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Η αξιοποίηση του Χρηματιστηριακού Θεσμού μπορεί να
συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας
•

Πολλά

τα

οφέλη

για

τις

επιχειρήσεις

της Ελίζας Στασοπούλου Λειτουργού Α’Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Η ταχύτατη εξάπλωση του Κορωνιού SARS-CoV-2 κατά τους τελευταίους
μήνες σε όλη την ανθρωπότητα, ανάγκασε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
να κηρύξει την επιδημία σε πανδημία, με όλες τις συνέπειές που έχει αυτό,
τόσο στις κοινωνίες των χωρών όσο και στις οικονομίες τους.
Ζώντας πλέον σε έντονο περιβάλλον αβεβαιότητας και αστάθειας, εφόσον
τόσο η παραγωγική βιομηχανία όσο και η βιομηχανία παροχής υπηρεσιών,
έχουν σχεδόν παραλύσει και υπό την απειλή μίας νέας σοβαρής και
παρατεταμένης οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο, τα διεθνή
χρηματιστήρια καταγράφουν καθημερινά συνεχόμενες πτώσεις των δεικτών
τους, παρουσιάζοντας το φαινόμενο “financial contagion effect”.
Στην Κύπρο έχουμε πρόσφατα εξέλθει από την οικονομική κρίση του 2013, η
οποία επηρέασε μεταξύ άλλων το χρηματιστηριακό θεσμό στο μέγιστο βαθμό
και σήμερα βιώνουμε καθημερινά τις συνεχείς καθόδους στους
χρηματιστηριακούς δείκτες, χωρίς να υπάρχει ούτε έντονη συναλλακτική
δραστηριότητα. Μέσα από τις απανωτές κρίσεις, αντιλαμβανόμαστε τη
μεγάλη σημασία του χρηματιστηριακού θεσμού, εφόσον τα χρηματιστήρια
παγκοσμίως συνεχίζουν να λειτουργούν, ακόμα και σε περιόδους πλήρους
δυσλειτουργίας των οικονομιών τους. Εφόσον τα χρηματιστήρια αποτελούν
τον πυλώνα της κάθε οικονομίας, οφείλουμε να αντιληφθούμε και να
κατανοήσουμε ότι το Κυπριακό Χρηματιστήριο δεν αποτελεί εξαίρεση. Τα
γεγονότα και η ιστορία, μας αποδεικνύουν περίτρανα ότι το Κυπριακό
Χρηματιστήριο είναι ζωντανό και παλεύει για να σωθεί μέσα από τις
φουρτούνες και τρικυμίες που παρουσιάζονται. Είναι μικρό, ευέλικτο, αλλά
λειτουργεί κάτω από Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αφουγκράζεται όλους τους
παλμούς της αγοράς, είτε αυτοί είναι λίγοι και θετικοί, είτε πολλοί και
αρνητικοί.
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Επιβάλλεται, λοιπόν,να διαφυλάξουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω τον
χρηματιστηριακό θεσμό στην Κύπρο, βελτιώνοντας το χρηματιστηριακό
περιβάλλον για να αντικατοπτρίζει και την κατάσταση της κυπριακής
οικονομίας. Ως εκ τούτου, κρίνεται επιβεβλημένη και αναγκαία η ύπαρξη του
Κυπριακού Χρηματιστήριου σε ένα Ευρωπαϊκό κράτος και οφείλει η Πολιτεία
και οι αρμόδιοι φορείς να λάβουν άμεσα και δραστικά μέτρα για στήριξη
ολόκληρου του χρηματιστηριακού περιβάλλοντος, π.χ για να δοθούν κίνητρα
σε εταιρείες που επιλέγουν την εισαγωγή των τίτλων τους στη
χρηματιστηριακή αγορά, φορολογικές ελαφρύνσεις προς όφελος επενδυτών
και εταιρειών, αναγκαίες τροποποιήσεις από τις Εποπτικές Αρχές, καθώς και
επιπρόσθετες διευκολύνσεις των φορέων της Αγοράς για στήριξη εισηγμένων
εταιρειών στις Αγορές.
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ξεκίνησε τη λειτουργία του από το 1996.
Μέσα από την πάροδο των ετών, καταγράφηκαν πολλές εξελίξεις, θετικές και
αρνητικές για τις επιχειρήσεις και την Κυπριακή Οικονομία, καθώς και
θεσμικές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που ταυτόχρονα έθεσαν τα θεμέλια για διαφοροποίηση και κατ’ επέκταση
εξέλιξη των Νόμων, Κανονισμών, πρακτικών και διαδικασιών, σε σχέση με τη
λειτουργία της κυπριακής χρηματιστηριακής κεφαλαιαγοράς.
Το Χρηματιστήριο σήμερα διαχειρίζεται μία Ρυθμιζόμενη Αγορά και μια
Αγορά υπό τη μορφή του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (η
«Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά»), οι οποίες λειτουργούν βάσει του
περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και του περί
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων Νόμου. Κύριοι συμμετέχοντες
του Χρηματιστηρίου είναι τα Μέλη του Χρηματιστηρίου (χρηματιστηριακά
γραφεία), εισηγμένοι εκδότες και επενδυτές.
Η εισαγωγή αξιών σε χρηματιστηριακή αγορά, προσφέρει πολλαπλά οφέλη
τόσο για τον εκδότη που επιθυμεί την εισαγωγή των τίτλων του, όσο και για
την οικονομία γενικότερα, εφόσον οι χρηματιστηριακές αγορές
αντικατοπτρίζουν ως έχουμε δει και βιώσει, την πορεία ανάπτυξης κάθε
οικονομίας.
Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για κάθε εταιρεία, ως αποτέλεσμα
εισαγωγής των τίτλων της σε χρηματιστηριακή αγορά, είναι μεταξύ άλλων9 Δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων/ μείωση εξάρτησης από παραδοσιακούς
οργανισμούς χρηματοδότησης και εύκολη πρόσβαση σε δευτερογενή αγορά,
9 Ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων των εταιρειών – Ενδυνάμωση
Εταιρειών,
9 Δυνατότητα για επενδύσεις στο εξωτερικό,
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9 Απόκτηση κύρους/ αυξημένη αναγνωρισιμότητα των εισηγμένων εκδοτών /
Εξύψωση εταιρικής εικόνας
9 Απόκτηση περιουσίας που είναι άμεσα ρευστοποιήσιμη
9 Ευχέρεια διενέργειας εξαγορών εταιρειών και με την μέθοδο της
ανταλλαγής- παραχώρησης εισηγμένων τίτλων ως αντίτιμο/ Αυξημένη
δυνατότητα για εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών, λόγω άμεσης
αποτίμησης, διαφάνειας κτλ.
9 Δυνατότητα ενεχυρίασης τίτλων εκ μέρους μετόχων,
9 Διαμόρφωση τιμής/ Αποτίμηση της αξίας κάθε εταιρείας,
9 Αξιοποίηση του μηχανισμού καθορισμού τιμής σε ημερήσια βάση,
9

Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς:
 Εταιρικός φόρος 12.5%
 Μη ύπαρξη φόρου επί των κεφαλαιουχικών κερδών (capital gain tax)
 Μη ύπαρξη φόρου στις πωλήσεις αξίων μέσω Χρηματιστηρίου (από
2/1/2014)
 Τα μερίσματα που καταβάλλονται σε μη κατοίκους Κύπρου εξαιρούνται
από το φόρο εισοδήματος, την άμυνα ή άλλους φόρους.
 Η Κύπρος έχει συμφωνίες για αποφυγή διπλής φορολογίας με
περισσότερες από 40 χώρες.
 Ελκυστικά κίνητρα για παροχή Κυπριακής Υπηκοότητας, τα οποία
συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και επενδύσεις σε εισηγμένες αξίες.
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Ευέλικτες / γρήγορες / αποτελεσματικές διαδικασίες εισαγωγής στο
ΧΑΚ. Μείωση της γραφειοκρατίας και χαμηλό κόστος.

9

Αποτελεσματική εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

9

Ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές
αγορές.

9

Ψηλά πρότυπα και υπηρεσίες, μέσω αναβαθμισμένης τεχνολογικής
υποδομής.

9

Στενή συνεργασία του ΧΑΚ με τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα, όπως
Ελεγκτικά Γραφεία, Δικηγόρους και Εποπτικές Αρχές.
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9

Προσφέρει διαφάνεια και ενημέρωση στους επενδυτές.

Επιδίωξη του Χρηματιστηρίου είναι να κατανοηθεί η σημασία του για την
Κυπριακή οικονομία, τόσο από το επενδυτικό κοινό όσο και από αριθμό
ιδιωτικών εταιρειών, ώστε να αξιοποιηθεί θετικά ο θεσμός και να μπορέσουν
μέσα από αυτόν, να αντληθούν τα απαραίτητα κεφάλαια προς ανάπτυξη και
επέκταση των δραστηριοτήτων των Κυπριακών εταιρειών και κατά συνέπεια
και της Κυπριακής οικονομίας. Οι Κυπριακές εταιρείες καλούνται σήμερα να
λάβουν σοβαρές αποφάσεις για την επιβίωση τους. Η σημερινή κρίση
επιβάλλεται να αποτελέσει εφαλτήριο και ευκαιρία για πολλές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις να εναρμονιστούν με τις νέες συνθήκες που προέκυψαν, για να
μπορέσουν να επιβιώσουν και να εξελιχθούν σε βάθος χρόνου.

