ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου θα ήθελε να φέρει εις γνώση όλων των ενδιαφερόμενων
μερών την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Πράσινης Βίβλου για την Ένωση
Κεφαλαιαγορών και την παρουσίαση ενός σχεδίου – οροσήμου για να «ξεκλειδωθούν»
δυνατότητες χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και να τονωθεί η ανάπτυξη στα 28
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς
κεφαλαίων.
Η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποσκοπεί στην κατάργηση των φραγμών που εμποδίζουν τις
διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη
χρηματοδότηση. Το σημερινό περιβάλλον είναι δυσμενές για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν
να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες και σχετικά λιγότερο από τις κεφαλαιαγορές.
Σε άλλα μέρη του κόσμου συμβαίνει το αντίθετο. Παράδειγμα των δυνατοτήτων που θα
μπορούσε να προσφέρει μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά κεφαλαίων είναι ότι, εάν οι
αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων της ΕΕ ήταν σε τέτοιο βαθμό ανεπτυγμένες όσο στις ΗΠΑ,
κατά το διάστημα μεταξύ των ετών 2008 και 2013, περισσότερα από 90 δισεκατομμύρια ευρώ θα
ήταν διαθέσιμα για τις επιχειρήσεις.
Μέσα από την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί επίσης να απομακρύνει
τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε όσους χρειάζονται χρηματοδότηση να έχουν πρόσβαση σε
επενδυτές και να καταστήσει το σύστημα διοχέτευσης των πόρων αυτών —την αλυσίδα
επενδύσεων— όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό.
Στις 18 Φεβρουαρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τρίμηνη διαβούλευση, εκδίδοντας
σχετική Πράσινη Βίβλο, βάσει της οποίας θα καταρτίσει ένα Σχέδιο Δράσης για να «ξεκλειδώσει»
εξωτραπεζικές δυνατότητες χρηματοδότησης, ώστε οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να μπορούν να
προοδεύσουν και οι μεγαλύτερες εταιρείες να αναπτυχθούν περαιτέρω. Η Ένωση
Κεφαλαιαγορών είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που απαιτεί συνεχείς προσπάθειες επί πολλά
έτη. Είναι όμως δυνατό να επιτευχθεί ήδη πρόοδος σε ορισμένους τομείς κατά τους προσεχείς
μήνες.
Στόχος της Πράσινης Βίβλου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι να δώσει το έναυσμα για μια
συζήτηση σε όλη την ΕΕ σχετικά με τα πιθανά μέτρα για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας
αγοράς κεφαλαίων.
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει Σχέδιο
Δράσης το καλοκαίρι του 2015, το οποίο θα περιλαμβάνει έναν χάρτη πορείας καθώς και το
χρονοδιάγραμμα για την οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών έως το 2019.
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Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθορίσει τις
ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
• βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για όλες τις επιχειρήσεις καθώς και για έργα
υποδομής σε όλη την Ευρώπη,
• παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ, ώστε να μπορούν να αντλούν χρηματοδότηση εξίσου εύκολα
όπως και οι μεγάλες επιχειρήσεις,
• δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων με άρση των εμποδίων για τις διασυνοριακές
επενδύσεις,
• διαφοροποίηση της χρηματοδότησης της οικονομίας και μείωση του κόστους της άντλησης
κεφαλαίων.
Η Πράσινη Βίβλος ορίζει τις ακόλουθες βασικές αρχές που πρέπει να έχει μια Ένωση
Κεφαλαιαγορών:
• πρέπει να μεγιστοποιεί τα οφέλη των κεφαλαιαγορών για την οικονομία, την ανάπτυξη και την
απασχόληση,
• πρέπει να δημιουργεί μια ενιαία αγορά κεφαλαίων και για τα 28 κράτη μέλη, καταργώντας τα
εμπόδια στις διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ και αναπτύσσοντας ισχυρότερες συνδέσεις με
τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές,
• πρέπει να στηρίζεται σε στέρεες βάσεις χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, με ένα ενιαίο
εγχειρίδιο κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίοι θα εφαρμόζονται
αποτελεσματικά και με συνέπεια,
• πρέπει να εξασφαλίζει αποτελεσματικό βαθμό προστασίας των επενδυτών, και
• πρέπει να συμβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων από όλον τον κόσμο και να ενισχύει την
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
Στις 18 Φεβρουαρίου 2015 ξεκίνησαν επίσης δύο συμπληρωματικές διαβουλεύσεις για την
τιτλοποίηση «υψηλής ποιότητας» και την οδηγία περί ενημερωτικών δελτίων.
Επανεξέταση της οδηγίας περί ενημερωτικών δελτίων
Τα ενημερωτικά δελτία αποτελούν νομικά έγγραφα που χρησιμοποιούνται από εταιρείες για την
προσέλκυση επενδύσεων. Περιέχουν στοιχεία που βοηθούν τους επενδυτές να λαμβάνουν
τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Είναι όμως δαπανηρά και επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις
από την άποψη του διοικητικού φόρτου, καθώς συχνά απαιτούνται εκατοντάδες σελίδες
λεπτομερών στοιχείων. Αλλά και για τους επενδυτές μπορεί να είναι περίπλοκο να ανατρέχουν σε
υπερβολικά λεπτομερείς πληροφορίες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση για την οδηγία περί ενημερωτικών δελτίων, με
σκοπό να μπορούν οι επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ) να αντλούν κεφάλαια
ευκολότερα σε ολόκληρη την ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα αποτελεσματική προστασία για
τους επενδυτές. Βασικό στοιχείο θα είναι η μείωση των διοικητικών εμποδίων που ταλανίζουν τις
επιχειρήσεις. Η διαβούλευση, μεταξύ άλλων, θα εξετάζει τρόπους για την απλούστευση των
πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, το πότε ένα ενημερωτικό δελτίο
είναι απαραίτητο και πότε όχι, και το πώς μπορεί να εξορθολογιστεί η διαδικασία έγκρισης.
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Τιτλοποίηση (Securitisation)
Τιτλοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο δημιουργείται
με τη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων. Έτσι περισσότεροι επενδυτές είναι σε θέση να
αγοράζουν μερίδια των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η
ρευστότητα και να απελευθερώνονται κεφάλαια προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης. Μια
πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία σχετικά με την τιτλοποίηση «υψηλής ποιότητας» θα πρέπει να
διασφαλίζει υψηλά πρότυπα όσον αφορά τη διαδικασία, την ασφάλεια δικαίου και τη
δυνατότητα σύγκρισης των μέσων τιτλοποίησης χάρη στον υψηλότερο βαθμό τυποποίησης των
προϊόντων. Αυτό θα αυξήσει κυρίως τη διαφάνεια, τη συνοχή και τη διαθεσιμότητα των βασικών
πληροφοριών για τους επενδυτές, μεταξύ άλλων και στον τομέα των δανείων προς τις ΜΜΕ, ενώ
παράλληλα θα συμβάλει στην αύξηση της ρευστότητας. Θα διευκολύνει επίσης την έκδοση
τιτλοποιημένων προϊόντων και θα επιτρέπει στους θεσμικούς επενδυτές να επιδεικνύουν τη
δέουσα επιμέλεια για προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες τους όσον αφορά τη
διαφοροποίηση των στοιχείων ενεργητικού, την απόδοση και τη διάρκεια.
Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα
Η Πράσινη Βίβλος επιδιώκει επίσης να συγκεντρώσει απόψεις για την εξάλειψη άλλων εμποδίων
στην αποτελεσματική λειτουργία των αγορών μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, καθώς και για
τρόπους μείωσης του κόστους της δημιουργίας και της εμπορικής προώθησης επενδυτικών
κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ∙ τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης των επιχειρηματικών κεφαλαίων
και των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων∙ κατά πόσο θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά
στην Ένωση Κεφαλαιαγορών η λήψη στοχευμένων μέτρων στη νομοθεσία περί επιχειρήσεων,
αφερεγγυότητας και κινητών αξιών καθώς και στη φορολογία∙ και, τέλος, για τη μεταχείριση των
καλυμμένων ομολόγων, με ειδική διαβούλευση το 2015 σχετικά με ένα πιθανό πλαίσιο σε
επίπεδο ΕΕ.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μέχρι τις 13 Μαΐου 2015, μέσω των πιο κάτω ιστοσελίδων, κοινοποιώντας δε τις εν
λόγω απόψεις και στο Υπουργείο Οικονομικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
slivadiotou@cysec.gov.cy:
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital‐markets‐union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/prospectus‐directive/index_en.htm
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