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Μήνυμα Γενικού Διευθυντή
κ. Μιχάλη Καμμά
Το 2014 ήταν μια χρονιά με πολλές προκλήσεις τόσο για την οικονομία, όσο και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας μας.
Λόγω των γνωστών αποφάσεων που έλαβε το Eurogroup το Μάρτιο του 2013 και της εφαρμογής του Προγράμματος Διάσωσης
της κυπριακής οικονομίας, το 2014 έχουν προωθηθεί σωρείαν νέων ρυθμίσεων και θεσμικών αλλαγών που συνέβαλαν στην
πραγματική εξυγίανση της οικονομίας και στην ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Όντως, η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, προώθησε και ενέκρινε πολλές νέες νομοθεσίες και μέτρα που
αποτελούσαν προϋποθέσεις για τήρηση του Μνημονίου Συναντίληψης Κύπρου – Τρόικας (ΕΕ – ΕΚΤ και ΔΝΤ).
Οι νομοθεσίες αυτές, παρά τις αντιδράσεις που παρατηρούνται από οργανωμένα ή μη σύνολα, συνέβαλαν ώστε η οικονομία και
ο τραπεζικός τομέας να κάνουν σημαντικά βήματα προς τα μπρος, βοήθησαν τη σταθεροποίηση του τραπεζικου συστήματος και
ταυτόχρονα συνέβαλαν στη δημιουργία νέων θετικών προοπτικών για το μέλλον.
Ενδεικτικά, για τον τραπεζικό τομέα, αναφέρουμε την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών μας, την προσέλκυση
αξιόλογων ξένων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιό τους, τα θετικά αποτελέσματα που πέτυχαν στα “stress tests” της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και τη γενική ενίσχυση της ρευστότητας και κεφαλαιακής
επάρκειάς τους.
Οι θετικές εξελίξεις, που σημειώθηκαν τους τελευταίους μήνες στον τραπεζικό τομέα, επανέφεραν σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία
προς το τραπεζικό σύστημα, κάτι που διαφαίνεται και από την εμπιστοσύνη που εκφράζουν και πάλι οι πολίτες προς τις τράπεζές
μας. Τώρα, το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου είναι αναδιαρθρωμένο και κεφαλαιουχικά δυνατό.
Το μεγάλο πρόβλημα που ακόμα ταλανίζει τόσο το τραπεζικό σύστημα, όσο και την οικονομία είναι η διαχείρηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
αντιπροσωπεύουν γύρω στο 50% των συνολικών χορηγήσεων του τραπεζικού συστήματος και αυτό προκαλεί τεράστια προβλήματα,
όχι μόνο στις τράπεζες και στους δανειολήπτες, αλλά και στο σύνολο της οικονομίας μας.
Οι τράπεζες, στην προσπάθειά τους να συμβάλουν στην επίλυση ή τουλάχιστον στο μετριασμό αυτού του φαινομένου, επέδειξαν
καλή θέληση και συνεργάστηκαν με όλους τους αρμόδιους φορείς στην εφαρμογή της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
για τη διαχείριση καθυστερήσεων. Η εφαρμογή αυτή μεταξύ άλλων συνεπάγεται αλλαγές στα συστήματα πληροφορικής των
τραπεζών, χρήση νέας τεχνολογίας, εκπαίδευση προσωπικού, αλλαγή εντύπων και διαδικασιών καθώς και ενημέρωση του κοινού.
Οι τράπεζες – μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ) επαναλαμβάνουν τη θέληση και τη βούληση τους να συνεχίσουν τις
αναδιαρθρώσεις δανείων, ακολουθώντας τις σχετικές Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

4

Επίσης, συναφές με το πιο πάνω θέμα είναι και αυτό που αφορά τις εκποιήσεις ακινήτων. Η νομοθεσία παρέμεινε για όλο το 2014
σε εκκρεμότητα. Η καθυστέρηση ψήφισης των σχετικών νομοσχεδίων είχε ως αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση της περιοδικής
αξιολόγησης του Προγράμματος Διάσωσης της κυπριακής οικονομίας.
Οι τράπεζες επανειλημμένα διαβεβαίωσαν και επαναλαμβάνουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν κατάχρηση αυτού του δικαιώματος.
Όπως πολλές φορές λέχθηκε από το Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και τις ίδιες τις Τράπεζες, οι μαζικές εκποιήσεις δεν είναι αυτοσκοπός
καθότι δεν είναι προς το συμφέρον, ούτε των ίδιων των τραπεζών, ούτε της οικονομίας, ούτε της κοινωνίας. Όμως, το μέτρο αυτό θα
δώσει στις τράπεζες το αναγκαίο εργαλείο για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της επιτήδειας άρνησης όσων έχουν την οικονομική
δυνατότητα να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και κατ’ επιλογή δεν το πράττουν. Ευελπιστούμε ότι με τις πρωτοβουλίες
που αναλήφθησαν το 2015 θα διευθετηθεί αισίως κι αυτό το πρόβλημα για να μπορέσει το τραπεζικό σύστημα να ενισχύσει τη
ρευστότητα του, να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να βοηθήσει όσους πραγματικά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις
δανειακές υποχρεώσεις τους. Περαιτέρω θα βοηθήσει στη παροχή χορηγήσεων σε βιώσιμους φορείς της οικονομίας.
Τον τελευταίο χρόνο υπήρξαν σοβαρές αλλαγές στα τραπεζικά δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είχαν ανάλογες θετικές
επενέργειες και στο δικό μας τραπεζικό σύστημα. Αναφερόμαστε στην ανάθεση της εποπτείας των τραπεζών των χωρών μελών της
Ευρωζώνης και ειδικά των συστημικών τραπεζών απ’ ευθείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σημαντικό γεγονός και για την
Κύπρο, καθώς ενισχύει την αξιοπιστία του τραπεζικού τομέα μας.
Σε επίπεδο οικονομίας, το 2014 είχαμε θετικότερες εξελίξεις, αν και η πραγματική οικονομία συνεχίζει να ταλανίζεται από διάφορα
προβλήματα ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και των όσων μεσολάβησαν από το Μάρτιο του 2013 και
μετά.
Ειδικότερα, η δημοσιονομική κατάσταση της Κύπρου βελτιώθηκε, με αποτέλεσμα το δημοσιονομικό έλλειμμα, να περιοριστεί κάτω
του 3% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος να σμικρυνθεί στο 105% του ΑΕΠ. Οι δύο αυτοί δείκτες θεωρούνται πλέον διαχειρίσιμοι
και αυτό αποτελεί ένα δείγμα της σταθεροποίησης της οικονομίας. Παράλληλα, η Κύπρος το 2014 παρουσίασε μικρό πρωτογενές
πλεόνασμα, ενώ επέστρεψε στις αγορές με επιτυχείς εκδόσεις το 2014 και στις αρχές του 2015.
Από την άλλη, η ανεργία συνεχίζει να βρίσκεται σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα του 16%, ενώ δεν υπήρξαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα
στους τομείς της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της αύξησης της κατανάλωσης, της
αύξησης της ρευστότητας, κ.α.
Αυτά τα προβλήματα μας υποδεικνύουν και την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να στραφούμε το 2015 και στη συνέχεια. Κατά
τη γνώμη μας, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην επούλωση των πληγών της πραγματικής οικονομίας και στην προώθηση των
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων σ’ όλο το φάσμα της οικονομίας μας.
Με δεδομένο το ρευστό οικονομικό τοπίο της ευρωζώνης και τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στη χώρα μας, οι προκλήσεις που
έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλες και σημαντικές. Εκ μέρους μας απαιτείται υψηλό αίσθημα ευθύνης, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Χωρίς αυτά τα προαπαιτούμενα θα είναι δύσκολο να προσπεράσουμε αλώβητοι τις συμπληγάδες που ορθώνονται μπροστά μας.
Η πολυπόθητη ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας θα έρθει, μόνο και όταν διαχειριστούμε την οικονομία με συναντίληψη,
συναίνεση και κοινές προσπάθειες.
Παρόλες τις κατά καιρούς αντιδράσεις, ανησυχίες και φοβίες, επιθυμία όλων μας είναι η επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά
ανάπτυξης. Εμείς, ως Σύνδεσμος Τραπεζών, θα συνεχίσουμε (όπως πάντα) να επιδεικνύουμε καλή διάθεση, συναντίληψη και
συνεργασιακό πνεύμα με όλους τους θεσμικούς φορείς της Κύπρου και του εξωτερικού για ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος
και για στέρεα ανάπτυξη της οικονομίας μας.
Δρ. Μιχάλης Καμμάς
Γενικός Διευθυντής
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Η Κυπριακή Οικονομία
Καθώς η Κύπρος συμπληρώνει το δεύτερο χρόνο εφαρμογής του Μνημονίου Συναντίληψης και της Δανειακής Σύμβασης
για τη λήψη χρηματοοικονομικής βοήθειας («Πρόγραμμα») η οικονομία ξεκίνησε να δείχνει σημάδια σταθεροποίησης. Το
Πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο 2013-2016 και έχει στόχο να επιλύσει τα χρηματοδοτικά, δημοσιονομικά και δομικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κυπριακή οικονομία.
Το 2015 η ανάπτυξη αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ -0.5% και 0.5%. Υπάρχουν θετικά σημάδια λόγω της συνεχιζόμενης
ανθεκτικότητας του ρυθμού ιδιωτικής κατανάλωσης και λόγω των χαμηλών τιμών ενέργειας, τα οποία αποτυπώθηκαν το
πρώτο τρίμηνο του 2015 όπου επιτεύχθηκε θετικός ρυθμός ανάπτυξης μετά από 14 συνεχόμενα τρίμηνα συρρίκνωσης.
Η πλήρης άρση των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων μαζί με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της Συνολικής Αξιολόγησης
των τραπεζών στα τέλη του Οκτώβρη 2014 έδωσαν σημαντική ενίσχυση στο κλίμα εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη, σύμφωνα
με το Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει ανέλθει σε ιστορικά
ψηλά επίπεδα έξι ετών. Τον Απρίλιο 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το πακέτο αφερεγγυότητας ενώ δεν επέκτεινε
την αναβολή του νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις. Η εξέλιξη αυτή ήταν σημαντική καθώς επιτρέπει την επιστροφή
στην εφαρμογή του Προγράμματος (το οποίο ήταν σε αναστολή από το καλοκαίρι του 2014) και παρέχει ένα σημαντικό
εργαλείο για αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ταυτόχρονα, αίρει την αβεβαιότητα
αναφορικά με τη δέσμευση της Κύπρου στην εφαρμογή του Προγράμματος και δημιουργεί ένα πιο δυνατό θεσμικό πλαίσιο
το οποίο αναμένεται να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Η ψήφιση του πλαισίου αφερεγγυότητας και η εφαρμογή του Νόμου
για τις εκποιήσεις, καθώς και η συνεπακόλουθη ολοκλήρωση της πέμπτης αναθεώρησης του Προγράμματος, αναμένονται να
αυξήσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη.

Ποσοστιαία Διανομή ΑΕΠ 2014
■ Υπηρεσίες περιλαμβανομένου τουρισμού 66%
■ Μεταποιητική βιομηχανία		
5%
■ Μεταφορές & Επικοινωνίες		
11%
■ Κατασκευές		
3%
■ Γεωργία		2%
■ Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί		
9%
■ Άλλα		
4%
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία (προκαταρκτικά στοιχεία 2014)
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Οι αρνητικές οικονομικές εξελίξεις στη Ρωσία και η χαμηλή ισοτιμία του ρουβλιού είχαν αρνητικό αντίκτυπο στον τουρισμό
το 2014. Παρά την αύξηση 1.5% στις αφίξεις τουριστών το 2014, τα έσοδα από τον τουρισμό ήταν μειωμένα κατά 2.8%.
Για το 2015 οι προοπτικές φαίνονται υποσχόμενες καθώς οι ζημιές από τη Ρωσική αγορά φαίνονται περιορισμένες ενώ η
ισχυρότερη ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τη δυνατή ισοτιμία της στερλίνας αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση.
Το πρώτο τρίμηνο του 2015, οι αφίξεις τουριστών παρουσίασαν αύξηση 16.2% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2014.
Ο τομέας ακινήτων έχει σημειώσει μικρή ανάκαμψη, καθώς οι τιμές ακινήτων σε όλη την Κύπρο έχουν συνεχίσει να πέφτουν
και η αυξανόμενη σταθερότητα έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον από εγχώριους και ξένους επενδυτές. Η συνολική αξία των
πωλητηρίων εγγράφων παρουσίασε ετήσια αύξηση 25% για το 2014 σε σύγκριση με το 2013, σύμφωνα με στοιχεία του
Κτηματολογίου, ενώ οι συνολικές πράξεις κατέγραψαν αύξηση 8%.
Τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που ανέλαβε η κυβέρνηση έχουν αποδειχθεί επιτυχημένα πέραν των προσδοκιών,
δημιουργώντας ένα σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα σχεδόν 2.8% του ΑΕΠ για το 2014 και ένα συνολικό δημοσιονομικό
έλλειμμα 0.3% του ΑΕΠ (εξαιρούμενης της λογιστικής αποτύπωσης των €1.5 δις που χρησιμοποιήθηκαν για ανακεφαλαιοποιήση
της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, ποσό το οποίο έχει ήδη καταγραφεί στο δημόσιο χρέος το 2013). Ο δείκτης χρέους
προς ΑΕΠ επηρεάστηκε θετικά και από την αναθεώρηση του ΑΕΠ προς τα πάνω κατά 10% λόγω στατιστικών αναθεωρήσεων
του Eurostat. Για το 2014, το χρέος προς ΑΕΠ ανέρχεται στο 108% που αποτελεί επίπεδο το οποίο γενικά θεωρείται βιώσιμο,
και αναμένεται να ξεκινήσει να μειώνεται μετά το 2015. Η δημοσιονομική πρόοδος που επιτεύχθηκε αντανακλάται στις
διαδοχικές αναβαθμίσεις της αξιολόγησης της Κύπρου από τους διεθνείς οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης κατά το
τελευταίο έτος. Η πρόοδος αυτή επέτρεψε στην Κύπρο να δανειστεί από τις διεθνείς αγορές στα μέσα του 2014, τρία χρόνια
αφότου έχασε την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Οι αποδόσεις του δεκαετούς ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν
υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τον Απρίλη 2015 (περίπου 3.8%)
Ο πληθωρισμός, με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, ήταν αρνητικός το 2014 καθώς οι εγχώριες τιμές
των αγαθών και οι τιμές ενέργειας συνέχισαν να πέφτουν (-0.3% σε σύγκριση με 0.4% το 2013). Η αγορά εργασίας
σταθεροποιήθηκε το 2014 και η ανεργία παρέμεινε στο 16%, επίπεδο το οποίο παρά το ότι παραμένει ψηλό, δεν έφτασε
το 19% όπως ήταν οι προβλέψεις. Η αναιμική εγχώρια ανάπτυξη αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις συνθήκες της αγοράς
εργασίας και η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά το 2015. Αυτό ήδη αποτυπώνεται στον αριθμό των καταγραμμένων
ανέργων ο οποίος μειώνεται, καθώς επίσης και στο μηνιαίο δείκτη ανεργίας ο οποίος υποχωρεί σταδιακά από το Νοέμβρη
2014.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, η Κύπρος είναι σε τροχιά εξόδου από το

Πραγματικός Ρυθμός Μεγέθυνσης %
2010

2011

2012

2013

2014

2015F

2016F

Κύπρος

1.4

0.3

-2.4

-5.4

-2.3

-0.5

1.4

ΕΕ 28

2.1

1.7

-0.5

0.0

1.4

1.8

2.1

Ευρωζώνη

2.0

1.6

-0.8

-0.5

0.9

1.5

1.9

ΗΠΑ

2.5

1.6

2.3

2.2

2.4

3.1

3.0

Ιαπωνία

4.7

-0.5

1.4

1.6

0.0

1.1

1.4

Πηγή: Eurostat, European Commission
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Ετήσια Ποσοστιαία Μεταβολή ΑΕΠ σε Τρέχουσες Τιμές (%)
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Πηγή: Eurostat

■ 2013

■ 2014

Κύπρος Δημόσιο Χρέος & Δημοσιονομικό Έλλειμμα (% του ΑΕΠ)
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Eurostat, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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■ Δημόσιο Χρέος

2014

■ Δημοσιονομικό Έλλειμμα
(δεξιά κλίμακα)
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μνημόνιο νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του 2016, χωρίς όμως να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.
Ενώ υπάρχουν σημάδια σταθεροποίησης στην εγχώρια οικονομία και ορισμένες βελτιωμένες προοπτικές για το σύνολο της
ευρωζώνης λόγω χαμηλότερων τιμών πετρελαίου και της χαμηλής ισοτιμίας του ευρώ, ταυτόχρονα η Κύπρος αντιμετωπίζει
σημαντικούς κινδύνους. Αυτοί αποτελούνται από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με μια νέα χρηματοδοτική συμφωνία
για την Ελλάδα, μια πιθανή κρίση στην ευρωζώνη και περαιτέρω ύφεση στη Ρωσία. Τα ψηλά επίπεδα του ιδιωτικού δανεισμού
και των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα συνεχίσουν να αποτελούν βαρίδια για την ανάπτυξη. Ωστόσο, υπάρχουν ελπίδες
για βελτιωμένες προοπτικές ανάπτυξης που θα προέλθουν από ξένες επενδύσεις. Νέες ευκαιρίες για ξένες επενδύσεις
αναμένεται να δημιουργηθούν από μελλοντικά έργα υποδομής και ενέργειας, την επερχόμενη άδεια καζίνο καθώς και την
εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων που αποτελεί μέρος του Προγράμματος χρηματοδότησης.

Ανεργία στην Κύπρο, την Ευρωζώνη και ΕΕ28
20

15
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5

0
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■ Ευρώζώνη ■ EΕ (28 χώρες) ■ Κύπρος

Πηγή: Eurostat

Πληθωρισμός στην Κύπρο, την Ευρωζώνη και ΕΕ28
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Πηγή: Eurostat

10

2009

2010

2011

2012

2013

2014

■ Ευρώζώνη ■ EΕ (28 χώρες) ■ Κύπρος

Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες
Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες
2011
ΑΕΠ (Πραγματικός Ρυθμός
Μεγέθυνσης)
ΑΕΠ (σε τιμές αγοράς)

2012

2013

2014

2015f

% Αλλαγή (1)

0.3

-2.4

-5.4

-2.3

-0.5

ΕΥΡ εκ.

19,487

19,411

18,119

17,506

N/A

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ (Ευρώ)

23,192

21,849

20,378

19,741

N/A

EU-27 = 100

96

93

89

N/A

N/A

Ανεργία

%

7.9

11.9

15.9

16.1

16.2

Πληθωρισμός

(1)

3.5

3.1

0.4

-0.3

-0.8

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

% ΑΕΠ

-3,0

-5.5

-2.0

-4.0

-3.9

Δημοσιονομικό Πλεόνασμα (+) /
Έλλειμμα (-)

% ΑΕΠ

-5.8

-5.8

-4.9

-3.0

-1.1

Συνολικό Δημόσιο Χρέος (2)

% ΑΕΠ

66.0

79.5

102.2

107.5

106.7

(2)

ΕΥΡ εκ.

12,869

15,430

18,484

N/A

N/A

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ (PPS)

Συνολικό Δημόσιο Χρέος

% Αλλαγή

Πηγή: Eurostat, Υπουργείο Οικονομικών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή interim forecast
(1)Ποσοστιαία μεταβολή σε σύγκριση με την ανάλογη περίοδο του προηγούμενου έτους
(2)Εξαιρούμενου του ενδοκυβερνητικού χρέους και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς το ΔΝΤ

■

Doing Business 2015 (World Bank): Η Κύπρος κατατάσσεται 64η από 189 χώρες.

■

Global Competitiveness Index 2014-2015 (World Economic Forum): Η Κύπρος κατατάσσεται 58η από 144 χώρες.

■

Index of Economic Freedom World Rankings 2015: Η Κύπρος κατατάσσεται 45η από 178 χώρες.
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Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο
Η συνεχιζόμενη ύφεση και οι δύσκολες συνθήκες στην οικονομία αντικατοπτρίστηκαν στον όγκο συναλλαγών της
χρηματιστηριακής αγοράς ο οποίος παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών του ΧΑΚ ανήλθε σε
περίπου €75 εκ. το 2014 από €63 εκ το 2013.
Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η επανέναρξη της διαπραγμάτευσης των τίτλων της Τράπεζας Κύπρου μετά από πολύμηνη
αναστολή της διαπραγμάτευσης.
Επενδυτικά Σχέδια
Τον Ιούλιο 2014 τέθηκε σε ισχύ ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος, ο οποίος ρυθμίζει τη σύσταση
και λειτουργία των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων στην Κύπρο. Ο εν λόγω Νόμος αντικαθιστά τους περί Διεθνών
Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμους του 1999 και 2000 και μεταφέρει την εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η ψήφιση και εφαρμογή του Νόμου περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων έχει συμπληρώσει το θεσμικό πλαίσιο
για τη συλλογική διαχείριση, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μιας αγοράς οργανισμών
συλλογικών επενδύσεων στην Κύπρο. Η ενιαία εποπτική αρχή η οποία αδειοδοτεί και επιβλέπει τη λειτουργία των Οργανισμών
Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), των διαχειριστών εναλλακτικών επενδύσεων, των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων
σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και των διαχειριστών ΟΣΕΚΑ είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
εφαρμόζει το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν σε κράτη-μέλη που ήδη
αποτελούν διεθνή κέντρα διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων.
Με την παρατεταμένη οικονομική ύφεση στην Κύπρο, ο τομέας των επενδυτικών ταμείων αναγνωρίστηκε ότι διαθέτει
προοπτικές και ότι μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και στην οικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου,
δημιουργήθηκε το Cyprus Investment Funds Association (CIFA), με στόχο την προώθηση της Κύπρου ως ανταγωνιστικό
κέντρο εγγραφής και διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων. Μεταξύ άλλων κατηγοριών επενδυτικών ταμείων, ο CIFA στοχεύει
στην προώθηση της Κύπρου ως διεθνές κέντρο εγγραφής και διαχείρισης ταμείων προνοίας. Για την ενημέρωση συντελεστών
της αγοράς, το ΧΑΚ μαζί με το Cyprus International Institute of Management, διοργάνωσαν συνέδριο για το θεσμό των
Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.
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Επιπρόσθετα προϊόντα και υπηρεσίες στην Κυπριακή Χρηματιστηριακή Αγορά
■

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), στα πλαίσια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, προχώρησε
σε σχετικές τροποποιήσεις στον Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό
Μητρώο) Νόμο, με βάση τις οποίες έχει πλέον την ευχέρεια για να αναλαμβάνει την τήρηση και ενημέρωση Μητρώων
Μη-Εισηγμένων Εκδοτών στο πλήρως αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα του Κεντρικού Αποθετηρίου/
Μητρώου (ΚΑΜ) του Οργανισμού.
Η νέα υπηρεσία προσφέρεται σε ένα αριθμό ιδιωτικών εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο,
δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς και διαθέτουν διευρυμένη μετοχική βάση. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται
είναι η τήρηση και ενημέρωση του μετοχολογίου, και η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ολοκλήρωση
εταιρικών πράξεων (πχ. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, υποδιαίρεση κινητών αξιών, επανεπένδυση μερίσματος κ.α.).

■

Τον Οκτώβριο του 2014 το ΧΑΚ προχώρησε σε μετάβαση του κύκλου διακανονισμού των συναλλαγών όλων των
εισηγμένων αξιών από το Τ+3 (ολοκλήρωση διακανονισμού εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά από την κατάρτιση
συναλλαγής) στο Τ+2 (ολοκλήρωση εντός δύο εργάσιμων ημερών). Η αλλαγή του κύκλου διακανονισμού προήλθε
από ανάλογη απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

■

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έχει υπογράψει επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης
με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία εποπτεύει τον τομέα των κινητών αξιών. Το εν λόγω
Μνημόνιο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των δύο εποπτικών αρχών και βοηθά στην ενίσχυση των επιχειρηματικών
σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας.

■

Το ΧΑΚ μελετά μαζί με άλλες αρμόδιες αρχές και ενδιαφερόμενους οργανισμούς, την πιθανή ανάπτυξη επενδύσεων
Ισλαμικού Τύπου στην Κύπρο. Οι επενδύσεις Ισλαμικού Τύπου είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας στο ευρύτερο
χρηματοοικονομικό περιβάλλον των Ισλαμικών χωρών, όπου παρέχεται μέσω αυτών χρηματοδότηση σε σημαντικά
έργα οικονομικής ανάπτυξης καθώς και εναλλακτικές επιλογές και εργαλεία για επενδύσεις.
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Γενική Ανασκόπηση
Στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο δραστηριοποιούνται κυπριακές τράπεζες, διεθνείς τράπεζες με θυγατρικές ή υποκαταστήματα
στην Κύπρο και Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΣΠΙ). Πέραν των παραδοσιακών υπηρεσιών καταθέσεων και δανεισμού
(προς νοικοκυριά, μεγάλους οργανισμούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις), οι τράπεζες στην Κύπρο εφαρμόζουν το μοντέλο
“Universal Banking Model” καθώς προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Οι καταθέσεις πελατών
παραδοσιακά αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης για τις τράπεζες.
Σήμερα υπάρχουν 60 αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο, τα οποία περιλαμβάνουν 4 εγχώρια αδειοδοτημένα
πιστωτικά ιδρύματα (και ένα πέμπτο, την Ancoria Bank Limited, που μόλις έλαβε έγκριση), τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
με 18 συνδεδεμένα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΣΠΙ), 5 θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμάτων από χώρες μέλη της Ε.Ε.,
3 θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμάτων από χώρες εκτός της Ε.Ε., 10 υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων από χώρες
μέλη της Ε.Ε., 16 υποκαταστήματα από χώρες εκτός της Ε.Ε. και 2 γραφεία αντιπροσωπείας.

Τραπεζικός Τομέας – Στατιστικές (31/12/14)
Τράπεζες

Συνεργατικά Πιστωτικά
Ιδρύματα (ΣΠΙ)

Καταθέσεις (€ εκ.)

33,732

12,393

Δάνεια (€ εκ.)

51,466

10,127

Καταστήματα

318

296

8,222

2,694

40

37

Προσωπικό
Καταστήματα ανά 100,000 κατοίκους
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
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Τραπεζική Ένωση
Μέσα στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Νοέμβριο 2014 τα ΣΠΙ και η Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα, μαζί με την Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα και RCB Bank, ήταν μεταξύ των ευρωπαϊκών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που τέθηκαν υπό την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ως
μέρος των προνοιών του νέου Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Τα τρία κύρια στοιχεία της Τραπεζικής Ένωσης είναι:
1) Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο με κοινούς κανόνες για τις τράπεζες στα 28 κράτη μέλη, όπου διασφαλίζεται ότι οι καταθέσεις
μέχρι €100,000 (ανά άτομο ανά τράπεζα) προστατεύονται ανά πάσα στιγμή σε όλη την Ε.Ε.
2) Άμεση εποπτεία από την ΕΚΤ για συστημικές τράπεζες. Οι μικρότερες τράπεζες θα παραμείνουν υπό την εποπτεία των
εθνικών εποπτικών αρχών, όμως η ΕΚΤ θα μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή να εποπτεύει απευθείας ένα ή
περισσότερα από τα μικρότερα πιστωτικά ιδρύματα για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανονισμών.
3) Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης και το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης για να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τράπεζες που
χρειάζονται εξυγίανση.

Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ
Μια από τις θετικότερες εξελίξεις το περασμένο έτος ήταν η επιτυχής έκβαση της Συνολικής Αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Τέσσερις τράπεζες στην Κύπρο έλαβαν μέρος στην Αξιολόγηση
όπου έγινε έλεγχος ποιότητας στοιχείων ενεργητικού και άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων χρησιμοποιώντας
την ίδια μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για όλες τις συστημικές τράπεζες στην Ευρώπη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
ημερομηνία αναφοράς των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2013, η οποία
σημάδεψε το τέλος του πιο δύσκολου έτους για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα. Εντούτοις, το αποτέλεσμα ήταν θετικό με
μια μόνο τράπεζα να χρειάστηκε επιπλέον κεφάλαια τα οποία και κατάφερε να αντλήσει από ιδιωτικές πηγές σύντομα μετά
την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης.
Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι τα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο έχουν αυξήσει την κεφαλαιακή επάρκειά τους
σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ παράλληλα το τραπεζικό εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο έχει ενισχυθεί σημαντικά.
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Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάρθρωση του Τραπεζικού Τομέα
Τον Ιούνιο 2012 η Κύπρος έγινε το πέμπτο κράτος μέλος της ΕΕ που ζήτησε διεθνή οικονομική βοήθεια. Της συμφωνίας
παροχής οικονομικού προγράμματος στήριξης προηγήθηκε απόφαση του Eurogroup η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη
σημαντική μείωση του μεγέθους του τραπεζικού τομέα σε σχέση με την οικονομία, καθώς και την εξυγίανση της δεύτερης
μεγαλύτερης τράπεζας στην Κύπρο και την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση της μεγαλύτερης τράπεζας. Τα πιο
πάνω έλαβαν μέρος μέσω της αμφιλεγόμενης διάσωσης με ίδια μέσα, μετατρέποντας μη εξασφαλισμένες καταθέσεις σε
μετοχικό κεφάλαιο.
Το κράτος απέκτησε το 99% του κεφαλαίου των ΣΠΙ μέσω €1.5 δις κρατικής βοήθειας με κεφάλαια από το πρόγραμμα
στήριξης και στη συνέχεια ο τομέας των συνεργατικών ενοποιήθηκε σε 18 ιδρύματα από 93. Μέσα στο 2014, οι δύο
μεγαλύτερες τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν επιτυχώς με ιδιωτικά κεφάλαια (περιλαμβανομένων και ξένων επενδυτών)
χωρίς να χρειαστεί κρατική ενίσχυση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το «μαξιλάρι» €1 δις το οποίο περιέλαβε η Τρόικα στο
οικονομικό πρόγραμμα των €10 δις δεν χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει οποιαδήποτε απαίτηση για επιπλέον κεφάλαια
στον τραπεζικό τομέα και παραμένει διαθέσιμο για οποιεσδήποτε μελλοντικές ανάγκες προκύψουν.
Ως αποτέλεσμα, η Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ των κυπριακών συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων συμπέρανε τον
Οκτώβριο 2014 ότι τα κεφάλαια των τραπεζών, περιλαμβανομένων των ποσών ανακεφαλαιοποίησης που έγιναν ή
ανακοινώθηκαν το 2014, υπερκαλύπτουν τις κεφαλαιακές ανάγκες που υπολογίστηκαν για τον έλεγχο ποιότητας στοιχείων
ενεργητικού και για το βασικό σενάριο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Για συμπλήρωση των μικρών
κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν στο ακραίο σενάριο, λήφθηκαν επιτυχώς μέτρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης.
Στις αρχές του 2015 μεταφέρθηκε στο εγχώριο ρυθμιστικό πλαίσιο η Οδηγία Κεφαλαιακής Επάρκειας (CRD IV) και, ως
αποτέλεσμα, όλες οι τράπεζες περιλαμβανομένων των ΣΠΙ οφείλουν να διατηρούν ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια 8%
σύμφωνα με το εναρμονισμένο πλαίσιο αναφοράς που εφαρμόζεται στο βασικό σενάριο της Συνολικής Αξιολόγησης της
ΕΚΤ. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Οδηγία CRD IV, η ΚΤΚ μπορεί να ζητήσει από τις συστημικές τράπεζες να τηρούν
κεφάλαια πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων του Πυλώνα 1, βάση συντηρητικών υποθέσεων, και να λάβει άμεση δράση
όπου χρειαστεί.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΚΤΚ, ελάχιστος δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 για τον
τραπεζικό τομέα της Κύπρου ανήλθε στο 14.8% το Σεπτέμβρη 2014 (δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων το Σεπτ.
2013: 11.6%).
Οι τράπεζες και τα ΣΠΙ προχωρούν με την εφαρμογή των σχεδίων αναδιάρθρωσής τους. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα
μειώθηκε στο 39% (στοιχεία ΚΤΚ Σεπτ. 2014), το οποίο είναι αρκετά χαμηλότερο του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.
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Ρύθμιση και Εποπτεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα
Η ρύθμιση και εποπτεία ενισχύθηκαν για να υποστηρίξουν τη λειτουργία ενός πιο εύρωστου και ανθεκτικού
χρηματοπιστωτικού τομέα.
Τα κύρια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση είναι:
■

Η ΚΤΚ δημοσίευσε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο διαχείρισης καθυστερήσεων και Κώδικα Συμπεριφοράς για να καθοδηγήσει
τη διαδικασία αναδιάρθρωσης δανείων. Επιπρόσθετα, ανέπτυξε ένα εποπτικό πλαίσιο για να παρακολουθεί την
πρόοδο των τραπεζών στις αναδιαρθρώσεις έναντι λειτουργικών δεικτών.

■

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014, το Κεντρικό Αρχείο Δανειοληπτών μπήκε σε λειτουργία και τα δύο συνιστώντα
γραφεία πίστης έλαβαν οδηγίες να συλλέγουν επιπρόσθετες κατηγορίες στοιχείων.

■

Εντός του 2014, οι τράπεζες εφάρμοσαν πλήρως τη νέα Οδηγία αναφορικά με την απομείωση δανείων και
διενέργεια προβλέψεων και του χειρισμού των εξασφαλίσεων στις προβλέψεις, η οποία εναρμονίζει τις λογιστικές
πρακτικές τους με τις πιο συντηρητικές διεθνείς πρακτικές. Οι τράπεζες έχουν εφαρμόσει τους νέους κανονισμούς
στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους για το 2014.

■

Η περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγία αναθεωρήθηκε τον Ιούλιο 2014, καθορίζοντας, μεταξύ
άλλων, το ρόλο και ευθύνες της διοίκησης και την αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου των
τραπεζών και της εποπτικής αρχής, σύμφωνα με Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

■

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη μεταφορά της Οδηγίας για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την
εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας περί των Συστημάτων Εγγύησης
των Καταθέσεων, στο εγχώριο νομικό πλαίσιο.

■

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος ξεκίνησε το Νοέμβριο 2014 να επιλαμβάνεται αιτημάτων για διαμεσολάβηση σε
αναδιαρθρώσεις δανείων. Επίσης από το Φεβρουάριο 2015 εξετάζει παράπονα για χρηματοοικονομικά προϊόντα
και υπηρεσίες.

■

Εντός του 2015, θα εφαρμοστεί ένα περιεκτικό πλαίσιο αφερεγγυότητας, καθορίζοντας κατάλληλες διαδικασίες
αφερεγγυότητας για νομικά και φυσικά πρόσωπα.
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Περιοριστικά Μέτρα
Αμέσως μετά τις αποφάσεις των δύο συνεδριάσεων του Eurogroup το Μάρτη 2013, η Κύπρος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, εφάρμοσε περιορισμούς στις εγχώριες και διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές. Τον Απρίλιο 2015
έχουν αρθεί και οι τελευταίοι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων που αφορούν συναλλαγές και μεταφορά κεφαλαίων στο
εξωτερικό. Η άρση των τελευταίων περιορισμών προέκυψε ως αποτέλεσμα των θετικών συμπερασμάτων της Συνολικής
Αξιολόγησης και της σταθεροποίησης στις εκροές καταθέσεων, γεγονότα που σηματοδοτούν την αποκατάσταση εμπιστοσύνης
στο τραπεζικό σύστημα.
Χρηματοοικονομική Διαφάνεια
Οι αξιολογήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα, οι οποίες διενεργήθηκαν από ανεξάρτητους οργανισμούς, κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος διαθέτει ολοκληρωμένο ρυθμιστικό και διοικητικό πλαίσιο, καθώς και τους απαιτούμενους
μηχανισμούς για την αποτελεσματική καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Οι αξιολογήσεις κατέδειξαν
επίσης ως αβάσιμες τις κατηγορίες ότι το σύστημα καταπολέμησης ξεπλύματος παράνομου χρήματος στην Κύπρο είναι
μη ισχυρό. Οι δύο παράλληλες αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλη 2013 από την Deloitte Financial Advisory (Ιταλία) και τη Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, είχαν τεθεί ως όροι του διεθνούς προγράμματος στήριξης,
και απέδειξαν την προσήλωση της χώρας στην αυστηρή εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων καταπολέμησης ξεπλύματος
χρήματος από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων καταδεικνύει την ύπαρξη
ενός αποτελεσματικού επιπέδου συμμόρφωσης στον τομέα ενώ, δεν έγινε καθόλου αναφορά σε οποιεσδήποτε συστημικές
αδυναμίες. Αντιθέτως, οι αξιολογήσεις έδειξαν ότι οι τράπεζες εφαρμόζουν ουσιαστικά και προληπτικά μέτρα καθώς και
διαδικασίες καταπολέμησης ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Γενικά, οι τράπεζες έχουν ψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με
τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, που σε ορισμένους τομείς είναι αυστηρότερες από ανάλογες Ευρωπαϊκές και διεθνείς
απαιτήσεις. Το τελευταίο έτος, για να αντιμετωπιστούν ανησυχίες σχετικά με πιθανή κακή χρήση Κυπριακών εταιρειών και
εμπιστευμάτων, οι εποπτικές αρχές δημιούργησαν αρχεία εμπιστευμάτων.
Το Κυπριακό ρυθμιστικό και διοικητικό πλαίσιο για την αποτελεσματική καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος
εξακολουθεί να ακολουθεί τα πρότυπα του Financial Action Task Force (FATF) και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενώ θα συνεχίσει να ενισχύεται όταν και όποτε χρειαστεί.
Ρευστότητα και Αναδιαρθρώσεις Δανείων
Η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η μείωση των ψηλών επιπέδων μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στον τραπεζικό
τομέα, παράγοντας που αποτελεί βασική προϋπόθεση για αποκατάσταση των λειτουργιών τραπεζικής διαμεσολάβησης και για
υποστήριξη της ανάπτυξης επενδύσεων. Κατά το Νοέμβρη 2014, τα συνολικά ΜΕΔ αποτελούσαν το 49.7% των συνολικών
δανείων. Οι τράπεζες έχουν καταρτίσει τμήματα αναδιάρθρωσης για να διαχειριστούν τα ΜΕΔ μέσω εξειδικευμένων τμημάτων
με προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με αποπληρωμές και αναδιοργανώσεις. Οι αναδιαρθρώσεις γίνονται με βάση το
πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων και τον Κώδικα συμπεριφοράς της ΚΤΚ, καθώς και το πλαίσιο διαμεσολάβησης το οποίο
άρχισε πρόσφατα να εφαρμόζεται. Δύο βασικά μέτρα που θα ενισχύσουν τη μείωση των ΜΕΔ αποτελούν η εφαρμογή του
Νόμου για τις εκποιήσεις και η υιοθέτηση ενός μοντέρνου πλαισίου αφερεγγυότητας για νομικά και φυσικά πρόσωπα.
Η σταδιακή αποκλιμάκωση των ΜΕΔ καθώς και το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, αναμένεται να έχουν πολλαπλά
οφέλη στην Κύπρο και να συντείνουν στην αύξηση της ρευστότητας της οικονομίας και στην περαιτέρω μείωση των δανειστικών
επιτοκίων.
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Χρηματοοικονομική Διαμεσολάβηση
Το 2014, οι καταθέσεις στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατέγραψαν αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής και συνολική μείωση
για τη χρονιά ύψους 1.8%, σε σύγκριση με μείωση 33.0% το 2013 που προκλήθηκε από την απομείωση ποσοστού
ανασφάλιστων καταθέσεων και της απώλειας εμπιστοσύνης από την απόφαση του Eurogroup. Το τέταρτο τρίμηνο του
2014, και ειδικά μετά από την επιτυχή έκβαση της Συνολικής Αξιολόγησης το Νοέμβριο 2014, οι καταθετικές εκροές άρχισαν
να σταθεροποιούνται. Στους πρώτους δύο μήνες του 2015, οι καταθέσεις ανήλθαν στα ίδια επίπεδα όπως στους πρώτους
δύο μήνες του 2014 (0.2% αύξηση).
Κατά το 2014, ο ρυθμός μεταβολής των δανείων ήταν αρνητικός και τα συνολικά δάνεια μειώθηκαν κατά 3.2%, σε σύγκριση
με μείωση 12.2% το 2013. Η μείωση δανεισμού οφείλεται στη μειωμένη ζήτηση λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης, καθώς
και στην επιφυλακτικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για παραχώρηση δανείων λόγω των αβέβαιων οικονομικών
προοπτικών και του αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου.
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία από την ΚΤΚ καταδεικνύουν ότι ο δανεισμός κατά τους πρώτους δύο μήνες του 2015 έχει αυξηθεί
κατά 2.7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2014. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων
της ΚΤΚ, οι προσδοκίες των συμμετεχόντων τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο του 2015 προσβλέπουν σε αυξημένη ζήτηση
δανείων από επιχειρήσεις και από νοικοκυριά για στεγαστικά δάνεια, ενώ η ζήτηση δανείων για καταναλωτικά δάνεια
αναμένεται να παραμείνει η ίδια. Εντούτοις, παρά το ότι τα κριτήρια παροχής δανείων έχουν γίνει αυστηρότερα τον
περασμένο χρόνο, αυτά δεν αναμένεται να χαλαρώσουν σημαντικά.

Πιστώσεις Χρηματοοικονομικών Οργανισμών

Καταθέσεις σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς
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Τραπεζικές Πιστώσεις ανά τομέα
Σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα, η απομόχλευση συνεχίζει το 2014 όπου σχεδόν όλες οι κατηγορίες δανείων παρουσιάζουν
αρνητική μεταβολή. Ο δανεισμός προς μη χρηματοδοτικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 10.4% και ο δανεισμός για στεγαστικά
δάνεια μειώθηκε κατά 2.0%.

Υπόλοιπα τέλος
περιόδου €εκ.

Υπόλοιπα ως % του
Ετήσια
συνόλου
μεταβολή %

2013

2014

2013

2014

Κυβέρνηση

1,315

1,125

2.1%

1.8%

Άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί

6,878

9,604

10.8%

15.6%

39.6%

Ασφαλιστικές εταιρείες & ταμεία προνοίας

1,079

68

1.7%

0.1%

-93.7%

28,990

25,974

45.6%

42.2%

-10.4%

3,154

2,925

5.0%

4.7%

-7.3%

14,016

13,735

22.0%

22.3%

-2.0%

8,166

8,163

12.8%

13.3%

63,598

61,593

Μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
Καταναλωτές
Στεγαστικά δάνεια
Άλλα δάνεια νοικοκυριών
Σύνολο

-14.5%

0.0%
-3.2%

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Συναλλαγές με Χρεωστικές και Πιστωτικές Κάρτες
Κατά το 2014, η συνολική αξία αγορών στην Κύπρο από κατόχους χρεωστικών και πιστωτικών καρτών που εκδόθηκαν στην Κύπρο
αυξήθηκε κατά 4.2% και ανήλθε στα €2.25 δις (2013: € 2.16 δις). Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο συνολικός αριθμός συναλλαγών
αυξήθηκε κατά 7.4%, ενώ η μέση αξία συναλλαγών ήταν €67 ανά συναλλαγή (2013: €69).
Το πρώτο τρίμηνο του 2015 η συνολική αξία συναλλαγών μειώθηκε κατά 2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Συναλλαγές Καρτών
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Τραπεζική εποπτεία και Διαχείριση Κινδύνων
Το 2014 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για τον τραπεζικό τομέα στην Κύπρο. Δύο ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις, εκ των
οποίων η μια ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και η δεύτερη βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η πρώτη πρόκληση αφορούσε την Συνολική Αξιολόγηση, άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και έλεγχο ποιότητας
στοιχείων ενεργητικού, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και την Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ). Η λειτουργία του
Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) και η απευθείας άσκηση εποπτείας των τραπεζών της ευρωζώνης από την ΕΚΤ (Νοέμβριος
2014) περιελάμβανε την εκ των προτέρων διενέργεια συνολικής αξιολόγησης των τεσσάρων κυπριακών συστημικών τραπεζών,
οι οποίες εποπτεύονται πλέον απευθείας από την ΕΚΤ. Όπως είναι γνωστό, όλες οι υπόλοιπες μη-συστημικές τράπεζες
εποπτεύονται έμμεσα από την εθνική εποπτική αρχή, δηλαδή την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).
Η συνολική αξιολόγηση, πέραν της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, περιελάμβανε και τη διενέργεια ελέγχου
ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών. Οι ενέργειες στις οποίες προέβησαν και οι τέσσερις τράπεζες και η
έγκαιρη και επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση στην οποία είχαν προβεί η Τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα μέχρι το τέλος του
καλοκαιριού του 2014, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση των στρες τεστ και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες
στην Κύπρο. Αυτό καταδεικνύει ότι οι κυπριακές τράπεζες είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μελλοντικούς κινδύνους που ενδέχεται
να προκύψουν από μια τυχόν επιδείνωση των οικονομικών δεδομένων.
Η απευθείας εποπτεία των τραπεζών από την ΕΚΤ έχει ενισχύσει περαιτέρω την αξιοπιστία και τη σταθερότητα στο κυπριακό
χρηματοπιστωτικό σύστημα και έχει επαναφέρει την εμπιστοσύνη των καταθετών στις κυπριακές τράπεζες. Το γεγονός αυτό
αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στη συνολική προσπάθεια για ανάκαμψη και ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.
Η δεύτερη πρόκληση αφορά τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Μετά τα γεγονότα του Μάρτη του 2013
ακολούθησε μια απότομη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας η οποία, σε συνδυασμό με την αυστηρή αλλαγή του
ορισμού των μη-εξυπηρετούμενων και αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων που υιοθέτησε η ΚΤΚ (Ιούλιος 2013), οδήγησε σε
ραγδαία αύξηση των ΜΕΔ (πάνω από 50%). Καθ’όλη τη διάρκεια του 2014 ο Σύνδεσμος και οι τράπεζες μέλη του εργάστηκαν
εντατικά για την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη υιοθέτηση και εφαρμογή της Οδηγίας της ΚΤΚ για τη «Διαχείριση
Καθυστερήσεων». Η διαδικασία αναδιάρθρωσης δανείων είναι επίπονη, πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. Κατά
το 2014 οι τράπεζες επιδόθηκαν σε ένα αγώνα οργάνωσης και δημιουργίας ειδικών τμημάτων με αποκλειστικό ρόλο την
αναδιάρθρωση των βιώσιμων και συνεργάσιμων δανειοληπτών. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης δεν είναι μονοδιάστατη αλλά
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: συγκεκριμένες ενέργειες σε διάφορα στάδια και σε διαφορετικά χρονικά σημεία (ανάλογα με τις
ημέρες σε καθυστέρηση), την παροχή οικονομικών στοιχείων και άλλων πληροφοριών από τον δανειολήπτη προς την τράπεζα,
την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης και της βιωσιμότητας του δανειολήπτη από την τράπεζα, τη διαμόρφωση λύσης
αναδιάρθρωσης και την παρουσίαση και συζήτηση της με τον δανειολήπτη. Στόχος όλων των τραπεζών είναι να βρεθεί μια
αμοιβαία αποδεκτή λύση προς όφελος και των δυο πλευρών. Η ΚΤΚ έχει εκδώσει την αναθεωρημένη Οδηγία για τη «Διαχείριση
Καθυστερήσεων» προς τις τράπεζες η οποία στοχεύει να βελτιώσει περαιτέρω τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης.
Η πρόσφατη λειτουργία του θεσμού του Διαμεσολαβητή, το νέο Πλαίσιο Αφερεγγυότητας και η νέα νομοθεσία για τις εκποιήσεις
αναμένεται να συνεισφέρουν θετικά στην επίσπευση των αναδιαρθρώσεων των ΜΕΔ, προς όφελος τόσο των τραπεζών όσο
και των δανειοληπτών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μειωθεί τάχιστα το ποσοστό των ΜΕΔ αφού επηρεάζει αρνητικά τους
ισολογισμούς των τραπεζών λόγω της υποχρέωσης αναγνώρισης ζημιών, το σχηματισμό προβλέψεων και της σημαντικής
αύξησης των δαπανών που σχετίζονται με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΔ. Εφόσον αυτή η προσπάθεια στεφθεί
με επιτυχία και οδηγήσει σε μείωση των ΜΕΔ τότε θα ενισχυθούν σημαντικά τόσο οι προοπτικές περαιτέρω ανάκαμψης και
ανάπτυξης της οικονομίας όσο και η προοπτική πιστωτικής επέκτασης, η οποία παραμένει αναιμική ένεκα κυρίως του υψηλού
ποσοστού των ΜΕΔ και του προηγούμενου υπερδανεισμού των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Μιχάλης Κρονίδης
Πρώτος Ανώτερος Λειτουργός
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Καταπολέμηση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος
O Σύνδεσμος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της ανασκόπησης και αναβάθμισης του ρυθμιστικού πλαισίου
για την Καταπολέμηση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου προς το σκοπό αυτό.
Θέματα τα οποία χειρίστηκε ο Σύνδεσμος και η αρμόδια Επιτροπή του Συνδέσμου για την Καταπολέμηση Ξεπλύματος
Παράνομου Χρήματος:
1.

Επικαιροποίηση του Ερωτηματολογίου που δίνεται από τις Τράπεζες στους Επαγγελματίες Μεσάζοντες και άλλα
πρόσωπα (‘Ερωτηματολόγιο’). Το Ερωτηματολόγιο ζητά πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες που
εφαρμόζουν τα πρόσωπα αυτά, σε σχέση με την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Το Ερωτηματολόγιο ετοιμάστηκε προς εκπλήρωση σχετικών προνοιών της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας η οποία
εκδόθηκε βάσει των προνοιών του σχετικού Νόμου για την Καταπολέμηση Αδικημάτων Συγκάλυψης και αποτελεί
την ‘ελάχιστη βάση’ στην οποία θα στηρίζονται οι τράπεζες μέλη.

2.

Επικαιροποίηση Ενημερωτικού Εγγράφου που εκδίδεται από το Σύνδεσμο και περιέχει γενικές απλοποιημένες
πληροφορίες σε σχέση με τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζονται κατά τη ‘διαδικασία ανοίγματος
λογαριασμού’. Το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται σε μορφή φυλλαδίου που διατίθεται στα υποκαταστήματα των
τραπεζών μελών του Συνδέσμου.

3.

O Σύνδεσμος ως μέλος της Επιτροπής Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας
και της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας συμμετείχε στη διαδικασία διαβούλευσης του προσχέδιου 4ης Οδηγίας Ε.Ε
για την Καταπολέμηση Παράνομου Χρήματος.
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Ρυθμιστικό Πλαίσιο Διακυβέρνησης και Διαχείρισης
Ο Σύνδεσμος έχει λάβει μέρος στη διαδικασία διαβούλευσης σε σχέση με τις πιο κάτω Οδηγίες της ΚΤΚ που εκδόθηκαν
το 2014.
1.

Η περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγία του 2014
Η Οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με τις δομές διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, τους ρόλους
και τις αρμοδιότητες των διοικητικών οργάνων και των ανώτατων διοικητικών στελεχών, καθώς και τον καθορισμό
απαιτήσεων σχετικά με την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τον αποτελεσματικό έλεγχο των πλαισίων κανονιστικής
συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου.

2.

Oδηγία για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας μελών διοικητικού οργάνου και
διευθυντών αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων (ΑΠΙ)
Η Οδηγία εκδόθηκε για σκοπούς εναρμόνισης του ρυθμιστικού πλαισίου αξιολόγησης της ικανότητας των μελών του
διοικητικού οργάνου και των διευθυντών των ΑΠΙ, με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
H Οδηγία περιέχει τις αρχές και διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση της ικανότητας
και καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των διευθυντών των ΑΠΙ. Επιπρόσθετα η Οδηγία
περιλαμβάνει τα κριτήρια για την αξιολόγηση της πείρας και της υπόληψης των αξιολογούμενων προσώπων και για
τα σχετικά έγγραφα αξιολόγησης.
Έλενα Φρίξου
Ανώτερος Λειτουργός
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Υπογραφή Διακρατικής Συμφωνίας για την Εφαρμογή του FATCA
στην Κύπρο και Κοινό Πρότυπο Αναφοράς για Αυτόματη Ανταλλαγή
Πληροφοριών
Στις 2 Δεκεμβρίου 2014, η Κυπριακή Δημοκρατία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπόγραψαν συμφωνία για τη βελτίωση
της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και εφαρμογής του FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Η συμφωνία
επικυρώθηκε με Νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 5 Δεκεμβρίου 2014 (Ν. 19(VII)/2014).
Η συμφωνία αυτή, που η προεργασία για την επίτευξή της χρονολογείται από το 2012, στοχεύει στην αυτόματη ανταλλαγή
πληροφοριών των Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων, μέσω των φορολογικών αρχών των δύο χωρών, με στόχο την πάταξη
της υπεράκτιας φοροδιαφυγής Αμερικανών πολιτών (US Persons). Ο Σύνδεσμος, μέσα στα πλαίσια για συμμόρφωση με
διεθνείς απαιτήσεις διαφάνειας, στήριξε έμπρακτα με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από τα αρχικά στάδια τις ενέργειες του
Υπουργείου Οικονομικών για την επίτευξη αυτής της σημαντικής συμφωνίας, η οποία ενισχύει την αξιοπιστία και τη διεθνή
εικόνα του τραπεζικού συστήματος μας.
Οι τράπεζες μέλη έχουν ξεκινήσει την εφαρμογή των προνοιών του FATCA προβαίνοντας σε ανάλογες αλλαγές στις
διαδικασίες, έγγραφα ανοίγματος λογαριασμών και συστήματα πληροφορικής. Μεταξύ άλλων, κατά τους τελευταίους
μήνες η αρμόδια επιτροπή του Συνδέσμου ετοίμασε έγγραφο Συχνών Ερωτήσεων (Frequently Asked Questions – FAQs)
το οποίο και αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες των τραπεζών και του Συνδέσμου, με στόχο την ενημέρωση πελατών για το
FATCA (για προσωπικά δεδομένα, κ.α.). Επίσης, ο Σύνδεσμος ετοίμασε προτάσεις για κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες
θα εκδοθούν από το Τμήμα Φορολογίας (ΤΦ), για σκοπούς διευκρίνησης λεπτομερειών και εναρμόνισης της εφαρμογής
του FATCA.
Επόμενα βήματα:
Η προετοιμασία για εφαρμογή του FATCA αποτελεί το πρώτο μέρος μιας ευρύτερης αλλαγής αναφορικά με την υποβολή
φορολογικών πληροφοριών που καλούνται να εφαρμόσουν οι τράπεζες. Η συνομολόγηση διακρατικών συμφωνιών με
τις ΗΠΑ για σκοπούς FATCA έχει δώσει ώθηση στις προσπάθειες άλλων κρατών για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
με σκοπό την πάταξη της διασυνοριακής φοροδιαφυγής. Ως επακόλουθο του FATCA, οι χώρες του G8 / G20 ζήτησαν από
τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) να αναπτύξει ένα παγκόσμιο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς
(Common Reporting Standard – CRS), χρησιμοποιώντας ως βάση τη διακρατική συμφωνία FATCA (Model 1).
Το πρότυπο CRS για τα κράτη μέλη της ΕΕ θα αποτελέσει τη μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη φορολογία των
αποταμιεύσεων. Οι χώρες οι οποίες θα εφαρμόσουν το πρότυπο θα προβαίνουν μεταξύ τους σε αυτόματη ανταλλαγή
πληροφοριών των κατόχων λογαριασμών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλης
χώρας που εφαρμόζει το πρότυπο. Η Κύπρος, μαζί με τα πλείστα άλλα κράτη μέλη, έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν
τις διαδικασίες του προτύπου CRS για άνοιγμα νέων λογαριασμών από τον Ιανουάριο 2016, ενώ θα ξεκινήσουν την
ανταλλαγή πληροφοριών το 2017.
Για σκοπούς έγκαιρης ενημέρωσης και προετοιμασίας των τραπεζών μελών, ο Σύνδεσμος διοργάνωσε σχετικό σεμινάριο
τον Μάρτιο 2015, με τίτλο: «From FATCA to CRS – What should banks be prepared for».
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Κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών για φορολογικές οφειλές
Στις 30 Μαρτίου 2015 τα Κυπριακά αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα (ΑΠΙ) και το Τμήμα Φορολογίας (ΤΦ) ξεκίνησαν
πιλοτικά την εφαρμογή των προνοιών για κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών για φορολογικές οφειλές. Η διαδικασία
κατάσχεσης αφορά τη συλλογή οφειλόμενων φόρων μέσω απευθείας μεταφοράς από τους τραπεζικούς λογαριασμούς
των ατόμων που οφείλουν φόρους και δεν ανταποκρίνονται σε ειδοποιήσεις του ΤΦ, ενώ εφαρμόζονται συγκεκριμένες
ασφαλιστικές δικλείδες. Η Νομοθεσία για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου ψηφίστηκε το τρίτο τρίμηνο του 2014
(Τροποποίηση του Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου). Η Νομοθεσία επιτρέπει στο Τμήμα Φορολογίας, μετά από έγκριση
από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, να ζητήσει από τα ΑΠΙ να δεσμεύσουν συγκεκριμένα ποσά σε τραπεζικούς
λογαριασμούς φορολογούμενων και, αν χρειαστεί, να ζητήσει όπως μεταφερθούν τα ποσά ως πληρωμές προς το ΤΦ.
Κατά τη διαμόρφωση του Νομοσχεδίου, ο Σύνδεσμος συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων με λειτουργούς του Τμήματος
Φορολογίας, με στόχο τη συμπερίληψη ασφαλιστικών δικλείδων για διαφύλαξη της αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήματος.
Ο Σύνδεσμος επεξήγησε τις θέσεις του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και υπέβαλε
συγκεκριμένες εισηγήσεις για ομαλή εφαρμογή του μέτρου. Σε συνέχεια ο Σύνδεσμος έλαβε μέρος σε διαβούλευση με
το ΤΦ αναφορικά με την ετοιμασία Γνωστοποίησης, η οποία καθορίζει διαδικαστικά θέματα αναφορικά με την κατάσχεση
τραπεζικών λογαριασμών. Με εισήγηση του Συνδέσμου συμφωνήθηκε όπως γίνεται ψηφιακή ανταλλαγή αρχείων για
εφαρμογή του μέτρου.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των μελών της αρμόδιας επιτροπής του Συνδέσμου και των
εκπροσώπων του Τμήματος Φορολογίας (ΤΦ) και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) όπου ενημερώθηκαν τα
μέλη για τεχνικά θέματα που αφορούν την σύνδεση των τραπεζών με το ΤΦ και την αποστολή στοιχείων και παρουσιαστήκαν
αναλυτικά η δομή των αρχείων και το περιεχόμενο των μηνυμάτων προς ανταλλαγή.
Μετά την αρχική εφαρμογή του μέτρου, οι τράπεζες μέλη και ο Σύνδεσμος συνεχίζουν τις προσπάθειες για επίλυση των
διάφορων τεχνικών και διαδικαστικών θεμάτων που έχουν προκύψει.

Χριστίνα Αντωνίου Πιερίδη
Ανώτερος Λειτουργός
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Πρόσφατες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις
Νέο πλαίσιο αφερεγγυότητας
Το νέο πλαίσιο αφερεγγυότητας ψηφίστηκε από την Kυπριακή Βουλή τον Απρίλιο του 2015 μέσω πέντε ξεχωριστών
νόμων, πάνω από 300 σελίδων, σχετικά με την αναδιάρθρωση των δανείων των φυσικών και νομικών προσώπων και
των διαδικασιών πτώχευσης και εκκαθάρισης. Οι σημαντικότερες αλλαγές συνοψίζονται κατωτέρω:
■

Καθιερώνεται το επάγγελμα του επαγγελματία αφερεγγυότητας (IP), το οποίο υπόκειται σε υποχρεωτική
επαγγελματική εγγραφή και ρύθμιση. Προκειμένου να εγκριθεί, ένας IP πρέπει να έχει τη σχετική επαγγελματική
εμπειρία και να επιτύχει σε εξετάσεις. Οι λογιστές και οι δικηγόροι που επιθυμούν να ενεργήσουν ως IP θα πρέπει
να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τα απαραίτητα κριτήρια και θα εποπτεύονται
από τον ΣΕΛΚ και το Δικηγορικό Σύλλογο. Αναμένεται επίσης να τεθεί σε ισχύ σύντομα και Κώδικας Δεοντολογίας.

■

Καθιερώνεται υπηρεσία αφερεγγυότητας, η οποία θα είναι αρμόδια για την πιστοποίηση των IP και θα αναλάβει τις
διαδικασίες πτώχευσης και εκκαθάρισης.

■

Σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα, το νέο πλαίσιο στοχεύει στην αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών τους. Ο IP θα
προτείνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης, μετά από αίτηση του χρεώστη. Εν τω μεταξύ θα δίνεται περίοδος (95 ημερών)
προστασίας από τις ενέργειες των πιστωτών.

■

Δημιουργείται το Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών, όπου χρεώστες οι οποίοι δεν έχουν διαθέσιμο εισόδημα ούτε
ουσιαστικά περιουσιακά στοιχεία, θα απαλλάσσονται από ανεξασφάλιστα χρέη ύψους μέχρι €25.000. Η διαδικασία
θα περάσει από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και το τελικό διάταγμα θα εκδίδεται από το δικαστήριο.

■

Σε σχέση με τις εταιρείες, το νέο πλαίσιο τροποποιεί το εταιρικό δίκαιο και εισάγει το θεσμό του Εξεταστή που βασίζεται
στο ιρλανδικό μοντέλο. Οποιοσδήποτε πιστωτής ή η ίδια η εταιρεία, μπορεί να αιτηθεί το διορισμό που εξεταστή. Το
δικαστήριο αξιολογεί τις προοπτικές της βιωσιμότητας της επιχείρησης και εάν αποφασίζει ότι υπάρχουν προοπτικές,
το δικαστήριο διορίζει έναν εξεταστή. Η επιχείρηση τοποθετείται κάτω από την προστασία του δικαστηρίου για μια
περίοδο 4 μηνών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προστασίας ο εξεταστής πρέπει να παρουσιάσει στο δικαστήριο την
πρόταση που έχει συμφωνηθεί προηγουμένως από την πλειοψηφία των πιστωτών. Εάν εγκριθεί από το δικαστήριο,
το σχέδιο γίνεται δεσμευτικό σε όλα τα μέρη. Το δικαστήριο μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο ακόμα κι αν η πλειοψηφία
των πιστωτών δεν ψήφισε, εάν κρίνει ότι η πρόταση είναι δίκαιη.

■

Οι διαδικασίες πτώχευσης και εκκαθάρισης εκσυγχρονίζονται και γίνονται απλούστερες και πιο σύντομες.

■

Η υποθηκευμένη περιουσία προστίθεται στην ιδιοκτησία που μπορεί να πωληθεί από τον εκκαθαριστή, ενώ μέχρι
τώρα αυτή η ιδιοκτησία δεν περιλήφθηκε στις διαδικασίες πτώχευσης και εκκαθάρισης.

■

Ο τροποποιημένος νόμος πτώχευσης επιτρέπει το νέο ξεκίνημα των φυσικών προσώπων. Οι πτωχεύσαντες θα
μπορούν πια να αποκαθίστανται αυτόματα μετά από τρία έτη, ενώ όλα τα υπόλοιπα χρέη τους που δεν ικανοποιούνται
από την ιδιοκτησία τους θα διαγράφονται.
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Αναγκαστικές Εκποιήσεις Ενυπόθηκων Ακινήτων
Το Σεπτέμβριο του 2014 ψηφίστηκε νέος νόμος σχετικά με την εκποίηση ενυπόθηκων ακινήτων, η εφαρμογή του οποίου
αναστάληκε αμέσως και τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2015 με τη θέσπιση του νόμου αφερεγγυότητας που περιγράφηκε
ανωτέρω. Ο νέος νόμος επιτρέπει τις ιδιωτικές δημοπρασίες από τον ίδιο τον ενυπόθηκο πιστωτή αν και η διαδικασία
καθορίζεται βήμα προς βήμα στο νόμο. Η διαδικασία συνοψίζεται κατωτέρω:
■

Η διαδικασία πώλησης ενυπόθηκης περιουσίας δύναται να ξεκινήσει όταν ο ενυπόθηκος οφειλέτης δεν εξοφλήσει
το οφειλόμενο ποσό σε περίοδο όχι λιγότερη από 120 ημέρες.

■

Ο ενυπόθηκος οφειλέτης δύναται να ζητήσει αναδιάρθρωση του δανείου σύμφωνα με την Περί της Διαχείρισης
Καθυστερήσεων (Τροποποιητική) Οδηγία του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ή να ζητήσει διαμεσολάβηση
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. Επίσης, ο ενυπόθηκος οφειλέτης δύναται να καταθέσει αίτηση στο Δικαστήριο
για οποιοδήποτε λόγο (αλλά κυρίως για να αμφισβήτησει το ποσό το οποίο οφείλει στον δανειστή).

■

Μετά το πέρας της περιόδου των 120 ημερών, ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να αποστείλει ειδοποίηση στον
οφειλέτη ζητώντας την αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα της ειδοποίησης. Σε
διαφορετική περίπτωση ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να εξασκήσει το δικαίωμά του για πώληση του ενυπόθηκου
ακινήτου.

■

Κατά την διάρκεια της περιόδου των 30 ημερών ο ενυπόθηκος οφειλέτης μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο
αμφισβητώντας το ποσό που ζητά ο δανειστής ή να θέσει οποιοδήποτε άλλο θέμα.

■

Σε περίπτωση όπου ο ενυπόθηκος οφειλέτης δεν έχει συμμορφωθεί πληρώνοντας το οφειλόμενο ποσό, ο
ενυπόθηκος δανειστής δύναται να επιδώσει στον ενυπόθηκο οφειλέτη δεύτερη ειδοποίηση, ότι το ενυπόθηκο
ακίνητο θα πωληθεί σε πλειστηριασμό ( ημερομηνία και ώρα). Η ειδοποίηση αυτή επιδίδεται όχι λιγότερο από
τριάντα (30) ημέρες πριν την καθορισμένη ημέρα και ώρα πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου.

■

Ακολουθεί η εκτίμηση του ακινήτου, για σκοπούς καθορισμού της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου στην
οποία θα βασιστεί και η κατώτερη τιμή πώλησης. Διορίζονται δύο εκτιμητές, από τον ενυπόθηκο δανειστή και
πιστωτή.

■

Η αρχική πώληση διενεργείται από τον ενυπόθηκο δανειστή με πλειστηριασμό. Σε περίπτωση που ο πλειστηριασμός
δεν καταλήξει σε πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου, ο νόμος καθορίζει τα χρονικά πλαίσια για τους επόμενους
πλειστηριασμούς και μείωση της επιφυλασσόμενης τιμής πώλησης.
Δρ. Δήμητρα Βαλιαντή Πλατή
Ανώτερος Λειτουργός
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SEPA - νέα Εποχή για Πληρωμές σε Ευρώ
Η Ευρωπαϊκή εφαρμογή του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area – SEPA), τον Αύγουστο του
2014, αποτέλεσε την πλέον φιλόδοξη ενέργεια στην ιστορία της ενοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών, μετά την
εισαγωγή του Ευρώ. Η πλήρης μετάπτωση στο SEPA οδήγησε σε γρηγορότερες, ασφαλέστερες και φθηνότερες πληρωμές για
όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ενώ αναμένεται να εξοικονομήσει μέχρι €123 δισεκατομμύρια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, μέσα στα επόμενα έξι χρόνια.
Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του SEPA καλύπτει τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την Ισλανδία, την
Ελβετία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, το Μονακό και το Σαν Μαρίνο.
Με τα εργαλεία πληρωμής του SEPA (δηλαδή τα Εμβάσματα, τις Άμεσες Χρεώσεις και τις Κάρτες Πληρωμών), οι χρήστες θα
έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσουν ηλεκτρονικές πληρωμές σε όλες τις χώρες του SEPA, με την ίδια ευκολία, τον ίδιο χρόνο
και το ίδιο κόστος, όπως εντός των εθνικών τους συνόρων.
Κατά τον τελευταίο χρόνο, ο Σύνδεσμος και τα μέλη του ενέτειναν τις προσπάθειές τους και βοήθησαν όλους τους εμπλεκομένους
φορείς (δηλαδή τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και το Δημόσιο τομέα) να ενταχθούν στο SEPA, μέσα στα χρονοδιαγράμματα
που όρισε ο σχετικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός.

Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για
την Ασφάλεια των Πληρωμών μέσω Διαδικτύου
Τα αυξανόμενα κρούσματα απάτης στο διαδίκτυο είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς,
συμπεριλαμβανομένου και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ). Πρόσφατες στατιστικές δείχνουν ότι μόνο η απάτη στις
πληρωμές μέσω κάρτας, δημιούργησε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ζημιές ύψους €794 εκατομμυρίων για το 2012 (αύξηση κατά
21.2% από τον προηγούμενο χρόνο).
Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και την επείγουσα φύση του θέματος, η ΕΑΤ αποφάσισε να δημιουργήσει έγγραφο με
«Κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου» (τα «Guidelines»). Η πανευρωπαϊκή ημερομηνία
εφαρμογής των προνοιών του εγγράφου είναι η 1η Αυγούστου 2015. Παρόλο που τα Guidelines προς το παρόν δεν
αποτελούν επίσημη Νομοθεσία, θα ενσωματωθούν στις πρόνοιες της Οδηγίας Περί Υπηρεσιών Πληρωμών 2, που αναμένεται
να εφαρμοστεί το 2018.
Τα Guidelines βασίζονται στις ακόλουθες αρχές, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται από τις τράπεζες: (ι) αυστηρότερα κριτήρια
ταυτοποίησης του πελάτη, προτού του επιτραπεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε πληρωμή μέσω διαδικτύου, (ιι) εφαρμογή
πιο αποτελεσματικών διαδικασιών, ούτως ώστε να αναγνωρίζονται έγκαιρα οι οποιεσδήποτε «μη συνήθεις» συναλλαγές και
να αποτρέπονται ενδεχόμενες πράξεις απάτης και (ιιι) αυστηρότεροι έλεγχοι και μηχανισμοί που συνδέονται με την ασφάλεια
των πληρωμών και αποτίμηση τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι εκσυγχρονίζονται με την
κατάλληλη τεχνολογία.
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Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι η αρμόδια αρχή που επικύρωσε τα Guidelines στην Κύπρο, η οποία ανέλαβε και την
επίβλεψη της εφαρμογής τους από τις τράπεζες και τα ιδρύματα πληρωμών. Ο Σύνδεσμος και τα μέλη του στην παρούσα φάση
εργάζονται για την εφαρμογή των Guidelines, όσο το δυνατό πιο κοντά στην προθεσμία της ΕΑΤ.

Δημιουργία Μηχανισμού Διευκόλυνσης Χρηματοδοτήσεων
σε Επιχειρήσεις που Εγκρίνονται Χορηγίας από το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ)
Ο Σύνδεσμος, σε συνεργασία με τις τράπεζες μέλη και το ΥΕΕΒΤ, βρίσκονται στα τελικά στάδια δημιουργίας Μηχανισμού
ο οποίος θα στοχεύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί χορηγίας μέσω κάποιου σχεδίου που εφαρμόζει
το ΥΕΕΒΤ. Μέσω του Μηχανισμού θα διευκολύνονται οι εν λόγω επιχειρήσεις ούτως ώστε να αυξάνουν τις πιθανότητες
λήψης χρηματοδότησης από κάποια τράπεζα. Στόχος της χρηματοδότησης είναι η αποπεράτωση της επενδυτικής πρότασης
για την οποία εγκρίθηκε η χορηγία. Σημειώνεται ότι ο Μηχανισμός δεν δεσμεύει τις τράπεζες, αφού η τελική αξιολόγηση
για παροχή της χρηματοδότησης θα εναπόκειται στη κρίση της κάθε τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα δικά της κριτήρια
και παραμέτρους.
Ο Μηχανισμός αποτελείται από ένα ενημερωτικό έντυπο που περιγράφει την όλη διαδικασία εφαρμογής το οποίο θα
δίδεται στους ενδιαφερόμενους από το ΥΕΕΒΤ ή τις τράπεζες, καθώς και δείγμα «Ειδοποίησης εκχώρησης εισοδημάτων»
το οποίο θα αποστέλλεται από τον δικαιούχο της χορηγίας στο ΥΕΕΒΤ. Μέσω της εν λόγω «Ειδοποίησης», το Υπουργείο
θα εξουσιοδοτείται να καταθέτει τις δόσεις τις εγκριμένης χορηγίας, σε συγκεκριμένο λογαριασμό της τράπεζας που θα
παρέχει τη χρηματοδότηση για αποπεράτωση του έργου.
Ο πιο πάνω Μηχανισμός αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή πριν από το καλοκαίρι του 2015. Η εφαρμογή του αναμένεται
να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που έχουν έλλειψη ρευστότητας να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια και έτσι να
συντείνει στην επανεκκίνηση της οικονομίας και ανάπτυξη του τόπου.
Μάριος Νικολάου
Ανώτερος Λειτουργός
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Διαδικασία Διαμεσολάβησης για Αναδιαρθρώσεις Πιστωτικών
Διευκολύνσεων
Από τις 28 Νοεμβρίου 2014, το γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου (ΧΕ) ξεκίνησε να αποδέχεται αιτήσεις για
σκοπούς αναδιαρθρώσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με τον «περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου
Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης (Τροποποιητικό) Νόμο του 2014», ο Χρηματοοικονομικός
Επίτροπος για σκοπούς εξέτασης αιτήσεων αναδιαρθρώσεων δανείων, διορίζει αρμόδιο διαμεσολαβητή ο οποίος
αναλαμβάνει το ρόλο της διαμεσολάβησης μεταξύ του χρεώστη και του Αδειοδοτημένου Πιστωτικού Ιδρύματος (ΑΠΙ).
Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αξιολογεί την αίτηση για διορισμό διαμεσολαβητή για αναδιάρθρωση πιστωτικής
διευκόλυνσης που υποβάλλεται στο γραφείο του βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα οποία παρατίθενται πιο κάτω. Εάν τα
κριτήρια ικανοποιούνται τότε ο ΧΕ προχωρεί στον διορισμό αρμόδιου διαμεσολαβητή.
(α)

Δικαίωμα αίτησης για διορισμό διαμεσολαβητή έχουν καταναλωτές οι οποίοι έλαβαν πιστωτική διευκόλυνση μέχρι
€350,000 (δάνειο ή όριο υπερανάληψης ή όριο πιστωτικής κάρτας). Ο νόμος ορίζει ότι οι αιτήσεις οι οποίες κατά τον
χρόνο υποβολής τους, βρίσκονται σε δικαστική διαδικασία ή έχει εκδοθεί απόφαση από το Δικαστήριο ή βρίσκονται
σε διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου, δεν εξετάζονται από το γραφείο του ΧΕ.

(β)

Οι καταναλωτές θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους εντός καθορισμένων χρονικών πλαισίων. Σύμφωνα με το
άρθρο 14Γ της νομοθεσίας, η αίτηση προς το γραφείο του ΧΕ πρέπει να υποβληθεί (α) εντός 14 εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία που υποβλήθηκαν όλα τα σχετικά οικονομικά στοιχεία στο ΑΠΙ ή (β) μέσα σε 14 εργάσιμες
ημέρες από την υποβολή της τελευταίας πρότασης αναδιάρθρωσης δανείου από το ΑΠΙ προς τον πελάτη.

(γ)

Για την πιστωτική διευκόλυνση θα πρέπει να έχει υποθηκευθεί ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
(κύρια κατοικία ορίζεται από τον νόμο η κατοικία που χρησιμοποιείται για διαμονή του ιδιοκτήτη για περίοδο έξι
μηνών ετησίως).

Σε περίπτωση που η αίτηση του καταναλωτή για την αναδιάρθρωση του δανείου του γίνει αποδεκτή, το γραφείο του ΧΕ
διορίζει διαμεσολαβητή εντός 3 εργάσιμων ημερών από Ειδικό Κατάλογο Διαμεσολαβητών. Από την στιγμή που διορίζεται
διαμεσολαβητής, η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός. Σημειώνεται ότι ο διαμεσολαβητής δεν επιβάλει
την απόφασή του αλλά βοηθά στην εξεύρεση κοινής αποδεκτής λύσης. Μόνο εάν τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνήσουν
μεταξύ τους, καταγράφεται η συμφωνία και η διαδικασία ολοκληρώνεται επιτυχώς.
Η αμοιβή του διαμεσολαβητή δεν υπερβαίνει τα €500, εκ των οποίων το 20% καταβάλλεται από τον καταναλωτή και
το 80% από το εμπλεκόμενο ΑΠΙ. Συγκεκριμένα, για αναδιαρθρώσεις πιστωτικών διευκολύνσεων μέχρι €100,000, ο
καταναλωτής θα πληρώσει στον διαμεσολαβητή €80 ευρώ και το ΑΠΙ €320. Για πιστωτικές διευκολύνσεις πάνω των
€100,000, ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει στο διαμεσολαβητή €100 ευρώ και το ΑΠΙ €400. Επιπρόσθετα, ο
καταναλωτής με την υποβολή της αίτησης στον Επίτροπο πρέπει να καταβάλει τέλος ύψους €20.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στις 17 Φεβρουαρίου 2015 ξεκίνησε η δεύτερη και τελική φάση της λειτουργίας του
Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης. Στο πλαίσιο αυτής της φάσης, οι καταναλωτές
μπορούν να υποβάλλουν γραπτά παράπονα στο γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για την εξώδικη επίλυση
διαφορών που προκύπτουν με τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, πέραν από θέματα αναδιαρθρώσεων δανείων.
Μαρία Ιωάννου
Ανώτερος Λειτουργός
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Εφαρμογή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) 2014-2016
Η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, που καλύπτει την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2014 με 31 Δεκεμβρίου 2016, υπεγράφη
υπό την αιγίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
μεταξύ του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών (ΚΕΣΤ) και της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ),
στις 17 Μαρτίου 2014.
Οι περισσότερες από τις διατάξεις της συμφωνίας έχουν εφαρμοστεί πλήρως. Ωστόσο, δύο διατάξεις παραμένουν σε
εκκρεμότητα, συγκεκριμένα η προσαρμογή των ωρών εργασίας των τραπεζών (και όχι η αύξηση των ωρών εργασίας
των εργαζομένων) και η προσαρμογή των επιτοκίων για τα δάνεια του προσωπικού. Η ΕΤΥΚ μονομερώς συνέδεσε την
εφαρμογή αυτών των δύο διατάξεων με την εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης για τους τραπεζικούς υπαλλήλους,
το οποίο όμως όπως αναφέρεται σαφώς στη συμφωνία είναι θέμα διαβούλευσης και όχι διαπραγμάτευσης μεταξύ των
τραπεζών και της συντεχνίας, δημιουργώντας έτσι ένα αδιέξοδο. Αρκετές συναντήσεις μεταξύ του Συνδέσμου και της
συντεχνίας διεξήχθησαν υπό την αιγίδα του ΤΕΣ μέχρι το τέλος του 2014, χωρίς να σημειωθεί κάποια πρόοδος. Το θέμα
παραμένει σε εκκρεμότητα ενώπιον του ΤΕΣ, το οποίο αναμένεται να μεσολαβήσει με στόχο την επίτευξη συμβιβαστικής
λύσης.

50η, 51η, 52η, και 53η Συνεδρία της EBF-BCESA
Ο Σύνδεσμος εκπροσωπήθηκε στις πιο πάνω συνεδρίες της Τραπεζικής Επιτροπής στις Ευρωπαϊκές Κοινωνικές Υποθέσεις
της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (EBF-BCESA). Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου διατελεί αντιπρόεδρος της
εν λόγω επιτροπής για τριετή θητεία.
Οι συνεδρίες ασχολήθηκαν με θέματα κοινωνικών υποθέσεων, ιδίως με την κατάσταση του κοινωνικού διαλόγου στον
τραπεζικό τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η επιτροπή προσπάθησε να εξεύρει συμφωνία με τη UNI EuropaFinance, σε ένα κοινό κείμενο συμπερασμάτων και συστάσεων για τη Δια Βίου Μάθηση (ΔΒΜ) στον Ευρωπαϊκό τραπεζικό
τομέα. Επιπλέον, η επιτροπή εργάστηκε για να προχωρήσει το κοινό πρόγραμμα για τον «αντίκτυπο των τραπεζικών
κανονισμών στην απασχόληση». Διαφαίνεται ότι στο παρόν στάδιο οι κοινωνικοί εταίροι προσπαθούν να καταλήξουν σε
συμφωνία για τη διεξαγωγή μιας άσκησης χαρτογράφησης για τη συγκέντρωση στοιχείων που θα τους βοηθήσουν να
αποφασίσουν για το πώς θα υλοποιήσουν καλύτερα το κυρίως πρόγραμμα. Η άσκηση χαρτογράφησης αναμένεται να είναι
το κύριο θέμα στην ημερήσια διάταξη για το 2015, και αν οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι συμφωνήσουν στην εφαρμογή
του κοινού προγράμματος, θα αποτελέσει το κύριο στοιχείο του κοινού προγράμματος εργασίας για την περίοδο 20152017.
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Επιτροπή IT Fraud -Cybercrime
Ο Σύνδεσμος, έχοντας υπόψη τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία στο θέμα του ηλεκτρονικού
εγκλήματος, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και της ηλεκτρονικής απάτης, έχει ζητήσει από τις τράπεζες να σχηματίσουν
μια επιτροπή που θα παρακολουθεί αυτά τα ζητήματα στην Κύπρο. Η επιτροπή διαμορφώθηκε στα τέλη του 2014 και
διεξήγαγε δύο συνεδρίες μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2015.
Επιπλέον, το γραφείο καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος της Αστυνομίας προσέγγισε το Σύνδεσμο και τις τράπεζες
μέλη του με πρόταση συνεργασίας με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και
περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης. Στο παρόν στάδιο η αρμόδια επιτροπή και ο Σύνδεσμος εργάζονται με το τμήμα της
αστυνομίας για να επιτευχθεί μια επωφελής συνεργασία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Συνοπτική Έκθεση Απασχόλησης στον Τραπεζικό Τομέα
Ο Σύνδεσμος συγκεντρώνει και αναλύει στοιχεία και συντάσσει εκθέσεις για την απασχόληση, καλύπτοντας τη μεγάλη
πλειονότητα των τραπεζικών υπαλλήλων. Ο Σύνδεσμος ετοιμάζει κάθε χρόνο τρεις εκθέσεις που σχετίζονται με την
απασχόληση στον τραπεζικό τομέα. Αυτές είναι:
α)

Επισκόπηση των στοιχείων για την απασχόληση στον τραπεζικό τομέα (περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με
δημογραφικά στοιχεία, με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα των τραπεζικών υπαλλήλων, κ.λπ.)

β)

Έκθεση επιλεγμένων στοιχείων για τη δομή και το ύψος των μισθών των τραπεζοϋπαλλήλων

γ)

Έκθεση για τις ημέρες άδειας ασθενείας στον τραπεζικό τομέα

Οι παραπάνω εκθέσεις είναι διαθέσιμες σε όλες τις τράπεζες που υπέβαλαν τα σχετικά στοιχεία.

Έκθεση Ληστειών Κατά Τραπεζικών Καταστημάτων
Ο Σύνδεσμος συλλέγει και αναλύει στοιχεία για σύνταξη ετήσιας έκθεσης που παρουσιάζει μια επισκόπηση των φυσικών
επιθέσεων (π.χ.. ληστείες τραπεζών) κατά τραπεζικών υποκαταστημάτων που συμβαίνουν ετησίως στην Κύπρο. Τα
δεδομένα που συλλέγονται διαβιβάζονται ακολούθως στην Ομάδα Εργασίας Φυσικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής
Τραπεζικής Ομοσπονδίας, η οποία συντάσσει έκθεση που παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση και τις τάσεις που αφορούν
ληστείες και άλλες φυσικές επιθέσεις κατά τραπεζών στον Ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα.
Δεδομένου ότι η έκθεση που ετοιμάζεται από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία είναι άκρως εμπιστευτική, δεν μπορεί
να τεθεί στη διάθεση των ενδιαφερομένων. Ωστόσο, μια περίληψη της έκθεσης και κάποια επιλεγμένα στοιχεία και πίνακες
από την έκθεση είναι στη διάθεση των τραπεζών μελών του Συνδέσμου.
Δρ. Γιάννος Ρωσσίδης
Ανώτερος Λειτουργός
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Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΛΤΔ
Το έτος 2014 αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία της εταιρείας καθότι εμπλουτίστηκαν σημαντικά τα δεδομένα του Αρχείου
με την προσθήκη της κατηγορίας των θετικών δεδομένων τα οποία θεωρούνται πολύ σημαντικά στην αξιολόγηση του
αξιόχρεου του πελάτη. Η προσθήκη των θετικών δεδομένων έγινε στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του Κεντρικού
Αρχείου Δανειοληπτών βάσει σχετικής Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Το σημαντικό αυτό έργο υλοποιήθηκε
με τη χρήση των υποδομών της Άρτεμις σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες υποδομές του Αίαντα, του Γραφείου Πίστης των
Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
Το έργο είχε ημερομηνία υλοποίησης την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και παρόλο που τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή τα δύο
Γραφεία Πίστης (Credit Bureaus) και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είχαν στη διάθεση τους μόνο εννέα μήνες για την
υλοποίηση του έργου, ο στόχος της εμπρόθεσμης υλοποίησης του επιτεύχθηκε. Η σημασία της έγκαιρης υλοποίησης
του έργου αυξάνεται αν ληφθεί υπόψη ότι η υλοποίηση του Κεντρικού Αρχείου Δανειοληπτών αποτελούσε μνημονιακή
υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Τρόικας.
Ο στόχος της έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου επιτεύχθηκε μέσω της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων μερών:
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, των Τραπεζών, του Συνεργατισμού, των Γραφείων Πίστης «Άρτεμις» και «Αίαντα»
καθώς και των εταιρειών που ανέλαβαν την ανάπτυξη των τεχνικών υποδομών τους, δηλαδή της Συνεργατικής Εταιρείας
Μηχανογράφησης (ΣΕΜ) για τον Αίαντα και της εταιρείας JCC Payment Systems Ltd ως υπεργολάβου της Άρτεμις για
τεχνικά θέματα.
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου οι κατηγορίες Δεδομένων της Άρτεμις οι οποίες προ-υπήρχαν δηλαδή Αγωγές, Δικαστικές
Αποφάσεις, Πτωχεύσεις και διαλύσεις εταιρειών, δεδομένα εκδοτών ακάλυπτων επιταγών του Κεντρικού Αρχείου
Πληροφοριών (ΚΑΠ) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, εμπλουτίστηκαν με την προσθήκη επιπρόσθετων κατηγοριών
αρνητικών τραπεζικών δεδομένων (Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, Τερματισμένοι λογαριασμοί χορηγήσεων) αλλά και
θετικών τραπεζικών δεδομένων (εξυπηρετούμενες χορηγήσεις).
Το έργο του Κεντρικού Αρχείου Δανειοληπτών προϋποθέτει την ηλεκτρονική διασύνδεση των Αρχείων των δύο Γραφείων
Πίστης βάσει σχετικής Άδειας από το Γραφείο του Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό την ανταλλαγή
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς φυσικών και νομικών προσώπων. Στο Αρχείο της Άρτεμις συμμετέχουν όλες
ανεξαιρέτως οι Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία (32 συνολικά) και στο Αρχείο του Αίαντα όλα
τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΣΠΙ). Με αυτό τον τρόπο, το Κεντρικό Αρχείο Δανειοληπτών καλύπτει το σύνολο του
χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου και συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στον έλεγχο, εκ μέρους των τραπεζών,
της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών. Την ίδια στιγμή η Άρτεμις, με πλήρη συναίσθηση ευθύνης για το έργο που
επιτελεί, δίνει βαρύνουσα σημασία στο σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και προσφέρει αποδοτική
εξυπηρέτηση όσον αφορά την παροχή πληροφόρησης για δεδομένα που τηρούνται στο Κεντρικό Αρχείο Δανειοληπτών. Η
εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις πρόνοιες των “Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία
του Ατόμου)” Νόμων και εφαρμόζει πιστά τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων
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Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ήδη τα μηνύματα που λαμβάνονται από τους χρήστες του Συστήματος της Άρτεμις ως προς το εύρος της πληροφόρησης
είναι θετικά καθότι η πληροφόρηση αυτή τους βοηθά ουσιαστικά στην αξιολόγηση του αξιόχρεου των πελατών. Και
αυτό διότι όσον αφορά τις Τράπεζες, έχοντας σφαιρική εικόνα του πελάτη ή δυνητικού πελάτη οι Τράπεζες είναι σήμερα
σε θέση να ακολουθήσουν καλύτερα τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπεύθυνη δανειοδότηση
(“responsible lending”).

Ταυτόχρονα, όσον αφορά τους δανειολήπτες, μέσω του Κεντρικού Αρχείου Δανειοληπτών, ο

δανειολήπτης γνωρίζει τις συνολικές του υποχρεώσεις είτε ως πρωτοφειλέτης είτε ως εγγυητής και παροτρύνεται να
εφαρμόζει υπεύθυνη δανειοληψία (“responsible borrowing”). Η εφαρμογή των πιο πάνω αποσκοπεί στην πρόληψη του
φαινομένου των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και κατ’ επέκταση του υπέρ-δανεισμού του ιδιωτικού τομέα.
Μακροπρόθεσμα, σε μακροοικονομικό επίπεδο, η λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Δανειοληπτών αναμένεται να έχει
θετικό αντίκτυπο στην περαιτέρω προαγωγή, εκσυγχρονισμό και εξέλιξη του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Κατ’
επέκταση, αναμένεται να συμβάλει στην επιστροφή στη σταθερότητα και στην ομαλότερη λειτουργία της κυπριακής
οικονομίας, το οποίο είναι το ζητούμενο στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής
κρίσης.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Στα πλαίσια εισαγωγής του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης (ΑξιοΠιστοΣυν)
από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), ο Σύνδεσμος έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ), καθώς επίσης και για Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ). Σημειώνεται ότι μόνο πιστοποιημένα
ΚΕΚ θα έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με την ΑΝΑΔ για την εφαρμογή Πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης
και μόνο σε πιστοποιημένες ΔΕΚ θα υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής επιχορηγούμενων, συγχρηματοδοτούμενων ή/και
προκηρυσσόμενων από την ΑνΑΔ δραστηριοτήτων κατάρτισης.
Κατά το 2014/5, ο Σύνδεσμος διοργάνωσε αριθμό εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων για στελέχη τραπεζών
μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:
■

Ο θεσμός τους Χρηματοοικονομικού Επίτροπου είναι διαδεδομένος στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες εδώ και πάρα
πολλά χρόνια και η ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους στην Κύπρο αποτέλεσε μία πολύ σημαντική εξέλιξη. Η εισαγωγή
στους θεσμούς Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών μεταξύ καταναλωτών και Χρηματοοικονομικών Επιχειρήσεων,
ο ρόλος του Επιτρόπου στο διορισμό διαμεσολαβητών για σκοπούς αναδιάρθρωσης δανείων, η διαδικασία
υποβολής παραπόνων στον Φορέα, καθώς και η διαδικασία υποβολής αίτησης για σκοπούς αναδιάρθρωσης
πιστωτικών διευκολύνσεων ήταν μερικά από τα σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν στις τρεις παρουσιάσεις που
πραγματοποιήθηκαν από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, κ. Παύλο Θ. Ιωάννου όπου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι
τραπεζών μελών του Συνδέσμου, καθώς και εκπρόσωποι από το Φορέα του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.
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■

Μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας που έγινε με την Αστυνομία για την υλοποίηση μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης
των ληστειών στις τράπεζες και έχοντας υπόψη την υποχρέωση των τραπεζών να παρέχουν εκπαίδευση στο
προσωπικό τους, ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε σεμινάρια αναφορικά με το πιο πάνω θέμα. Πραγματοποιήθηκαν
συνολικά εννέα σεμινάρια τα οποία κάλυψαν τις ανάγκες όλων των πόλεων.

■

Κατά το 2014 ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε σειρά σεμιναρίων που αφορούσαν τη συνεχή επαγγελματική
επιμόρφωση των εγγεγραμμένων προσώπων στο δημόσιο μητρώο για πιστοποιήσεις ΕΠΕΥ. Τα εν λόγω σεμινάρια
αφορούν νομοθεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σκοπός του Συνδέσμου είναι να συνεχίσει να παρέχει
στα μέλη του την δυνατότητα διατήρησης των σχετικών πιστοποιήσεων μέσα από τη διοργάνωση τέτοιου είδους
σεμιναρίων.

Εκδόσεις
Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου εκδίδει Ενημερωτικό Δελτίο σε μηνιαία βάση καθώς και το Cyprus Banking Insight ανά
εξάμηνο. Το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται μόνο στις τράπεζες μέλη του Συνδέσμου και περιλαμβάνει τις κυριότερες
δραστηριότητες του Συνδέσμου, τις συναντήσεις του Γενικού Διευθυντή και των Ανώτερων Λειτουργών του Συνδέσμου με
διάφορους φορείς για συζήτηση θεμάτων που αφορούν τον τραπεζικό τομέα, τις συνεδρίες των Επιτροπών της Ευρωπαϊκής
Τραπεζικής Ομοσπονδίας στις οποίες συμμετέχει ο Γενικός Διευθυντής και Ανώτεροι Λειτουργοί του Συνδέσμου και τις
συνεδρίες των διαφόρων Επιτροπών του Συνδέσμου.
Το Cyprus Banking Insight είναι μια εξειδικευμένη έκδοση και απευθύνεται τόσο στις τράπεζες μέλη όσο και σε τρίτους.
Στόχος είναι η ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τον τραπεζικό τομέα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό, και η αξιολόγηση των αλλαγών που επέρχονται. Σε κάθε έκδοση του Cyprus Banking Insight αρθρογραφούν,
πέραν του προσωπικού του Συνδέσμου, στελέχη τραπεζών και άλλων οργανισμών του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού
τομέα.

37

5

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

38

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Περιγραφή
Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του τραπεζικού τομέα και
υποστηρίζεται από τις συνδρομές των μελών του.

Αποστολή
Η αποστολή του Συνδέσμου είναι να λειτουργεί ως ο υπεύθυνος φορέας εκπροσώπησης του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο και
το εξωτερικό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω συντονισμένων και διαρκών ενεργειών που καθιστούν το Σύνδεσμο ένα σοβαρό και
αξιόπιστο συνεργάτη, του οποίου οι τοποθετήσεις λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη κατά τις διεργασίες διαβούλευσης νομικών,
τραπεζικών και ρυθμιστικών θεμάτων.
Η αποστολή μας επιτυγχάνεται:
■

Με την προώθηση της συνεργασίας των τραπεζών μελών με κυβερνητικά όργανα, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, διάφορα
υπουργεία, τα ΜΜΕ και κυρίως την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

■

Με τη συμμετοχή στην διαμόρφωση ή /και με την υποβολή απόψεων / θέσεων του Συνδέσμου και των τραπεζών μελών
σε ρυθμιστικά και νομικά θέματα που σχετίζονται με τις τραπεζικές εργασίες.

■

Με τη συλλογή εγγράφων και υλικού από τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς σε σχέση με οικονομικά και χρηματοοικονομικά
θέματα και την τακτική ενημέρωση των μελών αναφορικά με τις εξελίξεις που επηρεάζουν τις τραπεζικές εργασίες.

■

Με την ενίσχυση των σχέσεων του Συνδέσμου με άλλους τραπεζικούς Συνδέσμους, την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία,
και άλλους Ευρωπαϊκούς ή παγκόσμιους οργανισμούς, οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό
τομέα. Στόχος μας είναι η εγχώρια τραπεζική κοινότητα να υιοθετήσει διεθνείς τραπεζικές πρακτικές και τεχνογνωσία
(know-how).

■

Με την προβολή της αξίας και της ποιότητας των προσφερόμενων τραπεζικών υπηρεσιών και της σημαντικής συμβολής
του τραπεζικού τομέα στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό στερέωμα της χώρας μας.

■

Με την προώθηση εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών σεμιναρίων, καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το
προσωπικό των τραπεζών και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μελών σε διασκέψεις και σεμινάρια στην Κύπρο και το
εξωτερικό.
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Οργανωτική Δομή
Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): Η διοίκηση και οι εργασίες του Συνδέσμου ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του
οποίου διορίζονται από τις τράπεζες μέλη.
Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι: Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου διορίζεται ετησίως εκ περιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το δικαίωμα κατοχής αξιώματος του Προέδρου έχουν μόνο τα μέλη του ΔΣ τα οποία διορίζονται από τις τέσσερις τράπεζες –
Τακτικά Μέλη που διαθέτουν το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού με βάση καταρτισμένο κατάλογο, ο οποίος αναθεωρείται ανά
τέσσερα έτη. Υπάρχουν τρεις Αντιπρόεδροι, εκ των οποίων ο ένας είναι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπεί
τη μεγαλύτερη τράπεζα μέλος (ή τη δεύτερη σε μέγεθος τις χρονιές που το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπεί
τη μεγαλύτερη τράπεζα είναι Πρόεδρος) και δύο Αντιπρόεδροι που διορίζονται ετησίως από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Εκτελεστική Επιτροπή: Ο Πρόεδρος και οι τρεις Αντιπρόεδροι αποτελούν μαζί με το Γενικό Διευθυντή την Εκτελεστική
Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει για επείγοντα θέματα που χρήζουν άμεσης ανταπόκρισης, εκπροσωπεί το
Σύνδεσμο σε συναντήσεις με αρμόδιους φορείς και λαμβάνει αποφάσεις για σκοπό της εφαρμογής της γενικής πολιτικής βάσει
των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γενικός Διευθυντής: Ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προΐσταται μιας ομάδας
επαγγελματιών με υψηλά προσόντα, διευθύνει τις καθημερινές δραστηριότητες του Συνδέσμου, κάνει συστάσεις στο Διοικητικό
Συμβούλιο αναφορικά με τις πολιτικές και την εσωτερική οργάνωση του Συνδέσμου, υποβάλλει αναφορές σχετικά με μείζονα
θέματα που αφορούν τις εργασίες του τραπεζικού τομέα και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου και γενικότερα επιβλέπει
όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί με βάση το Καταστατικό. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις διεργασίες της
Εκτελεστικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Ομάδες Εργασίας: Με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των μελών και να λειτουργεί αποτελεσματικά ο ΣΤΚ, συστάθηκαν
οι ακόλουθες Μόνιμες Διατραπεζικές Συμβουλευτικές Επιτροπές:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

40

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Επιτροπή Οικονομικών & Στατιστικών Στοιχείων
Επιτροπή Τραπεζικών Θεμάτων και Πρακτικής
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC)
Επιτροπή Διαθεσίμων και Διαχείρισης Κινδύνων
Επιτροπή για θέματα Ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Επιτροπή θεμάτων Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίου
Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Τραπεζών
Επιτροπή Καταναλωτών
Επιτροπή Χειρισμού Επικοινωνίας
Επιτροπή Συμμόρφωσης
Επιτροπή Λογιστικών Θεμάτων
Επιτροπή Δεοντολογίας και Θεσμών
Επιτροπή Εσωτερικών Ελεγκτών
Επιτροπή Πληρωμών / SEPA
Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης
Επιτροπή Φυσικής Προστασίας και Ασφάλειας
Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (IT Fraud – Cybercrime)

Οι Μόνιμες Διατραπεζικές Συμβουλευτικές Επιτροπές, οι Ad hoc Επιτροπές και οι Ομάδες Εργασίας του Συνδέσμου αναλύουν
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τον τραπεζικό τομέα και την οικονομία και ενεργούν ως συμβουλευτικό όργανο του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι Επιτροπές εξετάζουν διάφορα θέματα και υποβάλουν εισηγήσεις στην Γενική Διεύθυνση του Συνδέσμου. Η Γενική Διεύθυνση
θέτει προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου θέματα τα οποία άπτονται της τραπεζικής πρακτικής και θεσμών. Το
Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί και ο Σύνδεσμος ενεργεί για υλοποίηση των αποφάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Επιτροπές του ΣΤΚ αποτελούνται από αντιπροσώπους των τραπεζών μελών που πρoέρχονται από
τα ανώτερα στρώματα της διοικητικής ιεραρχίας.

Οι τράπεζες μέλη
Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε οργανισμός, εγχώριος ή ξένος, ο οποίος έχει άδεια να λειτουργεί
νόμιμα ως τράπεζα στην Κύπρο και να διεξάγει τραπεζικές εργασίες. Αίτηση μπορεί επίσης να υποβάλει οποιοδήποτε νομικό
πρόσωπο το οποίο είναι σύνδεσμος, σωματείο ή άλλη ένωση προσώπων το οποίο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και
όλα τα μέλη του είναι τράπεζες. Τα μέλη του Συνδέσμου διαχωρίζονται σε Τακτικά και Συνδεδεμένα Μέλη. Οι αιτήσεις για
ένταξη νέων μελών αξιολογούνται και εγκρίνονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και από την
Γενική Συνέλευση.
Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Πέραν των παραδοσιακών
υπηρεσιών όπως είναι οι καταθέσεις και οι χορηγήσεις, οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει θυγατρικές εταιρείες οι οποίες
προσφέρουν βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες πιστωτικές διευκολύνσεις, υπηρεσίες ενοικιαγοράς, επενδυτικές
υπηρεσίες (π.χ. διαχείριση κεφαλαίων, παροχή επενδυτικών συμβουλών και χρηματιστηριακές υπηρεσίες), υπηρεσίες
φάκτοριγκ και προεξόφλησης τιμολογίων, ηλεκτρονική και τηλεφωνική τραπεζική, υπηρεσίες ιδιωτικής τραπεζικής και
άλλους τύπους ασφαλιστικών υπηρεσιών.
Ο Σύνδεσμος καλωσόρισε το 2015 τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ως νέο Τακτικό Μέλος.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Αρ. Καταστημάτων :
130
Αριθμός ΑΤΜ
:
168
Αριθμός Προσωπικού :
4,012
Κεντρικά Γραφεία
:
Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος,
			
Τ.Κ. 21472, 1599 Λευκωσία
			
Τηλ: 22122100, Φαξ: 22378111, www.bankofcyprus.com
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Αρ. Καταστημάτων :
63
Αριθμός ΑΤΜ
:
69
Αριθμός Προσωπικού:
1,304
Κεντρικά Γραφεία
:
Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200,
			
2025 Στρόβολος, Τ.Κ. 24747, 1394 Λευκωσία
			
Τηλ: 22500000, Φαξ: 22500050, www.hellenicbank.com
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ALPHA BANK CYPRUS LTD
Αρ. Καταστημάτων :
Αριθμός ATM
:
Αριθμός Προσωπικού :
Κεντρικά Γραφεία
:
			
			

25
28
741
Μέγαρο Alpha Bank, Λεωφ. Λεμεσού 3, 2112 		
Αγλαντζιά, Λευκωσία, Τ.Κ. 21661, 1596 Λευκωσία
Τηλ: 22888888, Φαξ: 22773788, www.alphabank.com.cy

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ
Αρ. Καταστημάτων :
12
Αριθμός ΑΤΜ
:
16
Αριθμός Προσωπικού:
243
Κεντρικά Γραφεία :
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 15,
			
Τ.Κ. 21191, 1597 Λευκωσία
			
Τηλ.: 22840000, Φαξ: 22840010, www.nbg.com.cy
EMPORIKI BANK - CYPRUS LTD
Αρ. Καταστημάτων :
4
Αριθμός ΑΤΜ
:
4
Αριθμός Προσωπικού:
154
Κεντρικά Γραφεία :
Οδός Ίωνος 4, 2406 Έγκωμη, Τ.Κ. 25151, 1307 Λευκωσία
			Τηλ: 22696650, Φαξ: 22663923, www.emporikicyprus.com
Σημείωση: Την 27 Μαρτίου 2015, κατ’ ακολουθία σχετικού διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ολοκληρώθηκε
η συγχώνευση της Alpha Bank Cyprus Ltd και της Emporiki Bank Cyprus Ltd, δι’ απορροφήσεως της δευτέρας από την πρώτη.

USB BANK PLC
Αρ. Καταστημάτων :
14
Αριθμός ΑΤΜ
:
18
Αριθμός Προσωπικού:
230
Κεντρικά Γραφεία :
Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 83, 1070 Λευκωσία,
			
Τ.Κ. 28510, 2080 Λευκωσία
			Τηλ.22883333, Φαξ.22875899, www.usbbank.com.cy

CDBBANK
Αρ. Καταστημάτων :
Αριθμός ΑΤΜ
:
Αριθμός Προσωπικού:
Κεντρικά Γραφεία :
			

2
2
83
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 50, Τ.Κ. 21415, 1508 Λευκωσία
Τηλ.: 22846500, Φαξ: 22846600, www.cdb.com.cy

SOCIETE GENERALE BANK - CYPRUS LIMITED
Αρ. Καταστημάτων :
4
Αριθμός ΑΤΜ
:
5
Αριθμός Προσωπικού:
111
Κεντρικά Γραφεία :
Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος,
			
Τ.Κ. 25400, 1309 Λευκωσία
			
Τηλ: 22399777, Φαξ: 22399700, www.sgbcy.com
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ
Αρ. Καταστημάτων :
14
Αριθμός ΑΤΜ
:
15
Αριθμός Προσωπικού:
309
Κεντρικά Γραφεία :
Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 1, 1065 Λευκωσία
			
Τ.Κ. 25700, 1393 Λευκωσία
			
Τηλ: 800 11 800 (24 ώρες), Φαξ: 22760890
			www.piraeusbank.com.cy
EURΟBANK CYPRUS LTD
Αρ. Καταστημάτων :
Αριθμός ΑΤΜ
:
Αριθμός Προσωπικού:
Κεντρικά Γραφεία :
			

7
0
227
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 41, 1065 Λευκωσία
Τηλ: 22208000, Φαξ: 22776722, www.eurobank.com.cy

RCB BANK LTD
Αρ. Καταστημάτων :
Αριθμός ΑΤΜ
:
Αριθμός Προσωπικού:
Κεντρικά Γραφεία :
			
			

2
3
203
Οδός Αμαθούντος 2, 3105 Λεμεσός,
Τ.Κ. 56868, 3310 Λεμεσός
Tηλ.: 25837300, Φαξ: 25342192, www.rcbcy.com

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
Αρ. Καταστημάτων :
4
Αριθμός ΑΤΜ
:
4
Αριθμός Προσωπικού:
334
Κεντρικά Γραφεία :
Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία
			
Τ.Θ. 24537, 1389 Λευκωσία
			Tηλ.: 22743000, Φαξ: 22670261, www.ccb.coop.com.cy

Συνδεδεμένα Μέλη

Α. JSC “TRASTA KOMERCBANKA” CYPRUS BRANCH
B. ASSOCIATION OF INTERNATIONAL BANKS
1. ARAB JORDAN INVESTMENT
BANK SA
2. AS EXPOBANK
3. BANKMED SA
4. BANK OF BEIRUT SA
5. BANQUE BEMO SA
6. BANQUE SBA
7. BARCLAYS BANK PLC
8. BBAC SA
9. BLOM BANK SA

10. BYBLOS BANK SA
11. CENTRAL COOPERATIVE BANK
PLC
12. CREDIT LIBANAIS SA
13. FBME BANK LTD
14. FIRST INVESTMENT BANK LTD
15. JORDAN AHLI BANK PLC
16. JORDAN KUWAIT BANK PLC
17. JSC TRASTA KOMERCBANKA
CYPRUS BRANCH

18. IBL BANK SA
19. LEBANON & GULF BANK SA
20. OPEN JOINT-STOCK COMPANY
AVTOVAZBANK
21. OJSC PROMSVYAZBANK
22. PRIVATBANK COMMERCIAL BANK
23. RUSSIAN COMMERCIAL BANK
(CYPRUS) LTD
24. SAXO BANK A/S
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Εκδηλώσεις και Ορόσημα Συνδέσμου 2014 & 2015
Ιούνιος 2014

Cyprus Banking Insight – Έκδοση Αρ. 11

18/06/2014

Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου

Αύγουστος 2014

Εφαρμογή Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ από τις τράπεζες στην Κύπρο (SEPA)

15/10/2014

Σεμινάριο: «Introduction to MiFID II» (αφορά τη συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση των
εγγεγραμμένων προσώπων στο δημόσιο μητρώο για πιστοποιήσεις ΕΠΕΥ)

23/10/2014

Σεμινάριο: «Applied Risk Management» (αφορά τη συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση
των εγγεγραμμένων προσώπων στο δημόσιο μητρώο για πιστοποιήσεις ΕΠΕΥ)

30/10/2014

Σεμινάριο: «European Market Infrastructure Regulation (EMIR)» (αφορά τη συνεχή
επαγγελματική επιμόρφωση των εγγεγραμμένων προσώπων στο δημόσιο μητρώο για
πιστοποιήσεις ΕΠΕΥ)

31/10/2014

Ο Σύνδεσμος συμμετείχε στο «Annual Arab Banking Conference for 2014 - Challenges
Faced by Financial Institutions in implementing International Regulations & Legislations», το οποίο διοργανώθηκε από την Ένωση Αραβικών Τραπεζών & την Παγκόσμια
Ένωση Αραβικών Τραπεζών - Χαιρετισμός κ. Μιχάλη Καμμά και Παρουσίαση κας. Έλενας
Φρίξου.

06/11/2014

Σεμινάριο: «The Alternative Investment Fund Managers Law (2013)» (αφορά τη συνεχή
επαγγελματική επιμόρφωση των εγγεγραμμένων προσώπων στο δημόσιο μητρώο για
πιστοποιήσεις ΕΠΕΥ)

20/11/2014

Σεμινάριο: «Introduction to MiFID II» (αφορά τη συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση των
εγγεγραμμένων προσώπων στο δημόσιο μητρώο για πιστοποιήσεις ΕΠΕΥ)

04/12/2014

2ο Κυπριακό Banking Forum - Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την IMH και το Gold
Magazine

05/12/2014

Σεμινάριο: «Applied Risk Management» (αφορά τη συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση
των εγγεγραμμένων προσώπων στο δημόσιο μητρώο για πιστοποιήσεις ΕΠΕΥ)

15/12/2014

Σεμινάριο: «Money Laundering Compliance Officer - MasterClass»

09/01/2015

Παρουσίαση από το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο με θέμα: «Διαδικασία διαμεσολάβησης
για σκοπούς αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων»

Φεβρουάριος 2015

Υπογραφή Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Συνδέσμου και Ευρωπαϊκού Κέντρου
Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

27/02/2015
&
05/03/2015

Παρουσιάσεις από το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο με θέμα:
(Α) Εξώδικη Επίλυση Διαφορών και
(Β) Διαδικασία διαμεσολάβησης για σκοπούς αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων

17/03/2015

Σεμινάριο: «Transition from FATCA to the Common Reporting Standard: What should
banks be prepared for?»

Μάρτιος - Απρίλιος 2015

Σεμινάρια: «Ασφάλεια κατά ένοπλης ληστείας» (4 Λευκωσία, 2 Λάρνακα, 2 Λεμεσό, 1
Πάφο)

06/05/2015

Σεμινάριο: «Representing your bank in Mediation»
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Η Ετήσια Έκθεση είναι μια δημοσίευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ). Κανένα μέρος αυτής της δημοσίευσης
δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς την άδεια του ΣΤΚ. Οι αναφορές που δίνονται δεν αποτελούν απόψεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου και δεν αποτελούν συμβουλές ούτε θα πρέπει να ερμηνευθούν ως συμβουλές για οποιοδήποτε
θέμα.
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Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου
Οδός Δημητρίου Καρατάσου 15,
4ος Όροφος, 2024 Στρόβολος,
Τ.Θ. 16113, 2086 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ: +357 22664293,
Φάξ: +357 22665135
E-mail: info@acb.com.cy

