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A ciprusi gazdasági összeomlás természetrajza
Botos Balázs

Ciprus az eurózóna ötödik országa, amely külső segítségre szorul gazdasági hely-
zetének rendbetétele érdekében. A gazdasági gondok valamennyi országban lé-
nyegében a pénzügyi csőd vagy legalábbis csőd közeli állapot kialakulásának 

képében törtek felszínre. A segítségnyújtás pedig értelemszerűen a pénzügyi konszo-
lidációra összpontosult. A nemzetközi (a „Trojka”, azaz az Európai Bizottság, az IMF és 
az Európai Központi Bank által kidolgozott) mentőcsomagok keretében Görögország 
240 milliárd, Írország 85 milliárd, Portugália 78 milliárd és Spanyolország 100 milliárd 
eurót kapott, Ciprus pedig – mint erről a későbbiekben részletesebben szó lesz – végül 
is „csak” 10 milliárdot. Az említett összegek Görögország esetében a 2012. évi GDP 130, 
Ciprus esetében pedig 65 százalékát jelentik.

Azonban mégsem elsősorban a segélycsomagok nagyságrendje az, ami miatt meg-
különböztetett figyelmet érdemelnek a kis mediterrán szigetországban történtek. Ma 
már elhárult ugyan annak a veszélye, hogy a ciprusi mikroválság az egész eurózóna 
kormányzati válságává transzformálódjon, de az továbbra is kérdéses, hogy a Cipruson 
alkalmazott intézkedések etalonként szolgálhatnak-e a jövőben.

Az alábbiakban elsősorban arra keresem a választ, hogy az öt éve még virágzó gaz-
daságú ország hogyan, miért került ilyen helyzetbe, miért húzódott hosszú ideig a meg-
állapodás aláírása, a Trojka által nyújtott segítség esélyt ad-e a kilábalásra, és milyen 
lépéseket tehet a ciprusi kormány a talpra állás érdekében.

Az aranykor és az első aggasztó jelek

A közvélekedés szerint a jelenlegi a legsúlyosabb válság, amely Ciprust valaha is sújtot-
ta. Azonban azt kell mondani, hogy a mai problémák eltörpülnek azon óriási vesztesé-
gekhez képest, amelyeket az ország az 1974-es török invázió idején elszenvedett.

Csak vázlatosan, 1974-ben:
• a Ciprusi Köztársaság elvesztette területének 36 százalékát;
• mintegy 220 ezer ember vált hajléktalanná;
• a görög cipriótáknak a törökök által elfoglalt területen levő, elvesztett vagyona 

2012-es árakon 60 milliárd euró felett volt;
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• óriási infrastrukturális fejlesztések váltak szükségessé (új repülőtér, új mélyten-
geri kikötő kellett, a kommunikációs rendszer összeomlott, stb.);

• az ország elvesztette idegenforgalmi szálláshelyeinek 82 százalékát;
• minden bank csődben volt, miután elvesztek az elfoglalt területre korábban ki-

helyezett kinnlevőségeik;
• a munkanélküliség elérte a 15 százalékot.

A gazdaságpolitikai elemzések arra utalnak, hogy a legjelentősebb eltérés az 1974-et 
követő évek és a jelenlegi időszak között a kormány mozgásterének különbözőségében 
van. Akkoriban a növekedés érdekében teendő lépések tekintetében nemzeti konszen-
zus alakult ki a kormány, az üzleti szféra és a szakszervezetek között. Megegyeztek a 
korábbi bérek 25 százalékos csökkentésében, a bankok likviditási és tartalékképzési 
kötelezettségeinek lazításában, a kormány földet és pénzt adott új szállodák építésére, 
komoly infrastrukturális beruházások indultak, amelyek felszívták a felesleges mun-
kaerőt. Kedvező fejlemény volt az is, hogy a libanoni háború miatt jelentős számú ottani 
üzletember települt át Ciprusra.

Mindezek révén 1978-ra megszűnt a munkanélküliség, a gazdaság – az építőipari 
boom következtében – évi 5-6 százalékkal növekedett. 1980-ra a nemzeti jövedelem 
elérte az invázió előttit. A következő 20-25 évet nyugodtan nevezhetjük Ciprus gazda-
sági aranykorának. A gyorsan fejlődő pénzügyi szolgáltató szektor és a nemzetközi 
trendeknek megfelelően bővülő idegenforgalom révén a jövedelmek gyorsan nőttek. 
A közszférában dolgozók bére és egyéb juttatása messze magasabb volt a nyugat-eu-
rópai átlagnál. A ciprusi középosztály (amelyhez a társadalom legalább 70 százaléka 
tartozik) komoly megtakarítást könyvelhetett el, s azt kedvező feltételekkel helyezte el a 
bankokban; ugyanakkor még kedvezőbb feltételekkel tudott hitelt felvenni, elsősorban 
ingatlanvásárlás céljára. A 2000–2005 közötti években a magánszemélyeknek a ciprusi 
bankokban felhalmozott adósságállománya meghaladta a nemzeti vagyon háromszo-
rosát.

2004-ben Ciprus belépett az Európai Unióba, majd 2008-ban csatlakozott az 
eurózónához. Az ország gazdasága virágzott, és ebből a pozícióból könnyen vissza 
tudta verni azokat a javaslatokat, hogy az Európai Unióba történő belépést kössék ösz-
sze a ciprusi kérdés rendezésével. A makrogazdasági mutatók jók voltak, és a 2008. 
évi elnökválasztást követően Tásszosz Papadópulosz korábbi elnök (2003–2008) jelen-
tős költségvetési többlettel adta át a kormányzást az őt követő, kommunista elnöknek, 
Dimitrisz Hrisztofiasznak (2008–2013).

Az új kormány a jelentős szakszervezeti nyomásra szinte korlátlan költekezésbe 
fogott. A szociális kiadások 2008 és 2010 között 1,5 milliárd euróról 3 milliárdra 
nőttek, ami a GDP 20 százalékát jelentette. A 2007. évi 3%-os költségvetési többlet-
tel szemben 2009-et 6,1 százalékos deficittel zárta az ország. 2010-ben az Európai 
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Bizottság túlzottdeficit-eljárást (Excessive Deficit Procedure) indított Ciprus ellen. Az év 
végén az Európai Központi Bank elnöke, Jean-Claude Trichet bizalmas levelet küldött 
Hrisztofiasz elnöknek, amelyben nyomatékosan sürgette, hogy tegyen lépéseket a gaz-
dasági hanyatlás megállítására, s különösen fontosnak nevezte egy középtávú pénz-
ügyi stabilizációs program elindítását. A levél után néhány intézkedés született (5%-os 
áfa-terhelés az élelmiszerekre, a dohányforgalmazás adójának felemelése, egyes banki 
tranzakciók megadóztatása), de az igazán komoly problémák megoldása terén (a magas 
bérek csökkentése, az automatikus bérindexálás megszüntetése, az ingatlanadó feleme-
lése az európai átlagok szintjére, az adóbehajtás hatékonyságának növelése, az állami 
cégek támogatásának csökkentése) nem történt előrelépés.

A hitelminősítők sorozatos gyenge értékelése következtében Ciprust 2011 tavaszán 
kizárták a nemzetközi pénzpiacokról. Bár Jorgosz Vasziliu volt köztársasági elnök 
(1988–1993) akkor még azt írta, hogy mindezek ellenére Ciprus lehet az egyetlen medi-
terrán állam, amely saját erőből fogja tudni kezelni a költségvetési hiányát,1 egyre nyil-
vánvalóbbá vált, hogy az ország a maga erejéből nem képes kilábalni a nehézségekből. 
A bajokat tetézte a 2011. júliusi erőmű-katasztrófa.2 Hrisztofiasz elnök Oroszországtól 
kért és kapott 2,5 milliárd eurót. Ez az alapvető problémákat természetesen nem oldot-
ta meg, de lehetővé tette, hogy a kiadások továbbra is meghaladják a bevételeket és a 
strukturális reformok elmaradjanak.

A görög adósságleírás következtében a ciprusi bankok 4,5 milliárd eurót, az éves 
ciprusi GDP negyedét veszítették el, és csőd közeli helyzetbe kerültek. Hrisztofiasz el-
nök továbbra is vonakodott az EU-tól segítséget kérni, és Oroszországtól remélt újabb, 
immár 5 milliárd eurónyi hitelt, illetve Kínától is próbált kölcsönt felvenni – mind-
két esetben eredménytelenül. 2012 júniusában aztán már nem volt más lehetőség, és 
Hrisztofiasz az EU-hoz fordult segítségért.3

A válság okai

A bankok

A ciprusi válságot sokan, sokszor a bankok válságával azonosítják. Olli Rehn, az Eu-
rópai Bizottság gazdasági és pénzügyekért felelős biztosa, továbbá a német és a 
finn pénzügyminiszter mellett sokan mások is meggyőződéssel vallják, hogy a cip-
rusi válság hátterében a túlméretezett bankszektor áll. Az igen kedvező feltételek (ma-
gas kamatok, alacsony hozamköltségek), a nem kellően szigorú banki kockázati me-
nedzsment, valamint a megbízhatóságot sugalló, még a brit gyarmati időkből örökölt 
pénzügyi szolgáltatási hálózat következtében özönlött a külföldi tőke a bankokba, és 
a két vezető pénzintézet – a Popular (későbbi nevén Laiki) Bank és a Bank of Cyprus 



136 Külügyi Szemle

Botos Balázs

(a továbbiakban BoC) – túlkoncentrált és részben kétes eredetű állományt halmozott 
fel. A bankok vagyona a ciprusi GDP 7,5-szeresét tette ki.

A márciusi válság idején sokszor idézett adatok tükrében valóban úgy tűnik, hogy 
Ciprus nagyságrendjét túlnőtte a bankszektor. A nemzetközi összehasonlítások azon-
ban óvatosságra intenek e megállapítással kapcsolatban is. A Wall Street Journal 2013. 
március 28-i száma a ciprusi válság kapcsán 2012. decemberi adatokat közölt néhány 
kis ország bankrendszerének nagyságáról. E szerint a luxemburgi bankok vagyona az 
ország GDP-jének 28-szorosát, a máltaiaké a GDP 792 százalékát teszi ki, míg Írország 
mutatója lényegében megegyezik a ciprusi adattal, azaz a GDP 716 százalékával. Úgy 
tűnik tehát, alapvetően nem a banki méretekkel, hanem a működés más jellemzőivel 
(a túlzott kockázatvállalással, a nem prudens hitelkihelyezésekkel, a pénzmosással, 
stb.) lehetett baj Cipruson.

Ennek fényében nem meglepő, hogy ugyanezen cikkben Luxemburg pénzügymi-
nisztere le is szögezi: véleménye szerint semmi rossz nincs abban, ha egy kis országnak 
az átlagosnál nagyobb pénzügyi szektora van, és hazája a jövőben tovább szeretné nö-
velni banki kapacitásait.

A görög adósságleírás

A ciprusi válság okait keresve vitathatatlan az összefüggés a Cipruson történtek és a gö-
rög „haircut” (adósságleírás) között. Mint ismeretes, az adósságleírás – amit az eurózóna 
országai, köztük Ciprus is, jóváhagytak – a betéteseket nem érintette, de az állampapír-
állomány jelentős részét leírták. A korábbi két legnagyobb ciprusi bank görögországi 
kitettségét az alábbi adatok érzékeltetik:

A görög állampapír-állomány
Időpont Összes állomány (milliárd euró)

Laiki Bank Bank of Cyprus
2010. március 31. 2,94 1,89
2010. december 31. 3,41 2,41

Összes veszteség (milliárd euró)
2012. szeptember 30. 2,42 1,87

Forrás: European Banking Authority  (állomány), bankok (veszteség). The Wall Street Journal, (2013. 
március 28. – április 1.).
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A két bank tehát csaknem 4,5 milliárd eurót vesztett a görögországi kötvényvásár-
lásai miatt. Világos, hogy ilyen nagyságrendű veszteséget normál üzletmenettel nem 
lehet kigazdálkodni. Az igazi kérdés azonban az, hogy miért vásároltak a ciprusi ban-
kok görög állampapírt akkor, amikor 2010 végén a német és a francia vezetők már meg-
állapodtak abban, hogy a következő mentőcsomag esetében az érintett országoknak 
is részt kell vállalniuk a veszteségekből, és már az is világos volt, a görög csődkezelés 
elkerülhetetlen.

A kérdésre ma sincs igazán egyértelmű válasz, s valószínűleg nem is közgazdasági, 
hanem kriminalisztikai módszerekre lenne szükség az igazság kiderítéséhez. Ugyanis 
akkor vásárolt a BoC és a Laiki görög papírokat, amikor az európai nagybankok az 
erősen eladósodott Athénnal folytatott minden üzleti tranzakciót felfüggesztettek. Az 
EU hatóságainak „stressztesztje” szerint 2010 végén a kontinens tíz legnagyobb bank-
ja – mindegyik vagyona sokszorosa a ciprusi bankokénak – összességében sem birto-
kolt annyi görög papírt, mint a BoC és a Laiki. Ez év tavaszán az új ciprusi kormány 
vizsgálóbizottságot állított fel, hogy feltárja a bankrendszer összeomlásának okait és 
felelőseit. Azonban a bizottság döbbenten állapította meg, hogy a Bank of Cyprus adat-
központjából huszonnyolcezer olyan fájlt töröltek ki, amely a görög kötvényvásárlással 
kapcsolatos levezést tartalmazott.

A miértekre tehát még nincs válasz, és kérdéses, hogy valaha lesz-e. Egyesek szerint 
politikai döntés született a „nagy testvér” megsegítése érdekében. A bankok akkori 
vezetői szerint a kötvényvásárlás jó üzletnek tűnt. Mindenesetre a ciprusi bankok be-
tétesei, akik elvesztették pénzük jelentős részét, és még évekig megszorításokkal kell 
szembenézniük, egyre türelmetlenebbül keresik a választ a felelősség kérdésére. S azt 
is igen sokan felvetik, hogy Hrisztofiasz elnök miért fogadta el az adósságleírást ebben 
a formájában, és miért nem kért Ciprus számára eltérő kezelést.

„Ingatlanbuborék”

Az elmúlt évtizedekben hihetetlen dinamizmussal nőtt Cipruson az ingatlanpiac. Az 
ingatlanfejlesztők és az építőipar a bankok kedvező finanszírozásával élve szállodák, 
irodaházak, üdülők és lakóházak ezreit dobta piacra, melyek egy jó ideig vevőre is ta-
láltak. A ciprusiak jelentős része két-három ingatlannal rendelkezik, részben saját hasz-
nálatra, részben kiadásra. A betelepült offshore cégek is az irodaházpiacot lendítették fel, 
az idegenforgalom fejlődése pedig a szálloda- és üdülőépítést. (Megjegyzendő továbbá, 
hogy nem hivatalos adatok szerint Cipruson mintegy negyvenezer ingatlan van külföl-
di tulajdonban. Kezdetben főleg a britek, később az oroszok vásároltak, míg 2012-ben 
– amióta a 300.000 eurót meghaladó ingatlanvásárlás mellé automatikusan jár a tartóz-
kodási engedély – megjelentek a kínaiak is.)



138 Külügyi Szemle

Botos Balázs

A gazdasági helyzet romlásával párhuzamosan azonban romlott a hitel-visszafize-
tési hajlandóság, és egyre nehezebb lett az új ingatlanokat eladni vagy kiadni. Ma or-
szágszerte számtalan félbehagyott építkezés, eladó vagy kiadó ház és üzlet jelzi, hogy 
fennáll a veszélye egy spanyol típusú ingatlanbuborék kialakulásának.

Kiadások és bevételek

A válság okainak elemzésekor nem hagyható figyelmen kívül a költségvetési kiadások 
szerepe sem, mint ahogyan láttuk ezt a portugál és a görög válság esetében is. A köz-
ponti költségvetési kiadások ma a GDP felét teszik ki, míg 1995-ben csak a harmadát 
érték el. Az állam kiadásainak kétharmadát (!) a közszférában foglalkoztatottak bére 
és a jóléti kiadások jelentik. Az automatikus bérindexálás eleve elméletivé teszi a ter-
melékenység növelésére irányuló törekvéseket, a költségcsökkentési lépéseket pedig a 
szakszervezetek ellenállása mindeddig ellehetetlenítette.

Ugyanakkor a bevételek növelése terén évek óta nem sikerül előrelépni. Az állam-
nak milliárdos nagyságrendben vannak behajthatatlan adó- és illetékjellegű kintlévő-
ségei. A félállami Ciprusi Elektromos Művek mintegy 70 millió euró be nem fizetett vil-
lanyszámlát tart nyilván. Az ún. szabad foglalkozásúak (például: orvosok, ügyvédek) 
minden becslés szerint jó esetben is jövedelmüknek csupán egyharmadát vallják be, de 
e bevallások realitását eddig senki sem vizsgálta.

Késedelem

Végül kétségtelenül hozzájárult a válság elmélyüléséhez az a lassúság, amely a Trojka 
és Ciprus közötti tárgyalásokat jellemezte. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a 2012. 
második félévi ciprusi EU-elnökség is lassította az egyeztetések menetét, mivel Ciprus 
nem akarta az elnökség „fényét” a tárgyalásokkal csorbítani. Végül a kérelem benyúj-
tása és a megállapodás aláírása között kilenc hónap telt el. A késlekedésnek két alapvető 
oka volt: az egyik oldalon, hogy a Hrisztofiasz-kormányból hiányzott az elszántság, 
hogy bármilyen fájdalmas feltételek mellett is, de lezárja a tárgyalásokat; a másik ol-
dalon pedig az IMF és néhány európai tagország (pl. Németország és Hollandia) által 
táplált kétségek aziránt, hogy a segélynyújtás után kezelhető marad-e Ciprus adósság-
állománya. Az is hátráltatta a megállapodást, hogy – elsősorban Németországban, de 
kisebb mértékben másutt is – kétségek merültek fel a tekintetben, hogy szabad-e az eu-
rópai adófizetők pénzét áldozni arra, hogy megmentsék a ciprusi bankok nem mindig 
makulátlan orosz betéteseit. A pénzmosás vádja ugyanis Ciprus minden tiltakozása 
ellenére végigkísérte a tárgyalásokat. (A helyzet fonákságát jelzi, hogy a Trojka intéz-
kedései következtében a Bank of Cyprusban az orosz betétesek minden korábbi-
nál jelentősebb befolyásra tettek szert. Az elfogadott szabályok szerint ugyanis az 
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elvesztett betétek fejében az ügyfelek banki részvényeket kaptak, amelyek birtokában a 
bank 2013. szeptember eleji közgyűlésén az igazgatóságba hat orosz állampolgár került 
be, s az elnökhelyettes az az orosz üzletember lett, aki Putyin elnök mellett dolgozott a 
KGB-ben!)

A késedelemhez az is hozzájárult, hogy a ciprusi hatóságok az utolsó pillanatig hit-
tek abban, hogy a görög adósságrendezésben való részvétel miatt az eurózóna és az 
Európai Bizottság érzékenyebben és jóindulatúan fog reagálni a ciprusi kérésekre. Az 
pedig egészen az utolsó napokig fel sem merült, hogy a bail-in keretében, amelyet ad-
dig sehol sem alkalmaztak, a betétesek az ország két legnagyobb bankjában elveszítik 
pénzük jelentős részét.

A tárgyalások utolsó hónapjaiban az is világossá vált, hogy a Trojka inkább a 2013. 
évi választások utáni új kormánnyal és elnökkel kíván megállapodni. Az mindenesetre 
egyértelmű, hogy a késedelem Ciprus számára jelentett hátrányt. Mire a tárgyalások 
végső szakaszába léptek, Ciprusnak már igen rosszak voltak a pozíciói, és a 2013 febru-
árjában megválasztott elnök, Nikosz Anasztasziadesz sem volt képes kedvezőbb felté-
teleket kicsikarni.

Mindezt jól érzékelteti, hogy a Ciprus által eredetileg kért 17 milliárdos segélycso-
mag végül 10 milliárdos lett. A Trojka szerint a két összeg közötti különbséget a sziget-
országnak saját magának kell kitermelnie, mint kiderült, zömmel a betétesek megadóz-
tatása révén. A hitel mértékének csökkentése mögött az a megfontolás állt, hogy a kért 
összeggel megterhelt Cipruson fenntarthatatlanná válna az adósságszolgálat.

Elvetett megállapodási javaslat

Angela Merkel német kancellár 2013 januárjában, egy ciprusi nemzetközi tanácsko-
záson, a legmesszebb menő támogatásáról biztosította az akkor még csak elnökjelölt 
Anasztasziadeszt. A február 28-án hivatalba lépett új elnök már a beiktatásán hang-
súlyozta, hogy a lehető leghamarabb alá kívánja írni a Trojkával a megállapodást, és a 
kormány azonnal megkezdi az előkészítő tárgyalásokat. A ciprusi tárgyalódelegációt 
vezető pénzügyminiszter, Mihail Szarrisz pedig azt nyilatkozta, hogy meglepő lenne, 
ha az eurózóna miniszterei az addigi megbeszélések során már körvonalazott megszo-
rításokon túl mást is kérnének. (Akkor alaposan meglepődhetett!)

Mindez azt is jelzi, hogy az új ciprusi kormány túlságosan jóhiszemű volt, és nem fi-
gyelt az intő jelekre. A Financial Times 2013. február 10-én ugyanis leközölt egy bizalmas 
brüsszeli emlékeztetőt, amely azt veti fel, hogy a Ciprus számára nyújtandó segélycso-
mag összegét jelentősen csökkenteni lehetne a helyi bankok betéteseinek megadóztatá-
sával. (Ez az ún. belső befektetői feltőkésítés, ami bail-in néven vált ismertté, és közgaz-
dasági értelemben nem adóztatást jelent, hanem egyszerűen a betét egy hányadának 
vagy egészének elvételét – a ciprusiak szerint: ellopását).
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A Trojkával folytatott tárgyalásokat nehezítette a németországi választások közeledé-
se. Az ellenzék ugyanis folyamatosan támadta Merkelt, hogy túl engedékenyen juttatna 
a német adófizetők pénzéből a mediterrán térségnek. Ciprus vonatkozásában az ilyen 
támadásokat a pénzmosás vádja is – vagyis hogy a 35-40 milliárd euró összegű orosz 
betétek egy bizonyos része (vélhetően) nem tiszta forrásokból származik – erősítette.

Mindennek ellenére Cipruson március közepére mindenki elfogadta, hogy komoly 
megszorításokkal járó bail-outra lehet számítani, de a betétek sérthetetlenségét – az EU 
alapelveinek tükrében is – tényként kezelték. Az elnök ismételten megerősítette: 
„A haircut on deposits or public dept is not accepted. Similar issues are not up for discussion.”4 
Hasonlóan nyilatkozott az Európai Központi Bank (EKB) egyik vezető közgazdásza, 
Benoit Coeure is: „The possible bailing- in of depositors across the board is not an option that 
can be envisaged given this hasn’t been done in any country.I don’t think it’s time to make 
experiments now”.5 

Ezek után nem meglepő, hogy március 16-án reggel a ciprusiak megrökönyödve és 
kétségbe esve értesültek a tárgyalások előző esti lezárásaként született megállapodás-
ról, amely valamennyi ciprusi bankbetét megadóztatását javasolta.

A tervezet szerint Ciprus 10 milliárd eurós kölcsönt kap, de további mintegy 7 mil-
liárdot saját forrásokból kell biztosítania. A javaslatcsomag alapján a 100.000 euró alatti 
betétekből 6,75%-ot, az azon felüliekből 9,9%-ot vontak volna el. A csomag része volt 
ezenkívül a társasági adó kulcsának emelése, a kamatadó növelése, a bankok görögor-
szági üzletágainak eladása, stb.

A bail-in, különösen a kisbetétesek megadóztatása, óriási felháborodást váltott ki. 
Tüntetést tüntetés követett. A bankok bezártak, és készpénzt – egyre csökkenő volu-
menben – csak az automatákból lehetett kivenni. Olaj volt a tűzre, hogy a kormány is 
úgy nyilatkozott, hogy elutasítja a bail-int és a társasági adókulcs megemelését is.

A kisbetétesekre vonatkozó bail-int a ciprusiak nemcsak igazságtalannak (hiszen 
annak ellenére, hogy Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter szerint a felelősök 
vállaljanak részt a veszteségekből, egy kisbetétes igen nehezen tekinthető felelősnek 
a bank ügymenetét illetően), de jogellenesnek is találták. Nem csupán a magántulaj-
don sérthetetlenségét alátámasztó európai alapelv áthágása miatt, de azért is, mert 
az eljárás valóban ellentmond annak a betéteseket védő, 2009-ben módosított, 1994-es 
irányelvnek (DGS) is, amely kezeskedik a 100.000 euró alatti betétekért. Bár az Európai 
Bizottság – éppen a pénzügyi válságok hatására – módosítani kívánja ezt az irányelvet, 
de az jelenleg még ebben a formában van érvényben.

A kormány azonban kénytelen volt a Trojka javaslatot a parlament elé terjeszteni, 
annyi módosítással, hogy a 20.000 euró alatti betéteket kivette volna a bail-in hatálya 
alól. Miután azonban a pártok képviselői – egyetértésben a kormánnyal – kemény bírá-
latokkal illették azt (a kormánypártok szerint az egy gazdasági harakiri, az ellenzékiek 
pedig gazdasági gyarmatosításról és Ciprus 8000 éves történelmének legnagyobb 
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csapásának tartották), nem okozott különösebb meglepetést, hogy a képviselőház egy-
hangúlag elutasította az aláírását.

Ciprus ekkor már a nemzetközi média figyelmének a középpontjába került, Nicosiát 
ellepték a tv-stábok és a sajtó képviselői. A bankok továbbra is zárva voltak, és a pénz-
forgalom korlátozása az üzleti szférában egyre több gondot okozott. A benzinkutaknál 
és számos üzletben már nem lehetett bankkártyával fizetni, arra való hivatkozással, 
hogy ők is csak készpénzért tudnak benzint, illetve árut beszerezni.

A kormány eközben lázasan munkálkodott egy alternatív csomag kidolgozásán, hi-
szen nyilvánvaló volt, hogy a brüsszeli javaslat elutasításával nem oldódik meg semmi. 
Különösen kritikussá vált a helyzet az után, hogy az Európai Központi Bank közölte: ha 
nem tud Ciprus megállapodni, beszünteti a ciprusi bankoknak a likviditási segélyke-
retből (ELA) történő finanszírozását. Ez pedig a bankok és az ország pénzügyi csődjét 
jelentheti, felmérhetetlen hatásokkal az egész eurózónára.

Szarrisz pénzügyminiszter időközben Moszkvába utazott, hogy újabb kölcsönről, 
illetőleg az előző kölcsön feltételeinek módosításáról tárgyaljon. Annak ellenére, hogy 
Dmitrij Medvegyev a Trojka Ciprus megmentésére vonatkozó tervét abszurdnak ne-
vezte, a pénzügyminiszter üres kézzel tért haza.

A képviselőház március 22-én elfogadta a kormány által a megállapodás érdekében 
készített alternatív tervezetét. Ez magában foglalta a Trojka által kívánt lépések egy ré-
szét, de nem tartalmazta a bail-int. Helyette egy szolidaritási alap létrehozását javasolta, 
amely biztosíthatná a Trojka kérte önrészt. Ezzel a javaslattal utazott Anasztasziadesz 
elnök március 24-én Brüsszelbe.

A megállapodás

Az előjelek Ciprus számára nem sok jót ígértek. Olli Rehn szerint a Trojka javaslatának 
parlamenti elutasításával olyan helyzet alakult ki, amelyben már nincs optimális meg-
oldás. Véleménye szerint a tervezett szolidaritási alap forrásai bizonytalanok.6 Még ke-
ményebben fogalmazott Schäuble német pénzügyminiszter, aki a következőket mond-
ta: „Remélem, meg tudunk állapodni, de ez csak akkor lehetséges, ha a ciprusiak az 
eddigieknél reálisabban nézik a dolgokat. A számok nem javultak egy hét alatt, sőt…”.7

A végeredmény ismert: tízórás maratoni tárgyalás után a ciprusi delegációnak el kel-
lett fogadnia a Trojka újabb javaslatát. Az ülésen részt vevő máltai pénzügyminiszter úgy 
jellemezte a történteket, hogy a teljesen kimerült ciprusi pénzügyminiszternek a tizedik 
órában – képletesen – pisztolyt tartottak a fejéhez, hogy kicsikarják a beleegyezését.

Mit tartalmaz a Trojka és Ciprus megállapodása, amely az utóbbi számára – egyön-
tetű vélemények szerint – jóval súlyosabb feltételeket szabott, mint az először javasolt 
változat?
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Ciprus kap 10 milliárd eurót (9 milliárdot Európától és 1 milliárdot az IMF-től), eh-
hez hozzáadódik a saját forrásokból előteremtendő 7 milliárd, és vállalja az alábbiakat:

• A bankrendszer átalakítása oly módon, hogy a Laiki Bankot először feloszt-
ják egy „jó” és egy „rossz” bankra. A „jó” bankot, amely a biztosított (100.000 
euró alatti) betéteket és a fedezett kölcsönöket birtokolja, beolvasztják a Bank of 
Cyprusba. A „rossz” bankot a nem biztosított betétek és a fedezetlen kölcsönök 
rendezése után felszámolják. A BoC-nak át kell vennie a Laiki Bank 9 milliárdos 
ELA-tartozását is.

• A betétek megadóztatása (bail-in) csak a 100.000 euró feletti, nem biztosítot-
takat érinti. Az elvonás mértéke bankonként különböző: a Laiki betéteseinél 
a betétállomány 100 százalékát is elérheti, a BoC-nál 30% körüli, de további 
22 százalékot egyelőre zárolnak. A végleges elvonási mértékek csak később 
alakulnak ki. Az elvont betétek egy részének arányában a tulajdonosaik banki 
részvényeket kapnak.

• A ciprusi bankok görögországi üzletágainak eladása a görög Piraeus Banknak, 
illetve a további külföldi érdekeltségek csökkentése.

• A pénzforgalom szabályozása érdekében átmeneti korlátozó intézkedések beve-
zetése. (E korlátozások nagy része ma is érvényben van. Fokozatosan, de nagyon 
lassan oldják fel őket.)

• Néhány állami szolgáltató cég privatizációja, a közületi szektor béreinek és jut-
tatásainak csökkentése, az egészségügyi szolgáltatások ingyenességének korlá-
tozása.

• A társasági adó kulcsának 2,5 százalékos emelése, a kamatjövedelmek adójának 
felemelése 10-ről 30 százalékosra, áfa-emelés, a nyugdíjkorhatár kitolása, a köz-
szférában dolgozók létszámának 500 fős csökkentése.

A 10 milliárdos kölcsön kamatlába 2,5–2,7%. Tízéves türelmi időszakot követően, 12 
év alatt kell visszafizetni. A Trojka szerint a kölcsön révén az állam eladósodottsága 
fenntartható szinten marad (2020-ra a GDP 100 százaléka).

Bár a kormánypártok és az ellenzék egyetértettek abban, hogy ez a megállapodás 
katasztrofális következménnyel járhat Ciprus jövőjét illetően, a képviselőház végül mi-
nimális különbséggel, de jóváhagyta a megállapodás aláírását. Az ország különösen 
fájdalmasnak érezte, hogy az eddigi segélycsomagok feltételeitől eltérően, a betéteseket 
is megadóztatják.

De vajon valóban újdonság volt-e a bail-in bevezetése, és miért Ciprusnak kellett vál-
lalnia ezt a hálátlan szerepet?

A kérdés első felére könnyebb a válasz. A bail-in elméletileg nem volt újdonság, bár 
bevezetésére eddig valóban nem volt példa. Az is bizonytalan, hogy a Trojka ezt a jövő-
ben gyakorlattá kívánja-e tenni, vagy Ciprus egyedi esetet jelent. Az Eurogroup elnöke, 



2013. tél 143

A ciprusi gazdasági összeomlás természetrajza

Jeroen Dijsselbloem első nyilatkozatai ilyen tekintetben ellentmondásosak voltak („Cip-
rus minta lehet arra, hogy a jövőben hogyan kezeljük a bajba jutott bankokat…”; majd 
később: „Ciprus egy speciális eset, nem jelenthet sablont és modellt”).8 Uniós körök-
ben a bail-in gondolata már korábban felmerült. A 2012 júniusában körbeküldött brüsz-
szeli direktívatervezetnek a 4.4.10. pontja a következőket mondja ki: „When the trigger 
conditions for resolution are not satisfied, resolution authorities will have the power to apply 
the following resolution tools: (a) sale of business, (b) bridge institution, (c) asset separation, (d) 
bail-in.” 9

A javaslat a továbbiakban leszögezi, hogy a bail-in során képződő tőkét a pénzintézet 
feltőkésítésére vagy adósságainak törlesztésére lehet felhasználni. (Pontosan úgy, aho-
gyan Ciprus esetében történt!) A tervezetet azóta több uniós testület is megtárgyalta, 
és az Ecofin a legutóbbi ülésen (2013. június 20-án) az alapelveket elfogadta. Számos 
részkérdés – például az érvénybe lépés időpontja – azonban még tisztázásra vár.

Miért Ciprus?

A közös pénz 1999-es bevezetése óta az első valódi bankcsőd Cipruson következett 
be. (A Lehman Brothers 2008-as csődje óta Európán kívül sem volt gyakori az ilyen 
esemény.) Mindenki azt gondolta, hogy az eurózóna 17 tagállamán belül mindez nem 
megengedhető, és az előző mentőcsomagok ezt a felfogást csak erősítették.

A Trojkával folytatott tárgyalások valóban azzal fenyegettek, hogy a ciprusi bank-
rendszer megmentését célzó engedményeik nélkül az ország kilép az eurózónából. 
Egyidejűleg viszont az EKB azzal fenyegetőzött, hogy megszünteti a ciprusi bankok 
készpénzzel való ellátását, ha Ciprus nem egyezik bele a bankrendszer csökkentésének 
lépéseibe. Miért? Ismert a „too big to fail” elve. Nos, itt ez fordítva működött: Ciprus 
ugyanis „too small to save”!

De azért azt is látni kell, hogy nem csak az ország nagyságrendje motiválta a ke-
mény döntéseket. Nem lehet tagadni, mint ahogyan bizonyítani sem, hogy Ciprus sok 
európai politikus szemében az az ország , amely „bevitte” az Unióba a török–görög 
konfliktust, nehezíti a tárgyalásokat Törökország uniós belépését illetően, offshore cégek 
Ciprusra csalogatása révén pedig adóbevételeket vont el sok más országtól. Tehát egy 
olyan ország, amellyel „mindig csak baj van”.

Jelentősek azonban az északi és a mediterrán országok (Ciprus) állampolgárainak 
mentalitásában meglévő különbségek is. Például a legtöbb német nyugdíjas nem bol-
dog, amikor abbahagyja a munkát. Nem a pénz miatt: házastársukkal együtt legalább 
3000 eurót kapnak egy hónapban, amiből szerényen, de nyugodtan meg lehet élni. 
A félelem a munka nélküli élet miatt van bennük. Későn felkelni, kávéházban ülni, 
szomszédokkal, barátokkal beszélgetni, nagyokat enni-inni – ez az életmód nekik fe-
nyegetés, míg a ciprusiaknak, s nem csak a nyugdíjasoknak, a természetes hozzáállásuk 
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az élethez. S ha ezek a „semmittevők” ráadásul gazdagabbak, mint a szorgalmas észa-
kiak, nagyobb házakban laknak, több Mercedesszel és BMW-vel közlekednek, akkor 
nem lehet csodálkozni, hogy felmerül a gyanú: kétes jövedelmek vannak a háttérben.

Ezért születnek azután titkos és nyilvános jelentések a ciprusi pénzmosásról, a Cip-
ruson letelepedett orosz maffiózókról. És e jelentések alapján máris jogosnak tűnhet, 
hogy meg kell adóztatni a betéteseket, s ne a „tisztességes” európai adófizetők állják az 
ország megmentésének költségeit.

Hogyan tovább?

Mint a bevezetőben említettem, nem Ciprus volt az első ország, amely nemzetközi men-
tőcsomagot kapott. Három-négy évvel a programok elindítása után még nyilvánvalóan 
elsietett lenne végleges értékelésre törekedni a csomagok eredményességét illetően, de 
az elmondható, hogy a kép eléggé vegyes. Írországban kétségkívül sikerült a rendkívül 
súlyos pénzügyi helyzet kezelése. Máshol azonban a munkanélküliség (különösen a 
fiatalok körében) a vártnál jobban nőtt, a szociális feszültségek nehezen kezelhetők. 
Görögországban 2009 óta a GDP 20 százalékkal csökkent, és van, ahol a költségvetési 
hiány magasabb, mint a program indításakor.

Jean Pisani-Ferry, a brüsszeli Bruegel gazdasági think-tank igazgatója szerint a Trojka 
alapvetően három hibát követett el a mentőcsomagok kapcsán:

• Túlzott optimizmusra építi a programjait. Felülbecsülte a fiskális kiigazítás és a 
hitelmegszorítások következményeit, de alulbecsülte a munkavállalók tehervise-
lő képességét. Túlbecsülte viszont a privatizáció és az exportnövelés hozadékát.

• Túl hosszú időre elnyújtotta a görög adósságleírást.
• Azzal, hogy külön-külön kezelte az egyes országokat, nem fordított figyelmet a 

cross-country spilloverre és az eurózóna általános helyzetének romlására.10

Mindaz, amit Ciprus esetében ma biztosan lehet állítani, a jövőt illetően nem sok jót 
ígér:

• A GDP a következő években akár 20 százalékkal is csökkenhet. Az általános 
gazdasági visszaesés jelei jól láthatók. Mindennap 20 ciprusi KKV szűnik meg. 
A restrikciók következtében számos külföldi cég a ciprusi tevékenységének 
megszüntetését tervezi.

• A volt Laiki Bankból és a BoC-ból várhatólag 2000, a Cyprus Airwaystől 500 
alkalmazott kerül az utcára, tovább növelve az amúgy is magas munkanélküli-
séget.

• Ha megszűnik a tőkekorlátozás, az emberek jelentős része ki fogja vinni a pénzét 
az országból, mint ahogyan az 2001-ben Argentínában is történt. Éppen ezért 
sokan nem bíznak a kormány azon ígéretében, hogy 2013. július végéig feloldja 
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a korlátozásokat. (Néhány kisebb jelentőségű lépéstől eltekintve változatlanul 
érvényben vannak a korlátozások 2013. végén is. A jelenlegi pénzügyminiszter 
legújabb ígérete, hogy a Trojka harmadik felülvizsgálata után, néhány héten be-
lül megtörténik a tőkekontroll visszavonása.) Ugyanakkor világos, hogy ezek 
a restrikciók ahelyett, hogy helyreállítanák a bankrendszer iránt megcsappant 
bizodalmat, azt napról napra tovább gyengítik.

A kormány már számos intézkedést hozott, illetve meghozását tervezi a gazdasági 
kilábalás érdekében. Mindazt bele kellene illesztenie egy új gazdasági modell kialakítá-
sába. A korábban alapvetően duális (a pénzügyi szolgáltatásokra és az idegenforgalom-
ra alapozott) gazdaság az egyik lábát elvesztette. „Troika shock therapy has killed our tax 
haven model” – vélik sokan.11 Az új gazdaságpolitika még csak most körvonalazódik,12 
de sokan abban bíznak, hogy a Ciprus melletti gázmezők kihasználásával, a zöld gaz-
daságban rejlő tartalékok feltárásával, a pénzügyi szolgáltatások változatlan kínálatá-
val és nem utolsósorban Ciprus kettéosztottságának megszűnésével az ország – 1974 
után másodszor is – főnixmadárként kel életre.

Azon egyébként nem szabad csodálkozni, hogy a ciprusi gazdaságpolitika irányítói, 
a tudósok és a gazdasági szakemberek is bizonytalanok abban, milyen receptet kellene 
követni a válságból való mielőbbi kilábalás érdekében. Nem csoda, hiszen a közgazda-
sági elméleteknek sincs igazából válaszuk a ciprusihoz hasonló helyzetek kezelésére.

A keynesi iskola „baloldali” közgazdászait (mint a Nobel-díjas Joseph Stiglitzet 
vagy Paul Krugmant) követő szakemberek azt mondják, hogy a ciprusi gazdaság egy 
mély és hosszantartó depresszióba fog kerülni. Ennek okai sokrétűek. Drasztikusan 
csökkennek a kormányzati kiadások, növekszenek az adóterhek, ezek következmé-
nyeként apadnak a háztartások bevételei és kiadásai is, a kedvezőtlen gazdasági kör-
nyezet miatt visszaesnek a magánberuházások (építkezések), a turizmus stagnálása 
és az offshore szektort sújtó elvonások, valamint a  tőkekontroll miatt csökken az ún. 
láthatatlan exportbevétel. Mindezen felül a magánszektor jólétét sújtó intézkedések 
(a betétek és a megtakarítások megsarcolása, az adóterhek növekedése és az áremel-
kedések) következtében tovább csökken a lakossági költés, hiszen az emberek megkí-
sérlik feltölteni tartalékaikat.

A mindebből eredő jövedelem- és profitcsökkenés a fogyasztás és a beruházások to-
vábbi mérséklődéséhez vezet, egy ördögi kört kreálva. A baloldali közgazdászok sze-
rint ilyen körülmények között a kamatlábak csökkentése sem ösztönzi a kiadásokat, 
mert a háztartások és a vállalkozások az olcsóbb pénzt sem fogják kiadni.

A folyamat önmagát erősíti – a kiadások és a beruházások csökkenése összehúzó-
dáshoz, munkahelyek és jövedelmek elvesztéséhez vezet, ami újabb kiadáscsökkentést 
okoz, és így tovább. A keynesi iskola szerint az egyetlen remény a kilábalásra az, ha a 
csökkenő belföldi kiadásokat a külföldi befektetések számának emelkedése, illetve az 
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export növelése ellentételezi. Ciprus esetében jelentősebb külföldi beruházásokra eset-
leg a földgázkitermeléshez és -feldolgozáshoz kapcsolódóan lehet elképzelni, az export 
terén pedig csak a közvetett kivitel (idegenforgalom, offshore szolgáltatások) növelése 
tűnik reálisnak, ha változnak a környezeti feltételek.

Ezzel szemben a „liberális-jobboldali” közgazdászok (mint Milton Friedman) a gaz-
daság pénzügyi oldalára fordítják a figyelmüket. Véleményük szerint a gazdaság lik-
viditásának a betétek elvonása és/vagy kimenekülése miatti drasztikus csökkenése, a 
hitelpiac összeomlása (a bankok nem tudnak és nem is akarnak hitelezni), a Trojkával 
kötött megállapodás jelentős tőkeigénye (a bankok feltőkésítése és más követelmények 
révén) a gazdasági összeomlás fő okai és jelei.

A pénzkínálat csökkenése nyomást gyakorol a kamatpolitikára, ami tovább csökkenti 
a gazdasági aktivitást. Az irányzat képviselői szerint az egyetlen kiút ebből a helyzetből 
a bőséges és jelentős likviditás biztosítása. A kérdés azonban, hogy milyen forrásokból. 
E közgazdászok szerint elkerülhetetlenek a strukturális reformok is – a bérpolitika és a 
munkaerőpiac átalakítása, a privatizáció, a verseny ösztönzése – amelyek hosszú távon 
versenyképesebbé teszik a ciprusi gazdaságot (amelynek előbb vagy utóbb – hasonlóan 
más dél-európai országokhoz – el kellene érnie a német versenyképességet, hogy az 
európai piac valóban egyenjogú tagja lehessen).

Abban viszont mindkét iskola követői egyetértenek, hogy az egyik meghatározó cip-
rusi bank összeomlása, illetve a betétek megsarcolása önmagában is komoly következ-
ményekkel jár. A bankok alapvetően két szerepet kell hogy ellássanak: biztosítják az 
ország fizetési mechanizmusait (azokat a csatornákat, amelyeken keresztül a polgárai 
fizetnek és pénzt kapnak) és szabályozzák a pénzügyi mozgásokat (a megtakarított 
pénzeket eljuttatják a hiteligénylőkhöz). E funkciók akadozása tükrében érthető, hogy 
milyen hatást gyakorolt a 2013. március 25-i döntés a ciprusi gazdaságra. A pénzügyi 
tranzakciók korlátozása és kontrollja akadályozza és lassítja a bankok és az ügyfelek, 
valamint a gazdálkodók között a gazdasági aktivitást. Egyidejűleg a bankok a pénzfor-
galom szabályozását sem tudják ellátni, hiszen a betéteket befagyasztották, és bankok 
nem tudnak és nem is nagyon akarnak hitelezni. Homok került a fogaskerekek közé, 
amely nemcsak a pillanatnyi működést zavarja, de valószínűleg hosszabb távú károso-
dást is okoz.

Ebből fakad a következő kérdés is, amely a recesszió hosszára vonatkozik. Mikor 
várhatjuk a javulás első jeleit? Anasztasziadesz elnök a legutóbbi nyilatkozataiban 2014 
második felét említette annak dátumaként, amikor a gazdaság elindulhat felfelé, és 
véleménye szerint a „bail-out” program befejezése előtt, 2016-ban tud majd Ciprus visz-
szatérni a pénzpiacra. A szakmai közvélemény és az IMF legutóbbi előrejelzése jóval 
pesszimistább a várható folyamatokat illetően. Azonban valóban megbízható választ 
a kérdésre sem a gazdaságpolitika, sem a közgazdasági elméletek nem nagyon tud-
nak adni. Hiszen nyitottak olyan kérdések, mint például a ciprusi probléma rendezése, 
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amely alapvetően megváltoztathatja a sziget egész gazdasági helyzetét. Azt azonban 
rögzíthetjük, hogy a hagyományos keynesi út (a kormányzati kiadások növelése és/
vagy az adók csökkentése) nem nagyon járható, hiszen az államkassza üres; ugyanak-
kor a monetarista közgazdászok által preferált módok (pénznyomtatás vagy adónöve-
lés) sem alkalmazhatóak egy eurózóna-országban.

Miben reménykedhet akkor Ciprus? A Joseph Schumpeter iskoláját követő vélekedé-
sek szerint a gazdaságoknak időnként szükségük van a sokkterápiára, amely során a 
rendszer lerombolja az elavult struktúrákat és üzleteket, megteremtve a lehetőséget az 
új üzletekre és a hatékonyság növelésére. Sokkra van szükség ahhoz, hogy eltűnjön a 
régi, és megszülessen az új. A régi struktúra lerombolása megtörtént Cipruson is (leg-
alábbis részben), s most várjuk az új születését.
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Résumé

The Nature of the Cypriote Bankruptcy

Cyprus is already the fifth country of the Eurozone, which needs the financial assistance 
of the European Union. However, the case of Cyprus seems to be unique.

First of all, because in the beginning Cyprus started the financial negotiations with 
Russia instead of the international „Troika”. Second, because the tool of the so-called 
’bail-in’ has been applied for the first time in the history. Last but not least, because of 
the reluctance of some member states of the European Union regarding the rescue of 
Cyprus, which is in close connection with some suspicious amounts of money of the 
Cypriote banks. As a consequence, the name of Cyprus has become connected with the 
term of money-laundering and offshore companies, which had brought their profits to 
this small island instead of paying taxes in their home counties.

This paper aims to analyse the complex phenomena of the Cypriote bankruptcy, 
detects the most important issues and presents the preceding events of the economic 
crises as well as the international responses and the disputes concerning the crisis 
management.


