ΚΥΡΙΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016

A. Κύριοι ∆είκτες Απόδοσης
Μετά από διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, έχουν επιλεγεί οι ακόλουθοι
Κύριοι ∆είκτες Απόδοσης (∆είκτες) για τον Συνεργατικό Πιστωτικό Τοµέα (ΣΠΤ),
συµπεριλαµβανοµένων των µεσοπρόθεσµων στόχων, που αντιπροσωπεύουν τις
προτεραιότητες του ΣΠΤ. Οι ∆είκτες αυτοί δηµοσιεύονται σε τριµηνιαία βάση, προκειµένου το
κοινό να αξιολογεί την πρόοδο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και τις οικονοµικές επιδόσεις του
ΣΠΤ.
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τους προαναφερόµενους ∆είκτες, τους µεσοπρόθεσµους
στόχους για κάθε ∆είκτη όπως έχουν διαµορφωθεί σύµφωνα µε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης
που αναθεωρήθηκε τον ∆εκέµβριο 2015 καθώς και τα τελευταία στοιχεία για κάθε ∆είκτη.
Μεσοπρόθεσµος
Στόχος
31.12.2018
Κύριοι ∆είκτες Απόδοσης Συνεργατικού Πιστωτικού Τοµέα 31.12.2015 31.03.2016
Προβλέψεις προς δάνεια σε καθυστέρηση
πέραν των 90 ηµερών
53,4%
53,0%
> 50%
Χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των
χορηγήσεων (Cost of Risk)
3,0%
0,3%
< 2%
Ποιότητα
∆άνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90
∆ανειακού
6.528
6.249
Χαρτοφυλακίου ηµερών (€ εκ.)
< 4.500
∆άνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90
5.597
5.241
ηµερών, εξαιρουµένων τόκων από 1/1/2014
(€ εκ.)

Χρηµατοδότηση

Κεφάλαιο

Αποδοτικότητα

∆είκτης ∆ανείων (µετά από τις πρόνοιες)
προς Καταθέσεις

73,0%

73,5%

< 85%

∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας *

15,6%

15,7%

> 15%

∆είκτης Μόχλευσης (Σύνολο Περιουσιακών
Στοιχείων / Ίδια Κεφάλαια)

11,2 x

10,9 x

< 12 x

43,3%
2,4%

45,2%
2,2%

< 50%
> 2,0%

251

251

200

2.749

2.749

2.700

∆είκτης κόστος προς έσοδα
Καθαρή απόδοση τόκων
Καταστήµατα Συνεργατικού Πιστωτικού
Τοµέα
Υπάλληλοι Συνεργατικού Τοµέα **

* Περιλαμβάνει τα κέρδη Α’ Τριμήνου 2016. Ο εποπτικός δείκτης ανέρχεται σε 15,3% αφού η
συμπερίληψη των κερδών γίνεται μετά την έγκριση των εποπτικών αρχών.
** Περιλαμβανομένης της ΣΕΜ Λτδ.

B. Σχόλια για την εξέλιξη των κύριων δεικτών απόδοσης
Ποιότητα ∆ανειακού Χαρτοφυλακίου
Ο δείκτης Προβλέψεων προς δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ηµερών διαµορφώθηκε
στο 53,0% στις 31 Μαρτίου 2016 παρουσιάζοντας ελαφρά µείωση σε σχέση µε 53,4% στις 31
∆εκεµβρίου 2015. Η χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων για το τρίµηνο που
έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 µειώθηκε στο 0,3%, σε σχέση µε την ετήσια χρέωση
προβλέψεων ύψους 3,0% για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015. Σηµειώνεται ότι
κατά το 2015 ενσωµατώθηκαν οι παραδοχές που εισηγήθηκε ο Ενιαίος Εποπτικός

Μηχανισµός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Single Supervisory Mechanism) στον
υπολογισµό των προβλέψεων µε αποτέλεσµα την αύξηση της χρέωσης προβλέψεων.
Θετική εξέλιξη κατά το τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 αποτελεί η µείωση των
δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ηµερών κατά €279εκ ή €356εκ εξαιρουµένων των
τόκων, µε αποτέλεσµα τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ηµερών να µειωθούν κάτω
του 50% του χαρτοφυλακίου.
Χρηµατοδότηση
Ο δείκτης δανείων (µετά από τις πρόνοιες) προς καταθέσεις ανήλθε στο 73,5% στις 31
Μαρτίου 2016 σε σχέση µε 73,0% στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 κυρίως ως αποτέλεσµα της
µείωσης των πελατειακών καταθέσεων.
Κεφάλαια
Ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1) για το
τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016, περιλαµβανοµένων των κερδών του τριµήνου,
διαµορφώθηκε στο 15,7% σε σύγκριση µε 15,6% στις 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η κεφαλαιακή
επάρκεια του ΣΠΤ είναι σε ψηλότερα επίπεδα έναντι των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων.
Ο ∆είκτης Μόχλευσης για το τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 µειώθηκε στο 10,9x
έναντι 11,2x στις 31 ∆εκεµβρίου 2015.
Αποδοτικότητα
Ο δείκτης κόστος προς έσοδα παρουσίασε αύξηση για το τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου
2016. Συγκεκριµένα αυξήθηκε σε 45,2%, σε σύγκριση µε 43,3% για το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2015. H αύξηση του δείκτη αντικατοπτρίζει τη µείωση των καθαρών εσόδων από
τόκους, κυρίως ως αποτέλεσµα της µείωσης στα έσοδα τόκων.
Η καθαρή απόδοση τόκων για το τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 µειώθηκε στο
2,2% σε σύγκριση µε 2,4% κατά το προηγούµενο έτος 2015.
Το δίκτυο των καταστηµάτων στις 31 Μαρτίου 2016 παρέµεινε το ίδιο µε τις 31 ∆εκεµβρίου
2015 σε 251 καταστήµατα διατηρώντας την ευρεία παρουσία του Συνεργατικού Πιστωτικού
Τοµέα σε ολόκληρο το νησί. Το µέγεθος της απασχόλησης στις 31 Μαρτίου 2016 παρέµεινε
στα ίδια επίπεδα µε τις 31 ∆εκεµβρίου 2015 σε 2.749.

Γ. Σχόλια για την πρόοδο της υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης
Τον ∆εκέµβριο 2015, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) υπέβαλε τροποποιηµένο Σχέδιο
Αναδιάρθρωσης µε σκοπό την κάλυψη των εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων που
προσδιορίστηκαν από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(Single Supervisory Mechanism). Σηµειώνεται ότι, οι εν λόγω πρόσθετες κεφαλαιακές
απαιτήσεις σχετίζονται µε την επάρκεια των προβλέψεων σε σχέση µε το µέγεθος του
χαρτοφυλακίου των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων της ΣΚΤ και των συνδεδεµένων ΣΠΙ.
Στις 18 ∆εκεµβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε συµπληρωµατική κρατική
ενίσχυση ύψους 175 εκ. ευρώ υπέρ της ΣΚΤ και των συνδεδεµένων ΣΠΙ σύµφωνα µε τους
κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ ολοκληρώθηκε
µέσω της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων κατά 175 εκ. ευρώ και η εξολοκλήρου κάλυψη της
αύξησης έγινε από το ανεξάρτητο Ταµείο Ανακεφαλαιοποίησης, έναντι της απόκτησης
συµµετοχής στην ιδιοκτησιακή δοµή της ΣΚΤ. Το Ταµείο Ανακεφαλαιοποίησης, συστάθηκε
δυνάµει του άρθρου 3, του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταµείου
Ανακεφαλαιοποίησης Νόµου του 2015.
Η πρόσθετη κρατική ενίσχυση συνοδεύεται από συµπληρωµατικά µέτρα αναδιάρθρωσης τα
οποία θα υλοποιηθούν σταδιακά µέχρι το τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης.

Γενική πρόοδος για την υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης
Σύµφωνα µε την νέα οργανική δοµή της ΣΚΤ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016,
οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Αναδιάρθρωσης και Συντονισµού της ΣΚΤ έχουν µεταφερθεί
στη ∆ιεύθυνση Στρατηγικής και Ανασχηµατισµού. Οι δράσεις που προωθούνται για την
υλοποίηση του ΣΑ παρουσιάζονται στην συνέχεια:
•
•
•
•

Εσωτερική ∆ιακυβέρνηση και ∆ιαχείριση Κινδύνων
Περιορισµός Κόστων/ Βελτίωση της Αποδοτικότητας
∆ιαχείριση Καθυστερηµένων Χορηγήσεων
Εµπορικές και άλλες µη κύριες δραστηριότητες

Η πρόοδος που επιτεύχθηκε µέχρι στιγµής παρατίθεται πιο κάτω:
Εσωτερική ∆ιακυβέρνηση και ∆ιαχείριση Κινδύνων
Οι συγχωνεύσεις των 93 ΣΠΙ σε 18 νέες οντότητες ολοκληρώθηκαν στις 22 Μαρτίου 2014.
Κατά τον µήνα ∆εκέµβριο 2015, υλοποιήθηκε νέα οργανική δοµή της ΣΚΤ βάσει του
αναθεωρηµένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης µε απώτερο σκοπό την αποτελεσµατικότερη
λειτουργία της ΣΚΤ και των συνδεδεµένων ΣΠΙ και την απλοποίηση εργασιών. Σύµφωνα µε
τις πρόνοιες του αναθεωρηµένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης οι Επιτροπείες των ΣΠΙ θα
αποτελούνται από 2 εκτελεστικούς διευθυντές του ΣΠΙ και ένα διευθυντικό στέλεχος της ΣΚΤ.
Ως εκ τούτου, ο αριθµός των µελών των Επιτροπειών των ΣΠΙ έχει µειωθεί σε τρείς (3), οι
οποίοι έχουν διοριστεί την 1 Μαρτίου 2016 και έχουν αναλάβει πλήρως τα καθήκοντα τους. Οι
αναθεωρηµένοι Όροι Εντολής των Επιτροπειών των ΣΠΙ έχουν εγκριθεί από την Επιτροπεία
της ΣΚΤ.
Σηµειώνεται επίσης ότι ετοιµάστηκε και εφαρµόζεται κοινή πιστωτική πολιτική σε ολόκληρο
τον Συνεργατικό Πιστωτικό Τοµέα (ΣΠΤ). Πρόσθετα, επισηµαίνεται ότι τέθηκαν και
παρακολουθούνται συστηµατικά όρια κινδύνων σε ενοποιηµένη βάση για τον ΣΠΤ για όλους
τους σηµαντικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο Οργανισµός.
Ενισχύθηκε ο θεσµός της Εσωτερικής Επιθεώρησης µε έµφαση στην ανεξαρτησία των
Εσωτερικών Ελεγκτών. Σηµειώνεται ότι η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης έχει
κεντροποιηθεί σε επίπεδο ΣΚΤ και η νέα της δοµή έχει τεθεί σε εφαρµογή από τις 31
∆εκεµβρίου 2015. Με βάση το κεντροποιηµένο πλαίσιο λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικής
Επιθεώρησης της ΣΚΤ έχει εγκατασταθεί το εξειδικευµένο λογισµικό πρόγραµµα Εσωτερικού
Ελέγχου, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από το τέλος Μαρτίου 2016.
Η λειτουργική συγχώνευση της ΣΚΤ και της ΣΕΜ Λτδ ολοκληρώθηκε περί τα τέλη Ιανουαρίου
2016. Ως εκ τούτου, η ΣΕΜ Λτδ έχει ενσωµατωθεί στο οργανόγραµµα της ΣΚΤ ως η Ανώτερη
∆ιεύθυνση Τεχνολογίας.
Η κεντροποίηση της Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου
2016 και το υφιστάµενο προσωπικό των ΣΠΙ έχει µεταφερθεί στην Μονάδα Κανονιστικής
Συµµόρφωσης της ΣΚΤ. Το Πλαίσιο Κανονιστικής Συµµόρφωσης του ΣΠΤ είναι υπό την
αρµοδιότητα της Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης της ΣΚΤ.
Έχει τροχιοδροµηθεί η κεντροποίηση της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων η οποία αναµένεται
να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Μαΐου 2016. Ο Κανονισµός Λειτουργίας (Risk Charter) της
ΣΚΤ και των συνδεδεµένων ΣΠΙ έχει αναθεωρηθεί ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει τη νέα δοµή
της κεντροποιηµένης Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων και εγκρίθηκε από την Επιτροπή
∆ιαχείρισης Κινδύνων.
Είναι υπό εξέλιξη το έργο για την ενδυνάµωση του Πλαισίου ∆ιαχείρισης Συστηµάτων
Πληροφορικής (Management Information System).
Οι πολιτικές και τα εγχειρίδια διαδικασιών της ΣΚΤ αναθεωρούνται σε συνεχή βάση σύµφωνα
µε την αρχή τις βέλτιστης τραπεζικής πρακτικής και των απαιτήσεων των Εποπτικών Αρχών.

Περιορισµός των Κόστων / Βελτίωση της Αποδοτικότητας
Για επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στο ΣΑ έχουν προωθηθεί οι ακόλουθες ενέργειες:
Μειώθηκαν οι µισθοί µε ποσοστό πέραν του 15% σε ετήσια βάση.
Εφαρµόστηκε Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης τον Απρίλιο 2014, µέσω του οποίου
µειώθηκε ο αριθµός προσωπικού κατά 297 άτοµα και το κόστος προσωπικού κατά €12,7 εκ
ετησίως.
Σηµειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του έργου εξορθολογισµού του δικτύου
καταστηµάτων των ΣΠΙ µε βάση τις πρόνοιες του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, µε αποτέλεσµα να
µειωθεί ο αριθµός των υποκαταστηµάτων σε 251 µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου 2015. Αναµένεται
η τροχιοδρόµηση της 2ης φάσης του εν λόγω έργου, η οποία έχει προγραµµατιστεί να
υλοποιηθεί µέχρι το τέλος Ιουνίου 2017.
Συνοπτικά, καταβάλλεται µεγάλη προσπάθεια για ουσιαστική µείωση των λειτουργικών
εξόδων της ΣΚΤ και των ΣΠΙ και διατήρησή τους σε χαµηλά επίπεδα για τα επόµενα χρόνια.
∆ιαχείριση Χορηγήσεων σε Καθυστέρηση
Η κεντροποιηµένη Ανώτερη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Μη Εξυπηρετουµένων Χορηγήσεων
(Α∆∆ΜΕΧ) της ΣΚΤ βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από την 1 Μαΐου 2014. Η
Α∆∆ΜΕΧ αποτελείται από 4 ∆ιευθύνσεις (Εισπράξεων και ∆ιαχείρισης Πρώτων
Καθυστερήσεων, ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων και Αναδιαρθρώσεων, Ανάκτησης Χρεών,
∆ιαχείρισης Ακινήτων και Επενδύσεων) και βασικός της στόχος και αρµοδιότητα είναι η
αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση των χορηγήσεων σε καθυστέρηση και Μη
Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) του ΣΠΤ από τα πρώτα στάδια καθυστερήσεων µέχρι
τον τερµατισµό και τη λήψη νοµικών µέτρων βάσει του εγκριµένου Στρατηγικού Σχεδίου από
την Επιτροπεία της ΣΚΤ. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της κοινής στρατηγικής και πολιτικών που
έχουν καταρτιστεί και τεθεί σε εφαρµογή στο ΣΠΤ.
Η Α∆∆ΜΕΧ αντιλαµβανόµενη τη σηµασία της επιτυχούς διαχείρισης των χορηγήσεων σε
καθυστέρηση και ΜΕΧ τόσο για το ΣΠΤ όσο και για την οικονοµία γενικότερα, εξακολουθεί να
επενδύει τόσο στην αναβάθµιση της τεχνολογικής υποδοµής της όσο και την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού της.
Το Σεπτέµβριο του 2015, η Α∆∆ΜΕΧ προχώρησε σε έναρξη συνεργασίας µε γνωστό οίκο µε
διεθνή εµπειρία στον τοµέα της διαχείρισης χορηγήσεων σε καθυστέρηση µε στόχο την
παροχή τεχνογνωσίας και συµβουλευτικών υπηρεσιών σε αριθµό θεµάτων. Ένας από τους
τοµείς όπου ζητήθηκε η συµβολή του εν λόγω οίκου ήταν και η χαρτογράφηση /
κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η Α∆∆ΜΕΧ, µε κύριο στόχο την
υιοθέτηση βέλτιστων και όπου αυτό είναι δυνατό τυποποιηµένων προσεγγίσεων για κάθε
κατηγορία του χαρτοφυλακίου, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του χρόνου
αποτελεσµατικής διαχείρισης του.
Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων και Αναδιαρθρώσεων, µέσω του δικτύου των
επαρχιακών και τοπικών της µονάδων, προσφέρει βιώσιµες λύσεις αναδιάρθρωσης σε
συνεργάσιµους πελάτες οι οποίοι αντιµετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιµετωπίσουν οικονοµικές
δυσκολίες µε βάση την περί της ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία της ΚΤΚ, επιδεικνύοντας
παράλληλα τη δέουσα ευαισθησία σε υποθέσεις που αφορούν ευάλωτες οµάδες πληθυσµού.
Σηµειώνεται ότι π ΣΠΤ έχει καταφέρει να ανταποκριθεί µε ιδιαίτερη επιτυχία στην επίτευξη
των στόχων που έχουν τεθεί από την ΚΤΚ από το 3ο τρίµηνο του 2015 σε σχέση µε το υπό
διαχείριση χαρτοφυλάκιο.
Η ∆ιεύθυνση Ανάκτησης Χρεών, συνεχίζει µε επιτυχία την διαχείριση όλων των
τερµατισµένων ΜΕΧ µε τη λήψη όλων των απαραίτητων νοµικών µέτρων.

Το Μάρτιο του 2016, συστάθηκε η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ακινήτων και Επενδύσεων µε
στόχο την κεντρική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων και επενδύσεων του ΣΠΤ και την
παροχή υποστήριξης στη διαδικασία αναδιάρθρωσης ΜΕΧ. Η µεταφορά του χαρτοφυλακίου
ακινήτων του ΣΠΤ στη ΣΚΤ βρίσκεται σε εξέλιξη και αναµένεται να ολοκληρωθεί κατά τον
Ιούνιο του 2016. Πληροφορίες αναφορικά µε τα διαθέσιµά προς πώληση ακίνητα του ΣΠΤ
αναρτώνται στην ιστοσελίδα http://www.realestate.coop.com.cy.
Έχει πρόσφατα τεθεί σε λειτουργία το νέο εντροποιηµένο Κέντρο Εισπράξεων υπό την
εποπτεία της ∆ιεύθυνσης Εισπράξεων και ∆ιαχείρισης Πρώτων Καθυστερήσεων. Η εν λόγω
∆ιεύθυνση έχει στελεχωθεί µε κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό ενώ παράλληλα έγιναν
όλες οι απαραίτητες υποδοµές σε τεχνολογία και εγκαταστάσεις.
Εµπορικές και άλλες µη κύριες δραστηριότητες
Ολοκληρώθηκε εσωτερική µελέτη βιωσιµότητας των εµπορικών εργασιών της ΣΚΤ και των
ΣΠΙ. Στη συνέχεια διενεργήθηκε εκτίµηση της αξίας των εµπορικών δραστηριοτήτων της ΣΚΤ
και των σηµαντικότερων σε µέγεθος εµπορικών δραστηριοτήτων των ΣΠΙ από ανεξάρτητους
εκτιµητές. Μέσα στα πλαίσια της µελέτης υποβλήθηκαν και εισηγήσεις σχετικά µε την
αναδιάρθρωση των υπό αξιολόγηση δραστηριοτήτων και ενδεχόµενη συγχώνευση τους µε
άλλη συνεργατική εταιρεία. Έχει επίσης εκπονηθεί σχέδιο και πολιτική αποξένωσης όλων
των εµπορικών δραστηριοτήτων καθώς και των συµµετοχών του Οµίλου σε εταιρείες εκτός
του πιστωτικού τοµέα, στα πλαίσια των σχετικών προνοιών του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.
Στα πλαίσια εφαρµογής του σχεδίου αποξένωσης των εµπορικών δραστηριοτήτων
πραγµατοποιήθηκε η συγχώνευση των σηµαντικότερων σε µέγεθος εµπορικών
δραστηριοτήτων του ΣΠΤ µε τον ΣΟΠΑΖ Λτδ, στον οποίο διατηρούσε ο ΣΠΤ ήδη από πριν
ελέγχουσα συµµετοχή. Η συγχώνευση αποσκοπεί στην βελτίωση της οικονοµικής απόδοσης
του ΣΟΠΑΖ και την αύξηση της αξίας του µέσω της εκµετάλλευσης συνεργιών.
Η διαδικασία αποξένωσης των εµπορικών δραστηριοτήτων είναι σε εξέλιξη. Σηµαντικός
αριθµός µη βιώσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων έχουν ήδη τερµατιστεί ενώ κάποιες άλλες
έχουν ήδη αποξενωθεί.

