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Σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά, αυτά
επηρεάστηκαν από την επίπτωση της συναλλαγής
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ), η
οποία άλλαξε το πρόσημο στο δημοσιονομικό ισοζύγιο φθάνοντας στο -3,5% του ΑΕΠ το πρώτο ενιάμηνο του 2018. Προσαρμοσμένο, όμως, ως προς
αυτή τη μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη, καταγράφηκε δημοσιονομικό πλεόνασμα 3,8% μέχρι τον
Νοέμβριο του 2018 με το πρωτογενές πλεόνασμα
να φθάνει στο 5,9%, σε σύγκριση με 2,4% και 4,8%
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Με βάση τα πιο
πάνω, το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε πορεία μείωσης. Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η
τάση που παρατηρείται πρόσφατα για αιτήματα
που αυξάνουν τις δημόσιες δαπάνες δεν πρέπει να
οδηγήσει σε παρεκτροπή.
Στην πορεία εξυγίανσης του εγχώριου χρηματοπιστωτικού τομέα το 2018 κυριάρχησε η απορρόφηση μέρους των εργασιών της ΣΚΤ από την
Ελληνική Τράπεζα και της μεταβίβασης των ΜΕΧ
της ΣΚΤ εκτός του τραπεζικού συστήματος. Ως αποτέλεσμα, τον Σεπτέμβριο του 2018 σημειώθηκε κατακόρυφη μείωση του επιπέδου των ΜΕΧ του τραπεζικού συστήματος, στην οποία συνέβαλαν επίσης
οι πωλήσεις ΜΕΧ και η αναταξινόμηση δανείων ως
χρεωστικών τίτλων διαθέσιμων προς πώληση.
Παρά τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε, οι
ΜΕΧ παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα από
εκείνα άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ, επιβαρύνοντας τον εγχώριο τραπεζικό τομέα και περιορίζοντας την προσφορά δανεισμού. Μελλοντικά,
αναμένεται περαιτέρω μείωση των ΜΕΧ λόγω της
ενδυνάμωσης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου
που επιτεύχθηκε κατά το 2018, της συνέχισης της
θετικής πορείας της οικονομικής δραστηριότητας
και της εφαρμογής του επικείμενου σχεδίου ΕΣΤΙΑ.
Όσον αφορά τις νομισματικές εξελίξεις, το 2018
παρατηρήθηκε σε γενικές γραμμές σταθεροποίηση
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Το ΑΕΠ συνέχισε και κατά το 2018 τη θετική του πορεία, αν και με μικρή επιβράδυνση, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση της εγχώριας ζήτησης. Το
πρώτο ενιάμηνο του 2018 (για το οποίο υπήρχαν
διαθέσιμα στοιχεία κατά το χρόνο ετοιμασίας της
παρούσας Έκθεσης) το ΑΕΠ κατέγραψε μεγέθυνση
3,8% σε σύγκριση με 4,5% την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο. Η ανάπτυξη της οικονομίας ήταν ευρείας
βάσης, με εξαίρεση τον τομέα χρηματοπιστωτικών
και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων ο οποίος παρουσίασε συρρίκνωση λόγω κυρίως της υπό εξέλιξη απομόχλευσης δανείων. Η θετική πορεία της
οικονομίας αντανακλάται και στην αναβάθμιση της
πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής Δημοκρατίας από τρεις διεθνείς οίκους αξιολόγησης σε
επενδυτική βαθμίδα περί τα τέλη του 2018.
Για ολόκληρο το έτος, η αύξηση του ΑΕΠ υπολογίζεται στο 3,8% σε σύγκριση με 4,2% το 2017
και 4,8% το 2016. Η μικρή επιβράδυνση του ΑΕΠ
ήταν φυσιολογική μετά την ισχυρή διορθωτική
ανάκαμψη του ΑΕΠ τα προηγούμενα δύο χρόνια.
Η έντονη οικονομική δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού ανεργίας με
βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ). Το
τρίτο τρίμηνο του 2018, η ανεργία έφτασε στο
7,8%, έναντι 10% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο,
καταδεικνύοντας έτσι τη δυναμική της διορθωτικής της πορείας.
Ο εγχώριος πληθωρισμός (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) κατέγραψε μικρή αύξηση,
φθάνοντας κατά μέσο όρο στο 0,8% το 2018 σε σύγκριση με 0,7% το 2017. Παρέμεινε σε πιο υποτονικά από τα αναμενόμενα επίπεδα, μεταξύ άλλων,
και λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού και της
μείωσης των τιμών εισαγόμενων προϊόντων. Ανοδική συγκρατημένη επίδραση στον πληθωρισμό
είχαν οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, καθώς
και η μικρή αύξηση στους μισθούς.
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δημιουργήθηκε σε σχέση με την ΣΚΤ περί τα μέσα
του έτους.
Η προαναφερθείσα ανοδική πορεία του ΑΕΠ
κατά το 2018 και οι θετικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στον τραπεζικό τομέα δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αποτελέσουν είτε αφορμή για
χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας είτε
τροχοπέδη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πορεία προς βιώσιμη ανάπτυξη και πλήρη απασχόληση δεν έχει
ακόμη φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα. Πολλές
από τις συνέπειες της κρίσης δεν έχουν ακόμα
επουλωθεί επαρκώς και, επομένως, δεν επιτρέπεται εφησυχασμός.
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στη χορήγηση νέων συμβολαίων δανείων. Από
την άλλη, η ζήτηση νέων δανείων συνέχισε να
καταγράφει αύξηση, εν μέσω της αυξανόμενης
οικονομικής δραστηριότητας και του ιστορικά
χαμηλού επιτοκιακού περιβάλλοντος. Ωστόσο, οι
αυξημένες αποπληρωμές, οι διευθετήσεις παλαιοτέρων χρεών μέσω ανταλλαγής με στοιχεία
ενεργητικού, καθώς και τα αυστηρά κριτήρια χορήγησης δανείων συγκράτησαν σε μεγάλο βαθμό
τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των καθαρών συνολικών δανείων. Αυτή η πορεία απομόχλευσης των
ισολογισμών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων είναι σημαντική λόγω της ανάγκης μείωσης του υπερβολικά υψηλού ιδιωτικού χρέους.
Παράλληλα, οι εισροές καταθέσεων από κατοίκους Κύπρου συνέχισαν και το 2018, σε μικρότερο όμως ρυθμό, λόγω της αβεβαιότητας που

Χρυστάλλα Γιωρκάτζη
Διοικητής

3
Οικονομικές
Εξελίξεις

4
Εργασiες της
Τράπεζας

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

6
Παράρτημα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Τ Η Σ

Κ Υ Π Ρ Ο Υ

10

Ε Τ Η Σ Ι Α

Ε ΚΘ Ε Σ Η

2 0 1 8
Enter/
Exit

Full
Screen

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΤΚ
2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1
Κωνσταντίνος
Ηροδότου

Χρυστάλλα Γιωρκάτζη
Διοικητής και Πρόεδρος από τις 11 Απριλίου του 2014.

Σταύρος
Ευαγόρου

και χρηματοδοτήσεις έργων. Τον Ιούνιο του 2014 επιλέγηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό ως Επίτροπος
Αποκρατικοποιήσεων στην Κύπρο και τον Μάρτιο του
2017 διορίστηκε ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΚ.
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Σταύρος Ευαγόρου
Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της
Πράγας, στην Τσεχική Δημοκρατία, με BSc και μεταπτυχιακό στα Οικονομικά (1979-1984). Το 1993, ολοκλήρωσε ένα ερευνητικό πρόγραμμα στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά στις ΗΠΑ.
Από το 1984-1985, διετέλεσε Περιφερειακός Διευθυντής στην ελεύθερη Αμμόχωστο για την εταιρεία Photis Photiou Estates Ltd. Από το 1985-1987,
διετέλεσε Λογιστής και Λειτουργός Μισθοδοσίας
στο ξενοδοχείο Dome, στην Αγία Νάπα και από το
1987-2016 διετέλεσε Επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών της Κ.Ε. ΑΚΕΛ.
Υπήρξε, επίσης, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας
(1991-2001), μέλος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων
Λευκωσίας (1991-2001), μέλος του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (1996-2001), Βουλευτής
(2001-2016), Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Εγκληματικότητα και την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών
(2006-2011), Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της
Βουλής των Αντιπροσώπων στην Κοινοβουλευτική
Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και
τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) (2003-2009),
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Κωνσταντίνος Ηροδότου
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο University College
London (UCL) το 1996 με BSc στα Οικονομικά (First
Class Honours και βραβείο πανεπιστημίου για την απόδοσή του στα οικονομικά). Το 2001, αποφοίτησε από
το London Business School με MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με Διάκριση (ανώτατο 10% της χρονιάς).
Στη συνέχεια, εργοδοτήθηκε από την UBS Investment Bank στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε για σχεδόν
όλη την καριέρα του στην επενδυτική τραπεζική και
έφθασε να διοικεί ταυτόχρονα δύο τομείς της τράπεζας. Ήταν επικεφαλής της Ναυτιλίας για την Ευρώπη,
Μέση Ανατολή και Αφρική και ταυτόχρονα επικεφαλής Υποδομών & Παραχωρήσεων / Χρηματοδοτήσεων Έργων για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Επανεκκίνησε και τους δύο τομείς και τους ανέπτυξε
σε εργασίες με ετήσια έσοδα πολλών εκατομμυρίων.
Υπήρξε σύμβουλος κυβερνήσεων, καθώς και ομίλων και
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε μεγάλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές και στρατηγικές, συνολικής
αξίας άνω των €50 δις. Η εμπειρία του περιλαμβάνει τη
δόμηση και ηγεσία πολύπλοκων διαπραγματεύσεων,
συγχωνεύσεις και εξαγορές, παραχωρήσεις έργων, εισαγωγές εταιρειών σε χρηματιστήρια (NASDAQ και
NYSE), δόμηση και άντληση ιδίων και δανειακών κεφαλαίων (τραπεζική χρηματοδότηση και ομόλογα),
εταιρικές και χρηματοοικονομικές αναδιαρθρώσεις
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Ανδρέας Περσιάνης
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Cambridge το
1986 με πτυχίο MA Honours στη Μηχανολογία.
Κατόπιν αποφοίτησε από το Wharton Business
School με MBA στα Χρηματοοικονομικά και την
Επενδυτική Τραπεζική το 1989.
Από το 1989 μέχρι το 1994 διετέλεσε στέλεχος
της εταιρείας Bain & Company στο Λονδίνο, δεύτερος μεγαλύτερος οίκος συμβούλων διαχείρισης
(management consultants) παγκοσμίως, με έδρα τη
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νικών Ασφαλίσεων και τον Μάιο του 2004 διορίστηκε
Υπουργός Οικονομικών, όπου υπηρέτησε μέχρι το
τέλος του 2005. Τον Σεπτέμβριο του 2005, ανέλαβε τη
θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας, όπου υπηρέτησε μέχρι τον Σεπτέμβριο του
2014. Από το 2006 μέχρι το 2009, υπήρξε Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ. Διετέλεσε, επίσης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας HellenicAlico Life Insurance από το 2008 μέχρι
το 2014. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και για πέραν των
τριάντα ετών εκλελεγμένος Πρόεδρος του Παγκυπρίου
Συνδέσμου Οικονομολόγων. Από το 2015, δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος Σύμβουλος σε χρηματοοικονομικά θέματα, θέματα διοίκησης, στρατηγικού προγραμματισμού και ανάπτυξης επιχειρήσεων. Έχει
δώσει διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και σε διεθνή συνέδρια. Έχει
δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες. Διορίστηκε ως μη εκτελεστικό
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΚ τον Οκτώβριο του 2018.
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Μάκης Κεραυνός
Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
(1973-1977). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά της Ανάπτυξης (1978-1979) και στις Βιομηχανικές Σχέσεις (1986). Με υποτροφία του Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών, έτυχε
μετεκπαίδευσης στο Oxford Brookes University σε
θέματα νέας τεχνολογίας και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, έτυχε μετεκπαίδευσης σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο Πρόγραμμα ETP του European Foundation for Management Development.
Εργάστηκε ως διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλες
εταιρείες στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Από το 1983
μέχρι το 2003, εργάστηκε στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στη Διεύθυνση Κατάρτισης και
Ανάπτυξης και στη Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού ως Ανώτερος Λειτουργός. Τον Μάρτιο
του 2003, διορίστηκε Υπουργός Εργασίας και Κοινω-
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μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού (2001-2016) και Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος (2011-2016).
Επιπλέον, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurocypria Airlines Ltd (1993-1998), μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κυπριακές
Αερογραμμές Δημόσια Λτδ (1998-2001) και Πρόεδρος της εταιρείας Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια
Λτδ (2005-2009). Έχει εκδώσει πολλά άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες, καθώς και το βιβλίο «The future of Cooperative Banks in the European Union».
Διορίστηκε ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΤΚ, τον Μάρτιο του 2017.
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Ιωάννης Χαριλάου
Είναι κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Leicester
του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι εγκεκριμένος λογιστής,
μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών (FCCA)
του Ηνωμένου Βασιλείου, του Συνδέσμου Διεθνών Λογιστών (FAIA) του Ηνωμένου Βασιλείου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και της
Ένωσης Πιστοποιημένων Ελεγκτών κατά της Απάτης
(CFE) των ΗΠΑ. Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΕΛΚ από το 2013 μέχρι το 2015, του
οποίου υπήρξε στο παρελθόν και για σειρά ετών μέλος,
γραμματέας και Αντιπρόεδρος.
Από το 1988 μέχρι το 1997, εργάστηκε στο
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Από το 1997 μέχρι τον Σεπτέμ-
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έργων πληροφορικής και εισαγωγής εταιρειών σε
χρηματιστήρια. Το 2009 προσχώρησε στην
Aphrodite Hills Resort Ltd, ένα από τα μεγαλύτερα
θέρετρα στη Μέση Ανατολή, όπου εργάστηκε ως
Οικονομικός Διευθυντής. Από το 2015 μέχρι το 2017,
διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής (CFO) του Ομίλου
και Εκτελεστικός Διευθυντής των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Από το 2014 μέχρι το 2016, διετέλεσε μη εκτελεστικός Διευθυντής στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου και μέλος
της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου. Από το 2017
μέχρι σήμερα, είναι συνέταιρος στο ελεγκτικό γραφείο Α.V. Savvides & Partners Ltd. Διορίστηκε ως μη
εκτελεστικό μέλος του Συμβουλίου της ΚΤΚ τον
Οκτώβριο του 2018.
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Γιάννης Σαββίδης
Είναι κάτοχος Bachelor of Arts (BA) in Business Studies από το Philips College. Ταυτόχρονα, πήρε Δίπλωμα στο Μάρκετινγκ από το Chartered Institute of
Marketing και Master of Business Administration
(MBA) από το Πανεπιστήμιο Newcastle-Upon Tyne.
Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών
του Ηνωμένου Βασιλείου (Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA)) και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).
Από το 1997 μέχρι το 2009, εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής σε διάφορες ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις στους τομείς του εμπορίου, της
βιομηχανίας, της ασφαλιστικής αναδοχής και της
αντιπροσωπείας αυτοκινήτων. Έχει αποκτήσει εμπεριστατωμένη εμπειρία στους τομείς της αναδιοργάνωσης και της αναδιάρθρωσης εταιρειών, ειδικών
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Βοστώνη. Συμμετείχε σε έργα, στρατηγικούς σχεδιασμούς, συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων,
καθώς και επιχειρηματικούς ανασχεδιασμούς για
μεγάλες εταιρείες που ανήκαν στον δείκτη τιμών
μετοχών Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE
100). Είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρείας Centaur Financial Services Ltd από το 1994,
μιας εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα στην Κύπρο. Η
εταιρεία διαχειρίζεται κεφάλαια για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Διορίστηκε ως μη εκτελεστικό
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΚ, τον Φεβρουάριο του 2014.
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στικής Λτδ από το 2005 μέχρι και πρόσφατα, ενώ
διετέλεσε κατά καιρούς Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της εν λόγω εταιρείας. Επιπλέον, διετέλεσε
πρώτος Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για
τους Συμβούλους Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι και πρόσφατα.
Τέλος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΕΟ Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και Διοικητικών Συμβουλίων διαφόρων εταιρειών του Συγκροτήματος
της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας Λτδ. Διορίστηκε ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΤΚ, τον Οκτώβριο του 2016.

1
Εισαγωγή
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βριο του 2003, εργάστηκε στο Κεντρικό Εκκλησιαστικό Ταμείο και στο Ελεγκτικό Τμήμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου. Aπό τον Σεπτέμβριο του 2003 μέχρι και σήμερα, είναι
Διευθυντής του Κεντρικού Εκκλησιαστικού Ταμείου
και του Ελεγκτικού Τμήματος της Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Κύπρου. Διετέλεσε μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας
Δημόσιας Εταιρείας Λτδ από το 2005 μέχρι το 2014,
ενώ διετέλεσε και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
Υπήρξε, επίσης, μέλος της Παγκυπριακής Ασφαλι-

2
Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ
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Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΚ που αποχώρησαν μέσα στο έτος 2018:
Μιχάλης Πολυδωρίδης - 25 Ιουλίου 2018.
Γιώργος Συρίχας - 18 Σεπτεμβρίου 2018.
Φίλιππος Μαννάρης - 15 Οκτωβρίου 2018.
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2.2 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Χρυστάλλα
Γιωρκάτζη
Διοικητής

2
Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

3
Φ. Φρανκ
Ανώτερη Διευθύντρια

Γ. Δημητρίου
Αναπληρωτής Ανώτερος
Διευθυντής

Οικονομικές
Εξελίξεις

Κ. Παπαδόπουλος
Ανώτερος Διευθυντής

Κ. Σταύρου
Αναπληρωτής Ανώτερος
Διευθυντής
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2.3

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΟΜΗ
Διοικητικό
Συμβούλιο

Εσωτερικής
Επιθεώρησης*

Full
Screen

Διοικητής

Διακυβέρνησης, Γραμματείας
& Επικοινωνίας

Εξυγίανσης**

Προγραμματισμού & Υλοποίησης
Εργασιών Εξυγίανσης

Γραμματείας & Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων
Διαχείρισης Κινδύνων &
Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Εποπτείας Ιδρυμάτων A

Διεύθυνση Εταιρικών
Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τραπεζικών
Εργασιών

Χρηματοοικονομικής
Σταθερότητας

Χρηματοοικονομικών
Δραστηριοτήτων

Μακροπροληπτικής Επίβλεψης

Δραστηριοτήτων Νομισματικής
Πολιτικής

Ανάπτυξης Συστημάτων
Πληροφορικής

Διαχείρισης Ενεργητικού

Διαχείρισης Υποδομής
Πληροφορικής

Εποπτείας Ιδρυμάτων B

1

2

Πληροφορικής ***

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Σημαντικών & Λιγότερο
Σημαντικών Εποπτευομένων
Ιδρυμάτων

Διεύθυνση Οικονομικών,
Στατιστικής &
Χρηματοοικονομικής
Σταθερότητας

Επιτροπή Κινδύνων

Εισαγωγή
Διοικητή

Διεύθυνση Εποπτείας

Νομικών Υπηρεσιών

3
Οικονομικής Ανάλυσης &
Ερευνών

Υποδομών
Χρηματοοικονομικών Αγορών
& Πληρωμών

Ανθρώπινου Δυναμικού &
Οργανωσιακής Ανάπτυξης

Νομισματικής Πολιτικής &
Χρηματοοικονομικών Θεμάτων

Πολιτικής & Επίβλεψης
Υποδομών Χρηματοοικονομικών
Αγορών

Ανθρώπινου Δυναμικού

Καταπολέμησης Ξεπλύματος
Χρήματος & Άλλων Λειτουργιών
εκτός ΕΕΜ

Οικονομικής Πολιτικής &
Προβλέψεων

Πληρωμών & Διακανονισμού
Συναλλαγών

Στρατηγικού Προγραμματισμού
& Οργάνωσης

Στατιστικής
Νομισματικών &
Χρηματοοικονομικών
Στατιστικών

Εποπτικής Πολιτικής και
Ανάλυσης Τραπεζικών Κινδύνων
& Δεδομένων

Εξωτερικών, Οικονομικών &
Δημοσιονομικών Στατιστικών

Λογιστικών Υπηρεσιών &
Ελέγχου

Διαχείρισης Νομίσματος
Τραπεζικών Εργασιών &
Θησαυροφυλακίων

5

Γενικών Διοικητικών
Υπηρεσιών
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Αδειοδοτήσεων &
Εξουσιοδοτήσεων

4
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Επιτόπιου Ελέγχου

Οριζόντιων Εποπτικών
Λειτουργιών

Οικονομικές
Εξελίξεις

Επιτόπιου Ελέγχου &
Λειτουργιών εκτός ΕΕΜ

Ασφάλειας &
Εγκαταστάσεων ****

Μόνο για διοικητικούς σκοπούς

*

Το Τμήμα Εσωτερικής Επιθεώρησης αναφέρεται στο Διοικητή σύμφωνα με το άρθρο 119(3) του Συντάγματος και αναφέρεται στην
Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 60Α των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων, 2002-2016.

**

Συμπεριλαμβάνει τη Διαχείριση Ταμείων Προστασίας Καταθετών & Επενδυτών Πελατών Τραπεζών

***

Συμπεριλαμβάνει, μόνο για διοικητικούς σκοπούς, την Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, η οποία λογοδοτεί για οριζόντια θέματα
απευθείας στην Επιτροπή Κινδύνων

****

Οριζόντια θέματα της Ασφάλειας & Εγκαταστάσεων αναφέρονται απευθείας στην Επιτροπή Κινδύνων

6
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3. Οικονομικές Εξελίξεις

ΔIAΓPAMMA 3.1 ΑΕΠ σε επιλεγμένες χώρες
(ετήσια μεταβολή %, εποχιακά διορθωμένη)

Προβλ.

5
4
3
2
1

1

-1

Q1
Q3
2015

Q1
Q3
2016

Q1
Q3
2017

Q1
Q3
2018

2019

Q1
Q3
2014

2018

-2

Πηγή: Eurostat.
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο
πρόσφατων προβλέψεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ.

2

ΔIAΓPAMMA 3.2 Πληθωρισμός σε επιλεγμένες χώρες
(ετήσια μεταβολή, %)

ζώνη του ευρώ

Ην. Βασίλειο

ΗΠΑ

Ιαπωνία

Προβλ.

3
Ιαν. Ιούλ.
2014

Ιαν. Ιούλ.
2015

Ιαν. Ιούλ.
2016

Ιαν. Ιούλ.
2017

Ιαν. Ιούλ.
2018

2019

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0

Πηγές: Εurostat, SDW (ΕΚΤ).
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο
πρόσφατων προβλέψεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ.

4

γειας, συνέβαλε κατασταλτικά στον πληθωρισμό
λόγω κυρίως αυξημένου ανταγωνισμού αλλά και
της μείωσης των τιμών των εισαγόμενων προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, τόσο ο πληθωρισμός εξαι-

Εργασiες της
Τράπεζας

ρουμένης της ενέργειας όσο και ο πληθωρισμός
εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων περιορίστηκαν σε οριακά θετικά επίπεδα (Διάγραμμα
3.3, σελ. 18).

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

σμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε
οριακή αύξηση, φθάνοντας κατά μέσο όρο στο
0,8% το 2018, σε σύγκριση με 0,7% το 2017. Ανοδική συγκρατημένη επίδραση είχαν οι υψηλότερες
τιμές του πετρελαίου καθώς και η μικρή αύξηση
στους μισθούς. Αντίθετα, η μείωση στις τιμές των
βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέρ-

Ην. Βασίλειο
Ιαπωνία

Οικονομικές
Εξελίξεις

Πληθωρισμός
Ο εγχώριος πληθωρισμός με βάση τον Εναρμονι-

ζώνη του ευρώ
ΗΠΑ

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Εγχώριες εξελίξεις

6

Εισαγωγή
Διοικητή

Εξωτερικές εξελίξεις
Ενώ η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή κατά το 2018, περί το τέλος του
έτους καταγράφηκαν σημάδια επιβράδυνσης. Η
ωρίμανση του παγκόσμιου οικονομικού κύκλου, η
μείωση της νομισματικής στήριξης στις προηγμένες οικονομίες και ο αντίκτυπος της επιβολής
δασμών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας λειτουργούν ως κατασταλτικός
παράγοντας στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, αναμένεται επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ το 2019 και
σταθεροποίησή του τα επόμενα δύο χρόνια (Διάγραμμα 3.1).
Ο πληθωρισμός διεθνώς κατέγραψε κατά μέσο
όρο μικρή αύξηση το 2018 σε σύγκριση με το 2017,
λόγω κυρίως της ανοδικής επίδρασης των τιμών της
ενέργειας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις διεθνών οργανισμών και οικονομικών αναλυτών, ο πληθωρισμός στις πλείστες κύριες ανεπτυγμένες χώρες το
2019 αναμένεται να σταθεροποιηθεί ή να επιβραδυνθεί ελαφρώς, λόγω κυρίως της αναμενόμενης
μείωσης στην τιμή του πετρελαίου (Διάγραμμα 3.2).

Νομισματικές εξελίξεις1,2
Στην πορεία εξυγίανσης του εγχώριου χρηματοπιστωτικού τομέα το 2018 κυριάρχησε η απορρό-
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1. Τα νομισματικά μεγέθη συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων εκτός εκεί που αναφέρεται ρητά, αφορούν στοιχεία εξαιρουμένης
της ΚΤΚ ή/και του Eυρωσυστήματος. Επίσης, τα στοιχεία που αναφέρονται σε κατοίκους Κύπρου και αναλύονται στην παρούσα
ενότητα της Έκθεσης εξαιρούν τις Οντότητες Ειδικού Σκοπού (ΟΕΣ).
2. Για λεπτομέρειες ως προς τον υπολογισμό, βλ. έκδοση «Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές» στον ιστοχώρο της
ΚΤΚ (https://www.centralbank.cy/el/publications/monetary-and-financial-statistics).
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ΔIAΓPAMMA 3.3 Πληθωρισμός στην Κύπρο
(ετήσια μεταβολή, %)

(ετήσια μεταβολή, %)

ΕνΔΤΚ εξαιρ. ενέργειας και τροφίμων
3

ΔIAΓPAMMA 3.4 Δάνεια προς τον εγχώριο ιδιωτικό
τομέα

μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

ΕνΔΤΚ

ΕνΔΤΚ εξαιρ. ενέργειας
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Πηγή: Eurostat.
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Πηγή: ΚΤΚ.

ΔIAΓPAMMA 3.5 Kαταθέσεις από τον εγχώριο
ιδιωτικό τομέα

2

(ετήσια μεταβολή, %)

μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις
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εγχώριος ιδιωτικός τομέας
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Ιαν.
Ιούλ.
2015
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Ιούλ.
2016

Ιαν.
Ιούλ.
2017

Ιαν.
Ιούλ.
2018

Πηγή: ΚΤΚ.

μέσα, καθώς και τα αυστηρά κριτήρια χορήγησης
δανείων συγκράτησαν σε μεγάλο βαθμό τον ετήσιο
ρυθμό αύξησης των καθαρών συνολικών δανείων.
Συγκεκριμένα, τα δάνεια προς τον εγχώριο ιδιωτικό
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3. Το σχέδιο ΕΣΤΙΑ, το οποίο στοχεύει τα ΜΕΧ που έχουν ως εξασφάλιση την κύρια κατοικία, θα παρέχει δημοσιονομική στήριξη σε
μη εξυπηρετούμενους δανειολήπτες που πληρούν ορισμένα κριτήρια καταλληλότητας. Το εν λόγω σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε
λειτουργία το 2019.

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

τομέα κατέγραψαν ετήσια αύξηση 1% στο τέλος
του 2018 σε σύγκριση με οριακή ετήσια αύξηση
0,1% στο τέλος του 2017 (Διάγραμμα 3.4).
Παράλληλα, οι εισροές καταθέσεων από κατοίκους Κύπρου συνέχισαν και το 2018, σε μικρότερο
όμως ρυθμό, λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε σε σχέση με την ΣΚΤ. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων του εγχώριου ιδιωτικού τομέα
έφθασε στο 1,2% στο τέλος του 2018 σε σύγκριση με

4
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μικής δραστηριότητας και του ιστορικά χαμηλού
επιτοκιακού περιβάλλοντος. Οι αυξημένες αποπληρωμές, οι διευθετήσεις χρεών με εναλλακτικά

Ιαν.
Ιούλ.
2016

Οικονομικές
Εξελίξεις

κών τίτλων διαθέσιμων προς πώληση. Παρά τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε, οι ΜΕΧ παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα από τα υπόλοιπα
της ζώνης του ευρώ, επιβαρύνοντας τον εγχώριο
τραπεζικό τομέα και περιορίζοντας την προσφορά
δανεισμού. Μελλοντικά, αναμένεται περαιτέρω μείωση των ΜΕΧ λόγω της ενδυνάμωσης του σχετικού
νομοθετικού πλαισίου και της επικείμενης εφαρμογής του σχεδίου ΕΣΤΙΑ3.
Όσον αφορά τις νομισματικές εξελίξεις, το 2018
παρατηρήθηκε σταθεροποίηση στη χορήγηση
νέων συμβολαίων δανείων, παρά την αυξημένη ζήτηση νέων δανείων λόγω μεγέθυνσης της οικονο-

Ιαν.
Ιούλ.
2015
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φηση μέρους των εργασιών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) από την Ελληνική Τράπεζα
και η μεταφορά των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) της ΣΚΤ εκτός τραπεζικού συστήματος σε εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ως αποτέλεσμα, μέχρι και τον Σεπτέμβριο
του 2018 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) σημειώθηκε κατακόρυφη μείωση του επιπέδου των ΜΕΧ,
στην οποία συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, οι πωλήσεις
ΜΕΧ και η αναταξινόμηση δανείων ως χρεωστι-

Ιαν.
Ιούλ.
2014
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ΔIAΓPAMMA 3.6 Επιτόκια νέων δανείων των ΝΧΙ σε ευρώ προς κατοίκους της ζώνης του ευρώ(1)
(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κύπρος, στεγαστικά δάνεια

ζώνη του ευρώ, στεγαστικά δάνεια

ζώνη του ευρώ, μέχρι €1 εκατ.
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1
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Κύπρος, μέχρι €1 εκατ.
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Ιαν. Μάιος Σεπ. Ιαν. Μάιος Σεπ. Ιαν. Μάιος Σεπ. Ιαν. Μάιος Σεπ. Ιαν. Μάιος Σεπ.
2014
2015
2016
2017
2018

1

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), KTK.
(1) Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.

ΔIAΓPAMMA 3.7 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ΝΧΙ σε ευρώ από κατοίκους στη ζώνη του ευρώ (1)

2

(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου )

Κύπρος

ζώνη του ευρώ

3

2

2

1

1

0

0

Ιαν. Μάιος Σεπ. Ιαν. Μάιος Σεπ. Ιαν. Μάιος Σεπ. Ιαν. Μάιος Σεπ. Ιαν. Μάιος Σεπ.
2014
2015
2016
2017
2018

Κύπρος

ζώνη του ευρώ
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ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Ιαν. Μάιος Σεπ. Ιαν. Μάιος Σεπ. Ιαν. Μάιος Σεπ. Ιαν. Μάιος Σεπ. Ιαν. Μάιος Σεπ.
2014
2015
2016
2017
2018

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), KTK.
(1) Προθεσμίας μέχρι 1 έτους.
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Επιτόκια
Τα επιτόκια στην Κύπρο κατέγραψαν μειώσεις για
πέμπτη συνεχόμενη χρονιά λόγω κυρίως της συ-

νέχισης της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής
της ΕΚΤ αλλά και του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα. Αναλυτικά, τα δανειστικά επιτόκια
μειώθηκαν κατά 34 μονάδες βάσης και 35 μονάδες
βάσης για τις επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αντίστοιχα (Διάγραμμα 3.6) ενώ τα εγχώρια καταθετικά
επιτόκια μειώθηκαν κατά 61 μονάδες βάσης και 46
μονάδες βάσης, αντίστοιχα (Διάγραμμα 3.7).
Η πτωτική πορεία των εγχώριων επιτοκίων σε
συνδυασμό με τις ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες συνέβαλαν στην εύρωστη οικονομική δραστηριότητα αλλά και στη συνεχιζόμενη προσπάθεια
απομόχλευσης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα.

Εργασiες της
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5,5% στο τέλος του 2017 (Διάγραμμα 3.5, σελ. 18). Οι
καταθέσεις των μη κατοίκων Κύπρου (συμπεριλαμβανομένων των ΟΕΣ) από την άλλη, κατέγραψαν ετήσια μείωση της τάξης του -12,7% τον Δεκέμβριο του
2018 από -2,1% τον Δεκέμβριο του 2017. Αυτό οφείλεται εν μέρει σε αυστηρότερες κατευθυντήριες γραμμές προς τις τράπεζες στα πλαίσια της ενίσχυσης των
πρακτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
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ΔIAΓPAMMA 3.8 Σταθμισμένη επίδραση κατά
οικονομική δραστηριότητα στη συνολική ετήσια
μεταβολή του ΑΕΠ

ΔIAΓPAMMA 3.9 Ανεργία και απασχόληση

(ποσοστιαίες μονάδες)
επαγγελματικές, επιστημονικές
και διοικητικές δραστηριότητες
κατασκευές

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2014
2015
2016
2017
2018
Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
(1) Κύριοι τομείς που περιλαμβάνονται είναι αυτοί της γεωργίας, της μεταποίησης, της
δημόσιας διοίκησης, εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και της ενημέρωσης και επικοινωνίας.

6

απασχόληση
(ετήσια μεταβολή, %)

ανεργία (ως ποσοστό του εργατικού
δυναμικού), δεξιά κλίμακα

4
2
0
-2
-4
-6

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2014
2015
2016
2017
2018

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

1
Εισαγωγή
Διοικητή

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0

λοιποί τομείς (1)

χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες
εμπόριο, μεταφορές,
ξενοδοχεία και εστιατόρια
ΑΕΠ (%)

Πηγή: ΣΥΚ (ΕΕΔ).
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4. Τα στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών επηρεάζονται σημαντικά από την ταξινόμηση των ΟΕΣ ως κατοίκους Κύπρου και ιδιαίτερα από αυτές που θεωρούνται οικονομικοί ιδιοκτήτες κινητού εξοπλισμού μεταφοράς (κυρίως πλοία). Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές των ΟΕΣ δεν επηρεάζουν, αλλά ούτε και επηρεάζονται ουσιωδώς από τον κύκλο της εγχώριας οικονομίας.
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Ισοζύγιο πληρωμών4
Το πρώτο εννιάμηνο του 2018, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) βελτιώθηκε στα

3
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Αγορά εργασίας, παραγωγικότητα και κόστος
εργασίας
Η απασχόληση σημείωσε ετήσια αύξηση 4,1% το

2
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Οργάνωση
της ΚΤΚ

φαίνεται ότι η οικονομική ανάπτυξη οφείλεται στην
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά και των
ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου του
ιδιωτικού τομέα. Σε επίπεδο τομέων παραγωγής
(Διάγραμμα 3.8), οι τομείς του εμπορίου, των μεταφορών, των ξενοδοχείων και των εστιατορίων καθώς
και των κατασκευών συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ. Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών
και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων παρουσίασε
συρρίκνωση με αρνητική συνεισφορά 0,2 ποσοστιαίων μονάδων το πρώτο εννιάμηνο του 2018, λόγω
κυρίως της υπό εξέλιξη απομόχλευσης δανείων.

πρώτο εννιάμηνο του 2018 (Διάγραμμα 3.9). Το
ποσοστό ανεργίας με βάση την Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού (ΕΕΔ) μειώθηκε στο 8,6% κατά την υπό
αναφοράν περίοδο. Το τρίτο τρίμηνο του 2018, η
ανεργία έφτασε στο 7,8%, έναντι 10% το αντίστοιχο
περυσινό τρίμηνο (Διάγραμμα 3.9). Το ποσοστό
των μακροχρόνια ανέργων με διάρκεια έξι μήνες
και άνω μειώθηκε στο 3,6% το τρίτο τρίμηνο του
2018, έναντι ποσοστού 5,9% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, καταδεικνύοντας έτσι τη δυναμική
της διορθωτικής πορείας της ανεργίας.
H δαπάνη ανά μισθωτό κατέγραψε ετήσια αύξηση 1,5% το πρώτο εννιάμηνο του 2018, λόγω αυξήσεων στο δημόσιο και σε συγκεκριμένους τομείς
του ιδιωτικού τομέα. Η παραγωγικότητα κατέγραψε
ετήσια μείωση 0,3% και ως αποτέλεσμα, το μοναδιαίο εργατικό κόστος κατέγραψε ετήσια αύξηση
1,8%. Η συνολική σωρευτική μείωση την περίοδο
2013-2018Q3 έφθασε το 10,4%, συμβάλλοντας έτσι
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας (Διάγραμμα 3.10, σελ. 21).

Εθνικοί λογαριασμοί
Το ΑΕΠ στην Κύπρο συνέχισε τη θετική του πορεία
λόγω κυρίως της αύξησης στην εγχώρια ζήτηση και
με θετική συνεισφορά από τους πλείστους παραγωγικούς τομείς, με μικρή ωστόσο επιβράδυνση. Το
πρώτο εννιάμηνο του 2018 κατέγραψε μεγέθυνση
3,8% σε σύγκριση με 4,5% την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο. Αφού προσαρμοστούν στατιστικά οι υποκατηγορίες του ΑΕΠ για την επίδραση των ΟΕΣ, δια-
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ΔIAΓPAMMA 3.10 Ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό,
παραγωγικότητα και μοναδιαίο εργατικό κόστος
(ετήσια μεταβολή, %)

μοναδιαίο εργατικό κόστος

2017
Ιαν. - Σεπτ.
(€ εκατ.)
-446,4
226,0
-2.820,7
2.067,0
4.887,7
3.046,7
7.462,4

παραγωγικότητα

ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2014
2015
2016

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2017
2018

Πηγή: ΣΥΚ.

43,6
52,7
-81,2

1.261,0
125,3
4.326,4

38,2
8,5
-89,3

1.410,8
977,4
712,6

67,7
50,1
39,8

627,7
285,6
-377,9
-299,8

-146,3
-98,5
-17,8
12,5

-3,1

-2,2

-1,7

-2,2

2
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Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

Κύπρου το πρώτο εννιάμηνο του 2018 ήταν αρνητική και έφθασε στα -€21,5 δισ. ή-104,4% του ΑΕΠ.
Διορθωμένη ως προς την επίδραση των ΟΕΣ μειώνεται στα -€6,2 δισ. ή -30,1% του ΑΕΠ. Επίσης, παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 όπου είχε ανέλθει στα
-€9 δισ. (-45,8% του ΑΕΠ).
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Αγορά ακινήτων
O τομέας των ακινήτων στην Κύπρο συνέχισε να
παρουσιάζει ανάκαμψη κατά το 2018, γεγονός
που συνάδει με την πορεία της ευρύτερης οικο-

4
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ρεσιών. Αντίθετα, το έλλειμμα του πρωτογενούς εισοδήματος επιδεινώθηκε από τα €360,1 εκατ. τους
πρώτους εννέα μήνες του 2017 στα €377,9 εκατ. κατά
την υπό εξέταση περίοδο. Το πρώτο εννιάμηνο του
2018, το έλλειμμα του ΙΤΣ καλύφθηκε κυρίως από
δανεισμό του ιδιωτικού τομέα και σε μικρότερο
βαθμό από την έκδοση κυβερνητικών χρεογράφων.
Η καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση (ΔΕΘ) της

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
(ως % του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
διορθωμένο ως προς την επίδραση
των ΟΕΣ (ως % του ΑΕΠ)

2.029,3
2.357,3
1.530,3

1

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

€339,1 εκατ. (2,2% του ΑΕΠ), σε σχέση με €446,4
εκατ. (3,1% του ΑΕΠ) την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρά την αύξηση στις εισαγωγές αγαθών για
εγχώρια κατανάλωση, λόγω κυρίως των συναλλαγών των ΟΕΣ (Πίνακας 3.1). Διορθωμένο ως προς την
επίδραση των ΟΕΣ, το έλλειμμα του ΙΤΣ το πρώτο εννιάμηνο του 2018, ανήλθε στα €330,3 εκατ. (2,2%
του ΑΕΠ), σε σχέση με έλλειμμα €253,3 εκατ. (1,7%
του ΑΕΠ) την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Σ’ αυτό
συνέβαλε και η αύξηση στις εισαγωγές πετρελαίου
και των εισαγωγών ενδιάμεσων, κεφαλαιουχικών και
καταναλωτικών αγαθών, λόγω της αυξημένης εγχώριας ζήτησης, που διεύρυναν το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών. Ταυτόχρονα, το ισοζύγιο υπηρεσιών
κατέγραψε αυξημένο πλεόνασμα, που οφείλεται κυρίως στη μείωση των εισαγωγών υπηρεσιών και σε
μικρότερο βαθμό στην αύξηση των εξαγωγών υπη-

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών
Ισοζύγιο αγαθών
Εξαγωγές αγαθών
Εισαγωγές αγαθών
Ισοζύγιο υπηρεσιών
Εξαγωγές υπηρεσιών
εκ των οποίων:
Μεταφορές
1.985,7
Ταξίδια
2.304,6
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
1.611,5
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής
και πληροφόρησης
1.222,8
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες
116,8
Εισαγωγές υπηρεσιών
4.415,7
εκ των οποίων:
Μεταφορές
1.343,1
Ταξίδια
927,3
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
672,8
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής
και πληροφόρησης
774,0
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες
384,1
Πρωτογενές εισόδημα (καθαρό)
-360,1
Δευτερογενές εισόδημα (καθαρό)
-312,3

2018
Ιαν. - Σεπτ. Μεταβολή
(€ εκατ.) (€ εκατ.)
-339,1
107,3
338,6
112,6
-2.818,2
2,5
2.607,6
540,6
5.425,8
538,1
3.156,8
110,1
7.483,2
20,8
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Διοικητή

3
2
1
0
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Πίνακας 3.1 Ισοζύγιο πληρωμών
(κύριες κατηγορίες)
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Πίνακας 3.2 Λογαριασμοί γενικής κυβέρνησης

ΔIAΓPAMMA 3.11 Ακαθάριστο δημόσιο χρέος της
γενικής κυβέρνησης
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

10,3
3,2
4,0
-5,7
42,3
2,2

295,0
45,7
6.074,7
31,0

294,9
45,9
6.285,3
30,5

0,0
0,4
3,5

2.969,0
1.547,0
1.656,5
187,2
533,2
98,5
73,5
7.064,9
34,3

Πρωτογενές ισοζύγιο
Πρωτογενές ισοζύγιο ως % του ΑΕΠ

934,4
4,8

1.211,0
5,9

Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-)
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-)
ως % του ΑΕΠ

477,1

779,6

2,4

3,8

8,7
5,3
8,9
8,3
12,0
37,2
-32,4
7,8

Πηγές: ΣΥΚ, KTK.
Σημείωση: Οι δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνουν ποσό ύψους €1,5 δισ. που αφορά στη δημοσιονομική επίπτωση σε σχέση με τη λογιστική διαχείριση της συναλλαγής πώλησης μέρους
των περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ).

1

95
90
85

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2014
2015
2016
2017
2018

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.

Δημόσια οικονομικά
Η δημοσιονομική επίπτωση που αφορά στη συναλλαγή της ΣΚΤ, άλλαξε το πρόσημο στο δημοσιονομικό ισοζύγιο φθάνοντας στο -3,5% του ΑΕΠ
το πρώτο εννιάμηνο του 2018. Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προαναφερθείσα επίπτωση, καταγράφηκε πλεόνασμα 3,8% μέχρι τον Νοέμβριο του
2018 με το πρωτογενές πλεόνασμα να φθάνει στο
5,9%, σε σύγκριση με 2,4% και 4,8% αντίστοιχα την
ίδια περυσινή περίοδο. Τα δημόσια έσοδα σημείωσαν άνοδο 7,8% (συμπεριλαμβανομένων μη επαναλαμβανομένων εσόδων από το σχέδιο ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών), ενώ οι δημόσιες
δαπάνες κατέγραψαν αύξηση 3,5% την υπό αναφοράν περίοδο (Πίνακας 3.2).
Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ έφθασε γύρω στο
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110% τον Νοέμβριο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 14 περίπου ποσοστιαίων μονάδων από τον
Δεκέμβριο του 2017 (Διάγραμμα 3.11). Αυτό οφείλεται κυρίως στην ειδική έκδοση ομολόγων για τη
ΣΚΤ. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να συνεχίσει
την μέχρι πρότινος πτωτική του πορεία τα επόμενα έτη, αντικατοπτρίζοντας τα αναμενόμενα
ισχυρά δημοσιονομικά πλεονάσματα.

2
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νομίας και της συνεχιζόμενης εξυγίανσης του
τραπεζικού συστήματος. Κύρια πηγή χρηματοδότησης του τομέα είναι οι ξένες επενδύσεις, ο
νέος εγχώριος δανεισμός, αλλά και η εσωτερική
χρηματοδότηση (συμπεριλαμβανομένων των
προπωλήσεων). Σημαντική θεωρείται η αύξηση
των τιμών (κυρίως διαμερισμάτων) αλλά και οι
πρόσφατες αυξήσεις ενοικίων στην επαρχία Λεμεσού, απόρροια της έντονης ζήτησης από ξένους επενδυτές.

100
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2.732,3
1.468,9
1.521,2
172,8
476,1
71,8
108,7
6.551,8
33,5
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636,2
2.066,0
2.355,3
431,4
47,1
408,5
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ΕΣΟΔΑ
Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ
Κοινωνικές εισφορές
Άλλα τρέχοντα έσοδα
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου εισπρακτέες
Εισόδημα περιουσίας
Σύνολο εσόδων
Σύνολο εσόδων ως % του ΑΕΠ

576,8
2.002,3
2.264,6
457,3
33,1
399,9

115
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ΔΑΠΑΝΕΣ
Ενδιάμεση ανάλωση
Απολαβές προσωπικού
Κοινωνικές παροχές
Τόκοι πληρωτέοι
Επιδοτήσεις
Άλλα τρέχοντα έξοδα
Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου/
Κεφαλαιουχικά αγαθά
Άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου
Σύνολο δαπανών
Σύνολο δαπανών ως % του ΑΕΠ

2017
2018
Ιαν.-Νοέμ. Ιαν.-Νοέμ. Μεταβολή
(€ εκατ.) (€ εκατ.)
(%)
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Προβλέψεις

1
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Οι προβλέψεις της ΚΤΚ για την κυπριακή οικονομία
τον Δεκέμβριο του 2018 αναθεωρήθηκαν ελαφρώς προς τα κάτω σε σχέση με εκείνες του Ιουνίου του 2018. Αυτό οφείλεται στη σημαντική αναθεώρηση των ιστορικών στατιστικών στοιχείων
σύμφωνα με την οποία η δυναμική ανάκαμψης
του ΑΕΠ από την κρίση ήδη επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα
τη μικρή διαφοροποίηση της αναμενόμενης μελλοντικής πορείας του ΑΕΠ. Το 2018 αναμένεται
μεγέθυνση 3,8%, με σταδιακή επιβράδυνση στο
3,2% μέχρι και το 2020. Για το 2021 προβλέπεται

ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 3,3%, ο οποίος
περιλαμβάνει μια συντηρητικά εκτιμώμενη επίδραση από τη λειτουργία του καζίνο. Η αναμενόμενη πορεία του ΑΕΠ αντικατοπτρίζει τη θετική
πορεία της εγχώριας ζήτησης, ιδιαίτερα των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα. Ο πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο 0,8% το 2018, σταδιακά
αυξανόμενος στο 1,7% μέχρι το 2021, σε συνάρτηση με την προβλεπόμενη θετική πορεία της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας και της ανόδου στις τιμές των υπηρεσιών. Οι πιθανότητες
απόκλισης του ΑΕΠ προς τα πάνω σε σχέση με το
κεντρικό σενάριο είναι αυξημένες, ενώ για τον
πληθωρισμό είναι ισορροπημένες5.
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5. Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2018, βλέπε σχετικό Οικονομικό Δελτίο, σελ. 63-78 για περισσότερη ανάλυση.
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4. Εργασίες της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου (ΚΤΚ)
4.1 Ρύθμιση και Εποπτεία του Τραπεζικού Τομέα
•

•
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Η ΚΤΚ προβαίνει σε συνεχή βάση, σε προσθήκες/τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο, που αποσκοπούν στην υιοθέτηση ευρωπαϊκών και άλλων
βέλτιστων πρακτικών και την εναρμόνιση και ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.
Εντός του 2018, η ΚΤΚ προχώρησε, στην υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών που εκδόθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σε θέματα

2
Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

•

1
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Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο της τραπεζικής
εποπτείας και λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων
Κατά το 2018 εισήχθη αριθμός εναρμονιστικών και
άλλων νέων νομοθεσιών και σχετικών Οδηγιών της
ΚΤΚ που αφορούν πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα
πληρωμών και άλλες εποπτευόμενες από την KTK
οντότητες:
• Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμος, 2018. Ο Νόμος αφορά πιστωτικά
ιδρύματα, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος
και ιδρύματα πληρωμών και θεσπίζει κανόνες
για τη διαφάνεια των όρων και τις απαιτήσεις
ενημέρωσης σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών. Επιπλέον θέτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν τόσο στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών όσο και στους
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά
την παροχή υπηρεσιών πληρωμών ως τακτική
απασχόληση ή επιχειρηματική δραστηριότητα.
• O περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος, 2017.
Έχει εκδοθεί δυνάμει του πιο πάνω Νόμου η
περί του Oριστικού Kαταλόγου των Πλέον Αντιπροσωπευτικών Υπηρεσιών οι Οποίες Συνδέονται με Λογαριασμό Πληρωμών Οδηγία του
2018, βάσει της οποίας τα πιστωτικά ιδρύματα
ή/και ιδρύματα πληρωμών καταρτίζουν δελτίο
πληροφόρησης περί των τελών που εφαρμόζουν για τις εν λόγω υπηρεσίες. Σχετικά, και κατόπιν της έκδοσης της εν λόγω Οδηγίας, το

Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στη δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας σύγκρισης τελών για τις πλέον αντιπροσωπευτικές
υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών (www.mof.gov.cy/feecomparison).
Ο περί Τιτλοποιήσεων Νόμος, 2018 εισάγει ρυθμίσεις όσον αφορά την τιτλοποίηση πιστωτικών διευκολύνσεων ή άλλης μορφής απαιτήσεων ή/και ανοιγμάτων, που αφορούν
οντότητες που υπόκεινται σε εποπτεία από την
ΚΤΚ ή άλλη αρμόδια αρχή.
Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός)
Νόμος, 2018 εισάγει πρόνοιες που σκοπό έχουν
να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα του Νόμου
και τη διευκόλυνση των συναλλαγών αγοραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων.
Τέθηκαν σε ισχύ τρεις τροποποιητικοί νόμοι επί
του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου. Η σημαντικότερη τροποποίηση αφορούσε
το άρθρο 29 περί του τραπεζικού απορρήτου,
όπου προστέθηκαν διατάξεις για διευκόλυνση
της παροχής στοιχείων στα πλαίσια ανάθεσης
εργασιών, από το πιστωτικό ίδρυμα σε συνεργάτη ή/και σε τρίτο πρόσωπο στα πλαίσια διαπραγμάτευσης ή/και ολοκλήρωσης καλόπιστης
εμπορικής πράξης. Οι λοιπές, ελάσσονος σημασίας, τροποποιήσεις ήταν κυρίως εναρμονιστικής και βελτιωτικής φύσης.
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που αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες
εποπτευόμενες οντότητες. Οι εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ.

1
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2

Επιτόπια Εποπτεία ιδρυμάτων ΕΕΜ
Η ΚΤΚ συμμετείχε σε αριθμό επιτόπιων ελέγχων
που διεξήχθησαν σε σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα τόσο στην Κύπρο και στο εξωτερικό στα πλαίσιο επιτόπιων ελέγχων του ΕΕΜ.

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Εποπτεία ιδρυμάτων εκτός ΕΕΜ
Η ΚΤΚ εξασκεί εποπτική δραστηριότητα σε πιστωτικά ιδρύματα που δεν εντάσσονται στο πεδίο του
ΕΕΜ και περιλαμβάνει υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτες
χώρες, ως επίσης και σε ιδρύματα πληρωμών και
ηλεκτρονικού χρήματος. Το πλαίσιο εποπτείας στη
βάση των ισχύοντων νόμων και κανονισμών εξασκείται τόσο μέσω εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση όσο και με τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.
Σε σχέση με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών
και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών
Νόμο, 2017, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 3 Ιανουαρίου 2018, η ΚΤΚ ανέπτυξε σχετικές διαδικασίες
για την εποπτεία των επενδυτικών δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων και υιοθέτησε σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές που έκδωσε η Ευ-
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Παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η ΚΤΚ καθορίζεται ως αρμόδια εποπτική αρχή δυνάμει του άρθρου 59(1)(α) των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων,
2007-2018 για τα πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα
πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος και γενικότερα για όλα τα ιδρύματα τα οποία αδειοδοτεί. Η
ΚΤΚ εφαρμόζει προγράμματα εξ’ αποστάσεως εποπτείας και επιτόπιων ελέγχων και οργανώνει διάφορες δράσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας που εξασκείται.
Σημαντική είναι η επικαιροποίηση του σχετικού νομικού και κανονιστικού πλαισίου στην
οποία η ΚΤΚ λαμβάνει υπόψη αξιολογήσεις, αποφάσεις και συστάσεις διαφόρων σωμάτων όπως
της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Financial Action Task
Force (FATF) κ.ά.
Τον Απρίλιο του 2018 ψηφίστηκε από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων o Νόμος 13(Ι), ο οποίος μετέφερε σε εθνικό νομικό δίκαιο τις πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015 σχετικά
με την Πρόληψη της Χρησιμοποίησης του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος για τη Νομιμοποίηση
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες ή για τη
Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας. Η ΚΤΚ είχε συνεργαστεί ενεργά με άλλες αρμόδιες αρχές για την
ετοιμασία του προαναφερθέντος νόμου.

Κατόπιν της ψήφισης του Νόμου 13(Ι), η ΚΤΚ
εργάστηκε για την αναθεώρηση της υφιστάμενης
σχετικής οδηγίας προς τα πιστωτικά ιδρύματα, η
οποία υποβλήθηκε στα ιδρύματα αυτά για διαβούλευση το Νοέμβριο του 2018. Η οδηγία αυτή,
στην πέμπτη της έκδοση, απευθύνεται προς τα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό την καθοδήγησή τους
στον καθορισμό πολιτικής, διαδικασιών και συστημάτων ελέγχου με στόχο την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου. Η
Οδηγία αναμένεται να δημοσιευτεί στην τελική της
μορφή το πρώτο τρίμηνο του 2019. Παρόμοιες
οδηγίες θα εκδοθούν με πεδίο αναφοράς τις δραστηριότητες άλλων εποπτευόμενων ιδρυμάτων.
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ρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Στον
πρώτο χρόνο ενασχόλησής της με το προαναφερθέν πλαίσιο, η ΚΤΚ εστίασε την προληπτική της
εποπτεία στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής
του εν λόγω πλαισίου μέσω της εξ’ αποστάσεως
παρακολούθησης των ενεργειών των λειτουργιών
ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων.

4.2 Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών
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Οι κύριες εργασίες της ΚΤΚ ως η εθνική αρχή εξυγίανσης κατά το 2018 αφορούσαν την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης
στη Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (CPB), την
ετοιμασία σχεδίων εξυγίανσης, σε καθαρά προληπτική βάση, για τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά
ιδρύματα της Κύπρου και τη συμμετοχή της στην
ετοιμασία σχεδίων εξυγίανσης, σε καθαρά προληπτική βάση, για τα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα
της Κύπρου από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης.
Άλλες εργασίες της ΚΤΚ κατά το 2018 περιλάμβαναν την προετοιμασία της μεταφοράς κοινοτικών
οδηγιών στην εθνική νομοθεσία και την παρακολούθηση και συμμετοχή σε επιτροπές Ευρωπαϊκών Θεσμών για θέματα εξυγίανσης.
Τα μέτρα εξυγίανσης που εφαρμόζονται στη
CPB αφορούν την πώληση των εναπομεινάντων
περιουσιακών της στοιχείων που περιλαμβάνουν,
κυρίως, επενδύσεις σε θυγατρικές τράπεζες στο
εξωτερικό καθώς και τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου την οποία
απέκτησε ως αντίτιμο για την καθαρή δίκαιη αξία
των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν
στην εν λόγω τράπεζα στις 29 Μαρτίου 2013. Κατά
τον Ιούλιο του 2018 ολοκληρώθηκε η συμφωνία για
την πώληση της Marfin Bank Romania που είχε συναφθεί εντός του 2017. Επιπλέον, υπογράφτηκε και
ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2018 η συμφωνία πώλησης της επένδυσης στην Lombard Bank
Malta. Τέλος, τον Οκτώβριο του 2018 υπεγράφη
συμφωνία για την πώληση των ελληνικών θυγατρικών IBG, CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ και

Εισαγωγή
Διοικητή

Εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα
Το 2018 χαρακτηρίστηκε από την πώληση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας προς
την Ελληνική Τράπεζα και τη μετατροπή της πρώτης σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, αφού έχει να
διαχειριστεί μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (που
δεν μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα) ύψους
€7δις περίπου. Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά
ποσό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ)
είναι πλέον εκτός τραπεζικού τομέα, γεγονός που
μειώνει αισθητά το ποσό των ΜΕΧ στο κυπριακό
τραπεζικό σύστημα. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Κύπρου κατά τη διάρκεια του 2018, κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση ΜΕΧ ύψους €2,8δις σε ξένους επενδυτές, γεγονός που μειώνει ακόμα
περισσότερο το ποσό των ΜΕΧ στο τραπεζικό μας
σύστημα αλλά και στην ίδια την Τράπεζα Κύπρου.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η συγχώνευση της USB
με την AstroBank, που οδηγεί σε μεγαλύτερο εξορθολογισμό του κυπριακού τραπεζικού τομέα.
Όσο αφορά τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων,
αυτές θα πρέπει να αδειοδοτηθούν από την ΚΤΚ για
την αγορά πιστωτικών διευκολύνσεων κάτω από
€1εκ.. Αυτό διασφαλίζει ότι οι δανειολήπτες διατηρούν τα ίδια δικαιώματα με αυτά που θα είχαν αν οι
διευκολύνσεις τους είχαν παραμείνει στα πιστωτικά ιδρύματα και ότι η οδηγία της ΚΤΚ για τη διαχείριση των καθυστερήσεων εφαρμόζεται και στις
υπό αναφορά εταιρείες. Σημειώνεται ότι η ΚΤΚ δεν

έχει θέσει στις εταιρείες αυτές κεφαλαιακές απαιτήσεις και απαιτήσεις σχετικά με τη ρευστότητα.
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κατευθυντήριων γραμμών σε θέματα εξυγίανσης
ενώ παρείχε υποστήριξη στο Υπουργείο Οικονομικών κατά τη συζήτηση θεμάτων εξυγίανσης στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Διαχείριση Ταμείων Εγγύησης Καταθέσεων, Εξυγίανσης και Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών
Τραπεζών
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Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων
Το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ)
συστάθηκε και λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία από το 2000. Ο σκοπός του είναι διττός:
αφενός η καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες
που καλύπτονται από το ΣΕΚ στην περίπτωση που
πιστωτικά ιδρύματα δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις καταθέσεις τους και, αφετέρου, η χρηματοδότηση της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης.
Το ΣΕΚ αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Το
αρμόδιο όργανο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εξυπηρέτηση των σκοπών του, περιλαμβανομένης της διαχείρισης των ταμείων που
το αποτελούν, είναι η Διαχειριστική Επιτροπή. Η
Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους του
Υπουργείου Οικονομικών και της ΚΤΚ.
Στο ΣΕΚ συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα (ΑΠΙ). Σε αυτά περιλαμβάνονται τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθώς και τα υποκαταστήματα στην Κύπρο πιστωτικών ιδρυμάτων από χώρες μη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι τα τελευταία δεν έχουν ισοδύναμη κάλυψη με συστήματα
εγγύησης καταθέσεων στις χώρες σύστασής τους.
Το ΣΕΚ παρέχει κάλυψη μέχρι €100.000 για το σύνολο των καταθέσεων που οποιοδήποτε φυσικό

1
Εισαγωγή
Διοικητή

Laiki Factors & Forfeiters S.A. η οποία αναμένεται να
ολοκληρωθεί αρχές του 2019.
Στα πλαίσια λειτουργίας του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ), το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ) ετοιμάζει, σε συνεργασία με την ΚΤΚ,
ετήσια σχέδια εξυγίανσης για τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεσή του ευθύνη (π.χ. Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα και RCB). Επίσης, το ΕΣΕ,
προχωρεί σε υπολογισμό για κάθε σημαντικό
ίδρυμα υπό την άμεση ευθύνη του δείκτη ελάχιστων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων με ληκτότητα πέραν του ενός έτους (δείκτης
MREL) με τον οποίο πρέπει να συμμορφώνονται
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα εξυγίανσής τους. Το ΕΣΕ επιτρέπει τη συμμόρφωση
των ιδρυμάτων με τον δείκτη MREL, όταν καθοριστεί, εντός μιας μεταβατικής περιόδου.
Κατά το 2018, καταρτίστηκαν προσχέδια σχεδίων εξυγίανσης για τα λιγότερα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία μετά από εσωτερική
συζήτηση θα αποσταλούν, αρχές του 2019, για διαβούλευση στον ΕΣΕ. Τα εν λόγω προσχέδια, ακολούθως θα υποβληθούν στο ΔΣ της ΚΤΚ υπό την
ιδιότητά του ως Αρχή Εξυγίανσης για έγκρισή τους.
Το Τμήμα Εξυγίανσης της ΚΤΚ συμμετείχε σε
ομάδα εργασίας που συστάθηκε υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Οικονομικών για την ετοιμασία
προσχεδίου νομοσχεδίου για τη μεταφορά της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2399 στο εθνικό δίκαιο. Η Οδηγία τροποποιεί την Οδηγία 2014/59/ΕΕ σχετικά με
την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία. Η ίδια ομάδα
εργασίας ετοίμασε επίσης προσχέδια νομοσχεδίων
που άπτονται του πλαισίου πρόληψης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών κρίσεων.
Τέλος, το ίδιο Τμήμα της ΚΤΚ συμμετείχε σε
ομάδες εργασίας του ΕΣΕ και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τον καταρτισμό προτύπων και
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Η ΚΤΚ είναι η αρμόδια μακροπροληπτική αρχή της
Κύπρου. Η μακροπροληπτική επίβλεψη, εστιάζεται
στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος της
Κύπρου, καθώς και στην εφαρμογή εργαλείων μακροπροληπτικής πολιτικής. Η ΚΤΚ, μέσω της μακροπροληπτικής πολιτικής της, αναλύει τις κυκλικές
και διαρθρωτικές εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό σύστημα και στο ευρύτερο μακροοικονομικό
και χρηματοοικονομικό περιβάλλον, με σκοπό τον
εντοπισμό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση
και τον περιορισμό της συσσώρευσης συστημικών
κινδύνων, που ενδεχομένως να αποτελούν απειλή
για τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο τραπεζικός
τομέας, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος
του εγχώριου χρηματοοικονομικού συστήματος
και το κύριο δυνητικό μέσο μετάδοσης κινδύνων
εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος και
προς την πραγματική οικονομία. Παρακολουθούνται επίσης οι εξελίξεις στο μη-τραπεζικό χρημα-

1

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών (ΤΑΕΠΤ)
Το ΤΑΕΠΤ, το οποίο λειτουργεί από το 2004 υπό

την αιγίδα της ΚΤΚ, συνέχισε το 2018 τη λειτουργία
του με 12 μέλη.
Μέσω της λειτουργίας του ΤΑΕΠΤ παρέχεται
πρόσθετη εξασφάλιση προς τους πελάτες πιστωτικών ιδρυμάτων για απαιτήσεις που είναι δυνατό να
εγείρουν σε σχέση με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Η συμμετοχή στο ΤΑΕΠΤ είναι υποχρεωτική
για όλα τα ΑΠΙ, τα οποία προσφέρουν επενδυτικές
υπηρεσίες και έχουν συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία ή έχουν συσταθεί σε τρίτες χώρες και λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος. Το μέγιστο ύψος της αποζημίωσης
που είναι δυνατό να καταβληθεί προς έκαστο επενδυτή πελάτη τραπεζών ανέρχεται σε €20.000.

Εισαγωγή
Διοικητή

ή, με ορισμένες εξαιρέσεις, νομικό πρόσωπο διατηρεί με συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα.
Το 2018 το ΣΕΚ συνέχισε και μέχρι τον Νοέμβριο ολοκλήρωσε την καταβολή αποζημίωσης
στους καταθέτες της FBME Bank Ltd – Cyprus
Branch (FBME). Η αποζημίωση των εγγυημένων
καταθέσεων της FBME πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με σχετική απόφαση που λήφθηκε από τη
Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΕΚ στις 9 Απριλίου
2016, κατόπιν ενημέρωσης από την ΚΤΚ ότι οι καταθέσεις της FBME είχαν καταστεί μη διαθέσιμες.
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, οι καταθέτες
της FBME μπορούσαν να απαιτήσουν αποζημίωση
εντός περιόδου 2 ετών από την ημερομηνία που οι
καταθέσεις τους είχαν καταστεί μη διαθέσιμες ήτοι,
μέχρι τις 11 Απριλίου 2018. Συνολικά αποζημιώθηκαν 1.481 καταθέτες της FBME με το ποσό αποζημίωσης να ανέρχεται σε περίπου €83 εκατ.
Αναφορικά με τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά το 2018 συνεχίστηκαν σε πιο έντονους
ρυθμούς οι συζητήσεις και οι διεργασίες για τη δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης καταθέσεων το οποίο αποτελεί τον τρίτο πυλώνα της
τραπεζικής ένωσης.
Όσον αφορά τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις
εξυγίανσης, σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2016 τα ΑΠΙ εισφέρουν στο ευρωπαϊκό Ενιαίο
Ταμείο Εξυγίανσης το οποίο βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. Παράλληλα, υφίσταται και το Εθνικό Ταμείο Εξυγίανσης στο οποίο εισφέρουν οι επιχειρήσεις
επενδύσεων, με κάποιες εξαιρέσεις, καθώς και τα
υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα
σε τρίτες χώρες.
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Περαιτέρω, στην εξαμηνιαία Έκθεση για το Χρέος των
Νοικοκυριών και των Μη Χρηματοοικονομικών Επιχειρήσεων, η ΚΤΚ παρουσίασε την ανάλυση του χρέους
του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα.

1
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Συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας
της ΕΕ
Η ΚΤΚ συμμετείχε στις συναντήσεις της Επιτροπής
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Committee – FSC) του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και στις υπό αυτήν
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Κύριες αποφάσεις μακροπροληπτικής πολιτικής
Κατά το 2018, η ΚΤΚ:
(1) Καθόρισε το κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας
για τα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα και τις
συστημικές κυπριακές επιχειρήσεις παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ).
(2) Καθόρισε ανά τρίμηνο τον συντελεστή του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας
για όλα τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα
και ορισμένες ΚΕΠΕΥ.

Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας
Η ΚΤΚ δημοσίευσε τον Μάιο του 2018 την αξιολόγησή της για τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος στην ετήσια Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΧΣ) για το 2017, στην
οποία γίνεται ενημέρωση σε θέματα που άπτονται
της διασφάλισης της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος. Στην ΕΧΣ, η ΚΤΚ παρέθεσε την εκτίμησή της για τους σημαντικότερους
κινδύνους και ευάλωτα σημεία που είχαν εντοπισθεί ως οι κύριες πηγές κινδύνου για το χρηματοοικονομικό σύστημα της Κύπρου, ήτοι:
1) Η χαμηλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, λόγω της
υπερβολικής έκθεσης του τραπεζικού τομέα σε
μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.
2) Οι μειωμένες προοπτικές κερδοφορίας του τραπεζικού τομέα.
3) Το υπέρμετρο χρέος του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα.

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Συγκεντρωτικά στοιχεία και χρηματοοικονομικοί δείκτες για τον τραπεζικό τομέα
Κατά το 2018 η ΚΤΚ συνέχισε την τακτική ετοιμασία
και τη δημοσιοποίηση στο διαδικτυακό της χώρο,
συγκεντρωτικών στοιχείων και χρηματοοικονομικών δεικτών για τον τραπεζικό τομέα, τα οποία
χρησιμοποιούνται για σκοπούς μακροπροληπτικής ανάλυσης. Περαιτέρω, τα Ενοποιημένα Τραπεζικά Στοιχεία (Consolidated Banking Data – CBD)
και τα στοιχεία που αφορούν τους Δείκτες Χρηματοοικονομικής Ευρωστίας (Financial Soundness Indicators – FSIs) για τα τραπεζικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο, υποβάλλονται σε τριμηνιαία
βάση στην ΕΚΤ και στο ΔΝΤ, αντίστοιχα.

(3) Συνέχισε την παρακολούθηση του εθνικού μακροπροληπτικού μέτρου που είχε ενεργοποιήσει η ΚΤΚ τον Νοέμβριο του 2017 για την τήρηση επιπρόσθετης ρευστότητας από τα
πιστωτικά ιδρύματα κατά το 2018.

Εισαγωγή
Διοικητή

τοοικονομικό τομέα, ιδιαίτερα στον ασφαλιστικό
τομέα, στον τομέα των επιχειρήσεων παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών, στον τομέα των επενδυτικών ταμείων και στον τομέα των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Αναλύονται
και αξιολογούνται οι εξελίξεις στο μακροοικονομικό
και χρηματοοικονομικό περιβάλλον, με έμφαση
στις μακροοικονομικές ανισορροπίες και οι εξελίξεις στους τομείς των νοικοκυριών, των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, των ακινήτων και
των δημοσίων οικονομικών.
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Οι αρμοδιότητες της ΚΤΚ στον τομέα υποδομών
χρηματοοικονομικών αγορών και πληρωμών

Σύστημα Διακανονισμού Πληρωμών σε Συνεχή
Χρόνο
TARGET2-CY
Το TARGET2-CY αποτελεί συνιστώσα του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ταχείας
Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε
Ευρώ σε συνεχή χρόνο και σε χρήμα κεντρικής
τράπεζας του Ευρωσυστήματος, TARGET2.
Η ΚΤΚ ενεργεί ως Συμμετέχουσα Τράπεζα και ως
Διαχειρίστρια του TARGET2-CY βάσει της Κατευθυντήριας Γραμμής ΕΚΤ/2012/27 και της περί του
Συστήματος TARGET2-CY Οδηγίας της ΚΤΚ. Η αναθεωρημένη κατά το 2018 κατευθυντήρια γραμμή
διευκρινίζει και τροποποιεί πτυχές της ΕΚΤ/2012/27
υπό το πρίσμα της εισαγωγής της υπηρεσίας για

2

Οικονομικές
Εξελίξεις

4.4 Υποδομές Χρηματοοικονομικών Αγορών
και Πληρωμών

4.4.1 Συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης και
διακανονισμού συναλλαγών και μέσα πληρωμών στην Κύπρο
Κατά το 2018 στην Κύπρο λειτουργούσαν τα ακόλουθα συστήματα:

1
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της ΚΤΚ

Εθνική Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΕΧΣ)
Η ΚΤΚ προεδρεύει της ΕΕΧΣ και παρέχει γραμματειακή υποστήριξη. Η κύρια αποστολή της ΕΕΧΣ είναι η συζήτηση θεμάτων που άπτονται της διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας
σε εθνικό επίπεδο και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, δηλαδή των αρμόδιων αρχών
του χρηματοοικονομικού τομέα και του Υπουργείου Οικονομικών.

απορρέουν από τους περί της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου Νόμους, 2002-2017, και συνοψίζονται
ως εξής:
1) συμμετέχει σε εγχώρια και διασυνοριακά συστήματα πληρωμών,
2) επιβλέπει συστήματα πληρωμών και διακανονισμού τίτλων που λειτουργούν στην Κυπριακή
Δημοκρατία,
3) συμμετέχει στην καινοτομία και ενοποίηση
τόσο των εγχώριων συστημάτων πληρωμών
όσο και των ΥΧΑ του ΕΣΚΤ,
4) προεδρεύει της Εθνικής Επιτροπής Πληρωμών
(ΕΕΠ) και
5) ασκεί καθήκοντα τραπεζίτη και αντιπροσώπου
της Κυπριακής Δημοκρατίας για χρηματοοικονομικά θέματα.

Εισαγωγή
Διοικητή

ομάδες εργασίας. Η FSC παρέχει υποστήριξη προς
τα αρμόδια όργανα της ΕΚΤ καθ’ όσον αφορά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που σχετίζονται
με τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της διασφάλισης της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού
συστήματος.
Η ΚΤΚ συμμετείχε επίσης στις συναντήσεις και
εργασίες της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής
(Advisory Technical Committee – ATC) του ΕΣΣΚ
και στις υπό αυτήν ομάδες εργασίας. H ATC έχει
συμβουλευτικό και υποβοηθητικό ρόλο σε θέματα
που άπτονται των εργασιών του ΕΣΣΚ.
Περαιτέρω, η ΚΤΚ συμμετείχε στις συναντήσεις
της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Table – FST) της Οικονομικής και
Δημοσιονομικής Επιτροπής (Economic and Financial Committee – EFC) της ΕΕ. Η EFC-FST, είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των θεμάτων που άπτονται της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και
τα οποία συζητούνται στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN).
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ΔIAΓPAMMA 4.1 TARGET2-CY διασυνοριακές
πληρωμές 2014-2018

Πίνακας 4.1 Συμμετέχοντες στο TARGET2-CY

3
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ΔIAΓPAMMA 4.2 TARGET2-CY εγχώριες πληρωμές
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υπηρεσία TIPS το 2019. Επίσης, πρόθεση για ένταξη
στο TIPS έχει εκφράσει και η Κυβέρνηση με σκοπό
να αξιοποιήσει τις άμεσες πληρωμές ως ακόμα ένα
εργαλείο για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
του κράτους για είσπραξη οφειλών.
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(2) Κυπριακό Γραφείο Συμψηφισμού (ΚΓΣ)
Το ΚΓΣ λειτουργεί από το 1964 με σκοπό την εναρμονισμένη εφαρμογή διαδικασιών για εκκαθάριση
και διακανονισμό διατραπεζικών επιταγών. Προς
υλοποίηση συστάσεων επίβλεψης του προηγούμενου έτους, η ολομέλεια του ΚΓΣ διερεύνησε επιλογές εκσυγχρονισμού του συστήματος, οι οποίες
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Συστήματα Λιανικών Πληρωμών (ΣΛΠ)
(1) TIPS-CY
Η ΕΚΤ έχει αναπτύξει μια καινοτόμο πανευρωπαϊκή
υπηρεσία διακανονισμού άμεσων πληρωμών σε
λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα σε χρήμα κεντρικής
τράπεζας. Η υπηρεσία TIPS έχει τεθεί σε λειτουργία
στις 30 Νοεμβρίου 2018 και η ΚΤΚ είναι έτοιμη να
παρέχει υποστήριξη στα εγχώρια ΑΠΙ και άλλους
δυνητικούς συμμετέχοντες, ως Διαχειριστής του
TARGET2-CY, για την ένταξή τους στο TIPS.
Σημειώνεται ότι τα πλείστα εγχώρια ΑΠΙ έχουν
δηλώσει την πρόθεση τους για να ενταχθούν στην

εξερχόμενες πληρωμές - αξία
εισερχόμενες πληρωμές - αξία

Όγκος (χιλ.)

τον διακανονισμό μεταφοράς πιστώσεων του TARGET (Target Instant Payment Service – “TIPS”).
Από την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος στις 19 Νοεμβρίου 2007, το TARGET2 έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα πληρωμών μεγάλης αξίας παγκοσμίως και διακανονίζει,
κατά μέσο όρο, 342 χιλ. πληρωμές ημερησίως με
αξία €1,7 τρις, ενώ αντίστοιχα στο TARGET2-CY διακανονίζονται 705 πληρωμές ημερησίως με αξία
€272 εκατ.
Η σύνθεση των συμμετεχόντων στο TARGET2CY παρατίθεται στον Πίνακα 4.1.
Ο αριθμός και αξία των διασυνοριακών και εγχώριων πληρωμών που διακανονίστηκαν στο TARGET2-CY καταγράφονται στα Διαγράμματα 4.1 και
4.2, αντίστοιχα.
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Αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα
εκ των οποίων:
Άμεσοι συμμετέχοντες
Έμμεσοι συμμετέχοντες
Επικουρικά συστήματα (ΚΑΚΜΑ, Εγχώριο SDD, ΚΓΣ)
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ΔIAΓPAMMA 4.5 Αξία πληρωμών ευρύτερου δημόσιου
τομέα μέσω ΚΤΚ
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Πηγές: ΚΤΚ, JCC Payment systems Ltd.
Σημείωση: Οι εισερχόμενες πληρωμές στο TARGET2-CY συμπεριλαμβάνουν οφειλές που
εισπράττονται μέσω της χρήσης καρτών και σε συνεργασία με τα ΑΠΙ, και εμβάζονται στην
ΚΤΚ προς όφελος της Κυβέρνησης.

με τους πιο πάνω, την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών
πληρωμών ως μέσο πληρωμής και είσπραξης κυβερνητικών οφειλών. Για παράδειγμα, κατά το
2018, η είσπραξη του οφειλόμενου ΦΠΑ μέσω ηλε-
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κτρονικών πληρωμών αποτελούσε το 40% του συνόλου των εισπράξεων ΦΠΑ μέσω ΑΠΙ.
Στο Διάγραμμα 4.5, όπου παρουσιάζεται η
χρήση των μέσων πληρωμών για εισερχόμενες και
εξερχόμενες πληρωμές της Κυβέρνησης μέσω ΚΤΚ,
διαφαίνεται πως ενώ οι πληρωμές της Κυβέρνησης διεκπεραιώνονται κυρίως με ηλεκτρονικά
μέσα, μέρος των εισπράξεων εξακολουθεί να διεκπεραιώνεται μέσω επιταγών. Ωστόσο, σε σύγκριση
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4.4.2 Η ΚΤΚ ως τραπεζίτης της Κυβέρνησης για
σκοπούς πληρωμών
Η ΚΤΚ συμμετέχει σε συστήματα πληρωμών, σε εγχώρια και σε διασυνοριακή βάση, ώστε να παρέχει
τραπεζικές υπηρεσίες στην Κυβέρνηση και σε άλλα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Εντός αυτού
του πλαισίου η ΚΤΚ προωθεί, σε στενή συνεργασία
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(3) Εγχώριο Σύστημα Πληρωμών SEPA Direct
Debits
Το εγχώριο Σύστημα Πληρωμών SEPA Direct
Debits (SDD), με συμμετέχοντες 12 ΑΠΙ, τέθηκε σε
λειτουργία το 2014. Σημειώθηκε σταθερή αύξηση
της αξίας των άμεσων χρεώσεων που συμψηφίζονται σε αυτό, αν και το συνολικό μερίδιο αγοράς του συστήματος πληρωμών SDD δε θεωρείται σημαντικό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ΣΛΠ
(Διάγραμμα 4.4).

όγκος άμεσων χρεώσεων

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

αποσκοπούν στη σταδιακή εφαρμογή νέου πλαισίου λειτουργίας και διακυβέρνησης και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2019.
Στο Διάγραμμα 4.3 παρουσιάζεται ο αριθμός
και αξία των επιταγών που εκκαθαρίστηκαν στη
πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Συμψηφισμού Επιταγών
(ΗΣΕ) την περίοδο 2014-2018.

αξία άμεσων χρεώσεων
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ΔIAΓPAMMA 4.4 Άμεσες χρεώσεις που διεκπεραιώνονται
από το εγχώριο σύστημα SEPA Direct Debit

ΔIAΓPAMMA 4.3 Εκκαθάριση επιταγών στο ΚΓΣ
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με το 2017, οι εισπράξεις της Κυβέρνησης μέσω
επιταγών έχουν μειωθεί σημαντικά με το μεγαλύτερο μέρος να έχει αντικατασταθεί με εισπράξεις
που πραγματοποιούνται μέσω καρτών.

ΔIAΓPAMMA 4.6 Ετήσιος μέσος όρος μηνιαίων καταχωρίσεων στο κυρίως αρχείο και τον προκαταρκτικό
κατάλογο
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Επίβλεψη
Στο πλαίσιο των αξιολογήσεων καταλληλότητας
των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων για χρήση τους
στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, η

2

Οικονομικές
Εξελίξεις

τας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμου, 2017, η ΚΤΚ εξέδωσε οδηγίες προς
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών αναφορικά με (1) τη θέσπιση διαδικασίας έγκρισης μέτρων εναλλακτικού χαρακτήρα για την υπηρεσία
αλλαγής λογαριασμού πληρωμών και (2) τον οριστικό κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών
υπηρεσιών οι οποίες συνδέονται με λογαριασμό
πληρωμών.
Σε διεθνές επίπεδο, οι αρμόδιες επιβλέπουσες
αρχές καθώς και οι είκοσι ισχυρότερες χώρες (G20)
ενδυναμώνουν περαιτέρω την ανθεκτικότητα του
χρηματοοικονομικού συστήματος μέσω εφαρμογής αυστηρότερου και αποτελεσματικότερου πλαισίου επίβλεψης, ρύθμισης και εποπτείας. Ακολουθώντας τη διεθνή τάση, η ΚΤΚ παρακολούθησε τις
εξελίξεις προς υιοθέτηση του καινούργιου πλαισίου του Ευρωσυστήματος, όπου καθορίζονται οι
απαιτήσεις επίβλεψης σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια των ΥΧΑ.

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Πολιτική και επίβλεψη υποδομών χρηματοοικονομικών αγορών
Πολιτική
Η ΚΤΚ βρίσκεται στη διαδικασία αναθεώρησης της
πολιτικής ΥΧΑ, στοχεύοντας στην αποτελεσματική
διασφάλιση των προνοιών της διευθέτησης που
εγκαθιδρύουν τα συστήματα πληρωμών που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Σύμφωνα με τις ενισχυμένες Ευρωπαϊκές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και επίβλεψης ΥΧΑ, η
ΚΤΚ ενημέρωσε του διαχειριστές εγχώριων ΥΧΑ για
τις υποχρεώσεις τους προς διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Επιπρόσθετα, η ΚΤΚ συνεργάστηκε κατά το
2018 με αρμόδιες αρχές και κρατικές υπηρεσίες
με αποτέλεσμα την ψήφιση νόμων από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων για εφαρμογή:
i. τοu Κανονισμoύ (ΕΕ) 2015/751 για τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με
κάρτες και
ii. της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (PSD2).
Επιπρόσθετα, δυνάμει του περί Συγκρισιμότη-

80
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4.4.3 Άλλες δραστηριότητες
Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για εκδότες ακάλυπτων επιταγών (ΚΑΠ)
Κατά το 2018 ο μέσος όρος καταχωρίσεων προσώπων, φυσικών ή νομικών, στο κυρίως αρχείο του
ΚΑΠ καθώς και στον προκαταρκτικό κατάλογο συνέχισε να μειώνεται (Διάγραμμα 4.6) ενώ αντίστοιχη μείωση καταγράφηκε και στη συνολική αξία
των επιταγών που καταχωρίζονται.
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4.5 Τραπεζογραμμάτια και Κέρματα Ευρώ
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Κύκλος του νομίσματος
Το 2018 έτυχαν επεξεργασίας (δηλ. μετρήθη-

Παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια και κίβδηλα κέρματα ευρώ που εντοπίστηκαν στην
Κύπρο κατά το 2018
Κατά τη διάρκεια του έτους εντοπίστηκαν εντός
κυκλοφορίας 436 παραχαραγμένα τεμάχια τραπε-

1
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Η έκδοση νομίσματος (τραπεζογραμμάτια και κέρματα)
αποτελεί αρμοδιότητα της ΚΤΚ η οποία φροντίζει για
την ύπαρξη του απαραίτητου νομικού πλαισίου, αναλαμβάνει την εκτύπωση της ποσότητας των τραπεζογραμματίων που της αναλογεί μετά από κατανομή από
την ΕΚΤ σε κάθε κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος, διεξάγει τις απαραίτητες ενέργειες για την κοπή
κερμάτων, οργανώνει την επεξεργασία και διανομή
τραπεζογραμματίων και κερμάτων, και αποσύρει και
καταστρέφει τραπεζογραμμάτια και κέρματα που δεν
είναι κατάλληλα για επανακυκλοφορία.
Το συνολικό ποσό τραπεζογραμματίων ευρώ
που εκδόθηκε από το Ευρωσύστημα μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε 1.231.133,0 εκατ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5,2%.
Λόγω της ελεύθερης διακίνησης ανθρώπων και
αγαθών δημιουργούνται εισροές και εκροές νομίσματος οι οποίες δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν
με ακρίβεια για τους σκοπούς υπολογισμού του
πραγματικού ποσού ευρώ σε κυκλοφορία σε κάθε
χώρα της ευρωζώνης.

καν, ελέγχθηκαν για γνησιότητα και καταλληλότητα πριν από την επανακυκλοφορία τους)
από την εταιρεία, στην οποία οκτώ τράπεζες
έχουν αναθέσει τις εργασίες φύλαξης και επεξεργασίας των τραπεζογραμματίων τους, 129,2
εκατ. τεμάχια τραπεζογραμματίων ευρώ, εκ των
οποίων 23,4% (30,2 εκατ. τεμάχια) κρίθηκαν
ακατάλληλα για επανατοποθέτηση στην κυκλοφορία και επιστράφηκαν στην ΚΤΚ για περαιτέρω επεξεργασία. Την ίδια περίοδο η ΚΤΚ
προέβηκε σε ελέγχους των μηχανών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των τραπεζογραμματίων από την προαναφερόμενη εταιρεία. Επίσης, η ΚΤΚ προέβηκε σε επιτόπιους
ελέγχους των τραπεζών για να διαπιστωθεί κατά
πόσο τηρούνται οι πρόνοιες της περί των ελέγχων γνησιότητας και καταλληλόλητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία Οδηγίας του 2014.
Κατά τη διάρκεια του 2018, έτυχαν επεξεργασίας από την εταιρεία στην οποία ανατέθηκαν από
την ΚΤΚ οι εργασίες φύλαξης και επεξεργασίας των
κερμάτων που επιστρέφονται, 17,7 εκατ. κέρματα
ευρώ, εκ των οποίων 0,1% (8.444 κέρματα) κρίθηκαν ακατάλληλα για επανατοποθέτηση στην κυκλοφορία. Επίσης, κατά την υπό αναφορά περίοδο
η ΚΤΚ προέβηκε σε επιτόπιους ελέγχους σε πιστωτικά ιδρύματα για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται οι πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ)
1210/2010 σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας και τη διαχείριση των ακατάλληλων για
κυκλοφορία κερμάτων ευρώ.

Εισαγωγή
Διοικητή

ΚΤΚ αξιολόγησε το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών (ΚΑΚΜΑ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) έναντι σχετικών προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 που αφορά
στα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (Central Securities
Depositories Regulation–CSDR).
Επιπλέον, η ΚΤΚ έχει συνεισφέρει στην αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής ενιαίας πλατφόρμας διακανονισμού τίτλων, TARGET2Securities (T2S), η οποία
διεξάγεται σε επίπεδο Ευρωσυστήματος έναντι των
διεθνών προτύπων επίβλεψης.
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4.6.1 Διαχείριση διαθεσίμων και άλλες δραστηριότητες
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα διαθέσιμα της ΚΤΚ,
συμπεριλαμβανομένου και του αποθέματος σε
χρυσό αξίας €501 εκατ., ανέρχονταν σε €1.268
εκατ., σε σχέση με €1.278 εκατ. στο τέλος του 2017.
Πρώτιστος στόχος του πλαισίου Επενδυτικής
Πολιτικής της ΚΤΚ είναι η ασφάλεια και η διατήρηση της αξίας των διαθεσίμων της ΚΤΚ σε ευρώ,
συνάλλαγμα και χρυσό. Τηρουμένου του στόχου
αυτού, επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της μακροχρόνιας απόδοσης των διαθεσίμων. Τα έσοδα από
τη διαχείριση των διαθεσίμων αποτελούν διαχρονικά την κυριότερη πηγή χρηματοδότησης των

Εργασiες της
Τράπεζας

Εκδόσεις νομισματικών ειδών
• Συλλεκτικό σετ
Toν Ιούνιο του 2018, η ΚΤΚ εξέδωσε 5.000 συλλεκτικά σετ κυπριακών κερμάτων ευρώ, κοπής 2018,
σε λαμπρή ακυκλοφόρητη κατάσταση. Πρόκειται
για το τέταρτο και τελευταίο σετ της σειράς των κυπριακών κερμάτων ευρώ που είναι αφιερωμένη
στα Θρησκευτικά Μνημεία της Κύπρου. Υπήρξε
μεγάλο ενδιαφέρον για την έκδοση τόσον από την
Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.
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ζογραμματίων ευρώ διαφόρων αξιών, σε σύγκριση
με 616 τεμάχια το 2017. Τo τραπεζογραμμάτιο των
€50 ήταν η συχνότερα παραχαραγμένη αξία αντιπροσωπεύοντας το 33,3% του συνόλου. Τα πλείστα
παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια, τα οποία αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία, εντοπίσθηκαν από
ταμίες πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο αριθμός των παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ που
εντοπίστηκαν εντός κυκλοφορίας στην Κύπρο είναι
πολύ μικρός και είναι από τους χαμηλότερους στις
χώρες της ζώνης του ευρώ.
Κατά τη διάρκεια του έτους εντοπίστηκε πολύ
μικρός αριθμός κίβδηλων κερμάτων (145 κέρματα)
που αφορούν τις αξίες €2, €1 και €0,50.

• Συλλεκτικό κέρμα
Το 2018, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων από την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του
ευρώ, η ΚΤΚ εξέδωσε αργυρό συλλεκτικό κέρμα,
ονομαστικής αξίας €5, σε υποδειγματική κατάσταση. Στο κέρμα απεικονίζεται το τάλαντο συμβολίζοντας διαχρονική γέφυρα που ενώνει το πολιτιστικό και νομισματικό παρελθόν της Κύπρου
με τη νέα εποχή του ευρώ, που αναπαρίσταται στο
κέρμα με το σύμβολο του ευρώ και τα 12 αστέρια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο φιλοτεχνήθηκε
από τον καλλιτέχνη Γιώργο Σταματόπουλο. Η έκδοση έγινε το Νοέμβριο του 2018 στην περιορισμένη ποσότητα των 2.000 τεμαχίων.
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Συμμετοχή στη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ
Η διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της
ΕΚΤ διεξάγεται αποκεντρωτικά από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών που υιοθέτησαν το ευρώ
οι οποίες ενεργούν εκ μέρους της ΕΚΤ. Η ΚΤΚ συμμετέχει στη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ με κοινοπρακτική διαχείριση των αναλογούντων διαθεσίμων με την Τράπεζα της Ελλάδας.
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6. https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/anfa_qa.en.html
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4.6.2 Εφαρμογή νομισματικής πολιτικής
Εκ μέρους της ΕΚΤ, η ΚΤΚ συμμετέχει ομοιόμορφα
και ισότιμα με τις άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες
των κρατών μελών που ανήκουν στη ζώνη του
ευρώ στην εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από τις αποφάσεις
και τις κατευθυντήριες γραμμές του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΚΤ το οποίο είναι αρμόδιο για τη
χάραξη της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του
ευρώ. Ως εκ τούτου, τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Κυπριακή Δημοκρατία δύνανται να συμμετέχουν και να έχουν πρόσβαση,
μέσω της ΚΤΚ, στις πράξεις ανοικτής αγοράς και
στις πάγιες διευκολύνσεις του Ευρωσυστήματος.
Τόσο οι τακτικές όσο και συμπληρωματικές πράξεις
ανοικτής αγοράς του Ευρωσυστήματος συνέχισαν
να διενεργούνται στη βάση δημοπρασιών με σταθερό επιτόκιο με πλήρη κατανομή της αιτούμενης
ρευστότητας. Η πολιτική αυτή έχει αποφασιστεί
ότι θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι την τελευταία περίοδο τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του 2019.

1
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της ΚΤΚ

Καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία
Η συμφωνία για τα καθαρά χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία (Agreement on Net Financial Assets - ANFA) ορίζει τους κανόνες και τα όρια
για τη διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με καθήκοντα
των εθνικών κεντρικών τραπεζών πέραν της νομισματικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα τα διαθέσιμα που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο και τα λογιστικά αποθεματικά τους, τα συναλλαγματικά τους

διαθέσιμα ή τα συνταξιοδοτικά ταμεία των υπαλλήλων τους. Η ANFA, καθώς και σχετικό επεξηγηματικό κείμενο, δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο
της ΕΚΤ6. Κατά το 2018 τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της ΚΤΚ ήταν, κατά
μέσο όρο, - €937 εκατ.

Εισαγωγή
Διοικητή

δραστηριοτήτων της ΚΤΚ και συντελούν στη διασφάλιση της οικονομικής της ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας. Το πλαίσιο Επενδυτικής Πολιτικής διαλαμβάνει την επένδυση των διαθεσίμων και του
χρυσού σε εγκεκριμένες επενδυτικές τάξεις, όπως
για παράδειγμα κυβερνητικά χρεόγραφα, χρεόγραφα εθνικών και υπερεθνικών οργανισμών, καλυμμένα ομόλογα, καταθέσεις χρυσού, κ.ά..
Τα συνολικά διαθέσιμα έτυχαν διαχείρισης υπό
το πρίσμα των χαμηλών ή/και αρνητικών αγοραίων
επιτοκίων, αλλά και της αυξημένης μεταβλητότητας
στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές κατά τη
διάρκεια του έτους. Tο γενικό πλαίσιο στρατηγικής των επενδύσεων έχει αποδειχθεί ως αρκούντως κατάλληλο και έχει προστατεύσει την αξία
των διαθεσίμων. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής, η ΚΤΚ τηρούσε διαθέσιμα κυρίως σε ευρώ και,
σε πολύ μικρότερο βαθμό, σε δολάρια ΗΠΑ και σε
λίρες Αγγλίας.
Η ΚΤΚ διαθέτει για δανεισμό τα ομόλογα που
κατέχει, μέσω προγράμματος στρατηγικού δανεισμού ομολόγων που παρέχει διεθνής θεματοφύλακας, καθώς και μέσω προγράμματος αυτόματου δανεισμού ομολόγων που παρέχεται αποκλειστικά για
σκοπούς κάλυψης περιπτώσεων αποτυχημένων διακανονισμών πράξεων πελατών του θεματοφύλακα.
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Η επιστροφή της χώρας σε επενδυτική
βαθμίδα ενισχύει την εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία και στο εγχώριο τραπεζικό
σύστημα. Παράλληλα, η χρήση των κυπριακών χρεογράφων στις πιστοδοτικές πράξεις
του Ευρωσυστήματος και η επανένταξή τους
στο PSPP συντείνει στη συγκράτηση του κόστους δανεισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και διευρύνει την ευχέρεια του εγχώριου
τραπεζικού συστήματος να αντλεί ρευστότητα σε χαμηλά επιτόκια μέσω των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος.
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Fitch και DBRS, αντίστοιχα, επίσης αναβάθμισαν
την Κύπρο στην ίδια βαθμίδα.
Ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης σε ΒΒΒ-,
τα κυπριακά κυβερνητικά χρεόγραφα είναι και
πάλι αποδεκτά ως εξασφάλιση για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Παράλληλα, είναι και πάλι επιλέξιμα στα πλαίσια
της εφαρμογής του PSPP.
Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, η ΚΤΚ
και η ΕΚΤ διενέργησαν στα πλαίσια του PSPP
αγορές κυπριακών κυβερνητικών ομολόγων.
Κατά το τέλος 2018, η ΚΤΚ και και η ΕΚΤ κατείχαν στα πλαίσια του PSPP κυπριακά κυβερνητικά ομόλογα συνολικής αξίας €678 εκατ., ένα-

3,2

3,875% 06/05/2022
3,75% 26/07/2023
2,75% 27/06/2024
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Στις 14 Σεπτεμβρίου 2018, ο οίκος αξιολόγησης
Standard & Poor’s ανακοίνωσε την αναβάθμιση
της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Κυπριακής
Δημοκρατίας από ΒΒ+ με θετική προοπτική σε
ΒΒΒ- με σταθερή προοπτική. Η αναβάθμιση
αυτή σηματοδότησε την επιστροφή της χώρας
σε επενδυτική βαθμίδα μετά από έξι και πλέον
χρόνια. Στις 19 Οκτωβρίου και 23 Νοεμβρίου, οι

ΔIAΓPAMMA 1 Μέσες αποδόσεις επιλεγμένων
κυπριακών κυβερνητικών χρεογράφων (%)
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Πλαίσιο 1: Αγορές Κυπριακών Κυβερνητικών Χρεογράφων
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ντι €214 εκατ. κατά το τέλος 2017.
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Τον Φεβρουάριο του 2018, ανακοινώθηκαν
τροποποιήσεις του πλαισίου εφαρμογής νομισματικής πολιτικής που αφορούσαν κυρίως τα κριτήρια
καταλληλόλητας και μέτρα ελέγχου κινδύνων για
αποδεκτές ασφάλειες στις πιστοδοτικές πράξεις
του Ευρωσυστήματος.

4
Εργασiες της
Τράπεζας

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

6
Παράρτημα

7. https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html
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Η ΚΤΚ εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων σχετίζονται με τις
επενδυτικές της δραστηριότητες, ήτοι διαχείριση
των διαθεσίμων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα και
του αποθέματος χρυσού, και την εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.
Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων διενεργείται, σε ό,τι αφορά την οργανική διάρθρωση, ξεχωριστά από τις δραστηριότητες της ΚΤΚ
στις χρηματοοικονομικές αγορές και συγκεκριμένα
από την Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων, ως μέρος της «δεύτερης γραμμής άμυνας έναντι των κινδύνων» της ΚΤΚ.

2
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της ΚΤΚ

4.7 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

1
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Συμμετοχή στα προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα
Στα πλαίσια δέσμης μέτρων που είχε στόχο τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και την ενίσχυση
του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, το Ευρωσύστημα συνέχισε να διενεργεί
αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς
στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme
- APP), συνολικού μηνιαίου ύψους €30 δις, μέχρι το
τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ενώ από τον Οκτώβριο
μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2018 το ύψος των μηνιαίων καθαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων
διαμορφώθηκε σε €15 δις.
Στις 13 Δεκεμβρίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε τον τερματισμό των
καθαρών αγορών του προγράμματος APP κατά
το τέλος του 2018 και, ταυτόχρονα, τις τεχνικές
προδιαγραφές για την πλήρη επανεπένδυση των
ποσών που θα προκύπτουν από την εξόφληση
τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP. ‘Oπως είχε αρχικά ανακοινωθεί
στις 25 Οκτωβρίου 2018, οι εν λόγω επανεπενδύσεις θα διενεργούνται για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την
οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και
πάντως για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο
βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Στοιχεία για τις αγορές του Ευρωσυστήματος στο
πλαίσιο του προγράμματος APP αναρτώνται και
επικαιροποιούνται σε μηνιαία βάση στον ιστότοπο της ΕΚΤ7 (δείτε και Πλαίσιο 1, σελ. 37).
Η ΚΤΚ συμμετέχει στην εφαρμογή του προγράμματος APP και θα συνεχίσει τη διενέργεια
αγορών και κατά την περίοδο επανεπενδύσεων.
Κατά το 2018 η ΚΤΚ διενήργησε αγορές στα πλαίσια του προγράμματος αγοράς περιουσιακών
στοιχείων του δημοσίου τομέα (Public Sector Purchase Programme - PSPP), ενώ κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 είχε στον ισολογισμό της χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής συνολικού
ύψους €4,8 δις.
Η ΚΤΚ διαθέτει για δανεισμό τα ομόλογα που
απέκτησε στο πλαίσιο του APP, μέσω προγράμματος στρατηγικού δανεισμού ομολόγων που παρέχει διεθνής θεματοφύλακας, καθώς και μέσω προγράμματος αυτόματου δανεισμού ομολόγων που
παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς κάλυψης περιπτώσεων αποτυχημένων διακανονισμών πράξεων πελατών του θεματοφύλακα.

Κ Υ Π Ρ Ο Υ

38

Ε Τ Η Σ Ι Α

Ε ΚΘ Ε Σ Η

2 0 1 8
Enter/
Exit

Full
Screen

•

2

3

4
Εργασiες της
Τράπεζας

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται ο κίνδυνος ένα
αντισυμβαλλόμενο μέρος ή εκδότης χρεογράφων
να αδυνατεί να ανταποκριθεί εγκαίρως στις υποχρεώσεις του έναντι της ΚΤΚ. Περιλαμβάνει, επίσης, τον κίνδυνο μείωσης της αξίας των επενδύσεων, συνεπεία υποβάθμισης της πιστοληπτικής
διαβάθμισης εκδοτών ή εκδόσεων αξιογράφων.
Ο πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται στα αποδεκτά για την ΚΤΚ επίπεδα με την εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων και προϋποθέσεων επιλεξιμό-

1
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Επιτοκιακός κίνδυνος: Ο κίνδυνος μείωσης της
αγοραίας αξίας των επενδύσεων λόγω μεταβολών στα αγοραία επιτόκια οριοθετείται, κατά
βάση, με τον καθορισμό ανώτατης τιμής σταθμικής μέσης διάρκειας για έκαστο χαρτοφυλάκιο. Η έκθεση στον επιτοκιακό κίνδυνο περιορίζεται περαιτέρω με την τοποθέτηση του
μεγαλύτερου μέρους των χρεογράφων σε ευρώ
στο χαρτοφυλάκιο του οποίου οι θέσεις θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους.
Συναλλαγματικός κίνδυνος: Κατά το 2018, η ΚΤΚ
συνέχισε να διατηρεί τα διαθέσιμά της κυρίως
σε ευρώ και, σε μικρότερο ύψος, σε δολάριο
ΗΠΑ. Πέραν των επενδυτικών σκοπών, η ανοικτή θέση σε δολάριο ΗΠΑ διατηρείται, επίσης,
για σκοπούς εξυπηρέτησης συναλλαγών και
υποχρεώσεων στο εν λόγω νόμισμα όπως και
για ικανοποίηση τυχόν αιτήματος έκτακτης καταβολής επιπρόσθετων συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ, σε περίπτωση που προκύψει
ανάγκη για παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος των θέσεων σε δολάριο ΗΠΑ πέραν της προβλεπόμενης ανοικτής θέσης αντισταθμίζεται με τη
χρήση συγκεκριμένων εργαλείων αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου.
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Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο μείωσης της αξίας των διαθεσίμων λόγω δυσμενών μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στα επιτόκια και στις τιμές των επενδυτικών μέσων. Προς
διαχείριση των βασικών διαστάσεών του, ήτοι επιτοκιακού και συναλλαγματικού κινδύνου, η ΚΤΚ
εφαρμόζει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

•
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Διοικητή

Επενδυτικές δραστηριότητες
Η άσκηση της διαχείρισης διαθεσίμων διέπεται από
την Επενδυτική Πολιτική της ΚΤΚ η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή και το ΔΣ της ΚΤΚ.
Η εν λόγω πολιτική παραθέτει, μεταξύ άλλων,
τις εν γένει στοχεύσεις και αρχές της διαχείρισης
διαθεσίμων και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και καθορίζει το πλαίσιο
αποδεκτών επενδυτικών δραστηριοτήτων (π.χ.
επιλέξιμα νομίσματα, χώρες, εκδότες και αντισυμβαλλόμενοι και εγκεκριμένα είδη συναλλαγών και χρηματοοικονομικών εργαλείων) και το
πλαίσιο ελέγχου και διαχείρισης των συναφών
κινδύνων. Προνοεί, μεταξύ άλλων, τον καταρτισμό στρατηγικών χαρτοφυλακίων αναφοράς
(ΣΧΑ) τα οποία συνιστούν ερμηνευτή της εν γένει
επενδυτικής στρατηγικής της ΚΤΚ και παρέχουν
τη δυνατότητα συγκριτικής μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης και των κινδύνων των
πραγματικών χαρτοφυλακίων της ΚΤΚ.
Οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις επενδυτικές
της δραστηριότητες και η συμμόρφωση των διαχειριστών με το εγκεκριμένο επενδυτικό πλαίσιο
και τους συναφείς περιορισμούς παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση, ενώ τα όργανα λήψεως
αποφάσεων της ΚΤΚ τυγχάνουν σχετικής ενημέρωσης μέσω τακτικών αναφορών.
Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που τυγχάνουν
ενεργητικής διαχείρισης είναι οι εξής:
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Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στο ενδεχόμενο η ΚΤΚ να αδυνατεί να έχει άμεση πρόσβαση στις χρηματαγορές ή σε περίπτωση που
έχει πρόσβαση το κόστος συναλλαγής να είναι
ιδιαίτερα υψηλό.
O κίνδυνος ρευστότητας σε ευρώ έχει σχεδόν
εκμηδενιστεί καθότι η ΚΤΚ έχει την ευχέρεια χρήσης
του λογαριασμού δοσοληψιών της με το ΕΣΚΤ (TARGET2), ενώ για σκοπούς ικανοποίησης έκτακτων
αναγκών ρευστότητας σε δολάριο ΗΠΑ, η ΚΤΚ διατηρεί ανοικτή θέση συγκεκριμένου ύψους. Επιπρόσθετα, σημαντικό μέρος των διαθεσίμων είναι επενδυμένο σε χρεόγραφα υψηλής εμπορευσιμότητας.

4.8 Οικονομική Ανάλυση και Έρευνα
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Στήριξη Διοικητή, συμμετοχή σε επιτροπές και
επισκέψεις ξένων κλιμακίων
Κατά το 2018, συνεχίστηκε η συμβολή αρμόδιων
λειτουργών στην προετοιμασία της Διοικητού στα
πλαίσια της συμμετοχής της στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ιδιαίτερα στην προ-

2
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Εκτιμήσεις κινδύνων για σκοπούς προβλέψεων
Οι ανωτέρω κίνδυνοι αποτιμώνται επίσης σε ετήσια

Οικονομικό Δελτίο
Κατά το 2018, δημοσιεύθηκαν δύο εξαμηνιαία Οικονομικά Δελτία8, του Ιουνίου και του Δεκεμβρίου,
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Το Οικονομικό Δελτίο παρουσιάζει τις κυριότερες μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις στο
εγχώριο και στο διεθνές περιβάλλον, καθώς και τις
προβλέψεις της ΚΤΚ για την κυπριακή οικονομία.
Επίσης, περιλαμβάνει ανάλυση επίκαιρων θεμάτων, που για το 2018 αφορούσαν στους δείκτες τιμών εμπορικών ακινήτων καθώς και στη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών στην
Κύπρο πριν και μετά την κρίση.

1

Οικονομικές
Εξελίξεις

Ενιαία νομισματική πολιτική
Η ΚΤΚ συμμετέχει στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του ΕΣΚΤ η οποία επιλαμβάνεται θεμάτων
που αφορούν το σχεδιασμό και την εφαρμογή των
λειτουργικών πλαισίων και των πλαισίων διαχείρισης
κινδύνων που σχετίζονται με τις πράξεις και τα προγράμματα νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και τη διαχείριση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της ΕΚΤ. Είναι, συναφώς, αρμόδια για την
παρακολούθηση, επιμέτρηση και διαχείριση των
απορρέοντων χρηματοοικονομικών κινδύνων, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης και διατήρησης των
κατάλληλων μεθοδολογικών πλαισίων, με σκοπό
την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου προστασίας του Ευρωσυστήματος.

H ΚΤΚ διεξάγει σε βάθος αναλύσεις και έρευνες για
την εγχώρια οικονομία, ενώ παράλληλα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της ζώνης
του ευρώ και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.
Αρμόδιοι λειτουργοί συνεισφέρουν ευρύτερα και
στις οικονομικές αναλύσεις της ΕΚΤ μέσω της συμμετοχής τους σε αρμόδιες επιτροπές του ΕΣΚΤ. Παρέχουν, επίσης, σχετική ενημέρωση στη Διοικητή,
ιδιαίτερα στα πλαίσια της συμμετοχής της στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

βάση, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της επάρκειας
του ύψους του λογαριασμού προβλέψεων της ΚΤΚ
έναντι των κινδύνων που απορρέουν από τις κύριες
δραστηριότητές της.

Εισαγωγή
Διοικητή

τητας αλλά και την εφαρμογή ανώτατων ποσοτικών ορίων έκθεσης, βασιζόμενα σε εσωτερικά καθοριζόμενες τιμές βαθμονομημένου πιστωτικού
κινδύνου.

6
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8. https://www.centralbank.cy/el/publications/economic-bulletin.

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Τ Η Σ

Κ Υ Π Ρ Ο Υ

40

Ε Τ Η Σ Ι Α

Ε ΚΘ Ε Σ Η

2 0 1 8
Enter/
Exit

Full
Screen

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, για εξέταση της κυπριακής οικονομίας πριν τη δημοσίευση των αξιολογήσεών τους. Επίσης, στα πλαίσια
της συνεχιζόμενης μεταμνημονιακής αξιολόγησης,
κλιμάκια των διεθνών δανειστών επισκέφθηκαν
την Κύπρο τον Μάρτιο και Σεπτέμβριο του 2018.
Περαιτέρω, στα πλαίσια του Άρθρου IV του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), κλιμάκιο του
οργανισμού παράτεινε την επίσκεψή του στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2018 αποτέλεσμα της
οποίας ήταν και η σχετική Έκθεσή του για την Κύπρο τον Δεκέμβριο του 2018. Η ΚΤΚ συμμετείχε
ενεργά σε όλες τις σχετικές συζητήσεις.
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Ερευνητικές και συναφείς δραστηριότητες
Στα πλαίσια εργασιών του Ευρωσυστήματος, η ΚΤΚ
συμμετείχε σε διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες όπως την ανάλυση του δυνητικού ΑΕΠ, των
μισθών, της μετακύλισης των μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας στον πληθωρισμό (exchange rate pass-through), καθώς και στις εργασίες
του δικτύου του μοντέλου EAGLE.
Επίσης, η ΚΤΚ συμμετέχει στην έρευνα του Ευρωσυστήματος για τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις καταναλωτικές συνήθειες των νοικοκυριών (HFCS). Στόχος της έρευνας, η οποία γίνεται
στη βάση ενός εναρμονισμένου ερωτηματολογίου,
είναι η καταγραφή, μέτρηση και ανάλυση χρηματοοικονομικών και οικονομικών μεγεθών όπως για παράδειγμα ο δανεισμός, η αποταμίευση, οι διάφοροι
τρόποι συναλλαγών και άλλα. Η εργασία πεδίου
του τρίτου κύματος της δειγματοληπτικής έρευνας
με χρόνο αναφοράς το 2017 έχει ολοκληρωθεί κατά
το 2018 και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων, καθώς και η δημοσίευσή τους, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019. Τα στοιχεία των δύο πρώτων
κυμάτων, 2010 και 2014, αξιοποιούνται για τη μελέτη
διαφόρων σημαντικών ερωτημάτων και θεμάτων

1
Εισαγωγή
Διοικητή

ετοιμασία σε θέματα που άπτονται της χάραξης
και άσκησης της νομισματικής πολιτικής. Εκπρόσωποι της ΚΤΚ συμμετέχουν στην Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (ΕΝΠ) του ΕΣΚΤ και στις ομάδες
εργασίας που υπάγονται σε αυτήν και ετοιμάζουν
αναλυτικές εκθέσεις και εισηγήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.
Η ΚΤΚ συμμετέχει στις τακτικές προβλέψεις του
ΕΣΚΤ μέσω της Ομάδας Εργασίας Προβλέψεων, οι
οποίες καταρτίζονται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο
για τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και δημοσιεύονται στο Οικονομικό Δελτίο. Επιπλέον, προβλέψεις ετοιμάζονται για τον πληθωρισμό κάθε
Μάρτιο και Σεπτέμβριο.
Η συμμετοχή της ΚΤΚ στην Ομάδα Εργασίας
Οικονομετρικής Μοντελοποίησης συνεχίστηκε,
όπως και οι εργασίες επικαιροποίησης και περαιτέρω βελτίωσης του μοντέλου που χρησιμοποιείται
στην ΚΤΚ για σκοπούς ΕΣΚΤ (CYMCM) στη βάση
εκτίμησης ελαστικοτήτων.
Συνεχίστηκε, επίσης, και η συμμετοχή της στην
Ομάδα Εργασίας για τα Δημόσια Οικονομικά με
στόχο, μεταξύ άλλων, τον καταρτισμό ανεξάρτητων
δημοσιονομικών προβλέψεων. Ταυτόχρονα, συνεχίστηκε η συνεισφορά σε εργασίες, όπως η ανάλυση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και η
μεθοδολογία για την εκτίμηση του κυκλικά διορθωμένου δημοσιονομικού ισοζυγίου.
Παράλληλα, η ΚΤΚ συμμετέχει ενεργά σε ομάδα
εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά
στην πρόληψη, εντοπισμό και διόρθωση μακροοικονομικών ανισορροπιών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχει, επίσης, σε ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις οικονομικές προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του ετήσιου
κύκλου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
Κατά το 2018 επισκέφθηκαν την Κύπρο οίκοι
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9. https://www.centralbank.cy/images/media/pdf/CBC-Working-Paper-2018-30001.pdf.
10. https://www.centralbank.cy/images/media/pdf_el/Does-Housing-Wealth-Affect-Consumption-The-Case-of-Cyprus0001.pdf.
11. https://www.centralbank.cy/images/media/pdf_el/To-Create-or-to-Redistribute-That-is-the-Question0002.pdf.
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Από τους σημαντικότερους στόχους του Τμήματος Στατιστικής για το 2018 ήταν η διατήρηση
και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων
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4.9 Στατιστική
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της ΚΤΚ

Το 2018, στελέχη του Τμήματος Οικονομικής
Ανάλυσης & Έρευνας δημοσίευσαν αριθμό Δοκιμίων Εργασίας. Το πρώτο Δοκίμιο αφορά στην ανάλυση του μοναδιαίου εργατικού κόστους κατά την
περίοδο 2010-20179. Αναλύθηκε η σημαντική βελτίωση του εν λόγω δείκτη ανταγωνιστικότητας που
προέρχεται κυρίως από την υιοθέτηση μέτρων που
επηρέασαν τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Επισημαίνεται ότι παρά τη μικρή αύξηση που έχει παρατηρηθεί το 2017, οι προηγούμενες σημαντικές
μειώσεις υποβοηθούν μεσοπρόθεσμα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Το δεύτερο Δοκίμιο
αφορά στην επίδραση που έχει μια αλλαγή στον
πλούτο ακίνητης περιουσίας στις καταναλωτικές
συνήθειες των νοικοκυριών στην Κύπρο10. Αύξηση
1% στον πλούτο των νοικοκυριών σε ακίνητη περιουσία θα αυξήσει την κατανάλωσή τους για
αγαθά κατά 1%–1,5%, ενώ την κατανάλωση για
διαρκή αγαθά κατά 4%. Το τελευταίο Δοκίμιο επιχειρεί να εξηγήσει τις χαμηλές εταιρικές επενδύσεις
μετά την κρίση, παρά τη χαλάρωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, υποστηρίζοντας ότι σε περιόδους οικονομικής ύφεσης οι επενδυτές τείνουν
να χρησιμοποιούν τη διαθέσιμη χρηματοδότηση
για απόκτηση υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων (ανακατανομή πλούτου) αντί για επένδυση
σε νέα δημιουργία κεφαλαίου11.
Αρμόδια στελέχη του Τμήματος συνέχισαν να
ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ για
διάφορα θέματα. Τέλος, στελέχη της ΚΤΚ συμμετείχαν με παρουσιάσεις σε διάφορα οικονομικά
συνέδρια.

Εισαγωγή
Διοικητή

οικονομικής πολιτικής που αφορούν κυρίως στις
χρηματοοικονομικές συνήθειες των νοικοκυριών.
Η ΚΤΚ ολοκλήρωσε τον Μάρτιο 2018 τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας για το χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό στην Κύπρο, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς από τα Πανεπιστήμια
του Durham και του ΤΕΠΑΚ. Η έρευνα διεξάχθηκε
στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και αποτελεί την πρώτη στο είδος της σε παγκύπρια κάλυψη. Τα πρώτα αποτελέσματά της
αναμένεται να δημοσιευθούν το 2019.
Η Μονάδα Παρακολούθησης Ακινήτων της ΚΤΚ
συνέχισε την παραγωγή και δημοσίευση του Δείκτη
Τιμών Κατοικιών σε τριμηνιαία βάση, καθώς και
την κατασκευή άλλων υποδεικτών. Δημοσίευσε
επίσης για πρώτη φορά τους Δείκτες Εμπορικών
Ακινήτων, οι οποίοι θα δημοσιεύονται σε ετήσια
βάση στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ. Ταυτόχρονα, συνεχίστηκε η διεξαγωγή της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων τα αποτελέσματα της όποιας δημοσιεύονται σε τριμηνιαία βάση.
Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
η ΚΤΚ προσέφερε Πρόγραμμα Πρακτικής (Internship) σε φοιτήτρια διδακτορικού προγράμματος
με σκοπό τη συνεργασία με στελέχη της ΚΤΚ και
την αμφίδρομη ανταλλαγή γνώσεων. Επιπρόσθετα,
διεξήγαγε το 2ο Φόρουμ Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα τον χρηματοοικονομικό
αναλφαβητισμό τον Νοέμβριο του 2018.
Σε επίπεδο Ευρωσυστήματος, η ΚΤΚ έχει συνδράμει στον καταρτισμό μακροοικονομικών σεναρίων στα πλαίσια της επικείμενης εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit). Επιπρόσθετα,
η ΚΤΚ συμμετέχει σε θεσμικές συναντήσεις με
σκοπό την εξέταση ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων που αναμένεται να προκύψουν σε περίπτωση άτακτης εξόδου.
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Νομισματικές και χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Κατά το 2018 συνεχίστηκε η συλλογή στοιχείων
για σκοπούς καταρτισμού της μηνιαίας λογιστικής
κατάστασης (ΜΛΚ) και των στοιχείων επιτοκίων
των ΝΧΙ, καθώς και στοιχείων ισολογισμού από
τους επενδυτικούς οργανισμούς και τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Δρομολογήθηκε επίσης η αναθεώρηση υφιστάμενων και η εφαρμογή νέων κανονισμών της
ΕΚΤ σε σχέση με τον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Στο πλαίσιο αναθεώρησης του κανονισμού για τις στατιστικές πληρωμών, άρχισε η
ανάλυση κόστους και οφέλους από τις ενδεχόμενες

τροποποιήσεις στον εν λόγω κανονισμό. Όσον
αφορά την εφαρμογή του κανονισμού της ΕΚΤ για
απευθείας συλλογή στοιχείων από ταμεία προνοίας/συντάξεως, ενημερώθηκαν σχετικά όλα τα εν
λόγω ταμεία, έγινε παρουσίαση σε εξειδικευμένο
συνέδριο που διοργανώθηκε και δρομολογήθηκε
η δημιουργία συστήματος συλλογής, καταχώρησης και επεξεργασίας των απαιτούμενων στοιχείων.
Σημειώθηκαν επίσης σημαντικές εξελίξεις στην
εφαρμογή του κανονισμού της ΕΚΤ για το νέο έργο
AnaCredit (analytical credit datasets), που αποσκοπεί στη δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων
για τις πιστωτικές διευκολύνσεις/κινδύνους και θα
εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες για στατιστική, νομισματική πολιτική, μικρο και μακρο προληπτική
εποπτεία, οικονομική ανάλυση, έρευνα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Το έργο ανατέθηκε σε εξωτερικό προμηθευτή
και βρίσκονται υπό εξέλιξη οι εργασίες για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος στο περιβάλλον της ΚΤΚ. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η
προεργασία και η ανάλυση των απαιτήσεων για την
εφαρμογή του σχετικού κανονισμού της ΕΚΤ στην
Κύπρο και δόθηκε λεπτομερής καθοδήγηση στις
Τράπεζες σε μεθοδολογικά και πρακτικά θέματα.
Επιπρόσθετα, διεκπεραιώθηκε άσκηση ανάλυσης
και ποιοτικής διαχείρισης των στοιχείων σε επίπεδο
ΕΣΚΤ. Η αρχική υποβολή δεδομένων αντισυμβαλλόμενων από την ΚΤΚ στο σύστημα στην ΕΚΤ, αφορούσε πέραν των 220.000 κυπριακών εταιρειών.
Λόγω της αναβάθμισης της βάσης δεδομένων
του Μητρώου Ιδρυμάτων και Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων της ΕΚΤ (RIAD), έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για να καταστεί δυνατή η αποστολή,
στην ΕΚΤ, πρόσθετων πληροφοριών που απαιτούνται για κάθε οντότητα στο συγκεκριμένο μητρώο. Το RIAD, που θα θεωρείται πλέον ως το μητρώο θεσμικών μονάδων του ΕΣΚΤ, περιλαμβάνει

Εισαγωγή
Διοικητή

στατιστικών στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών και διεθνών στατιστικών προτύπων.
Ορόσημο εντός του έτους, αποτέλεσε η ενοποίηση των διαφόρων μητρώων νομικών/θεσμικών μονάδων που τηρούνται στην ΚΤΚ, σε μία
ενιαία βάση δεδομένων, έργο το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στη περαιτέρω βελτίωση της
ποιότητας και της συμβατότητας των παραγόμενων στατιστικών.
Κατά το υπό επισκόπηση έτος, η ΚΤΚ φιλοξένησε τη συνάντηση της εξειδικευμένης ομάδας εργασίας της Ευρωστάτ για την ορθή καταγραφή των
στοιχείων του ναυτιλιακού τομέα στις εξωτερικές
στατιστικές και στους εθνικούς λογαριασμούς. Στη
συνάντηση, που στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, εκπρόσωποι της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας
παρουσίασαν τη λειτουργία και τις ιδιαιτερότητες
της πλοιοδιαχείρισης/ πλοιοκτησίας στην Κύπρο. Η
συμμετοχή της Κύπρου στη συγκεκριμένη ομάδα
εργασίας είναι ενεργή και καθοριστική στη διαμόρφωση ορθών συστάσεων για το νευραλγικό
αυτό τομέα της κυπριακής οικονομίας.
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Στατιστικές τίτλων
Το 2018 εφαρμόστηκαν στο σύστημα της ΚΤΚ,
με ανάλογες προσαρμογές και βελτιώσεις, οι
τρείς νέες κυκλοφορίες της κεντρικής βάσης δεδομένων της ΕΚΤ για τίτλους (CSDB). Βελτιώθηκε
επίσης η αποστολή μηνιαίων στοιχείων και ενισχύθηκε η διαχείριση της ποιότητας δεδομένων
βάσει της σχετικής Κατευθυντήριας Γραμμής της
ΕΚΤ. Σημαντική εξέλιξη στο έργο αποτέλεσε επίσης και η επιτυχής σύνδεση της CSDB με το RIAD
και η υποβολή, από την ΚΤΚ, νέας πληροφόρησης
για την ταυτοποίηση των στοιχείων της Κύπρου.

Εξωτερικές στατιστικές
Το 2018 συνεχίστηκε ο καταρτισμός / διάχυση των
στοιχείων των εξωτερικών στατιστικών και δρομολογήθηκαν ενέργειες περαιτέρω αναβάθμισής
τους καθώς το 2019 θα αποτελέσει έτος «σημαντικών» αναθεωρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αξιολόγησης της συνέπειας των
δεδομένων, η ΚΤΚ συμμετείχε στην ετήσια εθελοντική άσκηση της Ευρωστάτ για μείωση των
ασυμμετριών στον τομέα των άμεσων επενδύσεων και στην ομάδα εργασίας για τις άμεσες
επενδύσεις. Εκπροσωπήθηκε επίσης σε εργαστήρι που διοργανώθηκε από την Ευρωστάτ για
αξιολόγηση των πηγών και μεθόδων υπολογισμού συγκεκριμένων κατηγοριών υπηρεσιών
που διαχρονικά παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες
ασσυμετρίες/αποκλίσεις σε σύγκριση με τα στατιστικά των αντισυμβαλλόμενων ευρωπαϊκών
χωρών.
Συνεχίστηκε η διεύρυνση/αναθεώρηση των
δειγμάτων αναφοράς σχετικά με τις έρευνες που
διενεργούνται για σκοπούς καταρτισμού των
εξωτερικών στατιστικών, αποσκοπώντας στην

1

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί
Εντός του 2018 ενισχύθηκαν περαιτέρω οι έλεγχοι
για την ποιότητα των στοιχείων των τριμηνιαίων
χρηματοοικονομικών λογαριασμών και επιτεύχθηκε
μεγαλύτερος βαθμός συνέπειας με τις εξωτερικές
και άλλες στατιστικές. Ξεκίνησε επίσης ο καταρτισμός και η ξεχωριστή αποστολή των στοιχείων του
τομέα της ΚTK από τα υπόλοιπα ΝΧΙ.

Συνέχισε επίσης ο τακτικός καταρτισμός και η
αποστολή στην ΕΚΤ των μηνιαίων στατιστικών
εκδόσεων τίτλων και σημειώθηκε πρόοδος στην
διαδικασία παραγωγής τους από τη βάση δεδομένων CSDB.
Τέλος, συνεχίστηκαν οι ενδελεχείς έλεγχοι
στα μηνιαία στοιχεία διακρατήσεων τίτλων που
αποστέλλονται στην ΕΚΤ και αποτελούν σημαντική πηγή για τον καταρτισμό των εξωτερικών
στατιστικών, των στοιχείων επενδυτικών οργανισμών και των χρηματοοικονομικών λογαριασμών. Άρχισε επίσης και η συλλογή τριμηνιαίων
στοιχείων διακρατήσεων τίτλων από τραπεζικούς ομίλους.

Εισαγωγή
Διοικητή

μονάδες που βρίσκονται στους καταλόγους των
ΝΧΙ, επενδυτικών οργανισμών, ασφαλιστικών εταιρειών, συνταξιοδοτικών ταμείων, καθώς και πληθώρα άλλων θεσμικών μονάδων. Το μητρώο διευκολύνει τη διασύνδεση της κεντρικής βάσης
δεδομένων για τίτλους (CSDB), της βάσης δεδομένων για τα στατιστικά στοιχεία διακρατήσεων τίτλων του ΕΣΚΤ (SHSDB) και του AnaCredit.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή σε διερευνητικό ερωτηματολόγιο της ΕΚΤ για την ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου αναφοράς στατιστικών
στοιχείων (Integrated Reporting Framework – IREF),
αποσκοπώντας στην ενοποίηση των στατιστικών
υποχρεώσεων των ΝΧΙ όσον αφορά τη ΜΛΚ, επιτόκια, διακρατήσεις και εκδόσεις τίτλων καθώς και
το AnaCredit.
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καλύτερη κάλυψη νεοσυσταθεισών εταιρειών και
την εναρμόνιση των δειγμάτων των ερευνών που
διεξάγονται από κοινού με τη ΣΥΚ στον τομέα
των υπηρεσιών.
Τέλος, επιτεύχθηκε συμφωνία με τους αρμόδιους φορείς για την υιοθέτηση μιας κοινά αποδεκτής έρευνας για ετήσια συλλογή στοιχείων πλοιοκτησίας στην Κύπρο.
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Κατά το 2018 η ΚΤΚ συνέχισε την ανάπτυξη νέων
εφαρμογών και την αναβάθμιση υφισταμένων, βάσει των προτεραιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στο χαρτοφυλάκιο Έργων Πληροφορικής.
Στα πλαίσια της διαχείρισης της υποδομής πληροφορικής της KTK, υλοποιήθηκαν έργα για την
ενίσχυση της διαθεσιμότητας και αποδοτικότητας
των συστημάτων και έγιναν αναβαθμίσεις συστημάτων και εξοπλισμού.

2
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της ΚΤΚ

Στατιστικές εκδόσεις
Σημαντική προσθήκη στις στατιστικές εκδόσεις αποτέλεσε η δημιουργία του πρώτου Στατιστικού Δελτίου, το οποίο αποτελείται από τους κυριότερους
τομείς παραγόμενων στοιχείων από την ΚΤΚ. Η

4.10 Πληροφορική

1
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Διοικητή

Γενικές οικονομικές και δημοσιονομικές στατιστικές
Η ΚΤΚ συμμετείχε εθελοντικά στη δοκιμαστική
αποστολή των δημοσιονομικών στατιστικών πινάκων, σύμφωνα με τη νέα Κατευθυντήρια Γραμμή
(ΕΚΤ/2018/13) που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, πριν την κανονική αποστολή των
εν λόγω στοιχείων τον Οκτώβριο του 2018.
Η πλήρης αυτοματοποίηση της συλλογής/ελέγχου/παραγωγής των δημοσιονομικών στοιχείων
βρίσκεται σε εξέλιξη με τη μερική αυτοματοποίηση
των ελέγχων των στοιχείων και της ετοιμασίας των
πινάκων της ΕΚΤ να έχει ολοκληρωθεί.
Όσον αφορά τις γενικές οικονομικές στατιστικές, το Τμήμα Στατιστικής ανέλαβε το συντονισμό
της συλλογής/επεξεργασίας/παραγωγής διαφόρων στοιχείων που αφορούν τον τομέα των ακινήτων. Επί τούτου, έγιναν αρκετές επαφές και συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων τμημάτων της
ΚΤΚ και προχώρησε η καταγραφή των αναγκών σε
στοιχεία, καθώς και ο καθορισμός υφιστάμενων
και ο εντοπισμός νέων πηγών πληροφόρησης, που
ενδέχεται να καλύψουν τα κενά.

πρώτη δημοσίευση του εν λόγω τριμηνιαίου δελτίου
αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2019. Το Δελτίο
θα περιλαμβάνει επίσης τους επίσημους ορισμούς
των δημοσιευμένων στατιστικών μεταβλητών, συγκριτικούς πίνακες, γραφήματα, καθώς και επεξήγηση των στατιστικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για τον καταρτισμό των στοιχείων.
Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της
παροχής πληροφόρησης προς τους χρήστες,
εμπλουτίστηκαν και οι υφιστάμενες στατιστικές εκδόσεις. Η έκδοση Νομισματικές και Χρηματοπιστωτικές Στατιστικές περιλαμβάνει πλέον πίνακες επιτοκίων με στοιχεία νέων δανείων σε ευρώ προς
νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της ευρωζώνης, διαχωρισμένα σε ποσά καθαρών νέων δανείων και δανείων
που έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης. Επιπρόσθετη
πληροφόρηση ενσωματώθηκε επίσης η έκθεση
Πλοιοδιαχείρισης για να συμπεριλάβει τις διεθνείς
ναυτιλιακές εξελίξεις που επηρεάζουν τον τομέα
της πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο και στην ετήσια
έκδοση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων για να συμπεριλάβει στοιχεία για τις επενδύσεις από/προς μη κατοίκους. Το δελτίο Εξωτερικών Στατιστικών ενισχύθηκε με περαιτέρω στοιχεία που αφορούν τις
οντότητες ειδικού σκοπού.
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Διαχείριση υποδομής πληροφορικής
Κατά το 2018 υλοποιήθηκαν έργα με σκοπό:
• τη συντήρηση και την ενίσχυση της διαθεσιμό-

3

Εργασiες της
Τράπεζας

Επιπλέον, επεκτάθηκαν σημαντικά και με αξιοσημείωτα οφέλη τα συστήματα οριζόντιας χρήσης
προς τα τμήματα της ΚΤΚ, όπως:
• η περαιτέρω αναβάθμιση του συστήματος συλλογής και διάθεσης πληροφοριών από/προς
εξωτερικούς συνεργάτες (νέο ηλεκτρονικό επιχειρείν)
• η αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενων εργαλείων άντλησης πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων της ΚΤΚ, π.χ. εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence Tools
και Excel Power tools) και διοργάνωση σχετικών
σεμιναρίων για τους χρήστες
• ηλεκτρονική παρακολούθηση αλλαγών από χρήστες σε αρχεία με στατιστικά στοιχεία, τα οποία
υποβάλλονται στην ΕΚΤ και τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για έγκριση ή
απόρριψή τους από προϊστάμενη αρχή.

2

Οικονομικές
Εξελίξεις

Τα κυριότερα έργα συνοψίζονται πιο κάτω:
• Στα πλαίσια του ΕΕΜ, αναβαθμίστηκε - σε όγκο,
ποιότητα και τεχνική υποδομή – η υποβολή
στοιχείων που αφορούσαν κυρίως υλοποίηση
νέων οδηγιών για Ενοποιημένα Στοιχεία Τραπεζών (Consolidated Banking Data ) και στοιχείων FINREP/ COREP.
• Όσον αφορά τα συστήματα πληρωμών, έγιναν σημαντικές αναβαθμίσεις στην ασφάλεια και ακεραιότητα του περιβάλλοντος

•
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Έργα ανάπτυξης, εφαρμογής και συντήρησης
συστημάτων πληροφορικής
Το χαρτοφυλάκιο έργων πληροφορικής για το
2018, όπως καθορίστηκε από την Επιτροπή Προτεραιοτήτων Έργων Πληροφορικής, περιλάμβανε
κυρίως έργα υλοποίησης των αποφάσεων του
ΕΣΚΤ, του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ)
και της ΕΑΤ αλλά και έργα για βελτίωση εσωτερικών
συστημάτων.

•

SWIFT, προσαρμογές σχετικών συστημάτων
ως αποτέλεσμα της νέας οργανικής δομής
της ΚΤΚ και προσαρμογές σε νέα πρότυπα
του SWIFT.
Υλοποιήθηκαν επίσης μέτρα προς συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός Προστασίας
Δεδομένων (ΓΚΠΔ).
Εφαρμόστηκε η νέα έκδοση του συστήματος
C2D της ΕΚΤ για τη διαχείριση των εξασφαλίσεων της ρευστότητας των τραπεζών.
Έγιναν αναβαθμίσεις / προσαρμογές στα στοιχεία Επενδυτικών Ταμείων που συλλέγονται και
υποβάλλονται στην ΕΚΤ.
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Παράλληλα, συνεχίστηκε η ενίσχυση της ασφάλειας της πληροφορικής μέσω συστηματικών
ελέγχων στην υποδομή της πληροφορικής και η
αξιολόγηση των κινδύνων σε εφαρμογές και συστήματα. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην αντιμετώπιση των κινδύνων από τις αυξανόμενες κυβερνοεπιθέσεις και συνεχίστηκαν οι ενέργειες για
την υλοποίηση του τριετούς προγράμματος ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας στην ΚΤΚ.
Τέλος, η ΚΤΚ συμμετείχε στην Επιτροπή Πληροφορικής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και τις ομάδες εργασίας της, καθώς επίσης σε ομάδα εργασίας της
Επιτροπής Στατιστικής του ΕΣΚΤ και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και προχώρησε
στην υλοποίηση των αποφάσεών τους, σε τοπικό επίπεδο.
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4.11 Ανθρώπινο Δυναμικό
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Κατά το 2018 το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού &
Οργανωσιακής Ανάπτυξης εστίασε τις προσπάθειες του στην αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Η περαιτέρω
μηχανογράφηση και ο εκσυγχρονισμός σημαντικών εσωτερικών διαδικασιών και μεθόδων που
αφορούν το προσωπικό της KTK αποτέλεσαν επίσης σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του
Τμήματος.
Με στόχο την πλήρωση μόνιμων κενών θέσεων
Λειτουργού Β’ Τάξης πραγματοποιήθηκαν με τη
συνεργασία και εξωτερικών εταίρων τα δύο πρώτα
στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής
υποψηφίων ενώ προκηρύχθηκε αριθμός θέσεων οι
οποίες πληρώθηκαν με νέες συμβάσεις ορισμένης
διάρκειας.
Στον τομέα της εκπαίδευσης και ανάπτυξης
του ανθρώπινου δυναμικού, η KTK προγραμμάτισε, διοργάνωσε και υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία αριθμό ενδο-επιχειρησιακών σεμιναρίων σε
θέματα που αφορούσαν την περαιτέρω ανάπτυξη
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•

Ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής
Συνεχίστηκε η συστηματική αξιολόγηση των κινδύνων και η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν έλεγχοι ασφαλείας σε
σχέση με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και
διαθεσιμότητα των πληροφοριών που διατηρούνται στα συστήματα πληροφορικής της KTK και,
όπου κρίθηκε σκόπιμο, εισήχθησαν νέα μέτρα
ασφαλείας και έγιναν οι κατάλληλες αλλαγές στην
υποδομή. Διενεργήθηκαν εκτιμήσεις κινδύνων
πληροφοριών “IRM" για κρίσιμα συστήματα της
ΚΤΚ, βάσει προτεραιότητας και προωθήθηκαν νέες
οδηγίες για την υποστήριξη της Πολιτικής Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής.
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•

τητας και της απόδοσης των υφιστάμενων συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής της
ΚΤΚ, που περιλάμβαναν τα πιο κάτω:
- αντικατάσταση του εξοπλισμού επεξεργασίας επιταγών και των συστημάτων ασφάλειας του δικτύου σύνδεσής μας με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών
- αναβάθμιση του συστήματος αναγνώρισης
και εξουσιοδότησης χρηστών και του συστήματος αυτόματης ανάθεσης διευθύνσεων δικτύου στους υπολογιστές
την επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων
και προσφερόμενων υπηρεσιών προς ικανοποίηση νέων αναγκών, που περιλάμβαναν την
επέκταση της υπηρεσίας ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi) με κάλυψη περισσότερων συσκευών σε ολόκληρο το κτήριο
της ΚΤΚ, και την επέκταση του συστήματος
προστασίας βάσεων δεδομένων για τις ανάγκες του ΓΚΠΔ
την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την περαιτέρω αυτοματοποίηση και διευκόλυνση των
εργασιών της ΚΤΚ καθώς και για την ενίσχυση
της ασφάλειας των συστημάτων που περιλάμβαναν τα πιο κάτω:
- ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου MS
Exchange
- εισαγωγή εργαλείου διαχείρισης προνομιακών λογαριασμών πρόσβασης στα συστήματα πληροφορικής και συστήματος
για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών
δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου
- υλοποίηση νέας, αναβαθμισμένης υποδομής SWIFT για τα συστήματα πληρωμών και
διακανονισμού συναλλαγών.
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Πληρωμών της Υπηρεσίας Πληρωμών και Διακανονισμού Συναλλαγών ενώ, παράλληλα, συνεχίστηκε
και ο διάλογος για ζητήματα που ενέπιπταν στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιοργάνωσης της ΚΤΚ.
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Οργανωσιακή ανάπτυξη
H Υπηρεσία Στρατηγικού Προγραμματισμού & Οργάνωσης (ΥΣΠ&Ο) παρείχε συνεχή υποστήριξη στα
Τμήματα της KTK σε θέματα οργάνωσης. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία συνέβαλε στον καθορισμό νέων
ή/και επανασχεδιασμό υφιστάμενων διαδικασιών,
όπως η διαδικασία προσλήψεων προσωπικού, πρόσβασης σε χώρους ασφαλείας, στην εκπόνηση μελετών, υποβάλλοντας εισηγήσεις στη Διεύθυνση και
Διοίκηση σε τομείς που αφορούσαν τη διαχείριση
υπηρεσιακών ταξιδιών, το νέο χωροταξικό σχεδιασμό, τη διαδικασία αποχώρησης προσωπικού και το
πλάνο κατανομής των κτηριακών χώρων της ΚΤΚ.
Παράλληλα, συμμετείχε ενεργά σε οριζόντιας εμβέλειας έργα όπως η εισαγωγή νέου συστήματος διαχείρισης αρχείων και η εφαρμογή του νέου πλαισίου
προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μέρος των
εργασιών της ΥΣΠ&Ο ήταν συνδεδεμένο με το συνεχιζόμενο έργο αναδιοργάνωσης της KTK.
Εντός του 2018, ολοκληρώθηκε το έργο για την
εισαγωγή διαδικασίας στρατηγικού προγραμματισμού με τη μετάκληση εμπειρογνώμονα από την
ΕΚΤ στο πλαίσιο ανταλλαγής προσωπικού που
προσφέρει το πρόγραμμα Schumann του ΕΣΚΤ. Το
έργο ολοκληρώθηκε με την έγκριση από το ΔΣ πέντε στρατηγικών κατευθύνσεων στη βάση των
οποίων τα Τμήματα και οι Διευθύνσεις έθεσαν συντεταγμένα τους επιχειρησιακούς τους στόχους για
την τριετή περίοδο 2019-2021.
Οι πέντε πυλώνες στρατηγικής αφορούν τη:
Α) Διασφάλιση ενός σταθερού χρηματοοικονομικού συστήματος,
Β) Αναβάθμιση του ρόλου της KTK στο ΕΣΚΤ, Ευ-

Εισαγωγή
Διοικητή

γενικών δεξιοτήτων, την πληροφορική, τη διαχείριση έργων και την επιμόρφωση για νέα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Τα σεμινάρια αυτά, εκτός από
την ενίσχυση του επιπέδου γνώσεων του προσωπικού, συνέβαλαν στην εδραίωση της συνείδησης/κουλτούρας για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση. Παράλληλα, το 2018
συνεχίστηκε η συμμετοχή μελών του προσωπικού
σε πολυεπιχειρησιακά προγράμματα εντός Κύπρου καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα
του ΕΣΚΤ και του ΕΕΜ, σε γενικά και τεχνικά/εξειδικευμένα θέματα.
Στα πλαίσια ενδυνάμωσης τόσο της παρουσίας όσο και της άμεσης εμπλοκής της ΚΤΚ στο
ΕΣΚΤ και στον ΕΕΜ, διοργανώθηκαν στην Κύπρο
τρείς κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις
οποίες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν μέλη
του προσωπικού της ΚΤΚ, άλλων εθνικών κεντρικών τραπεζών καθώς και εποπτικών αρχών. Ειδικότερα, διοργανώθηκαν στην Κύπρο σεμινάριο
για τη λειτουργία του ΕΣΚΤ/ΕΕΜ, εργαστήριο με
θέμα την εμπέδωση οικονομικών εννοιών σε
προσωπικό του ΕΣΚΤ/ΕΕΜ που δεν έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στα οικονομικά, καθώς και το
πρώτο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος
με θέμα την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων
εντός του ΕΣΚΤ.
Στηρίζοντας το θεσμό ανταλλαγής προσωπικού, συνεχίστηκαν οι εθελοντικές αποσπάσεις προσωπικού της KTK στην ΕΚΤ, στον ΕΕΜ, στο Ενιαίο
Συμβούλιο Εξυγίανσης καθώς και στην Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών, και η ενεργός εμπλοκή του σε επιτροπές και ομάδες εργασίας του Ευρωσυστήματος και του ΕΣΚΤ.
Στον τομέα εργασιακών σχέσεων ολοκληρώθηκε
με επιτυχία ο διάλογος μεταξύ της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) και της ΚΤΚ που είχε
ως στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την Ομάδα

6
Παράρτημα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Τ Η Σ

Κ Υ Π Ρ Ο Υ

48

Ε Τ Η Σ Ι Α

Ε ΚΘ Ε Σ Η

2 0 1 8
Enter/
Exit

Full
Screen

2

3
Οικονομικές
Εξελίξεις

4
Εργασiες της
Τράπεζας

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Το 2018, υπό το συντονισμό του Τμήματος Αν-
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Ασφάλεια και υγεία
Η ΚΤΚ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα
Ασφάλειας και Υγείας και λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για:
• τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας
του προσωπικού, καθώς επίσης και τρίτων προσώπων (επισκεπτών, συνεργατών), και
• τη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Κατά το 2018, πρώτιστο μέλημα ήταν η λήψη
μέτρων για αποφυγή των κινδύνων που εντοπίστηκαν από μελέτη εκτίμησης κινδύνων ενώ συνεχίστηκε η διαβούλευση με τους εργαζόμενους
για την επισήμανση νέων πηγών κινδύνου για να
τύχουν περαιτέρω αξιολόγησης.
Πέραν τούτου, συνεχίστηκε η εκπαίδευση της
Ομάδας Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών
και διενεργήθηκε εκπαιδευτική άσκηση εκκένωσης του κτιρίου. Τέλος, υλοποιήθηκαν διάφορα
εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα Ασφάλειας
και Υγείας με στόχο την ευαισθητοποίηση του
προσωπικού.

θρώπινου Δυναμικού & Oργανωσιακής Ανάπτυξης, υλοποιήθηκαν δραστηριότητες στο πλαίσιο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της προσφοράς της Τράπεζας σε θέματα που σχετίζονται με την κοινωνία,
το περιβάλλον, και τον πολιτισμό.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο ΕΚΕ, μεταξύ άλλων,
• Πραγματοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι που ήταν προϊόν αποκλειστικά εθελοντικής εργασίας του προσωπικού, τα έσοδα του
οποίου διατέθηκαν για την αγορά εξοπλισμού
για ευαγή ιδρύματα.
• Χορηγήθηκε χρηματικό ποσό για ενίσχυση της
περιβαλλοντικής συνείδησης στον ετήσιο θεσμό των Βραβείων Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ) και επιχορηγήθηκαν βραβεία για
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα πλαίσια της 25ης επετείου της ΕΕ
για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα.
• Υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με κάθε
ένα εκ των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στην
Κύπρο που είναι αναγνωρισμένα από το ΚΥΣΑΤΣ για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης εν
ενεργεία φοιτητών ή φοιτητών που είχαν πρόσφατα αποφοιτήσει.
• Η ΚΤΚ συμμετείχε σε πρόγραμμα Πρακτικής
Εξάσκησης της ΚΤΚ μεταπτυχιακός φοιτητής διδακτορικού.
• Παραχωρήθηκαν υποτροφίες σε άριστους φοιτητές μεταπτυχιακού τίτλου στη Σχολή Μοριακής Ιατρικής του Ινστιτούτου Γενετικής και Νευρολογίας Κύπρου.
• Ο Αθλητικός Φιλανθρωπικός Όμιλος (ΑΦΟ) της
ΚΤΚ συμμετείχε σε αριθμό αθλητικών διοργανώσεων φιλανθρωπικού/κοινωνικού χαρακτήρα.
• Συνεχίστηκε η οικονομική στήριξη από την
ΚΤΚ οργανωμένων συνόλων με ευαγείς δραστηριότητες.

Εισαγωγή
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ρωσύστημα, ΕΕΜ και άλλους διεθνείς Οργανισμούς και fora,
Γ) Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και του σεβασμού
προς τον Οργανισμό από τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα,
Δ) Εδραίωση της ΚΤΚ ως εργοδότη προτίμησης
με τη δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος
που να ενδυναμώνει, παρακινεί και εμπνέει το
προσωπικό της, και την
Ε) Προαγωγή και καθιέρωση ευέλικτων μηχανισμών έτσι ώστε η ΚΤΚ να ανταποκρίνεται στις
νέες απαιτήσεις που διαμορφώνονται.
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•

Η KTK συμμετείχε στο πρόγραμμα εξάσκησης
φοιτητών του Πανεπιστημίου της Deutsche
Bundesbank.

4.12 Νομικά θέματα
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Συμμόρφωση ΚΤΚ με το πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων
Εντός του 2018 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική
παρουσίαση προς τη διευθυντική ομάδα της ΚΤΚ
από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τον Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων, καθώς και ενημερωτικές
παρουσιάσεις προς το σύνολο του προσωπικού από
τον Λειτουργό Προστασίας Δεδομένων της ΚΤΚ. Παράλληλα, η ΚΤΚ συνέταξε και έθεσε σε εφαρμογή
πλαίσιο εσωτερικής οργάνωσης για σκοπούς συνεχούς συμμόρφωσής της με τον Γενικό Κανονισμό
για την Προστασία Δεδομένων. Το πλαίσιο αυτό πε-
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Διεθνής διαιτησία προς επίλυση επενδυτικών
διαφορών
Από το 2013 η ΚΤΚ διαθέτει πόρους για την υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο
επενδυτικών διαφορών που έχουν εγερθεί ενώπιον διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων και αφορούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Κατά τη διάρκεια του 2018 η ΚΤΚ συνέχισε να συμβάλλει μέσω
της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στην
τεκμηρίωση των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας προς αντίκρουση των ισχυρισμών που
προβάλλουν οι επενδυτές και αφορούν ειδικότερα στις εργασίες της ΚΤΚ. Εντός του 2017 είχε
ολοκληρωθεί η διαιτησία μιας εκ των πιο πάνω
διαφορών με απόρριψη από το διαιτητικό δικα-

Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
Κατά τη διάρκεια του 2018 η ΚΤΚ συνέχισε να χειρίζεται μέσω των εξωτερικών νομικών συμβούλων της
και με τη συμβολή αρμόδιων Τμημάτων και Υπηρεσιών της ΚΤΚ τις δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν εναντίον της σε σχέση με τις εργασίες της. Στις
υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται αγωγές που συνδέονται με τα γεγονότα των ετών 2012 και 2013 σε
σχέση με συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα. Στο
πλαίσιο αυτών των αγωγών η ΚΤΚ συνέχισε να προβαίνει σε αποκάλυψη εγγράφων εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασία για την επιθεώρηση των εγγράφων και τη λήψη αντιγράφων από τους αντιδίκους,
δυνάμει των σχετικών δικονομικών κανόνων. Σε ορισμένες από τις αγωγές αυτές ολοκληρώθηκε το στάδιο της ακρόασης το οποίο περιλάμβανε και εξέταση μαρτύρων της ΚΤΚ και, εντός του 2018,
εκδόθηκε απόφαση. Όλες οι αποφάσεις που έχουν
μέχρι στιγμής εκδοθεί έχουν απορρίψει τις απαιτήσεις που οι ενάγοντες είχαν υποβάλει κατά της ΚΤΚ.

Εισαγωγή
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Ανακριτική Ομάδα για την Οικονομία
Από τον Αύγουστο του 2013 η ΚΤΚ έχει γίνει δέκτης
αιτημάτων από την ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας Κύπρου που ορίστηκε για πρώτη φορά τον
Ιούλιο του 2013 για τη διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών αδικημάτων σε σχέση με
την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει το τραπεζικό σύστημα και γενικά η οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας («Ανακριτική Ομάδα για την
Οικονομία»). Τα αιτήματα αυτά αφορούν παράδοση εγγράφων και παροχή πληροφοριών σε
σχέση με τις εργασίες της ΚΤΚ και υποβάλλονται
στην ΚΤΚ δυνάμει των σχετικών δικονομικών κανόνων. Κατά τη διάρκεια του 2018 η ΚΤΚ συνέχισε
την παράδοση εγγράφων προς την Ανακριτική
Ομάδα για την Οικονομία.

στήριο των αιτημάτων των επενδυτών. Εντός του
2018 απορρίφθηκαν τα αιτήματα των επενδυτών
σε μια ακόμη εκ των πιο πάνω διαιτησιών.
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4.13.1 Διοικητική υποστήριξη
Το 2016 η ΚΤΚ αποφάσισε να προχωρήσει με την
αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης αρχείων
της ΚΤΚ.
Για το σκοπό αυτό άρχισε η εκπόνηση έργου για
την εισαγωγή ενιαίου συστήματος διαχείρισης αρχείων στην ΚΤΚ. Στόχος του έργου είναι η θεσμοθέτηση και εφαρμογή πολιτικής για τη διαχείριση
των αρχείων της ΚΤΚ, η οποία να είναι εναρμονισμένη με την εθνική νομοθεσία και τις οδηγίες της
ΕΚΤ/ΕΣΚΤ/ΕΕΜ.
Με την εισαγωγή και εφαρμογή του ενιαίου συστήματος αρχείων, θα αναβαθμιστούν/αυξηθούν
τα μέτρα ασφάλειας για την προστασία και ακεραιότητα των αρχείων και αναμένεται να επιτευχθεί
ομοιόμορφη διαχείριση αρχείων σε έντυπη και σε
ηλεκτρονική μορφή. Ως αποτέλεσμα το όλο έργο

4.13.2 Ασφάλεια και εγκαταστάσεις
Οι κύριες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ασφάλειας
και Εγκαταστάσεων αφορούν τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας για την προστασία
του κτηρίου, των εγκαταστάσεων, του προσωπικού, των επισκεπτών και των περιουσιακών στοιχείων της ΚΤΚ και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της ΚΤΚ.
Εντός του πλαισίου των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, συνεχίστηκε η ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας, η εκπαίδευση του προσωπικού ασφάλειας
της ΚΤΚ σε συνεργασία με την αστυνομία, και έγινε
αναθεώρηση των εσωτερικών οδηγιών ασφάλειας.
Κατά το υπό επισκόπηση έτος αναβαθμίστηκε
και βελτιώθηκε ο μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός της ΚΤΚ με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Ως αποτέλεσμα των μέτρων
που λαμβάνονται τα τελευταία χρόνια, έχει επιτευχθεί περαιτέρω μείωση στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και της
λειτουργίας του εξοπλισμού μέσω του συστήματος
διαχείρισης του κτηρίου ήταν συνεχής, όπως και
κατά τις προηγούμενες χρονιές.
Για το προσεχές μέλλον, μεταξύ άλλων, προγραμματίζονται η αντικατάσταση μέρους του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με
νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ώστε να μειωθεί περαιτέρω η κατανάλωση ενέργειας.
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4.13 Γενικές Διοικητικές Υπηρεσίες

θα συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας
και της αποτελεσματικότητας του οργανισμού και
στη μείωση του λειτουργικού του κόστους.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του
2019 και τελεί υπό την επίβλεψη του Τμήματος Γενικών Διοικητικών Υπηρεσιών, με την στήριξη της
Υπηρεσίας Στρατηγικού Προγραμματισμού & Οργάνωσης και του Τμήματος Πληροφορικής.

Εισαγωγή
Διοικητή

ριλαμβάνει απογραφή και κατηγοριοποίηση των
πράξεων επεξεργασίας σε δραστηριότητες επεξεργασίας, ανάθεση ρόλων στις οργανικές μονάδες της
ΚΤΚ, αξιολόγηση ή επαναξιολόγηση κινδύνου για
όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας, υιοθέτηση
καταλόγου ελάχιστων τεχνικών και οργανωτικών
μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και ανάπτυξη μεθοδολογίας για την διενέργεια εκτίμησης
αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων.
Συναφώς, για κάθε απογεγραμμένη δραστηριότητα
επεξεργασίας ανατέθηκαν σε κάποιο μέλος του προσωπικού υποστηρικτικά καθήκοντα για σκοπούς
συμμόρφωσης της ΚΤΚ με τον Γενικό Κανονισμό για
την Προστασία Δεδομένων. Προς αυτή την ομάδα
υπαλλήλων πραγματοποιήθηκαν εντός του 2018
εξειδικευμένα σεμινάρια για τη διενέργεια αξιολόγησης κινδύνου και εκτίμησης αντικτύπου, καθώς
και για τη γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων.

6
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Ευρωσύστημα
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

31 Δεκ. 2018
€'000
€'000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31 Δεκ. 2017
€'000

1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό

501.094

483.602

2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

701.917

426.347

194.734

2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού

507.183

3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

1

195.858
230.489
23.843

18.357

-

-

4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια

-

-

4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές

-

-

Εισαγωγή
Διοικητή

2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ

διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ

830.000

2

930.000

5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης

-

100.000

5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

830.000

830.000

5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων

-

-

5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις

-

-

5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης

-

-

5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων

-

-

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής

διακυμάνσεων της ρευστότητας

7 Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ
7.1 Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής
7.2 Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς εκτός νομισματικής πολιτικής

20

5

5.410.333

4.887.602

4.778.231

4.170.572

632.102

8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ
9 Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος

717.030
-

510.852

9.755.193

9.143.273

39.471

39.471

9.2 Απαιτήσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων

87.680

87.680

-

-

1.837.449

1.675.822

4
Εργασiες της
Τράπεζας

9.1 Συμμετοχή στο κεφάλαιο και αποθεματικά της ΕΚΤ
9.3 Απαιτήσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν

Οικονομικές
Εξελίξεις

6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

3

την έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ
9.4 Καθαρές απαιτήσεις που συνδέονται με την κατανομή των
τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος
9.5 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

7.790.593

7.340.300

10 Στοιχεία υπό τακτοποίηση

38.274

38.503

11 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

92.788

93.668

-

-

5.437

6.202

11.3 Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

-

-

11.4 Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού

-

-

11.5 Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα

67.181

67.004

11.6 Διάφορα στοιχεία

20.170

11.2 Στοιχεία πάγιου ενεργητικού

Σύνολο ενεργητικού

Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

11.1 Κέρματα ζώνης ευρώ

5

6

20.462
17.353.462

16.532.209
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Ευρωσύστημα
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

31 Δεκ. 2018
€'000
€'000

31 Δεκ. 2017
€'000

2.431.490

2.312.164

12.142.589

11.908.744
9.095.744
2.813.000
-

7.292.589
4.850.000
-

625.053
181.421
6.285
395.068
-

-

-

39.191
194.742
7.536
187.206
285.148
460.838
287.084
150.000
137.084
49.502
16.532.209

38.426
185.728
4.515
181.213
300.346
492.084
312.885
150.000
162.885
29.679
17.353.462

4

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

-

161.408
-

3

Εργασiες της
Τράπεζας

-

157.716
-

2

Οικονομικές
Εξελίξεις

-

50.000
582.840
427.305
155.535
32.495
171.745
-

Διοίκηση και
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51.000
806.474

1
Εισαγωγή
Διοικητή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης
ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών καταθέσεων)
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων
2.3 Καταθέσεις Προθεσμίας
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων
της ρευστότητας
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ
5.1 Γενική κυβέρνηση
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις
στο πλαίσιο του ΜΣΙ II
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ
10 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος
10.1 Υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων
10.2 Υποχρεώσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν
την έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ
10.3 Καθαρές υποχρεώσεις που συνδέονται με την κατανομή
των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος
10.4 Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)
11 Στοιχεία υπό τακτοποίηση
12 Λοιπές υποχρεώσεις
12.1 Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού
12.2 Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα
12.3 Διάφορα στοιχεία
13 Προβλέψεις
14 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής
15 Κεφάλαιο και αποθεματικά
15.1 Κεφάλαιο
15.2 Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο
16 Πλεόνασμα χρήσης
Σύνολο παθητικού

6

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Τ Η Σ

Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Παράρτημα

Οι "Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις" στις σελίδες 56-81 αποτελούν μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

54

Ε Τ Η Σ Ι Α

Ε ΚΘ Ε Σ Η

2 0 1 8
Enter/
Exit

Full
Screen
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Ευρωσύστημα
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

2018
€'000
1.1 Έσοδα τόκων

99.161

1.2 Έξοδα τόκων

(1.489)

1

Καθαρά έσοδα τόκων

3.2 Έξοδα για αμοιβές και προμήθειες
Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

4

Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές

5

Καθαρό αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση και την αναδιανομή
του νομισματικού εισοδήματος

6

Λοιπά έσοδα

94.548
1.914

(309)

(304)

(15.000)

(14.951)

1.610

18.489

17.510

-

Σύνολο Καθαρών Εσόδων

18.489

17.510

3.386

2.740

(37.286)

(25.739)

705

1.904

68.015

92.573

Δαπάνες προσωπικού

(25.160)

(27.880)

8

Διοικητικές δαπάνες

(8.112)

(10.081)

9

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων ενεργητικού

(1.647)

(1.517)

10 Προμήθεια και διαχείριση νομίσματος

(2.040)

(1.221)

11 Λοιπά έξοδα

(1.377)

3

(2.372)
(38.336)

(43.071)

29.679

49.502

Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο

5.936

25.801

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας

23.743

23.701

Πλεόνασμα χρήσης

29.679

49.502

Πλεόνασμα χρήσης για κατανομή

2

Οικονομικές
Εξελίξεις

7

Σύνολο Εξόδων

1

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

3

(4.004)

358

Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις,
αποσβέσεις και προβλέψεις για κινδύνους

3.1 Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

€'000

98.552

Εισαγωγή
Διοικητή

2.2 Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και θέσεων
2

€'000

97.672

2.1 Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις
2.3 Μεταφορές προς προβλέψεις έναντι κινδύνων

2017
€'000

4
Εργασiες της
Τράπεζας

5
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη
Διοικητής

Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

28 Μαρτίου 2019
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2
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Βασικές λογιστικές παραδοχές
Για τη λογιστική μεταχείριση των συναλλαγών και
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και τη
διαμόρφωση λογιστικών κανόνων ισχύουν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές παραδοχές:
• Πραγματική οικονομική κατάσταση και διαφάνεια: Οι λογιστικές μέθοδοι και η υποβολή
χρηματοοικονομικών στοιχείων αντανακλούν
την πραγματική οικονομική κατάσταση και χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, η δε ποιότητα
των υποβαλλόμενων στοιχείων προάγει την ευκολία στην κατανόηση, τη συνάφεια, την αξιοπιστία και τη συγκρισιμότητα τους. Οι συναλλαγές λογιστικοποιούνται και παρουσιάζονται
με κριτήριο το ουσιαστικό τους περιεχόμενο
και την πραγματική οικονομική κατάσταση και
όχι απλώς με κριτήριο το νομικό τους τύπο.
• Συντηρητικότητα: Η αποτίμηση των στοιχείων
του ενεργητικού και του παθητικού και η ανα-

•

γνώριση των εσόδων γίνεται με σύνεση. Στο πλαίσιο της Κατευθυντήριας Γραμμής ΕΚΤ/2016/34,
όπως τροποποιήθηκε, αυτό συνεπάγεται ότι τα
μη πραγματοποιηθέντα κέρδη δεν αναγνωρίζονται ως έσοδα στον λογαριασμό αποτελεσμάτων
χρήσης, αλλά καταγράφονται απευθείας σε λογαριασμό αναπροσαρμογής και ότι οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές στο τέλος του έτους μεταφέρονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης,
εφόσον υπερβαίνουν συσσωρευμένα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, τα οποία έχουν καταγραφεί
στον αντίστοιχο λογαριασμό αναπροσαρμογής.
Μεταγενέστερα του ισολογισμού γεγονότα:
Στην περίπτωση γεγονότων που λαμβάνουν
χώρα στο διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας
αναφοράς και της ημερομηνίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ, πραγματοποιείται προσαρμογή
των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού,
εφόσον τα εν λόγω γεγονότα επηρεάζουν την
κατάσταση των ως άνω στοιχείων κατά την ημερομηνία αναφοράς. Στην μεν περίπτωση γεγονότων που λαμβάνουν χώρα μετά την ημερομηνία αναφοράς, εφόσον δεν επηρεάζουν την
κατάσταση των ως άνω στοιχείων κατά την ημερομηνία αναφοράς, η σπουδαιότητά τους δεν είναι τέτοια ώστε τυχόν μη αποκάλυψή τους θα
επηρέαζε τη δυνατότητα των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων να διαμορφώνουν ορθές εκτιμήσεις και να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις, δεν πραγματοποιείται προσαρμογή των
στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού,
αλλά γίνεται αναφορά των εν λόγω γεγονότων.
Λειτουργούσα οντότητα: Οι λογαριασμοί καταρτίζονται με βάση την παραδοχή της λειτουργούσας οντότητας.
Ουσιώδες των λογιστικών γεγονότων: Παρεκκλίσεις από τους λογιστικούς κανόνες, συμπε-

Εισαγωγή
Διοικητή

Γενικές αρχές κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου (ΚΤΚ) καταρτίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 57(2) των περί της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου Νόμων, 2002-2017, με βάση τις εγκεκριμένες λογιστικές αρχές που εκάστοτε ισχύουν για το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).
Οι λογιστικές αρχές έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2016/34, όπως τροποποιήθηκε.
Οι αρχές αυτές, βασίζονται σε γενικώς αποδεκτές βασικές λογιστικές παραδοχές, και έχουν διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη
το ιδιαίτερο καθεστώς λειτουργίας των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) του Ευρωσυστήματος.

Full
Screen
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Αποτίμηση εσόδων και εξόδων
Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και οι πραγματοποι-

2

Οικονομικές
Εξελίξεις

•

1

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Λογιστικοί κανόνες
• Αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού
και παθητικού
Ένα στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού
αναγνωρίζεται στον ισολογισμό μόνο όταν αναμένεται ότι κάθε μελλοντικό οικονομικό όφελος
ή κόστος που σχετίζεται με το εν λόγω στοιχείο
θα αναγνωρίζεται από την ΚΤΚ ή θα εκρέει από
αυτήν, όλοι οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη
που σχετίζονται με το εν λόγω στοιχείο έχουν μεταβιβαστεί στην ΚΤΚ και το κόστος ή η αξία του
στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού είναι
δυνατό να υπολογιστούν με αξιόπιστο τρόπο.
• Αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ΚΤΚ σε ξένα
νομίσματα και χρυσό αποτιμώνται με βάση τις
ισχύουσες ισοτιμίες της ημερομηνίας αναφο-

ράς που αναφέρονται στο δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών της ΕΚΤ.
Η αποτίμηση της αξίας του χρυσού λογιστικοποιείται με βάση την τιμή του σε ευρώ ανά ουγγία καθαρού χρυσού, όπως αυτή προκύπτει από
τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ / δολαρίου
ΗΠΑ την ημερομηνία αναφοράς.
Με εξαίρεση τα στοιχεία του πάγιου επενδυτικού χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικών
μέσων που κρατούνται μέχρι τη λήξη τους, στο
τέλος του οικονομικού έτους τα στοιχεία που
αφορούν χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώνται στις τρέχουσες αξίες.
Η αναπροσαρμογή της αξίας των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων σε συνάλλαγμα γίνεται χωριστά κατά νόμισμα.
Κεφαλαιουχικά κέρδη ή ζημιές των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων σε ξένο συνάλλαγμα που
προκύπτουν από αυξομειώσεις στην αξία αποτίμησης παρουσιάζονται χωριστά από την αναπροσαρμογή της αξίας τους λόγω μεταβολής
των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Αναγνώριση συναλλαγών
− Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, χρηματοοικονομικά μέσα σε ξένο νόμισμα και δεδουλευμένοι
τόκοι καταγράφονται με ημερομηνία αξίας την
ημερομηνία του καταρτισμού της συναλλαγής
(μέθοδος οικονομικής προσέγγισης).
− Οι δεδουλευμένοι τόκοι των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και οι σχετικές αποσβέσεις υπέρ ή υπό το άρτιο υπολογίζονται
και λογιστικοποιούνται σε ημερήσια βάση.
− Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται σε
ευρώ με την ισοτιμία που ισχύει κατά το
χρόνο της συναλλαγής.

Εισαγωγή
Διοικητή

•

ριλαμβανομένων των κανόνων που επηρεάζουν τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων χρήσης της ΚΤΚ, μπορούν να ισχύσουν μόνο εάν
αφορούν λογιστικά γεγονότα που εύλογα μπορούν να κριθούν επουσιώδη στο γενικότερο
πλαίσιο και την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΚΤΚ.
Πραγματοποίηση των εσόδων/εξόδων (παραδοχή του δεδουλευμένου): Τα έσοδα και
έξοδα αναγνωρίζονται εντός της χρήσης κατά
την οποία πραγματοποιούνται και όχι εντός της
χρήσης κατά την οποία εισπράττονται ή πληρώνονται, αντίστοιχα.
Συνέπεια και συγκρισιμότητα: Τα κριτήρια αποτίμησης του ισολογισμού και αναγνώρισης των
εσόδων εφαρμόζονται με συνέπεια, σύμφωνα
με μία ομοιογενή και συνεχή προσέγγιση εντός
του Ευρωσυστήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των στοιχείων
στις οικονομικές καταστάσεις.
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φων και συνυπολογίζονται με τα έσοδα από τόκους.
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Οικονομικές
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• Στοιχεία πάγιου ενεργητικού
Τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού, αποτιμώνται στο
κόστος κτήσης προσαρμοσμένα με τις αποσβέσεις
και τυχόν απομειώσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης για
όλη τη διάρκεια της προσδοκώμενης ωφέλιμης
ζωής του κάθε στοιχείου ως ακολούθως:

1

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Λογιστική μεταχείριση
• Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων
- Χαρτοφυλάκιο για σκοπούς νομισματικής πολιτικής - Χρεόγραφα που αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος και υπόκεινται σε
έλεγχο απομείωσης.
- Κυκλοφορούν επενδυτικό χαρτοφυλάκιο - Διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα που αποτιμώνται
στη μέση αγοραία τιμή της ημερομηνίας ισολογισμού, χωριστά για κάθε καταχωρημένο
χρεόγραφο κατά Διεθνή Αριθμό Τίτλων Αξιογράφων (κατά ISIN).
- Πάγιο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο - Χρεόγραφα
που κρατούνται μέχρι τη λήξη τους και αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης.

Εισαγωγή
Διοικητή

4
Εργασiες της
Τράπεζας

Κατηγορία παγίων
Περίοδος απόσβεσης*
Τα οικόπεδα και τα έργα
τέχνης δεν αποσβένονται.
Κτήρια
25 χρόνια
Έπιπλα, κτηριακός εξοπλισμός
και άλλος εξοπλισμός γραφείου
10 χρόνια
Εξοπλισμός πληροφορικής
και λογισμικό
4 χρόνια
Μηχανοκίνητα
4 χρόνια

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

ηθείσες ζημιές από πράξεις επί συναλλάγματος και
χρεογράφων μεταφέρονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. Το αγοραίο κόστος των στοιχείων που έχουν διατεθεί υπολογίζεται με βάση τη
μέθοδο του μέσου αγοραίου κόστους των αντίστοιχων στοιχείων που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο σε
ημερήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση
των οποιωνδήποτε διαφοροποιήσεων στις τιμές συναλλάγματος και στις αγοραίες τιμές χρεογράφων.
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από αποτιμήσεις
σε οποιοδήποτε χρεόγραφο ή νόμισμα ή διαθέσιμα
σε χρυσό δεν αναγνωρίζονται ως έσοδα αλλά μεταφέρονται απευθείας σε λογαριασμούς αναπροσαρμογής. Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από αποτιμήσεις, στο βαθμό που υπερβαίνουν συσσωρευμένα
μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από αποτίμηση και τα
οποία έχουν καταγραφεί στον αντίστοιχο λογαριασμό αναπροσαρμογής, αναγνωρίζονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και δεν μπορούν να
αντιστραφούν εις περίπτωση μελλοντικών μη πραγματοποιηθέντων κερδών. Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές επί εκάστου συγκεκριμένου τίτλου ή νομίσματος ή επί των διαθεσίμων σε χρυσό δεν
συμψηφίζονται με τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη
από άλλους τίτλους ή νομίσματα ή χρυσό. Σε περίπτωση τέτοιων μη πραγματοποιηθείσων ζημιών οι
οποίες μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης, το
κατά μέσον όρο κόστος του συγκεκριμένου στοιχείου μειώνεται στη συναλλαγματική ισοτιμία ή στην
αγοραία τιμή του στο τέλος του έτους.
Οι ζημιές λόγω απομείωσης μεταφέρονται στα
αποτελέσματα χρήσης και δεν αντιλογίζονται τα
επόμενα έτη, εκτός εάν η απομείωση μεταβάλλεται
λόγω παρατηρήσιμου γεγονότος που επήλθε μετά
την ισχύουσα καταγραφή της απομείωσης.
Αξίες χρεογράφων υπέρ ή υπό το άρτιο από την
αγορά χρεογράφων υπολογίζονται και αποσβένονται κατά την εναπομένουσα διάρκεια των χρεογρά-

* Στοιχεία αγοραίας αξίας κάτω των €10.000 αποσβένονται κατά
το έτος κτήσεως.
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Ε2. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ
Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις
έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)
σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (Special Drawing Rights-SDR) και άλλες απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ.

1

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

• Σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων
Η ΚΤΚ παρέχει σχέδιο καθορισμένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στα μέλη του προσωπικού
της. Η υποχρέωση που προκύπτει από το σχέδιο
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων αναγνωρίζεται
στον ισολογισμό στο στοιχείο παθητικού «Π12.3
Διάφορα στοιχεία». Τα αναλογιστικά κέρδη και
ζημιές που μπορεί να προκύψουν από αναπροσαρμογές στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις
προηγούμενων χρόνων, καθώς και από μεταβολές των αναλογιστικών υποθέσεων αναγνωρίζονται στον ισολογισμό στο στοιχείο παθητικού
«Π14 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής». Στα αποτελέσματα χρήσης περιλαμβάνεται το κόστος
τρέχουσας υπηρεσίας για τις παροχές που συσσωρεύονται για το έτος και ο τόκος επί της συσσωρευμένης υποχρέωσης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ε1. Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει τα διαθέσιμα της
ΚΤΚ σε χρυσό τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου 2018
ήταν 446.975,55 ουγγίες (31 Δεκεμβρίου 2017:
446.848,42 ουγγίες). Με αγοραία αξία €1.120,96
ανά ουγγία (31 Δεκεμβρίου 2017: €1.081,88 ανά
ουγγία), τα διαθέσιμα χρυσού της ΚΤΚ αποτιμώνται, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, στα
€501,1 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2017: €483,6 εκατ.).
Η αποτίμηση του χρυσού γίνεται με βάση την
τιμή σε ευρώ ανά ουγγία καθαρού χρυσού που
ισχύει στο τέλος του έτους και αναφέρεται στο ειδικό δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών της ΕΚΤ. Η
τιμή σε ευρώ ανά ουγγία προκύπτει με βάση την
ισχύουσα τιμή του χρυσού σε δολάρια ΗΠΑ σε συνάρτηση με την ισοτιμία Ευρώ/Δολαρίου ΗΠΑ κατά
την ίδια ημερομηνία.
Το μη πραγματοποιηθέν κέρδος που έχει προκύψει από την αύξηση της τιμής του χρυσού κατά το
2018 ανέρχεται σε €17,3 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2017:
€6,9 εκατ. μη πραγματοποιηθήσα ζημιά). Η συνολική
αύξηση των αποθεμάτων με βάση την τιμή του χρυσού, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, σε σχέση με το μέσο
κόστος κτήσης λογίζεται ως μη πραγματοποιηθέν
κέρδος και ανήλθε στα €487,0 εκατ. (31 Δεκεμβρίου
2017: €469,7 εκατ.). Περιλαμβάνεται στο στοιχείο του
παθητικού «Π14 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής».

Εισαγωγή
Διοικητή

• Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία
Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ εκδίδονται από την
ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ που μαζί αποτελούν το Ευρωσύστημα. Η συνολική αξία των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων αποτελεί στοιχείο παθητικού και
κατανέμεται στις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος. Το
8% της συνολικής αξίας των τραπεζογραμματίων
σε κυκλοφορία εκδίδεται από την ΕΚΤ και το υπόλοιπο 92% από τις ΕθνΚΤ. Κατά την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα το 92% κατανέμεται μεταξύ
των ΕθνΚΤ σύμφωνα με την προσαρμοσμένη
κλείδα του Ευρωσυστήματος (κλείδα κατανομής
τραπεζογραμματίων).
Η έκδοση των τραπεζογραμματίων πέραν του
ποσού που κατανέμεται στην ΚΤΚ δημιουργεί υποχρέωση της ΚΤΚ έναντι της ΕΚΤ, ενώ η απόσυρση
τραπεζογραμματίων κάτω του ποσού που κατανέμεται στην ΚΤΚ δημιουργεί απαίτηση της ΚΤΚ έναντι της ΕΚΤ.
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Πίνακας 1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ

31 Δεκ. 2018
€΄000

31 Δεκ. 2017
€΄000

Αλλαγή
€΄000

Μερίδιο συμμετοχής της Κύπρου στο κεφάλαιο (Quota) του ΔΝΤ
(SDR303,8 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018
και SDR303,8 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017)

369.239

360.793

8.446

Καταθέσεις ΔΝΤ σε ευρώ

(265.617)

(259.761)

(5.856)

Αποθεματικό με ΔΝΤ (Reserve Tranch Position)

103.622

101.032

2.590

91.112

94.826

(3.714)

194.734

195.858

(1.124)

Εισαγωγή
Διοικητή

Περιουσιακά στοιχεία SDR
Σύνολο απαιτήσεων έναντι του ΔΝΤ

1

Πίνακας 2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού

2
Αλλαγή
€΄000

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα

402.923

176.421

226.502

Εμπορεύσιμοι τίτλοι

104.074

53.854

50.220

186

214

(28)

507.183

230.489

276.694

31 Δεκ. 2018
€΄000

31 Δεκ. 2017
€΄000

Αλλαγή
€΄000

10.152

8.419

1.733

Άλλες απαιτήσεις
Σύνολο

3
Οικονομικές
Εξελίξεις

31 Δεκ. 2017
€΄000

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

31 Δεκ. 2018
€΄000

Πίνακας 3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα

13.691

9.938

3.753

23.843

18.357

5.486

Ε2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια
και λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Οι καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπά
στοιχεία ενεργητικού, αναλύονται στον Πίνακα 2.
Ε3. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων
ζώνης ευρώ
Οι απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ, αναλύονται στον Πίνακα 3.
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2018

Ε2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ
Οι απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ αναλύονται στον Πίνακα 1.
Οι απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ αποτιμήθηκαν
με την ισχύουσα στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 31
Δεκεμβρίου 2017 ισοτιμία του SDR έναντι του
ευρώ, όπως αναφέρεται στο Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ, δηλαδή SDR1= €1,2154 (31 Δεκεμβρίου 2017: SDR1= €1,1876).

Εργασiες της
Τράπεζας

Εμπορεύσιμοι τίτλοι
Σύνολο

4
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Πίνακας 4 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής
πολιτικής

5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης

31 Δεκ. 2018
€΄000

31 Δεκ. 2017
€΄000

Αλλαγή
€΄000
(100.000)

-

100.000

5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

830.000

830.000

-

Σύνολο

830.000

930.000

(100.000)
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Ε5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης
Οι πράξεις αυτές αποσκοπούν στην πιο μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των αντισυμβαλλομένων. Το 2018 όπως και το 2017 έγιναν πράξεις σταθερού επιτοκίου διάρκειας μεταξύ 3 και 48 μηνών
μέσω δημοπρασιών, με πλήρη κατανομή της αιτούμενης ρευστότητας.
Επιπρόσθετα το Μάρτιο 2016 το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΚΤ εισήγαγε μια νέα σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO II) διάρκειας τεσσάρων χρόνων με δυνατότητα αποπληρωμής μετά την
παρέλευση είκοσι τεσσάρων μηνών από την κατάρτιση εκάστης πράξης. Το επιτόκιο που εφαρμόστηκε στις πράξεις TLTRO II, ήταν το επιτόκιο
της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης (MRO) που
ίσχυε κατά τον χρόνο κατανομής του ποσού της δημοπρασίας της εκάστοτε πράξης TLTRO II.
Στην περίπτωση που οι αποδεκτές καθαρές
χορηγήσεις εκάστου τραπεζικού ιδρύματος
κατά την περίοδο 1η Φεβρουαρίου 2016 έως
31η Ιανουαρίου 2018 υπέρβαιναν το όριο ανα-

2
Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Ε5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης
Οι πράξεις αυτές αποτελούν μέρος των πράξεων
ανοικτής αγοράς που διενεργεί το Ευρωσύστημα.
Αποτελούν συμφωνίες επαναγοράς για παροχή
ρευστότητας και διενεργούνται συνήθως μέσω τακτικών εβδομαδιαίων δημοπρασιών. Συνιστούν
σημαντικό μέσο για την ρύθμιση της ρευστότητας

στην αγορά και την σηματοδότηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Από το 2008 οι
πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης διενεργούνται στη βάση δημοπρασιών σταθερού επιτοκίου
με πλήρη κατανομή της αιτούμενης ρευστότητας.

Εισαγωγή
Διοικητή

Ε5. Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα
ζώνης ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής (Πίνακας 4)
Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των
λογαριασμών χορηγήσεων ρευστότητας της ΚΤΚ
προς τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο
εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του
Ευρωσυστήματος. Στο τέλος του έτους αναφοράς, οι
εκκρεμείς πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος ανήλθαν σε €734,4 δις (2017: €764,3
δις) εκ των οποίων €830,0 εκατ. (2017: €930 εκατ.) χορηγήθηκαν σε αντισυμβαλλόμενους της ΚΤΚ.
Η χορήγηση ρευστότητας μέσω των πράξεων
κύριας και πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης πραγματοποιείται έναντι επαρκών εξασφαλίσεων τις οποίες παρέχουν οι αντισυμβαλλόμενοι. Τα περιουσιακά στοιχεία που παραχωρούνται
για εξασφάλιση, διακρίνονται σε εμπορεύσιμα και
μη εμπορεύσιμα και πληρούν τα σχετικά κριτήρια
καταλληλότητας του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.

1
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Πίνακας 5 Χαρτοφυλάκιο Χρεογράφων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής

Χρεόγραφα SMP
Καλυμμένα χρεόγραφα CBPP3

31 Δεκ. 2018
Αναπόσβεστο
κόστος
€΄000

31 Δεκ. 2017
Αναπόσβεστο
κόστος
€΄000

Αλλαγή
Αναπόσβεστο
κόστος
€΄000

153.652

162.484

(8.832)

337.609

(66.335)

4.353.305

3.670.479

682.826

Σύνολο

4.778.231

4.170.572

607.659

31 Δεκ. 2018
Αγοραία
αξία
€΄000

31 Δεκ. 2017
Αγοραία
αξία
€΄000

Αλλαγή
Αγοραία
αξία
€΄000

Χρεόγραφα SMP

164.753

182.561

(17.808)

Καλυμμένα χρεόγραφα CBPP3

274.605

342.359

(67.754)

Πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων δημοσίου τομέα (PSPP)

4.369.470

3.697.276

672.194

Σύνολο

4.808.828

4.222.196

586.632

1
Εισαγωγή
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271.274

Πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων δημοσίου τομέα (PSPP)

Πίνακας 6 Αγοραίες αξίες των Χρεογράφων

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

3

Ε6. Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών
ιδρυμάτων ζώνης ευρώ
Το στοιχείο περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της ΚΤΚ
έναντι των αντισυμβαλλομένων της, πιστωτικών
ιδρυμάτων ζώνης ευρώ.

Οικονομικές
Εξελίξεις

Ε7. Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ
Ε7.1 Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής (Πίνακας 5)
Ο Πίνακας 6 αναφέρεται στις αγοραίες αξίες των χρεογράφων, οι οποίες δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
αλλά παρέχονται για σκοπούς σύγκρισης μόνο.
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει χρεόγραφα που
αγοράστηκαν από την ΚΤΚ για σκοπούς άσκησης
της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, στα πλαίσια
του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολόγων (CBPP3), τίτλους του δημοσίου στα πλαίσια

Εργασiες της
Τράπεζας

4

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

φοράς καθαρών χορηγήσεων, το επιτόκιο αναθεωρείται προς τα κάτω αναδρομικά με ελάχιστο το
επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων
κατά τον χρόνο έκαστης συναλλαγής TLTRO II της
κάθε τράπεζας.
Για σκοπούς υπολογισμού του συσσωρευμένου
τόκου για το 2016 και το 2017 χρησιμοποιήθηκε το
επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, με
βάση την αρχή της συντηρητικότητας. Δεδομένου
ότι οι καθαρές χορηγήσεις δεν υπερέβησαν το όριο
αναφοράς τον Ιούνιο 2018 επιβεβαιώθηκε το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων ως το
ισχύον επιτόκιο και οι συσσωρευμένοι τόκοι που
υπολογίστηκαν για το 2016 και 2017 ύψους €3,2
εκατ. έχουν αντιλογιστεί κατά το 2018 και παρουσιάζονται στο στοιχείο «Κ1.1 Έσοδα τόκων» του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
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ευρώ που εκδίδονται από κεντρικές κυβερνήσεις
της ζώνης του ευρώ, οργανισμούς και τα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα.
Από το τέλος του 2016 η νομισματική πολιτική
της ΕΚΤ στο διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει την αγορά τίτλων
στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Εταιρικού
Τομέα (CSPP) στο οποίο συμμετέχουν, εκ μέρους
του Ευρωσυστήματος, οι ΕθνΚΤ της Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Βελγίου και Φινλανδίας.
Το 2018 το Ευρωσύστημα συνέχισε να διενεργεί αγορές τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος
αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme-APP) το οποίο αποτελείται από τα προγράμματα CBPP3, ABSPP, CSPP και PSPP. Το ύψος
των συνολικών καθαρών αγορών από τις ΕθνΚΤ και
την ΕΚΤ στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά
μηνιαίο μέσο όρο ήταν €30 δις έως τον Σεπτέμβριο
2018 και €15 δις από τον Οκτώβριο μέχρι το τέλος
του έτους όταν και οι καθαρές αγορές τερματίστηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, τον Δεκέμβριο του 2018, ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να επανεπενδύει πλήρως τις πληρωμές κεφαλαίου από
τους τίτλους APP που λήγουν, για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία κατά την
οποία η ΕΚΤ θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της, και εν πάση περίπτωσή, για όσο χρονικό
διάστημα είναι απαραίτητο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αξιολογεί επί
τακτικής βάσης τις απομειώσεις σε σχέση με τα χρεόγραφα αυτών των προγραμμάτων. Οι ετήσιοι ελέγχοι απομείωσης διενεργούνται στο τέλος του έτους
και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.
Ως αποτέλεσμα του ελέγχου απομείωσης που
πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2018, αποφασίστηκε η απομείωση της αξίας ενός τίτλου στο χαρτοφυλάκιο χρεογράφων CSPP. Το Διοικητικό Συμ-

Εισαγωγή
Διοικητή

του προγράμματος αγοράς χρεογράφων (SMP) και
του προγράμματος αγοράς χρεογράφων του δημοσίου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (PSPP). Τα
εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώνται
στο κόστος κτήσης προσαρμοσμένο με τις τυχόν
υπό ή υπέρ το άρτιο αποσβεσθείσες αξίες και υπόκεινται σε ελέγχους απομείωσης. Οι ετήσιοι ελέγχοι
απομείωσης διενεργούνται βάσει των εκτιμώμενων ανακτήσιμων ποσών στο τέλος του έτους.
Το πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων (SMP) ολοκληρώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2012.
Στις 2 Οκτωβρίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΚΤ, ανακοίνωσε το τρίτο πρόγραμμα αγοράς
καλυμμένων ομολόγων (CBPP3) και στις 22 Ιανουαρίου 2015, αποφάσισε τη διεύρυνση της νομισματικής πολιτικής μέσω αγορών στοιχείων ενεργητικού,
με το πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων του δημοσίου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (PSPP).
Ο στόχος του προγράμματος CBPP3 είναι να διευκολύνει την παροχή πιστώσεων στην οικονομία
της ζώνης του ευρώ, να δημιουργηθούν θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλες αγορές και, ως εκ
τούτου, να διευκολυνθεί η άσκηση νομισματικής
πολιτικής από την ΕΚΤ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ μπορούν να αγοράζουν,
τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή
αγορά, καλυμμένα ομόλογα σε ευρώ, που εκδίδονται στη ζώνη του ευρώ.
Η απόφαση για το PSPP ελήφθη στο πλαίσιο της
ενιαίας νομισματικής πολιτικής. Το πρόγραμμα αυτό
έχει ως στόχο να διευκολύνει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική κατάσταση, στηρίζοντας τη συνολική
κατανάλωση και τις επενδυτικές δαπάνες στη ζώνη
του ευρώ, συμβάλλοντας έτσι στην επιστροφή των
ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτού του
προγράμματος, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ μπορούν να αγοράζουν, στη δευτερογενή αγορά, χρεόγραφα σε
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Πίνακας 7 Χαρτοφυλάκιο Χρεογράφων για σκοπούς εκτός νομισματικής πολιτικής

31 Δεκ. 2018
€΄000
Κυκλοφορούν επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

31 Δεκ. 2017
€΄000

Αλλαγή
€΄000

2.999

32.137

(29.138)

Πάγιο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων

629.103

684.893

(55.790)

Σύνολο

632.102

717.030

(84.928)
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Πάγιο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων
Τα χρεόγραφα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και αποτελούν πάγιο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που προορίζεται να κρατηθεί μέχρι τη λήξη
του. Αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, προσαρμοσμένο με τις τυχόν υπό ή υπέρ το άρτιο αποσβε-

4
Εργασiες της
Τράπεζας

Κυκλοφορούν επενδυτικό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων
Τα χρεόγραφα αυτά αποτιμώνται στην αγοραία αξία
τους και αποτελούν εμπορεύσιμο μεταβαλλόμενο
επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μέσα στα πλαίσια της
επενδυτικής πολιτικής. Αποτιμώνται στη μέση αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Πριν την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην ΕΕ, το σύνολο των απαιτήσεων της ΚΤΚ έναντι της Κυβέρνησης που εκκρεμούσε κατά τις 5
Ιουλίου 2002 μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο δάνειο διάρκειας τριάντα ετών, με τα πρώτα πέντε
έτη ως περίοδο χάριτος και με ετήσιο επιτόκιο 3%
βάσει επίσημης συμφωνίας μεταξύ της ΚΤΚ και του
Υπουργείου Οικονομικών, όπως προνοείται στο
εδάφιο (3) του άρθρου 49 των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων 2002-2017.
Κατά το 2017 η Κυβέρνηση προπλήρωσε μέρος
του δανείου ύψους €614 εκατ.
Τα σχετικά έσοδα από τόκους για το έτος 2018
ανήλθαν σε €13,8 εκατ. (2017: €31,9 εκατ.) (βλ. Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2018, Σημείωση «Κ1 Καθαρά έσοδα τόκων»).

3
Οικονομικές
Εξελίξεις

ΚΤΚ για σκοπούς της επενδυτικής της πολιτικής.

Ε8. Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ
Το στοιχείο αυτό αφορούσε αποκλειστικά το μακροπρόθεσμο δάνειο της Κυπριακής Δημοκρατίας
με την ΚΤΚ, το οποίο εξοφλήθηκε πρόωρα στις 4
Δεκεμβρίου 2018.
Οι συνολικές πληρωμές κατά το 2018 ανήλθαν
στα €510,9 εκατ. πλέον συσσωρευμένοι τόκοι.

2
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της ΚΤΚ

Ε7.2 Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς
εκτός νομισματικής πολιτικής (Πίνακας 7)
Το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς εκτός
της νομισματικής πολιτικής περιλαμβάνει χρεόγραφα και άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία τα οποία έχουν εκδοθεί από κυβερνήσεις
και κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ και κατανέμονται σε επί μέρους χαρτοφυλάκια που κατέχει η

σθείσες αξίες και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης
της αξίας τους.
Για σκοπούς συγκρισιμότητας και μόνο αναφέρεται η αγοραία αξία του πάγιου επενδυτικού χαρτοφυλακίου χρεογράφων η οποία ανέρχεται σε
€633,9 εκατ. (2017: €691,4 εκατ.).

Εισαγωγή
Διοικητή

βούλιο της ΕΚΤ έκρινε σκόπιμο να δημιουργήσει
πρόβλεψη για ζημιές στις πράξεις νομισματικής
πολιτικής η οποία επιμερίζεται στις ΕθνΚΤ με βάση
τις ισχύουσες κλείδες συμμετοχής στο Ευρωσύστημα (βλ. σημείωση «Π13 Προβλέψεις»).
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Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 οι εισπρακτέοι τόκοι
που πηγάζουν από το χρέος γενικής κυβέρνησης
ανήλθαν σε €7,6 εκατ. και περιλαμβάνονται στο
στοιχείο ενεργητικού «Ε11.5 Δεδουλευμένα έσοδα
και προπληρωθέντα έξοδα».
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Ε9.5 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος
(καθαρές) (Πίνακας 8, σελ. 66)
Υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος
Τα υπόλοιπα αποτελούν τις καθαρές απαιτήσεις
της ΚΤΚ έναντι της ΕΚΤ που απορρέουν από τις συναλλαγές της με τους συμμετέχοντες στο σύστημα
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Ε9.2 Απαιτήσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση
συναλλαγματικών διαθεσίμων
Αφορούν τις απαιτήσεις της ΚΤΚ που απορρέουν
από τη μεταφορά συναλλαγματικών διαθεσίμων
στην ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστα-

Ε9.4 Καθαρές απαιτήσεις που συνδέονται με την
κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του
Ευρωσυστήματος
Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις της
ΚΤΚ έναντι της ΕΚΤ σε σχέση με την κατανομή των
τραπεζογραμματίων ευρώ στο Ευρωσύστημα (βλ.
στοιχείο παθητικού «Π1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία»). Η καθαρή απαίτηση που προκύπτει από
την κατανομή τραπεζογραμματίων ευρώ είναι έντοκη
και φέρει το επιτόκιο που εφαρμόζει το Ευρωσύστημα για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης το
οποίο κατά το 2018 και το 2017 ήταν μηδενικό.

1
Εισαγωγή
Διοικητή

Ε9. Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος
Ε9.1 Συμμετοχή στο κεφάλαιο και αποθεματικά
της ΕΚΤ
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή της
ΚΤΚ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, οι ΕθνΚΤ του
ΕΣΚΤ είναι οι μόνοι εγγεγραμμένοι μεριδιούχοι
και κάτοχοι του κεφαλαίου της ΕΚΤ το οποίο καθορίζεται από το άρθρο 29 του καταστατικού
του ΕΣΚΤ και αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια. Η
εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ πραγματοποιείται σύμφωνα με την κεφαλαιουχική κλείδα κάθε
ΕθνΚΤ, με τις ΕθνΚΤ της ευρωζώνης να πρέπει να
καταβάλουν μέχρι το 100% του μεριδίου τους
ενώ οι ΕθνΚΤ εκτός ευρωζώνης καταβάλουν μέχρι το 3,75% του μεριδίου τους. Την 1η Ιανουαρίου 2019, ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης της
κεφαλαιουχικής κλείδας των ΕθνΚΤ, το μερίδιο
της ΚΤΚ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ μειώθηκε από
0,1513% σε 0,1503% (βλ. σημείωση «Κ9. Κλείδα
συμμετοχής στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (Κεφαλαιουχική κλείδα)»).
Η συνολική συμμετοχή της ΚΤΚ στο κεφάλαιο,
αποθεματικά και προβλέψεις της ΕΚΤ στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε €39,5 εκατ. όπως και
στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ενώ κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 ήταν €39,4 εκατ.

τικού του ΕΣΚΤ.
Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα μεταφέρθηκαν
κατ' αναλογία του μεριδίου συμμετοχής της ΚΤΚ στο
καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ και αφορούσαν
κατά 85% δολάρια ΗΠΑ και κατά 15% χρυσό.
Οι απαιτήσεις αυτές μετατράπηκαν σε ευρώ, με
βάση τις ισοτιμίες που ίσχυαν κατά το χρόνο της μεταβίβασής τους. Τα υπόλοιπα που αντιστοιχούν
στο δολάριο ΗΠΑ αποφέρουν τόκο που υπολογίζεται με το εκάστοτε οριακό επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης, και τα υπόλοιπα που αντιστοιχούν στο χρυσό φέρουν μηδενικό επιτόκιο.
Η απαίτηση για τη μεταφορά συναλλαγματικών διαθεσίμων από την ΚΤΚ στην ΕΚΤ, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ήταν €87,7 εκατ. όπως και στις 31
Δεκεμβρίου 2017. Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019
η απαίτηση μειώθηκε κατά €580 χιλιάδες, στα
€87,1 εκατ., λόγω της μείωσης της κεφαλαιουχικής
κλείδας της ΚΤΚ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.
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Πίνακας 8 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

Απαίτηση σε σχέση με το TARGET2

31 Δεκ. 2018
€΄000

31 Δεκ. 2017
€΄000

Αλλαγή
€΄000

7.824.295

7.363.150

461.145

(37.088)

(25.590)

(11.498)

Υποχρέωση σε σχέση με την αναδιανομή του νομισματικού
εισοδήματος του Ευρωσυστήματος
Απαίτηση σε σχέση με τη διανομή κερδών της ΕΚΤ

2.740

646

7.340.300

450.293

31 Δεκ. 2018
€΄000

31 Δεκ. 2017
€΄000

Αλλαγή
€΄000

Οικόπεδα και κτήρια

23.052

23.052

-

Έπιπλα, κτηριακός και άλλος εξοπλισμός

13.569

13.702

(133)

Εξοπλισμός πληροφορικής και λογισμικό

8.890

8.048

842

693

693

-

46.204

45.495

709

Οικόπεδα και κτήρια

19.720

18.887

833

Έπιπλα, κτηριακός και άλλος εξοπλισμός

12.067

12.108

(41)

Εξοπλισμός πληροφορικής και λογισμικό

8.296

7.624

672

684

674

10

40.767

39.293

1.474

5.437

6.202

(765)

1
Εισαγωγή
Διοικητή

3.386
7.790.593

Σύνολο

Πίνακας 9 Στοιχεία πάγιου ενεργητικού

2
Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Κόστος

Μηχανοκίνητα
Συνολικό κόστος

3

Μηχανοκίνητα
Σύνολο συσσωρευμένων αποσβέσεων

γαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης 2018, Σημείωση «Κ4 Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές»).
Ε10. Στοιχεία υπό τακτοποίηση
Περιλαμβάνονται υπόλοιπα υπό τακτοποίηση και
αφορούν, κατά κύριο λόγο, επιταγές που διακανονίζονται μέσω του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού.

6

Κ Υ Π Ρ Ο Υ
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Ε11. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Ε11.2 Στοιχεία πάγιου ενεργητικού (Πίνακας 9)

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Τ Η Σ

5
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Καταστάσεις
2018

TARGET2 (Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο).
Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση
που προκύπτει στο τέλος του έτους από τη συγκέντρωση και αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος (βλ. Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης
2018, Σημείωση «Κ5 Καθαρό αποτέλεσμα από τη
συγκέντρωση και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος») καθώς και η απαίτηση σε σχέση
με την ενδιάμεση διανομή κερδών της ΕΚΤ (βλ. Λο-

4
Εργασiες της
Τράπεζας

Καθαρή λογιστική αξία

Οικονομικές
Εξελίξεις

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
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Πίνακας 10 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία

31 Δεκ. 2018
€΄000

31 Δεκ. 2017
€΄000

Αλλαγή
€΄000

594.041

636.342

(42.301)

(211.697)

(201.308)

(10.389)

1

2.049.146

1.877.130

172.016

Εισαγωγή
Διοικητή

1.837.449

1.675.822

161.627

2.431.490

2.312.164

119.326

Καθαρή αξία τραπεζογραμματίων ευρώ που έχουν τεθεί
σε κυκλοφορία από την ΚΤΚ
Υποχρέωση που απορρέει από το μερίδιο που εκδίδεται
για λογαριασμό της ΕΚΤ(i)
Απαίτηση (Υποχρέωση) που απορρέει από την κατανομή
εντός του Ευρωσυστήματος των κυκλοφορούντων
τραπεζογραμματίων ευρώ
Καθαρή απαίτηση που συνδέεται με την κατανομή των
τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος (Ε9.4)
Συνολική αξία τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία από
την ΚΤΚ με βάση την κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων

2

Η μεταβολή στην συνολική αξία οφείλεται
στην αύξηση της συνολικής κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων ευρώ σε όλες τις χώρες, εντός και
εκτός ζώνης ευρώ, η οποία ανήλθε σε €1.231,1 δις
στις 31 Δεκεμβρίου 2018, έναντι €1.170,7 δις στις
31 Δεκεμβρίου 2017.

4
Εργασiες της
Τράπεζας

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

Π2. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών
ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις
νομισματικής πολιτικής (Πίνακας 11, σελ. 68)
Π2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών καταθέσεων)
Οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνουν τις καταθέσεις των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων με την
ΚΤΚ οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τους για τήρηση ελάχιστων
αποθεματικών στο Ευρωσύστημα και για τον διακανονισμό των πληρωμών τους. Τα ποσά των υποχρεωτικών καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 ήταν €491,8
εκατ. σε σύγκριση με €530,1 εκατ. κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2017.

3
Οικονομικές
Εξελίξεις

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Π1. Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (Πίνακας 10)
Το στοιχείο αυτό αφορά στο μερίδιο της ΚΤΚ στο
σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ που τέθηκαν σε κυκλοφορία από το Ευρωσύστημα. Η συνολική αξία των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων κατανέμεται στις ΕθνΚΤ
του Ευρωσυστήματος κατά την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα σύμφωνα με την προσαρμοσμένη κλείδα του Ευρωσυστήματος.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, όπως και στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων για την ΚΤΚ ανερχόταν σε 0,1975%
(σχετική αναφορά γίνεται στη σελίδα 80).
Κατά τη διάρκεια του έτους 2018, η συνολική
αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ που τέθηκαν
σε κυκλοφορία εντός του Ευρωσυστήματος αυξήθηκε κατά 5%. Σύμφωνα με την κλείδα κατανομής,
τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από την ΚΤΚ ανέρχονται σε €2,4 δις έναντι €2,3 δις το 2017.

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

(i) Υπολογίζεται ως 8% επί της συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ επί την κλείδα συμμετοχής στο
Ευρωσύστημα.
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Πίνακας 11 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ σχετιζόμενες με πράξεις
νομισματικής πολιτικής

31 Δεκ. 2018
€΄000

31 Δεκ. 2017
€΄000

Αλλαγή
€΄000

Τρεχούμενοι λογαριασμοί

6.800.838

8.565.690

(1.764.852)

Υποχρεωτικές καταθέσεις

491.751

530.054

(38.303)

4.850.000

2.813.000

2.037.000

12.142.589

11.908.744

233.845

2.1 - Τρεχούμενοι λογαριασμοί (συμπεριλαμβανομένων
υποχρεωτικών καταθέσεων)

κων ζώνης ευρώ
Περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τα υπόλοιπα των καταθέσεων της κυβέρνησης και άλλων οργανισμών
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύψους €625,1
εκατ. (2017: €427,3 εκατ.).

4

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

Π7. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ
Αφορούν κατά κύριο λόγο έντοκες καταθέσεις θεσμικών οργανισμών σε συνάλλαγμα.

Π12. Λοιπές υποχρεώσεις
Π12.3 Διάφορα στοιχεία
Αφορά κυρίως την καθαρή υποχρέωση ωφελημάτων αφυπηρέτησης, η οποία ανέρχεται
στα €159,1 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2017: €166,2 εκατ.)
και την υποχρέωση για το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης συνταξιούχων η οποία ανέρχεται
στα €15,2 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2017: €14,6 εκατ.).

3

Εργασiες της
Τράπεζας

Π6. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων
ζώνης ευρώ
Περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τα υπόλοιπα καταθέσεων σε ευρώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύψους
€2,7 εκατ. (2017: €28,9 εκατ.).

Π11. Στοιχεία υπό τακτοποίηση
Αφορά κατά κύριο λόγο υποχρέωση προς την
κυβέρνηση σε σχέση με τις επιταγές που διακανονίζονται μέσω του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού επιταγών, ύψους €38,3 εκατ. (2017:
€38,5 εκατ.).

2

Οικονομικές
Εξελίξεις

Π5. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοί-

Π9. Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ
Στο λογαριασμό ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ, εμφανίζονται οι υποχρεώσεις της ΚΤΚ
προς το ΔΝΤ €161,4 εκατ. (2017: €157,7 εκατ.)
από κατανομές ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων ύψους SDR132,8 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2017:
SDR132,8 εκατ.). Η αύξηση του ποσού σε ευρώ
κατά €3,7 εκατ. οφείλεται στην μεταβολή της ισοτιμίας του SDR προς το ευρώ.

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Π2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων
Αφορά την πάγια διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων που παρέχει το Ευρωσύστημα στα πιστωτικά
ιδρύματα. Ειδικότερα, πρόκειται για τις καταθέσεις
μίας ημέρας (overnight) από πιστωτικά ιδρύματα
στην ΚΤΚ, στο πλαίσιο άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στις χώρες της ζώνης του ευρώ
με προκαθορισμένο επιτόκιο.

Εισαγωγή
Διοικητή

2.2 - Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων
Σύνολο

1
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Πίνακας 12 Κύριες αναλογιστικές παραδοχές

2018

2017

Προεξοφλητικό επιτόκιο

1,96%

1,90%

Πληθωρισμός

1,50%

1,50%

Γενική αύξηση μισθών

0,50%

0,50%

Ολική αύξηση μισθών

1,25%

1,25%

Αύξηση συντάξεων κοινωνικών ασφαλίσεων

1,50%

1,50%

Ποσοστό αύξησης συντάξεων

1,00%

1,00%

Αύξηση βασικών ασφαλιστέων αποδοχών

2,50%

2,50%

60% του PA90

60% του PA90

Παραδοχές για το σχέδιο συντάξεων

Εισαγωγή
Διοικητή

Πίνακας θνησιμότητας

1

Π13. Προβλέψεις
Πρόβλεψη έναντι κινδύνων που απορρέουν από τις
κύριες δραστηριότητες της ΚΤΚ (Πίνακας 14, σελ. 70)
Η ΚΤΚ σχηματίζει και διατηρεί γενική πρόβλεψη έναντι των κινδύνων που απορρέουν από τις κύριες
δραστηριότητες της, εφαρμόζοντας αρμόζουσες

4

5
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θεώρησης της υποχρέωσης μετά την πλήρη
εφαρμογή του ΓΕΣΥ.
Για την αναλογιστική μελέτη του σχεδίου συντάξεων χρησιμοποιήθηκαν οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 12.
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης ωφελημάτων αφυπηρέτησης παρουσιάζεται στον Πίνακα 13 (σελ. 70).

3

Εργασiες της
Τράπεζας

την 1η Οκτωβρίου 2011, αποκόπτεται 3% από τις
μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων για σκοπούς
διασφάλισης της βιωσιμότητας του σχεδίου, χωρίς αυτό να το καθιστά ως σχέδιο με εισφορές, για
σκοπούς του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου 2010. Από τον Οκτώβριο 2012 οι αποκοπές
συνυπολογίζονται από την ΚΤΚ έναντι του κόστους του σχεδίου και της υποχρέωσης που
απορρέει από τη λειτουργία του.
Η υποχρέωση της ΚΤΚ αναφορικά με τη συντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων υπολογίζεται ετησίως από οίκο αναλογιστών. Η αναλογιστική μελέτη που έγινε με ημερομηνία αναφοράς την 31η
Δεκεμβρίου 2018 έδειξε καθαρό αναλογιστικό κέρδος €9,7 εκατ. σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου
2017 η οποία έδειξε καθαρό αναλογιστικό κέρδος

2

Οικονομικές
Εξελίξεις

€5,4 εκατ. Κύριος λόγος του αναλογιστικού κέρδους είναι η αύξηση στο προεξοφλητικό επιτόκιο,
από 1,90% σε 1,96%.
Η υποχρέωση για το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης συνταξιούχων δεν διαφοροποιείται για αναλογιστικό κέρδος ή ζημιά στο
βαθμό που θα προκύψει από την εφαρμογή του
Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ). Το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΤΚ θα επανεξετάσει το θέμα ανα-

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Ωφελήματα αφυπηρέτησης
Η ΚΤΚ παρέχει στους υπαλλήλους που κατείχαν
μόνιμη και συντάξιμη θέση πριν την 1η Οκτωβρίου 2011, σχέδιο συντάξεων το οποίο προνοεί
συνταξιοδοτικά ωφελήματα. Οι υπάλληλοι κατέβαλλαν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011 εισφορές μόνο για σκοπούς μεταβίβασης της σύνταξής
τους στον χήρο ή στη χήρα και στα ορφανά τέκνα
τους. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από
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Πίνακας 13 Κίνηση της καθαρής υποχρέωσης ωφελημάτων αφυπηρέτησης

2018
€΄000

2017
€΄000

Αλλαγή
€΄000

166.171

167.033

(862)

2.659

2.548

111

-

2.323

(2.323)

(9.762)

(5.926)

(3.836)

Υποχρέωση για το σχέδιο συντάξεων
Καθαρή υποχρέωση κατά την 1η Ιανουαρίου
Υπάλληλοι
Επιβάρυνση έτους
Κόστος προϋπηρεσίας

Εισαγωγή
Διοικητή

Καθαρό (κέρδος)/ζημιά αναλογιστικής επανεπιμέτρησης

1

Αξιωματούχοι
Επιβάρυνση έτους

68

68

-

Καθαρό (κέρδος)/ζημιά αναλογιστικής επανεπιμέτρησης

39

477

(438)

3.154

2.752

402

Κεφαλαιοποίηση τόκων
Ωφελήματα που πληρώθηκαν

708

701

7

(3.978)

(3.805)

(173)

159.059

166.171

(7.112)

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Εισφορά υπαλλήλων και αξιωματούχων

2

Υποχρέωση για το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης συνταξιούχων
Καθαρή υποχρέωση κατά την 31η Δεκεμβρίου

14.592

617

180.763

(6.495)

31 Δεκ. 2018
€΄000

31 Δεκ. 2017
€΄000

Αλλαγή
€΄000

300.000

285.000

15.000

3
Οικονομικές
Εξελίξεις

15.209
174.268

Πίνακας 14 Προβλέψεις

4

κύριες δραστηριότητες της ΚΤΚ
Πρόβλεψη για ζημιές στις πράξεις νομισματικής πολιτικής
Σύνολο

148

198

285.148

15.198

απορρόφησης τυχόν απωλειών σε περίπτωση υλοποίησης των κινδύνων που απορρέουν από τις κύριες δραστηριότητες της ΚΤΚ. Το ύψος των προβλέψεων έναντι των κινδύνων επαναξιολογείται
ετησίως στη βάση επικαιροποιημένων εκτιμήσεων.
Οι εν λόγω εκτιμήσεις εστιάζονται στους ακόλουθους κινδύνους:

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

παραδοχές, παραμέτρους και κανόνες αποτίμησης
οι οποίες διέπονται από την αρχή της συντηρητικότητας, ενώ για τον υπολογισμό των κινδύνων γίνεται
αποτίμηση της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk) και
Αναμενόμενης Απώλειας (Expected Shortfall).
Η πρακτική σχηματισμού και διατήρησης προβλέψεων, στοχεύει στην ενίσχυση της δυνατότητας

346
300.346

Εργασiες της
Τράπεζας

Πρόβλεψη έναντι κινδύνων που απορρέουν από τις
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Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος μείωσης
της αγοραίας αξίας των χρηματοοικονομικών
μέσων εξαιτίας (δυσμενών) μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος (συναλλαγματικός κίνδυνος), στα επίπεδα των επιτοκίων (επιτοκιακός
κίνδυνος) και στις συνθήκες στις αγορές κεφαλαίου και χρήματος.

3
Οικονομικές
Εξελίξεις

4
Εργασiες της
Τράπεζας

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

Πρόβλεψη για ζημιές στις πράξεις νομισματικής
πολιτικής
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έκρινε σκόπιμο
να δημιουργήσει πρόβλεψη συνολικού ύψους
€161,1 εκατ. έναντι ζημιών στις πράξεις νομισματικής πολιτικής, σε σχέση με χρεόγραφα που κατέχει ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος.
Η πρόβλεψη αυτή επιμερίζεται σε όλες τις ΕθνΚΤ
της ευρωζώνης κατ' αναλογία με την ισχύουσα
κλείδα του Ευρωσυστήματος κατά το 2018. Ως εκ
τούτου, έχει γίνει πρόνοια για €346 χιλιάδες, ποσό
ισοδύναμο με το 0,2149% της συνολικής πρόβλεψης που δημιουργήθηκε. Η πρόνοια που έγινε το
2017 αποδεσμεύτηκε αφού το χρεόγραφο το οποίο
αφορούσε πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 2018.

2
Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Λειτουργικός κίνδυνος
Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημιών
που δύναται να προκύψουν από ανεπαρκείς
εσωτερικές διαδικασίες και συστήματα ελέγχου
ή μπορεί να καταλογιστεί στον ανθρώπινο παράγοντα ή σε εξωτερικούς παράγοντες ή στην
αδυναμία αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ή κρίσεων.
Ειδικότερα, οι εκτιμήσεις της ΚΤΚ για σκοπούς
προσδιορισμού του ύψους των προβλέψεων έναντι
κινδύνων αφορούν κυρίως τους εξής κινδύνους:
• Κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο που είναι εγγενής στην διαχείριση των ιδίων επενδυτικών διαθεσίμων και άλλες σημαντικού ύψους
αξίες στον ισολογισμό της ΚΤΚ.
• Πιστωτικό κίνδυνο ο οποίος είναι εγγενής στην
εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής
του Ευρωσυστήματος, ήτοι πράξεις ανοικτής
αγοράς (πράξεις παροχής ρευστότητας) και

1
Εισαγωγή
Διοικητή

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται στην πιθανότητα αθέτησης λόγω αδυναμίας ή αποφυγής
ενός συμβαλλόμενου με την ΚΤΚ μέρους ή εκδότη ενός αξιογράφου στην κατοχή της ΚΤΚ να
ανταποκριθεί πλήρως και εγκαίρως στις υποχρεώσεις του, με κίνδυνο την πραγματοποίηση
απωλειών.

προγράμματα αγοράς τίτλων του Ευρωσυστήματος.
• Λειτουργικό κίνδυνο.
Αξιολογώντας το ύψος του λογαριασμού προβλέψεων έναντι επικαιροποιημένης εκτίμησης των
κινδύνων που απορρέουν από τις κύριες δραστηριότητες της ΚΤΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ
αποφάσισε την αύξηση της εν λόγω πρόβλεψης
κατά €15 εκατ. στα €300 εκατ.
Σημειώνεται ότι η εκτίμηση κινδύνων και η
δημιουργία προβλέψεων απαιτεί από τη Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ την
άσκηση κρίσης και τη διατύπωση εκτιμήσεων
εντός ενός περιβάλλοντος αβεβαιότητας. Οι εκτιμήσεις κινδύνων και οι υποστηρίζουσες παραδοχές αυτών βασίζονται σε παράγοντες οι οποίοι
πιστεύεται ότι είναι λογικοί και επαρκώς συντηρητικοί υπό τις περιστάσεις, όπως ο βαθμός κάλυψης και η ποιότητα των εξασφαλίσεων και η
πορεία συγκεκριμένων μακροοικονομικών δεικτών της οικονομίας.
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Πίνακας 15 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής

31 Δεκ. 2018
€΄000

31 Δεκ. 2017
€΄000

Αλλαγή
€΄000

240.030

240.030

-

977

977

-

241.007

241.007

-

246.986

229.711

17.275

10.937

6.849

4.088

284

123

161

258.207

236.683

21.524

499.214

477.690

21.524

(8.022)

(17.744)

9.722

Αναπροσαρμογές προ-σταδίου III
- Χρυσός
- Συνάλλαγμα

1

Άλλες αναπροσαρμογές
− Συνάλλαγμα
− Τιμές χρεογράφων

Επανεπιμέτρηση υποχρέωσης σχεδίου συντάξεων

Εισαγωγή
Διοικητή

− Χρυσός

2

Επανεπιμέτρηση υποχρέωσης σχεδίου ιατροφαρμακευτικής
892

-

460.838

31.246

4

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

Π15. Κεφάλαιο και αποθεματικά (Πίνακας 16, σελ.
73)
Το κεφάλαιο της ΚΤΚ ανέρχεται σε €150,0 εκατ. και
κατέχεται εξ ολοκλήρου από την Κυβέρνηση της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

3

Εργασiες της
Τράπεζας

ευρώ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι αναπροσαρμογές αυτές παραμένουν σταθερές. Μετέπειτα αναπροσαρμογές εμφανίζονται ξεχωριστά στον ανωτέρω πίνακα.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, η μεγαλύτερη αναπροσαρμογή σε αξία πηγάζει από την αποτίμηση
των διαθεσίμων της ΚΤΚ στο δολάριο λόγω της
μείωσης της αξίας του έναντι του ευρώ.
Οι κυριότερες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για
τις αναπροσαρμογές έναντι του ευρώ όπως αναφέρονται στο Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
στις 31 Δεκεμβρίου 2018 είναι: Στερλίνα €0,8945
(31 Δεκεμβρίου 2017: €0,8872) και Δολάριο ΗΠΑ
€1,1450 (31 Δεκεμβρίου 2017: €1,1993).

Οικονομικές
Εξελίξεις

Π14. Λογαριασμοί αναπροσαρμογής (Πίνακας 15)
Το στοιχείο αυτό αφορά κατά κύριο λόγο τα μη
πραγματοποιηθέντα κέρδη σε στοιχεία ενεργητικού και παθητικού (σχετική αναφορά στις σημειώσεις Λογιστικές Αρχές: Αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καθώς και Αποτίμηση
εσόδων και εξόδων).
Κατά την αποτίμηση στο τέλος της χρήσης
2018, τα συνολικά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη,
εξαιρουμένης της επανεπιμέτρησης ωφελημάτων
αφυπηρέτησης, αυξήθηκαν κατά €21,5 εκατ. (2017:
μείωση €18,0 εκατ.) και εμφανίζονται αναλυτικά
στον πιο πάνω πίνακα. Με την επανεπιμέτρηση
της υποχρέωσης ωφελημάτων αφυπηρέτησης, το
σύνολο των λογαριασμών αναπροσαρμογής ανέρχεται σε €492,1 εκατ. (2017: €460,8 εκατ.) παρουσιάζοντας αύξηση, €31,2 εκατ.
Οι αναπροσαρμογές προ-σταδίου III αφορούν
συσσωρευμένες αναπροσαρμογές μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2007, δηλαδή πριν την υιοθέτηση του

892
492.084

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

περίθαλψης συνταξιούχων
Σύνολο
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Πίνακας 16 Κεφάλαιο και αποθεματικά

31 Δεκ. 2018
€΄000

31 Δεκ. 2017
€΄000

Κεφάλαιο

150.000

150.000

-

Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο

162.885

137.084

25.801

Σύνολο

312.885

287.084

25.801

1

2
Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

3
Οικονομικές
Εξελίξεις

Άλλες σημειώσεις
Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, υπήρχαν εκκρεμείς αγωγές
εναντίον της ΚΤΚ σε σχέση με τις δραστηριότητες
της. Η πλειονότητα των αγωγών καταχωρήθηκαν
εναντίον της ΚΤΚ ως εναγομένου και προέκυψαν συνεπεία των διαταγμάτων που εκδόθηκαν για την
εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης κατά το 2013, καθώς επίσης και αγωγές σε σχέση με την εποπτεία της
ΚΤΚ για τα αξιόγραφα που έκδωσαν οι τράπεζες.
Η ΚΤΚ έχει διαβουλευθεί με τους νομικούς της
συμβούλους και κρίνει ότι έχει ισχυρή βάση υπεράσπισης, βασισμένη στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς και στα πραγματικά γεγονότα που κρίνονται. Συνεπώς δεν έχει γίνει οποιαδήποτε
πρόνοια στις οικονομικές καταστάσεις.

Εισαγωγή
Διοικητή

Η ΚΤΚ έχει αποθεματικό, καλούμενο Γενικό
Αποθεματικό Κεφάλαιο, το οποίο σχηματίζεται με
παρακράτηση από τα καθαρά κέρδη της ΚΤΚ, το
ύψος του οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο με κριτήριο τη διασφάλιση της διαρκούς και εύρυθμης λειτουργίας της ΚΤΚ και της
απαραίτητης οικονομικής ανεξαρτησίας για επίτευξη των σκοπών της.
Στο Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρθηκαν €25,8 εκατ. του καθαρού πλεονάσματος
κατά το 2017, όπως προνοείται στο άρθρο 59 των
περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων. Το
υπόλοιπο ποσό του πλεονάσματος του 2017, δηλαδή €23,7 εκατ. μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό σε πίστη του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

Αλλαγή
€΄000

4
Εργασiες της
Τράπεζας

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

•

Κ1. Καθαρά έσοδα τόκων
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει έσοδα από τόκους μείον έξοδα από τόκους. Τα καθαρά έσοδα
από τόκους αυξήθηκαν κατά €3,2 εκατ. και ανήλθαν σε €97,7 εκατ. έναντι €94,5 εκατ. στην προηγούμενη χρήση.

•

3
Οικονομικές
Εξελίξεις

4
Εργασiες της
Τράπεζας

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

Κ2. Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις, αποσβέσεις και προβλέψεις για
κινδύνους

2
Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Κ1.2 Έξοδα τόκων (Πίνακας 18, σελ. 75)
• Έξοδα τόκων σε ευρώ
Τα έξοδα τόκων σε ευρώ ήταν μηδενικά ενώ για
το 2017 αφορούσαν κυρίως συσσωρευμένους
τόκους επί των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO II),
€3,1 εκατ. τα οποία υπολογίστηκαν με το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων
στην βάση της αρχής της συντηρητικότητας
(βλ. σημείωση «Ε5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης»).
• Έξοδα τόκων σε συνάλλαγμα
Τα έξοδα τόκων σε συνάλλαγμα αφορούν κυρίως τόκους €1,5 εκατ. (2017: €0,8 εκατ.) που η
ΚΤΚ πλήρωσε για τις υποχρεώσεις της σε ειδικά
τραβηκτικά δικαιώματα ως αποτέλεσμα της
συμμετοχής της Κύπρου στο ΔΝΤ (βλ. σημείωση «Π9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών
δικαιωμάτων του ΔΝΤ»).

1
Εισαγωγή
Διοικητή

Κ1.1 Έσοδα τόκων (Πίνακας 17, σελ. 75)
Αυξήθηκαν κατά €0,6 εκατ. και ανήλθαν σε €99,2
εκατ. έναντι €98,6 εκατ. στην προηγούμενη χρήση.
• Χρεόγραφα για σκοπούς νομισματικής πολιτικής
Περιλαμβάνει τόκους χρεογράφων που αγοράστηκαν από την ΚΤΚ στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωσυστήματος για την αγορά Καλυμμένων Ομολόγων (CBPP3) και τίτλους του
δημοσίου στα πλαίσια του Προγράμματος Αγοράς Χρεογράφων (SMP) και από το πρόγραμμα
αγοράς χρεογράφων του δημοσίου τομέα
(PSPP). (βλ. σημείωση «Ε7.1 Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής»).
• Πράξεις ανοιχτής αγοράς
Περιλαμβάνει τόκους που πηγάζουν από δάνεια της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω
των πράξεων ανοικτής αγοράς, καθώς και της
πάγιας διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης που διενεργούνται από το Ευρωσύστημα
για τη χορήγηση ρευστότητας στο πλαίσιο της
άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής
στις χώρες της ζώνης του ευρώ.
• Χρεόγραφα βάσει επενδυτικής πολιτικής
Οι τόκοι της κατηγορίας αυτής σε ευρώ μειώθηκαν κατά €0,2 εκατ. σε €3,0 εκατ. το 2018,
έναντι €3,2 εκατ. το 2017. Στα έσοδα τόκων χρεογράφων σε συνάλλαγμα παρατηρήθηκε αύξηση κατά €782 χιλιάδες.

Μακροχρόνιο δάνειο στην κυβέρνηση
Η κατηγορία αυτή αφορούσε τόκους επί του
μακροπρόθεσμου δανείου, με επιτόκιο 3%, που
προέκυψε από οφειλές από την Κυπριακή Κυβέρνηση προς την ΚΤΚ πριν την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ (βλ. σημείωση «Ε8 Χρέος γενικής
κυβέρνησης σε ευρώ»).
Αρνητικά επιτόκια
Με απόφαση της ΕΚΤ, από 11 Ιουνίου 2014
επιβλήθηκαν αρνητικά επιτόκια σε συγκεκριμένες καταθέσεις. Αρνητικοί τόκοι από
τις καταθέσεις τραπεζών αποτελούν αρνητικό έξοδο για σκοπούς του νομισματικού
εισοδήματος.
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Πίνακας 17 Έσοδα τόκων

Έσοδα τόκων σε ευρώ

2018
€΄000

2017
€΄000

Αλλαγή
€΄000

23.827

21.849

1.978

3

-

3

3.210

-

3.210

27.040

21.849

5.191

-

28

(28)

Από πράξεις νομισματικής πολιτικής
Χρεόγραφα
Πράξεις ανοικτής αγοράς
Έσοδα τόκων TLTRO II

1
Εισαγωγή
Διοικητή

Άλλα έσοδα τόκων
Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα
Χρεόγραφα βάσει επενδυτικής πολιτικής
Μακροχρόνιο δάνειο στην κυβέρνηση
Δάνεια στο προσωπικό της τράπεζας
Αρνητικά επιτόκια

Σύνολο εσόδων τόκων σε ευρώ

3.214

(171)

31.880

(18.075)

84

90

(6)

47.395

38.560

8.835

16

28

(12)

64.343

73.800

(9.457)

91.383

95.649

(4.266)

2
Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Λοιποί τόκοι

3.043
13.805

Έσοδα τόκων σε συνάλλαγμα
1.711

929

782

Λοιποί τόκοι

6.067

1.974

4.093

Σύνολο εσόδων τόκων σε συνάλλαγμα

7.778

2.903

4.875

99.161

98.552

609

2018
€΄000

2017
€΄000

Αλλαγή
€΄000

-

3.155

(3.155)

Έξοδα τόκων σε συνάλλαγμα

1.489

849

640

Σύνολο εξόδων τόκων

1.489

4.004

(2.515)

Σύνολο εσόδων τόκων

3
Οικονομικές
Εξελίξεις

Χρεόγραφα

Πίνακας 18 Έξοδα τόκων

Εργασiες της
Τράπεζας

Έξοδα τόκων σε ευρώ

4

5
κέρδη από την πώληση χρεογράφων €1,3 εκατ.
Κ2.2 Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού και θέσεων
Οι αποσβέσεις χρηματοοικονομικών μέσων και

Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

Κ2.1 Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει κέρδη συναλλαγματικών διαφορών που για το 2018 ήταν €0,4 εκατ.
(2017: €0,6 εκατ.) ενώ το 2017 περιλάμβανε και
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τοποθετήσεων απεικονίζουν κατά κύριο λόγο τη
μείωση, πέραν του καθαρού κόστους κτήσης, της
αγοραίας αξίας χρεογράφων που αποτιμούνται
στις μέσες αγοραίες τιμές.

3
Οικονομικές
Εξελίξεις

4
Εργασiες της
Τράπεζας

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

Κ5. Καθαρό αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση και
την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει το καθαρό αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση και την αναδιανομή
του νομισματικού εισοδήματος που οι ΕθνΚΤ συγκεντρώνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους στον τομέα της νομισματικής πολιτικής του
Ευρωσυστήματος.
Το ποσό του νομισματικού εισοδήματος για
κάθε ΕθνΚΤ προσδιορίζεται με υπολογισμό των
πραγματικών ετήσιων εσόδων που απορρέουν από
τα στοιχεία του ενεργητικού που έχει στην κατοχή
της έναντι της νομισματικής βάσης.

Τα στοιχεία του ενεργητικού, τα εισοδήματα
των οποίων λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του νομισματικού εισοδήματος, είναι
κυρίως τα ακόλουθα:
• δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της
ζώνης του ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής,
• απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος από τη
μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων
στην ΕΚΤ,
• καθαρές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος που απορρέουν από το υπόλοιπο του λογαριασμού δοσοληψιών με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (TARGET2),
• καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από την
κατανομή, εντός του Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ,
• ένα ελάχιστο ποσό διαθεσίμων χρυσού για κάθε

2
Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Κ4. Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές
Διανομή κερδών της ΕΚΤ
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΚΤ, στις 31 Ιανουαρίου 2019, έγινε η πρώτη
διανομή από τα κέρδη της ΕΚΤ του 2018 ύψους
€1.191,4 εκατ. Το ποσό που αναλογεί για την ΚΤΚ είναι €2,6 εκατ. (2017: €2,1 εκατ.).
Με την έγκριση των Ελεγμένων Οικονομικών
Καταστάσεων της ΕΚΤ τον Φεβρουάριο 2019, το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έγκρινε τη διανομή
του υπολειπόμενου καθαρού κέρδους για το 2018
το οποίο ανέρχεται στα €384,0 εκατ. δηλαδή μερίδιο για την ΚΤΚ €0,8 εκατ. (2017: €0,6 εκατ.).

1
Εισαγωγή
Διοικητή

Κ3.1 Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει κυρίως την ανάκτηση εξόδων εποπτείας εγχώριων τραπεζικών
ιδρυμάτων που για το 2018 ανήλθαν σε €10,2 εκατ.
(2017: €8,8 εκατ.).

Η νομισματική βάση αποτελείται κυρίως από τα
ακόλουθα στοιχεία του παθητικού:
• τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία,
• υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ σχετιζόμενες με
πράξεις νομισματικής πολιτικής,
• καθαρές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος που απορρέουν από το υπόλοιπο
του λογαριασμού δοσοληψιών με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (TARGET2),
• καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από
την κατανομή, εντός του Ευρωσυστήματος,
των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων
ευρώ.
Άλλα έξοδα που έχουν πληρωθεί επί των πιο
πάνω υποχρεώσεων που αποτελούν τη νομισματική βάση αφαιρούνται από το νομισματικό εισόδημα κάθε ΕθνΚΤ.
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€148 χιλιάδων πρόβλεψη που έγινε λόγω απομείωσης χρεογράφου το 2017, ως αποτέλεσμα πώλησης του χρεογράφου το 2018 (βλέπε σημείωση
Π13 «Προβλέψεις»).

3

4
Εργασiες της
Τράπεζας

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

Απολαβές αξιωματούχων (Πίνακας 20, σελ. 79)
Στους αξιωματούχους περιλαμβάνονται η Διοικητής και οι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι οι οποίοι είχαν
τις εξής ακαθάριστες απολαβές (βασικός, τιμάριθμος και επιδόματα) μετά από τις μειώσεις που
εφαρμόζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στις
απολαβές αυτές εφαρμόζονται οι αποκοπές που
ισχύουν για τους αξιωματούχους στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα.

2

Οικονομικές
Εξελίξεις

Κ7. Δαπάνες προσωπικού (Πίνακας 19, σελ. 78)
Στις απολαβές των αξιωματούχων, καθώς και των
υπαλλήλων, εφαρμόζονται όλες οι μειώσεις και
αποκοπές που εφαρμόζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε κατ’ εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, είτε με απόφαση του ΔΣ της ΚΤΚ, στην
περίπτωση όπου οι πρόνοιες της νομοθεσίας που
αφορούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην ΚΤΚ.

1

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Κ6. Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα συνιστούν κυρίως, €815 χιλιάδες, τις εισπράξεις της ΚΤΚ από το ΔΝΤ έναντι
του αποθεματικού της (Reserve Tranche Position), το οποίο αποτελεί μέρος του στοιχείου
ενεργητικού «Ε2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ»
(2017: €420 χιλιάδες). Το αποθεματικό προκύπτει
όταν οι καταθέσεις του ΔΝΤ σε ευρώ είναι λιγότερες από το ποσό εισφοράς της Κύπρου ως μέλους στο ΔΝΤ (Quota). Επιπρόσθετα, στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται έσοδα από εκδόσεις
συλλεκτικών κερμάτων ύψους €119 χιλιάδων
(2017: €169 χιλιάδες).

Εισαγωγή
Διοικητή

ΕθνΚΤ, κατ' αναλογία της κλείδας κατανομής
κάθε ΕθνΚΤ. Ο χρυσός θεωρείται ότι δεν παράγει εισόδημα.
Στις περιπτώσεις που η αξία των στοιχείων του
ενεργητικού, οι αποδόσεις των οποίων λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του νομισματικού
εισοδήματος, υπερβαίνει ή υπολείπεται της αξίας
της νομισματικής βάσης, η απόδοση της διαφοράς υπολογίζεται εφαρμόζοντας το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης επί του ύψους της ημερήσιας προαναφερθείσας διαφοράς.
Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, το συνολικό
ποσό του συγκεντρωθέντος νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος αναδιανέμεται μεταξύ
των ΕθνΚΤ, κατ' αναλογία των αντίστοιχων καταβεβλημένων μεριδίων συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.
Η διαφορά, ύψους €34,7 εκατ. (2017: €25,6
εκατ.), μεταξύ του νομισματικού εισοδήματος,
ύψους €60,9 εκατ. (2017: €48,8 εκατ.), που η ΚΤΚ
συγκέντρωσε στη χρήση 2018 και του νομισματικού εισοδήματος, ύψους €26,2 εκατ. (2017:
€23,2 εκατ.), που της αναλογεί από την αναδιανομή, σύμφωνα με το μερίδιο της στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ, αποτελεί το καθαρό
αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος και πληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2019.
Επιπλέον η ΚΤΚ πλήρωσε €2,4 εκατ. λόγω αναθεώρησης του νομισματικού εισοδήματος για τα
έτη 2016-2017.
Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται επίσης το
μερίδιο της ΚΤΚ €346 χιλιάδες, που είναι πρόβλεψη
για ζημιές στις πράξεις νομισματικής πολιτικής, σε
σχέση με ένα χρεόγραφο που κατέχει μια ΕθνΚΤ
του Ευρωσυστήματος στο χαρτοφυλάκιο CSPP.
Επιπρόσθετα περιλαμβάνει την αποδέσμευση
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Πίνακας 19 Δαπάνες προσωπικού

2018
€΄000

2017
€΄000

Αλλαγή
€΄000

15.659

15.900

(241)

2.659

4.871

(2.212)

Ωφελήματα υπαλλήλων
Ακαθάριστες απολαβές(βασικός,τιμάριθμος,
επιδόματα,υπερωρίες)
Συνταξιοδοτικά ωφελήματα-Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας

1

Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών
2.725

2.536

189

21.043

23.307

(2.264)

Ακαθάριστες απολαβές (βασικός, τιμάριθμος, επιδόματα)

383

368

15

Συνταξιοδοτικά ωφελήματα-Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας

68

68

-

2

-

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Εισαγωγή
Διοικητή

Ασφαλίσεων και άλλες εισφορές
Σύνολο
Ωφελήματα αξιωματούχων

Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και άλλες εισφορές

37

37

Αντιμισθία μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων

131

131

-

Σύνολο

619

604

15

3.154

2.752

402

Κόστος τρέχοντος έτους

522

496

26

Τόκος

300

242

58

Δαπάνη τόκου επί του σχεδίου σύνταξης

3

Σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης συνταξιούχων

822

738

84

Κόστος αδειών που εκκρεμούν

(478)

479

(957)

Σύνολο δαπανών προσωπικού

25.160

27.880

(2.720)

Κ10. Προμήθεια και διαχείριση νομίσματος
Αφορά έξοδα για την προμήθεια και διαχείριση

Κ11. Λοιπά έξοδα
Το στοιχείο αφορά διάφορα λειτουργικά έξοδα της
ΚΤΚ για το 2018 ύψους €1,4 εκατ. (2017: €2,4 εκατ.).
Κ12. Κλείδα συμμετοχής στο κεφάλαιο της ΕΚΤ
(Κεφαλαιουχική κλείδα) (Πίνακας 22, σελ. 80)
Η κεφαλαιουχική κλείδα αποτελεί το μέτρο του
σχετικού εθνικού μεγέθους κάθε χώρας μέλους
του ΕΣΚΤ και ισούται με το άθροισμα του 50%
του μεριδίου του οικείου κράτους-μέλους στο

4

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

Κ9. Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων
ενεργητικού
Οι αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων ενεργητικού για το 2018 είναι ύψους €1,6 εκατ. (2017:
€1,5 εκατ.).

τραπεζογραμματίων και κερμάτων για το 2018
ύψους €2,0 εκατ. (2017: €1,2 εκατ.).

Εργασiες της
Τράπεζας

Κ8. Διοικητικές δαπάνες (Πίνακας 21, σελ. 79)
Κατά τη διάρκεια του έτους οι διοικητικές δαπάνες
μειώθηκαν κατά €2,0 εκατ. σε €8,1 εκατ. (2017:
€10,1 εκατ.).

Οικονομικές
Εξελίξεις

Σύνολο
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Πίνακας 20 Απολαβές αξιωματούχων

2018
€΄000

2017
€΄000

154

152

Διοικητής
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη (Διοικητής από 11 Απριλίου 2014)

1

Εκτελεστικοί Σύμβουλοι
Γιώργος Συρίχας (Εκτελεστικός Σύμβουλος από 19 Σεπτεμβρίου 2013
109

Κωνσταντίνος Ηροδότου (Εκτελεστικός Σύμβουλος από 1η Μαρτίου 2017)

120

118
98

Σύνολο

383

368

Σταύρος Ευαγόρου (από 1η Μαρτίου 2017)

28

23

Μάκης Κεραυνός (από 24 Οκτωβρίου 2018)

5

-

Φίλιππος Μαννάρης (από 16 Οκτωβρίου 2013 μέχρι 15 Οκτωβρίου 2018)

22

27

Ανδρέας Περσιάνης (από 5 Φεβρουαρίου 2014)

28

27

Μιχάλης Πολυδωρίδης (από 26 Ιουλίου 2013 μέχρι 24 Ιουλίου 2018)

15

27

Εισαγωγή
Διοικητή

μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2018)

Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι

5

-

Ιωάννης Χαριλάου (από 18 Οκτωβρίου 2016)

28

27

131

131

2018
€΄000

2017
€΄000

Αλλαγή
€΄000

319

75

244

Νομικές δαπάνες

2.921

5.232

(2.311)

Συντήρηση, επιδιορθώσεις, καθαριότητα

1.384

1.292

92

Οδοιπορικά και επιδόματα εκτός έδρας

827

829

(2)

Τηλεπικοινωνίες

254

253

1

Ηλεκτρισμός, θέρμανση και τέλη υδατοπρομήθειας

561

511

50

Φιλοξενία και συνέδρια εντός Κύπρου

72

105

(33)

Ασφάλιση κτηρίου, εξοπλισμού και οχημάτων

56

44

12

Διάφορα

1.718

1.740

(22)

Σύνολο

8.112

10.081

(1.969)

Σύνολο

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Γιάννης Σαββίδης (από 24 Οκτωβρίου 2018)

2

3
Οικονομικές
Εξελίξεις

Πίνακας 21 Διοικητικές δαπάνες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Εργασiες της
Τράπεζας

5

πληθυσμό της ΕΕ (άρθρο 29 παρ. 1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ).

Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) και του 50% του μεριδίου του στον

4
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Πίνακας 22 Κλείδα συμμετοχής στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (κεφαλαιουχική κλείδα)

01/01/2019
%
Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique

31/12/2018
%
2,4778
17,9973

Eesti Pank

0,1968

0,1928

Bank of Greece

1,7292

2,0332

Banco de Espana

8,3391

8,8409

Banque de France

14,2061

14,1792

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Banque centrale du Luxembourg

0,2270

0,2030

De Nederlandsche Bank

4,0677

4,0035

Oesterreichische Nationalbank

2,0325

1,9631

Banco de Portugal

1,6367

1,7434

Suomen Pankki Finlands Bank

1,2708

1,2564

Banka Slovenije

0,3361

0,3455

Latvijas Banka

0,2731

0,2821

Central Bank of Malta/ Bank Centrali ta' Malta

0,0732

0,0648

Central Bank of Cyprus

0,1503

0,1513

Narodna banka Slovenska

0,8004

0,7725

Lietuvos bankas

0,4059

0,4132

69,6176

70,3915

Ceska narodni banka

1,6172

1,6075

Danmarks Nationalbank

1,4986

1,4873

Magyar Nemzeti Bank

1,3348

1,3798

Narodowy Bank Polski

5,2068

5,1230

Sveriges Riksbank

2,5222

2,2729

14,3374

13,6743

Bulgarian National Bank

0,8511

0,8590

Banca Nationala a Romaniei

2,4470

2,6024

Hrvatska Narodna Banka

0,5673

0,6023

30,3824

29,6085

100,00

100,00

Κλείδα Ευρωσυστήματος

0,2159

0,2149

Κλείδα Κατανομής Τραπεζογραμματίων

0,1985

0,1975

Σύνολο ΕθνΚΤ ζώνης του ευρώ

Bank of England

Σύνολο ΕθνΚΤ εκτός ζώνης του ευρώ
Σύνολο ΕθνΚΤ ΕΣΚΤ

2

3

4
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12,3108
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1,1607

11,8023

Banca d’Italia
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1,1754
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2,5280
18,3670

Deutsche Bundesbank

5

Η κλείδα του Ευρωσυστήματος αποτελεί την
κεφαλαιουχική κλείδα προσαρμοσμένη για τις
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Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος μόνο και χρησιμοποιείται ως βάση για την κατανομή του νομισματι-
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κού εισοδήματος, των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία και των κερδοζημιών της ΕΚΤ, καθώς
επίσης και για τον πιθανό καταμερισμό προβλέψεων και ζημιών που μπορεί να προκύψουν από τις
πράξεις νομισματικής πολιτικής.

Η Κλείδα Κατανομής Τραπεζογραμματίων ισούται με την κλείδα του Ευρωσυστήματος προσαρμοσμένη στο 92% που αναλογεί στις ΕθνΚΤ του
Ευρωσυστήματος.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Έκθεση επί του ελέγχου των οικονομικών
καταστάσεων
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Ευθύνες της Διοικητού και του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις
Η Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι
υπεύθυνοι για την κατάρτιση οικονομικών κατα-

1

Οικονομικές
Εξελίξεις

Άλλες πληροφορίες
Η Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνοι για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση, αλλά δεν
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την
έκθεση ελεγκτή επί αυτών. Η ετήσια έκθεση αναμένεται ότι θα είναι διαθέσιμη σε μας μετά την ημερομηνία αυτής της Έκθεσης Ανεξάρτητων Ελεγκτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφέρουμε και δεν θα εκφέρουμε οποιοδήποτε
συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις
άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε,
κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε
αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με
βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει,
συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε
αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό.
Αν αφού διαβάσουμε την ετήσια έκθεση, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε
αυτή, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το
γεγονός στην Επιτροπή Ελέγχου, στη Διοικητή και
στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Βάση γνώμης
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με
βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω
στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για τον
Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από την ΚΤΚ, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που
εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας
ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων
στην Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες
ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις

απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Εισαγωγή
Διοικητή

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (KTK),
όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 52-81 και οι
οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31
Δεκεμβρίου 2018, και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη λογιστικών αρχών
και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης της KTK στις 31 Δεκεμβρίου 2018,
και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης για το
έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το
άρθρο 57(2) των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων, 2002-2017, και με βάση εγκεκριμένες
λογιστικές αρχές που εκάστοτε ισχύουν για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ)
όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα(EKT) με την Κατευθυντήρια
Γραμμή ΕΚΤ/2016/34, όπως αυτή τροποποιήθηκε.
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Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη
διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη
είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η
οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη
διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση,

αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.
Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη,
είτε από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να
αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές
αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια
του ελέγχου. Επίσης:
• Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε
σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται
στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός
ουσιώδους σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη,
είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε
λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου
να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της KTK.
• Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του
λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και

Εισαγωγή
Διοικητή

στάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα
σύμφωνα με το άρθρο 57(2) των περί της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου Νόμων, 2002-2017, και με βάση
εγκεκριμένες λογιστικές αρχές που εκάστοτε ισχύουν για το ΕΣΚΤ όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί από
την EKT με την Κατευθυντήρια Γραμμή
ΕΚΤ/2016/34, όπως αυτή τροποποιήθηκε, και για
εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζουν
ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο
είναι υπεύθυνοι να αξιολογήσουν την ικανότητα
της KTK να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση
της δραστηριότητας της KTK και την υιοθέτηση
της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας σύμφωνα με βάση εγκεκριμένες λογιστικές αρχές που
εκάστοτε ισχύουν για το ΕΣΚΤ όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί από την EKT με την Κατευθυντήρια
Γραμμή ΕΚΤ/2016/34 όπως αυτή τροποποιήθηκε.
Η Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι
υπεύθυνοι για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της KTK.
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•

σεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη
Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο θέματα
σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα
από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του
ελέγχου μας.

4
Εργασiες της
Τράπεζας

Άννα Λοίζου
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμό της

3
Οικονομικές
Εξελίξεις

Συγκριτικοί αριθμοί
Οι οικονομικές καταστάσεις της KTK για το έτος
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ελέγχθηκαν
από άλλον ελεγκτή ο οποίος εξέφρασε μη διαφοροποιημένη γνώμη επί εκείνων των οικονομικών
καταστάσεων στις 26 Μαρτίου 2018.

2
Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για το Διοικητικό Συμβούλιο της
KTKς ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το άρθρο 69
του περί Ελεγκτών Νόμου, 2017 και για κανένα άλλο
σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε
και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε
άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να
περιέλθει.

1
Εισαγωγή
Διοικητή

•

των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από
την Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της
χρήσης από την Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια
που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την
ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως
προς την ικανότητα της KTK να συνεχίσει ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα,
είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να
τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια
που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η KTK να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή
και περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές καταστά-
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PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
City House, Οδός Καραϊσκάκη 6, Τ.Τ. 3032, Λεμεσός, Κύπρος
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Επιτροπή Ελέγχου
Συστάθηκε βάσει του άρθρου 60Α του περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, 2002, όπως αυτός
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, την εποπτεία της διενέργειας εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου και την υποβολή εκθέσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).

1
Μιχάλης Πολυδωρίδης

Τίτλος
(1)

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Πρόεδρος

Ιωάννης Χαριλάου

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μέλος

Φίλιππος Μαννάρης(2)

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μέλος

Εισαγωγή
Διοικητή

Μέλη

(1) Η θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έληξε στις 25 Ιουλίου 2018.
(2) Η θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο έληξε στις 15 Οκτωβρίου 2018.

2
Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

3
Οικονομικές
Εξελίξεις

Επιτροπή Προσωπικού
Συστάθηκε βάσει του άρθρου 22 του περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, 2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Γνωμοδοτεί προς το Διοικητή για διορισμούς, μισθολογικές τοποθετήσεις, επιλαμβάνεται διαδικασιών για πειθαρχικά παραπτώματα και πτωχεύσεις υπαλλήλων. Έχει αποφασιστική αρμοδιότητα σε σχέση με την καταλληλότητα των προσόντων και της πείρας για κάθε
συγκεκριμένη θέση, την αποκατάσταση υπαλλήλων των οποίων η προαγωγή ακυρώθηκε, την επιβολή
πειθαρχικής ποινής και τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων για ορισμένα αδικήματα.

4
Τίτλος

Χρυστάλλα Γιωρκάτζη

Διοικητής

Πρόεδρος

-----

Υποδιοικητής(1)

Μέλος

Κωνσταντίνος Ηροδότου

Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μέλος

Γιώργος Συρίχας(2)

Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μέλος

Ιωάννης Χαριλάου

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μέλος

Σταύρος Ευαγόρου(3)

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μέλος

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μέλος

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

Μιχάλης Πολυδωρίδης

(4)

Εργασiες της
Τράπεζας

Μέλη

(1) Η θέση του Υποδιοικητή προνοείται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και επί του παρόντος είναι κενή.
(2) Η θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο έληξε στις 18 Σεπτεμβρίου 2018.
(3) Διορίστηκε ως μέλος της Επιτροπής Προσωπικού στις 10 Σεπτεμβρίου 2018.
(4) Η θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο έληξε στις 25 Ιουλίου 2018.

6
Παράρτημα
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Επιτροπή Επενδύσεων
Συστάθηκε με απόφαση του ΔΣ για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς το ΔΣ, περιλαμβανομένης της υποβολής προτάσεων επί θεμάτων που σχετίζονται με την Επενδυτική Πολιτική της ΚΤΚ.

Τίτλος

Φίλιππος Μαννάρης(1)

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Πρόεδρος

Ανδρέας Περσιάνης

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μέλος

Μιχάλης Πολυδωρίδης(2)

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μέλος

1
Εισαγωγή
Διοικητή

Μέλη

(1) Η θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο έληξε στις 15 Οκτωβρίου 2018.
(2) Η θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο έληξε στις 25 Ιουλίου 2018.

Τίτλος

Χρυστάλλα Γιωρκάτζη

Διοικητής

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Ηροδότου

Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μέλος

Γιώργος Συρίχας(1)

Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μέλος

Ανδρέας Περσιάνης

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μέλος

Σταύρος Ευαγόρου

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μέλος

3
Οικονομικές
Εξελίξεις

Μέλη

2
Διοίκηση και
Οργάνωση
της ΚΤΚ

Επιτροπή Προϋπολογισμού
Συστάθηκε με απόφαση του ΔΣ και επιμελείται την προκαταρκτική κατάρτιση του Προϋπολογισμού
προτού υποβληθεί στο ΔΣ για έγκριση.

(1) Η θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο έληξε στις 18 Σεπτεμβρίου 2018.

4
Εργασiες της
Τράπεζας

5
Οικονομικές
Καταστάσεις
2018

6
Παράρτημα
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