επίτευξη του στόχου της διατήρησης της
αξιοπιστίας του νομίσματος και της ενίσχυσης της
εμπιστοσύνης του κοινού στο νόμισμα,
θεσπίστηκε από το Ευρωσύστημα το Δεκέμβριο
του 2004 το Πλαίσιο Ανακύκλωσης Τραπεζο -
γραμματίων Ευρώ, το οποίο η ΚΤΚ υιοθέτησε μετά
την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ.
Συγκεκριμένα, η ΚΤΚ εξέδωσε Οδηγία για την
εφαρμογή του υπό αναφορά Πλαισίου, σύμφωνα
με την οποία, τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλοι
φορείς που χειρίζονται κατ’ επάγγελμα μετρητά
έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν το Πλαίσιο από
την 1η Ιανουαρίου του 2010. Τούτο συνεπάγεται
έλεγχο για αυθεντικότητα και καταλληλότητα
όλων των τραπεζογραμματίων που επανεκδί -

δονται στο κοινό από τα πιστωτικά ιδρύματα,
σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα διαλογής του
Ευρωσυστήματος.

Κατά τη διάρκεια του 2009, η Ειδική Επιτροπή
που συστάθηκε με τη συμμετοχή των πιστωτικών
ιδρυμάτων για την εφαρμογή του Πλαισίου είχε
τακτικές συναντήσεις με σκοπό το συντονισμό και
την παρακολούθηση της προόδου για έγκαιρη και
σωστή εφαρμογή του Πλαισίου. 

Η ΚΤΚ διοργάνωσε, επίσης, σεμινάρια για
ταμίες πιστωτικών ιδρυμάτων για εκπαίδευση
όσον αφορά τους ελέγχους για την αυθεντικότητα
και καταλληλότητα των τραπεζογραμματίων. 

Παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ που
εντοπίστηκαν στην Κύπρο κατά το 2009
Κατά τη διάρκεια του έτους εντοπίστηκαν 604
παραχαραγμένα τεμάχια τραπεζογραμματίων ευρώ

Πίνακας 4.1 Έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ 
(τέλος περιόδου)

2009 2008
Ποσοστιαία

Ποσό Μερίδιο Ποσό Μερίδιο μεταβολή
Αξία (€ εκατ.) (%) (€ εκατ.) (%) 2009/2008
Τραπεζογραμμάτια 
€500 343,8 26,4 223,6 19,4 53,8
€200 53,4 4,1 48,2 4,2 10,8
€100 161,8 12,5 160,5 13,9 0,8
€50 720,9 55,4 552,3 48,0 30,5
€20 45,6 3,5 144,5 12,6 -68,4
€10 -31,2 -2,4 11,3 1,0 -376,1
€5 6,9 0,5 9,9 0,9 -30,3

1.301,2 100,0 1.150,3 100,0 13,1
Κέρματα
€2 38,9 47,5 33,8 46,1 15,1
€1 19,4 23,7 18,7 25,5 3,7
€0,50 9,3 11,4 8,8 12,0 5,7
€0,20 6,8 8,3 5,9 8,0 15,3
€0,10 3,9 4,8 3,2 4,4 21,9
€0,05 2,4 2,9 1,9 2,6 26,3
€0,02 0,8 1,0 0,7 1,0 14,3
€0,01 0,4 0,4 0,3 0,4 33,3

81,9 100,0 73,3 100,0 11,7
Σύνολο 1.383,1 1.223,6 13,0

Πηγή: ΚΤΚ.



διαφόρων αξιών σε σύγκριση με 576 τεμάχια το 2008.
Αναλυτικά στοιχεία ανά τρίμηνο φαίνονται

στον Πίνακα 4.2.
Η Κύπρος παρουσίασε το χαμηλότερο

ποσοστό παραχαραγμένων που αποσύρθηκαν
από την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του 2009,
το οποίο ανήλθε στο 0,06% επί του συνόλου των
παραχαραγμένων που εντοπίστηκαν από όλες τις
χώρες της ζώνης του ευρώ κατά την ίδια περίοδο.

Το τραπεζογραμμάτιο των €50 ήταν η πιο
συχνά παραχαραγμένη αξία και αντιπροσωπεύει
το 56,3% του συνόλου, ενώ οι αξίες €20, €50 και
€100 αναλογούν στο 83,3% του συνόλου.
Αναλυτικά στοιχεία φαίνονται στον Πίνακα 4.3.

Τα πλείστα παραχαραγμένα τεμάχια που
αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία, εντοπίσθηκαν
από ταμίες των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Κατά τη διάρκεια του έτους υπογράφηκε
Μνημόνιο Συνεργασίας με την Κυπριακή
Αστυνομία με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση
της συνεργασίας στον τομέα της προστασίας του
ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. 

Εξορθολογισμός του κύκλου του νομίσματος
Η ΚΤΚ, έχοντας υπόψη την εφαρμογή του Πλαισίου
Ανακύκλωσης Τραπεζογραμματίων ευρώ από την
1η Ιανουαρίου του 2010 και κατ’ επέκταση τις πολύ
μεγαλύτερες ποσότητες τραπεζογραμματίων που
θα πρέπει να διακινούνται και να τυγχάνουν
επεξεργασίας, έκρινε σκόπιμη την εισαγωγή
Σχεδίου «Νόμισμα εις διαταγή της Κεντρικής

Τράπεζας». Το Σχέδιο παρέχει ευχέρεια στις
τράπεζες να διακρατούν, υπό ορισμένους όρους,
τραπεζογραμμάτια και κέρματα για λογαριασμό
της ΚΤΚ. Στόχος του Σχεδίου είναι η δημιουργία
ενός αποδοτικότερου πλαισίου επεξεργασίας και
διοχέτευσης τραπεζογραμματίων στην αγορά,
μειώνοντας τα κόστη και ενισχύοντας την
ασφάλεια στον κύκλο του νομίσματος.

Παράλληλα η ΚΤΚ, στην προσπάθειά της για
αποτελεσματικότερη διαχείριση του νομίσματος,
αποφάσισε τη χρήση ενός νέου συστήματος
προηγμένης τεχνολογίας, γνωστού ως CashSSP,
που χρησιμοποιείται ήδη από άλλες τέσσερις
κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Σε
συνεργασία με τις κεντρικές τράπεζες του
Ευρωσυστήματος που το ανέπτυξαν και το
χρησιμοποιούν, έγινε κατά τη διάρκεια του 2009
όλη η αναγκαία προεργασία και προετοιμασία, και
το σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές
του 2010.

Νομισματικές εξελίξεις
• Αναμνηστικό κέρμα για τη 10η επέτειο της ΟΝΕ
Το πρώτο κυπριακό αναμνηστικό κέρμα ευρώ
εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2009, στο πλαίσιο
απόφασης των χωρών μελών της ζώνης του ευρώ για
έκδοση κοινού αναμνηστικού κέρματος για τη 10η
επέτειο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
(ΟΝΕ). Κόπηκαν 1 εκατ. κυπριακά αναμνηστικά
κέρματα, από τα οποία 20.000 επίλεκτης
ακυκλοφόρητης κατάστασης τοποθετήθηκαν σε
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Πίνακας 4.2 παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια
ανά τρίμηνο

Τρίμηνα
Έτος Πρώτο Δεύτερο Τρίτο Τέταρτο Σύνολο
2009 73 106 218 207 604
2008 192 116 115 153 576

Πηγή: ΚΤΚ.

Πίνακας 4.3 ποσοστό παραχαραγμένων
τραπεζογραμματίων επί του συνόλου

Αξία €5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
% επί του συνόλου 4,8 0,7 13,9 56,3 13,1 10,4 0,8

Πηγή: ΚΤΚ.
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κάψουλες για το συλλεκτικό κοινό. Από τα 20.000
κέρματα επίλεκτης κατάστασης, 7.000 τοποθετήθηκαν
σε θήκες, επίσης για διάθεση σε συλλέκτες. 

• Συλλεκτικό σετ 
Τον Οκτώβριο του 2009 η ΚΤΚ εξέδωσε συλλεκτικό
σετ των κυπριακών κερμάτων ευρώ, κοπής 2009,
σε λαμπρή ακυκλοφόρητη κατάσταση. Το σετ
περιέχει εκτός από τις οκτώ αξίες των
ευρωκερμάτων και το αναμνηστικό κέρμα που
εκδόθηκε με την ευκαιρία της 10ης επετείου της
ΟΝΕ. Το σετ παρουσιάζει τα κέρματα σε τρίπτυχο,
τοποθετημένο σε θήκη, με φιλοτέχνηση και

κείμενα που προβάλλουν αρχαία ψηφιδωτά από
την Οικία του Διόνυσου στην Πάφο. Εκδόθηκαν
15.000 σετ και διατέθηκαν με πολύ μεγάλη
επιτυχία στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

• Πωλήσεις κερμάτων ευρώ και άλλων
νομισματικών ειδών

Συνεχίστηκε και κατά το 2009 το ενδιαφέρον για τα κυ-
πριακά κέρματα ευρώ. Πωλήθηκαν, για συλλεκτικούς
σκοπούς, σε εμπόρους και συλλέκτες νομισματικών
ειδών, κυπριακά κέρματα ευρώ ακυκλοφόρητης κατά-
στασης συνολικής αξίας €1 εκατ. περίπου.

• Ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου
Τον Οκτώβριο του 2009 τέθηκε σε λειτουργία
ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου (http://eshop.
centralbank.gov.cy) για συλλεκτικά και άλλα
νομισματικά είδη που εκδίδει η ΚΤΚ. Η ιστοσελίδα
παρέχει συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση για τις
κυπριακές νομισματικές εκδόσεις και διευκολύνει
τους συλλέκτες, όπου και αν βρίσκονται, να
διεκπεραιώνουν τις αγορές τους σε κυπριακά
νομισματικά είδη.

• Βραβείο στο κυπριακό κέρμα €2
Σε διεθνή διαγωνισμό που διοργανώθηκε το 2009
από τον αμερικανικό Οργανισμό «Krause
Publications», εκδότες των «World Coin News»,
βραβεύθηκε το κυπριακό κέρμα ονομαστικής
αξίας €2 ως το καλύτερο κέρμα κυκλοφορίας.
Πρόκειται για το σύνηθες κέρμα €2 το οποίο
απεικονίζει σταυρόσχημο ειδώλιο που ανάγεται
στη χαλκολιθική εποχή (3.000 π.Χ). Το ειδώλιο
αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της προϊστορικής
τέχνης και του πολιτισμού της Κύπρου. Σύμφωνα
με το σκεπτικό της Κριτικής Επιτροπής, το κέρμα
βραβεύτηκε για την υπεροχή του από αισθητικής
άποψης, γενικότερης εμφάνισης και χρήσης ως
κέρμα κυκλοφορίας.

Απόσυρση κυπριακών λιρών
Κατά τη διάρκεια του 2009, συνεχίστηκε η
απόσυρση της κυπριακής λίρας, που
αντικαταστάθηκε από το ευρώ από την 1η
Ιανουαρίου του 2008. 

Αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία
τραπεζογραμμάτια αξίας £4,7 εκατ. (ισόποσο
€8 εκατ.) και κέρματα αξίας £0,5 εκατ. (ισόποσο
€0,9 εκατ.). Στις 31 Δεκεμβρίου του 2009, η αξία
των κυπριακών λιρών (τραπεζογραμμάτια και
κέρματα) που δεν παρουσιάστηκαν για ανταλλαγή



ανήλθε σε £65,2 εκατ. (€111,4 εκατ.) ή 10,4% του
ποσού που υπήρχε σε κυκλοφορία πριν την
εισαγωγή του ευρώ. Από το ποσό αυτό, 67%
αντιπροσωπεύει τραπεζογραμμάτια και 33%
αφορά κέρματα.

Η περίοδος ανταλλαγής των κερμάτων
κυπριακής λίρας έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2009,
ενώ για τα τραπεζογραμμάτια η ΚΤΚ θα συνεχίσει την
ανταλλαγή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2017. 

4.6 Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες
Στις 31 Δεκεμβρίου του 2009 τα διαθέσιμα της ΚΤΚ,
συμπεριλαμβανομένου και του αποθέματος σε
χρυσό αξίας €342,4 εκατ., ανέρχονταν σε €3.641,5
εκατ. σε σχέση με €3.650,6 εκατ. στο τέλος του 2008.

Το ύψος των διαθεσίμων και του χρυσού που
κατέχει η ΚΤΚ μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του
έτους λόγω 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 και συνάλλαγμα καθώς και
του χρυσού, επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση
της μακρο χρόνιας απόδοσης τους, χωρίς φυσικά
να παραγνωρίζονται άλλοι διαχρονικοί καίριας
σημασίας στόχοι που αφορούν την ασφάλεια των
διαθεσίμων και την προστασία από ενδεχόμενη
μείωση της αξίας τους. 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 αντισυμ βαλλόμενων, 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). Με τον
τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα συγκριτικής
επιμέτρησης της απόδοσης αλλά και της
αξιολόγησης των ενδεχό μενων κινδύνων των υπό
διαχείριση κεφαλαίων έναντι διαχρονικά
σταθερών παραμέτρων.

Κατά τη διάρκεια του 2009, 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 η πλέον κατάλληλη υπό τις
επικρατούσες συνθήκες επιλογή, αφού έχει
προστατεύσει την αξία των διαθεσίμων στη
δίνη της έντονης χρηματοπιστωτικής κρίσης
και των αβέβαιων διεθνών επενδυτικών
συνθηκών. Για το λόγο αυτό, οι επενδύσεις των
πραγματικών χαρτοφυλακίων, κυρίως σε υψηλής
ποιότητας κυβερνητικά χρεόγραφα και
χρεόγραφα υπερε θνικών οργανισμών, όχι μόνο
δεν κατέ γραψαν απώλειες με βάση τις αγοραίες
τιμές τους αλλά, αντιθέτως, αποκόμισαν υπεραξία.

Το όλο πλαίσιο της παρακολούθησης και του
ελέγχου των κινδύνων που σχετίζονται με τη
διαχείριση των διαθεσίμων και του χρυσού τυγχάνει
συνεχούς παρακολούθησης και αναπροσαρμόζεται
με βάση τα εκάστοτε δεδομένα.

• Συναλλαγματικός κίνδυνος
Συναλλαγματικός κίνδυνος θεωρείται ο κίνδυνος
μείωσης της αγοραίας αξίας των επενδύσεων λόγω
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της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας του
ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων στα οποία η
ΚΤΚ τηρεί διαθέσιμα.

Κατά το 2009 η συναλλαγματική κατανομή των
διαθεσίμων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη σε
σχέση με το 2008. Η ΚΤΚ τηρούσε διαθέσιμα
κυρίως σε ευρώ και δολάρια ΗΠΑ και σε μικρότερο
βαθμό σε στερλίνες. Το μεγαλύτερο μέρος του
συναλλαγματικού κινδύνου αντιμετω πίστηκε με
πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων (foreign
exchange swaps). Η στρατηγική αυτή απέτρεψε
ζημιές οι οποίες ενδεχομένως να πραγματο -
ποιούνταν εν μέσω της έντονης μεταβλητότητας
που παρατηρήθηκε κατά το 2009 στις συναλ -
λαγματικές ισοτιμίες του δολαρίου και της
στερλίνας έναντι του ευρώ.

• Επιτοκιακός κίνδυνος
Επιτοκιακός κίνδυνος θεωρείται ο κίνδυνος
μείωσης της αγοραίας αξίας των επενδύσεων λόγω
της μεταβολής των αγοραίων επιτοκίων. Με
γνώμονα τον περιορισμό του επιτοκιακού
κινδύνου εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του 2009
σταδιακή σύνδεση και προσομοίωση των
πραγματικών χαρτοφυλακίων με νέα ΣΧΑ που
είχαν χαμηλότερη σταθμική μέση διάρκεια. Η
τακτική αυτή στοχεύει, αφενός, στην αποφυγή
πραγματοποίησης υπέρμετρων ζημιών από τυχόν
μελλοντικές μειώσεις στις αγοραίες τιμές των
χρεογράφων, και αφετέρου, σε διαχρονικά
βελτιωμένη, σε σχέση με τους αναλαμβανόμενους
κινδύνους, απόδοση των διαθεσίμων. 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος περιορίστηκε
περαιτέρω το 2009 με τη διεύρυνση των
περιθωρίων απόκλισης της μέσης σταθμικής
διάρκειας των επιμέρους επενδυτικών
χαρτοφυλακίων από τη μέση σταθμική διάρκεια
των ΣΧΑ. Η εν λόγω διεύρυνση προσέδωσε την

ευχέρεια περαιτέρω περιορισμού της έκθεσης σε
επιτοκιακό κίνδυνο σε σχέση με τα ΣΧΑ.
Παράλληλα, εφαρμόστηκε, όπως και στα
προηγούμενα χρόνια, περιορισμός, ώστε το
υπόλοιπο ζωής των χρεο γράφων στα οποία
επενδύονται διαθέσιμα να μην υπερβαίνει τα πέντε
χρόνια. Τέλος, συνεχίστηκε η πρακτική διατήρησης
μέρους των επενδύσεων σε ευρώ ως επενδύσεις για
κατοχή μέχρι τη λήξη τους, περιορίζοντας περαιτέρω
την έκθεση της ΚΤΚ σε επιτοκιακό κίνδυνο.

• Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος 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 (default
risk). Ο πιστωτικός κίνδυνος περιλαμβάνει, επίσης,
τον κίνδυνο μείωσης της αξίας των επενδύσεων
λόγω υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας
εκδοτών χρεογράφων (downgrade risk). 

Κατά το 2009, περίοδο κατά την οποία οι
χρηματοπιστωτικές αγορές συνέχισαν να
παραμένουν ασταθείς, οι τοποθετήσεις σε
εμπρόθεσμες καταθέσεις διατηρήθηκαν σε
σχετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ το μεγαλύτερο
μέρος των διαθεσίμων επενδύθηκε σε
κυβερνητικά χρεόγραφα χωρών που
παρουσίαζαν, σε βάθος χρόνου, πολιτική και
οικονομική σταθερότητα και έφεραν επαρκώς
ψηλές βαθμίδες πιστοληπτικής ικανότητας.
Περαιτέρω, κατά το 2009 έχουν διενεργηθεί
μελέτες για ενδεχόμενη συμπερίληψη στα ΣΧΑ
εναλλακτικών εκδοτών (alternative issuers), με
στόχο τον εμπλουτισμό του καταλόγου των
εγκεκριμένων εκδοτών και, κατ’ επέκταση, την
περαιτέρω διασπορά των επενδυτικών επιλογών.
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• Λειτουργικός κίνδυνος
Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος μείωσης
της αγοραίας αξίας των επενδύσεων ή απώλειάς
τους λόγω λαθών που οφείλονται, είτε σε
ανεπαρκείς διαδικασίες και συστήματα, είτε στον
ανθρώπινο παράγοντα. 

Για την ομαλή και ασφαλή διαχείριση των
διαθεσίμων, εφαρμόστηκε και κατά το 2009 η
πάγια πολιτική ελαχιστοποίησης των λειτουργικών
κινδύνων και αυστηρού διαχωρισμού αρμοδιο -
τήτων σε ό,τι αφορά:
α) τη συνομολόγηση και εκτέλεση πράξεων τόσο

για επενδύσεις των διαθεσίμων και για πληρωμές
όσο και για την εφαρμογή της νομισματικής
πολιτικής του Ευρωσυστήματος˙ 

β) το διακανονισμό των συναλλαγών
γ) την παρακολούθηση των ανοικτών θέσεων για

συμμόρφωση προς τα εκάστοτε καθορισμένα
όρια και περιορισμούς.

• Νομικός κίνδυνος
Ο νομικός κίνδυνος συνίσταται στην απουσία ή
στην ανεπάρκεια νομικού πλαισίου που να
καλύπτει τις δραστηριότητες της ΚΤΚ. Στα πλαίσια
μετριασμού του κινδύνου αυτού, συνεχίστηκαν οι
διεργασίες για τη σύναψη συμβάσεων - πλαισίων
για πράξεις αντιστάθμισης σε ξένο νόμισμα και
χρυσό. Στα πλαίσια αυτά, κατά τη διάρκεια του
2009, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και έχει
υπογραφεί και τεθεί σε εφαρμογή διμερής
συμφωνία στη βάση διεθνώς αποδεκτών
προτύπων με αριθμό τραπεζικών ιδρυμάτων που
περιλαμβάνονται στον κατάλογο εγκεκριμένων
αντισυμβαλλόμενων.

Συμμετοχή στη διαχείριση των συναλλαγματι-
κών αποθεμάτων 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 συναλ -
λαγματικών αποθεμάτων της ΕΚΤ με
κοινοπρακτική διαχείριση των αναλογούντων
αποθεμάτων με την Τράπεζα της Ελλάδας.

Εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής
Εκ μέρους της ΕΚΤ, που 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. 

Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής το
2009 σημαδεύτηκε από τις έκτακτες ενέργειες του
Ευρωσυστήματος, μερικές από τις οποίες είχαν
διενεργηθεί και κατά το 2008, για αντιμετώπιση
των δυσμενών και ασταθών συνθηκών που
επικρατούσαν στις χρηματοπιστωτικές αγορές,
διασφαλίζοντας, πρωτίστως, την αδιάλειπτη
πρόσβαση των φερέγγυων τραπεζικών ιδρυμάτων
σε ρευστότητα. Στα πλαίσια των εκτάκτων μέτρων,
πραγματοποιήθηκαν τακτικές και συμπληρω -
ματικές πράξεις ανοικτής αγοράς μέσω
δημοπρασιών σταθερού επιτοκίου με κατανομή
σε κάθε δημοπρασία όλου του αιτούμενου από τις
τράπεζες ποσού, η διεύρυνση του καταλόγου των
αποδεκτών ασφαλειών στις πιστοδοτικές πράξεις
του Ευρωσυστήματος, η διενέργεια πράξεων για
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χορήγηση ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ και
ελβετικά φράγκα και, τέλος, η διενέργεια μη
συνήθων πράξεων μακροχρόνιας αναχρηματο -
δότησης διάρκειας 12 μηνών. 

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αγοράς Καλυμμέ-
νων Ομολόγων του Ευρωσυστήματος
Από τον Ιούλιο του 2009 η ΚΤΚ συμμετέχει στο
πρόγραμμα αγοράς Καλυμμένων Ομολόγων
που εντάχθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.
Συναφώς, η ΚΤΚ ετοίμασε και εφάρμοσε
σχετικό ειδικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη
σύναψη και διακανονισμό συναλλαγών του
προγράμματος αυτού. 

4.7 Διαχείριση Δημόσιου Χρέους
Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου Νόμων, 2002-2007, η ΚΤΚ
είναι ο διαχειριστής του δημόσιου χρέους,
περιλαμβα νομένης και της έκδοσης χρεογράφων
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Υπουργικό
Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις
των περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμων,
αποφάσισε τη μεταφορά της αρμοδιότητας για τη
διαχείριση του δημόσιου χρέους από την ΚΤΚ στο
Υπουργείο Οικονομικών από την 1η Αυγούστου
του 2010. Συναφώς, η ΚΤΚ διαβεβαίωσε το
Υπουργείο Οικονομικών ότι θα καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή μεταβίβαση
της διαχείρισης του δημόσιου χρέους ενώ,
ταυτόχρονα, εξέφρασε την ετοιμότητα
ολοκλήρωσης της διαδικασίας το συντομότερο
δυνατό, ώστε να μειωθεί τυχόν αβεβαιότητα στην
αγορά κατά τη μεταβατική περίοδο. 

Κατά τη διάρκεια του 2009 η ΚΤΚ, λαμβάνοντας
υπόψη την πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, προέβη, σε πλήρη συνεννόηση με το

Υπουργείο Οικονομικών, σε όλες τις δέουσες
ενέργειες για την ικανοποίηση των χρηματο -
δοτικών αναγκών της Κυβέρνησης και την
αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου χρέους.
Συγκεκριμένα η ΚΤΚ χειρίστηκε:
• τα λειτουργικά και διαχειριστικά θέματα που

αφορούν τις εκδόσεις χρεογράφων
• την τήρηση των μητρώων κατόχων (όπου

τούτο απαιτείται)
• την καταβολή τόκου και την αποπληρωμή των

χρεογράφων στη λήξη τους
• την εξεύρεση χρηματοδοτικών πηγών από το

εξωτερικό
• τη συγκριτική αξιολόγηση χρηματοδοτικών

προτάσεων
• τη διαπραγμάτευση των σχετικών συμφωνιών
• την καταγραφή του δημόσιου χρέους.

Βασική επιδίωξη κατά τη διαχείριση του
δημόσιου χρέους ήταν η επίτευξη των πιο κάτω
στόχων:
• Η διασφάλιση ομαλής κάλυψης των εκάστοτε

χρηματοδοτικών αναγκών της Κυβέρνησης,
τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και μέσω
απρόσκοπτης πρόσβασης στις διάφορες
διεθνείς αγορές πιστώσεων και κεφαλαίων.

• Η ελαχιστοποίηση του κόστους του δημόσιου
χρέους, λαμβανομένων υπόψη τόσο των
επικρατουσών συνθηκών στην εγχώρια και
στις διεθνείς αγορές, όσο και ενός αποδεκτού
επιπέδου κινδύνου που σχετίζεται με τις
διακυμάνσεις νομισμάτων και επιτοκίων.

• Η επίτευξη μιας ισοζυγισμένης και κατά το
δυνατόν πιο μακροπρόθεσμης δομής λήξεων
του χρέους, με απώτερο στόχο την αποφυγή
συγκέντρωσης μαζικών αποπληρωμών σε
κάποιες ημερομηνίες που δυνητικά θα
επιβάρυναν απότομα τη δημοσιονομική
κατάσταση του κράτους ή θα καθιστούσαν την



αναχρηματοδότηση του χρέους πιο δύσκολη
και λιγότερο ευνοϊκή.

Κρατικά Αξιόγραφα
Μεγάλο μέρος των χρηματοδοτικών αναγκών της
Κυβέρνησης ικανοποιούνται με εκδόσεις από την
ΚΤΚ, εκ μέρους και για λογαριασμό της Κυβέρνησης,
Γραμματίων του Δημοσίου (ΓΔ), Κρατικών
Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως (ΚΟΧΑ) 2-
ετούς, 5-ετούς, 10-ετούς και 15-ετούς διάρκειας,
Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Χρεογράφων (EMTN)
και Ευρωπαϊκών Εμπορικών Χρεογράφων (ECP). Η
χρηματοδότηση των αναγκών της Κυβέρνησης μέσω
της έκδοσης ΚOXA 3-ετούς διάρκειας καθώς, επίσης,
Πιστοποιητικών Αποταμιεύσεως με 5-ετή λήξη έχει
ανασταλεί από το Σεπτέμβριο του 2007, ενώ η
έκδοση Ομολογιών Αποταμιεύσεως έχει τερματιστεί. 

Τα ΓΔ, διάρκειας 13 εβδομάδων, εκδίδονται
είτε σε σταθερές τιμές (για ικανοποίηση των
επενδυτικών αναγκών των κυβερνητικών
ταμείων των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί
στην ΚΤΚ) είτε μέσω δημοπρασίας. Τα ΓΔ 13
εβδομάδων δεν εισάγονται στο ΧΑΚ για
διαπραγμάτευση και, συνεπώς, δεν υφίσταται
δευτερογενής αγορά για αυτά. Τα ΓΔ διάρκειας 52
εβδομάδων εκδίδονται μόνο με δημοπρασία και
εισάγονται για διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ. Η
συνολική ονομαστική αξία των εκδοθέντων ΓΔ
ήταν €7.384,7 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου του 2009,
έναντι €6.637,3 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου του
2008. Κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2009, τα υπό
διαχείριση κυβερνητικά ταμεία κατείχαν ΓΔ ύψους
€7.086,7 εκατ., ενώ τα τραπεζικά ιδρύματα
κατείχαν ΓΔ ύψους €298 εκατ. Σημειώνεται ότι στη
διάρκεια του 2009 εκτός από εκδόσεις ΓΔ
διάρκειας 13 και 52 εβδομάδων έγιναν και
εκδόσεις ΓΔ με δημοπρασία, διάρκειας 35, 39
εβδομάδων και 82 ημερών. 

Τα ΚΟΧΑ 2-ετούς, 5-ετούς, 10-ετούς και 15-
ετούς διάρκειας εκδίδονται με δημοπρασία, ενώ
τα 3-ετή ΚΟΧΑ, πριν ανασταλεί η έκδοση τους,
εκδίδονταν στο άρτιο και προσφέρονταν μόνο
σε φυσικά πρόσωπα. Η έκδοση τίτλων του
δημοσίου με τη μέθοδο της δημοπρασίας
επιτρέπει στα επιτόκια δανεισμού να αντανακλούν
τις συνθήκες της αγοράς. Κατά τη διάρκεια του
2009, η ΚΤΚ διεκπεραίωσε τις εκδόσεις ΚΟΧΑ που
αναφέρονται στον Πίνακα 4.4. Στον ίδιο πίνακα
αναγράφονται επίσης οι λήξεις ΚΟΧΑ κατά τον
υπό ανασκόπηση χρόνο.

Τα χρεόγραφα που εκδίδονται με δημο -
πρασία εισάγονται και τυγχάνουν διαπραγμά -
τευσης στο ΧΑΚ. Σε περίπτωση που η ΚΤΚ κρίνει
αναγκαίο, δύναται, με βάση τους Όρους
Έκδοσης των εν λόγω χρεογράφων, να
παρεμβαίνει στη δευτερογενή αγορά για
διατήρηση ομαλών συνθηκών αγοράς. Ουδεμία
τέτοια παρέμβαση θεωρήθηκε αναγκαία κατά
τη διάρκεια του 2009.

Ο δανεισμός της Κυβέρνησης με τη μορφή
Πιστοποιητικών Αποταμιεύσεως (ΠΑ) έχει
ανασταλεί από το Σεπτέμβριο του 2007. Το
συνολικό ποσό των ΠΑ όλων των Σειρών, που δεν
είχαν εξαργυρωθεί, ήταν €66,2 εκατ. στις 31
Δεκεμβρίου του 2009, σημειώνοντας μείωση €20,8
εκατ. σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου του 2008.
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Πίνακας 4.4 Εκδόσεις/Λήξεις ΚΟχα το 2009
(€ εκατομύρια)

Τύπος Εκδόσεις Λήξεις
Χρεογράφων Αρ. Εκδόσεων Ποσό Ποσό
2-ετή(1) - - 59,8
3-ετή - - 59,1
5-ετή(1) 2 315,2 484,6
10-ετή(1) - - 106,8
15-ετή(1) - - - 
Σύνολο 315,2 710,3

Πηγή: ΚΤΚ.
1) Με δημοπρασία.
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Στον Πίνακα 4.5 παρουσιάζονται τα υπόλοιπα
όλων των επενδυτικών προϊόντων κατά την 31η
Δεκεμβρίου του 2008 και του 2009.

Το συνολικό κυβερνητικό χρέος (εξαιρουμένου
του ενδοκυβερνητικού χρέους) αυξήθηκε σε
€9.016 εκατ. στο τέλος του 2009, από €7.549,5
εκατ. στο τέλος του 2008. Η αύξηση οφείλεται
κυρίως, σε νέο δανεισμό μέσω του Προγράμματος
ΕΜΤΝ καθώς επίσης και στην έκδοση ECP. 

Το μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου
συνολικού κυβερνητικού χρέους (εξαιρουμένου
του ενδοκυβερνητικού χρέους) αποτελείται από
εκδόσεις ΚΟΧΑ. Το ποσοστό του κυβερνητικού
χρέους από εκδόσεις ΚΟΧΑ μειώθηκε στο 43,5%
του συνόλου στις 31 Δεκεμβρίου του 2009,
έναντι 59% στο τέλος του 2008 (εξαιρουμένου
του ενδοκυβερνητικού χρέους και του ειδικού
δανείου από την ΚΤΚ), ενώ η χρηματοδότηση
της Κυβέρνησης μέσω του Προγράμματος ΕΜΤΝ
αποτελούσε το 35,6%. Άλλες πηγές
χρηματοδότησης της Κυβέρνησης ήταν το
Πρόγραμμα ECP με ποσοστό 8,7%, η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και η Τράπεζα
Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης με
συνολικό ποσοστό 10,8%. Το ευρώ παραμένει το
κύριο νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένο το
κυβερνητικό χρέος με ποσοστό 99,8%.
Μικρότερα ποσά χρέους είναι εκφρασμένα σε
γεν, στερλίνα, ελβετικό φράγκο, δηνάριο
Κουβέιτ και δολάριο ΗΠΑ. 

Τα ποσοστά του κυβερνητικού χρέους με

σταθερό και διακυμαινόμενο επιτόκιο ήταν 93,3%
και 6,7%, αντίστοιχα, στις 31 Δεκεμβρίου του 2009,
σε σύγκριση με 85,7% και 14,3%, αντίστοιχα, κατά
το τέλος του 2008. Η μέση σταθμική διάρκεια και
το μέσο σταθμικό επιτόκιο του κυβερνητικού
χρέους (εξαιρουμένου του ενδοκυβερνητικού
χρέους και του ειδικού δανείου από την ΚΤΚ) ήταν
5,5 χρόνια και 4,07% αντίστοιχα, στις 31
Δεκεμβρίου του 2009, έναντι 6,6 χρόνων και
4,53%, αντίστοιχα, στο τέλος του 2008.

Για εξυπηρέτηση του κυβερνητικού χρέους,
πραγματοποιήθηκαν αποπληρωμές κεφαλαίου
ύψους €1.954,3 εκατ. και πληρωμές τόκων ύψους
€247,1 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των πλη -
ρωμών σε σχέση με τα χρεόγραφα ECP) κατά το
2009, έναντι €2.575,7 εκατ. και €324,9 εκατ.,
αντίστοιχα, το 2008. 

Στις 3 Ιουνίου του 2009, πραγματοποιήθηκε η
έκδοση ευρωχρεογράφου ΕΜΤΝ ύψους €1.500
εκατ. προς διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με
επιτόκιο που αντιστοιχούσε με 130 μονάδες βάσης
πάνω από τη μέση τιμή ανταλλαγής επιτοκιακών
υποχρεώσεων (mid-swaps). Το ευρωχρεόγραφο
έχει 4-ετή διάρκεια και φέρει ετήσιο τοκομερίδιο
3,75%. Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι
τράπεζες ΒΝP Paribas, Societe Generale και The
Royal Bank of Scotland plc., ενώ στον όμιλο των
συνδιαχειριστριών τραπεζών συμμετείχαν οι
τράπεζες Alpha Bank A.E., Τράπεζα Κύπρου
Δημόσια Εταιρεία Λτδ και Marfin Popular Bank
Public Co. Ltd. Οι μεγαλύτεροι ξένοι επενδυτές

Πίνακας 4.5 Συνολικά ποσά επενδυτικών προϊόντων
(€ εκατομύρια)

Κ Ο Χ Α
Κατά την ΓΔ 2-ετή 3-ετή 5-ετή 10-ετή 15-ετή ΠΑ EMTN ECP Σύνολο
31η Δεκ. 2008 6.637,3 59,8 145,3 1.781,7 1.321,8 204,5 87,0 1.050,0 476,4 11.763,8
31η Δεκ. 2009 7.384,7 0,0 86,3 1.612,3 1.214,9 204,5 66,2 2.550,0 625,6 13.744,5

Πηγή: ΚΤΚ.



προέρχονταν από την Ελλάδα, τη Γερμανία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία και την Ελβετία.

Αναδιοργάνωση της αγοράς κυβερνητικών χρε-
ογράφων και γραμματίων
Η ΚΤΚ και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν
αναγνωρίσει την αναγκαιότητα για
εκσυγχρονιστική αναδιοργάνωση της αγοράς
κυβερνητικών χρεογράφων και γραμματίων.
Απώτερος στόχος της αναδιοργάνωσης είναι η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ελκυστι -
κότητας των κυβερνητικών τίτλων και, κατ’
επέκταση, η μείωση του κόστους δανεισμού της
Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης, η
δημιουργία αποτελεσματικής αγοράς με επαρκή
ρευστότητα, ιδιαίτερα λόγω της υιοθέτησης του
ευρώ. Η εν λόγω αναδιοργάνωση θα περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, την εισαγωγή του θεσμού των
βασικών διαπραγματευτών, την εφαρμογή
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διεξαγωγή των
δημοπρασιών στην πρωτογενή αγορά και για τη
διαπραγμάτευσή τους στη δευτερογενή αγορά,
τον επανακαθορισμό του είδους και του μεγέθους
των προϊόντων που θα εκδίδονται, τη διενέργεια
επαναγορών / ανταλλαγών χρεογράφων κτλ.

Σχετικά με τις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις,
έχει ήδη επιτελεστεί αρκετή προεργασία, ιδιαίτερα
σε ότι αφορά την εγκαθίδρυση ηλεκτρονικής
πλατφόρμας MTS για τη διεξαγωγή των
δημοπρασιών στην πρωτογενή αγορά και τη
διαπραγμάτευση στη δευτερογενή αγορά των
χρεογράφων και των γραμματίων της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Μετά την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου για μεταφορά της διαχείρισης του
δημόσιου χρέους από την ΚΤΚ στο Υπουργείο
Οικονομικών, το έργο της αναδιοργάνωσης της
αγοράς τυγχάνει επεξεργασίας και υλοποίησης
αποκλειστικά από το Υπουργείο Οικονομικών. 

4.8 Οικονομική Έρευνα και Συναφείς
Δραστηριότητες

Το Τμήμα Οικονομικών Ερευνών (TOE) αναλύει και
παρακολουθεί σε βάθος την εγχώρια οικονομία,
την οικονομία της ζώνης του ευρώ και το διεθνές
οικονομικό περιβάλλον γενικότερα, στηριζόμενο
στη λεπτομερή ανάλυση στοιχείων και στη
διεκπεραίωση ερευνών, συμπεριλαμβανομένων
οικονομετρικών μελετών. Το αποτέλεσμα αυτής
της εργασίας αντικατοπτρίζεται εν μέρει στα
εξαμηνιαία Οικονομικά Δελτία της ΚΤΚ. Παράλληλα,
γίνετε συστηματικά ενημέρωση προς το Διοικητή
για τις οικονομικές εξελίξεις, καθώς επίσης για τις
εκτιμήσεις και προβλέψεις που αφορούν τόσο την
κυπριακή οικονομία όσο και τη ζώνη του ευρώ.
Στήριξη στο Διοικητή παρέχεται ιδιαίτερα στο
πλαίσιο της προετοιμασίας του για τις συναντήσεις
του Συμβουλίου της ΕΚΤ στις οποίες συμμετέχει
και συμβάλλει στη διαδικασία διαμόρφωσης της
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και
στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Στελέχη του
Τμήματος συμμετέχουν επίσης στην Επιτροπή
Νομισματικής Πολιτικής (ΕΝΠ) και στις ομάδες
εργασίας της, στηρίζοντας τις εργασίες για την
εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων του
Ευρωσυστήματος.

Άλλες συναφείς δραστηριότητες περιλαμ -
βάνουν: Συντονισμός των επισκέψεων που
γίνονται για τρέχοντα οικονομικά θέματα από
κλιμάκια διεθνών οργανισμών που επισκέπτονται
την Κύπρο, όπως το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και τους Οίκους
αξιολόγησης Standard & Poor's, Moody's και Fitch
και σχετικές παρουσιάσεις. Συμμετοχή στην
Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή
(Economic and Financial Committee) της ΕΕ και
την Υποεπιτροπή για θέματα ΔΝΤ (SCIMF). Στήριξη
του Διοικητή σε θέματα Τύπου, ΔΝΤ και
Κυπριακού. Επιπλέον, οργανώνονται ενημερωτικές
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παρουσιάσεις σε διάφορους φορείς όπως
κολλέγια, σχολεία, εμπορικά επιμελητήρια.

Πιο αναλυτικά, κατά το 2009 δημοσιεύθηκαν
δύο εξαμηνιαία Οικονομικά Δελτία, το πρώτο τον
Ιούνιο και το δεύτερο το Δεκέμβριο. Το
Οικονομικό Δελτίο αναφέρεται στις κυριότερες
οικονομικές εξελίξεις, τόσο στη διεθνή σκηνή όσο
και στις εγχώριες αγορές. Ιδιαίτερη έμφαση
δίδεται στην ανάλυση του πληθωρισμού στην
Κύπρο, στα νομισματικά μεγέθη αλλά και στις
εξελίξεις που αφορούν το ΑΕΠ, και γενικότερα,
τους εθνικούς λογαριασμούς. Σημειώνεται ότι το
2009 ήταν η δεύτερη χρονιά κατά την οποία
δημοσιεύτηκαν οι προβλέψεις της ΚΤΚ για την
κυπριακή οικονομία, αναλύοντας ταυτόχρονα
τους πιθανούς κινδύνους απόκλισης από το
κεντρικό σενάριο, με τη χρήση εξειδικευμένων
στατιστικών γραφημάτων (fan charts). Τα
Οικονομικά Δελτία ετοιμάζονται αρχικά στην
ελληνική και αργότερα στην αγγλική γλώσσα και
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ. Κατά το
2009 δημοσιεύτηκαν στο εν λόγω Δελτίο πέντε
εξειδικευμένες αναλύσεις που αφορούσαν θέματα
όπως οι εξελίξεις στη διεθνή χρηματοοικονομική
αρχιτεκτονική λόγω της κρίσης, η ανάλυση της
εγχώριας πιστωτικής επέκτασης, η διερεύνηση των
επιδράσεων του διεθνούς οικονομικού περιβάλ -
λοντος στην οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο, η
δειγματοληπτική έρευνα για τη μισθολογική και
τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων στην Κύπρο,
καθώς και η βιωσιμότητα των δημόσιων
οικονομικών στην Κύπρο.

Συνεχίστηκε και κατά το υπό εξέταση έτος η
στήριξη και προετοιμασία του Διοικητή για τις
συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ,
σε θέματα που άπτονται της νομισματικής
πολιτικής, καθώς και για θέματα που αφορούν τον
χρηματο πιστωτικό τομέα γενικότερα. Συγκε -

κριμένα, στα πλαίσια της προετοιμασίας του
Διοικητή για τις συναντήσεις αυτές, ετοιμάζονται
μηνιαίες παρουσιάσεις για το Διοικητή, οι οποίες
αναλύουν τις μακρο οικονομικές 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 του Τμήματος συμμετέχουν επίσης
στην ΕΝΠ του ΕΣΚΤ και στις Ομάδες Εργασίας
που υπάγονται σε αυτή και οι οποίες έχουν ως
κύριες θεματολογίες: (α) τις οικονομικές
προβλέψεις (β) την οικονομετρική μοντελο -
ποίηση και (γ) την ανάλυση των δημοσιονομικών
οικονομικών. Η Επιτροπή και οι Ομάδες Εργασίας
που υπάγονται στην ΕΝΠ του ΕΣΚΤ
παρακολουθούν τις οικονομικές και νομισματικές
εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ και γενικότερα στην
ΕΕ και ετοιμάζουν αναφορές που στηρίζουν τόσο
τις νομισματικές αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΚΤ, όσο και άλλες αποφάσεις
που αφορούν τις εξουσίες της νομισματικής
αρχής γενικότερα.

Με τη συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας
Προβλέψεων η ΚΤΚ συμμετέχει στις προβλέψεις του
Ευρωσυστήματος που καταρτίζονται δύο φορές το
χρόνο και που δημοσιεύονται τους μήνες Ιούνιο και
Δεκέμβριο κάθε έτους. Οι προβλέψεις αυτές, που
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα βασικά
μακροοικονομικά μεγέθη του ΑΕΠ, συμπεριλαμ -
βανομένων και των δημο σιονομικών μεγεθών σε
συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Δημοσιονομικών
Οικονομικών, ετοιμά ζονται υιοθετώντας κοινές
υποθέσεις εργασίας για όλες τις χώρες της ζώνης του
ευρώ, έτσι ώστε να είναι εφικτή η συγκεντρωτική
ανάλυση της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Σε αυτά
τα πλαίσια ετοιμάζονται προβλέψεις τόσο για τους
αναλυτικούς εθνικούς λογαριασμούς όσο και για



μεγέθη που αφορούν την αγορά εργασίας, το ισοζύγιο
πληρωμών και τα δημοσιονομικά μεγέθη.

Επιπρόσθετα, τέσσερις φορές το χρόνο
γίνονται προβλέψεις για τον πληθωρισμό, δύο στα
πλαίσια της ολοκληρωμένης άσκησης μακρο -
οικονομικών προβλέψεων του Ευρωσυστήματος
και δύο στα ενδιάμεσα τρίμηνα των γενικότερων
προβλέψεων. Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό
περιλαμβάνουν μηνιαίες εκτιμήσεις για τον ΕνΔΤΚ,
ο οποίος υποδιαιρείται στις κατηγορίες των
υπηρεσιών, επεξεργασμένων τροφίμων, μη
επεξεργασμένων τροφίμων, ενέργειας και
βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένης της
ενέργειας. Επίσης, γίνεται υπολογισμός για τις
επιπτώσεις στον ΕνΔΤΚ από τις καθαρές έμμεσες
φορολογίες και τις διοικητικά καθορισμένες τιμές. 

Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στην Ομάδα
Εργασίας Οικονομετρικής Μοντελοποίησης έχει
δημιουργηθεί εξειδικευμένο οικονομετρικό
μοντέλο (Multi-Country Model) με την απαι -
τουμένη υποδομή του για την εκτίμηση τεχνικών
προβλέψεων των βασικών οικονομικών μεγεθών
της κυπριακής οικονομίας. Επίσης, εκτός από τη
δημιουργία μοντέλων, η συγκεκριμένη ομάδα
υποστηρίζει και τις ανάγκες της Ομάδας Εργασίας
Προβλέψεων για τεχνικά θέματα, όπως ανάλυση
διαφόρων σεναρίων, ανανέωση των προβλε -
πόμενων ελαστικοτήτων μοντέλου, ερωτη -
ματολόγια τεχνικών θεμάτων κτλ.

Οι υποχρεώσεις του κράτους για την εφαρμογή
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που
απορρέουν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ
και της υιοθέτησης του ευρώ, έχουν αναδείξει τη
μεγάλη σημασία της δημοσιονομικής πολιτικής. Η
συμμετοχή της ΚΤΚ στην Ομάδα Εργασίας για τα
Δημόσια Οικονομικά έχει ως απόρροια την
εντατικοποίηση της παρακολούθησης των
δημοσιονομικών εξελίξεων, με στόχο τη διαμόρ -

φωση ιδίας άποψης από την KTK και τον καταρτισμό
ανεξάρτητων προβλέψεων, καθώς επίσης την
εκπόνηση διάφορων μελετών, εντός του
προαναφερθέντος πλαισίου.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2008, με την ένταξη
στο Ευρωσύστημα, διενεργείται στην Κύπρο σε
τριμηνιαία βάση η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγή -
σεων (Bank Lending Survey - "BLS") προς
κατοίκους της ζώνης του ευρώ, στο πλαίσιο
ευρύτερης αντίστοιχης έρευνας σε επίπεδο
Ευρωσυστήματος. Βασικός στόχος της έρευνας
αυτής 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 συγκεκριμένα
ΝΧΙ και τα αποτελέσματά του παρακολουθούνται
από τη Νομισματική Αρχή, σε συνάρτηση πάντα
με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του
Ευρωσυστήματος.

Το 2009 στελέχη του Τμήματος συμμετείχαν σε
διάφορες ομάδες της ΕΚΤ που συστάθηκαν για τη
μελέτη ειδικών θεμάτων για την καλύτερη
ενημέρωση και εξυπηρέτηση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Για παράδειγμα, στις συναντήσεις και
στις εργασίες του δικτύου για τη χρηματο -
οικονομική κατάσταση και τις κατανα λωτικές
συνήθειες των νοικοκυριών (Household Finance
and Consumption Network - "HFCN"). Ο στόχος
του δικτύου αυτού είναι η όλη προετοιμασία και
διαχείριση της έρευνας αυτής. Το πρώτο κύμα
αυτής της έρευνας πρόκειται να διεξαχθεί στην
Κύπρο κατά το 2010, ενώ άρχισαν κατά το υπό
εξέταση έτος εντατικές προεργασίες. Τα
αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε μελέτες προς καλύτερη
εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής.
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Η ΚΤΚ συμμετείχε επίσης στη διεκπεραίωση
έρευνας της ειδικής ομάδας εργασίας που
συστάθηκε από την ΕΚΤ με στόχο τη διερεύνηση
της αγοράς ενέργειας στις χώρες μέλη της ζώνης
του ευρώ και την ολοκλήρωση έκθεσης με στόχο
την υποβολή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το
2010. Κύριος σκοπός της εν λόγω έρευνας είναι
όπως εξακριβωθεί ο χαρακτήρας των
διακυμάνσεων των τιμών της ενέργειας και πώς
αυτές επηρεάζουν το μεσοπρόθεσμο στόχο της
νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ που είναι η
διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Ιστορικά,
οι τιμές της ενέργειας έχουν αποτελέσει πρόκληση
για την ΕΚΤ, δεδομένης της αστάθειας που
χαρακτηρίζει την κατηγορία της ενέργειας στον
ΕνΔΤΚ λόγω, κυρίως, της δαιδαλώδους φύσης των
διεθνών αγορών του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου. Ως εκ τούτου, το επίκεντρο της έρευνας και
της επικείμενης έκθεσης είναι να αναλύσει τους
καθοριστικούς παράγοντες και τις παραμέτρους
των μακροοικονομικών επιπτώσεων από τις
διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας στον ΕνΔΤΚ
και στο ΑΕΠ. Τα αποτελέσματα από την έρευνα
αναμένεται ότι θα υποβοηθήσουν την ΕΚΤ κατά τη
λήψη των αποφάσεων της νομισματικής της
πολιτικής, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης
αστάθειας στις τιμές της ενέργειας. 

Όσον αφορά άλλες μελέτες, τον Ιούλιο του
2009, μέσα στα πλαίσια της συμμετοχής της ΚΤΚ σε
δίκτυο της ΕΚΤ με σκοπό την ανάλυση της
δυναμικής των μισθών, διενεργήθηκε
δειγματοληπτική έρευνα με αντικείμενο τη
διαδικασία και τους παράγοντες που επηρεάζουν
τον καθορισμό των τιμών και μισθών στις εγχώριες
επιχειρήσεις. Η έρευνα αυτή παρουσίασε χρήσιμα
στοιχεία για κάποιες συγκεκριμένες πτυχές της
αγοράς εργασίας και του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στην Κύπρο, όπως για παράδειγμα

ο βαθμός κάλυψης των υπαλλήλων από συμβάσεις
και ΑΤΑ. Πληροφορίες για τα αποτελέσματα της
έρευνας παρατίθενται στο Οικονομικό Δελτίο του
Δεκεμβρίου του 2009 που εκδίδεται από την ΚΤΚ,
και βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ, ενώ
βρίσκεται υπό εξέλιξη περαιτέρω ανάλυση των
στοιχείων τα οποία θα δημοσιευτούν το πρώτο
εξάμηνο του 2010 στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ.
Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα
εξειδικευμένης ομάδας της ΕΚΤ, με συμμετοχή της
ΚΤΚ, που έχει ως στόχο τη διερεύνηση της σχέσης
της απόκλισης του πραγματικού από το δυνητικό
ΑΕΠ με την πρόβλεψη του πληθωρισμού.

Το 2009 συνεχίστηκαν οι εργασίες για
εκτίμηση δείκτη τιμών ακίνητης περιουσίας μέσω
συλλογής των εκτιμήσεων από τις κυπριακές
τράπεζες και αξιοποίησης άλλων σχετικών
πληροφοριών. Ο ετήσιος δείκτης τιμών ακίνητης
περιουσίας εκτιμάται από το 2002 και
δημοσιεύεται στο Οικονομικό Δελτίο της ΚΤΚ.
Επίσης, το 2009 συνεχίστηκε η μελέτη για τον
εμπλουτισμό της υφιστάμενης ανάλυσης με
δεδομένα από περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα
και τη δημιουργία περισσότερων δεικτών. Η
συλλογή των στοιχείων αυτών θα αρχίσει αρχές
του 2010, με σκοπό την καλύτερη δυνατή
πληροφόρηση γύρω από την κυπριακή αγορά
ακινήτων.

Κατά το υπό επισκόπηση έτος συνεχίστηκε η
συμμετοχή στελεχών της ΚΤΚ στην Οικονομική και
Δημοσιονομική Επιτροπή (Economic and Financial
Committee) της ΕΕ. Η EFC προετοιμάζει το έργο
του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της
ΕΕ (ECOFIN).

Το 2009 επισκέφθηκαν την Κύπρο οι οίκοι
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας
Standard & Poor's, Moody's και Fitch. Οι εν λόγω
οίκοι, σε τακτά διαστήματα, εξετάζουν την



κυπριακή οικονομία και εκδίδουν ανεξάρτητες
αξιολογήσεις. Η αντιπροσωπεία των Fitch
επισκέφθηκε την Κύπρο το Φεβρουάριο του
2009, των Standard & Poor's το Μάιο του 2009 και
των Moody's το Σεπτέμβριο του 2009. Επίσης,
οργανώθηκε επίσκεψη αξιολόγησης του
κλιμακίου του ΔΝΤ τον Ιούνιο του 2009, ενώ το
Νοέμβριο στέλεχος του ΔΝΤ επισκέφθηκε επίσης
την Κύπρο για μια σύντομη ανασκόπηση της
κυπριακής οικονομίας.

Κατά το 2009 στελέχη του Τμήματος είχαν
συστηματικά επαφές με δημοσιογράφους και
ειδησεογραφικά πρακτορεία, με στόχο την
ενημέρωση σε θέματα που άπτονται των
λειτουργιών της ΚΤΚ. Επίσης, συμμετείχαν στην
προετοιμασία του Διοικητή σε ότι αφορά τη
δημόσια επικοινωνία του με άρθρα, συνεντεύξεις
και δηλώσεις. Επιπρόσθετα, διοργανωθήκαν δύο
σεμινάρια. Το πρώτο πραγματοποιήθηκε τον
Ιούνιο του 2009 με ονομασία International
Seminar on Macroeconomics (ISOM) και σε αυτό
συμμετείχαν κορυφαίοι ακαδημαϊκοί οικονο -
μολόγοι. Το δεύτερο πραγματοποιήθηκε τον
Ιούλιο του 2009 και αφορούσε την εκτός έδρας
(Φρανκφούρτη) συνάντηση και εργαστήρι της
Ομάδας Εργασίας για τα Δημόσια Οικονομικά. 

Επιπλέον, κατά το 2009 έγιναν παρουσιάσεις
σε διάφορα εσωτερικά εργαστήρια (workshops),
με εισηγήσεις για διάφορα οικονομικά θέματα.
Πέραν τούτου, διάφορες ερευνητικές μελέτες του
προσωπικού έχουν εμφανιστεί στη σειρά
Δοκιμίων Εργασίας (Working Paper Series) της
ΚΤΚ, με θέματα που αφορούν τη νομισματική
πολιτική και το ευρώ, καθώς και την ανεργία στην
Κύπρο (σύγκριση δύο εναλλακτικών μεθόδων
μέτρησης). Τέλος, στο πλαίσιο συνεργασίας με
άλλες κεντρικές τράπεζες και ακαδημαϊκά
ιδρύματα, στελέχη της ΚΤΚ, εκπροσώπησαν την

ΚΤΚ σε διάφορα συνέδρια και σεμινάρια τόσο
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό παρουσιά -
ζοντας ερευνητικές μελέτες.

4.9 Στατιστική 
Κατά το υπό επισκόπηση έτος, το Τμήμα
Στατιστικής (ΤΣ) συνέχισε τη συλλογή,
επεξεργασία, ταξινόμηση, έλεγχο, παρουσίαση και
διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών σε σχέση
με τις νομισμα  τικές, εξωτερικές, οικονομικές,
δημοσιονομικές και άλλες στατιστικές στην ΕΚΤ
και σε άλλους χρήστες, εντός και εκτός Κύπρου,
σύμφωνα με τις κοινοτικές και διεθνείς
προδιαγραφές. Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες του
Τμήματος, στα πλαίσια της συμμόρφωσης της ΚΤΚ
σε ότι αφορά τις στατιστικές υποχρεώσεις της
Κύπρου ως προς την κάλυψη, ανάλυση και
παρουσίαση στοιχείων που απορρέουν από το
σχετικό κοινοτικό κεκτημένο, έθεσαν σε εφαρμογή
νέες έρευνες, συστήματα και διαδικασίες, ενώ
συνεχίσθηκε η προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης
της ποιότητας των παραγόμενων στοιχείων. 

Μετά από προσπάθειες αρκετών χρόνων, η
Κύπρος υιοθέτησε από την 1η Δεκεμβρίου του
2009 το Ειδικό Πρότυπο Διάδοσης Στοιχείων
(Special Data Dissemination Standard (SDDS)) του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝT). Για να
επιτευχθεί η υιοθέτηση του SDDS, καταλυτικό
ρόλο διαδραμάτισε το ΤΣ της ΚΤΚ το οποίo
επενέργησε ως συντονιστής μεταξύ των τριών
συνεργαζόμενων αρχών, δηλαδή της ΚΤΚ, του
Υπουργείου Οικονομικών και της ΣΥΚ. Η ΚΤΚ έχει
οριστεί ως ο επίσημος συντονιστής του SDDS για
την Κύπρο (official SDDS coordinator).

Με την υιοθέτηση του SDDS, η Κύπρος
δεσμεύεται ως προς τη διαφάνεια στη διάδοση
των στατιστικών στοιχείων και στην εφαρμογή
διεθνώς αναγνωρισμένων στατιστικών προτύπων,
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εξελίξεις που αναμένεται να βοηθήσουν στην
εμπέδωση της αξιοπιστίας των στατιστικών
στοιχείων της Κύπρου. Σημειώνεται ότι η
συμμετοχή στο SDDS είναι εθελοντική και μέχρι
στιγμής συμμετέχουν 66 χώρες, εκ των οποίων,
όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ.

Νομισματική χρηματοπιστωτική στατιστική 
Κατά το 2009 σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις
στον τομέα της νομισματικής χρηματοπιστωτικής
στατιστικής με κύριο άξονα την αναθεώρηση
πέντε Οδηγιών της ΚΤΚ, σύμφωνα με νέες
απαιτήσεις της ΕΚΤ και της ΕΕ αναφορικά με τα
στατιστικά στοιχεία μηνιαίας λογιστικής κατά -
στασης (ΜΛΚ), αναπροσαρμογών ροών, επιτοκίων,
κατάταξης θεσμικών μονάδων σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (EΣΛ) και
ταξινόμησης δανείων κατά οικονομική δραστη -
ριότητα με βάση το σύστημα NACE. Στόχος είναι οι
αναθεωρημένες οδηγίες να αποσταλούν το
συντομότερο στα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα (ΝΧΙ) με σκοπό την εφαρμογή τους,
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΕΚΤ, τον
Ιούνιο του 2010. Η βελτίωση της ποιότητας των
στοιχείων που παράγονται και δημοσιεύονται
συνέχισε να είναι στις προτεραιότητες του
Τμήματος και κατά το 2009. 

Η μηνιαία έκδοση με τίτλο Νομισματικές και
Χρηματοπιστωτικές Στατιστικές αναμορφώθηκε
σημαντικά και εμπλουτίστηκε ευρέως με τη
συμπερίληψη νέων πινάκων, κυρίως, σε σχέση με
τις αναλύσεις δανείων και καταθέσεων. Μια άλλη
καινοτομία που εισήχθηκε ήταν η εφαρμογή της
μεθοδολογίας της ΕΚΤ για τον υπολογισμό των
ετήσιων ρυθμών μεγέθυνσης, η οποία
χρησιμοποιεί τις μηνιαίες καθαρές ροές /
συναλλαγές για τον υπολογισμό των ετήσιων
ρυθμών μεγέθυνσης αντί των μηνιαίων

υπολοίπων. Η αναβαθμισμένη έκδοση έγινε δεκτή
με θετικά σχόλια τόσο από εσωτερικούς όσο και
από εξωτερικούς χρήστες των στοιχείων αυτών. 

Μια άλλη σημαντική εξέλιξη στον τομέα της
νομισματικής χρηματοπιστωτικής στατιστικής,
ήταν η εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚΤ/2007/8,
που αφορά τη συλλογή στοιχείων ισολογισμού και
αναπροσαρμογών ροών, σε μηνιαία βάση, από τα
επενδυτικά ταμεία. Η υποβολή γίνεται μέσω
διαδικτύου και, στη συνέχεια, γίνονται όλοι οι
απαραίτητοι έλεγχοι καθώς και η επεξεργασία των
στοιχείων στη βάση δεδομένων και το σύστημα
επεξεργασίας που έχουν αναπτυχθεί στην ΚΤΚ. Τα
στοιχεία αυτά αποστέλλονται ομαδοποιημένα
στην ΕΚΤ και, από το Δεκέμβριο του 2009,
δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΚΤ.
Επίσης, καταρτίστηκε και αποστάληκε στην ΕΚΤ ο
κατάλογος των επενδυτικών ταμείων, ο οποίος
ενημερώνεται σε τριμηνιαία βάση. 

Παράλληλα, συνεχίστηκε η υποβολή τριμη -
νιαίων στατιστικών στοιχείων ισολογισμού και
ροών προς την ΕΚΤ για κάθε κατηγορία «Λοιπών
Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών»,
εκτός των επενδυτικών ταμείων, σύμφωνα με την
Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2007/9. Επίσης,
σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚΤ, ξεκίνησε η
αποστολή στοιχείων για τον τομέα
«Ασφαλιστικές Εταιρείες και Ταμεία Προνοίας /
Συντάξεως» που αφορούν υπόλοιπα και
συναλλαγές, σε τριμηνιαία βάση. 

Κατά τη διάρκεια του 2009 συνεχίστηκε
απρόσκοπτα η διαβίβαση στην ΕΚΤ μηνιαίων και
τριμηνιαίων στοιχείων ισολογισμού και
αναπροσαρμογών ροών των ΝΧΙ και της ΚΤΚ.
Παράλληλα, στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου των
στοιχείων των ΝΧΙ, η ΚΤΚ ανάθεσε εκ νέου στους
εσωτερικούς/εξωτερικούς ελεγκτές των ΝΧΙ όπως
διεξαγάγουν ειδικούς ελέγχους και υποβάλουν



εκθέσεις αναφορικά με την ποιότητα των
στατιστικών στοιχείων ΜΛΚ, αναπροσαρμογών
ροών και επιτοκίων που υποβάλλονται στην ΚΤΚ. Οι
σχετικές εκθέσεις υποβλήθηκαν το τελευταίο
δίμηνο του 2009 και βρίσκονται υπό αξιολόγηση. Η
διεξαγωγή εντατικών ποιοτικών ελέγχων των
στοιχείων, με διάφορους τρόπους, κατά τα
τελευταία δύο χρόνια, έχει επιφέρει ουσιαστική
βελτίωση στα εν λόγω στοιχεία με προφανή
ευεργετικά αποτελέσματα για τους χρήστες.

Κατά το 2009 συνεχίστηκε, επί μηνιαίας βάσης,
η αποστολή από την ΚΤΚ προς την ΕΚΤ στατιστικών
για τα επιτόκια που εφαρμόζουν τα ΝΧΙ σε
καταθέσεις και δάνεια που αφορούν τους τομείς
«Νοικοκυριά», «Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα» και
«Μη χρηματοδοτικές εταιρείες», καθώς και η
δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ.

Πέραν των πιο πάνω, η Υπηρεσία Νομισματικής
Χρηματοπιστωτικής Στατιστικής και Χρηματο -
 οικονομικών Λογαριασμών (ΥΝΧΣ&ΧΛ) ασχολείται
με την παραγωγή και υποβολή στοιχείων που
αφορούν τις εκδόσεις τίτλων, δηλαδή χρεογράφων
και μετοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, αποστέλλονται
στην ΕΚΤ στατιστικές για τις εκδόσεις τίτλων σε
μηνιαία βάση, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια
Γραμμή ΕΚΤ/2007/9. Τα στοιχεία αυτά καλύπτουν
εκδόσεις τίτλων σε οποιοδήποτε νόμισμα από
κατοίκους Κύπρου και αφορούν όλους τους
θεσμικούς τομείς της οικονομίας. 

Κατά το υπό επισκόπηση έτος η ΥΝΧΣ&ΧΛ
ασχολήθηκε, επίσης, με διάφορες άλλες εργασίες
όπως η παραγωγή στοιχείων διάρθρωσης του
χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία
αποστέλλονται στην ΕΚΤ και την Ευρωστάτ μέσω
της ΣΥΚ και την τακτική αναθεώρηση του
Καταλόγου των ΝΧΙ. Επίσης, το 2009 έγινε η
παραγωγή και αποστολή προς την ΕΚΤ των
στατιστικών που αφορούν συστήματα πληρωμών,

με έτος αναφοράς το 2008, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της ζώνης του ευρώ.

Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί 
Στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών
λογαριασμών συνεχίστηκε η υποβολή των
στατιστικών στην ΕΚΤ, σύμφωνα με την
Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2005/13 (όπως αυτή
τροποποιήθηκε). Κατά το υπό επισκόπηση έτος,
έληξαν οι παρεκκλίσεις που δόθηκαν στην Κύπρο,
με βάση την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2007/13
και ξεκίνησε η αποστολή στοιχείων για τα
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια με
την απαιτούμενη ανάλυση. Τα στοιχεία για τον
καταρτισμό των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών
λογαριασμών αντλούνται κυρίως από τα
συστήματα συλλογής στοιχείων ισολογισμού της
ΚΤΚ, των ΝΧΙ και των επενδυτικών ταμείων.
Αξιοποιούνται, επίσης, τα στοιχεία του ισοζυγίου
πληρωμών, της διεθνούς επενδυτικής θέσης
καθώς και οι τριμηνιαίοι χρηματοοικονομικοί
λογαριασμοί του τομέα της γενικής κυβέρνησης
που καταρτίζονται από τη ΣΥΚ. Επιπλέον, η ΚΤΚ
συλλέγει σε ετήσια βάση στοιχεία από Ταμεία
Προνοίας/Συντάξεως, ενώ προβαίνει σε
επεξεργασία των στοιχείων των ετήσιων
λογαριασμών των ασφαλιστικών εταιρειών, των
κυπριακών εταιρειών παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών, ενός δείγματος μη χρηματο -
οικονομικών εταιρειών καθώς και των στοιχείων
για τους τίτλους που είναι εισηγμένοι στο ΧΑΚ.

Ισοζύγιο πληρωμών και διεθνής
επενδυτική θέση 
Κατά το υπό ανασκόπηση έτος, σημειώθηκαν
σημαντικές εξελίξεις καθ’ όσον αφορά τη συλλογή
στοιχείων στον τομέα των εξωτερικών
συναλλαγών και ιδιαίτερα των υπηρεσιών, με
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κύριο άξονα το σχεδιασμό και την εφαρμογή δύο
νέων ερευνών. Oι εν λόγω έρευνες, αποσκοπούν
στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων
στοιχείων του λογαριασμού τρεχουσών
συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών καθώς και
στη συλλογή αναλυτικότερων στοιχείων, όπως
αυτά προνοούνται από την κοινοτική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, το Φεβρουάριο του 2009
τέθηκε σε εφαρμογή η τριμηνιαία Έρευνα
Ασφαλιστικών Εταιρειών, η οποία απευθύνεται
σε εταιρείες κατοίκους Κύπρου και
εγγεγραμμένα στην Κύπρο παραρτήματα
εταιρειών μη κατοίκων Κύπρου, που προσφέ -
ρουν υπηρεσίες στον κλάδο ασφαλειών ζωής,
ή/και στο γενικό κλάδο ασφαλειών ή/και
υπηρεσίες ασφαλειομεσιτείας. 

Το Μάρτιο, τέθηκε σε εφαρμογή η εξαμηνιαία
Έρευνα Πλοιοδιαχείρισης, η οποία απευθύνεται σε
εταιρείες κατοίκους Κύπρου που προσφέρουν
υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης σε πλοιοκτήτριες
εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες τόσον στην
Κύπρο όσον και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, ακολουθώντας τις πρόνοιες του
σχετικού Κοινοτικού Κανονισμού (EΚ) αριθ.
716/2007 για τις κοινοτικές στατιστικές καθόσον
αφορά τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των
αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων και
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ακριβούς
αξιολόγησης του τρόπου διεθνούς επέκτασης των
αλλοδαπών επιχειρήσεων και της επίδρασής τους
τόσον στην κυπριακή οικονομία όσον και στην
οικονομία της ΕΕ, η ΚΤΚ προχώρησε στην
εφαρμογή ειδικής έρευνας για τη συλλογή ετήσιων
πληροφοριών για αλλοδαπές επιχειρήσεις οι
οποίες ελέγχονται (με ποσοστό συμμετοχής
τουλάχιστον ίσον με 50%) από μητρικές νομικές
οντότητες/φυσικά πρόσωπα κατοίκους Κύπρου. Τα
στοιχεία που συλλέχθηκαν, έχουν χρησιμοποιηθεί

στην ετοιμασία των στατιστικών για τη διάρθρωση
και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών
συνδεόμενων επιχειρήσεων (OFATS), σύμφωνα με
τη μεθοδολογία και το βαθμό ανάλυσης που
καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πέραν των πιο πάνω, μια άλλη σημαντική εξέλιξη
που σημειώθηκε στον τομέα των στατιστικών
εξωτερικών συναλλαγών κατά το υπό επισκόπηση
έτος ήταν η ανάπτυξη και εφαρμογή δύο νέων
ερευνών που αποσκοπούν στη συλλογή στοιχείων
για τον καταρτισμό του λογαριασμού τρεχουσών και
χρηματοοικονομικών συναλλαγών του ισοζυγίου
πληρωμών, του συναφούς εισοδήματος και της
διεθνούς επενδυτικής θέσης της Κύπρου για τις
εταιρείες που είναι μεν εγκαθιδρυμένες ή
εγγεγραμμένες στην Κύπρο αλλά δεν έχουν φυσική
παρουσία στη χώρα μας (“brass plate”).

Η πρώτη έρευνα απευθύνεται σε πλοιοκτήτριες
εταιρείες, οι οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία των
"brass plate" εταιρειών και τέθηκε σε εφαρμογή
τον Απρίλιο. Η δεύτερη έρευνα απευθύνεται σε
όλες τις εγγεγραμμένες/ εγκαθιδρυμένες στην
Κύπρο εταιρείες χωρίς φυσική παρουσία
(εξαιρουμένων των πλοιοκτητριών εταιρειών) και
έχει αποσταλεί στις εταιρείες αναφοράς για
συμπλήρωση τον Ιούνιο.

Η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και για
τις δύο έρευνες θα πραγματοποιείται σε ετήσια
βάση και αφορά στοιχεία για τις επενδύσεις, τα
εισοδήματα και τις δαπάνες των πλοιοκτητριών και
των λοιπών "brass plate" εταιρειών, στα πλαίσια
των εργασιών τους, τόσο στην Κύπρο όσον και στο
εξωτερικό. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2009 η
Υπηρεσία Ισοζυγίου Πληρωμών ασχολήθηκε με
την παραγωγή στοιχείων για το ισοζύγιο
πληρωμών και τη διεθνή επενδυτική θέση,
συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών



των “brass plate” εταιρειών για ολόκληρο το
2008. Βασική πηγή πληροφόρησης για την
παραγωγή των εν λόγω στοιχείων, αποτέλεσαν
τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα ΝΧΙ που
εδρεύουν στην Κύπρο. 

Κατά το 2009 συνεχίστηκε η συλλογή,
παραγωγή και έγκαιρη αποστολή στην ΕΚΤ
μηνιαίων και τριμηνιαίων στοιχείων για το ισοζύγιο
πληρωμών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
ακολουθούν οι χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ,
καθώς επίσης, των στατιστικών για τα
συναλλαγματικά διαθέσιμα, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του «προτύπου διεθνών διαθεσίμων»,
όπως αυτό ορίζεται στο σχετικό εγχειρίδιο του
ΔΝΤ. Επιπλέον, συνεχίστηκε η έγκαιρη υποβολή
στην Ευρωστάτ και στο ΔΝΤ των τριμηνιαίων και
ετήσιων στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωμών,
σύμφωνα με τις κοινοτικές και διεθνείς
προδιαγραφές. Παράλληλα, συνεχίστηκε η
παραγωγή της ολοκληρωμένης τριμηνιαίας και
ετήσιας κατάστασης της διεθνούς επενδυτικής
θέσης της Κύπρου αναφορικά με τις
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
των κατοίκων έναντι των κατοίκων εξωτερικού.

Το 2009 δόθηκε, επίσης, ιδιαίτερη έμφαση στη
βελτίωση των στοιχείων που δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα της ΚΤΚ. Συγκεκριμένα, αρχής
γενομένης με το έτος αναφοράς 2008, τα
παραγόμενα στοιχεία δημοσιεύονται και με το νέο
ορισμό του κατοίκου, ο οποίος τέθηκε σε
εφαρμογή την 1η Ιουλίου του 2008 (δηλαδή
περιλαμβανομένων των εταιρειών “brass plate”).

Δημοσιονομικές και γενικές οικονομικές
στατιστικές 
Κατά το υπό επισκόπηση έτος, η έγκαιρη διαβίβαση
αξιόπιστων δημοσιονομικών και άλλων
οικονομικών στατιστικών στοιχείων απέκτησε

ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα λόγω της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Οι κυβερνήσεις
των χωρών μελών της ΕΕ προέβησαν στη λήψη
ποικιλόμορφων μέτρων σε υποστήριξη των
χρηματοπιστωτικών οργανισμών των χωρών τους.
Λόγω του μεγέθους, της περιπλοκότητας, της
ιδιαιτερότητας και της συνεχούς εξέλιξης των
υποστηρικτικών αυτών μέτρων, καθώς και της τυχόν
επίπτωσης που έκαστο μέτρο θα έχει στο
δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος της
αντίστοιχης χώρας, ήταν αναγκαίος ο συντονισμός
σε κοινοτικό επίπεδο ώστε να υπάρξει ενδεδειγμένη
και ομοιόμορφη στατιστική μεταχείριση. 

Τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2009, η
Υπηρεσία Γενικής Στατιστικής της ΚΤΚ πραγμα -
τοποίησε δύο διαβιβάσεις ετήσιων δημοσιο -
νομικών στατιστικών προς την ΕΚΤ για το έτος
2008, οι οποίες περιελάμβαναν επίσης τα
αναθεωρημένα στοιχεία για την περίοδο 1995-
2007. Σημειώνεται ότι η διαβίβαση των στοιχείων
τον Οκτώβριο έγινε με βάση τη νέα μεθοδολογία
ESA 95 η οποία προνοείται στην Κατευθυντήρια
Γραμμή ΕΚΤ/2009/20. 

Οι διαβιβάσεις του 2009 περιλαμβάνουν στοιχεία
της Γενικής Κυβέρνησης όπως, των επιδράσεων των
ροών από και προς την ΕΕ, της κατανάλωσης της
Κυβέρνησης, του δημοσιονομικού ισοζυγίου και της
χρηματοδότησής του, του χρέους με βάση το σχετικό
κριτήριο του Μάαστριχτ, καθώς επίσης και του
συνολικού χρέους της Γενικής Κυβέρνησης. Κατά τη
διάρκεια του 2009 συνεχίστηκε η υποβολή προς την
ΕΚΤ των τριμηνιαίων στοιχείων για το δημόσιο χρέος
με βάση το σχετικό κριτήριο του Μάαστριχτ. Επίσης,
το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο, έγιναν διαβιβάσεις προς
την ΕΚΤ ετήσιων δημοσιονομικών στοιχείων σύμφωνα
με τις πρόνοιες της διαδικασίας υπερβολικού
ελλείμματος για την πενταετία 2005-2009.

Η ΚΤΚ συνέβαλε στην ετοιμασία της ετήσιας
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έκθεσης της ΕΚΤ για την ποιότητα των
δημοσιονομικών στοιχείων και η οποία
υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΚΤ, σε συμμόρφωση με τις πρόνοιες του
άρθρου 7 της Κατευθυντήριας Γραμμής της ΕΚΤ
για τις δημοσιονομικές στατιστικές
EΚΤ/2009/20 και ακολούθως, στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και στο Ecofin. 

Η ΚΤΚ συνέχισε να διαβιβάζει στην ΕΚΤ τα
απαιτούμενα στοιχεία για τις γενικές οικονομικές
στατιστικές. Σε αυτά τα πλαίσια, η ΚΤΚ διαβίβασε προς
την ΕΚΤ, μεταξύ άλλων, (i) την αναθεωρημένη
κατάσταση των διοικητικά καθορισμένων τιμών για την
Κύπρο, (ii) πληροφορίες και στοιχεία αναφορικά με τις
εξελίξεις στον τομέα των τιμών κατοικιών, (iii) στοιχεία
αναφορικά με τον εθνικό δείκτη απογραφής
επιχειρήσεων και (iv) το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, τον
Πυρήνα Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, τη συνολική ανεργία,
το ποσοστό ανεργίας και τις κενές θέσεις εργασίας. Η
ΚΤΚ συνέχισε, επίσης, να διαβιβάζει προς την ΕΚΤ το
Ημερολόγιο Ανακοινώσεων των 18 Προκαθο ρισμένων
Δεικτών Γενικής Οικονομικής Στατιστικής. 

Από την 1η Δεκεμβρίου του 2009 η Κύπρος
υιοθέτησε το SDDS, το οποίο προσδιορίζει τις
ακόλουθες τέσσερις διαστάσεις διάδοσης
δεδομένων: τα στοιχεία (κάλυψη, συχνότητα και
επικαιρότητα), την πρόσβαση του κοινού, την
ακεραιότητα και την ποιότητα των στοιχείων που
διαδίδονται. Με την υιοθέτηση του πιο πάνω
προτύπου, η Κύπρος έχει δεσμευθεί να τηρεί τα
πρότυπα και να παρέχει στο ΔΝΤ και στους
χρήστες μεθοδολογικές πληροφορίες για τις
πρακτικές συλλογής και διάδοσης των δεδομένων
της. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στο
κοινό μέσω του Dissemination Standards Bulletin
Board (DSBB) του ΔΝΤ.

Τα στατιστικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στο
κοινό, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, με βάση

ημερολόγιο που θα ανακοινώνεται και θα
καλύπτουν τους εξής τομείς και δεδομένα της
κυπριακής οικονομίας: πραγματικός τομέας,
δημοσιονομικός τομέας, χρηματοπιστωτικός
τομέας, εξωτερικός τομέας και δημογραφικός
τομέας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν
πρόσβαση στα πιο πάνω δεδομένα μέσω της
ιστοσελίδας της ΚΤΚ (www.centralbank.gov.cy).

4.10 Πληροφορική
Κατά το 2009 κύριες προτεραιότητες του Τμήματος
Πληροφορικής (ΤΠ) ήταν η άμεση ανταπόκριση σε
αλλαγές συστημάτων πληροφορικής που
επιβάλλονταν λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης,
η ανάπτυξη νέων συστημάτων που αφορούσαν
κυρίως λειτουργίες του Ευρωσυστήματος και η
αναβάθμιση υφισταμένων συστημάτων, κυρίως
στατιστικής, λόγω αναθεωρήσεων που προέρχονταν
από το Ευρωσύστημα.

Επίσης συνεχίστηκε η συστηματική αξιολό -
γηση και ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας,
διαθεσιμότητας και αποδοτικότητας του περιβάλ -
λοντος πληροφορικής της ΚΤΚ.

Παράλληλα συνεχίστηκε η συμμετοχή 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.

Διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων πληροφορικής
Κατά το 2009 έτυχε πλήρους εφαρμογής η
διαχείριση του χαρτοφυλακίου έργων πληρο -
φορικής μέσω διαδικασίας υποβολής, αξιολό -
γησης, καθορισμού προτεραιοτήτων και
παρακολούθησης της προόδου.

Έργα υποδομής
Αναβαθμίστηκε και ενισχύθηκε η υποδομή των



Βάσεων Δεδομένων. Η ενίσχυση κρίθηκε αναγκαία
λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου στοιχείων
των Στατιστικών εφαρμογών της ΚΤΚ καθώς και
των αναγκών για νέες εφαρμογές.

Αναβαθμίστηκε η υποδομή δικτύου του ΕΣΚΤ και
ολοκληρώθηκε το έργο CoreNet 2 που επιτρέπει την
απευθείας διασύνδεση με όλες τις κεντρικές τράπεζες
και την ΕΚΤ με αυξημένο εύρος σύνδεσης.

Επίσης είναι υπό εξέλιξη η υλοποίηση της νέας
Αρχιτεκτονικής Διαδικτύου & ESCB-Net που θα
ενισχύσει το επίπεδο ασφάλειας και απόδοσης και
θα επιτρέψει τη χρήση περισσότερων και πιο
αναβαθμισμένων υπηρεσιών Διαδικτύου. Τέλος,
υπό εξέλιξη είναι και η διασύνδεση του ΚΑΠ για
ακάλυπτες επιταγές με το σύστημα «Άρτεμις» το
οποίο θα επιτρέπει την ανταλλαγή στοιχείων που
αφορούν την οικονομική φερεγγυότητα φυσικών
και νομικών προσώπων μεταξύ τραπεζών. 

Έργα τεχνολογίας χρηστών
Αναβαθμίστηκε η υποδομή λήψης εφεδρικών
αρχείων για το περιβάλλον αυτοματοποίησης
γραφείου για την κάλυψη νέων αναγκών και τη
βελτίωση της ασφάλειας και της διαχείρισης αυτής
της υποδομής.

Επίσης ολοκληρώθηκε η παροχή πρόσβασης
στους χρήστες της ΚΤΚ στο σύστημα Διαχείρισης
Εγγράφων του ΕΣΚΤ που παρέχει τη δυνατότητα
ανεύρεσης, καταχώρησης και τροποποίησης
εγγράφων γρήγορα και ασφαλισμένα.

Επιπρόσθετα αντικαταστάθηκε μεγάλο μέρος
της τεχνολογίας των χρηστών, η οποία
περιλαμβάνει εκτυπωτές και προσωπικούς και
φορητούς υπολογιστές.

Έργα εφαρμογής / συντήρησης συστημάτων
πληροφορικής
Ολοκληρώθηκαν τα πιο κάτω:

• Η αυτοματοποίηση της συλλογής και
επεξεργασίας στοιχείων από τα Επενδυτικά
Ταμεία και η αυτόματη δημιουργία εκθέσεων
που υποβάλλονται στην ΕΚΤ.

• Η δημιουργία αυτοματοποιημένου συστή -
ματος διαχείρισης των εξασφαλίσεων της
κυβέρνησης σχετικά με τους Ειδικούς
Κυβερνητικούς Τίτλους, που εκδόθηκαν για την
αύξηση της ρευστότητας των Τραπεζικών
Ιδρυμάτων με στόχο τη μείωση των επιτοκίων.

• Η πρώτη φάση του SEPA που επιτρέπει τη
διεκπεραίωση ων πληρωμών της ΚΤΚ σε ευρώ
με τρόπο συμβατό με τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ.

• Η διασύνδεση του συστήματος CashSSP με τα
εσωτερικά συστήματα της ΚΤΚ ώστε οι
διαδικασίες να ολοκληρώνονται με αυτοματο -
ποιημένο τρόπο.

• Η αναβάθμιση των στατιστικών συστημάτων
στην πρόσφατη έκδοση των εργαλείων
Oracle για καλύτερη λειτουργικότητα και
διαθεσιμότητα.

• Η επέκταση της πρόσβασης στο ΚΑΠ για
ακάλυπτες επιταγές σε οργανισμούς πέραν των
Τραπεζών.

• Η υιοθέτηση του ειδικού προτύπου διάδοσης
στοιχείων που είναι ένα στατιστικό πρότυπο
του ΔΝΤ το οποίο καθορίζει μια σειρά από
κανόνες σχετικά με τον τρόπο διάδοσης των
βασικών στατιστικών στοιχείων που
περιγράφουν την οικονομία μιας χώρας. Με
βάση αυτό το πρότυπο τα στατιστικά στοιχεία
της Κύπρου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα
του ΔΝΤ.

• Η διασύνδεση με την κοινή πλατφόρμα του
Euroclear (Euroclear Single Platform Custody) για
πιο αποτελεσματική διαχείριση και διακανονισμό
των συναλλαγών που αφορούν χρεόγραφα.
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Παράλληλα τέθηκαν στην παραγωγή
επιπρόσθετα ερωτηματολόγια του συστήματος
της απευθείας συλλογής στατιστικών στοιχείων
του Ισοζυγίου Πληρωμών και προσαρμόστηκε το
σύστημα μισθολογίου για την υιοθέτηση της νέας
σύμβασης με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων
Κύπρου (ΕΤΥΚ).

Μέσα στα πλαίσια της συντήρησης
συστημάτων πληροφορικής έγιναν αρκετές
αλλαγές στα στατιστικά συστήματα για
ικανοποίηση αναγκών του Ευρωσυστήματος και
σε άλλα συστήματα όπως το Σύστημα Διαχείρισης
Ασφαλειών και το σύστημα Διαχείρισης Πράξεων
Ανοιχτής Αγοράς που ήταν αναγκαίες λόγω της
οικονομικής κρίσης.

Επίσης είναι υπό εξέλιξη και αναμένεται να
ολοκληρωθούν το 2010 τα ακόλουθα:
• Η εγκατάσταση του λογισμικού διαχείρισης

ανθρώπινου δυναμικού και η διασύνδεσή του
με τα εσωτερικά συστήματα της ΚΤΚ, που
γίνεται σε φάσεις.

• Το Σύστημα Ηλεκτρονικού Συμψηφισμού
Επιταγών.

• Το σύστημα συλλογής και επεξεργασίας
στοιχείων σχετικά με τους δείκτες χρηματο -
οικονομικής ευρωστίας, για την παρακο -
λούθηση των Τραπεζικών Ιδρυμάτων και την
υποβολή εκθέσεων στην ΕΚΤ και το ΔΝΤ. 

Ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής
Συνεχίστηκε η συστηματική προσπάθεια για
αξιολόγηση και ενίσχυση της ασφάλειας του
περιβάλλοντος πληροφορικής της ΚΤΚ, κυρίως,
μέσω των προαναφερθέντων έργων και της
διεξαγωγής εξωτερικών ελέγχων ασφάλειας. 

Επιπλέον, για κάθε νέο σύστημα πληροφορικής,
έγινε αξιολόγηση της κρισιμότητάς του σε σχέση με
την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθε σιμότητα

των πληροφοριών που διαχειρίζεται και, ανάλογα,
λήφθηκαν συμπληρωματικά μέτρα ασφάλειας.

4.11 Ανθρώπινο Δυναμικό,
Οργάνωση και Μεθόδοι

Κατά το έτος 2009 η ΚΤΚ  ενέτεινε τις προσπάθειές
της για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών
και την εισαγωγή νέων πρακτικών σε θέματα
ανθρώπινου δυναμικού.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Με την ενεργή εμπλοκή του Τμήματος Ανθρώπι-
νου Δυναμικού, Οργάνωσης και Μεθόδων του ΤΠ,
ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου της εισαγωγής
του νέου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυ-
ναμικού. Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρείς φάσεις
συνολικής διάρκειας δύο χρόνων, με την πρώτη
φάση να ολοκληρώνεται στις αρχές του 2010. Το
νέο σύστημα θα επιδράσει θετικά στην καλύτερη
οργάνωση και αξιοποίηση του προσωπικού και θα
βοηθήσει τη Διεύθυνση στη λήψη αποφάσεων και
στη χάραξη πολιτικής στον τομέα διαχείρισης αν-
θρώπινου δυναμικού.

Η ΚΤΚ υιοθέτησε μια νέα διαδικασία σε σχέση
με τις εσωτερικές μετακινήσεις, ούτως ώστε να
δίνεται η ευκαιρία στα μέλη του προσωπικού να
αποκτούν νέες εμπειρίες και να αναπτύσσουν τις
ικανότητές τους. Με τη νέα διαδικασία
ικανοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό οι
υπηρεσιακές ανάγκες της ΚΤΚ και δίνεται η
ευκαιρία στους προϊσταμένους Τμημάτων να
συμμετέχουν ενεργά στην επιλογή υποψηφίων για
τις κενές θέσεις του Τμήματός τους. 

Στον τομέα των εργασιακών σχέσεων,
ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2009 οι διαπρα -
γματεύσεις και επιτεύχθηκε συμφωνία για τη
συλλογική σύμβαση 2008-2010 μεταξύ της ΕΤΥΚ
και της ΚΤΚ.



Με στόχο την πλήρωση κενών θέσεων
εξειδικευμένου προσωπικού, προκηρύχθηκαν
θέσεις Λειτουργών Β’ Τάξης ειδικότητας
Οικονομολόγων, Λογιστών και Πληροφορικής.
Εντός του έτους ολοκληρώθηκαν οι προσλήψεις
των Οικονομολόγων ενώ οι υπόλοιπες θέσεις
αναμένεται να πληρωθούν εντός του 2010.
Επιπρόσθετα πληρώθηκαν, με προαγωγές, κενές
θέσεις Διευθυντή, Βοηθού Διευθυντή και
Ανώτερου Λειτουργού.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, δόθηκε
βαρύτητα σε θέματα πληροφορικής. Συγκε -
κριμένα, οργανώθηκαν ενδοεπιχειρησιακά
προγράμματα σε Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point κλπ) σε διάφορα επίπεδα με στόχο να
ικανοποιηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των
υπαλλήλων της ΚΤΚ.

Σε θέματα Διοικητικής Υποστήριξης, το Τμήμα
συνέχισε το συντονιστικό ρόλο της στη
διοργάνωση εκδηλώσεων και στη φιλοξενία
Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας του ΕΣΚΤ.
Επιπρόσθετα διενεργήθηκαν διαδικασίες
προσφορών για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού
και συντήρησης του κτηρίου, ασφαλιστικές
καλύψεις, και συμβουλευτικές υπηρεσίες για
αξιολόγηση κινδύνων και σχεδιασμό νέου
συστήματος ασφάλειας και υγείας.

Οργάνωση και Μεθόδοι
Συνεχίστηκε η υποστήριξη Τμημάτων της ΚΤΚ για
τον επανασχεδιασμό εσωτερικών διαδικασιών
και παράλληλα διασφαλίστηκε η ομαλή
λειτουργία του νέου συστήματος εσωτερικής
αλληλογραφίας, της ομάδας κλητήρων, και του
κεντρικού αρχείου της ΚΤΚ.

Συνεχίστηκε επίσης η συστηματική παρακο -
λούθηση του ιστοχώρου και του ενδοδικτυακού
χώρου της ΚΤΚ καθώς και η υποστήριξη των

Τμημάτων που ενημερώνουν τις ιστοσελίδες.
Επιπρόσθετα, αναλήφθηκε η οργάνωση και ο
συντονισμός του έργου διαχείρισης επιχειρησιακού
ρίσκου σε όλα τα Τμήματα της KTK, υιοθετώντας
πλαίσιο που εφαρμόστηκε στο Ευρωσύστημα και ο
συντονισμός της συλλογής στοιχείων από Τμήματα
της ΚΤΚ για τη διενέργεια μελετών στο
Ευρωσύστημα.

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009,
αντιπρόσωποι του Τμήματος συμμετείχαν ενεργά
σε επιτροπές και ομάδες εργασίας του
Ευρωσυστήματος και του ΕΣΚΤ ανάλογα με τον
τομέα των αρμοδιοτήτων τους. 

4.12 Εγκαταστάσεις και Ασφάλεια
Το Τμήμα Ασφάλειας και Τεχνικής Υποστήριξης
έχει την ευθύνη της διατήρησης του κτηρίου και
των εγκαταστάσεων σε άρτια λειτουργική
κατάσταση ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και
απρόσκοπτη διεκπεραίωση των εργασιών της
ΚΤΚ. Ταυτόχρονα το Τμήμα έχει την ευθύνη της
διατήρησης ενός ασφαλούς εργασιακού
περιβάλλοντος, κατάλληλου για ευχάριστη και
αποδοτική απασχόληση για όλο το προσωπικό.
Κατά το υπό επισκόπηση έτος, στις βασικές
προτεραιότητες συμπεριλαμβανόταν η εφαρ -
μογή αυστηρών μέτρων ασφάλειας για τις
κτηριακές εγκαταστάσεις καθώς και η
αναβάθμιση του συστήματος ασφάλειας.
Συνεχίστηκε επίσης η εκπαίδευση του
προσωπικού ασφάλειας ενώ ταυτόχρονα
αναθεωρήθηκαν οι διαδικασίες ασφάλειας.
Επιπρόσθετα, κατά το 2008 μέλη του τμήματος
συμμετείχαν στην Ομάδα Εργασίας Ασφάλειας και
στο Συνέδριο Προϊσταμένων Διοικητικών
Υπηρεσιών του ΕΣΚΤ.

Σημειώνεται ακόμα ότι, κατά το υπό επισκό -
πηση έτος, άρχισε η διαδικασία για την
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εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο
πλαίσιο συνεισφοράς στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, ενώ αναβαθμίστηκε και βελτιώθηκε ο
μηχανολογικός εξοπλισμός με στόχο τη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας. Ταυτόχρονα, έγινε
αναβάθμιση του τηλεφωνικού συστήματος, καθώς
και του συστήματος διαχείρισης του κτηρίου με
αυτοματισμούς τελευταίας τεχνολογίας.
Προχώρησε επίσης η εκπαίδευση του τεχνικού
προσωπικού στην εφαρμογή κανονισμών για
ηλεκτρικές εγκατα στάσεις, ηλεκτρογεννήτριες και
εφεδρικές παροχές, μέσα προστασίας και σε
θέματα ασφάλειας και υγείας. Δημιουργήθηκαν
επίσης νέοι χώροι εργασίας για νέο προσωπικό. Ο
έλεγχος και παρακολούθηση, των περιβαλ -
λοντικών συνθηκών και της λειτουργίας του
εξοπλισμού μέσω του συστήματος διαχείρισης του
κτηρίου, ήταν συνεχής, όπως και κατά τις
προηγούμενες χρονιές.

Για το προσεχές μέλλον προγραμματίζονται,
μεταξύ άλλων, η αντικατάσταση των δύο παλιών
ψυκτών του συστήματος κλιματισμού με νέους,
τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να μειωθεί η
κατανάλωση ενέργειας, η ανακαίνιση ενός από τους
ανελκυστήρες της ΚΤΚ και η αναβάθμιση της
αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος των
συστημάτων του ΤΠ.



5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
2009

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ
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Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Ευρωσύστημα

ιΣΟΛΟΓιΣμΟΣ ΚαΤα Την 31η ΔΕΚΕμΒριΟυ 2009

31-Δεκ-2009 31-Δεκ-2008
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ €'000 €'000 €'000
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 342.372 277.685
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ 540.850 427.898

2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 160.806 29.414

2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 380.044 398.484

3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων της ζώνης του ευρώ 522.446 771.363
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ 0 68.500

4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια 0 68.500

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

5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ, σχετιζόμενα
με πράξεις νομισματικής πολιτικής 7.559.400 4.370.000
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 30.000 1.490.000

5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 7.529.400 2.880.000

5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων
διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0

5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0

5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0

5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0

6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ 1.297 84.614
7 Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ 2.473.386 2.446.054

7.1 Χρεόγραφα για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 51.099 0

7.2 Χρεόγραφα για σκοπούς εκτός νομισματικής πολιτικής 2.422.287 2.446.054

8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 1.550.664 1.597.054
9 Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος 259.871 203.295

9.1 Συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ 26.674 23.076

9.2 Απαιτήσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων 78.863 71.951

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 154.334 108.268

9.5 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) 0 0

10 Στοιχεία υπό τακτοποίηση 39.932 66.396
11 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 168.000 378.211

11.1Κέρματα της ζώνης του ευρώ 0 0

11.2Πάγια στοιχεία ενεργητικού 13.202 14.545

11.3Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 0 0

11.4Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 9.375 46.064

11.5Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα 88.970 107.575

11.6Διάφορα στοιχεία 56.453 210.027

Σύνολο Ενεργητικού 13.458.218 10.691.070

Οι "Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις" στις σελίδες 73-92 αποτελούν μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.
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Οι "Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις" στις σελίδες 73-92 αποτελούν μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.

ιΣΟΛΟΓιΣμΟΣ ΚαΤά Την 31η ΔΕΚΕμΒριΟυ 2009

31-Δεκ-2009 31-Δεκ-2008
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ €'000 €'000 €'000
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.455.572 1.340.759
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ,

σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.100.987 1.292.228
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.237.204 1.291.508
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 1.863.783 720
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 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 της ζώνης του ευρώ 0 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων της ζώνης του ευρώ 452.908 457.930

5.1 Γενική κυβέρνηση 444.549 447.501
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.359 10.429

6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ 115.007 107.141
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων της ζώνης του ευρώ 190 234
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ 44.158 0

8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 44.158 0
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0

9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 144.571 21.475
10 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος 7.127.899 6.551.231

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) 7.127.899 6.551.231

11 Στοιχεία υπό τακτοποίηση 45.734 72.168
12 Λοιπές υποχρεώσεις 240.828 290.805

12.1 Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 11.138 47.665
12.2 Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα 6.304 30.657
12.3 Διάφορα στοιχεία 223.386 212.483

13 Προβλέψεις 181.757 160.264
14 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 369.537 325.947
15 Κεφάλαιο και αποθεματικά 63.623 61.807

15.1 Κεφάλαιο 30.000 30.000
15.2 Αποθεματικά 33.623 31.807

16 Πλεόνασμα Χρήσεως 115.447 9.081
Σύνολο Παθητικού 13.458.218 10.691.070

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Ευρωσύστημα
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ΛΟΓαριαΣμΟΣ απΟΤΕΛΕΣμαΤΩν  χρηΣΕΩΣ
για την περίοδο  01.01.09 - 31.12.09

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Ευρωσύστημα

2009 2008
€'000 €'000 €'000 €'000

1.1 Τόκοι-Έσοδα 264.823 250.772

1.2 Τόκοι-Έξοδα (136.230) (184.161)

1 Καθαροί Τόκοι - Έσοδα 128.593 66.611
2.1 Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις 12.825 1.618 

2.2 Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και θέσεων (1.265) (6.917)

2.3 Μεταφορές προς προβλέψεις έναντι  κινδύνων (14.516) -   

2 Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις,
αποσβέσεις και προβλέψεις για κινδύνους (2.956) (5.299)

3.1 Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 1.586 1.684 

3.2 Έξοδα για αμοιβές και προμήθειες (146) (127)

3 Καθαρά Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 1.440 1.557
4 Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές 4.420 2.369

5 Καθαρό Αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση και την αναδιανομή
του νομισματικού εισοδήματος (7.275) (21.490)

6 Λοιπά Έσοδα 36.633 4.218

Σύνολο Καθαρών Εσόδων 160.855 47.966
7 Δαπάνες Προσωπικού (38.671) (31.746)

8 Διοικητικές Δαπάνες (4.413) (4.798)

9 Αποσβέσεις Ενσώματων πάγιων στοιχείων ενεργητικού (1.924) (1.960)

10 Υπηρεσίες παραγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων -   (141)

11 Λοιπά Έξοδα (400) (240)

Σύνολο Εξόδων (45.408) (38.885)
Πλεόνασμα Χρήσεως 115.447 9.081
Κατανομή Καθαρού Πλεονάσματος
Γενικό Αποθεματικό 23.089 1.816

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας 92.358 7.265

Πλεόνασμα Χρήσεως 115.447 9.081 

Οι "Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις" στις σελίδες 73-92 αποτελούν μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.

Δρ. Αθανάσιος Ορφανίδης
Διοικητής

15 Μαρτίου, 2010



ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Γενικές αρχές κατάρτισης των οικονομικών
καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της ΚΤΚ καταρ -
τίζονται, 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 ΕΣΚΤ όπως αυτές
καθορίζονται από την ΕΚΤ στην Κατευθυντήρια
Γραμμή ΕΚΤ/2006/16 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί
με τις Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΚΤ/2007/20,
ΕΚΤ/2008/21, ΕΚΤ/2009/18 και ΕΚΤ/2009/28. 

Οι αρχές αυτές, άνκαι βασίζονται σε γενικώς
αποδεκτές λογιστικές αρχές, έχουν σχεδιαστεί
κατά τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη το
ιδιαίτερο καθεστώς λειτουργίας των εθνικών κεν -
τρικών 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 χρηματο -
οικονομικών στοιχείων της Τράπεζας 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 χρηματο οικονομι-
κών μέσων σε ξένο νόμισμα και των χρεογρά-
φων δεν λογίζονται ως έσοδα στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων χρήσεως, αλλά μεταφέρονται
απευθείας σε λογαριασμούς αναπροσαρμογής
(revaluation accounts). Αντίθετα, οι μη πραγ-

ματοποιηθείσες ζημιές από αποτίμηση που προ-
κύπτουν στο τέλος της χρήσεως και υπερβαί-
νουν προηγούμενα μη πραγματοποιηθέντα
κέρδη που έχουν καταγραφεί στους λογαρια-
σμούς αναπροσαρμογής λογίζονται ως έξοδα
και μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελε-
σμάτων 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, πραγ ματο -
ποιείται προσαρμογή των στοιχείων ενεργη -
τικού 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 κρι-
τήρια για την αποτίμηση των στοιχείων του ισο-
λογισμού και τη λογιστικοποίηση των αποτελε-
σμάτων εφαρμόζονται με συνέπεια, προκειμένου
να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των στοι-
χείων στις οικονομικές καταστάσεις.

Αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και
παθητικού
Ένα στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού
αναγνωρίζεται στον ισολογισμό μόνο όταν είναι
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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 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 λογαρια σμό 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. 

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 συνταξιο-
δοτικών παροχών για το προσωπικό της. Η υπο-
χρέωση 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 πα-
ροχές υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της προ-
βαλλόμενης 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 διάρ-
κεια της συναφούς συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.
Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές μπορεί να προκύ-
ψουν από αναπροσαρμογές (σε περίπτωση που τα
πραγματικά αποτελέσματα διαφέρουν από τις
υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης), καθώς και
από μεταβολές των αναλογιστικών υποθέσεων. Το
καθαρό ποσό που αναγνωρίζεται στα αποτελέ-
σματα χρήσεως περιλαμβάνει το κόστος τρέχου-
σας υπηρεσίας για τις παροχές που
συσσωρεύονται για το έτος και τους τόκους βάσει
προεξοφλητικού επιτοκίου επί των δεσμεύσεων
για καθορισμένες παροχές και το κόστος υπηρε-
σίας προηγούμενων ετών.

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 τραπεζο γραμματίων σε κυκλο -
φορία και των κερδοζημιών της ΕΚΤ. 

Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς
νομισματικής πολιτικής
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ
το Ευρωσύστημα άρχισε να αγοράζει κατά το 2009
για σκοπούς νομισματικής πολιτικής και με βάση
συγκεκριμένο πρόγραμμα, καλυμμένα χρεόγραφα
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σε ευρώ, τα οποία εκδίδονται στην ζώνη του ευρώ.
Τα χρεόγραφα αυτά αποτιμώνται στην
αποσβεσθείσα τιμή κτήσης και υπόκεινται σε
έλεγχο απομείωσης.

Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς εκτός
νομισματικής πολιτικής
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 την λήξη και μη διαπραγματεύσιμα
χρεόγραφα αποτιμώνται στην αποσβεσθείσα τιμή
κτήσης και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης.

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 τραπεζο -
γραμματίων κατανέ μεται στις ΕθνΚΤ του
Ευρωσυστήματος κατά την τελευταία εργάσιμη
μέρα κάθε μήνα σύμφωνα με τη κλείδα κατανομής.
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
εθνική κεντρική τράπεζα 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 υποχρεώ-
σεις εντός του Ευρωσυστήματος που προκύπτουν
από την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ,
αναπροσαρμόζονται έτσι που να αποφεύγονται
σημαντικές διαφορο ποιήσεις στα εισοδήματα της
συγκεκριμένης ΕθνΚΤ σε σύγκριση με προηγού-
μενα χρόνια. Αυτές οι αναπροσαρμογές λαμβά-
νουν 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 κατα-
νέμονταν στην ίδια ΕθνΚΤ με βάση την κλείδα κα-
τανομής τραπεζογραμματίων κατά την ίδια
περίοδο. Η αναπροσαρμογή αυτή μειώνεται στα-
διακά 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 Δεκεμ-
βρίου του 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 αποτελε -
σμάτων χρήσεως στο στοιχείο 1 – «Καθαρά έσοδα
από τόκους». 



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 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 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 από το εκδοτικό
δικαίωμα της ΕΚΤ και μεταφορά του στην
πρόβλεψη έναντι κινδύνων από τη διακύμανση
των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των επιτοκίων
και της τιμής του χρυσού. Τo μέρος των εσόδων
που αναλογεί στην ΚΤΚ απεικονίζεται στον
λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως στο
στοιχείο 4 – «Έσοδα από συμμετοχές».

Υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος
Υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος που δημιουρ-
γούνται ως αποτέλεσμα της κατανομής των τραπεζο-
γραμματίων ευρώ απεικονίζονται στον ισολογισμό
κάτω από το στοιχείο «Καθαρές Απαιτήσεις που συν-
δέονται 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 του 2009 παρέμειναν
αμετάβλητα στις 446.794,79 ουγγίες όπως στις 31
Δεκεμβρίου του 2008. Με αγοραία αξία €766,4 ανά
ουγγία (31/12/2008 - €621,5), τα διαθέσιμα χρυσού
της ΚΤΚ αποτιμούνταν στα €342,4 εκατ.
(31/12/2008 - €277,7 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 χρυσού 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 2009
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Πίνακας 1 απαιτήσεις σε SDR έναντι του ΔνΤ

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου
2009 2008 Αλλαγή

€΄000 €΄000 €΄000
Μερίδιο συμμετοχής της Κύπρου στο ΔΝΤ (SDR139,6 εκατ.) 151.970 154.230 (2.260)        

Καταθέσεις ΔΝΤ (121.107) (126.780) 5.673 

Αποθεματικό με ΔΝΤ 30.863 27.450 3.413    

Διαθέσιμα SDRs 129.943 1.964 127.979

Σύνολο απαιτήσεων  έναντι του ΔΝΤ 160.806 29.414 131.392

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 
2009 2008 Αλλαγή

€΄000 €΄000 €΄000
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα  του εξωτερικού 123.487 50.649 72.838

Εμπορεύσιμοι μη προθεσμιακοί τίτλοι 256.387 347.649 (91.262)

Άλλες απαιτήσεις 170 186 (16)

Σύνολο 380.044 398.484 (18.440)

Πίνακας 2 απαιτήσεις σε συνάλλαγμα

ανέρχεται σε € 64,7 εκατ. (2008 - €23,8 εκατ.). Το
συνολικό ποσό ανατίμησης της τιμής του χρυσού
στις 31 Δεκεμβρίου του 2009 σε σχέση με το μέσο
κόστος κτήσης (μη πραγματοποιηθέν κέρδος)
ανήλθε σε €328,5 εκατ. και απεικονίζεται στο
στοιχείο 14 του παθητικού. 

2. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι
μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις σε
ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (Special Drawing
Rights - SDRs) έναντι του ΔΝΤ και άλλες απαιτήσεις
σε συνάλλαγμα από χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ.

2.1 Απαιτήσεις σε SDR έναντι του ΔΝΤ (Πίνακας 1)
Τα διαθέσιμα SDRs αυξήθηκαν μετά από σχετικές
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΝΤ

στις 7 και 10 Αυγούστου του 2009 για αύξηση των
διαθεσίμων των χωρών μελών του. Οι παραπάνω
απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ αποτιμήθηκαν με την
ισχύουσα στις 31 Δεκεμβρίου του 2009 ισοτιμία
του SDR έναντι του ευρώ όπως αναφέρεται στο
Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ, δηλαδή
1SDR=1,0886 ευρώ (31 Δεκεμβρίου του 2008:
1SDR=1,1048 ευρώ).

2.2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα
Οι απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι, μη κατοίκων
της ζώνης του ευρώ αναλύονται στον Πίνακα 2.



3. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων 
της ζώνης του ευρώ (Πίνακας 3)

4. Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων της 
ζώνης του ευρώ 

Οι καταθέσεις σε ευρώ σε πιστωτικά ιδρύματα
εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσιάζονται στον
Πίνακα 4.

5. Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της 
ζώνης του ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νο-
μισματικής πολιτικής

Στο στοιχείο αυτό εμφανίζονται τα υπόλοιπα των
λογαριασμών χορηγήσεων της ΚΤΚ προς τα
πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο, στο πλαίσιο
άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στις
χώρες της ζώνης του ευρώ (Πίνακας 5) .
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Πίνακας 3 απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων της ζώνης του ευρώ 

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 
2009 2008 Αλλαγή

€΄000 €΄000 €΄000
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού 244.892 414.287 (169.395)

Εμπορεύσιμοι μη προθεσμιακοί τίτλοι 277.554 357.076 (79.522)

Σύνολο 522.446 771.363 (248.917) 

Πίνακας 5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις
νομισματικής πολιτικής

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 
2009 2008 Αλλαγή

€΄000 €΄000 €΄000
5.1 –   Πράξεις κύριας   αναχρηματοδότησης 30.000 1.490.000 (1.460.000)

5.2 –  Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 7.529.400 2.880.000 4.649.400

Σύνολο 7.559.400 4.370.000 3.189.400

Πίνακας 4 απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 
2009 2008 Αλλαγή

€΄000 €΄000 €΄000
Υπόλοιπα με πιστωτικά ιδρύματα 0 68.500 (68.500)

Χρεόγραφα 0 0 0

Σύνολο 0 68.500 (68.500)
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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 αναχρηματο -
δότησης 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 αναχρηματο δότησης προς το
πιστωτικό σύστημα. Στο υπόλοιπο περιλαμβάνονται
και οι συμπλη ρωματικές πράξεις παραχώρησης
μακρο πρόθεσμης ρευστότητας (supplementary
LTRO) που έγιναν στα πλαίσια αντιμετώπισης της
οικονομικής κρίσης με διάρκεια 1,3,6 και 12 μηνών.

6. Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτι-
κών ιδρυμάτων της ζώνης του 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
νομισματικής πολιτικής.

7. Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων της ζώνης
του ευρώ

Το στοιχείο «χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων της
ζώνης του ευρώ» αποτελείται από το:
«Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς
νομισματικής πολιτικής» το οποίο περιλαμβάνει
την αγορά καλυμμένων χρεογράφων σε ευρώ και
το «Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς εκτός
νομισματικής πολιτικής», το οποίο περιλαμβάνει
διαπρα γματεύσιμα χρεόγραφα που έχουν
αποκτηθεί στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής
της ΚΤΚ.

7.1 Χαρτοφυλάκιο Χρεογράφων για σκοπούς
νομισματικής πολιτικής (Πίνακας 6)
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει χρεόγραφα που
αγοράστηκαν από την ΚΤΚ στα πλαίσια του
προγράμματος αγοράς καλυμμένων χρεογράφων
που ανακοινώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΚΤ στις 7 Μαΐου του 2009 (βλέπε «Χαρτοφυλάκιο
χρεογράφων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής»
στις σημειώσεις για τις λογιστικές αρχές).

Πίνακας 6 χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 
2009 2008 Αλλαγή

€΄000 €΄000 €΄000
Καλυμμένα Χρεόγραφα 51.099 0 51.099



81Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

7.2 Χαρτοφυλάκιο Χρεογράφων για σκοπούς εκτός
νομισματικής πολιτικής (Πίνακας 7)
Τα χρεόγραφα σε αποσβεσμένο κόστος αφορούν
χρεόγραφα με καθορισμένες ή προσδιορίσιμες
πληρωμές και καθορισμένη λήξη και αποτελούν
επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που προορίζεται να
διακρατηθεί μέχρι τη λήξη του. 

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 του 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 2009 έγιναν απο -
πληρωμές κεφαλαίου ύψους €46,4 εκατ. (2008: €45
εκατ.) και πληρωμές τόκων ύψους €47,9 εκατ.
(2008: €49,3 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 ΑΕΠ της ΕΕ και
του 50% του μεριδίου συμμετοχής του στον
πληθυσμό της ΕΕ (άρθρο 29 παρ. 1 του
Καταστατικού του ΕΣΚΤ). 

Οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης του ευρώ καλούνται να
καταβάλουν μόνο το 7% που τους αναλογεί. Με
την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
ΟΝΕ την 1η Ιανουαρίου του 2008 η ΚΤΚ κατέβαλε
και το υπόλοιπο 93% του κεφαλαίου στην ΕΚΤ
αυξάνοντας έτσι το ποσό του καταβληθέντος
κεφαλαίου σε €7,2 εκατ. Επίσης συνείσφερε
σύμφωνα με την κλείδα κατανομής της στις
προβλέψεις και τα αποθεματικά της ΕΚΤ
αυξάνοντας το ποσό συμμετοχής της στο γενικό
κεφάλαιο της ΕΚΤ σε €15,9 εκατ.

Την 1η Ιανουαρίου του 2009, λόγω της
καθιερωμένης ανά πενταετία αναπροσαρμογής,
η σταθμισμένη κλείδα κατανομής της ΚΤΚ στο
καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ μεταβλήθηκε
από 0,1249% σε 0,1369%. Ως αποτέλεσμα, το
ποσό του καταβληθέντος κεφαλαίου της ΚΤΚ
αυξήθηκε σε €7,9 εκατ. ενώ το ποσό
συμμετοχής της στο αποθεματικό της ΕΚΤ
αυξήθηκε σε €18,8 εκατ.

Πίνακας 7 χαρτοφυλάκιο      χρεογράφων για σκοπούς εκτός νομισματικής πολιτικής

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 
2009 2008 Αλλαγή

€΄000 €΄000 €΄000
Χρεόγραφα που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία 1.336.651 1.399.258 (62.607)

Χρεόγραφα σε αποσβεσμένο κόστος 1.085.636 1.046.796 38.840

Σύνολο 2.422.287 2.446.054 ( 23.767)
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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
ΕΕ (άρθρο 30 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ). 

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα μεταφέρθηκαν κατ’
αναλογία του μεριδίου συμμετοχής της ΚΤΚ στο κα-
ταβεβλημένο 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 με-
ταβίβασης τους και αποφέρουν τόκο που υπολογίζε-
ται με το εκάστοτε οριακό επιτόκιο κύριας αναχρη-
ματοδότησης, εκτός του μέρους που αποτελείται από
χρυσό και το οποίο φέρει μηδενικό επιτόκιο.

Η αύξηση της κεφαλαιουχικής κλείδας της ΚΤΚ
κατά την 1η Ιανουαρίου του 2009 αύξησε τις απαιτή-
σεις από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσί-

μων από €72 εκατ. σε €78,9 εκατ.

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 Ευρωσυ-
στήματος» στις σημειώσεις για τις λογιστικές αρχές).

10. Στοιχεία ενεργητικού υπό τακτοποίηση
Περιλαμβάνονται υπόλοιπα υπό τακτοποίηση δια-
φόρων ενδιάμεσων λογαριασμών και αφορούν, κατά
κύριο λόγο, επιταγές που διακανονίζονται μέσω του
Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού επιταγών.

Πίνακας 8 πάγια στοιχεία ενεργητικού 

Εξοπλισμός
Οικόπεδα Έπιπλα & πληροφορικής

& κτίρια εξοπλισμός & λογισμικά Μηχανοκίνητα Σύνολο
€’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Κόστος
Κατά 01/01/2009 22.156 11.654 5.625 938 40.373

Αγορές 54 237 290 0 581

Διάθεση 0 (33) 0 (46) (79)

Κατά 31/12/2009 22.210 11.858 5.915 892 40.875

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Κατά 01/01/2009 11.511 8.261 5.292 764 25.828

Χρέωση 800 595 355 174 1.924

Διάθεση 0 (33) 0 (46) (79)

Κατά 31/12/2009 12.311 8.823 5.647 892 27.673

Καθαρή αξία
Κατά 31/12/2009 9.899 3.035 268 0 13.202
Κατά 01/01/2009 10.645 3.393 333 174 14.545
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11. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 
11.2 Πάγια στοιχεία ενεργητικού 
Τα πάγια στοιχεία ενεργητικού αναλύονται στον
Πίνακα 8 (σελ.82).

11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Δεν υφίστανται συμμετοχές σε θυγατρικές ή
επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια επενδύσεων
συνδεδεμένα με στοιχεία παθητικού.

11.4 Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας 
πράξεων εκτός ισολογισμού 
Αφορά αποτίμηση συμβολαίων ανταλλαγής
νομισμάτων με βάση τις ισοτιμίες νομισμάτων
κατά το τέλος του έτους.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1. Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (Πίνακας 9)
Το στοιχείο αναφέρεται στο μερίδιο της ΚΤΚ στο

σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμμα -
τίων ευρώ, υπολογιζόμενο με βάση την κλείδα
κατανομής τραπεζογραμματίων της KTK (βλέπε
«Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία» στις
σημειώσεις για τις λογιστικές αρχές).

Τα τραπεζογραμμάτια σε κυπριακή λίρα συνολι-
κής αξίας €74,6 εκατ. που έπαυσε να είναι νομίμως
κυκλοφορούν νόμισμα μετά την εισαγωγή του
ευρώ, τα οποία, μέχρι τη 31 Δεκεμβρίου του 2009
δεν είχαν επιστραφεί για ανταλλαγή με ευρώ απει-
κονίζεται στο στοιχείο 12 του παθητικού του ισολο-
γισμού - «Λοιπές υποχρεώσεις». Το αντίστοιχο ποσό
κατά την 31 Δεκεμβρίου του 2008 ήταν €82,2 εκατ.

2. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών 
ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ σχετιζόμενες 
με πράξεις νομισματικής πολιτικής (Πίνακας 10)

2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (συμπεριλαμβανομέ-
νων υποχρεωτικών καταθέσεων)

Πίνακας 9 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 
2009 2008 Αλλαγή

€΄000 €΄000 €΄000
Κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ 1.455.572 1.258.579 196.993

Τραπεζογραμμάτια σε κυπριακή λίρα 0 82.180 (82.180)

Σύνολο 1.455.572 1.340.759 114.813

Πίνακας 10 υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ σχετιζόμενες με
πράξεις νομισματικής πολιτικής

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 
2009 2008 Αλλαγή

€΄000 €΄000 €΄000
2.1 – Τρεχούμενοι λογαριασμοί (συμπεριλαμβανομένων

υποχρεωτικών καταθέσεων) 1.237.204 1.291.508 (54.304)

2.2 – Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 1.863.783 720 1.863.063

Σύνολο 3.100.987 1.292.228 1.808.759
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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
τακτοποίηση 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 επιτόκιο,
των πιστωτικών ιδρυμάτων στην ΚΤΚ, στο πλαίσιο
άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στις
χώρες της ζώνης του ευρώ.

5. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι κατοίκων της 
ζώνης του 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 
της ζώνης του 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 της ζώνης του ευρώ

Αφορούν κατά κύριο λόγο έντοκες καταθέσεις
δημόσιων οργανισμών σε συνάλλαγμα. 

9. Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών
δικαιωμάτων του ΔΝΤ

Στο λογαριασμό αυτό εμφανίζονται οι
υποχρεώσεις της ΚΤΚ προς το ΔΝΤ από κατανομές
ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (SDRs) ύψους

SDR 132,8 εκατ. ως αποτέλεσμα της συμμετοχής
της Κύπρου στο ΔΝΤ (31/12/2008 SDR19,4 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 ΕΕ 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 ΕΕ με την ένταξη στην ΟΝΕ την 1η Ιανουαρίου
του 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 €81,8 εκατ. και τα
τραπεζογραμμάτια στην κυπριακή λίρα αξίας
€74,6 εκατ. (βλέπε σημείωση «Τραπεζογραμμάτια
σε κυκλοφορία»).



13. Προβλέψεις (Πίνακας 11)

Συνταξιοδοτικά ωφελήματα 
Η KTK διατηρεί Σχέδιο Σύνταξης και
Φιλοδωρημάτων, το οποίο παρέχει συντα -
ξιοδοτικά ωφελήματα στους αφυπηρετούντες
υπαλλήλους με βάση τον τελικό συντάξιμο μισθό
τους. Οι υπάλληλοι δεν καταβάλλουν εισφορές,
εκτός για σκοπούς μεταβίβασης της σύνταξής τους
στο χήρο ή τη χήρα και τα ορφανά τέκνα τους. Η εν
λόγω υποχρέωση της KTK αναφορικά με τη
συντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων υπολογίζεται
κατά τακτικά διαστήματα από Οίκο αναλογιστών.
Η αναλογιστική μελέτη που έγινε κατά την
31 Δεκεμβρίου του 2009 έδειξε αναλογιστικό

έλλειμμα €4,1εκατ. Με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ολόκληρο το έλλειμμα διαγράφηκε
στα αποτελέσματα του 2009. Επιπλέον όπως
προκύπτει από την αναλογιστική μελέτη το
ποσοστό εισφοράς της ΚΤΚ στο Σχέδιο
μειώνεται από 28,9% σε 23,4% των μισθών. Η
επόμενη αναλογιστική μελέτη θα γίνει με
ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του
2012. Η σημερινή αξία της υποχρέωσης είναι η
καθαρή υποχρέωση όπως παρουσιάζεται στον
ισολογισμό κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2009
(Πίνακας 12).
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Πίνακας 11 προβλέψεις

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 
2009 2008 Αλλαγή

€΄000 €΄000 €΄000
Συνταξιοδοτικά ωφελήματα 113.353 98.351 15.002

Πρόβλεψη έναντι κινδύνων που απορρέουν
από τις κύριες δραστηριότητες της ΚΤΚ 55.000 40.484 14.516

Ειδική Πρόβλεψη έναντι κινδύνων αντισυμβαλλομένων
σε πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος 7.188 10.279 (3.091)

Πρόβλεψη για το κόστος κοπής κερμάτων
και την προμήθεια τραπεζογραμματίων ευρώ 6.216 11.150 (4.934)

Σύνολο 181.757 160.264 21.493

Πίνακας 12 Σχέδιο Σύνταξης και φιλοδωρημάτων

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 
2009 2008 Αλλαγή

€΄000 €΄000 €΄000
Σημερινή Αξία της Υποχρέωσης 113.353 122.802 (9.449)

Μη αναγνωρισμένο Έλλειμμα προηγούμενης Υπηρεσίας 0 (24.451) 24.451

Καθαρή Υποχρέωση στον Ισολογισμό 113.353 98.351 15.002
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Οι πληρωμές συντάξεων και εφάπαξ ποσών
αφυπηρετήσεων κατά το 2009, όπως και σε
προηγούμενα χρόνια, χρεώθηκαν απ’ ευθείας στο
λογαριασμό πρόβλεψης του Σχεδίου Σύνταξης και
Φιλοδωρημάτων  (Πίνακας 13).

Πρόβλεψη έναντι κινδύνων που απορρέουν από τις 
κύριες δραστηριότητες της ΚΤΚ
Η ΚΤΚ διατηρούσε πρόβλεψη έναντι κινδύνων
αγοράς, όπως αυτοί επιμετρούνται και
εκφράζονται μέσα από την τιμή VaR (Value at Risk)
η οποία υπολογιζόταν με χρήση της μεθοδολογίας
“parametric VaR” με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%
και ορίζοντα ενός έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ αποφάσισε
την αντικατάσταση της υφιστάμενης πρόβλεψης
με νέα ενιαία πρόβλεψη έναντι όλων των κινδύνων
που απορρέουν από τις κύριες δραστηριότητες
της ΚΤΚ και αφορούν πιστωτικό και λειτουργικό
κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς (επιτοκιακό και συναλ -
λαγματικό), κίνδυνο από πράξεις νομισματικής
πολιτικής και κίνδυνο χορήγησης επείγουσας
ρευστότητας.

Επίσης το Συμβούλιο αποφάσισε όπως για το
2009 το ύψος της πρόβλεψης καθοριστεί σε €55
εκατ. και κτισθεί με τη μεταφορά του υφιστάμενου
υπολοίπου €40,5 εκατ. της πρόβλεψης έναντι

κινδύνων αγοράς και τη μεταφορά των υπολοίπων
€14,5 εκατ. από τον λογαριασμό αποτελεσμάτων
χρήσεως. 

Ειδική πρόβλεψη έναντι κινδύνων αντισυμβαλλομέ-
νων σε πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυ -
στήματος
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 κλείδα της ΚΤΚ στο Ευρωσύστημα
κατά το 2008 που ανερχόταν σε 0,17921%, το ποσό
της ειδικής πρόβλεψης που αναλογούσε στην ΚΤΚ
ανερχόταν σε €10,3 εκατ.

Στη συνεδρία του, στις 4 Φεβρουαρίου του
2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε

Πίνακας 13 Κίνηση της καθαρής υποχρέωσης 

2009 2008 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Καθαρή υποχρέωση κατά την 1η Ιανουαρίου 98.351 87.429 10.922

Επιβάρυνση έτους 12.954 6.752 6.202

Κεφαλαιοποίηση τόκων 4.816 5.834 (1.018)

Εισφορές Υπαλλήλων στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών 179 148 31

Ωφελήματα που πληρώθηκαν (2.947) (1.812) (1.135)

Καθαρή Υποχρέωση κατά την 31η Δεκεμβρίου 113.353 98.351 15.002



τη μείωση του ύψους της ειδικής πρόβλεψης σε
€4.011 εκατ. με εφαρμογή από την 31 Δεκεμβρίου
του 2009. Ως εκ τούτου, το ποσό το οποίο αναλογεί
στην ΚΤΚ κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2009 μειώ -
θηκε κατά €3,1 εκατ. και ανέρχεται σε €7,2 εκατ.

Πρόβλεψη για το κόστος κοπής κερμάτων και την
προμήθεια τραπεζογραμματίων ευρώ
Αφορά το προβλεπόμενο κόστος για την κοπή
κερμάτων και την προμήθεια τραπεζογραμματίων
ευρώ. Κατά το 2009 έχει χρησιμοποιηθεί ποσό €4,9
εκατ. για την κάλυψη του κόστους κοπής
κερμάτων ευρώ.

14. Λογαριασμοί αναπροσαρμογής
Σύμφωνα με τους κανόνες και τις λογιστικές αρχές που
έχει καθορίσει η ΕΚΤ για τις τράπεζες μέλη του ΕΣΚΤ,
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
λογίζονται ως έσοδα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
χρήσεως, αλλά μεταφέρονται απευθείας σε
λογαριασμούς αναπροσαρμογής (λειτουργούν ως
αποθεματικά μόνο για τα συγκεκριμένα περιουσιακά
στοιχεία). Αντιθέτως, οι ζημιές από αποτίμηση που
προκύπτουν στο τέλος του έτους λογίζονται ως έξοδα
και μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως.

Κατά την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως
2009 τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη αυξήθηκαν
κατά €43,6 εκατ. (2008 - €82,8 εκατ.) και
εμφανίζονται αναλυτικά στον Πίνακα 14. 

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.
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Πίνακας 14 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 
2009 2008 Αλλαγή

€΄000 €΄000 €΄000
Αναπροσαρμογές προ-σταδίου III 241.306 243.133 (1.827)

Συναλλαγματικές αναπροσαρμογές 94.401 38.879 55.522

Αναπροσαρμογές τιμής 33.830 43.935 (10.105)

Σύνολο 369.537 325.947 43.590
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15. Κεφάλαιο και αποθεματικά (Πίνακας 15)
Η αύξηση στο Γενικό Αποθεματικό αφορά το 20%
του καθαρού πλεονάσματος κατά το 2008.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου Νόμων, 2002-2007, το 80% του
καθαρού πλεονάσματος εκάστης χρήσεως
μεταφέρεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό
σε πίστη του Πάγιου Ταμείου της κυβέρνησης.

Λογαριασμοί εκτός ισολογισμού
Πράξεις αντιστάθμισης συναλλαγματικών κινδύνων
Στα πλαίσια της πολιτικής αντιστάθμισης του

συναλλαγματικού κινδύνου η ΚΤΚ προέβη κατά το
2009 σε πράξεις προθεσμιακής παράδοσης και
ανταλλαγής νομισμάτων. Το προθεσμιακό σκέλος
από τις συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων και
πράξεις προθεσμιακής παράδοσης, οι οποίες
εκκρεμούσαν κατά την 31 Δεκεμβρίου του 2009
και αφορούσαν δολάρια ΗΠΑ 824 εκατ. και
στερλίνες 201 εκατ. περιλαμβάνονται στα στοιχεία
εκτός Ισολογισμού.

Πίνακας 15 Κεφάλαιο και αποθεματικά

31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 
2009 2008 Αλλαγή

€΄000 €΄000 €΄000
Κεφάλαιο 30.000 30.000 0

Γενικό αποθεματικό 33.623 31.807 1.816

Σύνολο 63.623 61.807 1.816
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1. Καθαρά έσοδα από τόκους
Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναλύονται στον
Πίνακα 16.

2. Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομι-
κές πράξεις, αποσβέσεις και προβλέψεις για
κινδύνους 

Οι αποσβέσεις χρηματοοικονομικών μέσων και
τοποθετήσεων απεικονίζουν κατά κύριο λόγο τη
μείωση της αγοραίας αξίας των υπολοίπων σε
δολάριο ΗΠΑ εκφρασμένης σε ευρώ σε σύγκριση
με το μέσο κόστος αγοράς του δολαρίου ΗΠΑ
κατά την 31 Δεκεμβρίου του 2009, καθώς και την
μείωση στην αγοραία αξία χρεογράφων που
αποτιμούνται σε τιμές αγοράς σε σύγκριση με το

καθαρό κόστος κτίσης τους κατά την 31
Δεκεμβρίου του 2009. 

4. Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, στη συνεδρία του
στις 17 Δεκεμβρίου του 2009 αποφάσισε τη διανομή
στις ΕθνΚΤ ποσού ύψους €787,2 εκατ. από τα έσοδα
που προκύπτουν από τα εκδοτικά δικαιώματα της ΕΚΤ
(του 8% των τραπεζο γραμματίων ευρώ σε
κυκλοφορία). Το ποσό που αναλογεί στη ΚΤΚ ανέρχεται
σε €1,5 εκατ. Επιπλέον στη συνεδρία του στις 4
Μαρτίου του 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ
αποφάσισε τη διανομή του καθαρού κέρδους για το
2009 ύψους €1,5 δις. Το ποσό που αναλογεί στην ΚΤΚ
ανέρχεται σε €2,9 εκατ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤωΝ ΧΡΗΣΕωΣ 2009

Πίνακας 16 Καθαρά έσοδα από τόκους 

2009 2008 Αλλαγή
Έσοδα από τόκους επί €΄000 €΄000 €΄000
Απαιτήσεων σε συνάλλαγμα 34.188 39.866 (5.678)

Απαιτήσεων σε ευρώ 102.880 99.938 2.942

Απαιτήσεων από τη μεταβίβαση
συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ 869 2.501 (1.632)

Καθαρής απαίτησης που προκύπτει από τη κατανομή 
τραπεζογραμματίων ευρώ 1.714 7.743 (6.029)

Δανείων προς πιστωτικά ιδρύματα 77.770 51.741 26.029

Μακροχρόνιου δανείου στην κυβέρνηση 47.221 48.595 (1.374)

Δανείων προσωπικού 181 388 (207)

Σύνολο εσόδων από τόκους 264.823 250.772 14.051
Έξοδα σε τόκους επί

Υποχρεώσεων σε συνάλλαγμα 12.002 7.577 4.425

Υποχρέωσης στο TARGET2 80.741 105.182 (24.441)

Υποχρεωτικών καταθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων 16.103 46.346 (30.243)

Άλλων καταθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων 841 1.321 (480)

Άλλων υποχρεώσεων σε ευρώ 26.543 23.735 2.808

Σύνολο υποχρεώσεων σε τόκους 136.230 184.161 (47.931)
Καθαρά έσοδα από τόκους 128.593 66.611 61.982
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5. Καθαρό αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση
και την αναδιανομή του νομισματικού
εισοδήματος

Νομισματικό εισόδημα είναι το εισόδημα που συ-
γκεντρώνουν οι ΕθνΚΤ κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων τους στον τομέα της νομισματικής
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
ΕΣΚΤ (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 Ευρωσυστή -

ματος που απορρέουν από το υπόλοιπο του
λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ
(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 €10,4 εκατ., μεταξύ του
νομισματικού εισοδήματος, ύψους €32,7 εκατ.,
που η ΚΤΚ συγκέντρωσε στη χρήση 2009 και του
νομισματικού εισοδήματος, ύψους €22,3 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, η
ΚΤΚ θα εισπράξει € 120 χιλιάδες.

6. Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα αποτελούν κυρίως την αξία των
κυπριακών κερμάτων (€36,5 εκατ.) που δεν είχαν
επιστραφεί για ανταλλαγή σε ευρώ μέχρι την 31
Δεκεμβρίου του 2009, τελευταία ημερομηνία
ανταλλαγής τους, όπως ορίζεται από τον περί της
υιοθέτησης του ευρώ Νόμο, 2007, και ως
αποτέλεσμα αναγνωρίστηκαν ως έσοδα στο
λογαριασμό αποτελεσμάτων.
7. Δαπάνες προσωπικού 
Οι δαπάνες προσωπικού αναλύονται στον
Πίνακα 17.

Πρόβλεψη για το Ταμείο Συντάξεων
Η επιβάρυνση για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα
των μελών του προσωπικού αναλύεται στον
Πίνακα 18.
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Πίνακας 17 Δαπάνες προσωπικού

2009 2008 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Βασικοί μισθοί 14.109 13.153 956

Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή 3.187 2.602 585

Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και άλλες εισφορές 2.401 2.167 234

Υπερωριακή εργασία και άλλα επιδόματα 1.099 1.116 (17)

Εκπαίδευση προσωπικού 105 138 (33)

Πρόβλεψη για το Ταμείο Συντάξεων 17.770 12.570 5.200

Σύνολο 38.671 31.746 6.925

Πίνακας 18 πρόβλεψη για τοΤαμείο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων

2009 2008 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Κόστος υπηρεσίας για το υπό αναφοράν έτος 6.234 4.100 2.134

Τόκος επί του Ταμείου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων 4.816 5.834 (1.018)

Κόστος υπηρεσίας προηγούμενων ετών 6.720 2.636 4.084

Σύνολο 17.770 12.570 5.200
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Κύριες αναλογιστικές υποθέσεις 
Κατά την αναλογιστική μελέτη που έγινε με
ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου του 2009
χρησιμοποιήθηκαν οι κύριες αναλογιστικές
παραδοχές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 19.

8. Διοικητικές δαπάνες
Οι διοικητικές δαπάνες περιλαμβάνουν δαπάνες
για τηλεπικοινωνίες, ασφάλιση και συντήρηση του
κτιρίου και του εξοπλισμού, και τρέχουσες
λειτουργικές δαπάνες.

Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις
Εντός του 2009 ανελήφθησαν από την ΚΤΚ
υποχρεώσεις για έργα πληροφορικής συνολικού
ύψους €1,2 εκατ.

Πίνακας 19 Κύριες αναλογιστικές υποθέσεις

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%





Έκθεση Aνεξάρτητων Ελεγκτών
Προς το Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
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Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
(η «Τράπεζα») στις σελίδες 72 μέχρι 93, οι οποίες
αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31
Δεκεμβρίου 2009, και το λογαριασμό αποτελε -
σμάτων της χρήσεως 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 καταστά-
σεων που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμ-
φωνα 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/2006/16 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από τις
Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΚΤ/2007/20, ΕΚΤ/2008/21,
ΕΚΤ/2009/18 και ΕΚΤ/2009/28. Η ευθύνη αυτή περι-
λαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτε-
ρικών δικλίδων σχετικών με την κατάρτιση και τη
δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλ-
λαγ μένων από ουσιώδες σφάλμα, είτε οφείλεται σε
απάτη είτε σε λάθος  επιλογή και εφαρμογή κατάλ-
ληλων λογιστικών πολιτικών και υπολογισμό λογιστι-
κών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

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 διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδες σφάλμα.

Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια δια-
δικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οι-
κονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες  διαδικα-
σίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμ-
βανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών κατα-
στάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύ-
νων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών κα-
ταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και
δίκαιη εικόνα με σκοπό τον σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά
όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτε-
λεσμα τικότητας των εσωτερικών δικλίδων της
οντότητας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογι-
σμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν
από τον Διοικητή και το Συμβούλιο, καθώς και την
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οι-
κονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που
έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για
να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δί-
νουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέ-
σης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στις 31 Δε-
κεμβρίου 2009, και της χρηματοοικονομικής
επίδοσης της για τη χρήση που έληξε την ημερομη-



νία αυτή σύμφωνα με το άρθρο 57(2) των περί της Κε-
ντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων 2002-2007, με
βάση εγκεκριμένες λογιστικές αρχές που εκάστοτε
ισχύουν για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τρα-
πεζών (ΕΣΚΤ) όπως αυτές καθορίζονται από την Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Κατευθυντήρια
Γραμμή ΕΚΤ/2006/16 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί
από τις Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΚΤ/2007/20,
ΕΚΤ/2008/21, ΕΚΤ/2009/18 και ΕΚΤ/2009/28.

Άλλο Θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώ-
μης, ετοιμάστηκε για το Συμβούλιο της Τράπε-
ζας ως σώμα και μόνο και για κανένα άλλο
σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχό-
μαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιονδή-
ποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση
δυνατόν να περιέλθει.

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants
Λευκωσία, 15 Μαρτίου 2010
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