Τα μέτρα εξυγίανσης στις
κυπριακές τράπεζες:
Τελευταίες εξελίξεις ως προς
τη λήψη και εφαρμογή τους
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Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση
•

Στην Κύπρο λειτουργούν 41 τράπεζες (6 εγχώριες, 5 θυγατρικές ξένων
τραπεζών από χώρες μέλη της Ε.Ε., 3 θυγατρικές ξένων τραπεζών από
χώρες εκτός της Ε.Ε., 11 υποκαταστήματα ξένων τραπεζών από χώρες
μέλη της Ε.Ε., 16 υποκαταστήματα ξένων τραπεζών από χώρες εκτός
της Ε.Ε.).

•

Επίσης λειτουργούν 97 Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία
βρίσκονται κάτω από ένα Κεντρικό Φορέα (Συνεργατική Κεντρική
Τράπεζα) η οποία εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα.
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των κυπριακών τραπεζών
έφτανε 7 φορές το ΑΕΠ της χώρας. Ως εκ τούτου, υπήρχε πίεση για
απομόχλευση και μείωση των κινδύνων
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Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση
Δανεισμός πριν τις προβλέψεις στις 28.02.2013
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Καταθέσεις στις 28.02.2013
Bank of Cyprus
Cyprus Popular Bank
Hellenic Bank
Alpha Bank
Συνεργατικά
Eurobank
Άλλες

€δις
17,106
8,462
7,014
2,465
15,053
3,126
14,241
67,467

Eurobank
3%
Συνεργατικά
19%

Cyprus Popular Bank
16%
Hellenic Bank
6%
Alpha Bank
6%

Δανεισμός πρίν τις προβλέψεις
στις28.02.2013
Bank of Cyprus
Cyprus Popular Bank
Hellenic Bank
Alpha Bank
Συνεργατικά
Eurobank
Άλλες

€δις
16,470
11,277
4,509
4,181
13,797
2,275
19,893
72,402
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Αίτηση για παροχή οικονομικής βοήθειας
•

Ιούνιος 2012: Η Κυπριακή κυβέρνηση αποτάθηκε στο μηχανισμό στήριξης και ΔΝΤ για
παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας (τραπεζικό σύστημα + δημοσιονομικά).

•

Νοέμβριος 2012: Προκαταρκτική συμφωνία με τρόικα (MoU) η οποία προνοούσε την
ανακεφαλαίωση των κυπριακών τραπεζών με βάση τα αποτελέσματα άσκησης stress test.
Τα αποτελέσματα της άσκησης που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2013 κατέδειξε ότι
απαιτούνταν €10δις για ανα-κεφαλαιοποίηση

•

30 Μαρτίου 2013: Οι τράπεζες οι οποίες χρειάζονταν ανα-κεφαλαιοποίηση είχαν μέχρι το
τέλος Μαρτίου για να υποβάλουν σχέδια αναδιάρθρωσης . Τα μέτρα είχαν αποφασιστεί μετά
από στενή συνεργασία με την ΚΤΚ και ΕΕ με βάση τους Κανόνες περί Κρατικών
Ενισχύσεων.

•

16 Μαρτίου 2013: Απόφαση ου Eurogroup για κούρεμα καταθέσεων συν. ύψους €5,8 δις
(για την ανα-κεφαλαιοποίηση της Λαϊκής και Τράπεζας Κύπρου) σε όλους του καταθέτες
(καταθέσεις < €100χιλ. @ 6.7%, καταθέσεις > €100χιλ. @ 9,9%).

Αίτηση για παροχή οικονομικής βοήθειας
•

19 Μαρτίου 2013: Η Κυπριακή Βουλή απέρριψε το νομοσχέδιο για το κούρεμα καταθέσεων.

•

21 Μαρτίου 2013: Η ΕΚΤ αποφάσισε το πάγωμα ΕLA στην Λαϊκή Τράπεζα (€ 9,1 δις) μέχρι
την υπογραφή MoU.

•

18 - 28 Μαρτίου 2013: Κλείσιμο των τραπεζών και επιβολή περιοριστικών μέτρων στις

συναλλαγές όλων των τραπεζών.
•

22 Μαρτίου 2013: Η Κυπριακή Βουλή ψήφισε κατεπειγόντως την Νομοθεσία για την
Εξυγίανση.

•

25 Μαρτίου 2013: Απόφαση Eurogroup για εξυγίανση των δύο μεγαλύτερων τραπεζών. Η
Κεντρική Τράπεζα, ασκώντας τις εξουσίες της ως Αρχή Εξυγίανσης και σε συνεργασία με τον
Υπουργό Οικονομικών, έκδωσε Διατάγματα εξυγίανση ς.

•

Το Μνημόνιο συμφωνήθηκε τον Απρίλιο 2013 και η πρώτη δόση ύψους €2δις λήφθηκε στις
14 Μαΐου 2013.
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Απόφαση του Eurogroup 25 Μαρτίου 2013
Following the presentation by the Cyprus authorities of their policy plans, which were broadly
welcomed by the Eurogroup, the following was agreed:
1. Laiki will be resolved immediately - with full contribution of equity shareholders, bond holders
and uninsured depositors - based on a decision by the Central Bank of Cyprus, using the newly
adopted Bank Resolution Framework.
2. Laiki will be split into a good bank and a bad bank. The bad bank will be run down over time.
3. The good bank will be folded into Bank of Cyprus (‘BoC’), using the Bank Resolution
Framework, after having heard the Boards of Directors of BoC and Laiki. It will take €9bn of ELA
with it. Only uninsured deposits in BoC will remain frozen until recapitalisation has been effected,
and may subsequently be subject to appropriate conditions.
4. The Governing Council of the ECB will provide liquidity to the BoC in line with applicable rules.
5. BoC will be recapitalised through a deposit/equity conversion of uninsured deposits with full
contribution of equity shareholders and bond holders.
6. The conversion will be such that a capital ratio of 9 % is secured by the end of the programme.
7. All insured depositors in all banks will be fully protected in accordance with the relevant EU
legislation.
8. The programme money (up to €10bn) will not be used to recapitalise Laiki and Bank of Cyprus.
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Αρχή Εξυγίανσης– Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
(‘ΚΤΚ’)
Ο Νόμος καθορίζει την Κεντρική Τράπεζα ως Αρχή Εξυγίανσης
•

Η Αρχή Εξυγίανσης διόρισε δύο ειδικούς διαχειριστές για να αναλάβουν την
διαχείριση των τραπεζών υπό εξυγίανση.

•

Μέτρα Εξυγίανσης που εφαρμόστηκαν:
1) Πώληση εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας.
2) Διάσωση με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου.
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Μέτρα Εξυγίανσης
Ημ. έκδοσης

Διάταγμα

25. 3 2013

Η Τράπεζα Κύπρου και η Λαϊκή Τράπεζα τέθηκαν υπό
καθεστώς εξυγίανσης

26.3.2013

Πώληση Ελλαδικών εργασιών της Τράπεζας Κύπρου στην
Τράπεζα Πειραιώς

26.3.2013

Πώληση Ελλαδικών εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας στην
Τράπεζα Πειραιώς

29.3.2013

Διάσωση με ίδια μέσα της Τράπεζας Κύπρου.
Πώληση εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας στην Τράπεζα
Κύπρου
Πώληση ορισμένων εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας στο
Ηνωμένο Βασίλειο στην Τράπεζα Κύπρου Ηνωμένου
Βασιλείου
Πώληση ορισμένων εργασιών της Τράπεζας Κύπρου στη
Ρουμανία στην Λαϊκή Τράπεζα στη Ρουμανία

29.3.2013
1.4.2013

26.4.2013
14.5.2013

Πώληση εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας στην Τράπεζα
Κύπρου
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Διάσωση με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου
Μέγιστο ποσοστό 60% των
ανασφάλιστων καταθέσεων της
Τράπεζας Κύπρου ύψους
€4,5δις.

Μετατρέπονται σε μετόχους Α
Κατηγορίας - c.70% των εν λόγω
καταθετών είναι μη –κάτοικοι
Κύπρου.

Ομολογιούχοι και κάτοχοι
απαιτήσεων δευτερεύουσας
εξασφάλισης της Τράπεζας
Κύπρου ύψους €150εκ.

Μετατρέπονται σε μετόχους Β,Γ και
Δ Κατηγορίας.

Μέτοχοι Τράπεζας Κύπρου
ύψους €2,2δις

Θα παραμείνουν μέτοχοι χωρίς
δικαιώματα ψήφου και
μερίσματος, μέχρι να
αποπληρωθούν πλήρως όλες
οι καινούριες κατηγορίες
μετόχων που εκδοθήκαν.

Η Τράπεζα Κύπρου αναμένεται να εξέλθει του καθεστώτος εξυγίανσης 15
μέρες μετά την ανεξάρτητη εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και 10
υποχρεώσεων της (τέλος Ιουλίου 2013).

Κυπριακό τραπεζικό σύστημα μετά την εξυγίανση
Deposits before and after resolution in €bn
€70.0

μείωση στις
καταθέσεις

€29.8
€52.5

Μη-κάτοικοι
Μη-Κάτοικοι

€19.4

Μη-κάτοικοι
Μη-Κάτοικοι
€35.0

€37.0
€32.7

€17.5

Κάτοικοι
Κάτοικοι

Κάτοικοι

Κάτοικοι

€0
28.02.2013

28.05.2013

• Μείωση ύψους €4,5 δις οφείλεται στην μετατροπή των ανασφάλιστων καταθετών (max 60% ) της
Τράπεζας Κύπρου.
•Μείωση ύψους €4 δις οφείλεται στο κούρεμα των ανασφάλιστων καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας.
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Συμπεράσματα
•

Δύο συστημικές τράπεζες σε ταυτόχρονη εξυγίανση
Αναστάτωση όλου του τραπεζικού συστήματος
Οικονομική και κοινωνική αστάθεια
Σημαντικός αντίκτυπος στην οικονομία

•
•
•
•
•

Κατάρρευση εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα
Προβλήματα στη διασυνοριακή εξυγίανση.
Χιλιάδες δικαστικές υποθέσεις εναντίον της ΚΤΚ-τραπεζών.
Επιχειρησιακά θέματα: καθορισμός των ανασφάλιστων καταθετών, client
a/cs, trustee a/cs, minor a/cs, set – off των καταθέσεων με τα δάνεια, κτλ.
Ο όρος ‘εξυγίανση’ λανθασμένα εκλαμβάνεται ως ‘event of default’ από
τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.

• Το κόστος Εξυγίανσης (€10 δις) υπερβαίνει το κόστος ανακεφαλαιοποίησης (€7,8 δις). Οι τράπεζες θα έπρεπε να είχαν ανακεφαλαιοποιηθεί με την παράλληλη εφαρμογή αυστηρών μέτρων
αναδιάρθρωσης σε πιο μακρύ χρονικό ορίζοντα.
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Μιχάλης Στυλιανού
Μονάδα Εξυγίανσης Τραπεζικών Ιδρυμάτων
Ηλ. Διευθ.:
michalisstylianou@centralbank.gov.cy
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