ΕΤΗΣΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ
2015 - 2016

Ετήσια Έκθεση
2015 - 2016

1
2
3
4

5

ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
- Η Κυπριακή Οικονομία
- Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες
- Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο

7
11
12

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
- Γενική Ανασκόπηση
- Τραπεζικές Εξελίξεις κατά το 2015
- Χρηματοοικονομική Διαμεσολάβηση
- Τραπεζικές Πιστώσεις ανά Τομέα
- Συναλλαγές με Χρεωστικές και Πιστωτικές Κάρτες

15
16
18
19
19

ΤΟ ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΣ
- Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων
- Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων
- Καταπολέμηση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
- Χώροι Δημοπρασιών για Διεξαγωγή Εκποιήσεων Ενυπόθηκων Ακινήτων
- Εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς στην Κύπρο
- Εφαρμογή της διακρατικής συμφωνίας Κύπρου – ΗΠΑ για το FATCA
- Δημιουργία Μηχανισμού Διευκόλυνσης Χρηματοδοτήσεων σε MμΕ
- Ηλεκτρονικές Πληρωμές
- Τροποποίηση του Κώδικα Μεταφοράς Λογαριασμού Μεταξύ Τραπεζών
- Νέο Νομικό Πλαίσιο για την Πώληση Δανείων: Περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών
Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015
- Επιτροπή IT Fraud – Cybercrime
- Δημιουργία Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Θεμάτων Ανθρώπινου
Δυναμικού και Εκπαίδευσης
- 54η, 55η, και 56η Συνεδρία της EBF-BCESA
- Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση – Πιλοτική Εφαρμογή του Προγράμματος
«Ξοδεύοντας Έξυπνα» στη Δημοτική Εκπαίδευση
- Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΛΤΔ
- Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
- Εκδόσεις
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
- Περιγραφή
- Αποστολή
- Οργανωτική Δομή
- Οι Τράπεζες Μέλη
- Εκδηλώσεις και Ορόσημα Συνδέσμου 2015 & 2016

21
22
23
25
26
27
27
28
28
29
30
31
31
32
33
34
35

37
37
38
39
42

3

1

Μήνυμα Γενικού Διευθυντή
Κατά το 2015 καταγράφηκαν σημαντικές εξελίξεις τόσο στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα της χώρας, όσο και στην οικονομία μας. Σίγουρα, παρά την πρόοδο
που σημειώθηκε τελευταίως, το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων
δεν έχει εκλείψει και είναι αντιληπτό ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια
από όλους τους εμπλεκόμενους, των δανειοληπτών συμπεριλαμβανόμενων.
H Βουλή προχώρησε και ενέκρινε τις ρυθμίσεις που αφορούν την
αφερεγγυότητα, τις εκποιήσεις και την πώληση δανείων, θέματα που
αφορούν άμεσα τον τραπεζικό τομέα. Παρά τις επιμέρους απόψεις του
Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, θεωρούμε ότι οι νομοθεσίες αυτές μπορούν
να αποτελέσουν κατάλληλα εργαλεία στα χέρια των τραπεζών, προκειμένου
να διαχειριστούν δύσκολα και ευαίσθητα θέματα, όπως είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και οι
αναδιαρθρώσεις δανείων.
Οι τράπεζες με σκοπό την περαιτέρω εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους, αλλά και προώθηση των
αναδιαρθρώσεων δανείων, προχώρησαν ήδη τις διαδικασίες για υλοποίηση των σχετικών νομοθεσιών.
Οι τράπεζες επανειλημμένα διαβεβαίωσαν και επαναλαμβάνουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν κατάχρηση
του δικαιώματος εκποίησης ενυπόθηκων κατοικιών. 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. Όμως, το μέτρο αυτό, που άρχισε
ήδη να τίθεται σε εφαρμογή, είναι ένας μοχλός πίεσης που 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.
Παράλληλα, με την εφαρμογή των νέων νομοθεσιών, οι τράπεζες προχώρησαν πιο αποτελεσματικά και
στον τομέα της αναδιάρθρωσης προβληματικών δανείων, όπου με βάση τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας υπήρξε σημαντική πρόοδος.
Εκτός όλων αυτών, οι τράπεζες συνέχισαν τις προσπάθειες για ανασύνταξη, καλύτερη εσωτερική οργάνωση
και βελτίωση των ισολογισμών τους. Ως αποτέλεσμα, οι προσπάθειες αυτές άρχισαν να αποδίδουν
καρπούς, γεγονός που επέφερε και την αναβάθμιση τους από ξένους οίκους αξιολόγησης.
Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου στήριξε τις τράπεζες στις προσπάθειές τους για ενίσχυση της διεθνούς
αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήματος μας, καθώς και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στην
εγχώρια αγορά προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Αναμφίβολα, η τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται τόσο από τις τράπεζες όσο και από τον Σύνδεσμο
Τραπεζών Κύπρου έχει αποφέρει αποτελέσματα, αλλά ακόμα οι τράπεζες μας βρίσκονται ενώπιον
σημαντικών προκλήσεων. Τέτοιες προκλήσεις είναι μεταξύ άλλων, η υιοθέτηση και η εφαρμογή των νέων

Ετήσια Έκθεση
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νομοθεσιών και οδηγιών που αφορούν την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και
τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων και των εναπομείναντων προβληματικών δανείων, την καταπολέμηση
ξεπλύματος παράνομου χρήματος, την εφαρμογή ανταλλαγής πληροφοριών για σκοπούς πάταξης
της φοροδιαφυγής και την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, θέματα στα οποία συνέβαλε ο
Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου κατά τη χρονιά που πέρασε και τα οποία αναμένεται να συνεχίσουν να
απασχολούν τον τραπεζικό τομέα.
Στην καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων συμβάλλει σίγουρα και η βελτίωση των δεδομένων της
κυπριακής οικονομίας. Η επαναφορά της οικονομίας σε ανάπτυξη, η έξοδος από το Μνημόνιο και η
έναρξη της μείωση της ανεργίας αποτελούν σημαντικές ενδείξεις ότι η οικονομία σταδιακά ανακτά τους
βηματισμούς της. Οι εξελίξεις αυτές, είχαν θετική αντανάκλαση και στα μεγέθη του δημοσιονομικού
ελλείμματος (-1%) και του δημόσιου χρέους (108,9% του ΑΕΠ). Επίσης, οι θετικές επιδόσεις του
τουρισμού και η κινητικότητα που άρχισε να παρατηρείται στον τομέα των ακινήτων, επιβεβαιώνουν ότι η
πορεία της οικονομίας βελτιώνεται.
Η έξοδος από το Μνημόνιο δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να καθορίσει με μεγαλύτερη αυτοτέλεια την
οικονομική πολιτική της, ενώ στέλνει και διεθνώς το μήνυμα ότι η Κύπρος εισήλθε σε τροχιά ανάκαμψης.
Η θετική αυτή εξέλιξη είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και ανάπτυξης νέων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας,
αξιοποιώντας τόσο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μας, όσο και νέες ευκαιρίες. Υπ’ αυτό το φακό, η έξοδος
από το Μνημόνιο συμβάλλει και στις προσπάθειες των τραπεζών που επιθυμούν ένα υγιές οικονομικό
περιβάλλον για να διαδραματίσουν το ρόλο τους στην ανάπτυξη της χώρας.
Παράλληλα, υπάρχει ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εξωγενές περιβάλλον, το οποίο δεν επιτρέπει
εφησυχασμό, τόσο στη διαχείριση της οικονομίας όσο και στις ενέργειες για θωράκιση του τραπεζικού
συστήματος.
Με βάση όλο το σκηνικό, όπως διαμορφώνεται, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία τόσο
του τραπεζικού τομέα, όσο και της οικονομίας κατά το 2016.
Ευελπιστούμε ότι η κυβέρνηση και η νέα Βουλή θα συνεργαστούν στενά για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων
και για προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών αλλαγών στην οικονομία.
Τώρα και που η οικονομία άρχισε να ανακάμπτει, η δυναμική για εκσυγχρονισμό και αναμόρφωση των
δομών της θα πρέπει να συνεχισθεί και να εντατικοποιηθεί, ώστε να ενισχυθούν περεταίρω οι προσπάθειες
που καταβάλλονται για επιστροφή σε περιόδους συνεχούς ανάπτυξης.
Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου θα συνεχίζει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο εκ μέρους του
ιδιωτικού τομέα στην αξιολόγηση και διαμόρφωση προτάσεων που αφορούν τις οικονομικές, νομισματικές
και χρηματοοικονομικές εξελίξεις.
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Ποσοστιαία Διανομή ΑΕΠ 2015

%
Η Κυπριακή Οικονομία
Το Μάρτιο του 2016, η Κύπρος ολοκλήρωσε επιτυχώς το τριετές πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής και
δανειακής σύμβασης ύψους €10 δις. Παρόλο που η αρχική συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφερόταν σε δάνειο μέχρι €10 δις, η Κύπρος χρειάστηκε να αντλήσει
μόνο €7.3 δις από τα διαθέσιμα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, η Κύπρος γίνεται η τέταρτη χώρα μετά την Ιρλανδία, Ισπανία
και Πορτογαλία που ολοκληρώνει πρόγραμμα προσαρμογής της ευρωζώνης. Κατά το πρόγραμμα προσαρμογής, η
Κύπρος εξήλθε της ύφεσης, σταθεροποίησε το χρηματοοικονομικό της τομέα, προέβηκε σε δημοσιονομική εξυγίανση
και επανάκτησε πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Παρόλο που το εξωτερικό περιβάλλον ήταν γεμάτο προκλήσεις, το έτος 2015 σηματοδότησε την επιστροφή της
οικονομίας στην ανάπτυξη. Μετά από 14 συνεχόμενα τρίμηνα συρρίκνωσης, η ανάπτυξη έγινε ξανά θετική από το πρώτο
τρίμηνο του 2015 και παρέμεινε θετική για όλα τα επόμενα τρίμηνα του έτους. Ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης του
ΑΕΠ ανήλθε σε 1.6% το 2015 και οι προοπτικές παραμένουν θετικές για το 2016.
Σχεδόν όλοι οι τομείς της οικονομίας ανέκαμψαν και συνεισέφεραν στη θετική ανάπτυξη το 2015. Η ανάπτυξη
οδηγήθηκε τόσο από την εσωτερική όσο και από την εξωτερική ζήτηση, και βοηθήθηκε από το χαμηλό πληθωρισμό, τις
χαμηλές τιμές πετρελαίου και την υποτίμηση του ευρώ έναντι κύριων νομισμάτων, ειδικά της στερλίνας.
Ο τομέας επαγγελματικών υπηρεσιών φάνηκε ανθεκτικός κατά τα χρόνια της κρίσης και είχε καλή πορεία το 2015. Οι
νέες εγγραφές εταιρειών για το 2015 παρέμειναν συνολικά στα ίδια επίπεδα όπως το 2014, ενώ οι αιτήσεις για νέες
εγγραφές εταιρειών σημείωσαν άνοδο το τελευταίο τρίμηνο του 2015 και εξακολούθησαν να παρουσιάζουν διψήφιους
ρυθμούς αύξησης για τους πρώτους μήνες του 2016.

Ποσοστιαία Διανομή ΑΕΠ 2015
Υπηρεσίες περιλαμβανομένου τουρισμού
Μεταποιητική βιομηχανία		
Μεταφορές & Επικοινωνίες		
Κατασκευές		
Γεωργία		
Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί		
Άλλα		

66%
5%
11%
3%
2%
9%
4%

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία
(προκαταρκτικά στοιχεία 2015)
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Οι μειώσεις των δανειστικών επιτοκίων και των τιμών βοήθησαν την κατανάλωση, ενώ ο τομέας λιανικού εμπορίου
παρουσίασε ανάπτυξη για το 2015. Η εμπιστοσύνη σύμφωνα με το Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας του Κέντρου
Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, παραμένει σε ψηλά επίπεδα παρά ορισμένες σύντομες υποχωρήσεις
που σχετίζονταν με τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2016, ο Δείκτης Οικονομικής
Συγκυρίας παρέμεινε σε επίπεδα ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς ο συγκεκριμένος δείκτης
φάνηκε ιστορικά να προβλέπει αξιόπιστα την ανάπτυξη, δίνει καλή ένδειξη για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας της
οικονομίας.
Ο τουρισμός σημείωσε ψηλές αποδόσεις το 2015 μετά από ένα υποτονικό έτος 2014. Το εισόδημα από τον τουρισμό
για το 2015 παρουσίασε αύξηση 4.4% σε σύγκριση με το εισόδημα για το 2014. Οι τάσεις για το 2016 είναι πολύ
θετικές και για τους πρώτους δύο μήνες του έτους οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 23.9% σε σύγκριση με την ίδια
περίοδο του 2014. Οι προοπτικές για το 2016 παραμένουν υποσχόμενες λόγω της σταθερής ανάπτυξης του Ηνωμένου
Βασιλείου και την πολιτική αστάθεια που μαστίζει άλλους ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς.
Ο τομέας των ακινήτων, μετά από μια παρατεταμένη πτώση, έχει ξεκινήσει να δείχνει σημάδια ανάκαμψης καθώς
υπάρχουν σημάδια αυξημένης ζήτησης και αυξημένης δραστηριότητας κατασκευών. Σημαντικοί δείκτες όπως οι πωλήσεις
τσιμέντου, η αξία των πωλητήριων εγγράφων και οι συνολικές πράξεις που καταγράφηκαν από το Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας, συνέχισαν να έχουν αυξητική πορεία από το τέλος του 2015. Η ζήτηση από τους ξένους αγοραστές
έχει αυξηθεί μετά τα κίνητρα άδειας παραμονής και παροχής διαβατηρίου τα οποία εφάρμοσε η κυβέρνηση.
Τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που υιοθέτησε η κυβέρνηση αποτελούνταν κυρίως από μόνιμες μειώσεις
σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες. Αυτά είχαν το αποτέλεσμα να πετύχει η οικονομία τους στόχους
πρωτογενούς πλεονάσματος πριν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και να τεθεί το δημόσιο χρέος σε πτωτική πορεία.
Καθώς η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να ανακάμπτει και οι δημοσιονομικές επιδόσεις παρέμειναν καλύτερες
από τις προβλέψεις, οι εξελίξεις αυτές αποτυπώθηκαν στις αναβαθμίσεις της αξιολόγησης των κρατικών ομολόγων
και στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος των επενδυτών. Αυτό επέτρεψε στην κυβέρνηση να εκδώσει με επιτυχία τρία
ευρωομόλογα από την κρίση του 2013, ενώ η απόδοση των κρατικών ομολόγων μειώθηκε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Στο μέλλον, έστω και χωρίς το πρόγραμμα προσαρμογής, η Κύπρος, καθώς και τα άλλα κράτη μέλη, θα αναγκαστεί να
ακολουθεί τους αυστηρούς κανόνες της Ευρωζώνης που περιλαμβάνουν τη διατήρηση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού,
αυτόματες διορθώσεις όταν οι προϋπολογισμοί αποκλίνουν των στόχων και εποπτεία του προϋπολογισμού μέσω μιας
ανεξάρτητης εγχώριας αρχής (του Δημοσιονομικού Συμβουλίου).

Πραγματικός Ρυθμός Μεγέθυνσης %

Κύπρος

2011
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2013

2014

2015

2016F
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0.4

-2.4

-5.9

-2.5

1.6

1.7

2.0

EUR 28
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1.6
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1.6
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Πηγή: Eurostat, European Commission
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Ετήσια Ποσοστιαία Μεταβολή ΑΕΠ σε Τρέχουσες Τιμές (%)
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Δημόσιο Χρέος & Δημοσιονομικό Έλλειμμα (% του ΑΕΠ)
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Ο πληθωρισμός όπως καταγράφηκε από τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή παρέμεινε χαμηλότερος από τις
περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πληθωρισμός μπήκε σε καθοδική πορεία από το 2013 και παρέμεινε
αρνητικός κατά το 2015, αντανακλώντας τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας και εγχώριων αγαθών (ο δείκτης τιμών ήταν
-1.5% το 2015 σε σύγκριση με -0.3% το 2014). Τα επίπεδα τιμών αναμένεται να σταθεροποιηθούν το 2016 και ο
πληθωρισμός αναμένεται να ξεκινήσει ανοδική πορεία κατά το δεύτερο μέρος του χρόνου, καθώς η οικονομική ανάπτυξη
και η ζήτηση θα συνεχίσουν να αυξάνονται.
Η ανεργία στην Κύπρο, η οποία είχε ανέλθει σε ένα από τα ψηλότερα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε να δείχνει
ενθαρρυντικά σημάδια. Η συνολική ανεργία για το 2015 μειώθηκε στο 15.1% σε σύγκριση με 16.1% για το 2014.
Όμως, κοιτάζοντας τα μηνιαία στοιχεία, διαφαίνεται ότι η οικονομική ανάκαμψη οδήγησε σε σταδιακές βελτιώσεις στην
αγορά εργασίας, η οποία επιτάχυνε από το τέλος του 2015 και συνέχισε την πορεία της στις αρχές του 2016.

Ανεργία στην Κύπρο, την Ευρωζώνη και ΕΕ28
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Πηγή: Eurostat
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΛΙΜΑ

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο Οικονομικές Προοπτικές του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου
Κύπρου, η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να συνεχίσει τα ερχόμενα τρίμηνα και να ακολουθήσει
αυξανόμενους ρυθμούς το 2016, όπου αναμένουν το πραγματικό ΑΕΠ να μεγεθυνθεί κατά 2.7%. Οι προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016 παραμένουν πιο συντηρητικές παρόλο που αναμένεται να αναθεωρηθούν προς
τα πάνω. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγηθεί από τις επιδόσεις του τουριστικού τομέα, τις μειώσεις στα εγχώρια
δανειστικά επιτόκια, καθώς και σε ευνοϊκές συνθήκες ζήτησης από το εξωτερικό λόγω της συνεχιζόμενης μέτριας
ανάπτυξης στην ευρωζώνη και της χαλαρής νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το βελτιωμένο
μακροοικονομικό περιβάλλον αναμένεται επίσης να προσελκύσει νέες επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν το κλειδί της
μελλοντικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, η πρόσφατη ιδιωτικοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού
Λεμεσού αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας της οικονομίας και να βοηθήσει με τη μείωση
του δημόσιου χρέους, καθώς προβλέπονται εισοδήματα €2 δις για το κράτος εντός των επόμενων 25 ετών.
Εντούτοις, η οικονομική ανάπτυξη παραμένει εύθραυστη καθώς το ψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων
λειτουργεί ως τροχοπέδη για νέο δανεισμό και θέτει κινδύνους για το τραπεζικό σύστημα. Επιπρόσθετα, η οικονομία
παραμένει ευάλωτη σε διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, τοπικές αναταραχές στη Μέση Ανατολή και περαιτέρω
υποβαθμίσεις στη στερλίνα και το ρούβλι. Για αυτούς τους λόγους είναι σημαντικό όπως οι αρχές στην Κύπρο
παραμένουν προσηλωμένες στη διατήρηση των συνετών μακροοικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών, καθώς και
στη συνέχιση της προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες
Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες της Κύπρου

ΑΕΠ (Πραγµατικός Ρυθµός
Μεγέθυνσης)
ΑΕΠ (σε τιµές αγοράς)

2012

2013

2014

2015

2016f

(1)

-2.4

-5.9

-2.5

1.6

1.7

ΕΥΡ εκ.

19,469

18,065

17,394

17,421

N/A

% Αλλαγή

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ (Ευρώ)

21,849

20,246

19,776

20,342

N/A

EU - 27 = 100

91.0

84.0

82.0

N/A

N/A

%

11.9

15.9

16.1

15.1

13.4

(1)

3.1

0.4

-0.3

-1.5

-0.7

Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών

% ΑΕΠ

-5.5

-4.5

-4.6

-3.5

-4.2

∆ηµοσιονοµικό Πλεόνασµα
(+) / Έλλειµµα (-)

% ΑΕΠ

-5.8

-4.9

-8.9

-1.0

-0.4

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ (PPS)
Ανεργία
Πληθωρισµός

% Αλλαγή

Συνολικό ∆ηµόσιο Χρέος (2)

% ΑΕΠ

79.3

102.5

108.2

108.9

108.9

Συνολικό ∆ηµόσιο Χρέος (2)

ΕΥΡ εκ.

15,431

18,512

18,819

N/A

N/A

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 2016 (World Bank): Η Κύπρος κατατάσσεται 47η από 189 χώρες.
■ Global Competitiveness Index 2015-2016 (World Economic Forum): Η Κύπρος κατατάσσεται 65η από 140 χώρες.
■ Index of Economic Freedom World Rankings 2016: Η Κύπρος κατατάσσεται 42η από 178 χώρες.
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Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ - www.cse.com.cy) διαχειρίζεται μία Ρυθμιζόμενη Αγορά και μία Αγορά υπό
τη μορφή του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (η ΝΕΑ Αγορά). Το ΧΑΚ εποπτεύεται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Επίσης, το ΧΑΚ έχει την ευθύνη της διαχείρισης του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού
Μητρώου Αξιών (ΚΑΜ). Στο ΚΑΜ καταχωρίζονται οι εισηγμένες αξίες, αλλά και μη εισηγμένες αξίες, των οποίων ο
εκδότης τους επιθυμεί την τήρηση του μητρώου από το ΚΑΜ.
Το Χρηματιστήριο στην Κύπρο επηρεάστηκε πολύ από τις δύσκολες συνθήκες στην οικονομία τα τελευταία χρόνια.
Αυτό αντικατοπτρίστηκε στον όγκο συναλλαγών της χρηματιστηριακής αγοράς, ο οποίος παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα.
Ο συνολικός όγκος συναλλαγών στο ΧΑΚ ανήλθε σε περίπου €150εκ το 2015, μιαν αύξηση 100% σε σύγκριση με
€75εκ. το 2014. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του ΧΑΚ έκλεισε το 2015 στις 67,75 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 21% σε
σύγκριση με το κλείσιμο του 2014 (85,70 μονάδες).
Η συνολική κεφαλαιοποίηση το 2015 (μετοχές στη ρυθμιζόμενη αγορά) ήταν €2.5δις κατά το τέλος του 2015 σε σχέση
με την περσινή κεφαλαιοποίηση (€3.4 δις).
Όπως και άλλοι τομείς της κυπριακής οικονομίας, έτσι και το Χρηματιστήριο, επηρεάζεται από τις τρέχουσες εξελίξεις
στην οικονομία. Το 2015 ήταν και πάλι μια δύσκολη χρονιά, αφού η Κύπρος βρισκόταν από μνημονιακή επιτήρηση και ο
ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας βρισκόταν σε αρνητικό πρόσημο.
Στην αρνητική πορεία του ΧΑΚ το 2015, συνέβαλε σίγουρα το αρνητικό κλίμα στη διεθνή και κυρίως στην Ευρωπαϊκή
οικονομία.
Συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για οικονομική ανασύνταξη, ενώ τα προβλήματα
ρευστότητας χρήματος και επενδύσεων επηρέασαν τις αγορές. Επίσης, επισημαίνουμε την αβεβαιότητα στην Ελλάδα, η
οποία επηρεάζει άμεσα το ΧΑΚ, λόγω της κοινής πλατφόρμας που έχουν τα δύο Χρηματιστήρια.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΛΙΜΑ

Εξελίξεις κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες:
■ Τον Απρίλη του 2015, το ΧΑΚ προχώρησε σε κατάργηση της Παράλληλης Αγοράς, Αγοράς Επενδυτικών Οργανισμών,

Μεγάλων Έργων και Ποντοπόρου Ναυτιλίας, με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση και ευθυγράμμιση με εξελίξεις
σε αντίστοιχες Ευρωπαϊκές αγορές. Η Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ αποτελείται τώρα από την Κύρια Αγορά και την
Εναλλακτική Αγορά ενώ παραμένουν και οι Αγορές Ομολόγων Δημοσίου, Ομολογιών Επιχειρήσεων και Συλλογικών
Επενδυτικών Σχεδίων.
■ Ανταποκρινόμενοι στην εφαρμογή του EMIR (European Market Infrastructure Regulation), το ΧΑΚ υπέγραψε τον

Οκτώβριο του 2015 Μνημόνιο με το Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου τα δύο χρηματιστήρια έχουν δεσμευτεί να
συζητήσουν για ενδεχόμενη συνεργασία σχετικά με την ανάληψη του έργου της εκκαθάρισης των Αγορών του ΧΑΚ
από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXClear), ως πιστοποιημένου από τον EMIR
Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου. Το ΧΑΚ και το Χρηματιστήριο Αθηνών ήδη έχουν δεκαετή επιτυχή συνεργασία στα
πλαίσια της Κοινής Πλατφόρμας. Η νέα συνεργασία αναμένεται να προσφέρει στο ΧΑΚ τη δυνατότητα προσέλκυσης
νέων επενδυτών και διαμεσολαβητών μέσω αναβάθμισης της διαδικασίας εκκαθάρισης.
■ Το ΧΑΚ περιλαμβάνεται στους οργανισμούς οι οποίοι έχουν κηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως φορείς

υποκείμενοι σε αποκρατικοποίηση.
■ Το ΧΑΚ μαζί με το Χρηματιστήριο Αθηνών μελετούν την εισαγωγή του πρώτου διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου

(ETF-Exchange Traded Fund) στην Κύπρο.
■ Το ΧΑΚ έχει υπογράψει συμφωνία με το Χρηματιστήριο GXG Markets, το οποίο είναι αδειοδοτημένο χρηματιστήριο

και εποπτεύεται στη Δανία, για εφαρμογή αμοιβαίας συνεργασίας και για προώθηση ταυτόχρονης / παράλληλης
εισαγωγής εταιρειών.
■ Από το Νοέμβριο του 2015, το ΧΑΚ έγινε πλήρες μέλος του Federation of Euro – Asian Stock Exchanges – (FEAS).
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Τραπεζικός
Τομέας

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ

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 57 αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο, τα οποία περιλαμβάνουν 6 εγχώρια αδειοδοτημένα
πιστωτικά ιδρύματα, τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα με 18 συνδεδεμένα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΣΠΙ), 4
θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμάτων από χώρες μέλη της Ε.Ε., 2 θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμάτων από χώρες εκτός της
Ε.Ε., 9 υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων από χώρες μέλη της Ε.Ε., 15 υποκαταστήματα από χώρες εκτός της Ε.Ε.
και 2 γραφεία αντιπροσωπείας.
Τραπεζικός Τομέας – Στατιστικές (31/12/15)
Τράπεζες
Καταθέσεις (€ εκ.)

33,193

Συνεργατικά Πιστωτικά
Ιδρύματα (ΣΠΙ)
12,775

Δάνεια (€ εκ.)

53,455

9,325

308

252

8,295

2,644

39

32

Καταστήµατα
Προσωπικό
Καταστήµατα ανά 100,000 κατοίκους
Καταστήματα Χρηματοπιστωτικών
Ιδρυμάτων ανά 100,000 κατοίκους

67

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

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, ενώ οι θυγατρικές των Ελληνικών τραπεζών εποπτεύονται από τον
Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, καθώς οι μητρικές τράπεζές τους είναι συστημικές στην Ελλάδα.
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.
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Τραπεζικές Εξελίξεις
Ολοκλήρωση του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής
Η σταθεροποίηση του χρηματοοικονομικού συστήματος ήταν ένας από τους στόχους που επιτεύχθηκαν μέχρι την
ολοκλήρωση του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής. Οι τράπεζες στην Κύπρο έχουν αναδιοργανωθεί
και ανακεφαλαιοποιηθεί, ενώ ταυτόχρονα το τραπεζικό ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο έχει σημαντικά ενισχυθεί. Η
επιτυχής έκβαση της Συνολικής Αξιολόγησης που έγινε πανευρωπαϊκά τον Οκτώβριο 2014, αποτέλεσε ορόσημο για την
επιστροφή της εμπιστοσύνης και οδήγησε στη σταθεροποίηση των καταθέσεων, που είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη άρση
και των τελευταίων περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων προς το εξωτερικό τον Απρίλιο 2015.
Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις διοικήσεις των τραπεζών παραμένει η μείωση του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων
δανείων (ΜΕΔ) και προς αυτή την κατεύθυνση καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για αναδιαρθρώσεις και βελτίωση
των ισολογισμών των τραπεζών.
Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάρθρωση του Τραπεζικού Τομέα
Οι τράπεζες αναδιοργάνωσαν τις δραστηριότητές τους μέσω σμίκρυνσης του ισολογισμού τους, μείωσης του δείκτη
δανείων προς καταθέσεις και βελτίωσης των αποθεματικών κεφαλαίου και ρευστότητας. Η αναδιάρθρωση των εργασιών
τους κατέληξε σε συρρίκνωση του δικτύου υποκαταστημάτων και σε μείωση του διοικητικού κόστους.
Στις αρχές του 2015 μεταφέρθηκε στο εγχώριο ρυθμιστικό πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Οδηγία Κεφαλαιακής Επάρκειας (CRD
IV) και, ως αποτέλεσμα, όλες οι τράπεζες περιλαμβανομένων των ΣΠΙ οφείλουν να διατηρούν ελάχιστη κεφαλαιακή
επάρκεια, όπως αυτή καθορίζεται στο εναρμονισμένο πλαίσιο αναφοράς. Σύμφωνα με την Οδηγία CRD IV, οι τράπεζες
οφείλουν να έχουν κεφαλαιακά αποθέματα πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων του Πυλώνα 1. Επιπρόσθετα, η ΚΤΚ μπορεί
να ζητήσει από τις συστημικές τράπεζες να τηρούν επιπρόσθετα κεφαλαιακά αποθέματα.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΚΤΚ, ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 για τον
τραπεζικό τομέα της Κύπρου ανήλθε στο 15.4% το Δεκέμβρη 2015 (Δεκέμβρης 2014: 14.2%).
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 που έγιναν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες
είναι:
■ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

(ΕΕ/2014/59, «BRRD») και η Οδηγία περί των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (ΕΕ/2014/49) έχουν ενσωματωθεί
στο εγχώριο νομικό πλαίσιο στις αρχές του 2016.
■ Για την εφαρμογή της Οδηγίας BRRD έχει δημιουργηθεί Ταμείο Εξυγίανσης, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εκ των
προτέρων από τα πιστωτικά ιδρύματα.
■ Το Νοέμβριο 2015, ψηφίστηκε νομικό πλαίσιο για την πώληση δανείων (ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών
Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015). Ο Νόμος επιτρέπει στις τράπεζες να πωλήσουν συγκεκριμένα
δάνεια ή μέρος του χαρτοφυλακίου τους, ενώ τηρεί ασφαλιστικές δικλείδες για τους μικρούς δανειολήπτες σύμφωνα
με τον Κώδικα Συμπεριφοράς.
■ Ετοιμάστηκε προσχέδιο Νόμου για τις τιτλοποιήσεις στοιχείων ενεργητικού και αναμένεται η ψήφισή του μέσα στο
2016. Ο Νόμος αυτός υπολογίζεται ότι θα συμβάλει στην απομόχλευση των τραπεζών.
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■ Ένα περιεκτικό πλαίσιο αφερεγγυότητας υιοθετήθηκε μέσα στο 2015, θέτοντας κατάλληλες διαδικασίες για την

■

■

■
■

■

αφερεγγυότητα νομικών και φυσικών προσώπων, και η εφαρμογή του έχει ξεκινήσει. Η νέα Υπηρεσία Αφερεγγυότητας
είναι σε λειτουργία και έχει ξεκινήσει να λαμβάνει αιτήσεις. Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας έχουν διοριστεί και έχει
αρχίσει η εκπαίδευση των συμβούλων αφερεγγυότητας και των δικαστών.
Το πλαίσιο εκποιήσεων μπαίνει σε εφαρμογή με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αποφυγή των χρονοβόρων
διαδικασιών, καθώς και την παροχή κινήτρων για τήρηση των όρων αποπληρωμής. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία για
τη διεξαγωγή δημοπρασιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι έτοιμα (αίθουσες δημοπρασιών, δημοπράτες κτλ.). Οι
τράπεζες αναμένεται να ξεκινήσουν τις δημοπρασίες για περιπτώσεις που αφορούν εμπορικά ακίνητα και κατοικίες
εκτός πρώτης κατοικίας, από το καλοκαίρι του 2016.
Υιοθετήθηκε τροποποίηση του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, για αντιμετώπιση συγκεκριμένων
εκκρεμούντων υποθέσεων στην αγορά ακινήτων. Ο τροποποιημένος Νόμος προνοεί ότι οι επιβαρύνσεις που αφορούν
δάνεια εταιρειών ανάπτυξης γης μπορούν να παραμεριστούν και ο τίτλος ακινήτου να μεταφερθεί, ελεύθερα στον
τελικό αγοραστή, με την προϋπόθεση ότι αυτός έχει καταβάλει την αξία της ακίνητης περιουσίας.
Τον Απρίλη 2016 ψηφίστηκε το πακέτο Νόμων που διέπει τη χρηματοδοτική μίσθωση.
Για ενίσχυση της διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, έχει διεξαχθεί επισκόπηση της διακυβέρνησης
με στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του θεσμού και των κύριων αξιωματούχων. Ο σκοπός είναι να ενισχυθεί η
αποτελεσματικότητα και η απόδοση ευθύνης στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων της ΚΤΚ. Επιπρόσθετα, λαμβάνει
μέρος μια συνολική αναδιοργάνωση της ΚΤΚ.
Έχει τροποποιηθεί η Οδηγία της ΚΤΚ για την παρεμπόδιση ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Οι νέες πρόνοιες έχουν στόχο την ενίσχυση της αρχής «Γνώριζε τον Πελάτη σου» (Know your Customer), καθώς και
των απαιτήσεων ως προς το χειρισμό των επιχειρηματικών σχέσεων με τρίτα πρόσωπα, στα οποία τα πιστωτικά ιδρύματα
βασίζονται για την εκτέλεση των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον
πελάτη.

Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια
Τα ψηλά επίπεδα χρέους που συσσωρεύτηκαν κατά το παρελθόν, σε συνδυασμό με την πρόσφατη οικονομική κρίση και
τις καθυστερήσεις στο δικαστικό σύστημα, οδήγησαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) σε πολύ ψηλά επίπεδα. Στις
αρχές του 2016, τα ΜΕΔ αποτελούσαν περίπου το μισό χαρτοφυλάκιο δανείων σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές
επιχειρήσεις.
Οι τράπεζες στην Κύπρο έχουν προχωρήσει σε αποφασιστικά βήματα για βελτίωση της διαχείρισης των ΜΕΔ και
εντατικοποίηση του ρυθμού των αναδιαρθρώσεων δανείων. Έχουν δημιουργήσει κεντρικά τμήματα διαχείρισης
καθυστερήσεων που επικεντρώνονται σε: (ι) προληπτική δράση, ούτως ώστε να προλάβουν τη εξέλιξη βραχυπρόθεσμων
προβλημάτων αποπληρωμής σε ΜΕΔ και (ιι) χρήση στοχευμένων στρατηγικών για διαφορετικούς επιχειρηματικούς
τομείς ούτως ώστε να αναδιαρθρώνουν δάνεια που είναι σε καθυστέρηση μερικών μηνών προτείνοντας, μεταξύ άλλων,
ανταλλαγή δανείου με ακίνητη περιουσία.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το σχετικό νομικό πλαίσιο, καθώς και η υποδομή είναι τώρα σε εφαρμογή για να
υποστηρίξει τη σταδιακή αποκλιμάκωση των ΜΕΔ στο σύστημα. Ο κώδικας συμπεριφοράς για τη διαδικασία
αναδιάρθρωσης δανείων, καθώς και τα πλαίσια αφερεγγυότητας και εκποιήσεων έχουν εφαρμοστεί και ο Νόμος που
επιτρέπει την πώληση δανείων έχει ψηφιστεί. Στις αρχές του 2016 εγκρίθηκαν οι χώροι δημοπρασιών και οι δημοπράτες.
Τα εργαλεία αυτά, μαζί με τη σταδιακή οικονομική ανάκαμψη και τις μειώσεις στα δανειστικά επιτόκια, αναμένονται να
βοηθήσουν στη μείωση των ΜΕΔ σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Ήδη ο ρυθμός αναδιάρθρωσης των ΜΕΔ έχει αυξηθεί, όπως
φαίνεται από τα τριμηνιαία στοιχεία της ΚΤΚ. Επιπρόσθετα, τα τρία τέταρτα των χορηγήσεων που έχουν αναδιαρθρωθεί
τηρούν το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής που συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης. Η ΚΤΚ παρακολουθεί
στενά την πορεία αναδιαρθρώσεων θέτοντας τριμηνιαίους στόχους ανά τράπεζα και παρακολουθώντας την επίτευξή
τους για να λάβει έγκαιρα διορθωτικά μέτρα.
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Χρηματοοικονομική Διαμεσολάβηση
Οι συνολικές καταθέσεις παρέμειναν σταθερές από το τέλος του 2014, ιδιαίτερα μετά την επιτυχή έκβαση της Συνολικής
Αξιολόγησης το Νοέμβριο 2014, και ο ρυθμός μεταβολής τους ξεκίνησε να είναι θετικός από το τέλος του 2015.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η εξέλιξη έλαβε μέρος παρά τη συνολική άρση των περιορισμών στη διακίνηση
κεφαλαίων τον Απρίλη 2015, καθώς και τη μείωση στα επίπεδα καταθετικών επιτοκίων.
Μέσα στο 2015, οι καταθέσεις στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρουσίασαν οριακή άνοδο 0.2% σε σύγκριση με
μείωση 4% το 2014. Κατά τους πρώτους δύο μήνες του 2016, οι καταθέσεις παρουσίασαν ετησιοποιημένη άνοδο 1.9%.
Κατά το 2014 και 2013, ο συνολικός δανεισμός στην Κύπρο μειώθηκε, καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι
καταναλωτές επιχειρούσαν να μειώσουν τα επίπεδα δανεισμού τους. Κατά το 2015, ο συνολικός δανεισμός παρέμεινε
σταθερός σε γενικές γραμμές και κατά το τέλος του έτους ανήλθε σε €62.8 δις από €61.5 δις στο τέλος του 2014.
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η ζήτηση για όλα τα
δάνεια κατέγραψε σημαντική αύξηση το 2015. Οι προσδοκίες των συμμετεχόντων τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο του
2016 προσβλέπουν σε αυξημένη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια. Από την άλλη, η ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις
και νοικοκυριά για καταναλωτικούς σκοπούς αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη. Τα κριτήρια παροχής δανείων έχουν
γίνει αυστηρότερα αμέσως μετά την κρίση, όμως τώρα παραμένουν σταθερά και δεν αναμένεται να μεταβληθόυν.
Πιστώσεις Χρηματοοικονομικών Οργανισμών
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Τραπεζικές Πιστώσεις ανά τομέα
Σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα, ο δανεισμός προς μη χρηματοδοτικές επιχειρήσεις άρχισε να ανακάμπτει το 2015,
παρουσιάζοντας αύξηση 2.3%, ενώ τα δάνεια προς νοικοκυριά παρουσιάζουν μειώσεις.
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Συναλλαγές με Χρεωστικές και Πιστωτικές Κάρτες
Κατά το 2015, η συνολική αξία αγορών στην Κύπρο από κατόχους χρεωστικών και πιστωτικών καρτών που εκδόθηκαν
στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 2.8% και ανήλθε στα €2.31 δις (2014: € 2.25 δις). Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο
συνολικός αριθμός συναλλαγών αυξήθηκε κατά 5.5%, ενώ η μέση αξία συναλλαγών ήταν €65 ανά συναλλαγή (2014:
€66). Το πρώτο τρίμηνο του 2016 η συνολική αξία συναλλαγών αυξήθηκε κατά 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2015.
Συναλλαγές Καρτών
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Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Ο δεύτερος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης αφορά τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης που έχει στόχο την ομαλή
εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και τα
δημόσια οικονομικά. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕ/2014/59 έχει στόχο την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
και της εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες, τη βελτίωση της προστασίας των καταθετών και των δημόσιων πόρων και
τέλος την ομαλή λειτουργία της αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την
ανάκαμψη και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων παρέχουν στις εθνικές αρχές ομοιόμορφα μέσα και εξουσίες για
τον αποτελεσματικό χειρισμό πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι ή κινδυνεύουν να καταστούν αφερέγγυα, ελαχιστοποιούν
τις επιπτώσεις στους φορολογούμενους από τυχόν πτωχεύσεις πιστωτικών ιδρυμάτων και συστήνουν Ταμείο Εξυγίανσης,
το οποίο χρηματοδοτείται από τον τραπεζικό τομέα και χρησιμοποιείται σε περίπτωση που κάποιο πιστωτικό ίδρυμα
υπόκειται σε εξυγίανση.
Το Μάρτιο του 2016 η Βουλή των Αντιπροσώπων προέβη σε τροποποίηση υφιστάμενης νομοθεσίας και ψήφισε νέα
νομοθεσία με σκοπό την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕ/2014/59. Το μέρος της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
που αφορά στην ανάκαμψη πιστωτικών ιδρυμάτων ενσωματώθηκε με τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας «Περί
Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και με το μέρος που αφορά την εξυγίανση στο νέο Νόμο «Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών
Ιδρυμάτων». Το νέο νομοθετικό πλαίσιο καθορίζει ως Αρχή Εξυγίανσης την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και δίδει την
ευχέρεια αντιμετώπισης πιθανών τραπεζικών κρίσεων σε τρία επίπεδα: (1) πρόληψη, (2) έγκαιρη παρέμβαση, και (3)
εξυγίανση.
Όσον αφορά το πρώτο επίπεδο της πρόληψης, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εκπονούν δικά τους Σχέδια
Ανάκαμψης, τα οποία θα πρέπει να περιέχουν μέτρα που θα λαμβάνει το πιστωτικό ίδρυμα σε περίπτωση που σημειωθεί
σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης. Το δεύτερο επίπεδο της έγκαιρης παρέμβασης δίδει στην Αρχή
Εξυγίανσης εξουσίες να παρεμβαίνει σε περίπτωση που η επιδείνωση της κατάστασης του πιστωτικού ιδρύματος είναι
μη ανατρέψιμη. Οι εξουσίες περιλαμβάνουν την εφαρμογή άμεσων μεταρρυθμίσεων, την κατάρτιση σχεδίου με τους
πιστωτές για την αναδιάρθρωση των χρεών, και την αλλαγή της διοίκησης και το διορισμό Ειδικού Διαχειριστή. Το
τρίτο επίπεδο της εξυγίανσης ενεργοποιείται σε περίπτωση που η ανάκαμψη του πιστωτικού ιδρύματος εντός εύλογης
προθεσμίας θεωρείται μη ρεαλιστική και η Αρχή Εξυγίανσης θεωρεί επιβεβλημένη τη λήψη μέτρων εξυγίανσης. Τα μέτρα
εξυγίανσης περιλαμβάνουν την πώληση εργασιών, τη δημιουργία μεταβατικής τράπεζας για την εκτέλεση των σημαντικών
λειτουργιών, το διαχωρισμό των στοιχείων ενεργητικού και τέλος το μέτρο της διάσωσης με ίδια μέσα που επιτρέπει τη
διαγραφή ή μετατροπή ή απομείωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων, ώστε οι όποιες ζημιές να επιβαρύνουν τους μετόχους
και τους πιστωτές και όχι τους φορολογούμενους.
Η νέα νομοθεσία προνοεί τη σύσταση Ταμείου Εξυγίανσης, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εκ των προτέρων από τα
πιστωτικά ιδρύματα. Οι ετήσιες συνεισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων βασίζονται στις υποχρεώσεις (καλυπτόμενες
καταθέσεις) και στο προφίλ κινδύνου. Έως το 2025 το Ταμείο Εξυγίανσης θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον το 1% των
καλυμμένων καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το Ταμείο Εξυγίανσης θα μπορεί να παρέχει προσωρινή στήριξη
στα πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε εξυγίανση (υπό μορφή δανείου, εγγύησης, αγοράς στοιχείων ενεργητικού,
κεφαλαίων μεταβατικού ιδρύματος), να χρησιμοποιηθεί για την αποζημίωση μετόχων ή πιστωτών (εάν οι ζημιές στο
πλαίσιο διάσωσης με ίδια μέσα υπερβαίνουν τις ζημιές που θα είχαν υποστεί σε κανονικές διαδικασίες εκκαθάρισης) και
για την απορρόφηση των ζημιών ή την ανακεφαλαιοποίηση του πιστωτικού ιδρύματος (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις).
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Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Ο τρίτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης αφορά το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων που έχει στόχο την προστασία
των καταθετών σε περίπτωση πτώχευσης πιστωτικών ιδρυμάτων. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕ/2014/49 έχει στόχο την
εναρμόνιση και τη βελτίωση των κανόνων προστασίας των καταθετών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να
αποφεύγεται η μαζική απόσυρση καταθέσεων σε περίπτωση που ένα πιστωτικό ίδρυμα καθίσταται μη-βιώσιμο.
Το Φεβρουάριο του 2016, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το Νόμο «Περί του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων
και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων» (Νομοθεσία) με σκοπό την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
ΕΕ/2014/49. Το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ) αποζημιώνει τους καταθέτες (ως ένα καθορισμένο όριο) σε
περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα τους καταστεί αφερέγγυο και οι καταθέσεις τους καταστούν μη διαθέσιμες. Σύμφωνα
με τους Κανονισμούς, οι καταθέσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων καλύπτονται μέχρι του ποσού των €100,000 ανά
πελάτη ανά τράπεζα. Το όριο των €100,000 ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που
διατηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταθέσεων και το νόμισμα της κατάθεσης.
Το μερίδιο που αναλογεί σε κάθε καταθέτη κοινού λογαριασμού κατανέμεται σε ίσα μέρη, εκτός εάν υπάρχει άλλη
διευθέτηση, και συνυπολογίζεται κατά τον υπολογισμό του ορίου των €100,000 με τυχόν άλλες καταθέσεις στο όνομα
του ιδίου προσώπου. Επίσης, κατά τον υπολογισμό του ποσού προς αποζημίωση λαμβάνονται υπόψη και οι υποχρεώσεις
του καταθέτη έναντι του πιστωτικού ιδρύματος καθότι γίνεται συμψηφισμός προτού καθοριστεί το ποσό αποζημίωσης.
Η νέα Νομοθεσία έχει εισαγάγει ορισμένες νέες πρόνοιες, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, με στόχο να
ενισχυθεί περαιτέρω η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες:
■ Η καταβολή της αποζημίωσης καταβάλλεται εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία οι

καταθέσεις κατέστησαν μη διαθέσιμες
■ Τα μέλη συνταξιοδοτικών ταμείων τα οποία είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών

Παροχών καλύπτονται ατομικά μέχρι του ποσού των €100,000
■ Καταθέσεις από συναλλαγές επί ακινήτων που αφορούν ιδιωτικές κατοικίες και καταθέσεις που εξυπηρετούν

κοινωνικούς σκοπούς καλύπτονται μέχρι €50,000 επιπρόσθετα των €100,000 για περίοδο μέχρι έξι μήνες από την
ημερομηνία κατά την οποία πιστώθηκε το ποσό στο δικαιούχο
■ Οι καταθέτες λαμβάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα λεπτομερή πληροφόρηση όσον αφορά το ανώτατο όριο
κάλυψης, το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων στο οποίο είναι μέλος το πιστωτικό ίδρυμα και τις διαδικασίες και τους
όρους καταβολής της αποζημίωσης
Το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων χρηματοδοτείται από τον τραπεζικό τομέα και συγκεκριμένα από τα καλυπτόμενα
πιστωτικά ιδρύματα. Το ύψος των κεφαλαίων θα πρέπει να ανέρχεται στο 0.8% των καλυπτόμενων καταθέσεων έως το
2024 και η ετήσια εισφορά κάθε πιστωτικού ιδρύματος καθορίζεται μεταξύ άλλων και από το προφίλ κινδύνου.

Μιχάλης Κρονίδης
Πρώτος Ανώτερος Λειτουργός
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Καταπολέμηση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
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.
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 της 4ης Οδηγίας Ε.Ε για την
Καταπολέμηση Παράνομου Χρήματος. Περαιτέρω ο Σύνδεσμος συμμετέχει στην Εθνική Αξιολόγηση κινδύνων σε σχέση
με την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
1. Τέταρτη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015/849/ΕΚ
H Τέταρτη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015/849/ΕΚ (Τέταρτη ΕΕ Οδηγία) μπήκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2015
ενισχύοντας τα μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της τρομοκρατίας. Τα κράτη
μέλη έχουν δύο χρόνια να εφαρμόσουν τις πρόνοιες της Τέταρτης ΕΕ Οδηγίας στις εθνικές τους Νομοθεσίες.
Βασικές αλλαγές στην Τέταρτη Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι οι ακόλουθες:

4Προσέγγιση βάσει του κινδύνου
■ Η Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη δεν θα γίνεται αυτόματα αλλά θα εξετάζεται ξεχωριστά για

κάθε περίπτωση
■ Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της Αυξημένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
■ Κατάργηση λίστας Τρίτων χωρών που επιβάλλουν απαιτήσεις ισοδύναμες με αυτές της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας

4Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα - Διεύρυνση ορισμού ώστε να συμπεριλαμβάνει και πρόσωπα που ασκούν
δημόσιο λειτούργημα και εντός του κράτους μέλους.

4Σύσταση Κεντρικών Μητρώων σε κάθε κράτος μέλος στα οποία θα αποθηκεύονται πληροφορίες σε σχέση με τον
πραγματικό δικαιούχο εταιρειών και καταπιστευμάτων αντίστοιχα

4Επέκταση Πεδίου Εφαρμογής
■ Συμπερίληψη Φορολογικών Αδικημάτων στα γενεσιουργά αδικήματα
■ Κάλυψη υπηρεσιών χρηματικών στοιχημάτων σε τυχερά παιχνίδια
■ Κάλυψη καταθέσεων σε μετρητά 10,000 Ευρώ και πάνω

4Ενίσχυση των κυρώσεων για μη συμμόρφωση
Ενίσχυση του έργου των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών των κρατών μελών στην αναγνώριση και
παρακολούθηση ύποπτων συναλλαγών και στην ανταλλαγή πληροφοριών
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2.Παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Κύπρο
Το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της Κύπρου για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΠΞΧ/ΧΤ πλαίσιο) ενώ είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της Τρίτης
Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2005/60/ΕΚ, τις συστάσεις της Ομάδας Οικονομικής Δράσης (Financial Action
Task Force - FATF) και άλλων διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών, έχει ήδη ενσωματώσει σημαντικό βαθμό
των προνοιών της Τέταρτης Ευρωπαϊκής Οδηγίας. To ΠΞΧ/ΧΤ πλαίσιο βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης για την
ολοκλήρωση της εναρμόνισης με την Τέταρτη Οδηγία μέχρι την προθεσμία εφαρμογής τον Ιούνιο του 2017.
To ΠΞΧ/ΧΤ πλαίσιο στην Κύπρο, περιέχει ήδη διατάξεις που συνάδουν με την Τέταρτη ΕΕ Οδηγία ως ακολούθως:

4Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα
Έχει τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο ΠΞΧ/ΧΤ της Κύπρου, ώστε να διευρυνθεί ο ορισμός των ΠΕΠ για να περιλαμβάνει
κύπριους πολίτες.

4Διεύρυνση Πεδίου Εφαρμογής
Το νομοθετικό πλαίσιο ΠΞΧ/ΧΤ της Κύπρου έχει επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του, ώστε να περιλαμβάνει και τις υπηρεσίες
χρηματικού στοιχήματος σε τυχερά παιχνίδια μέσω της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τη διεξαγωγή στοιχημάτων.

4Συμπερίληψη Φορολογικών Αδικημάτων στα γενεσιουργά αδικήματα
4Εθνική Αξιολόγηση κινδύνων
H εν λόγω αξιολόγηση βρίσκεται ήδη σε διαδικασία εκπόνησης από τις σχετικές αρχές στην Κύπρο με τη βοήθεια της
Διεθνούς Τράπεζας. Η άσκηση αυτή, στη βάση της διεθνώς αποδεκτής και αναγνωρισμένης μεθοδολογίας της Διεθνούς
Τράπεζας, θα επιτρέψει να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις στο κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά στην
καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ως επίσης και στην
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που ακολουθούνται από όλους τους επηρεαζόμενους φορείς, κυβερνητικούς,
εποπτικούς και ιδιωτικούς, με τελικό στόχο τη λήψη διορθωτικών μέτρων.
3.Προτεινόμενες τροποποιήσεις της Τέταρτης Ευρωπαϊκής Οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθηθεί ορισμένες στοχευμένες τροποποιήσεις της Τέταρτης Οδηγίας με σκοπό την
περαιτέρω παρεμπόδιση της διακίνησης κεφαλαίων και εντοπισμό των πηγών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
στους ακόλουθους τομείς:
■ Εξασφάλιση εγγυήσεων υψηλού επιπέδου όσον αφορά τη ροή κεφαλαίων από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου
■ Ενίσχυση των εξουσιών των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών της ΕΕ και διευκόλυνση της συνεργασίας

τους
■ Δημιουργία κεντρικών μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών ή κεντρικών συστημάτων

ανάκτησης δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη
■ Αντιμετώπιση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που συνδέονται με εικονικά νομίσματα
■ Αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με ανώνυμα προπληρωμένα μέσα

Έλενα Φρίξου
Ανώτερος Λειτουργός
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Χώροι δημοπρασιών για διεξαγωγή εκποιήσεων
ενυπόθηκων ακινήτων
Το νέο πλαίσιο το οποίο θεσπίζει τις ιδιωτικές δημοπρασίες που διεξάγονται από τον ίδιο τον ενυπόθηκο πιστωτή έχει
τεθεί σε ισχύ από το τέλος Μαΐου 2015, όταν δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου
σύμφωνα με το Μέρος VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου («Κανονισμοί»). Ο σχετικός
Νόμος είχε ψηφιστεί το Σεπτέμβριο του 2014 όμως τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2015 με τη θέσπιση του Νόμου
Αφερεγγυότητας. Ο Σύνδεσμος είχε εμπλακεί στη διαβούλευση τόσο για το Νόμο όσο για τους Κανονισμούς και
μετέφερε τα σχόλια των μελών του.
Με βάση τους Κανονισμούς, ο Σύνδεσμος Τραπεζών ανακοίνωσε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2016 τους χώρους
δημοπρασιών για όλες τις Επαρχίες.
Επαρχία

Χώρος

Λευκωσία

Στάδιο ΓΣΠ – Συνεδριακό Κέντρο, Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης

Λεμεσός

Αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου ΓΣΟ, Γυμναστικός Σύλλογος Τα Ολύμπια

Λάρνακα

Ισόγειο κατάστημα, Οδός Ζακύνθου 10, Λάρνακα, Τ.Κ. 6018

Πάφος

Οδός Χαράλαμπου Κυρίλου 5, Κατάστημα 1, Έμπα, Τ.Κ. 8250

Αμμόχωστος

Ισόγειο κατάστημα, Οδός Αγίου Όρους42, Παραλίμνι, Τ.Κ. 5281

Οι χώροι επιθεωρήθηκαν από εκπροσώπους του Κτηματολογίου και στη συνέχεια ο Σύνδεσμος έλαβε ενημέρωση ότι
οι εν λόγω χώροι έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών ως οι καθορισμένοι χώροι δημοπρασιών για τις πέντε
Επαρχίες.
Σημειώνεται ότι για την εξεύρεση των πιο πάνω χώρων, ο Σύνδεσμος ήρθε σε επικοινωνία με διαχειριστές άνω των πενήντα
χώρων, ενώ η αρμόδια τεχνική επιτροπή του Συνδέσμου που έθεσε τους επιχειρηματικούς όρους ενοικίασης των χώρων,
προέβηκε σε επιθεωρήσεις 15 χώρων.
Ο κάθε χώρος είναι άνω των 90 τ.μ. και έχει τη δυνατότητα διαχωρισμού σε δύο ξεχωριστές αίθουσες. Οι χώροι έχουν
καθίσματα για παρευρισκόμενους καθώς και γραφείο δημοπράτη, μικρόφωνο, προβολέα, μηχανή τηλεομοιότυπου και
ασύρματη σύνδεση με διαδίκτυο (wi-fi).
Διαχειριστής των χώρων είναι η G4S Secure Solutions (Cyprus) Ltd, στην οποία έχουν ανατεθεί κατόπιν λήψης προσφορών
και οι υπηρεσίες φύλαξης των χώρων κατά τη διάρκεια των εκποιήσεων.
Σύμφωνα με την καθοριζόμενη διαδικασία, οι τράπεζες επιδίδουν τις απαιτούμενες ειδοποιήσεις σε ενυπόθηκους
οφειλέτες όπου ενημερώνουν την καθορισμένη ημέρα, ώρα και τοποθεσία όπου θα διεξαχθεί η πώληση του ενυπόθηκου
ακινήτου. Παράλληλα, διορίζονται δύο εκτιμητές, από τον ενυπόθηκο δανειστή και τον δανειζόμενο, για σκοπούς
καθορισμού της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου στην οποία θα βασιστεί και η κατώτερη τιμή πώλησης του
πλειστηριασμού.
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Εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς στην Κύπρο
Ως απόρροια της εφαρμογής του FATCA, οι φορολογικές αρχές άλλων χωρών πέραν των ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τις
προσπάθειες για πάταξη της υπεράκτιας φοροδιαφυγής.
Σε επίπεδο G8 / G20 ζητήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) να αναπτύξει
ένα παγκόσμιο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (Common Reporting Standard – CRS) με στόχο τη βελτίωση της φορολογικής
συμμόρφωσης και της πάταξης της φοροδιαφυγής μέσω της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χωρών
που εφαρμόζουν το CRS. Το Πρότυπο CRS δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ως βάση τη διακρατική συμφωνία FATCA
(Model 1).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εφαρμόσει το CRS μέσω της τροποποίησης της Οδηγίας που αφορά τη
διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, ούτως ώστε να περιλαμβάνει την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή
πληροφοριών στο φορολογικό τομέα μεταξύ των κρατών μελών (Οδηγία 2014/107/ΕΕ). Ως εκ τούτου, το πρότυπο CRS
θα αποτελέσει για τα κράτη μέλη της ΕΕ τη μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη φορολογία των αποταμιεύσεων.
Για την εφαρμογή του CRS, η Κυπριακή Δημοκρατία συνυπέγραψε μαζί με άλλες χώρες τον Οκτώβριο 2014 Πολυμερή
Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοπιστωτικών Λογαριασμών.
Για να εφαρμόσουν το CRS, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα στην Κύπρο (τράπεζες, ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες,
επενδυτικές εταιρείες) οφείλουν από την 1η Ιανουαρίου 2016 να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τη χώρα φορολογικής
κατοικίας των νέων πελατών, καθώς και για τη φορολογική ταυτότητα των μη φορολογικών κατοίκων Κύπρου. Για
υφιστάμενους πελάτες, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα έχουν μια χρονική περίοδο μέσα στην οποία θα πρέπει να
προσδιορίσουν, αν χρειαστεί μέσω αυτοπιστοποιήσεων, κατά πόσο ένας πελάτης είναι ξένος φορολογικός κάτοικος και
για τους ξένους φορολογικούς κατοίκους, τον αριθμό φορολογικής τους ταυτότητας.
Ακολούθως, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα θα υποβάλλουν πληροφορίες των κατόχων λογαριασμών, οι οποίοι
είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλων χωρών που εφαρμόζουν το CRS, στο Τμήμα Φορολογίας, το οποίο και θα προωθεί
τις πληροφορίες αυτές στις φορολογικές αρχές των ξένων χωρών. Οι πληροφορίες θα αφορούν φυσικά και νομικά
πρόσωπα και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το όνομα και φορολογική ταυτότητα του κατόχου λογαριασμού, το υπόλοιπο
του λογαριασμού, τα εισοδήματα από τόκους, μερίσματα και άλλα έσοδα για λογαριασμούς θεματοφυλακής. Η πρώτη
υποβολή πληροφοριών θα γίνει το 2017 και θα καλύπτει το έτος 2016.
Ο Σύνδεσμος λαμβάνει μέρος στην Ομάδα Παρακολούθησης για την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου αναφοράς του
Παγκόσμιου Φόρουμ, καθώς και για την εφαρμογή της συμφωνίας FATCA («Ομάδα CRS FATCA») που έχει δημιουργηθεί
από το Υπουργείο Οικονομικών. Μέσα από τις συνεδρίες της Ομάδας CRS FATCA, ο Σύνδεσμος προωθεί τις θέσεις
των μελών του για ομαλή εφαρμογή των εν λόγω μέτρων αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Ο Σύνδεσμος υπέβαλε
σχόλια για διαμόρφωση του Διατάγματος με το οποίο εφαρμόζεται το CRS από τον Ιανουάριο 2016. Επιπρόσθετα, ο
Σύνδεσμος έλαβε μέρος στη διαβούλευση για το Νομοσχέδιο με το οποίο θα εναρμονιστεί η Κύπρος με την Οδηγία
2014/107/ΕΕ. Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος ενημέρωσε τους πελάτες των μελών του για το Κοινό Πρότυπο και
το πώς αυτό θα εφαρμοστεί στην Κύπρο. Ο Σύνδεσμος οργανώνει σεμινάριο για τα μέλη του με στόχο την επίλυση των
πρακτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζονται στη συμπλήρωση και επεξεργασία των εντύπων πελατών για σκοπούς CRS.
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Εφαρμογή της διακρατικής συμφωνίας Κύπρου –
ΗΠΑ για το FATCA
Το 2015 ήταν η πρώτη χρονιά όπου η Κυπριακή Δημοκρατία, εφαρμόζοντας τη Συμφωνία που σύναψε με τις ΗΠΑ το
Δεκέμβριο 2014 («Συμφωνία για βελτίωση της Διεθνούς Φορολογικής Συμμόρφωσης και την εφαρμογή του FATCA»),
απέστειλε στις Αμερικανικές φορολογικές αρχές εντός της καθορισμένης προθεσμίας τα στοιχεία τα οποία υπέβαλαν οι
Κυπριακοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί για το 2014.
Στόχος της συμφωνίας είναι η πάταξη της υπεράκτιας φοροδιαφυγής μέσω ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δύο
χωρών. Όλα τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα και άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί στην Κύπρο υποχρεούνται
να ακολουθήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες για εντοπισμό λογαριασμών που έχουν στην κατοχή τους Αμερικανοί και
υποβολή πληροφοριών προς το Τμήμα Φορολογίας.
Οι τράπεζες μέσω του Συνδέσμου έλαβαν ενεργό μέρος στη διαβούλευση για το Διάταγμα το οποίο εκδόθηκε τον
Αύγουστο 2015 για εφαρμογή της Συμφωνίας, και υπέβαλαν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προς το Τμήμα
Φορολογίας (ΤΦ). Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος προώθησε επιτυχώς τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο Νόμο περί
Βεβαιώσεως και Εισπράξεως για εφαρμογή του FATCA.
Μέχρι στιγμής η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συμμόρφωση με όλους τους όρους που θέτει η Διακρατική συμφωνία,
καθώς έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα στοιχεία προς τις Αμερικανικές φορολογικές αρχές, και έχουν υπογραφεί οι
συμπληρωματικές συμφωνίες και βεβαιώσεις (Competent Authority Agreement και Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εσωτερικών
διαδικασιών).
Χριστίνα Αντωνίου Πιερίδη
Ανώτερος Λειτουργός

Δημιουργία Μηχανισμού διευκόλυνσης χρηματοδοτήσεων
για ΜμΕ
Ο Σύνδεσμος, σε συνεργασία με τις τράπεζες μέλη και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
(ΥΕΕΒΤ) δημιούργησαν Μηχανισμό ο οποίος θα διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί χορηγίας
μέσω Σχεδίων που εφαρμόζει το ΥΕΕΒΤ, να αυξάνουν τις πιθανότητες λήψης χρηματοδότησης από κάποια τράπεζα, με
στόχο την αποπεράτωση της επενδυτικής πρότασης για την οποία εγκρίθηκε η χορηγία. Σημειώνεται ότι η δημιουργία
του Μηχανισμού δεν είναι δεσμευτική για τις τράπεζες, καθότι η τελική αξιολόγηση για παροχή της χρηματοδότησης θα
εναπόκειται στην κρίση της κάθε τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα δικά της κριτήρια και παραμέτρους.
Για την ετοιμασία του Μηχανισμού δημιουργήθηκε στο Σύνδεσμο αρμόδια Ad Hoc Ομάδα Εργασίας (που αποτελείται
από εκπροσώπους των τραπεζών και κυβερνητικούς αξιωματούχους), η οποία έχει ολοκληρώσει το έργο μετά από σειρά
συναντήσεων και εργασιών. Πέρα από τη δέσμευση των τραπεζών για αύξηση των πιθανοτήτων παροχής χρηματοδότησης,
η Ομάδα Εργασίας έχει ετοιμάσει σχετικό «Ενημερωτικό Έντυπο» το οποίο περιγράφει την όλη διαδικασία εφαρμογής
του Μηχανισμού, καθώς και δείγμα «Ειδοποίησης Εκχώρησης Εισοδημάτων». Μέσω της εν λόγω «Ειδοποίησης», το
ΥΕΕΒΤ θα εξουσιοδοτείται να καταθέτει τα ποσά της εγκεκριμένης χορηγίας, σε συγκεκριμένο λογαριασμό της τράπεζας
που παρέχει τη χρηματοδότηση, με στόχο τη διασφάλιση της αποπληρωμής του δανείου.
Ο Μηχανισμός θα τεθεί σε εφαρμογή πριν από το καλοκαίρι του 2016. Η εφαρμογή του αναμένεται να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις που έχουν έλλειψη ρευστότητας να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια και να συντείνει στην ενίσχυση
της οικονομίας και την ανάπτυξη του τόπου.
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Ηλεκτρονικές Πληρωμές
Κατά τη χρονιά που πέρασε, η Επιτροπή Πληρωμών/SEPA του Συνδέσμου (η «Επιτροπή») πραγματοποίησε σειρά
συναντήσεων και εργασιών με στόχο τη συμμόρφωση των τραπεζών με πρόνοιες Ευρωπαϊκών Κανονισμών, Οδηγιών ή
άλλων συστάσεων από Ευρωπαϊκούς Φορείς οι οποίες σχετίζονται με ηλεκτρονικές πληρωμές.
Παραδείγματα αποτελούν η συμμόρφωση με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την
Ασφάλεια των Πληρωμών μέσω Διαδικτύου», με χρονοδιάγραμμα τον Αύγουστο του 2015 και τον Αύγουστο του 2016
(για δύο πρόνοιες για τις οποίες είχαν δοθεί εξαιρέσεις), η συμμόρφωση με τον «Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Interchange
Fees των Καρτών Πληρωμών», με χρονοδιάγραμμα το Σεπτέμβριο του 2015, καθώς και η εφαρμογή δύο εξαιρέσεων που
αφορούσαν τον «Κανονισμό για την αποκλειστική εφαρμογή του SEPA» με χρονοδιάγραμμά τον Φεβρουάριο του 2016.
Στην παρούσα φάση, Ομάδα Εργασίας που αποτελείται από εκπροσώπους της Επιτροπής, άρχισε να μελέτα την
«Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών στην Εσωτερική Αγορά» γνωστή και ως «Payment Services Directive 2».
Η εν λόγω Οδηγία αποτελεί συνέχεια του υφιστάμενου «Περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου (Payment Services Directive
1)» και θα μεταφερθεί στην Κυπριακή Νομοθεσία το Δεκέμβριο του 2017.

Τροποποίηση του Κώδικα Μεταφοράς Λογαριασμού
Μεταξύ Τραπεζών
Ο Κώδικας Μεταφοράς Λογαριασμού Μεταξύ Τραπεζών (ο Κώδικας), αποτελεί τροποποίηση του υφιστάμενου,
εθελοντικού Κώδικα Μεταφοράς Λογαριασμού που εκδόθηκε από το Σύνδεσμο το 2009. Στόχος της τροποποίησης του
Κώδικα είναι η συμμόρφωση των τραπεζών με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (Payment Accounts
Directive – PAD). Σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια της Οδηγίας PAD, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι
τράπεζες παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς λογαριασμού πληρωμών που τηρούνται στο ίδιο νόμισμα σε οποιοδήποτε
φυσικό πρόσωπο ανοίγει ή κατέχει λογαριασμό πληρωμών, εντός της επικράτειας της κάθε χώρας μέλους. Ενόψει του
πιο πάνω, ο Σύνδεσμος και τα μέλη του διαμόρφωσαν ανάλογα τον Κώδικα και απέστειλαν τον τροποποιημένο Κώδικα
στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για ενημέρωση.
Ο Κώδικας ετοιμάστηκε με στόχο τη διευκόλυνση των πελατών στη μεταφορά των λογαριασμών πληρωμών που
τηρούν από μία τράπεζα σε άλλη, εντός της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα, τόσο η Αποστέλλουσα
τράπεζα (δηλαδή η τράπεζα από την οποία έχει μεταφερθεί ο λογαριασμός) όσο και η Λαμβάνουσα τράπεζα (δηλαδή
η τράπεζα στην οποία μεταφέρεται), προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες με στόχο την όσο το δυνατό ευκολότερη
και γρηγορότερη μεταφορά του λογαριασμού. Για διευκόλυνση της διαδικασίας, ο Κώδικας παραθέτει περιγραφή των
βημάτων που θα ακολουθούνται καθώς και δείγματα των βασικών εντύπων που θα συμπληρώνονται από τους αρμόδιους
φορείς (δηλαδή τον πελάτη, την Αποστέλλουσα τράπεζα και τη Λαμβάνουσα τράπεζα) για την ομαλή υλοποίηση της
μεταφοράς, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζει η Οδηγία PAD.
Μάριος Νικολάου
Ανώτερος Λειτουργός
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Νέο Νομικό Πλαίσιο για την Πώληση Δανείων:
Περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων
και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015
Μέχρι τη ψήφιση αυτού του Νόμου, η πώληση των δανείων στην Κύπρο ήταν δυνατή με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο
(μέσω της εκχώρησης δικαιωμάτων και το δίκαιο των συμβάσεων). Ο σκοπός του νέου Νόμου είναι να ρυθμιστεί η
αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία και παράλληλα να παρέχει
κάποιας μορφής διαβεβαίωση στους χρεώστες (κυρίως φυσικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις) ότι τα δάνειά τους δεν θα περάσουν σε άκρως κερδοσκοπικά ταμεία. Ο Νόμος είναι εναρμονιστικός με
Μνημονιακή Υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Τρόικα. Δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα στις 27
Νοεμβρίου του 2015. Επίσης, ένα πρόσθετο Μνημονιακό Νομοσχέδιο συντάσσεται από την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου σε σχέση με την τιτλοποίηση δανείων.
i. Πεδίο Εφαρμογής
Ο Νόμος εφαρμόζεται:
(α) Σε πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες παραχωρούνται σε φυσικά πρόσωπα όταν, κατά το χρόνο της εξαγοράς των
διευκολύνσεων αυτών, το συνολικό υπόλοιπο των πιστωτικών διευκολύνσεων στο φυσικό πρόσωπο ανά πιστωτικό
ίδρυμα δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1,000,000), και
(β) Σε πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες παραχωρούνται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όταν κατά
το χρόνο της εξαγοράς αυτών των διευκολύνσεων, το συνολικό υπόλοιπο των πιστωτικών διευκολύνσεων προς την
επιχείρηση αυτή ή τον όμιλο συνδεδεμένων επιχειρήσεων ανά πιστωτικό ίδρυμα δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο
ευρώ (€1,000,000).
Συνεπώς, πιστωτικές διευκολύνσεις πέραν του ενός εκατομμυρίου ευρώ και δάνεια σε πιο μεγάλες επιχειρήσεις (που δεν
θεωρούνται πολύ μικρές, μικρές ή μέσες επιχειρήσεις) μπορεί να πωληθούν ελεύθερα, εκτός του πλαισίου του Νόμου.
Η μόνη υποχρέωση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να παρασχεθεί ενημέρωση για την προτιθέμενη πώληση στο χρεώστη
(σημείο ΙΙΙ πιο κάτω).
Επίσης, προκύπτει ότι τα δάνεια από μη πιστωτικά ιδρύματα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του Νόμου.
Σημειώνεται ότι η παροχή πίστωσης στην Κύπρο δεν απαιτεί αδειοδότηση ή έγκριση και ως εκ τούτου οποιοδήποτε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο μπορεί να προσφέρει πίστωση, και η οποία μπορεί ακολούθως να πωληθεί ελεύθερα εκτός του Νόμου
αυτού.
ii. Επιτρεπόμενοι αγοραστές
Βάσει του Νόμου, μόνο ορισμένα νομικά πρόσωπα επιτρέπονται για να αποκτούν πιστωτικές εγκαταστάσεις από κυπριακά
πιστωτικά ιδρύματα, ως ακολούθως:
(α) Eταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, η οποία εγκαθιδρύεται στη Δημοκρατία και λαμβάνει σχετική άδεια από την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου δυνάμει αυτού του Νόμου. Πρόκειται για μία νέα κατηγορία αδειοδοτημένης οντότητας.
Επενδυτές που θα επιθυμούν να αγοράσουν δάνεια από Κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα, θα πρέπει να έχουν παρουσία
στην Κύπρο και να λάβουν άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
(β) Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα στη Δημοκρατία.

29

(γ) Πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους και το οποίο
δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες ή να εγκαθιστά υποκατάστημα στη Δημοκρατία.
(δ) Χρηματοδοτικό ίδρυμα το οποίο αποτελεί θυγατρική εταιρεία πιστωτικού ιδρύματος με έδρα σε κράτος μέλος και το
οποίο παρέχει υπηρεσίες ή διεξάγει εργασίες στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος.
iii. Ειδοποίηση Πρόθεσης για πώληση
Κατά τη συζήτηση του σχετικού Νομοσχεδίου ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, μια μάλλον ασυνήθιστη
διάταξη προστέθηκε, σύμφωνα με την οποία πριν από την πώληση του συνόλου ή μέρος των πιστωτικών διευκολύνσεών
του, ένα πιστωτικό ίδρυμα θα έχει την υποχρέωση να δηλώσει την πρόθεσή του να πωλήσει ή να διαθέσει το σύνολο ή το
μέρος του χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεών του στον οφειλέτη και τους εγγυητές του.
Η ανακοίνωση μπορεί να γίνει είτε μέσω της δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις
ημερήσιες εφημερίδες, είτε μέσω απευθείας επιστολής στους οφειλέτες και τους εγγυητές.
Ο Νόμος προνοεί ότι μετά την εν λόγω ανακοίνωση, οι οφειλέτες και οι εγγυητές, εάν το επιθυμούν, μπορούν να
υποβάλουν, εντός περιόδου σαράντα πέντε ημερών (45), πρόταση να αγοράσουν την πιστωτική διευκόλυνση. Η πρόταση
για αγορά υποβάλλεται μόνο μια φορά. Εάν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα πέντε ημερών (45) χωρίς να γίνει κάποια
πρόταση, τότε τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης δεν επιθυμεί να υποβάλει πρόταση.
iv. Ρυθμιστικά Θέματα
Ο νέος Νόμος περιλαμβάνει διατάξεις για τις απαιτήσεις και τη διαδικασία έγκρισης εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων, την
εποπτεία και την ανάκληση και την ακύρωση μιας άδειας.
Δρ. Δήμητρα Βαλιαντή Πλατή
Ανώτερος Λειτουργός

Επιτροπή IT Fraud-Cybercrime
Ο Σύνδεσμος και τα μέλη του, έχοντας υπόψη τη σημασία και την προτεραιότητα που αποδίδει στο θέμα η ΕΤΟ,
παρακολουθεί στενά το θέμα του ηλεκτρονικού εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και τις τάσεις που πιθανόν να επηρεάσουν
τις τράπεζες στην Κύπρο. Μια τέτοια εξέλιξη ήταν οι ηλεκτρονικές επιθέσεις εναντίον τραπεζών στην Ελλάδα από την
ομάδα Armada Collective στις αρχές Δεκεμβρίου του 2015. Παρόμοιες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης και
εναντίον άλλων τραπεζών στην Ευρώπη.
Ο Σύνδεσμος, έχοντας υπόψη τις ανησυχίες των μελών και ενεργώντας προληπτικά πήρε την πρωτοβουλία και σε
συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) διοργάνωσε
συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων μερών (τράπεζες, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου,
αστυνομία) για να συζητήσουν το θέμα και τις πιθανές ενέργειες που μπορούν να ληφθούν για αντιμετώπιση παρόμοιων
ηλεκτρονικών επιθέσεων. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά
τις απειλές για τυχόν ηλεκτρονικές επιθέσεις που δέχονται στον κυβερνοχώρο. Συμφωνήθηκε όπως το ΓΕΡΗΕΤ και η
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συζητήσουν το θέμα και να προτείνουν εισηγήσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση τέτοιων
θεμάτων.
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Δημιουργία Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και
Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης
Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάλυση του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών
(ΚΕΣΤ), το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ), αναγνωρίζοντας τη συσσωρευμένη εμπειρία
και τεχνογνωσία του προσωπικού και τον πλούτο των πληροφοριών στα αρχεία του ΚΕΣΤ που χρονολογούνται από τη
δεκαετία του 1960, αποφάσισε τη δημιουργία του πιο πάνω τμήματος.
Το νέο τμήμα θα προσφέρει υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, την εκπαίδευση και τις
εργασιακές σχέσεις. Επιπλέον, θα διευκολύνει το συντονισμό και την πληροφόρηση μεταξύ των μελών του Συνδέσμου
σε θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, τους κανονισμούς και/ή τις συλλογικές
συμβάσεις.
Το τμήμα θα συλλέγει δεδομένα και θα εκπονεί μια σειρά από έρευνες σε σχέση με τα εξής:
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 έρευνες αυτές θα τίθενται στη διάθεση των μελών του Συνδέσμου και κατόπιν αιτήσεως στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική
Ομοσπονδία καθώς και σε άλλες εθνικές ενώσεις/συνδέσμων τραπεζών.

54η, 55η, και 56η Συνεδρία της EBF-BCESA
Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, Δρ. Καμμάς και ο Ανώτερος Λειτουργός, Δρ. Ρωσσίδης, εκπροσώπησαν το
Σύνδεσμο στις πιο πάνω συνεδρίες της Επιτροπής για Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Θέματα στον Τραπεζικό Τομέα της Ευρωπαϊκής
Τραπεζικής Ομοσπονδίας (EBF-BCESA). Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εργοδοτικές οργανώσεις του Ευρωπαϊκού
τραπεζικού τομέα, συμφώνησε σε ένα κοινό κείμενο με τη UNI Europa-Finance αναφορικά με τα συμπεράσματα του
έργου για τη Δια Βίου Μάθηση (ΔΒΜ). Η δήλωση σχετικά με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του προγράμματος
για τη Δια Βίου Μάθηση υπογράφηκε στις 6 Νοεμβρίου 2015. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της
σχετικά με το κοινό πρόγραμμα για την «επίδραση των τραπεζικών κανονισμών στην απασχόληση». Το πρόγραμμα
αυτό γίνεται με συνεργασία των εργοδοτικών οργανώσεων του Ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και συγκεκριμένα, της
EBF-BCESA, του European Association of Cooperative Banks (EACB) και του European Savings Banks Group (ESBG) και
της ομοσπονδίας των υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα UNI Europa-Finance. Ο στόχος είναι να υποβληθεί
το πρόγραμμα για χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG EMPL) μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Το πρόγραμμα θα
ξεκινήσει με μια άσκηση χαρτογράφησης και συλλογής στοιχείων που θα βοηθήσουν τους κοινωνικούς εταίρους να
έχουν μια γενική εικόνα της απασχόλησης και τις τάσεις της στον Ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα και να αποφασίσουν για
το πώς θα προχωρήσουν στη δεύτερη φάση του έργου.
Δρ. Γιάννος Ρωσσίδης
Ανώτερος Λειτουργός
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Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση:
Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος
«Ξοδεύοντας Έξυπνα» στη δημοτική εκπαίδευση
Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και των τραπεζών μελών του εφαρμόζεται το 2016 για πρώτη φορά
σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου το πρόγραμμα «Ξοδεύοντας Έξυπνα». Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε πιλοτική βάση
και υλοποιείται από τον οργανισμό Junior Achievement (JA) Cyprus, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού. Το πρόγραμμα είναι τριετές (2016-2018) και χρηματοδοτείται από τις τράπεζες μέλη του Συνδέσμου.
Το Πρόγραμμα «Ξοδεύοντας Έξυπνα» έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές με βασικές χρηματοοικονομικές
έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση χρημάτων, όπως έσοδα, έξοδα και αποταμίευση. Μέσω του προγράμματος,
οι μαθητές κατανοούν τον ρόλο του χρήματος στη δική τους καθημερινότητα αλλά και στην κοινωνία γενικότερα,
εξερευνούν τις επαγγελματικές δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, συνδέοντάς τα με πιθανά μελλοντικά επαγγέλματα.
Γενικότερα, το πρόγραμμα παρέχει πρακτικές εφαρμογές μέσω δυο δημιουργικών παιχνιδιών, τα οποία εκπαιδεύουν τους
μαθητές πώς να γίνονται «έξυπνοι καταναλωτές» και πώς να λειτουργούν στο περιβάλλον μιας μικρής επιχείρησης, την
οποία οι ίδιοι δημιουργούν. Με αυτά τα δεδομένα, ενδυναμώνονται οι ικανότητες τους για την ορθή λήψη αποφάσεων
και την επίλυση προβλημάτων σε σχέση με τη διαχείριση των χρημάτων τους και το οικονομικό τους μέλλον, τόσο ως
καταναλωτές όσο και ως μικροί επιχειρηματίες.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της 6ης δημοτικού σε πέντε δημοτικά σχολεία. Η πρώτη πιλοτική
φάση υλοποιήθηκε την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2016 στα πλαίσια του σχολικού μαθήματος της Αγωγής
Υγείας. Συμμετείχαν 200 μαθητές, ενώ υλοποιήθηκε με τη συνεργασία 14 εθελοντών δασκάλων και 6 εκπαιδευτών από
τις τράπεζες μέλη του Συνδέσμου.
Μακροπρόθεσμος στόχος του Συνδέσμου είναι η εδραίωση του θεσμού σε περισσότερα δημοτικά σχολεία, καθώς και
σε γυμνάσια και λύκεια σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Ο θεσμός της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης εφαρμόζεται
σήμερα σε όλα τα κράτη μέλη, είτε ως εθνική πρακτική είτε με ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ έχει ενσωματωθεί στη διδακτέα
ύλη σε πολλά ευρωπαϊκά σχολεία. Σταδιακά θα πρέπει να αποτελέσει και στο νησί μας έναν από τους βασικούς πυλώνες
εκπαίδευσης σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. Ταυτόχρονα, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση πρέπει να μπει στη ζωή μας
ως δια βίου άσκηση, η οποία ξεκινά από το σπίτι με τους ίδιους τους γονείς να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους για τις απλές
έννοιες του χρήματος και τη χρήση τους στην καθημερινή μας ζωή.
Μαρία Ιωάννου
Ανώτερος Λειτουργός
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Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΛΤΔ		
Το έτος 2015 αποτέλεσε έτος σταθεροποίησης στη λειτουργία της Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ
(«Άρτεμις») αφού η εταιρεία ανέπτυξε περαιτέρω τις υποδομές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, με απώτερο σκοπό την
αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των Τραπεζών και του κοινού αλλά και την τήρηση νομικών και ρυθμιστικών υποχρεώσεων
της εταιρείας προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Σήμερα, η Άρτεμις εξυπηρετεί με επιτυχία όλα τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία βρίσκονται υπό την
εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, είτε είναι εγχώρια, είτε είναι διεθνή και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο
μέσω θυγατρικών τους ή υποκαταστημάτων. Συνολικά, τριάντα-μια (31) Τράπεζες είναι συμβεβλημένες με την Άρτεμις
αποστέλλοντας και λαμβάνοντας δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς για σκοπούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής
ικανότητας των πελατών της. Το Αρχείο της Άρτεμις περιέχει πλήρη θετικά και αρνητικά τραπεζικά δεδομένα, δηλαδή
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, τερματισμένους λογαριασμούς χορηγήσεων και
δικαστικά μέτρα (Αγωγές, Δικαστικές Αποφάσεις) κατά πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων για αθέτηση υποχρεώσεων
έναντι πιστωτικών διευκολύνσεων που έλαβαν. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για εκδότες ακάλυπτων επιταγών
του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, πτωχεύσεις φυσικών προσώπων και
διαλύσεις εταιρειών. Το εύρος των κατηγοριών δεδομένων κατατάσσει την Άρτεμις αρκετά ψηλά σε σχέση με άλλα
Γραφεία Πίστης σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την πληρότητα των Δεδομένων.
Βάσει σχετικής Άδειας από το Γραφείο του Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Αρχείο της Άρτεμις είναι
ηλεκτρονικά διασυνδεδεμένο με το αντίστοιχο Αρχείο του Αίαντα των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) το
οποίο περιέχει πληροφορίες από όλα τα ΣΠΙ. Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης του Συστήματος της Άρτεμις αποκτά
πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το σύνολο (100%) της τραπεζικής αγοράς, καθιστώντας την αξιολόγηση του
αξιόχρεου του πελάτη πιο ολοκληρωμένη και αποδοτική.
Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα κατά το έτος 2015, ήταν η έγκαιρη υλοποίηση της επικαιροποιημένης Οδηγίας
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το Κεντρικό Αρχείο Δανειοληπτών, η οποία εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2015.
Συγκεκριμένα, η Οδηγία είχε ημερομηνία υλοποίησης την 31η Αυγούστου 2015 και παρόλο που τα εμπλεκόμενα
μέρη, δηλαδή οι Μηχανισμοί Ανταλλαγής Δεδομένων και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είχαν στη διάθεσή τους
μόνο μερικούς μήνες για την υλοποίηση της επικαιροποιημένης Οδηγίας, ο στόχος της εμπρόθεσμης υλοποίησης της
επιτεύχθηκε.
Ο στόχος της έγκαιρης υλοποίησης της Οδηγίας επιτεύχθηκε μέσω της αγαστής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων
μερών: της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, των Τραπεζών, του Συνεργατισμού, των Μηχανισμών Ανταλλαγής Δεδομένων
«Άρτεμις» και «Αίαντα» καθώς και των εταιρειών που ανέλαβαν την ανάπτυξη των τεχνικών υποδομών τους, δηλαδή
της Συνεργατικής Εταιρείας Μηχανογράφησης (Σ.Ε.Μ.) για τον Αίαντα και της εταιρείας JCC Payment Systems Ltd ως
υπεργολάβος της Άρτεμις για τεχνικά θέματα.
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Ένα άλλο σημαντικό επίτευγμα για την Άρτεμις, το οποίο έχει γενικότερο αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο, ήταν η θετική
μεταβολή, κατά δύο (2) μονάδες, στη βαθμολόγηση της Κύπρου στο Δείκτη «Εξασφάλιση Πίστωσης - Εύρος και διάθεση
πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας», λόγω της προσθήκης των Θετικών Δεδομένων (Εξυπηρετούμενες χορηγήσεις)
και των ιστορικών δεδομένων για πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί, στο Αρχείο της
Άρτεμις. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί μέρος της Έκθεσης «Doing Business», της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ως
αποτέλεσμα της θετικής μεταβολής, η Κύπρος έχει σήμερα έξι (6) μονάδες από ένα δυνητικό σύνολο οκτώ (8) μονάδων
στο συγκεκριμένο Δείκτη.
Ως Γραφείο Πίστης, η Άρτεμις αναγνωρίζει τη σημασία της αρχής «Καλύτερη ποιότητα δεδομένων = Καλύτερες
αποφάσεις». Ως εκ τούτου, σε λειτουργικό επίπεδο, η Άρτεμις σε συνεργασία με τις Τράπεζες με τις οποίες είναι
συμβεβλημένη αλλά και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εργάζεται σε συστηματική βάση για την περαιτέρω βελτίωση
της ποιότητας των δεδομένων στο Αρχείο της όσον αφορά τις πληροφορίες που αποστέλλουν οι Τράπεζες. Συγκεκριμένα,
εφαρμόζονται έλεγχοι επικαιροποίησης των δεδομένων μιας Τράπεζας κατά την εισαγωγή τους στο Αρχείο της Άρτεμις
ενώ διενεργούνται και επιπρόσθετοι έλεγχοι πληρότητας των δεδομένων.
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 εξυπηρετεί το κοινό όσον αφορά την παροχή πληροφόρησης
για δεδομένα του Κεντρικού Αρχείου Δανειοληπτών που το αφορούν. 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 Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η λειτουργία του Αρχείου της Άρτεμις και κατ’ επέκταση του Κεντρικού Αρχείου
Δανειοληπτών, έχει θετικό αντίκτυπο στην περαιτέρω προαγωγή, εκσυγχρονισμό και εξέλιξη του εγχώριου τραπεζικού
συστήματος και κατ’ επέκταση στην εν εξελίξει ομαλοποίηση της λειτουργίας της κυπριακής οικονομίας.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Το «Νέο Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» και ο νέος Νόμος αναφορικά με τις «Εκποιήσεις Ενυπόθηκων Ακινήτων» ήταν από
τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Τμήμα Εκπαίδευσης του Συνδέσμου κατά το έτος 2015. Ο Σύνδεσμος
πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Διεξαχθήκαν
συνολικά 41 σεμινάρια τα οποία κάλυψαν τις ανάγκες εκπαίδευσης των τραπεζών στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας,
Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου, αναφορικά με το πλαίσιο αφερεγγυότητας και εκποιήσεων.
Για πρώτη φορά κατά το έτος 2016, ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία σεμινάριο / ημερίδα το οποίο
απευθυνόταν στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) των τραπεζών μελών του. Τα σχόλια που αποκόμισε ήταν πολύ
θετικά και τα μέλη επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον σε προτάσεις / εισηγήσεις του Συνδέσμου για διοργάνωση μελλοντικών
σεμιναρίων σε επίπεδο ΔΣ. Στόχος του Συνδέσμου είναι να παρέχει στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων την καλύτερη
δυνατή ενημέρωση και επιμόρφωση, τόσο για τον εγχώριο, όσο και για τον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό τομέα.
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Στο πλαίσιο της συνεχής επαγγελματικής επιμόρφωσης των εγγεγραμμένων προσώπων στο δημόσιο μητρώο για
πιστοποιήσεις ΕΠΕΥ, ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε σειρά σεμιναρίων κατά τη διάρκεια του έτους 2015. Τα σεμινάρια
αφορούν νομοθεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μέλημα του Συνδέσμου είναι να συνεχίσει να διοργανώνει τα εν
λόγω σεμινάρια, με σκοπό να παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα διατήρησης των σχετικών πιστοποιήσεων.
Κατά τη διάρκεια Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε συνολικά 52 σεμινάρια. Η επαγγελματική
εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού των τραπεζών μελών του αποτελούν πρωταρχικό στόχο του
Συνδέσμου για το επόμενο έτος, συμβάλλοντας έτσι στην ενημέρωση τους αναφορικά με τις οικονομικές εξελίξεις, τις
συνεχείς αλλαγές και τις νέες απαιτήσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Εκδόσεις
Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου εκδίδει Ενημερωτικό Δελτίο σε μηνιαία βάση καθώς και το Cyprus Banking Insight. 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 και οργανισμούς για συζήτηση θεμάτων που αφορούν τον τραπεζικό τομέα, τις συνεδρίες των Επιτροπών της
Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας στις οποίες συμμετέχουν τα στελέχη 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.
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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 στη 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.
Διατραπεζικές Επιτροπές: Με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των μελών και να λειτουργεί αποτελεσματικά ο
ΣΤΚ, συστάθηκαν οι ακόλουθες Μόνιμες Διατραπεζικές Συμβουλευτικές Επιτροπές, καθώς και Ομάδες Εργασίας για
συγκεκριμένα θέματα:
1.

Επιτροπή Νομικών

2.

Επιτροπή Ρύθμισης και Εποπτείας Τραπεζών

3.

Επιτροπή Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Κανονιστικής Συμμόρφωσης

4.

Επιτροπή Θεμάτων Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίου

5.

Επιτροπή Λιανικής και Καταναλωτικής Πίστης

6.

Επιτροπή Λογιστικών και Φορολογικών Θεμάτων

7.

Επιτροπή Τραπεζικών Θεμάτων και Πρακτικής

8.

Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου

9.		

Επιροπή Πληρωμών - SEPA

10.

Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης
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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 τη 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.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Αρ. Καταστημάτων:		
130
Αριθμός ΑΤΜ:		
165
Αριθμός Προσωπικού:		
4,043
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:		
56
Αριθμός ΑΤΜ:		
69
Αριθμός Προσωπικού:		
1,430
Κεντρικά Γραφεία:		
Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200,
			
2025 Στρόβολος, Τ.Κ. 24747, 1394 Λευκωσία
			
Τηλ: 22500000, Φαξ: 22500050, www.hellenicbank.com

ALPHA BANK CYPRUS LTD
Αρ. Καταστημάτων:		
Αριθμός ATM:		
Αριθμός Προσωπικού:
Κεντρικά Γραφεία:		
			
			

24
28
876
Μέγαρο Alpha Bank, Λεωφ. Λεμεσού 3, 2112 Αγλαντζιά,
Λευκωσία, Τ.Κ. 21661, 1596 Λευκωσία
Τηλ: 22888888, Φαξ: 22773788, www.alphabank.com.cy
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ
Αρ. Καταστημάτων:		
9
Αριθμός ΑΤΜ:		
13
Αριθμός Προσωπικού:
248
Κεντρικά Γραφεία:		
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 15,
			
1065 , Λευκωσία Τ.Κ. 21191, 1597 Λευκωσία
			
Τηλ.: 22040000, Φαξ: 22840010
			
www.nbg.com.cy
USB BANK PLC
Αρ. Καταστημάτων:		
Αριθμός ΑΤΜ:		
Αριθμός Προσωπικού:
Κεντρικά Γραφεία:		
			
			
			

14
18
234
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
104
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:
110
Κεντρικά Γραφεία:		
Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος,
			
Τ.Κ. 25400, 1309 Λευκωσία
			
Τηλ: 80007777, Φαξ: 22399700
			
www.sgbcy.com

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ
Αρ. Καταστημάτων:		
13
Αριθμός ΑΤΜ:		
13
Αριθμός Προσωπικού:
292
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
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EUROBANK CYPRUS LTD
Αρ. Καταστημάτων:		
Αριθμός ΑΤΜ:		
Αριθμός Προσωπικού:
Κεντρικά Γραφεία:		
			
			

8
0
254
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:		
			
			
			

6
6
253
Οδός Αμαθούντος 2, 3105 Λεμεσός,
Τ.Κ. 56868, 3310 Λεμεσός
Tηλ.: 25837300, Φαξ: 25342192
www.rcbcy.com

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
Αρ. Καταστημάτων:		
1
Αριθμός ΑΤΜ:		
2
Αριθμός Προσωπικού:
355
Κεντρικά Γραφεία:		
Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία
			
Τ.Θ. 24537, 1389 Λευκωσία
			
Tηλ.: 22743000, Φαξ: 22670261
			
www.ccb.coop.com.cy
ANCORIA BANK
Αρ. Καταστημάτων:		
Αριθμός ΑΤΜ:		
Αριθμός Προσωπικού:
Κεντρικά Γραφεία:		
			
			
			

1
0
57
Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 12, 1080 Λευκωσία
Τ.Θ. 23418, 1683 Λευκωσία
Tηλ.: 22849000, Φαξ: 22849110
www.ancoriabank.com

Συνδεδεμένα Μέλη
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. FIRST INVESTMENT BANK LTD
14. JORDAN AHLI BANK PLC
15. JORDAN KUWAIT BANK PLC
16. IBL BANK SA
17. LEBANON & GULF BANK SA
18. OPEN JOINT-STOCK

COMPANY AVTOVAZBANK
19. OJSC PROMSVYAZBANK
20. PRIVATBANK COMMERCIAL
BANK
21. RUSSIAN COMMERCIAL BANK
(CYPRUS) LTD
22. SOCIETE GENERALE (CYPRUS)
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Εκδηλώσεις και Ορόσημα Συνδέσμου 2015 & 2016
Ιούνιος 2015

Cyprus Banking Insight – Έκδοση Αρ. 12

8 Ιουνίου 2015

Σεμινάριο «Cybercrime and Online Banking Security»

12 Ιουνίου 2015

Σεμινάριο «CRD IV/CRR: Η Ευρωπαϊκή Προσέγγιση της Βασιλείας ΙΙΙ»

17 Ιουνίου 2015

Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου

Ιούνιος 2015

Σεμινάρια με θέμα «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» και «Εκποιήσεις»

Ιούλιος 2015

Σεμινάρια με θέμα «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» και «Εκποιήσεις»

28 Αυγούστου 2015

Ο κ. Μιχάλης Καμμάς έλαβε μέρος στο «Secretary Generals Meeting for Regional Banking
Associations», το οποίο διοργανώθηκε στη Βηρυτό από την Ένωση Αραβικών Τραπεζών

24 Σεπτεμβρίου 2015

Σεμινάριο «Ασφάλεια κατά ένοπλης ληστείας» / Για την Ancoria Bank

28 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Σύνδεσμος συμμετείχε στο συνέδριο «Arab - Regional Alliance against Money
Laundering and Terrorist Financing», το οποίο διοργάνωσε στην Κύπρο το World Union of
Arab Bankers με την υποστήριξη της ΚΤΚ – Χαιρετισμός κ. Μιχάλη Καμμά και Παρουσίαση
κας Έλενας Φρίξου.

Σεπτέμβριος 2015

Σεμινάρια με θέμα «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» και «Εκποιήσεις»

20 Οκτωβρίου 2015

Σεμινάριο «Analysis of the Transparency Law» (αφορά τη συνεχή επαγγελματική
επιμόρφωση των εγγεγραμμένων προσώπων στο δημόσιο μητρώο για πιστοποιήσεις ΕΠΕΥ)

20 Οκτωβρίου 2015

Σεμινάριο «The New Legal framework of Collective Investments (AIFs) and analysis of
depositary duties under UCITS and AIFM» (αφορά τη συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση
των εγγεγραμμένων προσώπων στο δημόσιο μητρώο για πιστοποιήσεις ΕΠΕΥ)

Οκτώβριος 2015

Σεμινάρια με θέμα «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας» και «Εκποιήσεις»

10 Νοεμβρίου 2015

Σεμινάριο «Market Abuse Law and Appropriateness and Suitability Test» (αφορά τη συνεχή
επαγγελματική επιμόρφωση των εγγεγραμμένων προσώπων στο δημόσιο μητρώο για
πιστοποιήσεις ΕΠΕΥ)

17 Νοεμβρίου 2015

Σεμινάριο «Anti-Money Laundering Law and Compliance Function» (αφορά τη συνεχή
επαγγελματική επιμόρφωση των εγγεγραμμένων προσώπων στο δημόσιο μητρώο για
πιστοποιήσεις ΕΠΕΥ)

24 Νοεμβρίου 2015

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

26 & 27 Νοεμβρίου 2015

Σεμινάριο «Credit Scoring & Quantitative Lending Techniques»

3 Δεκεμβρίου 2015

3ο Κυπριακό Banking Forum – Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το IMH

9 Δεκεμβρίου 2015

Ο Σύνδεσμος συμμετείχε στο «The Compliance Forum», όπου η κα. Έλενα Φρίξου
πραγματοποίησε παρουσίαση

10 Δεκεμβρίου 2015

Δημοσιογραφική Διάσκεψη - Ο Σύνδεσμος μαζί με τον οργανισμό Junior Achievement
Cyprus παρουσίασαν το πρόγραμμα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης: «Ξοδεύοντας
Έξυπνα».

8 Φεβρουαρίου – 18 Μαρτίου Ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με τον οργανισμό Junior Achievement Cyprus , προέβη σε
διεξαγωγή του προγράμματος «Ξοδεύοντας Έξυπνα» σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου
2016
15 & 16 Φεβρουαρίου 2016

Σεμινάριο «Managing Operational Risk and the importance of RCSA (Risk Control SelfAssessment)»

19 Φεβρουαρίου 2016

Ο Σύνδεσμος συμμετείχε στο Κυπρο-Λιβανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, όπου ο κ. Μιχάλης
Κρονίδης πραγματοποίησε παρουσίαση

16 Μαρτίου 2016

Σεμινάριο «Η εξυπηρέτηση του πελάτη θέλει τον τρόπο της»

21 Μαρτίου 2016

Σεμινάριο «The Evolving Banking Regulatory Landscape in Europe»

23 Μαΐου 2016

Παρουσίαση για θέματα εφαρμογής του Κοινού Προτύπου (Common Reporting Standard)
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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.

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

