Άρθρο του Μιχάλη Καμμά
Αφήνοντας πλέον πίσω μας ένα έτος καθοριστικών ανατροπών για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας
και του τραπεζικού τομέα, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το 2014 με θετικό πνεύμα και ρεαλιστικές
προσδοκίες για ένα καλύτερο έτος σε σχέση με το 2013. Έχοντας διαχειριστεί τις άμεσες
προτεραιότητες που σχετίζονταν με την άρση των γενικευμένων περιορισμών στις συναλλαγές, την
έξοδο της Τράπεζας Κύπρου από το καθεστώς επιτήρησης, και στη συνέχεια το μεγάλο ογκόλιθο της
ανακεφαλαιοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, προτεραιότητα είναι σήμερα η επαναφορά
της αξιοπιστίας και σταθερότητας στο τραπεζικό μας σύστημα.
Η εμπέδωση της εμπιστοσύνης σε ένα σύστημα το οποίο αμφισβητήθηκε εντός και εκτός Κύπρου, και το
οποίο κλήθηκε να εφαρμόσει πρωτόγνωρες αποφάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ένα δύσκολο έργο
το οποίο απαιτεί την εμπλοκή και τη δέσμευση ολόκληρης της Πολιτείας, των αρμοδίων αρχών, των
ίδιων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και των πολιτών. Τελικά, η αξιοπιστία στο τραπεζικό
σύστημα είναι αυτή που θα ομαλοποιήσει τις συνθήκες και την οικονομία στο σύνολό της. Ήδη η
Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Τρόικα, έχουν ανακοινώσει τον
οδικό χάρτη για την επίτευξη του στόχου της άρσης των περιορισμών στις συναλλαγές, κάτι που είναι
συνυφασμένο με την εμπιστοσύνη προς τις τράπεζες. Η πιστή εφαρμογή του οδικού χάρτη είναι
πιεστικά απαραίτητη. Θα πρέπει να έχουμε όλοι επίγνωση ότι, η καθημερινή ισοπέδωση και ο
διασυρμός των τραπεζών μας δεν εξυπηρετούν κανένα θετικό σκοπό, και κυρίως δεν ενισχύουν τις
όποιες προσπάθειες για εξομάλυνση των δύσκολων οικονομικών συνθηκών στις οποίες
δραστηριοποιούνται όλοι οι οικονομικοί παράγοντες.
Είναι προφανές ότι και στο 2014, το θέμα της ρευστότητας του τραπεζικού τομέα θα αποτελεί ένα από
τα μεγαλύτερα προβλήματα των τραπεζών. Εύκολες λύσεις σε αυτό το θέμα δεν υπάρχουν, με
αποτέλεσμα να απαιτούνται προσεκτικές κινήσεις εκ μέρους των τραπεζών τόσο σε ότι αφορά τη
διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους, όσο και σε ότι αφορά νέα ανοίγματα. Η κυπριακή αγορά
αναμένεται ότι θα παραμείνει στεγνή και χωρίς πολλές ευκαιρίες δανειοδότησης για νέα έργα. Οι
τράπεζες αναγκάζονται περισσότερο από ποτέ προηγουμένως να είναι προσεκτικές στην αξιοποίηση των
κεφαλαίων και της ρευστότητάς τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, προβάλλει άλλη μια μεγάλη πρόκληση για το 2014. Πρόκειται για τις κινήσεις των
τραπεζών για εξυπηρέτηση πελατών με οικονομικά προβλήματα και αναδιάρθρωση δανείων. Οι
ρυθμίσεις που προωθούνται εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας εξυπακούουν αλλαγές στις εσωτερικές
δομές των τραπεζών, στα συστήματα αλλά και εκπαίδευση προσωπικού. Ως εκ τούτου, η σταδιακή
προσαρμογή των τραπεζών αναμένεται να οδηγήσει εντός του 2014 σε αναδιάρθρωση των βιώσιμων
δανειοληπτών οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων τους.
Εν μέσω των αυξημένων προσαρμογών που καλείται να εφαρμόσει η κυπριακή οικονομία σε πολλαπλά
επίπεδα προκειμένου η Κύπρος να διατηρήσει ή και να αποκτήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα ως
επιχειρηματικό κέντρο ικανό να προσελκύσει επενδύσεις, η Πολιτεία καλείται να δώσει άμεση
προτεραιότητα στην προώθηση νομοσχεδίων που προωθούν την επιχειρηματικότητα. Παράδειγμα
νομοσχεδίων τα οποία εκκρεμούν εδώ και καιρό αποτελούν το πακέτο νομοσχεδίων Χρηματοδοτικής
Μίσθωσης. Αναμένεται ότι η ψήφισή τους θα παρέχει περισσότερες χρηματοδοτικές επιλογές στους
επιχειρηματίες, συμβάλλοντας στην απάμβλυνση των προβλημάτων ρευστότητας. Επίσης εκκρεμεί η
ψήφιση του Νομοσχεδίου που αφορά τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων και Συλλογικών
Επενδυτικών Σχεδίων με περιορισμένο αριθμό Προσώπων. Ο Νόμος αυτός θα συμπληρώσει το εγχώριο
θεσμικό πλαίσιο για επενδυτικά ταμεία και θα συμβάλει στην προσέλκυση ταμείων στην Κύπρο για
εγγραφή και διαχείριση.
Οι προκλήσεις του 2014 είναι πολλές και δύσκολες, εντούτοις η ωριμότητα με την οποία
αντιμετωπίσαμε ως κοινωνία, από το Μάρτιο του 2013 μέχρι σήμερα, τις οδυνηρές αποφάσεις της ΕΕ,
καταδεικνύει ότι υπάρχει και η θέληση και η ικανότητα για τα επόμενα βήματα προς ένα καλύτερο
μέλλον.
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