ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ
ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑΚΗ ΓΟΜΗ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ
ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

1

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
Σίηινο

ειίδα

1.

Δηζαγσγή

3-4

2.

Οξγαλσηηθή Γηάξζξσζε ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο

4-5

3.

Αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη Αλαδηάξζξσζε ηνπ πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ Σνκέα

5-6

4.

Δξγαζίεο πνπ δηεθπεξαίσζε ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο

6-24

4.1

Γηαηάγκαηα Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ

4.2

Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρώλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΙ ζε ελνπνηεκέλε βάζε

8-9

4.3

Γηνξηζκόο Δληνινδόρνπ Παξαθνινύζεζεο (Monitoring Trustee)

9-10

4.4

ρέδην Αλαδηάξζξσζεο πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ Σνκέα

10-16

4.5

πκθσλία Δγγξαθήο (Subscription Agreement) ηνπ Οκνιόγνπ ηνπ
Δπξσπατθνύ Μεραληζκνύ ηήξημεο (ESM), ύςνπο €1,5 δηο επ’ νλόκαηη ηεο ΚΣ

16-17

4.6

Γείθηεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ
Αλαδηάξζξσζεο ηνπ πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ Σνκέα

17

4.7

ρέδην Γξάζεο

17-20

4.8

Γεληθέο πλειεύζεηο ΚΣ θαη ΠΙ

20-21

4.9

Σξνπνπνηήζεηο Ννκνζεζηώλ

21-23

4.10

Πιαίζην πλεξγαζίαο (Relationship Framework Agreement) κεηαμύ Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ΚΣ

4.11

Γηάθνξα

7

23
23-24

5.

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ Σνκέα

24-25

6.

Απνηειέζκαηα ηεο Παλεπξσπατθήο Άζθεζεο Αμηνιόγεζεο ηεο Πνηόηεηαο ηνπ
Δλεξγεηηθνύ (Asset Quality Review) θαη Αληνρήο ζε Πξνζνκνηώζεηο Αθξαίσλ
Καηαζηάζεσλ (Stress Test) ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

25-26

7.

Δληαίνο Δπνπηηθόο Μεραληζκόο

26-27

8.

Μεηεμέιημε ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο

27

2

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΗΝ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑΚΗ ΓΟΜΗ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ

1. Δηζαγσγή
Καηά ηελ πξψηε αμηνιφγεζε ηνπ Μλεκνλίνπ Σπλαληίιεςεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ
Ηνχιην ηνπ 2013 θαη ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη
αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ Σπλεξγαηηθψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΣΠΗ), ηέζεθε απφ ηελ
Τξφηθα κεηαμχ άιισλ, σο πξναπαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ πνζνχ
ηνπ €1,5 δηο γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σπλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο (ΣΚΤ)
θαη ησλ ΣΠΗ, ε εηνηκαζία θαη ςήθηζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ε νπνία ζα θαζφξηδε ηε δνκή
πνπ ζα δηαρεηξίδεην ηε ζπκκεηνρή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή
ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εηνίκαζε ζρεηηθφ λνκνζρέδην, ην νπνίν έηπρε εθηελνχο
δηαβνχιεπζεο κε ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Κχπξνπ (ΚΤΚ) θαζψο θαη κε ηελ Τξφηθα. Τν
λνκνζρέδην κε ηίηιν «ν πεξί ηεο Σχζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο ηεο
Σπκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Ηδηνθηεζηαθή Γνκή Πηζησηηθψλ
Ηδξπκάησλ, Νφκνο ηνπ 2013» εγθξίζεθε απφ ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην ζηε ζπλεδξία ηνπ
εκεξνκελίαο 28 Απγνχζηνπ 2013 θαη αθνχ θαηαηέζεθε ζηελ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ
ςεθίζηεθε ζε Νφκν ζηηο 5 Σεπηεκβξίνπ 2013. Ο Νφκνο (Ν106(Ι)/2013) δεκνζηεχηεθε
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 9 Σεπηεκβξίνπ 2013.
Με βάζε ην άξζξν (7) ηνπ Νφκνπ (Ν106(Ι)/2013), ζηνπο ζθνπνχο ηεο Μνλάδαο
Γηαρείξηζεο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ:








ε δηαρείξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο σο κεηφρνπ ζηελ ηδηνθηεζηαθή
δνκή ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ,
ε παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΤΚ, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
πεξί ηεο Αλαδηάξζξσζεο Φξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ Νφκνπ, φπσο απηφο
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαζψο θαη ησλ δπλάκεη απηνχ
εθδηδνκέλσλ Γηαηαγκάησλ ηνπ Υπνπξγνχ,
ε δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο απφδνζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο
σο κεηφρνπ ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ,
ε ελδπλάκσζε ηεο δπλαηφηεηαο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα ιεηηνπξγεί σο δξψζα
νηθνλνκηθή κνλάδα,
ε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε νπνηνπζδήπνηε φξνπο ηίζεληαη απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ παξνρή θξαηηθήο ελίζρπζεο, θαη
ε εθηέιεζε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Υπνπξγνχ νπνησλδήπνηε θαζεθφλησλ ή
εμνπζηψλ ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πεξί ηεο Αλαδηάξζξσζεο
Φξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
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αληηθαζίζηαηαη, εμαηξνπκέλεο ηεο εμνπζίαο έθδνζεο δηαηαγκάησλ, λννπκέλνπ φηη
ε εμνπζηνδφηεζε γίλεηαη γξαπηψο.
Δπίζεο, κε βάζε ην άξζξν (7) ηνπ Νφκνπ (Ν106(Ι)/2013), ε Μνλάδα έρεη ηηο αθφινπζεο
αξκνδηφηεηεο:










ηε ζχλαςε γξαπηψλ ζπκθσληψλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζηηο νπνίεο
πεξηέρνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο θαη νη φξνη παξνρήο ηεο παξερφκελεο
θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο,
ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ αλαδηάξζξσζεο ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ,
ηελ ππνβνιή εηζεγήζεσλ πξνο ηνλ Υπνπξγφ γηα ηα θξηηήξηα θαη ηελ ππφδεημε
θαηάιιεισλ πξνο δηνξηζκφ πξνζψπσλ σο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο,
ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηεο Μνλάδαο σο παξαηεξεηή, ρσξίο δηθαίσκα
ςήθνπ, ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο,
ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Γεκνθξαηίαο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ πηζησηηθνχ
ηδξχκαηνο,
ηελ αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
Γεκνθξαηίαο ζε πηζησηηθφ ίδξπκα, θαη
ηε δηαρείξηζε ηεο επέλδπζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ζε θηλεηέο αμίεο πηζησηηθψλ
Ηδξπκάησλ.

Σχκθσλα κε ηα άξζξα 12(1-2) ηνπ Νφκνπ (Ν106(Ι)/2013) ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο, κέρξη
ην ηέινο Μαξηίνπ θάζε έηνπο, ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη ζηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη
ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Υπνπξγείνπ, εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ αλαθνξηθά κε ηε
δηαρείξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ησλ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ γηα ην πξνεγνχκελν έηνο. Ο Υπνπξγφο εγθξίλεη ηελ έθζεζε θαη αθνχ
ελεκεξψζεη ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην, ηελ ππνβάιιεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ησλ
Αληηπξνζψπσλ, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ θάζε έηνπο.
Ζ πξψηε εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Μνλάδαο ππνβιήζεθε ζηνλ Πξφεδξν ηεο
Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ ζηηο 15 Απξηιίνπ ηνπ 2014.
2. Οξγαλσηηθή Γηάξζξσζε ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο
Τν άξζξν 4 ηνπ Νφκνπ (Ν106(Η)/2013) αλαθέξεη φηη, ν Υπνπξγφο, κε απφθαζή ηνπ πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ
Γεληθνχ Γηεπζπληή, νξίδεη δχν ππαιιήινπο ηνπ Υπνπξγείνπ, σο πξντζηάκελν θαη
αλαπιεξσηή πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο. Σην ίδην άξζξν αλαθέξεηαη φηη ν Υπνπξγφο
δχλαηαη λα νξίζεη σο πξντζηάκελν θαη αλαπιεξσηή πξντζηάκελν, ππαιιήινπο νη νπνίνη
ππεξεηνχλ ζηελ ππφινηπε δεκφζηα ππεξεζία, ηε ΚΤΚ ή θαη ζε άιινπο θνξείο ή
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νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, oη νπνίνη απνζπψληαη ή ηνπνζεηνχληαη,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζηε Μνλάδα.
Δπίζεο, ην άξζξν 5 ηνπ Νφκνπ (Ν106(Η)/2013), αλαθέξεη φηη ε Μνλάδα, εθηφο απφ ηνλ
πξντζηάκελν θαη ηνλ αλαπιεξσηή πξντζηάκελν, ζηειερψλεηαη θαη απφ ππαιιήινπο ηνπ
Υπνπξγείνπ. Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Μνλάδαο είλαη δπλαηή ε απφζπαζε ή ε ηνπνζέηεζε
ζ’ απηήλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηελ ππφινηπε
δεκφζηα ππεξεζία, ηε ΚΤΚ θαη ζε άιινπο θνξείο ή νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, εθφζνλ ην πξνεξρφκελν απφ ην Υπνπξγείν πξνζσπηθφ δελ επαξθεί
γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Μνλάδαο ζε πξνζσπηθφ.
Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζηειερψλεηαη απφ επηά (7) Λεηηνπξγνχο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο
πξνέξρεηαη απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαζψο θαη κε έμη (6) Λεηηνπξγνχο νη νπνίνη
έρνπλ απνζπαζζεί απφ ηελ Υπεξεζία Σπλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ ζηηο 27/11/13.
Ο Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ κε γλσζηνπνίεζε ηνπ, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 21 Μαξηίνπ 2014, έρεη δηνξίζεη σο Πξντζηάκελν ηεο
Μνλάδαο Γηαρείξηζεο απφ ηελ 9ελ Σεπηεκβξίνπ 2013, ηνλ θ. Γηνλχζε Γηνλπζίνπ,
Οηθνλνκηθφ Λεηηνπξγφ Α΄ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Δπίζεο, ζηελ ίδηα
γλσζηνπνίεζε, ν Υπνπξγφο δηφξηζε απφ ηελ 1ελ Γεθεκβξίνπ 2013 θαη γηα ηελ πεξίνδν
κέρξη 30 Μάηνπ 2015, Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο ηνλ θ. Κπξηάθν Φηιή,
Λεηηνπξγφ Υπεξεζίαο Σπλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Α΄.
3. Αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη Αλαδηάξζξσζε ηνπ πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ Σνκέα
(ΠΣ)
Έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο ππιψλεο ηνπ Μλεκνλίνπ Σπλαληίιεςεο γηα ηνλ
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα απνηεινχζε ε ζπκθσλία ηεο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ
αλαδηάξζξσζε θαη αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ΣΠΗ. Ζ Σηξαηεγηθή γηα ηελ Αλαδηάξζξσζε
θαη Αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ΣΠΗ ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηνπ θιηκαθίνπ ηεο Τξφηθαο κε ηηο
Κππξηαθέο αξρέο ζηα ηέιε Ηνπιίνπ 2013. Τα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηεο Σηξαηεγηθήο ήηαλ
ηα αθφινπζα:





H κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ αδεηνδφηεζεο, ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ησλ ΣΠΗ
απφ ηελ Υπεξεζία Δπνπηείαο Σπλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (ΥΔΣΔ) ζηελ ΚΤΚ.
Ζ Γεκνθξαηία ζα πξνρσξνχζε ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΣΚΤ κε ην πνζφ
ηνπ €1,5 δηο κέζσ ηεο αγνξάο ζπλήζσλ κεηνρψλ. Οη κεηνρέο απηέο ζα είραλ
δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη ε Γεκνθξαηία ζα απνθηνχζε ην 99% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο ΣΚΤ.
Ζ ΣΚΤ ζα πξνρσξνχζε ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ λέσλ ΣΠΗ πνπ ζα
δεκηνπξγνχληαλ κεηά ηηο ζπγρσλεχζεηο, ζε αηνκηθφ επίπεδν (θάιπςε
θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ κέρξη 4%), κέζσ ηεο απφθηεζεο ζπλήζσλ κεηνρψλ
απνθηψληαο ην 99% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ΣΠΗ.
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Ζ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο ΣΚΤ σο Κεληξηθνχ Φνξέα, πνπ ζα ππνβνεζείην απφ
ηελ απφθηεζε ηνπ 99% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ΣΠΗ.
Ζ ΣΚΤ ζα θαζνξίδεη ηελ φιε πνιηηηθή (δαλείσλ, επηηνθίσλ θιπ) θαη ηα ΣΠΗ ζα
ππνρξενχληαη λα ηελ αθνινπζνχλ. Δπίζεο ε ΣΚΤ ζα αλαιάβεη ηελ θεληξηθή
δηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (non -performing - loans), δάλεηα
ηα νπνία φκσο ζα παξακέλνπλ ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ΣΠΗ. Τέινο, ην
Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο ΣΚΤ ζα δηνξίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ
Δπηηξνπεηψλ ησλ ΣΠΗ.
Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ΣΠΗ κέζσ ησλ ζπγρσλεχζεσλ, απφ 93 ζε 18 κέρξη
ηέινο Μαξηίνπ 2014.
Ζ εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ ηνπ €1,5 δηο γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ Τνκέα θαη
ε θαηάζεζε ηνπ ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζηελ ΚΤΚ.
Ζ εηνηκαζία θαη απνζηνιή ηνπ Σρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηνπ Τνκέα ζηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Ζ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΣΚΤ κε ην πνζφ ηνπ €1,5 δηο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ
Σρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
O έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ ΣΠΗ ζα πξαγκαηνπνηείην απφ
εμσηεξηθνχο ειεγθηηθνχο νίθνπο.

Τνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2013 ην Eurogroup ελέθξηλε ηελ παξαρψξεζε πνζνχ χςνπο
€1,5δηο, κε ζθνπφ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ Τνκέα.
Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία πξνρψξεζε ζηηο 10 Μαξηίνπ 2014 ζηελ ελίζρπζε ηεο
θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο ΣΚΤ κέζσ ηεο κεηαθνξάο νκνιφγνπ ηνπ ESΜ χςνπο €1,5 δηο,
κε αληάιιαγκα θνηλέο κεηνρέο θαη θαηέζηεη κέηνρνο ηεο ΣΚΤ κε πνζνζηφ 99%. Ζ ΣΚΤ
πξνρψξεζε ζηελ ζπλέρεηα ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ 18 ζπγρσλεπζέλησλ ΣΠΗ, κε
αληάιιαγκα θνηλέο κεηνρέο, πξνθεηκέλνπ απηά λα πιεξνχλ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε
θεθαιαίσλ 4% κε βάζε ην δπζκελέο ζελάξην ηεο PIMCO, κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
ηεο ΣΚΤ λα αλέξρεηαη ζην 99% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ θάζε ΣΠΗ. Τν ελαπνκέλνλ
πιεφλαζκα θεθαιαίνπ ζα δηαηεξείηαη ζηε ΣΚΤ, ε νπνία ζα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη
πξφζζεηα θεθάιαηα εάλ νπνηνδήπνηε ΣΠΗ ρξεηαζηεί. Σε πεξίπησζε πνπ ν δείθηεο
νπνηνπδήπνηε ΣΠΗ πέζεη θάησ απφ ην ειάρηζην επνπηηθφ φξην ζα ππάξμεη απηφκαηε
δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο.
4. Δξγαζίεο πνπ δηεθπεξαίσζε ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο θαηά ηελ πεξίνδν 1/1/2014
έσο 31/3/2015
Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο θαηά ηελ πεξίνδν 1/1/2014 κέρξη ηηο 31/03/2015 αζρνιήζεθε κε
ηηο πην θάησ εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ
πξνλννχληαη ζην Νφκν (Ν106(Ι)/2013).
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4.1 Δηνηκαζία ησλ Γηαηαγκάησλ ηνπ Τπνπξγνύ
αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ / Κεληξηθόο Φνξέαο ΠΙ

Οηθνλνκηθώλ

γηα

ηελ

Σν πεξί ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο
Κύπξνπ / Κεληξηθόο Φνξέαο (ΚΣ/ΚΦ), Σξνπνπνηεηηθό Γηάηαγκα ηνπ 2014
Σηηο 4 Οθησβξίνπ 2013, εθδφζεθε θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο ην Γηάηαγκα ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο
ΣΚΤ/ ΚΦ. Σηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαλ ζην Γηάηαγκα ζπκπεξηιακβάλεηαη κεηαμχ
άιισλ ε δηελέξγεηα απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο ΣΚΤ θαη ησλ ΣΠΗ ζε
ελνπνηεκέλν επίπεδν έηζη ψζηε λα θαζνξηζηεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο
ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΣΚΤ. Ζ νινθιήξσζε ηεο απνηίκεζεο ηέζεθε απφ ηελ
Τξφηθα σο πξναπαηηνχκελε δξάζε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ Σρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηνπ
Σπλεξγαηηθνχ Πηζησηηθνχ Τνκέα.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ζθνπφο ηεο δηελέξγεηαο ηεο άζθεζεο απνηίκεζεο ήηαλ
ν θαζνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο
ΣΚΤ. Ζ παξάγξαθνο 7(3) ηνπ Γηαηάγκαηνο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ
αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΣΚΤ / ΚΦ, αλαθέξεη φηη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
έθζεζεο απνηίκεζεο απφ ηνλ αλεμάξηεην νίθν ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο ΣΚΤ ζα
πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο
Γεκνθξαηίαο ζηε ΣΚΤ, θαζψο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ ηεο, ζχκθσλα κε
ηνπο Καλφλεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο εηνίκαζε ηξνπνπνηεηηθφ Γηάηαγκα ην νπνίν νξηζηηθνπνηήζεθε
κεηά απφ δηαβνχιεπζε πνπ είρε κε ηελ ΚΤΚ θαη ηε ΣΚΤ. Τν Γηάηαγκα έηπρε ηεο έγθξηζεο
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Τν Γηάηαγκα
εθδφζεθε θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 29
Ηαλνπαξίνπ 2014. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζθνπνί ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ Γηαηάγκαηνο ήηαλ:






Ο θαζνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή
δνκή ηεο ΣΚΤ ζην 99% θαη ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ ζην 1%.
Ο θαζνξηζκφο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ζην €1,28 αλά κεηνρή.
Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο θφξκνπιαο επαλαγνξάο ησλ κεηνρψλ ηεο Γεκνθξαηίαο
απφ ηελ ΣΚΤ, γηα λα ζπλάδεη κε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Τξφηθαο πνπ δφζεθε θαηά
ηελ επίζθεςε ηεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013 ζηελ Κχπξν.
Ζ επηβνιή ηεο κείσζεο ησλ απνδνρψλ ζην πξνζσπηθφ ηεο ΣΚΤ ζηα πιαίζηα ηεο
κείσζεο πνπ απνδέρηεθαλ νη ππάιιεινη ησλ ΣΠΗ.
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4.2 Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρώλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΙ ζε ελνπνηεκέλε βάζε
Τν Γηάηαγκα ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν εθδφζεθε ζηηο 4 Οθησβξίνπ 2013,
αλάθεξε φηη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Γηαηάγκαηνο, ε Μνλάδα
Γηαρείξηζεο ηεο Σπκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Ηδηνθηεζηαθή Γνκή
Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ, θαζνξίδεη ηνπο φξνπο εληνιήο γηα ηε δηελέξγεηα απνηίκεζεο ηεο
αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο ΣΚΤ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ ΣΠΗ, ζε ελνπνηεκέλε βάζε
κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο
ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο ΣΚΤ. Πεξαηηέξσ, ζην Γηάηαγκα
αλαθέξεηαη φηη νη φξνη εληνιήο ηεο απνηίκεζεο ζα πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ κε ηε Γεληθή
Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Με βάζε ην Γηάηαγκα, ε
απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο ΣΚΤ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ ΣΠΗ ζε
ελνπνηεκέλε βάζε, ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί απφ αλεμάξηεην νίθν κε δηεζλή εκπεηξία,
ηνλ νπνίν δηνξίδεη ν Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΚΤΚ, ν νπνίνο
ππνβάιιεη εληφο 90 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ζρεηηθή
έθζεζε απνηίκεζεο ζηνλ Υπνπξγφ κε θνηλνπνίεζε ζηελ ΚΤΚ θαη ηε ΣΚΤ.
Σηηο 24 Οθησβξίνπ 2013, εγθξίζεθε απφ ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην ε εμαίξεζε ηεο
δηαδηθαζίαο αγνξάο ππεξεζηψλ απφ ην ζρεηηθφ Νφκν γηα ηηο Πξνζθνξέο γηα ηε
Μίζζσζε Υπεξεζηψλ. Δπίζεο, ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην απνθάζηζε φπσο ην θφζηνο
ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ κεηνρψλ ηεο ΣΚΤ θαη ησλ
ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ ΣΠΗ ζε ελνπνηεκέλε βάζε ζα αλαιεθζεί απφ ηελ ΣΚΤ. Σηηο 24
Οθησβξίνπ 2013, κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ, απνζηάιεθε
ζηνπο 4 κεγαιχηεξνπο ειεγθηηθνχο νίθνπο ην ζρεηηθφ έγγξαθν πξφζθιεζεο
ελδηαθέξνληνο, ην νπνίν έηπρε θαη ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ηεο ΚΤΚ.
Οη ηέζζεξηο (4) νίθνη, ζηνπο νπνίνπο είρε ζηαιεί ε πξφζθιεζε γηα πξνζθνξά ήηαλ νη
PWC, ε Ernst & Young, ε Deloite θαη ε KPMG. Μεηά ηελ ιήςε ησλ πξνζθνξψλ θαζψο
θαη ηε δηελέξγεηα πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ απφ ηνπο νίθνπο απηνχο, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2013, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο απνθάζηζε ηελ
θαηνρχξσζε ηεο άζθεζεο απνηίκεζεο ζηνλ νίθν Ernst & Young, απφθαζε ε νπνία
έηπρε αξγφηεξα θαη ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο ΚΤΚ. To ζρεηηθφ ζπκβφιαην κε ηνλ νίθν
ππνγξάθεθε ζηηο 27 Ννεκβξίνπ 2013 θαη σο Γηεπζπληήο ηνπ Έξγνπ (Project Manager)
αλάιαβε ν Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο.
Ζ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο ΣΚΤ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ ΣΠΗ, ζε
ελνπνηεκέλε βάζε, έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο
δξψζεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο κε βάζε ηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ θαη ελδερφκελσλ θαη αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ρσξίο λα ιακβάλεηαη
ππφςε ε θξαηηθή ζηήξημε, κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ

8

ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο
ΣΚΤ.
Ζ ηειηθή έθζεζε απνηίκεζεο ππνβιήζεθε ζηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο απφ ηνλ νίθν Ernst
Young ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2014. Με βάζε ηελ ηειηθή έθζεζε απνηίκεζεο, ε ζπλνιηθή
αλαπξνζαξκνγή ηεο δίθαηεο αμίαο (fair value) πξηλ ηελ αθαίξεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ,
ηεο ΣΚΤ θαη ησλ ΣΠΗ χςνπο €1,4 δηο, είλαη αξλεηηθή θαη αλέξρεηαη ζηα €2,2 δηο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα ίδηα θεθάιαηα €1,4 δηο. ηεο ΣΚΤ θαη ησλ ΣΠΗ ζε ελνπνηεκέλε
βάζε, παξνπζηάδνληαη αξλεηηθά θεθάιαηα χςνπο €800 εθ. Τν πνζφ ηνπ €2,2 δηο
πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ απνηίκεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (€1.9 δηο), ησλ
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (€165εθ.) θαη ην ππφινηπν απφ ηελ απνηίκεζε ηεο Αθίλεηεο
Πεξηνπζίαο θαη ηηο Δπελδχζεηο (€189εθ.).
Με βάζε ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα ηεο απνηίκεζεο, θαζνξίζηεθε ην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ζηε ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΣΚΤ
(99%), θαζψο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ (€1,28), ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην
Τξνπνπνηεηηθφ Γηάηαγκα ηνπ Υπνπξγνχ ην νπνίν εθδφζεθε ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 2014.
4.3 Γηνξηζκόο Δληνινδόρνπ Παξαθνινύζεζεο (Monitoring Trustee)
Σην Γηάηαγκα ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο
Σπλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο / Κεληξηθνχ Φνξέα πξνβιέπεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ν
δηνξηζκφο Δληνινδφρνπ Παξαθνινχζεζεο (Monitoring Trustee), o νπνίνο ζα
παξαθνινπζεί εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηελ πινπνίεζε ηνπ Σρεδίνπ
Αλαδηάξζξσζεο ηνπ Σπλεξγαηηθνχ Πηζησηηθνχ Τνκέα. Σηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 2014
δηνξίζηεθε ν νίθνο Grant Thornton σο Δληνινδφρνο Παξαθνινχζεζεο (Δ.Π.) απφ ηελ
Δπηηξνπεία ηεο ΣΚΤ.
Σχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 55 ηνπ Καηαιφγνπ ησλ Γεζκεχζεσλ (List of
Commitments), ν Δ.Π. πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηξηκεληαίεο
εθζέζεηο φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ Σρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο θαζψο θαη ηελ
ζπκκφξθσζε ηνπ ηνκέα κε ηνλ Καηάινγν ησλ Γεζκεχζεσλ.
Καηά ηελ πεξίνδν Μαΐνπ 2014 - Μαξηίνπ 2015 ν Δληνινδφρνο Παξαθνινχζεζεο
ππέβαιε ζπλνιηθά ηέζζεξηο ηξηκεληαίεο εθζέζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ην έηνο 2014. Σε
απηέο θαηαγξάθεηαη ε πξφνδνο θαη νη εθθξεκνχζεο ελέξγεηεο κε βάζε ηνλ Καηάινγν ησλ
Γεζκεχζεσλ φζνλ αθνξά ηα εμήο ζέκαηα: (α) Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη δηαρείξηζε
θηλδχλσλ, (β) Λεηηνπξγηθή Απνδνηηθφηεηα, (γ) Κεξδνθνξία, (δ) Άιιεο Υπνρξεψζεηο θαη
(ε) Πιαίζην Σπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο ΣΚΤ.
Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπ
ΔΠ θαη ηεο ΣΚΤ θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ πην πάλσ. Οη εθθξεκνχζεο
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ελέξγεηεο κε βάζε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ Δληνινδφρνπ Παξαθνινχζεζεο θαζψο θαη
ηα λέα πξνηεηλφκελα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πην θάησ πίλαθα:

4.4 ρέδην Αλαδηάξζξσζεο (Α) πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ Σνκέα (ΠΣ):
Ζ εηνηκαζία, ππνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ ΣΑ ηνπ ΣΠΤ απνηεινχζε Μλεκνληαθή
ππνρξέσζε γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ESM Bond χςνπο €1,5 δηο ζηε Σπλεξγαηηθή Κεληξηθή
Τξάπεδα (ΣΚΤ). Οπζηαζηηθά, ην ΣΑ αληηθαηνπηξίδεη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ
Σπλεξγαηηζκνχ γηα λα θαηαζηεί βηψζηκνο, λα δηαηεξήζεη ηελ θπζηνγλσκία ηνπ θαη λα
δηνξζψζεη ηα ιάζε θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ παξειζφληνο.
Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο είρε άκεζε εκπινθή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εηνηκαζίαο, ηεο
αμηνιφγεζεο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο ηνπ ΣΑ ηνπ ΣΠΤ απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο
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εηνηκαζίαο ηνπ κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή φπσο αλαθέξνληαη
πην θάησ.
Ζ εηνηκαζία ηνπ ΣΑ μεθίλεζε απφ ηηο αξρέο Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2013 κε ηελ ππνβνιή ελφο
πξψηνπ πξνζρεδίνπ ζηελ Τξφηθα, ζηηο 16 Οθησβξίνπ 2013. Τν ηειηθφ ΣΑ εγθξίζεθε απφ
ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο ΣΚΤ ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 2014, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε
κέζσ εθηελνχο δηαβνχιεπζεο κε ηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο, ηελ ΚΤΚ θαη ηε Γεληθή
Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Τν ΣΑ θνηλνπνηήζεθε επίζεκα απφ ηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο, ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2014,
κέζσ ηνπ Δθφξνπ Έιεγρνπ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε
Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθνίλσζε ζηηο
24 Φεβξνπαξίνπ 2014, ηελ απφθαζε ηεο γηα έγθξηζε ηνπ ΣΑ ηνπ ΣΠΤ. Ζ αλαθνίλσζε
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζεκεηψλεη κεηαμχ άιισλ φηη ε επηηπρήο πινπνίεζε ησλ
κέηξσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ΣΑ ζα απνθαηαζηήζνπλ καθξνπξφζεζκα ηε
βησζηκφηεηα ηνπ ΣΠΤ, θαζηζηψληαο κε αλαγθαία ηε ζπλέρηζε ηεο θξαηηθήο ζηήξημεο,
πεξηνξίδνληαο παξάιιεια θαη ηηο ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ δεκηνπξγνχληαη
απφ ηελ θξαηηθή ελίζρπζε.
(α) Πνξεία Τινπνίεζεο .Α.:
Ζ πξφνδνο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο έρεη σο
αθνινχζσο:


Μεραληζκόο αλαθεθαιαηνπνίεζεο:
Τν Μάξηην ηνπ 2014 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ
Σπλεξγαηηθψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΣΠΗ) κε ηελ ρνξήγεζε €1,5 δηο θξαηηθήο
ζηήξημεο έλαληη ηεο απφθηεζεο απφ ηελ ΚΓ ηνπ 99% ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ΣΚΤ. Ζ
ΣΚΤ απέθηεζε ην 99% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ΣΠΗ. Τα κέιε ηεο ΣΚΤ θαη ησλ
ΣΠΗ δηαηεξνχλ ην 1% ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο ΣΚΤ θαη ησλ ΣΠΗ αληίζηνηρα κέζσ
ησλ Σπλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Σπκκεηνρψλ (holding companies).



πγρσλεύζεηο ΠΙ:
Τν Μάξηην ηνπ 2014 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ησλ ζπγρσλεχζεσλ κε απνηέιεζκα
λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ΣΠΗ απφ 93 ζε 18, ζηε βάζε εμεηδηθεπκέλσλ θξηηεξίσλ
πνπ ζπκθσλήζεθαλ κε ηελ Τξφηθα.



Δλδπλάκσζε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο:
Ζ ΣΚΤ σο ν θεληξηθφο θνξέαο ζα αλαπηχμεη θαη ζα εθαξκφζεη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ γηα λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσηηθψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ
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ζηφρσλ. Δληζρπκέλνη κεραληζκνί δηαθπβέξλεζεο θαη εληζρπκέλεο ιεηηνπξγίεο
ειέγρνπ ζηα ΣΠΗ ζα δηαζθαιίζνπλ έλα ςειφ βαζκφ ζπκκφξθσζεο κε ηηο
πθηζηάκελεο θαη λενεηζαρζείζεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο. Τα ΣΠΗ πηνζέηεζαλ ηελ
νξγαλσηηθή δνκή πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηελ Τξφηθα θαη ε ΣΚΤ αμηνιφγεζε ηελ
ηθαλφηεηα / θαηαιιειφηεηα ηεο ΑΔΓ ησλ ΣΠΗ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξφλνηα ηνπ
Σ.Α.
Ζ ΣΚΤ ζπκκνξθψζεθε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Relationship Framework Agreement,
πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη
ηεο ΣΚΤ, σο αθνινχζσο:
I.

II.
III.



Σπζηάζεθαλ πέληε (5) ππφ-επηηξνπέο ηεο Δπηηξνπείαο: (1) Δπηηξνπή
Διέγρνπ (2) Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ (3) Δπηηξνπή Ακνηβψλ (4)
Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ & Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (5) Δπηηξνπή
Αλαδηάξζξσζεο.
Σπζηάζεθε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή
θαη φισλ ησλ Αλψηεξσλ Γηεπζπληψλ ηεο ΣΚΤ.
Σπζηάζεθαλ ηξεηο (3) επηηξνπέο Δθηειεζηηθήο Γηεχζπλζεο ηεο ΣΚΤ: (1)
Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ, (2) Δπηηξνπή Φνξεγήζεσλ
θαη (3) Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή Θεκάησλ Πιεξνθνξηθήο.

Γηαρείξηζε Με Δμππεξεηνύκελσλ Υνξεγήζεσλ - πζηάζεθε ε Γηεύζπλζε
Γηαρείξηζεο Με Δμππεξεηνύκελσλ Υνξεγήζεσλ (ΓΜΔΥ):
Τν Μάην ηνπ 2014, ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ε ΓΜΔΦ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πςεινχ
επηπέδνπ ησλ Με Δμππεξεηνχκελσλ Γαλείσλ ηνπ ΣΠΤ. Ζ ΓΜΔΦ απνηειείηαη απφ 5
πεξηθεξεηαθά θέληξα ηα νπνία αθνινπζνχλ κία θνηλή πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ηελ
αλαδηάξζξσζε θαη ηε ξχζκηζε ησλ δαλείσλ.



Μείσζε Κόζηνπο – Βειηίσζε ηεο Απνδνηηθόηεηαο:
 Μείσζε ηνπ θόζηνπο πξνζσπηθνύ:
Δθαξκφζηεθε κείσζε ζην θφζηνο πξνζσπηθνχ βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ Γηαηάγκαηνο ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Σπγθεθξηκέλα, κεηψζεθε ην θφζηνο κηζζνινγίνπ θαηά
15%-16% κε αλαδξνκηθή ηζρχ απφ ηνλ Ννέκβξην 2013. Παξάιιεια κεηψζεθε ε
ζπλεηζθνξά ησλ ΣΠΗ ζην ηακείν πξνλνίαο ησλ ππαιιήισλ απφ 12% ζε 5%, κεηά
ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ κηζζνινγηθψλ κεηψζεσλ. Αξρίδνληαο απφ ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2014, γίλεηαη απφ ηα ΣΠΗ νκνηφκνξθε ζπλεηζθνξά ηεο ηάμεο ηνπ 12%
(5% γηα ηελ πεξίνδν 2014-2018) ζην ηακείν πξνλνίαο ησλ ππαιιήισλ,
ελαξκνλίδνληαο πξνεγνχκελεο πξαθηηθέο νη νπνίεο θπκαίλνληαλ κεηαμχ 12%-14%.
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Δπηπιένλ, γηα λα θαιπθζεί ε κείσζε ηνπ κηζζνινγίνπ θαηά 15% γηα ηνλ Ννέκβξην
θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013, ζπκθσλήζεθε ε κε θαηαβνιή ησλ ζπλεηζθνξψλ ηνπ
εξγνδφηε ζην Τακείν Πξνλνίαο γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην, Γεθέκβξην θαη γηα ηνλ 13ν
κηζζφ, θαζψο θαη γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην ηνπ 2014.
Τν ζπλνιηθφ θφζηνο πξνζσπηθνχ έρεη κεησζεί ζε €94 εθ. ζχκθσλα κε ηα
πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα γηα ην έηνο 2014 (ζηφρνο Σ.Α.: €98.1 εθ.). Οη
πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο γηα ην 2015 ππνινγίζηεθαλ ζε €95,04 εθ. (ζηφρνο Σ.Α.
γηα ην 2015: €95,2 εθ.). Γηα ην 2015, έγηλε πξφηαζε πξφζιεςεο 120 αηφκσλ, 50
ζηελ ΣΚΤ θαη 70 ζηα ΣΠΗ. Σεκεηψλεηαη φκσο φηη ηα πθηζηάκελα αηηήκαηα μεπεξλνχλ
θαηά πνιχ ην ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θαη ζε πεξίπησζε ηθαλνπνίεζεο ηνπο ζα ππάξμεη
νπζηαζηηθή απφθιηζε.
 Δμνκνίσζε κηζζνινγηθώλ θιηκάθσλ (Pay Equalization):
Υπάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηα επίπεδα ακνηβψλ αλάκεζα ζηα
ζπγρσλεπζέληα ΣΠΗ, δειαδή ηνπ Τνκέα. Τνλ Ηνχλην ηνπ 2014 νινθιεξψζεθε ζρεηηθή
κειέηε απφ εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο ζρεηηθά κε ην πην πάλσ ζέκα. Ζ κηζζνινγηθή
εμνκνίσζε φκσο, εθηηκάηαη φηη ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο, αθνχ έλα
πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ, θπξίσο απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε πην ςειέο ζέζεηο,
ακείβεηαη θάησ απφ ηηο «λέεο» κηζζνινγηθέο θιίκαθεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε Γηεχζπλζε ηεο
ΣΚΤ απνθάζηζε φπσο πξνο ην παξφλ παγνπνηεζεί ην φιν ζέκα.
 ρέδην Δζεινύζηαο Απνρώξεζεο (.Δ.Α):
Ο ζηφρνο πνπ αξρηθά ηέζεθε ήηαλ ε απνρψξεζε 282 αηφκσλ απφ ηνλ πηζησηηθφ
ηνκέα. Απνρψξεζαλ 297 άηνκα κέζσ ηνπ Σ.Δ.Α (232 άηνκα απφ ηνλ πηζησηηθφ
ηνκέα θαη 65 απφ ηνλ εκπνξηθφ ηνκέα). Ζ εηήζηα εμνηθνλφκεζε ήηαλ €12,9 εθαη.
έλαληη €15,3 εθαη. πνπ ήηαλ ν ζηφρνο. Οη ζπλνιηθέο απνδεκηψζεηο αλήιζαλ ζε €23,4
εθαη. έλαληη €20,7 εθαη. πνπ ήηαλ ε αξρηθή εθηίκεζε.
 Μείσζε ησλ άιισλ Λεηηνπξγηθώλ Δμόδσλ:
Τα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη
λα κεησζνχλ ζηα €149 εθ. γηα λα θηάζνπλ ζηελ αλαινγία θφζηνο/έζνδα κέρξη ην
ηέινο ηνπ 2018 φπσο ζπκθσλήζεθε κε ηελ Τξφηθα. Ο δείθηεο έμνδα πξνο έζνδα
(cost to income ratio) ηνπ ΣΠΤ γηα ην έηνο 2014 εθηηκάηαη φηη έρεη ζπγθξαηεζεί ζε
37,4%, έλαληη 42% πνπ πξνλνεί o Καηάινγνο ησλ Γεζκεχζεσλ.
Σχκθσλα κε ηνπο κε ειεγκέλνπο νηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο γηα ην 2014, νη
ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ ΣΠΤ (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ηνπ κηζζνινγίνπ θαη
ησλ απνζβέζεσλ ) είλαη νξηαθά εληφο (€156.8 εθ.) ηνπ ζηφρνπ ηνπ Σ.Α., ν νπνίνο
ηέζεθε ζε €159,3 εθ. γηα ην έηνο 2014.
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 Κιείζηκν ππνθαηαζηεκάησλ:
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ ΣΠΗ ζηηο 31.12.2012 ήηαλ 417. Τν
Γεθέκβξην ηνπ 2013, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο γηα ηα 55 ΣΠΗ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ
ήηαλ 349. Σηηο 31.12.2014 ν αξηζκφο ηνπο κεηψζεθε ζε 292 θαη βάζεη ηνπ Σ.Α. ζα
πξέπεη λα κεησζεί πεξαηηέξσ ζηα 258 κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015. Απφ απηά, ηα 197 ζα
ιεηηνπξγνχλ κε πιήξεο σξάξην θαη ηα 61 ζηε βάζε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο. Μέρξη
ηηο 31 Μαξηίνπ 2015, ν αξηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ έρεη κεησζεί ζηα 267 θαη
αλακέλεηαη φηη κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015, ζα επηηεπρζεί ν ζηφρνο πνπ αλαθέξεηαη
ζην Σρέδην Αλαδηάξζξσζεο.


Δκπνξηθέο θαη Άιιεο Με Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο:
 Γξαζηεξηόηεηεο εκπνξηθώλ ππεξεζηώλ / ζπκκεηνρώλ:
Τν Σ.Α. πξνλννχζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ εκπνξηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2014. Ζ ζρεηηθή έθζεζε νινθιεξψζεθε ηνλ
Απξίιην ηνπ 2014 θαη ππνβιήζεθε ζηελ ΚΤΚ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014. Ζ δηαδηθαζία γηα
εθπνίεζε / κεηαθνξά / δηάιπζε ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα
νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016 θαη ε απνμέλσζε ησλ ζπκκεηνρψλ κέρξη ην
2018.
Πξόνδνο εξγαζηώλ:
I.

Καηαξηίζηεθε θαηάινγνο κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ζε βηψζηκεο θαη κε βηψζηκεο.

II.

Δηνηκάζηεθε πνιηηηθή απνμέλσζεο θαη ιεπηνκεξέο ζρέδην απνμέλσζεο, ην
νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπεία ζην ηέινο Ννεκβξίνπ 2014.

III.

Σπζηάζεθε εμεηδηθεπκέλε Μνλάδα / Υπεξεζία απφ ηε ΣΚΤ γηα ηελ
παξαθνινχζεζε / εθηέιεζε ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία
απνμέλσζεο ησλ εκπνξηθψλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηηο ζπκκεηνρέο ζε εηαηξείεο
κε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα.

Βηώζηκεο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Βάζεη ηεο ζρεηηθήο κειέηεο, ε Δπηηξνπεία ηεο ΣΚΤ απνθάζηζε φπσο ζπγρσλεπζνχλ
νη πην ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο (δειαδή, εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΣΚΤ θαη
νη κχινη παξαγσγήο δσνηξνθψλ ηεο ΣΠΔ Αιιειεγγχεο) κε ηνλ ΣΟΠΑΕ Ληδ.
Σεκεηψλεηαη φηη έρεη αξρίζεη ε δηαδηθαζία απνμέλσζεο ησλ ππφινηπσλ εκπνξηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί σο βηψζηκεο, σζηφζν κε ζεκαληηθέο.
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Με βηώζηκεο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Ζ δηαδηθαζία απνμέλσζεο ησλ κε βηψζηκσλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη
αξρίζεη ζηε βάζε ηεο πνιηηηθήο απνμέλσζεο ηεο ΣΚΤ. Σηφρνο είλαη λα πινπνηεζεί ε
απνμέλσζε κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ αλνηθηψλ πξνζθνξψλ. Σεκεηψλεηαη φηη
έρεη ήδε ηεξκαηηζηεί ζεκαληηθφο αξηζκφο κε βηψζηκσλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ ΣΠΤ. Σχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα απνμέλσζεο ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπ
Σπλεξγαηηθνχ Πηζησηηθνχ Τνκέα έρνπλ θαζνξηζζεί ηξείο (3) θάζεηο (α) Μέρξη ηνλ
Ηνχλην ηνπ 2015 λα γίλεη ε απνηίκεζε απφ εκπεηξνγλψκνλεο ησλ κε πηζησηηθψλ
ζπλεξγαηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρεη ν ΣΠΤ, (β) Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015 κέρξη
ηέινο ηνπ 2016 εθπνίεζε ησλ ζπκκεηνρψλ κφλν ζε ζπλεξγαηηθέο εηαηξείεο ρσξίο
ηελ δεκηνπξγία Ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Καηαιφγνπ ησλ
Γεζκεχζεσλ θαη (γ) Απφ 1/1/2017 κέρξη ηέινο ηνπ 2018 εθπνίεζε ησλ ζπκκεηνρψλ
κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή
(β) Απνθιίζεηο από ην Α:
Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ θαηαδεηθλχεη ηηο θχξηεο απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ ΣΑ, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα:


Μέγεζνο απαζρόιεζεο:
Σχκθσλα κε ηνλ θαηάινγν δεζκεχζεσλ ην κέγεζνο ηεο απαζρφιεζεο ζα έπξεπε λα
κεησζεί ζε 2.580 κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014 θαη λα παξακείλεη ακεηάβιεην κέρξη ην
ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαδηάξζξσζεο. Μέρξη ηα ηέιε Μαξηίνπ 2015 ν αξηζκφο ηνπ
πξνζσπηθνχ αλέξρεηαη ζηνπο 2.719, παξνπζηάδνληαο απφθιηζε ηεο ηάμεο ησλ 139
αηφκσλ. Ζ απφθιηζε απηή νθείιεηαη ζην φηη ε ζηαδηαθή απνμέλσζε ησλ εκπνξηθψλ
εξγαζηψλ ζα απνπεξαησζεί ην έηνο 2018 θαζψο θαη ζηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ
γηα επηπιένλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζε θάπνηα ηκήκαηα, αιιά θαη ζην ηκήκα
δηαρείξηζεο θαζπζηεξεκέλσλ δαλείσλ
Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο κεηά απφ
δηαβνχιεπζε κε ηελ ΣΚΤ απέζηεηιαλ ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν θαηαδεηθλχεη ηηο πξνηεηλφκελεο
ελέξγεηεο (δηνξζσηηθά κέηξα) κε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, κε
ζθνπφ ηε ζηαδηαθή ζπκκφξθσζε κε ηνλ θαηάινγν δεζκεχζεσλ (list of
commitments), κέρξη ην ηέινο ηνπ 2017.



Κίλδπλνο απόθιηζεο αλαθνξηθά κε ην θόζηνο πξνζσπηθνύ αιιά θαη όζνλ
αθνξά επξύηεξα ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο ηα επόκελα ρξόληα:
Δπεηδή δηαθαίλεηαη μεθάζαξα ν θίλδπλνο απφθιηζεο απφ ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο θαηά
ηα επφκελα ρξφληα, δαπάλεο νη νπνίεο ζα πξέπεη κε βάζε ηηο δεζκεχζεηο λα
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κεησζνχλ απφ €160 εθ. ην 2014 ζηα €149 εθ. κέρξη ην 2018. Σχκθσλα κε ην ΣΑ, ε
κείσζε ζα επέιζεη θπξίσο απφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ, ην νπνίν κε
βάζε ην ζρέδην ζα πξέπεη λα κεησζεί απφ €98,1 εθ. ην 2014 ζε €90,7 εθ. γηα ην 2017
θαη 2018. Σην παξφλ ζηάδην ην θφζηνο πξνζσπηθνχ, δηαγξάθεη αλεζπρεηηθή
απμεηηθή ηάζε θαη σο εθ ηνχηνπ ηίζεηαη ν θίλδπλνο απφθιηζεο.


Ύςνο Καηαζέζεσλ:
Καηά ην πξψην δεθάκελν ηνπ 2014 παξαηεξήζεθε κεγάιε απφθιηζε έλαληη ησλ
ζηφρσλ ηνπ ΣΑ, φπνπ παξαηεξήζεθαλ κεγάιεο κεηψζεηο, νη νπνίεο νθείινληαλ ζην
ηδηαίηεξα θαθφ θιίκα εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα γεληθφηεξα αιιά θαη γηα
ηα ΣΠΗ εηδηθφηεξα. Ζ θαηάζηαζε δηαθνξνπνηήζεθε κεηά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ
ηεζη αληνρήο (stress tests) ηεο ΔΚΤ, αιιά ρξεηάδεηαη ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο
βειηίσζεο ηνπ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο πξνο ηα ΣΠΗ, πνπ ζα βνεζήζεη θαη ζε
πεξαηηέξσ κείσζε ησλ θαηαζεηηθψλ επηηνθίσλ.



Μέγεζνο ησλ λέσλ δαλείσλ:
Τν κέγεζνο ησλ λέσλ δαλείσλ πζηεξεί θαηά πνιχ ησλ ζηφρσλ ηνπ ΣΑ θαη εγθπκνλεί
ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ΣΠΤ. Οη ιφγνη γηα ηε ρακειή δήηεζε γηα
λέα δάλεηα έρνπλ ζρέζε θαη ζπλδένληαη κε ην αξλεηηθφ καθξννηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ, ηηο ρξνλνβφξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί,
θαζψο θαη ηα ππεξβνιηθά απζηεξά θξηηήξηα, π.ρ. ζρέζε δφζεο πξνο εηζφδεκα.



Γηαρείξηζε Με Δμππεξεηνύκελσλ Υνξεγήζεσλ:
Ζ Τξφηθα, ε ΚΤΚ θαη ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θξίλνπλ
ηελ πνξεία αλαδηάξζξσζεο σο κε ηθαλνπνηεηηθή. Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ
εθαξκνζηεί ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ
ρνξεγήζεσλ, εληνχηνηο παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθφ πεξηζψξην γηα
πεξαηηέξσ βειηίσζε.

4.5 πκθσλία Δγγξαθήο (Subscription Agreement) ηνπ Οκνιόγνπ ηνπ
Δπξσπατθνύ Μεραληζκνύ ηήξημεο (ESM), ύςνπο €1,5 δηο επ’ νλόκαηη ηεο
πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Ληδ (ΚΣ)
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ νκνιφγνπ ζηε ΣΚΤ, ήηαλ ε έγθξηζε ηνπ
Σρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηνπ Τνκέα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ζ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή αλαθνίλσζε ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2014, ηελ απφθαζε ηεο γηα έγθξηζε ηνπ
Σρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηνπ Τνκέα.
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Μεηά ηελ έθδνζε ηεο ζεηηθήο απφθαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε
αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΣΚΤ κε ην πνζφ ηνπ €1,5 δηο, θαζίζηαην δπλαηή κε ηελ
πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο ππνγξαθήο ηεο Σπκθσλίαο Παξαρψξεζεο
(Subscription Agreement), κεηαμχ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηεο ΣΚΤ θαη ηνπ ESM.
Ζ Σπκθσλία Παξαρψξεζεο, ππνγξάθηεθε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη ζηηο 10
Μαξηίνπ 2014 κεηαθέξζεθε ην νκφινγν χςνπο €1,5 δηο ζηε ΣΚΤ θαη παξάιιεια έγηλε
θαη ε έθδνζε 1.171.875.000 κεηνρψλ (νλνκαζηηθήο αμίαο €1.28 αλά κεηνρή) ζπλνιηθνχ
χςνπο €1,5 δηο. Τν νκφινγν χςνπο €1,5 δηο έρεη εθηακηεπηεί ζηηο 27 Μαξηίνπ 2015.
Τν ζπλνιηθφ εθδνζέλ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΣΚΤ αλέξρεηαη ζε €1,515εθ., εθ ησλ
νπνίσλ ην 99% θαηέρεη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ην ππφινηπν 1% νη Σπλεξγαηηθέο
Δηαηξείεο πνπ ήηαλ κέιε ηεο ΣΚΤ πξηλ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε, πνζνζηφ ην νπνίν
κεηαθέξζεθε ζηε Σπλεξγαηηθή Δηαηξεία Σπκκεηνρψλ ηεο ΣΚΤ.
4.6 Γείθηεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ
Αλαδηάξζξσζεο ηνπ πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ Σνκέα
H Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΚΤΚ θαη ηε ΣΚΤ θαζφξηζαλ ηνπο θχξηνπο
δείθηεο (Key Performance Indicators) γηα ηε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο
ηνπ Σρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηνπ Τνκέα. Οη ελ ιφγσ δείθηεο δηαρσξίδνληαη ζε
νηθνλνκηθνχο δείθηεο (financial indicators) θαη ζε ιεηηνπξγηθνχο δείθηεο (operational
indicators).
Όζνλ αθνξά ηνπο ιεηηνπξγηθνχο δείθηεο απηνί εηνηκάδνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη ζε
ελνπνηεκέλε βάζε (ΣΚΤ θαη 18 ΣΠΗ), ελψ νη νηθνλνκηθνί δείθηεο ηφζν ζε ελνπνηεκέλε
βάζε (ΣΚΤ θαη 18 ΣΠΗ) φζν θαη ζε αηνκηθή βάζε.
Οη πην πάλσ δείθηεο έηπραλ θαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τξφηθαο, ελψ κέξνο ησλ δεηθηψλ
δεκνζηεχνληαη ζε ηξηκεληαία βάζε, πξνθεηκέλνπ ην θνηλφ λα αμηνινγεί ηελ πξφνδν ηνπ
Σρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο.
Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο κε βάζε ηνπο πην πάλσ δείθηεο εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη
ηξηκεληαία ζεκεηψκαηα πξνο ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Σπλεξγαηηθνχ Πηζησηηθνχ Τνκέα ηφζν ζε επίπεδν νκίινπ
θαζψο θαη γηα θάζε ΣΠΗ μερσξηζηά. Δπίζεο ππνβάιινληαη ζεκεηψκαηα ζρεηηθά κε ηελ
πινπνίεζε ηνπ Σρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο.
4.7 ρέδην Γξάζεο
Σην επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην ηνπ Ηνπιίνπ 2014 αλαθαίξεην κεηαμχ άιισλ φηη ε ΣΚΤ
ζα έπξεπε λα ππνβάιεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέρξη ην ηέινο Απγνχζηνπ ηνπ ηδίνπ
έηνπο πξνθαηαξηηθφ Σρέδην Γξάζεο (draft action plan) θαη ε ηειηθή κνξθή ηνπ ζα
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έπξεπε λα ππνβιεζεί κέρξη ηηο 15 Σεπηεκβξίνπ 2014. Σην ζρέδην θαιχπηνληαη νη πην
θάησ ηνκείο:
α) Γηαρείξηζε Καζπζηεξήζεσλ,
β) Γηαρείξηζε Σπζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο,
γ) Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε,
δ) Δλίζρπζε ηεο Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο.
Δπίζεο, ην επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην αλέθεξε φηη κέρξη ηα ηέιε Σεπηεκβξίνπ, ε ΣΚΤ
έπξεπε λα αλαπηχμεη κηα μεθάζαξε, απνηειεζκαηηθή θαη ζαθή επηθνηλσληαθή πνιηηηθή.
Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο είρε άκεζε εκπινθή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εηνηκαζίαο, ηεο
αμηνιφγεζεο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο ηνπ Τνκέα απφ ηα αξρηθά
ζηάδηα εηνηκαζίαο ηνπ κέρξη θαη ηελ απνζηνιή ηνπ.
Ζ εηνηκαζία ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο μεθίλεζε απφ ηηο αξρέο Απγνχζηνπ 2014 κε ηελ
ππνβνιή πξνζρεδίνπ ζηελ Τξφηθα, ζηηο 29 ηνπ ίδηνπ κήλα. Τν ηειηθφ Σρέδην Γξάζεο
ππνβιήζεθε ζηελ Τξφηθα ζηηο 15 Σεπηεκβξίνπ 2014.
Τα θπξηφηεξα ζεκεία θαη νη πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο έρνπλ σο
αθνινχζσο:
(α) Γηαρείξηζε Καζπζηεξήζεσλ
Όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ Καζπζηεξήζεσλ, νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ
ην επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην είλαη:




Απφ ηελ 1ελ Ννεκβξίνπ 2014, κε βάζε ην Σρέδην Γξάζεο πνπ ππφβαιε ε
ΣΚΤ, ε δηαρείξηζε φισλ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαζψο θαη ε
αλαδηάξζξσζε ησλ δαλείσλ (αλεμαξηήησο εάλ είλαη εμππεξεηνχκελα ή κε) ζα
έπξεπε λα είραλ πεξηέιζεη θάησ απφ ηελ Κεληξηθή Μνλάδα Γηαρείξηζεο
Καζπζηεξήζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην πξνζσπηθφ ησλ ΣΠΗ πνπ εκπιέθεηαη
ζηε δηαρείξηζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ππάγεηαη απεπζείαο ζηελ ΚΜΓΚ. Δπίζεο
έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή εληαία πνιηηηθή δηαρείξηζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ
θαζπζηεξεκέλσλ δαλείσλ .
Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ ΣΚΤ, ππέβαιε ζρεηηθφ
αίηεκα κέζσ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πξνο ην ΓΝΤ γηα παξνρή
ηερλνθξαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηα ζέκαηα ηεο δηαρείξηζεο κε
εμππεξεηνχκελσλ ρνξεγήζεσλ θαη εηαηξηθήο εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο.

(β) Γηαρείξηζε πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο
Τν επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην απαηηνχζε ηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
Πιεξνθφξεζεο (ΜΗS) κε ζηφρν ηελ παξνρή θαηάιιεισλ θαη νξζψλ πιεξνθνξηψλ
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πξνο ηελ αλψηεξε εθηειεζηηθή δηεχζπλζε ψζηε λα ιακβάλεη έγθαηξα ηηο δένπζεο
απνθάζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηβάιιεηαη ε αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ
πιεξνθνξηθήο (IT) θαη πιήξεο ελζσκάησζε ηεο Σπλεξγαηηθήο Δηαηξείαο
Μεραλνγξάθεζεο (ΣΔΜ) ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο ΣΚΤ. Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζε
ζπλεξγαζία κε ηε ΣΚΤ πξνρψξεζε ζηελ εηνηκαζία λνκνζρεδίνπ ηξνπνπνίεζεο ηεο
Σπλεξγαηηθήο Ννκνζεζίαο πνπ λα επηηξέπεη ηελ ζπγρψλεπζε ηεο ΣΔΜ κε ηελ ΣΚΤ.
Πεξαηηέξσ, ε ΣΚΤ αλάζεζε ζηνλ νίθν KPMG λα δηελεξγήζεη ζρεηηθή κειέηε. Τνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2015 ππνβιήζεθαλ ζηε ΣΚΤ ηα πξνθαηαξηηθά επξήκαηα θαη ζηνηρεία ηνπ
Σρεδίνπ Γξάζεο γηα αληηκεηψπηζε ησλ ειιείςεσλ πνπ εληνπίζηεθαλ. Τν έξγν
νινθιεξψζεθε ηέινο Μαξηίνπ 2015. Ζ ΣΚΤ ππέβαιε ζηνλ Δπξσπατθφ Δπνπηηθφ
Μεραληζκφ ζρέδην δξάζεο γηα πινπνίεζε ησλ εηζεγήζεσλ ηεο KPMG κε βάζε ηα
πνξίζκαηα ηεο κειέηεο.
(γ) Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε
Οη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην αλαθνξηθά κε ηελ
Δλίζρπζε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηχρνπλ εθαξκνγήο
είλαη:





Δλίζρπζε ησλ θαλνληζκψλ δηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα απνθεχγνληαη
παξάιιειεο δνκέο ιήςεο απνθάζεσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο
ηθαλφηεηαο.
Ξεθάζαξνο δηαρσξηζκφο ηνπ ξφινπ κεηαμχ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη κε
εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο ΣΚΤ.
Αλαζεψξεζε ηεο νδεγίαο ζχλδεζεο ησλ ΣΠΗ κε ηνλ Κεληξηθφ Φνξέα, κε ζηφρν
ηε δηαζθάιηζε ηνπ επνπηηθνχ ξφινπ ηεο ΣΚΤ, θαζψο θαη ηεο πηζηήο εθαξκνγήο
ηεο πνιηηηθήο θαη νδεγηψλ ηεο ΣΚΤ απφ φια ηα ΣΠΗ.

Γηα ην ζθνπφ απηφ ε ΣΚΤ εμέδσζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014 «Καλνληζκνχο Οξγάλσζεο θαη
Λεηηνπξγίαο» ηεο ΣΚΤ θαη ησλ ΣΠΗ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπείαο ηεο ΣΚΤ.
(δ) Δλίζρπζε Γηνηθεηηθήο Ιθαλόηεηαο
Ζ δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Τνκέα ζα έπξεπε λα ελδπλακσζεί, κέρξη ηα ηέιε Ννεκβξίνπ
2014.Οη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο έρνπλ
βειηησζεί ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ αθξηβείο θαη έγθαηξεο πιεξνθνξίεο πξνο
ζηελ αλψηαηε εθηειεζηηθή δηεχζπλζε. Δπίζεο έρνπλ ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε, ε
πξφζιεςε νηθνλνκηθνχ δηεπζπληή, λένπ ππεχζπλνπ ινγηζηεξίνπ θαζψο θαη ν
εθζπγρξνληζκφο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ε πεξεηαίξσ ζηειέρσζε ηεο Γηεχζπλζεο. Ζ
Δπηηξνπεία ηεο ΣΚΤ έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζηε κίζζσζε ππεξεζηψλ απφ ηνλ δηεζλή
ζπκβνπιεπηηθφ νίθν Boston Consulting Group (BCG), γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ
εθζπγρξνληζκέλνπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπλεξγαηηζκνχ ζηε βάζε πεηπρεκέλσλ
επξσπατθψλ κνληέισλ. Ζ ΣΚΤ ζθνπεχεη ζε επαλαθαζνξηζκφ ηεο λέαο εηαηξηθήο
ζηξαηεγηθήο θαη ηελ αλάδεημε εθείλσλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη αληαγσληζηηθψλ
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πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη ν Σπλεξγαηηζκφο, έηζη ψζηε ζηξαηεγηθά θαη νξγαλσηηθά
ηνπνζεηεκέλνο λα επηηειέζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία.
(ε) Δπηθνηλσληαθή Πνιηηηθή
Σχκθσλα κε ην επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην, ε ΣΚΤ έπξεπε λα αλαπηχμεη μεθάζαξε,
απνηειεζκαηηθή θαη ζαθή επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
θαηάζηαζε ζην ηνκέα θαη ηελ πξφνδν ζηηο αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ θαζψο επίζεο θαη
εθαξκνγή εληαίαο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ γηα φιν ηνλ Τνκέα.
Ζ νινθιήξσζε ηεο δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο ζηνρεπκέλεο επηθνηλσληαθήο
ζηξαηεγηθήο απφ ηε ΣΚΤ έγηλε ην Ννέκβξην ηνπ 2014.
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηεζη αληνρήο μεθίλεζε εληαηηθή
εθζηξαηεία ζηα κέζα ελεκέξσζεο πνπ ζθνπφ είρε ηελ αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ
θνηλνχ. Δπίζεο, έρεη δεκηνπξγεζεί «Μεραληζκφο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο» κε ζηφρν ηε
ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Τν λέν ινγφηππν ηεο λέαο Δηαηξηθήο Ταπηφηεηαο
ηνπ Σπλεξγαηηζκνχ νξηζηηθνπνηήζεθε θαη παξνπζηάζηεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2014. Σηα
κέζα Γεθεκβξίνπ μεθίλεζε εληαηηθή εθζηξαηεία ζε φια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα
πξνψζεζε ηεο λέαο Δηαηξηθήο ηαπηφηεηαο.
4.8 Γεληθέο πλειεύζεηο ΚΣ θαη ΠΙ:
Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο εθπξνζσπεί ηε Γεκνθξαηία σο πιεηνςεθηθφο κέηνρνο, κε πιήξε
δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο ΣΚΤ, ε νπνία ππνρξενχηαη λα ζηέιιεη ζηε
Μνλάδα έγθαηξα ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη άιιεο
πιεξνθνξίεο πξηλ απφ ηηο Δηήζηεο Γεληθέο Σπλειεχζεηο, ψζηε λα παξέρεηαη ρξφλνο ζηε
Μνλάδα γηα λα δεηήζεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο/ πιεξνθνξίεο.
Ζ ΣΚΤ θαηά ην έηνο 2014, πξαγκαηνπνίεζε κηα Δηδηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ζηηο
28/02/2014 κε ζέκα ηε γεληθή ηξνπνπνίεζε ησλ Δηδηθψλ Καλνληζκψλ ηεο. Σηηο
22/10/2014 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο ΣΚΤ κε θχξηα ζέκαηα ηα
αθφινπζα:
 Αλάγλσζε ηεο Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπείαο, ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο,
ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ θαη Λνηπψλ Σπλνιηθψλ Δζφδσλ θαη ηεο
Έθζεζεο ησλ Διεγθηψλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013.
 Έγθξηζε ησλ πην πάλσ Λνγαξηαζκψλ
 Γηνξηζκφο εγθεθξηκέλσλ ειεγθηψλ νη νπνίνη ζα πξνέβαηλαλ ζηνλ έιεγρν ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2014.
Δπίζεο, εθπξφζσπνη ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο παξέζηεζαλ ζηελ Δθινγηθή Γεληθή
Σπλέιεπζε ηεο Σπλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Δηαηξείαο Σπκκεηνρψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηηο 2/5/2014.
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Δθπξφζσπνη ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο ζπκκεηείραλ σο παξαηεξεηέο ζηηο Δηδηθέο
Γεληθέο Σπλειεχζεηο θαη ζηηο Δηήζηεο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ησλ 18 ΣΠΗ. Πην ζπγθεθξηκέλα
θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην θαη Απξίιην ηνπ έηνπο 2014 ζπγθιήζεθαλ Δηδηθέο Γεληθέο
Σπλειεχζεηο ησλ 18 λέσλ ΣΠΗ κε ηα αθφινπζα ζέκαηα:
 Δπηθχξσζε ηεο λέαο Δπηηξνπείαο
 Γηνξηζκφο Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ
Σηε ζπλερεία, θαηά ηνλ κήλα Οθηψβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ
ζεζκνχ 30 ησλ πεξί Σπλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Θεζκψλ ηνπ 1987, ζπγθιήζεθαλ νη
Δηήζηεο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ησλ 18 λέσλ ΣΠΗ κε θχξηα ζέκαηα ηα αθφινπζα:
 Αλάγλσζε ηεο Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπείαο, ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο,
ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ θαη Λνηπψλ Σπλνιηθψλ Δζφδσλ θαη ηεο
Έθζεζεο ησλ Διεγθηψλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013.
 Έγθξηζε ησλ πην πάλσ Λνγαξηαζκψλ
 Γηνξηζκφο εγθεθξηκέλσλ ειεγθηψλ νη νπνίνη ζα πξνέβαηλαλ ζηνλ έιεγρν ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2014.
Τέινο ζηηο 4 Μαξηίνπ 2015 ζπγθιήζεθαλ Δηδηθέο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ησλ 18 λέσλ ΣΠΗ
κε θχξην ζέκα ηελ ηξνπνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ άξζξσλ ησλ Δηδηθψλ Καλνληζκψλ.
4.9 Σξνπνπνηήζεηο Ννκνζεζηώλ
Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο πξνρψξεζε ζηελ εηνηκαζία αξηζκνχ ηξνπνπνηήζεσλ δηαθφξσλ
λνκνζεζηψλ κεηά απφ δηαβνχιεπζε πνπ είρε κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Τα
ηξνπνπνηεηηθά λνκνζρέδηα, ν ζθνπφο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαζψο θαη ην ζηάδην πνπ
βξίζθεηαη ε θάζε λνκνζεζία έρνπλ σο αθνινχζσο:
(α) Ο πεξί πλεξγαηηθώλ Δηαηξεηώλ (Σξνπνπνηεηηθόο) (Αξ. 1) Νόκνο ηνπ 2015
Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο πξνρψξεζε ζηε ηξνπνπνίεζε ησλ πεξί Σπλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ
Νφκσλ ηνπ 1985 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2014 ζηα πιαίζηα θπξίσο ηεο εθαξκνγήο πξνλνηψλ
ηνπ Μλεκνλίνπ κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Τξφηθαο πνπ αθνξνχλ ηελ
κεηαθνξά ηεο Σπλεξγαηηθήο Δηαηξείαο Μεραλνγξαθήζεσο (ΣΔΜ) Ληδ ζηελ νξγαλσηηθή
δνκή ηεο Σπλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο Ληδ (ΣΚΤ). Δπίζεο ηξνπνπνηείηαη ν βαζηθφο
λφκνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δαλεηνδφηεζε θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ είλαη κέιε
ησλ ΣΠΗ κε εγγχεζε ηηο θαηαζέζεηο ηνπο.
Τν λνκνζρέδην απνζηάιεθε ζηηο 19/1/2015 ζηελ Ννκηθή Υπεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο γηα
λνκνηερληθφ έιεγρν.
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(β) Ο πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ
(Σξνπνπνηεηηθόο) (Αξ.1) Νόκνο ηνπ 2015

θαη

πλαθώλ

Θεκάησλ

Σηηο 9 Σεπηεκβξίνπ 2014, δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ν
πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη Σπλαθψλ ζεκάησλ (Τξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο
ηνπ 2014. Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ πην πάλσ Νφκνπ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ιφγσ
ηνπ φηη θάλεη ζρεδφλ αδχλαηε ηφζν λνκηθά φζν θαη πξαθηηθά ηελ πινπνίεζε απφ ηελ
ΣΚΤ θνηλήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζεσξείηαη απαηηνχκελε δξάζε ηφζν κέζα
απφ ην Μλεκφλην φζν θαη κέζα απφ ην Σρέδην Αλαδηάξζξσζεο θαη ηνλ Καηάινγν ησλ
Γεζκεχζεσλ πνπ ζπλππφγξαςε ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία.
Γηα ην ιφγν απηφ, ε Μνλάδα έρεη πξνρσξήζεη ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ννκνζρεδίνπ. κε
ζθνπφ ηελ παξνρή κεηαβαηηθήο δηάηαμεο ζηελ ΣΚΤ (έλα κήλα κεηά πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρχ
ν Νφκνο) ψζηε λα θαζνξίζεη ηα λέα βαζηθά επηηφθηα γηα νιφθιεξν ηνλ Τνκέα,
λννπκέλνπ φηη ην ζπλνιηθφ επηηφθην ησλ δαλείσλ δελ ζα ππεξβαίλεη απηφ πνπ ίζρπε
κέρξη ηηο 9 Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2014. Ο θαζνξηζκφο ησλ επηηνθίσλ ζα δεκνζηεπηεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΣΚΤ, ησλ 18 ΣΠΗ θαζψο θαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν κφλν γηα απηή ηελ
θνξά ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ε γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο φινπο ηνπο νθεηιέηεο.
Τν λνκνζρέδην απνζηάιεθε ζηηο 6 Απξηιίνπ 2015 ζηελ Ννκηθή Υπεξεζία ηεο
Γεκνθξαηίαο γηα λνκνηερληθφ έιεγρν.
(γ) Σξνπνπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
Οξγαληζκνύ Υξεκαηνδνηήζεσο ηέγεο.
Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο πξνρψξεζε κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ ΚΤΚ θαη ηνλ
Οξγαληζκφ Φξεκαηνδνηήζεσο Σηέγεο ζηελ ηξνπνπνίεζε αξηζκνχ λνκνζεζηψλ πνπ
δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ Φξεκαηνδνηήζεσο Σηέγεο. Σθνπφο ησλ
πξνηεηλφκελσλ λνκνζρεδίσλ είλαη:
(Η) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί Οξγαληζκνχ Φξεκαηνδνηήζεσο Σηέγεο Νφκνπ ηνπ

1980 έσο 2005 έηζη ψζηε ηα ζέκαηα εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο (Γηνξηζκφο θαη
Λεηηνπξγία Γηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ) λα ζπλάδνπλ κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί
Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκνπ θαη ησλ εθάζηνηε νδεγηψλ ηεο
Κεληξηθήο Τξάπεδαο Κχπξνπ θαζψο θαη κε ηνλ πεξί ηεο Σχζηαζεο θαη
Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο ηεο Σπκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
ζηελ Ηδηνθηεζηαθή Γνκή Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκν.
(ΗΗ) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4α ηνπ πεξί ηεο Απαγφξεπζεο Πιήξσζεο Κελψλ
Θέζεσλ ζην Γεκφζην θαη ζηνλ Δπξχηεξν Γεκφζην Τνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο)
Νφκν ηνπ 2013 έηζη ψζηε λα κελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ ν
Οξγαληζκφο Φξεκαηνδνηήζεσο Σηέγεο.
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(ΗΗΗ) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ησλ πεξί Οξηζκέλσλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Γηνξηζκφ Γηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ) Νφκνη ηνπ
1988 έσο 2013, κε ηελ δηαγξαθή απφ απηφ ηνπ πεξί Οξγαληζκνχ
Φξεκαηνδνηήζεσο Σηέγεο Νφκνπ.
Τα λνκνζρέδηα απνζηάιεθαλ ζηηο 23/3/2015 ζηελ Ννκηθή Υπεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο
γηα λνκνηερληθφ έιεγρν.
4.10 Πιαίζην πλεξγαζίαο (Relationship
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ΚΣ

Framework

Agreement)

κεηαμύ

Σην Μλεκφλην Σπλαληίιεςεο πνπ ππνγξάθεθε κεηά ηε δεχηεξε αμηνιφγεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Τξφηθα, ηέζεθε σο πξναπαηηνχκελε ελέξγεηα ε ππνγξαθή ελφο
Πιαηζίνπ Σπλεξγαζίαο (Relationship Framework Agreement), ην νπνίν ζα θαζφξηδε ηε
ζρέζε κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο σο ηνπ θχξηνπ κεηφρνπ θαη ηεο ΣΚΤ.
Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο, βαζηδφκελε ζε παξφκνηα Πιαίζηα Σπλεξγαζίαο πνπ
ππνγξάθεθαλ ζε άιιεο ρψξεο πνπ είλαη θάησ απφ Πξφγξακκα Σηήξημεο (Ηξιαλδία,
Διιάδα) εηνίκαζε ην ζρεηηθφ Πιαίζην, ην νπνίν αθνχ δηαβνπιεχηεθε κε ηε ΣΚΤ θαη ηε
ΚΤΚ, έιαβε θαη ηε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ Τξφηθα. Τν Πιαίζην Σπλεξγαζίαο
ππνγξάθεθε ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζα είλαη ζε ηζρχ γηα φζν δηάζηεκα ε
Γεκνθξαηία είλαη κέηνρνο ηεο ΣΚΤ. Βαζηθή αξρή ηνπ Πιαηζίνπ Σπλεξγαζίαο είλαη φηη ε
Γεκνθξαηία δελ ζα έρεη νπνηαδήπνηε άκεζε εκπινθή ζηηο εξγαζίεο ηεο ΣΚΤ (day to day
business).
Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο κε βάζε ην επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην ζα πξέπεη λα
πξνρσξήζεη κέρξη ηα ηέιε Απξηιίνπ 2015, ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πιαηζίνπ Σπλεξγαζίαο.
Τν λέν Πιαίζην Σπλεξγαζίαο φηαλ απηφ ηξνπνπνηεζεί ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
4.11 Γηάθνξα
Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κέζσ ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο απέζηεηιε ηνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 2015, αίηεκα πξνο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν (ΓΝΤ) γηα ηελ παξνρή ηερληθήο
βνήζεηαο πξνο ηελ ΣΚΤ γηα ηα ζέκαηα ηεο δηαρείξηζεο κε εμππεξεηνχκελσλ
ρνξεγήζεσλ θαη εηαηξηθήο εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Τν θιηκάθην ηνπ ΓΝΤ
επηζθέθζεθε ηελ Κχπξν ηελ πεξίνδν 25/2/2015 – 9/3/2015, θαη εηνίκαζε ζρεηηθή έθζεζε
ηελ νπνία θαη απέζηεηιε ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηηο 30 Μαξηίνπ 2015..
Σχκθσλα κε ην άξζξν 13 (7) ηνπ Γηαηάγκαηνο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε βάζε ηνλ
πεξί ηεο Αλαδηάξζξσζεο ησλ Φξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ Νφκν θαη ηνπ άξζξνπ
7 (ε) ηνπ Νφκνπ, πνπ πξνλνεί ηε Σχζηαζε θαη ιεηηνπξγία Μνλάδαο Γηαρείξηζεο ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ησλ Πηζησηηθψλ
23

Ηδξπκάησλ, εθπξφζσπνο ηεο Μνλάδαο, ζπκκεηέρεη σο παξαηεξεηήο ρσξίο δηθαίσκα
ςήθνπ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Δπηηξνπείαο ηεο ΣΚΤ ή / θαη ζηηο ζπλεδξίεο ησλ Δπηηξνπεηψλ
ησλ ΣΠΗ. Δπίζεο ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο έρεη άκεζν ξφιν ζηηο δηαβνπιεχζεηο κε ηελ
Τξφηθα γηα ηα ζέκαηα ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ Σπλεξγαηηθνχ
Πηζησηηθνχ Τνκέα.
5. Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ Σνκέα
Έηνο 2013.
Σηηο 2 Ηνπιίνπ 2014 δεκνζηεπηήθαλ γηα πξψηε θνξά νη Δμειεγκέλνη Δλνπνηεκέλνη
Οηθνλνκηθνί Λνγαξηαζκνί ηνπ ΣΠΤ θαη ηεο ΣΚΤ γηα ην έηνο 2013. Σεκεηψλεηαη φηη
εηνηκάζηεθαλ θαη νη νηθνλνκηθνί ινγαξηαζκνί γηα θάζε έλα απφ ηα 18 ΣΠΗ. Σχκθσλα κε
ηνπο Δμειεγκέλνπο Δλνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο γηα ην έηνο 2013, ν Τνκέαο είρε
θέξδνο απφ εξγαζίεο πξηλ ηηο πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε €273,6 εθ..
Ζ θαζαξή δεκηά γηα ην έηνο 2013 ήηαλ €1.697,7 εθ. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ζηε δεκηά
νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηεο πξφβιεςεο γηα απνκείσζε ησλ δαλείσλ θαη άιισλ
ρνξεγήζεσλ. Οη πξνβιέςεηο γηα ην έηνο 2013 αλήιζαλ ζην €1.868,7 εθ. ζε ζχγθξηζε κε
€173,7 εθ. ην 2012.
Πξώην Δμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2014.
Σηηο 16 Οθησβξίνπ 2014 αλαξηήζεθαλ ζηελ Ηζηνζειίδα ηεο ΣΚΤ νη Δμειεγκέλνη
Δλνπνηεκέλνη Οηθνλνκηθνί Λνγαξηαζκνί ηνπ Οκίινπ (ΣΚΤ, 18 ΣΠΗ θαη 12 Σπλεξγαηηθψλ
Δηαηξεηψλ ηνπ κε πηζησηηθνχ ηνκέα) γηα ην πξψην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ
2014. Σχκθσλα κε ηνπο εμειεγκέλνπο ινγαξηαζκνχο ν ΣΠΤ παξνπζίαζε θέξδνο απφ
εξγαζίεο πξηλ ηηο πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε €117εθ. Τα θαζαξά θέξδε κεηά ηελ
αθαίξεζε ησλ πξνβιέςεσλ ήηαλ €85,6εθ.
Έηνο 2014
Σχκθσλα κε ηνπο κε Δμειεγκέλνπο Δλνπνηεκέλνπο Λνγαξηαζκνχο γηα ην έηνο 2014, ν
Τνκέαο παξνπζίαζε ζε ελνπνηεκέλε βάζε θαζαξά θέξδε χςνπο €41,2 εθ.Ζ θαζαξή
θεξδνθνξία πξνθχπηεη παξά ηελ πξφλνηα γηα επηπιένλ πξνβιέςεηο νη νπνίεο
αλεβάδνπλ ην ζχλνιν ησλ ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ ζηα €2,97
δηο. Με βάζε ηηο ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 ν δείθηεο
πξνβιέςεσλ πξνο δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ αλέξρεηαη ζην 44,3%
ελψ ν δείθηεο πξνβιέςεσλ πξνο κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ζην 40,6%.
Τα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο αλήιζαλ ζε €378,4 εθ. ζε ζρέζε κε €411,7 εθ ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληά ελψ ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ εζφδσλ αλήιζε ζηα €392,3 εθ. ζε
ζρέζε κε €377,8 εθ. ζηηο 31/12/2013. Τν θέξδνο απφ εξγαζίεο δηακνξθψζεθε ζηα €192
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εθ. ζε ζρέζε κε €174,3 εθ. ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν ζεκεηψλνληαο εηήζηα
αχμεζε 10,15%.
Ο δείθηεο έμνδα πξνο έζνδα δηακνξθψζεθε ζην 37,4% ζε ζρέζε κε 40,6% ηελ πεξζηλή
πεξίνδν, σο απνηέιεζκα ησλ πνιχ ζεκαληηθψλ εμνηθνλνκήζεσλ πνπ επηηεπρζήθαλ
ηφζν ζην θφζηνο πξνζσπηθνχ φζν θαη ζην ζχλνιν ησλ άιισλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ.
Σεκεηψλεηαη φηη ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηνπ 2014 πεξηιακβάλνπλ έθηαθηε ρξέσζε χςνπο
€24 εθ. πνπ αθνξά έμνδα ζρεηηδφκελα κε ην ζρέδην πξφσξεο αθππεξέηεζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ εθαξκφζηεθε θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν.
Τν ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζκνχ αλήιζε ζηηο 31/12/2014 ζηα €13,94 δηο θαη πεξηιακβάλεη
ζχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ χςνπο €1,25 δηο δηακνξθψλνληαο ηνλ δείθηε θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο ζην 13,5%.
Τα δάλεηα θαη άιιεο ρνξεγήζεηο αλέξρνληαη ζηα €10,1 δηο κεηά ηηο πξνβιέςεηο ζε ζρέζε
κε €10,8 δηο ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, απνηππψλνληαο ηελ πξνζπάζεηα απνκφριεπζεο
ησλ θππξηαθψλ λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Τα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ
90 εκεξψλ αλέξρνληαη ζηα €6,7 δηο, πνζνζηφ 51,1% επί ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ
ελψ ν δείθηεο κε εμππεξεηνχκελσλ ρνξεγήζεσλ βξηζθφηαλ ζηηο 31/12/2014 ζην 55,8%.
Οη επελδχζεηο πνπ θαηέρνληαη κέρξη ηελ ιήμε αλέξρνληαη ζε €2,4 δηο θαη πεξηιακβάλνπλ
ην νκφινγν χςνπο €1,5 δηο πνπ παξαρσξήζεθε απφ ηνλ ESM γηα αλαθεθαιαηνπνίεζε
ηνπ Σπλεξγαηηζκνχ ηνλ Απξίιην ηνπ 2014. Τν ππφινηπν πνζφ αθνξά γξακκάηηα ηνπ
Κππξηαθνχ Γεκνζίνπ (ΚΟΦΑ).
Οη θαηαζέζεηο θαη άιινη ινγαξηαζκνί πειαηψλ αλέξρνληαη ζε €12,4 δηο κεησκέλεο ζε
ζρέζε κε ην 2013 (€13,5 δηο), σο απνηέιεζκα ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνπ
βηψλεη ε ρψξα καο θαη θαηαγξάθεηαη απφ ηελ κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηελ
δηαδηθαζία απνκφριεπζεο ησλ θππξηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ.
6. Απνηειέζκαηα ηεο Παλεπξσπατθήο Άζθεζεο Αμηνιόγεζεο ηεο Πνηόηεηαο ηνπ
Δλεξγεηηθνύ (Asset Quality Review) θαη Αληνρήο ζε Πξνζνκνηώζεηο Αθξαίσλ
Καηαζηάζεσλ (Stress Test) ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Ζ αλάιεςε ηεο επνπηείαο ησλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο Δπξσδψλεο απφ ηνλ Δληαίν
Δπνπηηθφ Μεραληζκφ ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 2014, ζε ζπλάξηεζε κε ηα εξσηεκαηηθά πνπ
ηέζεθαλ απφ ηηο αγνξέο σο πξνο ηελ επξσζηία ηνπ Δπξσπατθνχ Τξαπεδηθνχ Τνκέα,
είραλ θαηαζηήζεη απαξαίηεηε ηελ δηελέξγεηα επξείαο Παλεπξσπατθήο Άζθεζεο
Αμηνιφγεζεο ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Δλεξγεηηθνχ (Asset Quality Review) θαη Αληνρήο ζε
Πξνζνκνηψζεηο Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ (Stress Test), ησλ Τξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ ζηηο
ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ηα νπνία θξίζεθαλ σο ζπζηεκηθά.
Σηφρνο ηεο άζθεζεο, ε νπνία θάιπςε 123 πηζησηηθά ηδξχκαηα απφ φιεο ηηο ρψξεο κέιε
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη 7 ζπγαηξηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα εθηφο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαη επξσζηίαο ηνπο, γηα
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ηελ πεξίνδν 2014 - 2016. Όζνλ αθνξά ηελ Κχπξν, ζηελ, άζθεζε, ζπκκεηείραλ 4
πηζησηηθά ηδξχκαηα, κεηαμχ απηψλ θαη ε Σπλεξγαηηθή Κεληξηθή Τξάπεδα Ληδ. Καηά ηνλ
ηειεπηαίν ρξφλν, ηα ηδξχκαηα απηά, είραλ ιάβεη πξνιεπηηθά κέηξα γηα πεξαηηέξσ
ελδπλάκσζε ηεο θεθαιαηνπρηθήο ηνπο επάξθεηαο. Γηα λα ζεσξείηαη φηη κηα ηξάπεδα έρεη
επηηχρεη ζηελ Παλεπξσπατθή άζθεζε έρνπλ ηεζεί φξηα ζηα βαζηθά πξσηνβάζκηα
θεθάιαηα (Core Tier 1) απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα (ΔΚΤ) θαη ηελ
Δπξσπατθή Αξρή Τξαπεδψλ (ΔΑΤ), σο αθνινχζσο:
(α) Άζθεζε Αμηνιφγεζεο ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Δλεξγεηηθνχ (Asset Quality Review) –
8% Core Tier 1.
(β) Βαζηθφ ζελάξην Άζθεζεο Αληνρήο ζε Πξνζνκνηψζεηο Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ
(Stress Test) – 8% Core Tier 1.
(γ) Αθξαίν ζελάξην Άζθεζεο Αληνρήο ζε Πξνζνκνηψζεηο Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ
(Stress Test) – 5,5% Core Tier 1.
Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε, αθνχ
ππνινγηζζεί ε αλαθεθαιαηνπνίεζεο πνπ ήδε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2014, γηα ην
Σπλεξγαηηθφ Πηζησηηθφ Τνκέα έρνπλ σο αθνινχζσο:
CET1-(AQR) %

13,6%

CET1 βαζηθφ ζελάξην %

14,1%

CET1 αθξαίν ζελάξην

9,3%

Πιεφλαζκα Κεθαιαίσλ

€331εθ

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πην πάλσ πίλαθα, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ
έγηλαλ θαηά ην έηνο 2014, γηα ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο ΣΚΤ, ηα
απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε Σπλεξγαηηθή Κεληξηθή Τξάπεδα, μεπεξλά ηα φξηα ησλ
βαζηθψλ πξσηνβάζκησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ ΔΚΤ θαη ηελ ΔΑΤ θαη ζηηο
3 θαηεγνξίεο ηεο άζθεζεο κε ζεκαληηθά πεξηζψξηα αζθάιεηαο. Με βάζε ηα
απνηειέζκαηα απηά, ε ΣΚΤ δελ ρξεηάζηεθε πεξαηηέξσ ζηήξημε απφ ην θξάηνο.
7. Δληαίνο Δπνπηηθόο Μεραληζκόο
Σηηο 4 Ννεκβξίνπ 2014, ηέζεθε ζε εθαξκνγή. ε ιεηηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ
Μεραληζκνχ (ΔΔΜ), πνπ έρεη σο ζηφρν: (i) λα εμαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
επξσζηία ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη (ii) λα εληζρχζεη ηελ νηθνλνκηθή
νινθιήξσζε θαη ζηαζεξφηεηα ζηελ Δπξψπε. O EEM επί ηνπ παξφληνο ζα ειέγρεη
άκεζα ηηο 130 πην ζεκαληηθέο ηξάπεδεο ηεο επξσδψλεο, κεηαμχ απηψλ θαη ηελ ΣΚΤ.
Πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Μεραληζκνχ, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα
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(ΔΚΤ), ζηε βάζε ζρεηηθνχ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ, απνθάζηζε λα δηεμάγεη, ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο, ζπλνιηθή αμηνιφγεζε θαζ’ φζνλ αθνξά ηελ
επξσζηία ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ηεο θεξεγγπφηεηάο ηνπο νχησο ψζηε λα
δηαζθαιίζεη φηη νη ηξάπεδεο πνπ ζα ηεζνχλ θάησ απφ ηελ άκεζε επνπηεία ηεο ζα είλαη
πγηείο θαη επαξθψο θεθαιαηνπνηεκέλεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληέμνπλ αθξαίεο
καθξννηθνλνκηθέο αξλεηηθέο εμειίμεηο
Ο ΔΔΜ απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Οηθνλνκηθήο
θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ ΔΔΜ απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο
ηξαπεδηθήο έλσζεο ζηελ ΔΔ θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Δληαίν
Μεραληζκφ Δμπγίαλζεο. Σηνλ ΔΔΜ, ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα επνπηηθά
θξηηήξηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα φισλ ησλ ζπζηεκηθψλ
ηξαπεδψλ ηεο επξσδψλεο, έρεη πιένλ ε ΔΚΤ. Οη εζληθέο επνπηηθέο αξρέο φκσο ζα
ζπλερίζνπλ λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή επνπηεία,
πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο ΔΚΤ.
8. Μεηεμέιημε ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο
Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο κε βάζε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην δηαρεηξίδεηαη ηε ζπκκεηνρή ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ
ιάβεη θεθαιαηαθή ελίζρπζε, κε βάζε ηνπο πεξί ηεο Αλαδηάξζξσζεο
Φξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ Νφκσλ.
Γηα ζθνπνχο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζηα νπνία ε
Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζπκκεηέρεη ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
θαζψο θαη γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη θξαηηθέο εληζρχζεηο άιιεο απφ
ηελ θεθαιαηαθή ελίζρπζε, ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο πξνρψξεζε ζε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε
ηνπ πεξί ηεο Σχζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο ηεο Σπκκεηνρήο ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Ηδηνθηεζηαθή Γνκή Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ, Νφκνπ ηνπ
2013, έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα.
Σηηο 22/9/2014 εγθξίζεθε ηξνπνπνηεηηθφ λνκνζρέδην απφ ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην ην
νπνίν ππνβιήζεθε ζηελ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ζηηο 23/9/2014. Ζ ηξνπνπνίεζε
ηνπ πεξί ηεο Σχζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο ηεο Σπκκεηνρήο ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Ηδηνθηεζηαθή Γνκή Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ, Νφκνπ ηνπ
2013 έγηλε έηζη ψζηε ν Νφκνο λα θαιχπηεη εθηφο απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία
έιαβαλ ή αλακέλεηαη λα ιάβνπλ θεθαιαηαθή ελίζρπζε κε βάζε ηνλ πεξί ηεο
Αλαδηάξζξσζεο Φξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ Νφκν θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα
ζηα νπνία ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζπκκεηέρεη ζηελ ηδηνθηεζηαθή ηνπο δνκή κε βάζε
άιιν Νφκν. Ζ ζπδήηεζε ηνπ «πεξί ηεο Σχζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο
ηεο Σπκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Ηδηνθηεζηαθή Γνκή Πηζησηηθψλ
(Τξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2014» εθθξεκεί ζηελ αξκφδηα Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή.
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