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Przemys aw Pluskota*

ANALIZA SEKTORA BANKOWEGO NA CYPRZE.
EFEKTY I WYZWANIA RESTRUKTURYZACJI

WST P

Gospodarka Cypru mocno odczu a ostatni kryzys finansowy, po okresie nie-
wielkiego wzrostu PKB w latach 2010–2011, w kolejnych – 2012–2014 – charakte-
ryzowa a si  ujemn  dynamik  PKB, by wreszcie w 2015 roku osi gn  1,6 proc. 
wzrost1. Wyst puj ce w niej zawirowania by y równie  efektem s abn cej kondycji 
sektora bankowego. Cypr od lat by  postrzegany jako regionalne centrum us ug, 
g ównie finansowych i turystycznych. Odzwierciedleniem tego jest du y udzia  sek-
tora us ug w PKB kraju, który wykazuje tendencj  rosn c , w 2014 r. osi gaj c 
niespe na 90 proc. udzia  (rysunek 1). 

Wzrost udzia u sektora us ug w PKB w g ównej mierze zosta  wywo any przy-
spieszeniem rozwoju rynku finansowego, w tym i bankowego, co na Cyprze nast -
pi o po akcesji kraju w struktury Unii Europejskiej i przyj ciu euro. Jednak wysi ki 
maj ce na celu stworzenie z wyspy regionalnego centrum us ugowego rozpocz to 
ju  w latach 70. XX w. Przyczyni o si  do tego wprowadzenie specjalnego re imu 
podatkowego korzystnego dla przedsi biorstw mi dzynarodowych, stwarzaj c z wy-
spy atrakcyjne miejsce prowadzenia dzia alno ci i inwestowania kapita u.

* Dr hab. Przemys aw Pluskota jest profesorem w Katedrze Bankowo ci i Finansów Porównaw-
czych na Wydziale Zarz dzania i Ekonomiki Us ug Uniwersytetu Szczeci skiego.

1 Bank wiatowy (http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-
-indicators).
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Rysunek 1. Udzia  sektora us ug w PKB Cypru w latach 2006–2014 (%)
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ród o: Bank wiatowy (http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-develop-
ment-indicators).

Celem artyku u jest charakterystyka sektora bankowego na Cyprze i analiza sy-
tuacji finansowej, jego przemiany i restrukturyzacja oraz perspektywy i wyzwania, 
jakie pojawi  si  przed bankami. Podobnie jak w innych krajach, sektor bankowy 
Cypru przeszed  znacz ce zmiany, b d ce efektem zawirowa  na globalnym rynku 
finansowym. Wszystkie zmiany wp yn y na dzia alno  instytucji finansowych, ich 
rentowno  i efektywno  oraz ukszta towa y nowy porz dek na rynku.

1. GENEZA I EWOLUCJA SEKTORA BANKOWEGO NA CYPRZE 

Sektor bankowy na Cyprze ma d ug  tradycj , si gaj c  czasów kolonialnych. 
Pocz tkowo banki by y kontrolowane przez obcokrajowców. Pierwszym bankiem 
na wyspie by  Ottoman Bank utworzony w 1864 roku przez Francuzów i Bry-
tyjczyków, który pierwszy oddzia  otworzy  w Larnace. Jego g ówn  aktywno ci  
by o finansowanie rolnictwa, a w latach 1878–1963 bank ten pe ni  funkcje ban-
ku centralnego rz du kolonialnego2. Inne funkcjonuj ce w tamtych czasach banki 
zagraniczne to: Bank of Athens (1893), National Bank of Greece (1902), Ionian 
Bank (1926) oraz Barclays Bank (1937). Pierwszymi instytucjami kontrolowanymi 
przez kapita  cypryjski by y kasy oszcz dno ciowe, które pojawi y si  na pocz tku 
XX wieku. Nale a y do nich: Nicosia Savings Bank (1899), Popular Savings Bank of 
Limassol (1901) oraz Nicosia Savings Box (1901), który zmieni  nazw  na Nicosia 
Moslem Savings Bank, a nast pnie The Nicosia Turkish Bank Ltd. Do 1974 r. na 
wyspie dzia alno  prowadzi y banki, w których dominowa  kapita  turecko-cypryj-
ski i turecki – Nicosia Turkish Bank Ltd., Cyprus Turkish Cooperative Central 
Bank LTD oraz Türkiye  Bankasi. W 1963 roku na mocy The Central Bank 

2 A. Orphanides, G. Syrichas, The Cyprus economy, Historical Review Prospects Challenges, 
Central Bank of Cyprus, 2012, s. 267.
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of Cyprus Law oraz konstytucji utworzono bank centralny – The Central Bank of 
Cyprus (CBC), jako autonomiczn  instytucj  nadzoruj c  sektor bankowy. Wcze-
niej nie by o adnych ram instytucjonalnych i regulacyjnych odnosz cych si  do 

prowadzenia dzia alno ci bankowej3.
Wydarzeniem w rozwoju sektora bankowego na Cyprze by o wydanie 

w 1922 roku Company Law, na mocy którego wiele kas oszcz dno ciowych zmieni o 
status prawny na spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci , co spowodowa o znacz-
ny rozwój ich dzia alno ci. Sektor spó dzielczy, aktywny od pocz tku 1900 roku, 
jest integralnym elementem rynku bankowego. Jego centralnymi podmiotami s  
wspomniane Spó dzielcze Instytucje Kredytowe (Co-operative Credit Institutions 
– CCI), nad którymi nadzór sprawuje The Co-operative Central Bank, za o ony 
w 1937 roku4. 

Na przestrzeni lat sektor instytucji kredytowych na wyspie przeszed  wiele 
przeobra e , notuj c w ostatnich latach znaczny rozwój, zarówno instytucjonalny, 
jak i produktowy. Znacz cym elementem tego rozwoju, wp ywaj cym na jego struk-
tur , by o kupowanie przez banki cypryjskie instytucji kontrolowanych przez kapi-
ta  zagraniczny. Do takich transakcji nale y zaliczy  kupno w 1982 roku cypryjskiej 
cz ci Standard Chartered Bank przez Bank of Cyprus. W 1983 roku Laiki Bank 
wykupi  Grindlays Bank, a Hellenic Bank przej  w 1996 roku Barclays Bank5. 

Sektor bankowy odegra  znacz c  rol  w rozwoju wyspy, ale równie  by  przy-
czyn  jej k opotów w latach 2011–2013. Banki spe niaj ce rol  g ównych po red-
ników finansowych zasila y gospodark  dzi ki rozbudowanej sieci placówek, ale 
jednocze nie agresywnie ze sob  konkurowa y6. W efekcie tych zjawisk oraz zmian 
legislacyjnych wynikaj cych z przyst pienia do Unii Europejskiej oraz do strefy 
euro banki rozwin y si  do rozmiarów kilkakrotnie przekraczaj cych warto  wy-
tworzonej na wyspie produkcji. W szczytowym momencie aktywa sektora banko-
wego ponad siedmiokrotnie przekracza y warto  PKB tego kraju (zob. rysunek 2). 
Wszystko to mia o s u y  zbudowaniu regionalnego centrum finansowego i dywer-
syfikacji dochodów. 

Przed okresem przemian sektor finansowy by  znacz c  ga zi  cypryjskiej go-
spodarki, w efekcie gwa townego rozwoju dzia alno ci banków przyczyniaj c si  
do znacznego skoku gospodarczego kraju. Przejawem tego rozwoju i jego niekon-

3 Ibidem, s. 268.
4 The Co-operative Central Bank zosta  za o ony na Cyprze w 1937 roku, zgodnie z artyku em 11 

prawa spó dzielczego spó ek z 1923 i 1937 roku, a dzia alno  rozpocz  w 1938 r. Jest ona re-
gulowana przez prawo spó dzielcze z 1985 r. oraz prawo bankowe. Bank ten ma tak e licencj  
banku centralnego Cypru na prowadzenie dzia alno ci kredytowej.

5 A. Orphanides. G. Syrichas, The Cyprus economy..., op. cit., s. 270.
6 L. Georgiadou, The financial sector in Cyprus: structure, performance and main developments, 

[w:] Ch. Thimann (red.), Financial Sectors in EU Accession Countries, European Central Bank, 
July 2002, s. 52.
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trolowanego rozrostu by  arbitra  regulacyjny wspomagany korzystnym systemem 
podatkowym oraz relatywnie wysokim oprocentowaniem depozytów bankowych7. 
Doprowadzi o to do „nadmuchania” aktywów banków, które zacz y kilkakrotnie 
przekracza  mo liwo ci gospodarki.

Rysunek 2. Rozmiar sektora bankowego na Cyprze w latach 2008–2013
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ród o: National Data on Banking Sector, The Central Bank of Cyprus, http://www.centralbank.gov.
cy/nqcontent.cfm?a_id=8088 (02.02.2016), Report on financial structures, October 2015, European 
Central Bank, s. 55.

Z uwagi na uwarunkowania historyczne gospodarka cypryjska wykazuje silne 
zwi zki z gospodark  greck . Banki greckie obecne by y (s ) na wyspie, ale równie  
banki cypryjskie wykazywa y siln  interakcj  ze swoim wi kszym s siadem, czego 
przejawem by o inwestowanie w greckie obligacje skarbowe i aktywna polityka 
kredytowa w kierunku greckich przedsi biorstw.

Cypryjski sektor bankowy mo na podzieli  na trzy g ówne elementy, które s  
jego filarami i stanowi  o jego sile. Pierwsz  grup  s  banki krajowe, które z cza-
sem zacz y ekspansj  za granic , g ównie na rynek grecki8. Kolejny to zagraniczne 
instytucje, które zarejestrowa y swoje banki na wyspie lub prowadz  dzia alno  za 
pomoc  oddzia ów oraz przedstawicielstw. Zaliczy  do nich mo na zarówno insty-
tucje z krajów Unii Europejskiej, jak i pa stw trzecich. W ród banków zagranicz-
nych, ze wzgl dów historycznych, dominuj  podmioty greckie. Trzecim filarem jest 
sektor spó dzielczy, z g ównym graczem Cooperative Central Bank (CCB), który 
jest gwarantem depozytów i innych zobowi za  dla poszczególnych Cooperative 
Credit Institutions (CCI). Od 2005 roku zauwa alne jest gwa towne zmniejszenie 

7 I. Pruchnicka-Grabias, Przyczyny kryzysu bankowego na Cyprze, http://ec.europa.eu/polska/
news/opinie/130703_cypr_pl.htm (dost p: 2.02.2016).

8 C. Stephanou, The Banking System in Cyprus: Time to Rethink the Business Model? Cyprus 
Economic Policy Review 2011, Vol. 5, No. 2, s. 123–124.
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liczby krajowych banków. Na koniec 2014 roku na Cyprze dzia alno  prowadzi o 
57 podmiotów, z czego 32 to krajowe banki, a 25 zagraniczne, oddzia y lub spó ki 
zale ne (zob. rysunek 3).

Rysunek 3. Liczba instytucji kredytowych na Cyprze w latach 2005–2014
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ród o: www.centralbank.gov.cy (dost p: 2.02.2016) – dane za lata 2005–2009; Report on financial 
structures, October 2015, European Central Bank, s. 59 – dane za lata 2010–2015.

2. ANALIZA SEKTORA BANKOWEGO NA CYPRZE 

Cel ka dej analizy okre la jej zakres i stosowane metody. Do najpowszechniej 
stosowanych sposobów wspomnianych ocen mo na zaliczy  proste analizy sprawoz-
da  finansowych, analizy z wykorzystaniem typowych wska ników finansowych, 
wykorzystuj ce metody wielokryterialne i agregatowe, czy szczegó owe analizy wy-
korzystuj ce zaawansowane metody matematyczno-statystyczne9.

W celu dokonania analizy i oceny sytuacji maj tkowo-finansowej sektora ban-
kowego nale y wykorzysta  dane zawarte w sprawozdaniach finansowych. Dobór 
i wykorzystanie odpowiednich instrumentów uzale nione jest od grup zainteresowa-
nych kondycj  finansow  banków. W zale no ci od ich oczekiwa  wybierane s  od-
powiednie instrumenty analizy kondycji banku i sektora bankowego. Podzia  polega 
na wyró nieniu m.in.: analizy struktury i dynamiki poszczególnych wielko ci pre-
zentowanych w sprawozdaniu finansowym banku, tradycyjnej analizy wska nikowej, 
analizy jako ciowej, analizy odwo uj cej si  do wyceny i koncepcji warto ci dodanej, 
analizy efektywno ci z uwzgl dnieniem ponoszonego przez bank ryzyka, czy analizy 

9 M. Proniewski, W. Tarasiuk, Zarz dzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele bizneso-
we i operacyjne, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012, s. 159.
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efektywno ci w odniesieniu do oferowanych us ug, obs ugiwanych segmentów klien-
tów, wykorzystywanych kana ów dystrybucji10. Niezale nie od odbiorców najcz ciej 
stosowanymi sposobami oceny s : wst pna analiza sprawozda  finansowych, analiza 
poszczególnych grup wska ników finansowych, systemy wczesnego ostrzegania czy 
metoda mieszana, obejmuj ca wst pn  analiz  sprawozda  finansowych i analiz  
wska nikow . Wst pna analiza sprawozda  finansowych polega na „czytaniu” g ów-
nych sprawozda  banku i zwróceniu uwagi na podstawowe wielko ci zawarte w bi-
lansie i rachunku zysków i strat. Pozwala ona wst pnie zidentyfikowa  pozytywne 
oraz negatywne zjawiska w dzia alno ci banku i obejmuje m.in. analiz  pionow  
(struktury) i poziom  (dynamiki)11. Na potrzeby artyku u przeprowadzono analiz  
struktury i dynamiki wielko ci prezentowanych w bilansie i rachunku zysków i strat 
sektora bankowego na Cyprze w latach 2005–2015.

 W 2014 roku na jedn  instytucj  kredytow  przypada o prawie 15 tys. obywateli 
(14 956), na jedn  placówk  1 386 osób, a na jeden bankomat 1 298 osób, z kolei na 
jednego zatrudnionego w banku by o to 78 osób (zob. tabela 1). Analizuj c posiadane 
przez banki aktywa przypadaj ce na jednego pracownika, by o to 8 320 euro akty-
wów12. Natomiast wed ug danych Banku wiatowego na koniec 2014 roku na Cyprze 
by o 37,7 oddzia ów bankowych oraz 53,13 bankomatów na 100 tys. mieszka ców, 
podczas gdy w strefie euro wielko ci te kszta towa y si  odpowiednio: 28,0 i 80,7913. 

Na wyspie bardzo aktywne s  banki zagraniczne, prowadz ce dzia alno  w ró -
nej formie prawnej, otwieraj ce swoje przedstawicielstwa czy oddzia y. Szczególn  
pozycj , z uwagi na uwarunkowania historyczne i blisko  zajmuj  banki greckie. 
Instytucje te wpisa y si  w wiatowy trend konsolidacji dzia alno ci bankowej, rów-
nie  na Cyprze powsta y banki „zbyt du e, by upa ”, i co gorsza – zbyt du e, by 
je ratowa . Struktura sektora bankowego wykazuje tendencj , by sta  si  bardziej 
skoncentrowan , podobnie jak w kilku innych krajach, przeprowadzaj cych g bo-
kie procesy restrukturyzacji sektorów bankowych, jak Grecja, Irlandia czy Hisz-
pania14. Udzia  pi ciu najwi kszych banków w aktywach ca ego sektora w latach 
2005–2014 oscylowa  w granicach 60%. 

Analiza dynamiki i struktury aktywów ukazuje coraz lepsz  kondycj  sektora 
do 2010 roku. Po tym okresie w wyniku kryzysu finansowego warto  aktywów 
zacz a spada , z jednoczesnym zmniejszeniem warto ci i udzia u instytucji z Unii 
Europejskiej (por. rysunek 4). Od 2010 roku zacz o rosn  znaczenie banków spo-
za Unii Europejskiej, kosztem tych z Unii. O zwi kszaj cym si  udziale banków 

10 A. Gospodarowicz, A. Nosowski (red.), Zarz dzanie instytucjami kredytowymi, Wydawnictwo 
C.H.Beck, Warszawa 2012, s. 221.

11 M. Zaleska (red.), Wspó czesna bankowo , Difin, Warszawa 2008, s. 599–600.
12 Report on financial structures, European Central Bank, October 2015, s. 23.
13 World Development Indicators: Financial access, stability and efficiency, 2015 States and Mar-

kets, www.worldbank.org
14 Banking Structures Report, European Central Bank, October 2014, s. 15.
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z krajów trzecich w aktywach ogó em wiadcz  równie  dane Europejskiego Banku 
Centralnego (zab. rysunek 5). Potwierdza to tez  o rosn cym znaczeniu tych in-
stytucji i coraz mniejszym udziale banków (spó ki zale ne, oddzia y) z UE, które 
wycofuj c si  z wielu krajów, skupi y swoj  dzia alno  na rynkach macierzystych. 
Pomimo tego rynek bankowy na Cyprze zdominowany jest przez banki krajowe, 
które na koniec 2015 roku posiada y 64% udzia  w aktywach sektora. Na rynku 
funkcjonuj  cztery instytucje kredytowe bezpo rednio nadzorowane przez EBC 
w ramach SSM reprezentuj ce 77,1% aktywów sektora bankowego15.

Tabela 1. Wska niki charakteryzuj ce sektor bankowy na Cyprze 
w latach 2005–2014

Rok

Liczba 
mieszka -

ców przypa-
daj ca na 
instytucj  
kredytow

Liczba 
mieszka -

ców przypa-
daj ca na 

oddzia  
bankowy

Liczba 
mieszka -

ców przypa-
daj ca na 

ATM

Liczba 
mieszka -

ców przypa-
daj ca na 

pracownika 

Aktywa 
przypa-

daj ce na 
pracownika 

banku 
(w tys. EUR)

2005 1 938 797 1 761 70 5 500

2006 2 292 818 1 534 71 6 860

2007 3 663 855 1 474 70 8 076

2009 5 148 858 1 300 64 11 138

2012 6 375 1 009 1 219 68 9 969

2013 8 585 1 271 1 231 78 8 103

2014 14 956 1 386 1 298 78 8 320

ród o: Banking Structures Report, Raporty w latach 2006–2015, European Central Bank. 

Kryzys w Grecji i po rednio wiatowy kryzys finansowy spowodowa y znacz cy 
spadek warto ci aktywów sektora, w tym banków cypryjskich, o ponad 30%, co 
zosta o wywo ane ograniczeniem dzia alno ci kredytowej oraz spadkiem p ynno ci 
(w 2013 roku w 50% spadek warto ci depozytów oraz jego kontynuacja w latach 
kolejnych). Wp yw na to mia a sytuacja gospodarcza Grecji oraz zamiary obci e-
nia zgromadzonych w bankach depozytów jednorazowym podatkiem16. Problem 

15 Financial Stability Report, 30 September 2015, Central Bank of Cyprus, Nicosia-Cyprus, 2015, 
s. 17.

16 W wyniku problemów finansowych Grecji i znacznego zaanga owania banków cypryjskich w ob-
ligacjach greckiego rz du banki na Cyprze stan y w obliczu bankructwa. Jednym z pomys ów 
uzdrowienia sektora bankowego i poprawienia jego kondycji by a ch  ob o enia depozytów 
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ten swoje korzenie ma w protekcyjnej polityce jeszcze przed wst pieniem do Unii 
Europejskiej, kiedy to sektor bankowy by  zyskowny, dzi ki czemu zapewnia  go-
spodarce niezb dne kredyty. Pomimo przyrostu bazy kredytowej do 2012 roku, 
b d cej podstawowym sk adnikiem maj tku generuj cym przychody odsetkowe, 
przeznaczenie tego kredytu nie by o optymalne.

Rysunek 4. Warto  aktywów sektora bankowego na Cyprze 
w zale no ci od rodzaju instytucji w latach 2008–2014 (w tys. euro)a
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a  W 2014 roku dost pne by y informacje w podziale na banki krajowe i instytucje kredytowe z kra-
jów UE.
ród o: National Data on Banking Sector, http://www.centralbank.gov.cy (dost p 03.02.2016); Re-

port on financial structures, European Central Bank, October 2015, s. 60.

Banki znaczne warto ci strumieni pieni nych w postaci kredytów alokowa y 
g ównie na rynek nieruchomo ci, skierowane one by y do gospodarstw domowych 
i instytucji niefinansowych. Z uwagi na regulacje lokalne instytucje kredytowe nie 
mog y konkurowa  cen  kredytów, dlatego robi y to zwi kszaj c jako  obs ugi, 
w tym równie  rozwija y sieci oddzia ów17. 

jednorazowym podatkiem ratunkowym na poziomie 6,75%. W efekcie rz d w Nikozji wyrazi  
stanowczy sprzeciw i do jego wprowadzenia nie dosz o. Inn  bolesn  konsekwencj  kryzysu by a 
konieczno  uzyskiwania zgody przez przedsi biorców chc cych dokona  zagranicznej transak-
cji przekraczaj cej 2 mln euro. Ograniczenie to zosta o wprowadzone w marcu 2013 r. i obowi -
zywa o do po owy stycznia 2015 r. Ograniczenia kapita owe obj y tak e osoby prywatne, które 
za granic  mog y pocz tkowo wywozi  10 tys. euro (M. Ko ka, Cypr nie powtórzy  greckiego 
scenariusza, www.obserwatorfinansowy.pl, 20.04.2015).

17 K. Phylaktis, The Cyprus Debacle: Implications for the European Banking Union, Emerging 
Markets Group Working Paper Series, September 2015, s. 6–7.
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Rysunek 5. Struktura aktywów sektora bankowego Cypru 
w latach 2009–2014
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ród o: Report on financial structures, European Central Bank, October 2015, s. 62–64.

Rysunek 6. Podmiotowa charakterystyka portfela kredytowego banków 
na Cyprze w latach 2005–2015 (w tys. euro)

Gospodarstwa domowe
Fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe

Instytucje niefinansowe
Pozostali pośrednicy finansowi

Podmioty rządowe

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

31
.12

.20
05

31
.12

.20
06

31
.12

.20
07

31
.12

.20
08

31
.12

.20
09

31
.12

.20
10

31
.12

.20
11

31
.12

.20
12

31
.12

.20
13

31
.12

.20
14

31
.12

.20
15

ród o: Monetary and Financial Statistics, Central Bank of Cyprus, November 2009; Monetary and 
Financial Statistics, Central Bank of Cyprus, January 2016.
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Analizuj c struktur  podmiotow  portfela kredytowego, wida  dominacj  sektora 
niefinansowego (gospodarstwa domowe i przedsi biorstwa), co wiadczy o uniwer-
salnym charakterze banków (por. rysunek 6). Wydaje si  to do  naturalne, jednak 
w momencie spowolnienia gospodarczego, maj cego odzwierciedlenie na rynku pracy, 
bardzo niekorzystnie wp ynie na kondycj  kredytodawców. Wed ug kryterium celu 
udzielenia kredytu, zauwa alna jest dominacja kredytów mieszkaniowych dla gospo-
darstw domowych (por. rysunek 7). Na Cyprze powtórzy  si  scenariusz pisany przez 
inne kraje europejskie (Irlandia, Hiszpania), zgodnie z którym finansowany przez 
banki rynek mieszkaniowy w pierwszej kolejno ci rozp dza  gospodarki, zwi kszaj c 
popyt na mieszkania, a chwil  spowolnienia wywo ywa  turbulencje nie tylko na 
rynku mieszkaniowym, ale przede wszystkim w sektorze bankowym, a w sytuacji 
gdy banki zwraca y si  o pomoc do rz dów, równie  kryzys fiskalny. 

Rysunek 7. Struktura portfela kredytowego w latach 2005–2015 (w tys. euro)
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ród o: Monetary and Financial Statistics, Central Bank of Cyprus, November 2009; Monetary and 
Financial Statistics, Central Bank of Cyprus, January 2016. 

Przeprowadzaj c analiz  sektora bankowego na Cyprze, nale y wspomnie  równie  
o strukturze depozytów. W ca ym analizowanym okresie dominuj  depozyty gospo-
darstw domowych (por. rysunek 8), w ród których najwi cej zdeponowali obywatele 
innych pa stw, kuszeni atrakcyjnym oprocentowaniem i liberaln  polityk  podatkow .

Dane te wiadcz  o otwarto ci banków, które przyci ga y klientów, dzi ki czemu 
skumulowana warto  depozytów z roku na rok wykazywa a tendencj  wzrostow , 
a  do 2013 roku. Rosn ca warto  depozytów i narastaj ca ró nica z warto ci  
udzielonych kredytów (por. rysunek 9) zach ca a banki do inwestowania, tak e po-
przez rozszerzanie swojej dzia alno ci poza granicami Cypru. Popularnym kierun-
kiem by a Grecja, w której cypryjskie banki posiada y znaczne ekspozycje, g ównie 
w instrumentach d u nych (rz dowych). Wraz z pojawieniem si  k opotów Grecji, 
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zwi zanych z wyp acalno ci  i wykupem instrumentów skarbowych, strata banków 
z Cypru zmaterializowa a si  i wynios a 3,5 mld euro18. By  to pocz tek problemów 
banków na Cyprze i doprowadzi  do kryzysu w marcu 2013 roku.

Rysunek 8. Warto ci depozytów banków na Cyprze w latach 2005–2015 
(w tys. euro)
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ród o: Monetary and Financial Statistics, Central Bank of Cyprus, November 2009; Monetary and 
Financial Statistics, Central Bank of Cyprus, January 2016. 

Rysunek 9. Warto  zgromadzonych depozytów i udzielonych kredytów 
przez banki na Cyprze w latach 2005–2015 (w tys. euro)
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ród o: Monetary and Financial Statistics, Central Bank of Cyprus, November 2009; Monetary and 
Financial Statistics, Central Bank of Cyprus, January 2016. 

18 K. Phylaktis, The Cyprus Debacle: Implications for the European Banking Union, op. cit., s. 7.
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Wi kszo  banków na Cyprze skupia si  na tradycyjnej dzia alno ci bankowej, 
polegaj cej na po rednictwie kredytowym, g ówne dochody czerpi c ze róde  odset-
kowych (zob. rysunek 10). Zaostrzenie polityki kredytowej, w po czeniu ze spadkiem 
popytu na kredyt, wywo a y spadek wielko ci udzielanych kredytów i po yczek, co 
negatywnie wp yn o na przychody banków (zob. rysunek 11), które od 2012 roku 
notuj  spadki, podobnie jak koszty. Ograniczenia akcji kredytowej i konsekwencje 
kryzysu w Grecji (zmiana warto ci depozytów) wp yn y na zmniejszenie tej pozycji 
kosztów odsetkowych. Gwa towny spadek w ostatnich trzech latach odnotowa y rów-
nie  koszty administracyjne i osobowe, co wynika o z konieczno ci restrukturyzacji, 
banki ogranicza y zatrudnienie, zamyka y oddzia y, obni a y wynagrodzenia. By o to 
przejawem g bokiej restrukturyzacji sektora bankowego i jednym z warunków po-
rozumienia z „Trojk ”, czyli Uni  Europejsk  (UE), Mi dzynarodowym Funduszem 
Walutowym (MFW) i Europejskim Bankiem Centralnym (EBC).

Rysunek 10. Struktura wyników uzyskiwanych przez banki na Cyprze 
w latach 2010–2015
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ród o: Key aggregate financial indicators for the Cyprus banking sector 2015 Q3, Central Bank of 
Cyprus, www.centralbank.gov.cy

Do 2010 roku sektor bankowy na Cyprze by  zyskowny, co mia o swoje odzwier-
ciedlenie zarówno w wyniku odsetkowym, jak i w finalnym zysku netto. Wyda-
rzenia zwi zane z kryzysem finansowym, w szczególno ci jego konsekwencje dla 
Grecji, odcisn y bardzo mocne pi tno na bankach i ich wynikach. Przejawem tego 
by o ograniczenie zyskowno ci, pomimo dodatnich wyników na podstawowej dzia-
alno ci bankowej (m.in. dzi ki aktywnej polityce kredytowej). Najwi ksz  strat  

netto banki zanotowa y na koniec 2011 roku, co w g ównej mierze zosta o spowodo-
wane utrat  warto ci aktywów finansowych, g ówne greckich obligacji skarbowych 
(por. rysunek 12). 
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Rysunek 11. Dynamika g ównych pozycji przychodów i kosztów 
w latach 2010–2015 (w tys. euro)
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ród o: Aggregate Cyprus Banking Sector Data – General, Central Bank of Cyprus, http://www.
centralbank.gov.cy

Rysunek 12. G ówne pozycje rachunku zysków i strat sektora bankowego 
na Cyprze
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Kryzys finansowy swoje odzwierciedlenie mia  tak e w 2014 roku, kiedy banki 
musia y utworzy  rezerwy o warto ci niespe na 150 mln euro (wzrost o prawie 
1400% w porównaniu z grudniem 2013 r.). Sektor ponownie sta  si  rentowny w 
2015 roku, w wyniku zmniejszenia kosztów tworzenia rezerw i odpisów warto ci, 
przy jednoczesnym ograniczeniu wyniku odsetkowego. Widoczna jest tak e po-
prawa jako ci aktywów b d ca przejawem poprawy rentowno ci oraz niezb dnym 
krokiem w budowaniu stabilno ci i odporno ci sektora bankowego. Problemem jest 
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jednak warto  kredytów przeterminowanych, która na koniec listopada 2015 roku 
wynosi a 27,4 mld euro (13,7 mld euro kredyty udzielone instytucjom niefinanso-
wym, z czego 9,3 mld to kredyty dla sektora MSP, 12,7 mld euro dla gospodarstw 
domowych). Odpowiada o to 46% warto ci portfela kredytowego ogó em (zob. rysu-
nek 13), z czego 80% to przeterminowanie przekraczaj ce 90 dni19, które w ostat-
nim czasie ustabilizowa y si , a w grudniu 2015 roku odnotowano nawet 40 mln 
spadek. Banki podejmuj  dalsze wysi ki w celu poprawy jako ci portfela, poprzez 
ich restrukturyzacj 20.

Rysunek 13. Udzia  kredytów przeterminowanych w kredytach ogó ema 
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a  Dane obejmuj  wszystkie banki, cznie z sektorem spó dzielczym, z wy czeniem operacji zagra-

nicznych (oddzia y i filie znajduj ce si  za granic ).
ród o: Aggregate Cyprus Banking Sector Data – General, Central Bank of Cyprus, www.central-

bank.gov.cy

Rok 2013 by  dla banków prze omowy w wielu wymiarach. Nast pi  wówczas 
gwa towny spadek warto ci gromadzonych depozytów i udzielanych kredytów, 
co prze o y o si  na kondycj  finansow  ca ego sektora bankowego. Wydarzenia 
w tamtym okresie odcisn y równie  swoje pi tno na warto ci kapita ów banków, 
ich p ynno ci i wyp acalno ci. Dzi ki po yczce 10 mld euro nadzorca próbowa  
zapewni  wzgl dny spokój i pewn  stabilizacj , a nast pnie wróci  na cie k  wzro-
stu, czego pocz tki zauwa y  mo na w 2015 roku. 

19 Aggregate Cyprus Banking Sector Data – General, Central Bank of Cyprus, http://www.central-
bank.gov.cy.

20 Publication of data on Non-Performing Facilities with reference date 30 November 2015, Cen-
tral Bank of Cyprus, 29 January 2016. 
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3. ANALIZA RENTOWNO CI SEKTORA BANKOWEGO 

Analiza wska nikowa jest metod  cz sto wykorzystywan  w procesie oceny sy-
tuacji ekonomiczno-finansowej systemu bankowego i banków. Przybieraj c posta  
analizy ilo ciowej, przedstawia relacje okre lonych wielko ci finansowych wa nych 
z punktu widzenia ich wzajemnych zwi zków. W praktyce wykorzystuje si  ró ne 
grupy wska ników, b d ce przedmiotem analizy, najcz ciej s  to wska niki wyp a-
calno ci, efektywno ci, jako ci aktywów i udzielonych zobowi za  pozabilansowych 
(struktury portfela)21. Wska niki finansowe, bazuj ce na zagregowanych wielko-
ciach wyst puj cych w sprawozdaniach finansowych banków, umo liwiaj  syn-

tetyczn  ocen  procesów zachodz cych w analizowanych instytucjach, bez „scho-
dzenia” na szczebel pojedynczej transakcji. Pomimo tego, nadal pozostaj  wa nym 
instrumentem analitycznym22. Najistotniejsze obszary analizy wska nikowej sys-
temu bankowego i banku to wyp acalno , rentowno  oraz jako  nale no ci23. 
Analiza kondycji sektora bankowego Cypru zostanie przeprowadzona przy u yciu 
wybranych wska ników rentowno ci na podstawie informacji publikowanych przez 
bank centralny Cypru i EBC.

Wska niki rentowno ci wskazuj , jak  efektywno ci  charakteryzowa  si  sek-
tor lub bank w danym okresie. W wi kszo ci nie maj  one warto ci granicznych, 
jednak zaliczane s  do grupy stymulantów, co oznacza, e im wy sza warto , tym 
lepsza ocena (warto ci  graniczn  jest zero, wska nik ujemny wskazuje na genero-
wanie przez bank straty). Ich wysoko  porównywana jest w czasie i w przestrzeni 
oraz z przyj tymi za o eniami, prognozami24. Do najpopularniejszych wska ników 
rentowno ci zalicza si  mi dzy innymi rentowno  aktywów (return on assets – 
ROA), rentowno  kapita u w asnego (return on equity – ROE), wska nik poziomu 
kosztów (cost to income ratio – C/I)25.

Wska nik zwrotu z aktywów (ROA) przedstawia zale no  mi dzy wynikiem 
finansowym banku a jego maj tkiem, ukazuje efektywno  zarz dzania maj tkiem 
banku i informuje, ile groszy wyniku finansowego przynosi jeden z oty zaanga o-
wanego maj tku. Ocenia zdolno  aktywów do generowania zysków. Drugi z naj-
cz ciej stosowanych wska ników obrazuje rentowno  kapita u w asnego i ocenia 
zdolno  zaanga owanych funduszy w asnych do generowania zysków. Informuje, 
ile groszy wyniku finansowego (zysku lub straty) wygenerowa a przeci tnie z o-
tówka kapita u zaanga owanego przez w a cicieli. Podobnie jak w przypadku ROA, 
warto  wska nika nie ma modelowego poziomu, jednak jego warto  powinna by  

21 M. Zaleska (red.), Wspó czesna bankowo ..., op. cit., s. 602.
22 M. Iwanicz-Drozdowska, Zarz dzanie finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 

Warszawa 2012, s. 70.
23 M. Zaleska (red.), Wspó czesna bankowo ..., op. cit., s. 602.
24 Ibidem, s. 606.
25 A. Gospodarowicz, A. Nosowski (red.), Zarz dzanie instytucjami kredytowymi..., op. cit., s. 223.
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jak najwy sza, gdy  wy sza rentowno  kapita ów w asnych oznacza mo liwo  
dalszego rozwoju banku. Rentowno  banków mierzona wspó czynnikami zwrotu 
z aktywów (ROA) i kapita u (ROE) w 2015 r. wykazywa a pewne oznaki poprawy, 
chocia  nie do ko ca dawa y one powody do zadowolenia.

Po bardzo trudnych latach 2012–2013, m.in. w wyniku strat banków (ujem-
ne warto ci obu wska ników – por. rysunek 14), w pierwszych trzech kwarta ach 
2014 roku warto ci ROA i ROE osi ga y warto ci dodatnie, aby na koniec roku zno-
wu mie  warto ci ujemne. W kolejnych okresach rentowno  aktywów balansowa a 
na granicy zera, natomiast ROE na pocz tku roku 2015 by  dodatni, aby w ostat-
nim kwartale ponownie osi gn  warto ci ujemne. O ile rentowno  aktywów nie 
charakteryzowa a si  znacz cymi wahaniami, o tyle rentowno  kapita ów w latach 
2011–2014 ulega a znacznym turbulencjom, osi gaj c w marcu 2013 r. znaczne 
warto ci ujemne. Warto ci wska ników pokrywaj  si  z ujemnymi wynikami sek-
tora i s  efektem wspomnianych problemów banków w tym okresie.

Rysunek 14. Podstawowe wska niki obrazuj ce kondycj  sektora bankowego 
na Cyprze w okresie od grudnia 2010 r. do grudnia 2015 r. 
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ród o: Aggregate Cyprus Banking Sector Data – General, Central Bank of Cyprus, http://www.
centralbank.gov.cy

Do grupy wska ników rentowno ci zaliczany jest tak e wska nik poziomu 
kosztów b d cy ilorazem kosztów do przychodów. Przy uwzgl dnieniu wszystkich 
ponoszonych przez bank kosztów oraz wszystkich generowanych przychodów, jego 
warto  powinna oscylowa  w granicach 50–60%26. W przypadku sektora bankowe-
go Cypru jego warto  kszta tuje si  od 37% do ponad 55%. Spadek jego warto ci 
po 2013 roku wynika z obni enia kosztów dzia alno ci banków, restrukturyzacji 

26 Ibidem, s. 226.
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sektora, spadku kosztów administracyjnych oraz ograniczenia dzia alno ci banków 
(obni enia kosztów z tytu u odsetek, prowizji i op at). Jednak na koniec wrze nia 
2015 roku widoczny by  ponowny wzrost (zob. rysunek 14). Na koniec 2013 roku 
jego warto  wynosi a 53,4%, 2014 r. – 40,3%, a na koniec wrze nia 2015 r. – 43,3%, 
podczas gdy rednia warto  dla krajów strefy euro to odpowiednio – 2013 r. – 60%, 
2014 r. – 61%27. Ostatnie warto ci wska nika C/I stanowi  pozytywny aspekt bu-
dowania stabilno ci sektora bankowego.

Ostatnie analizowane okresy wiadcz  o poprawie kondycji sektora, jest jednak 
za wcze nie, aby wyra a  os dy o trwa ym i stabilnym trendzie wzrostowym. Jed-
nak banki na Cyprze poprawiaj  swoj  rentowno  i efektywno  funkcjonowania.

PODSUMOWANIE 

Sektor bankowy na Cyprze sk ada si  z kilku istotnych ogniw, które w ca o ci 
stanowi  o jego sile i potencjale. Ostatni kryzys finansowy bardzo mocno wp yn  
na kondycj  banków i ca ego sektora, gdy  w swoich portfelach mia y one greckie 
obligacje skarbowe i by y mocno zaanga owane w dzia alno  na tym rynku. Spo-
wodowa o to du e zmiany instytucjonalne. Po znacznych zawirowaniach w struk-
turach w asno ciowych i organizacyjnych, banki zosta y dokapitalizowane w celu 
poprawy efektywno ci, ale równie  zaufania klientów, które zosta o mocno nad-
szarpni te. Ostatnie wyniki uprawniaj  do optymizmu, e banki na Cyprze powoli 
odbudowuj  swoj  pozycj , jednak pozosta y jeszcze wyzwania, których realizacja 
bardziej uzdrowi ich kondycj 28. Przeprowadzone reformy i kapita owe wzmoc-
nienie banków, które mo na uzna  za sukcesy, przynosz  pierwsze efekty, jednak 
jest jeszcze sporo do zrobienia. Jedn  z najwa niejszych kwestii jest przywrócenie 
zaufania klientów, nie tylko zagranicznych, ale przede wszystkim krajowych go-
spodarstw domowych i przedsi biorstw, a tak e racjonalizacja kosztów dzia alno ci, 
zw aszcza w erze bankowo ci internetowej oraz zdalnego dost pu do produktów 
bankowych. Z pewno ci  wyzwaniem, przed którym stoi sektor bankowy na Cyprze, 
jest poprawa jako ci portfela kredytowego, która zwi kszy stabilno  funkcjonowa-
nia. Obni enie wska nika kredytów przeterminowanych w portfelu kredytowym 
jest wyzwaniem, od realizacji którego zale y kondycja sektora. Restrukturyzacja 
portfela kredytowego powinna post powa  i by  realizowana w parze z ponownym 
rozwojem tradycyjnej bankowo ci, jednak na zdrowych i trwa ych fundamentach, 
opartych na stabilnych, d ugoterminowych depozytach i dzia alno ci kredytowej 
nie generuj cej nadmiernego ryzyka. 

27 Report on financial structures, European Central Bank, October 2015, s. 35.
28 Restoring Confidence in Cyprus. The Outlook for the Cypriot Banking System, Keynote speech 

by Mrs Chrystalla Georghadji, Governor of Central Bank of Cyprus, at the 10th Economist 
Cyprus Summit, Nicosia, 4 November 2014.
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Streszczenie

Cypr z uwagi na preferencje podatkowe i korzystniejsze warunki inwestowania 
kapita u sta  si  istotnym centrum us ug finansowych w swoim regionie. Us ugi, 
w tym finansowe, zacz y odgrywa  coraz wa niejsz  rol  w gospodarce. Sytuacja 
ta doprowadzi a do szybkiego rozwoju sektora bankowego, który g ównie dzi ki 
depozytom nierezydentów posiada  wolne rodki. Banki zainwestowa y je m.in. 
w greckie papiery d u ne, co w przypadku zmaterializowania si  problemów Grecji, 
znacz co odbi o si  na sytuacji ca ego sektora. 

Dzi ki umowie z Trojk  i po przeprowadzeniu niezb dnych reform banki zacz -
y powoli odzyskiwa  pozycj  sprzed kryzysu. Za wcze nie jednak jest, aby stwier-

dzi , e najgorsze banki na Cyprze maj  za sob . Przed nimi jeszcze wiele pracy, 
aby poprawi  swoj  kondycj  i przywróci  zaufania w ród klientów.

S owa kluczowe: sektor bankowy, banki na Cyprze, aktywa, pasywa, zyskowno  
banków

Abstract

Since its tax preference and favorable conditions for capital investment Cyprus 
has become an important financial services center in its region. Services, including 
financial ones, begun to play an increasingly important role in the economy. This 
situation has led to the rapid development of the banking sector. Banks invested 
among Greek debt. What, when Greek problems have materialized, significantly 
influenced the situation of the sector. After reforms banks began to gradually re-
cover to pre-crisis position. However, it is too early to conclude that banks are on 
the right way to return to their profitability. There is still a lot of work to improve 
financial condition and restore confidence among customers.

Key words: banking sector, banks in Cyprus, assets, liabilities, banks profitability
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