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Ομιλία του Προζδρου του Δ.Σ. τθσ Τράπεηασ Κφπρου ςτθν  
Έκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων   
28 Αυγοφςτου 2014 
 
 

Αγαπθτοί Μζτοχοι, αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, 

 

Είναι πραγματικά με μεγάλθ μου χαρά που ςασ καλωςορίηω,  εκ μζρουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ςτθ 

ςθμερινι Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ Σράπεηασ Κφπρου. Θ Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ είναι 

μείηονοσ ςθμαςίασ γιατί αφορά το παρόν και το μζλλον τθσ Σράπεηασ ςε μια ιδιαίτερα κρίςιμθ καμπι ςτθν 

πορεία αναδιάρκρωςισ τθσ. Μετά από ζνα ςχεδόν  χρόνο  ςκλθρισ δουλειάσ και πολλϊν και δφςκολων 

αποφάςεων, μποροφμε να ποφμε με περιςςότερθ  ςιγουριά ότι γυρίηουμε ςελίδα. Προςβλζπουμε ςτο 

μζλλον με περιςςότερθ αιςιοδοξία και αυτοπεποίκθςθ, παρόλο που υπάρχουν ακόμα πολλά που πρζπει 

να γίνουν και οι προκλιςεισ που βρίςκονται μπροςτά μασ είναι μεγάλεσ.  

 

Προτοφ  αρχίςουμε τισ εργαςίεσ τθσ θμζρασ, επιτρζψετζ μου μια ςφντομθ αναφορά ςε ό,τι το Διοικθτικό 

υμβοφλιο και Εκτελεςτικι Διεφκυνςθ εργαηόμενοι από κοινοφ και με κοινοφσ ςτόχουσ πετφχαμε ςτο 

χρονικό διάςτθμα των τελευταίων δϊδεκα μθνϊν, ςτο οικονομικό περιβάλλον όπωσ εξελίςςεται, ςτισ 

προκλιςεισ που ζχουμε ακόμα να αντιμετωπίςουμε ωσ Σράπεηα, και πϊσ ςκοπεφουμε να προχωριςουμε. 

 

Κυρίεσ και κφριοι, 

 

Οι αποφάςεισ του Eurogroup του Μαρτίου του 2013 και θ ςυμφωνία για το Μνθμόνιο υναντίλθψθσ 

μεταξφ τθσ κυπριακισ Κυβζρνθςθσ και τθσ Σρόικα, ιταν εξαιρετικά τραυματικζσ για τθν κυπριακι 

οικονομία και το τραπεηικό τθσ ςφςτθμα. Οι αποφάςεισ για τθν εξυγίανςθ τθσ Λαϊκισ Σράπεηασ και τθν 

ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Σράπεηασ Κφπρου με ίδια μζςα, ιταν άκρωσ   αποςτακεροποιθτικζσ, ιδιαίτερα 

για μια μικρι ανοικτι οικονομία όπωσ θ Κφπροσ με μεγάλθ εξάρτθςθ από το τραπεηικό τθσ ςφςτθμα.  

 

Θ Σράπεηα Κφπρου αναγκάςτθκε να τερματίςει τισ εργαςίεσ τθσ ςτθν Ελλάδα. Με διάταγμα τθσ Κεντρικισ 

Σράπεηασ, όλοι οι ομολογιακοί τίτλοι μετατράπθκαν ςε ςυνικεισ μετοχζσ και θ ονομαςτικι αξία όλων των 

ςυνικων μετοχϊν τθσ Σράπεηασ μειϊκθκε. Με τθν ζκδοςθ διαταγμάτων, επιβλικθκε επίςθσ θ μερικι 

μετατροπι των αναςφάλιςτων κατακζςεων ςε νζεσ μετοχζσ. υνολικά, 47,5% των αναςφάλιςτων 

κατακζςεων μετατράπθκαν ςε νζεσ μετοχζσ, ενϊ επιπρόςκετα το 37,5% των αναςφάλιςτων κατακζςεων 

δεςμεφκθκαν ςτθν Σράπεηα ςε προκεςμιακζσ κατακζςεισ των ζξι, εννζα και δϊδεκα μθνϊν.   

 

Θ Σράπεηα Κφπρου ανζλαβε επίςθσ τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Λαϊκισ Σράπεηασ ςτθν Κφπρο, το ςφνολο 

των εγγυθμζνων κατακζςεων τθσ, και ολόκλθρο το ποςό των €9 δισ Επείγουςασ Παροχισ Ρευςτότθτασ 

μζςω του ευρωςυςτιματοσ, το γνωςτό ωσ ELA. ε αναγνϊριςθ των εγγυθμζνων κατακζςεων και των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων που μεταφζρκθκαν, θ Σράπεηα Κφπρου εξζδωςε μετοχζσ ςτθ Λαϊκι Σράπεηα ίςεσ 

με το 18,1% το εκδομζνου μετοχικοφ κεφαλαίου.  
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Θ ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Σράπεηασ ολοκλθρϊκθκε τον Ιοφλιο του 2013.  

 

Ωσ αποτζλεςμα των εξελίξεων αυτϊν, θ Σράπεηα Κφπρου απϊλεςε τθν εμπιςτοςφνθ των πελατϊν τθσ, 

πλείςτοι των οποίων μετατράπθκαν ςε μετόχουσ χωρίσ να το ζχουν επιλζξει! Θ διεφκυνςθ και το 

προςωπικό τθσ Σράπεηασ υπζςτθςαν ζνα τεράςτιο πλιγμα τθσ υπερθφάνειασ και του θκικοφ τουσ. Σο 

μζλλον ξαφνικά κατζςτθ εξαιρετικά αβζβαιο και θ Σράπεηα ζπρεπε να λειτουργεί κάτω από πολφ 

δφςκολεσ ςυνκικεσ. Οι εκροζσ κατακζςεων ιταν ςθμαντικζσ  και θ εξάρτθςθ από εξωτερικι ρευςτότθτα 

αυξικθκε ςθμαντικά. Σο ςφνολο των πιςτϊςεων τθσ τράπεηασ προσ επιχειριςεισ και νοικοκυριά 

ξεπερνοφςε κατά πολφ το εκνικό ειςόδθμα τθσ χϊρασ και τα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια αυξάνονταν με 

ανθςυχθτικοφσ ρυκμοφσ.  Θ εκελοντικι αφυπθρζτθςθ μεγάλου αρικμοφ προςωπικοφ, αν και αναγκαία, 

δθμιοφργθςε επιπρόςκετα προβλιματα. Θ εργαςιακι κουλτοφρα ζπρεπε να αναδιοργανωκεί και θ 

ςτρατθγικι τθσ Σράπεηασ να επανατοποκετθκεί. Θ ουςιαςτικι και κεμελιϊδθσ πρόκλθςθ που είχαμε να 

αντιμετωπίςουμε από τθν αρχι ιταν θ ανάκτθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των πελατϊν μασ και θ επαναφορά 

τθσ Σράπεηασ ςε οικονομικι ευρωςτία. 

 

Ετοιμάςτθκε πολφ γριγορα το χζδιο Αναδιάρκρωςθσ τθσ Σράπεηασ. Σο χζδιο εγκρίκθκε από τθν 

Κεντρικι Σράπεηα τθσ Κφπρου το Νοζμβριο 2013 ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ πρόνοιεσ του Μνθμονίου. Οι 

πρωταρχικοί ςτόχοι του χεδίου ιταν θ ανάκτθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των κατακετϊν και των επενδυτϊν, θ 

ομαλι ενςωμάτωςθ των εργαςιϊν τθσ πρϊθν Λαϊκισ Σράπεηασ ϊςτε να αξιοποιοφνται πλιρωσ οι ςχετικζσ 

ςυνζργειεσ όπου υπάρχουν, και θ δθμιουργία ενόσ υγιοφσ και ανκεκτικοφ οργανιςμοφ για αποτελεςματικι 

διαχείριςθ και ουςιαςτικι ενάςκθςθ του ρόλου του ωσ του κφριου χρθματοδότθ τθ κυπριακισ οικονομίασ.  

 

Κυρίεσ και κφριοι, 

 

Κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δϊδεκα μθνϊν, πιραμε εκτεταμζνα μζτρα με ςτόχο τθ ςτρατθγικι 

επανατοποκζτθςθ του υγκροτιματοσ, τθν αναδιάρκρωςθ των εργαςιϊν του, τθ μείωςθ των 

λειτουργικϊν εξόδων και τθ βελτίωςθ τθσ επικερδότθτασ. Θ ενςωμάτωςθ των εργαςιϊν τθσ πρϊθν Λαϊκισ 

Σράπεηασ ολοκλθρϊκθκε τον Ιοφνιο που μόλισ πζραςε. Σο δίκτυο καταςτθμάτων τθσ Σράπεηασ μειϊκθκε 

ςτα 130 από ςφνολο 203 ςτα τζλθ του 2012. Σα ζξοδα προςωπικοφ μετά τθν εκελοντικι αφυπθρζτθςθ και 

τθ μείωςθ μιςκϊν εκτιμάται ότι κα μειωκοφν κατά 35% ςε ετιςια βάςθ. Ο λόγοσ εξόδων-εςόδων για το 

εξάμθνο που ζλθξε ςτισ 30 Ιουνίου του 2014 μειϊκθκε ςτο 38%, ςε ςφγκριςθ με 46% το Δεκζμβριο του 

2013, ενϊ ςθμειϊκθκε κετικι κερδοφορία.  υγκεκριμζνα, τα κζρδθ μετά τθ φορολογία, τισ προβλζψεισ 

για απομείωςθ δανείων, τα ζξοδα αναδιάρκρωςθσ και τισ μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ, για το 

εξάμθνο που ζλθξε ςτισ 30 Ιουνίου 2014, τα οποία αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ, ανιλκαν ςτο €81 

εκατομμφρια.  

 

Θ δθμιουργία και ςυνεχισ αναβάκμιςθ τθσ Διεφκυνςθσ Αναδιάρκρωςθσ και Ανάκτθςθσ Χρεϊν ζχει ιδθ 

επιφζρει ουςιαςτικι αλλαγι ςτον τρόπο με τον οποίο θ Σράπεηα διαχειρίηεται το χαρτοφυλάκιο των μθ 

εξυπθρετουμζνων δανείων τθσ. Ο αρικμόσ εξειδικευμζνου προςωπικοφ που ςτελεχϊνουν τθ Διεφκυνςθ 

Αναδιάρκρωςθσ και Ανάκτθςθσ Χρεϊν ςχεδόν τριπλαςιάςτθκε, ενϊ τθν υπθρεςία ζχουν ενιςχφςει με τισ 

γνϊςεισ και εμπειρίεσ τουσ ειδικοί από το εξωτερικό. Σο φψοσ των δανείων υπό τθ διαχείριςθ τθσ 

Διεφκυνςθσ ξεπερνά τα €11 δισ, ενϊ υπάρχουν τϊρα εξειδικευμζνεσ μονάδεσ πλιρωσ προςθλωμζνεσ ςτο 

ςτόχο τουσ για τθν αναδιάρκρωςθ και διαχείριςθ των διαφόρων κατθγοριϊν δανείων πελατϊν, ιδιωτϊν 

και επιχειριςεων προςφζροντασ εξατομικευμζνεσ λφςεισ ςε κάκε πελάτθ. 
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Θ διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων απαιτεί τθν αποτελεςματικι ςυνεργαςία μεταξφ  

τράπεηασ και πελάτθ. τόχοσ είναι, από τθ μια να καλφψουμε αςφαλϊσ τθν Σράπεηα, και από τθν άλλθ να 

προςτατεφςουμε και να ςτθρίξουμε τουσ βιϊςιμουσ πελάτεσ μασ. Θ προςζγγιςθ μασ είναι εκ των 

πραγμάτων εντατικι.  Επιδιϊκουμε τθ διαςπορά του κινδφνου και τθν αναδιάρκρωςθ του χαρτοφυλακίου 

μασ με τρόπο που να μπορεί δυνθτικά να αποδίδει τθ μζγιςτθ δυνατι πιςτολθπτικι αξιολόγθςθ ςτθν 

Σράπεηα υπό κανονικζσ ςυνκικεσ.  

 

Θ Σράπεηα, εκεί όπου ιταν δυνατό, προχϊρθςε ςτθν απομόχλευςθ του χαρτοφυλακίου τθσ με 

αποφαςιςτικότθτα και μεκοδικότθτα, πωλϊντασ ςτοιχεία ενεργθτικοφ μθ κφριων δραςτθριοτιτων 

περιλαμβανομζνων των εργαςιϊν ςτθν Ουκρανία, τθσ επζνδυςθσ ςτθ Ρουμανικι Banca Transilvania, και 

δανείου  ςτθ ερβία. Σον Ιοφνιο που μόλισ πζραςε, θ κυπριακι Κυβζρνθςθ προζβθ ςτθν πρόωρθ μερικι 

αποπλθρωμι, φψουσ €950 εκατομμυρίων, του κρατικοφ ομολόγου που εκδόκθκε από τθν Κυπριακι 

Δθμοκρατία.  

 

Ωσ αποτζλεςμα, τα ίδια κεφάλαια ιδιοκτθτϊν τθσ Σράπεηασ διαμορφϊκθκαν ςε €2,7 δισ ςτισ 30 Ιουνίου 

2014 και ο δείκτθσ Κεφαλαίου Κοινϊν Μετοχϊν Κατθγορίασ 1 αυξικθκε ςτο 11,3% ςε ςχζςθ με 10,6% ςτισ 

31 Μαρτίου 2014.  Ο δείκτθσ Κεφαλαίου Κοινϊν Μετοχϊν Κατθγορίασ 1 αυξικθκε κατά 70 μονάδεσ βάςθσ 

λόγω τθσ κερδοφορίασ του δευτζρου τριμινου θ οποία επθρεάςκθκε κετικά από το κζρδοσ από τθν 

πϊλθςθ μθ κφριων δραςτθριοτιτων και τθν πρόωρθ αποπλθρωμι του κρατικοφ ομολόγου.   

 

Σαυτόχρονα, οι ςυνεχείσ και επίμονεσ προςπάκειεσ τθσ Σράπεηασ για βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ, 

ζχουν αποφζρει καρποφσ.  Μετά τθν απορρόφθςθ τθσ Λαϊκισ και του δανειςμοφ τθσ από τον ELA φψουσ 

€9 δισ, ο ςυνολικόσ δανειςμόσ από τον ELA ανιλκε ςτα €11,1 δισ ςτισ 30 Ιουνίου 2013. Μετά τθν ζξοδό τθσ 

από το κακεςτϊσ εξυγίανςθσ ςτισ 30 Ιουλίου 2013 και αφοφ ζγινε αποδεκτό αντιςυμβαλλόμενο πιςτωτικό 

ίδρυμα για πράξεισ νομιςματικισ πολιτικισ, θ Σράπεηα άντλθςε χρθματοδότθςθ φψουσ €1,4 δισ από τθν 

Ευρωπαϊκι Κεντρικι Σράπεηα και μείωςε το δανειςμό από τον ELA ςε €8,8 δισ ςτισ 30 Ιουνίου 2014.  

υνολικά, μεταξφ Απριλίου 2013 και Ιουνίου 2014, θ Σράπεηα κατόρκωςε να μειϊςει το δανειςμό τθσ από 

το Ευρωςφςτθμα, πετυχαίνοντασ ταυτόχρονα να απορροφιςει μια ςθμαντικι μείωςθ ςτισ κατακζςεισ.  

 

ε ό,τι αφορά ςτισ κατακζςεισ, είναι ενκαρρυντικό το γεγονόσ ότι παρατθρείται ςτακεροποίθςθ. Οι 

πελατειακζσ εκροζσ από τθν Σράπεηα ςτθν Κφπρο μειϊκθκαν ςθμαντικά κατά το δεφτερο εξάμθνο του 

2013 και κατά το 2014. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Σράπεηα κατζγραψε ειςροζσ κατακζςεων κατά το 

δεφτερο τρίμθνο του 2014 παρά τθν κατάργθςθ όλων των εςωτερικϊν περιοριςτικϊν μζτρων ςτισ 

τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ και τθ ςταδιακι αποδζςμευςθ των δεςμευμζνων κατακζςεων νωρίτερα από ότι 

προνοοφςε το χζδιο Αναδιάρκρωςθσ. τισ 27 Αυγοφςτου 2014 παρζμεναν δεςμευμζνεσ περίπου €900 

εκατομμφρια κατακζςεισ. Οι κατακζςεισ αυτζσ κα αποδεςμευτοφν ςταδιακά με τθ λιξθ τουσ μζχρι τον 

Ιανουάριο 2015. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, θ ςυμπεριφορά των κατακετϊν με δεςμευμζνεσ κατακζςεισ ιταν 

πολφ ικανοποιθτικι, με το ποςοςτό των κατακζςεων που αποδεςμεφτθκαν και παραμζνουν ςτθν Σράπεηα 

να παραμζνει ςε πολφ ικανοποιθτικά  επίπεδα.     

 

Παρά τθ βελτίωςθ πρζπει να πω, θ ρευςτότθτα τθσ Σράπεηασ παραμζνει ςθμαντικά εξθρτθμζνθ από 

χρθματοδότθςθ μζςω του ευρωςυςτιματοσ. Αυτό είναι μεν ανθςυχθτικό από μόνο του, αλλά αποτελεί 

τθν αναπόφευκτθ ςυνζπεια τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ τράπεηασ με ίδια μζςα και τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ 

Λαϊκισ Σράπεηασ ςτθν Σράπεηα Κφπρου.  
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Κυρίεσ και κφριοι, 

 

Θ Χϊρα μασ  ζχει διανφςει μεγάλθ απόςταςθ αφότου ξεκίνθςε θ κρίςθ και πζτυχε πολλά. Παραμζνουν 

όμωσ μεγάλεσ προκλιςεισ. 

 

Σο Πρόγραμμα Οικονομικισ Προςαρμογισ εφαρμόηεται ςτακερά και ςυςτθματικά και οι αντίςτοιχοι 

ςτόχοι ανά περίοδο υλοποιοφνται κατά το μζγιςτο. Οι επιδόςεισ τθσ οικονομίασ το 2013 ιταν καλφτερεσ 

από ότι αρχικά αναμενόταν και τόςο θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι όςο και το Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο 

ανακεϊρθςαν προσ τα πάνω τισ προβλζψεισ τουσ για το 2014, ενϊ κα ςυνεχιςκοφν οι ςυνκικεσ φφεςθσ. 

 

Ο χρθματοοικονομικόσ τομζασ παρουςιάηει ςτακεροποίθςθ, ενϊ ςτο δθμοςιονομικό τομζα υλοποιικθκαν 

ςθμαντικά μζτρα περιςυλλογισ και ορκολογιςτικισ διαχείριςθσ. θμαντικζσ διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ 

βρίςκονται ςε διαδικαςία εφαρμογισ και οι αρχζσ παραμζνουν δεςμευμζνεσ για τθν πλιρθ και ζγκαιρθ 

εφαρμογι του Προγράμματοσ Οικονομικισ Προςαρμογισ. Είναι μζςα ςε αυτό το πλαίςιο που θ κυπριακι 

Κυβζρνθςθ πζτυχε τθν ζκδοςθ και διάκεςθ πενταετοφσ ομολόγου ςτισ διεκνείσ αγορζσ με ευνοϊκό 

επιτόκιο. 

 

Εξίςου ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι ςτθν Ευρϊπθ, θ διαχείριςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ αποδίδει πια 

καρποφσ. Οι ςθμαντικζσ αλλαγζσ που λαμβάνουν χϊρα ςτθ διαδικαςία αναςχεδιαςμοφ ουςιαςτικά τθσ 

Ευρωηϊνθσ, και θ εξζλιξθ του εποπτικοφ πλαιςίου, περιλαμβανομζνων των μζτρων προσ οικοδόμθςθ τθσ 

τραπεηικισ ζνωςθσ, ζχουν ουςιαςτικι και καταλυτικι επίδραςθ ςτθν αντίλθψθ περί ςτακερότθτασ και 

διαχείριςθσ τθσ κρίςθσ ςτισ χϊρεσ μζλθ ξεχωριςτά. 

 

Θ Κφπροσ εξακολουκεί να απολαμβάνει ςθμαντικά πλεονεκτιματα περιλαμβανομζνων τθσ ιδιότθτασ τθσ 

ωσ πλιρουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ευρωηϊνθσ, τθσ ςτρατθγικισ τθσ τοποκεςίασ και τθσ 

αποδεδειγμζνθσ ελαςτικότθτασ του οικονομικοφ τθσ ςυςτιματοσ. Αυτά τα πλεονεκτιματα είναι που 

υποςτθρίηουν τθν ανκεκτικότθτα του τομζα διεκνϊν δραςτθριοτιτων.  

 

Θ Κφπροσ παραμζνει ακόμα ζνασ ελκυςτικόσ τουριςτικόσ προοριςμόσ με ςθμαντικζσ προοπτικζσ, ενϊ  

κετικι προοπτικι για τθν κυπριακι οικονομία προδιαγράφει επίςθσ θ δυνατότθτα ανάπτυξθσ του τομζα 

φυςικοφ αερίου.     

  

Σαυτόχρονα, όμωσ, θ Κφπροσ ςυνεχίηει να αντιμετωπίηει μεγάλεσ  προκλιςεισ. Σο δθμόςιο χρζοσ τθσ 

χϊρασ παραμζνει ψθλό ςε ςχζςθ με το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν. Σαυτόχρονα, το φψοσ του ιδιωτικοφ 

χρζουσ ςε ςχζςθ με το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν επίςθσ παραμζνει εξαιρετικά ψθλό και θ 

απομόχλευςθ, που είναι ζνα από τα ηθτοφμενα, ενδεχομζνωσ να πάρει περιςςότερο χρόνο από ότι 

αναμζνεται. Σα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια ανιλκαν ςε νζα ψθλά επίπεδα και εγκυμονοφν ςοβαροφσ 

κινδφνουσ για το τραπεηικό ςφςτθμα και για τθν οικονομία ευρφτερα.  

 

Η δουλειά μασ δεν ζχει ακόμα τελειώςει! 

 

τον τραπεηικό τομζα υπάρχουν ιδιαίτερεσ προκλιςεισ που κα πρζπει να αντιμετωπιςκοφν 

αποτελεςματικά ϊςτε να διαςφαλίηονται θ μακροπρόκεςμθ βιωςιμότθτα των τραπεηϊν και οι 

δυνατότθτεσ τουσ να χρθματοδοτοφν τθν οικονομικι δραςτθριότθτα. Οι προκλιςεισ αυτζσ αφοροφν 
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κυρίωσ τα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια, τθν επάρκεια των κεφαλαιακϊν πόρων, και τθ διαδικαςία 

αναδιάρκρωςθσ. 

 

Θ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων αποτελεί 

προχπόκεςθ για τθν ενδυνάμωςθ των ιςολογιςμϊν των τραπεηικϊν ιδρυμάτων. Θ πρόοδοσ ςε αυτό τον 

τομζα πρζπει να πω, είναι αργι, παρά το πλαίςιο διαχείριςθσ κακυςτεριςεων που κακόριςε θ Κεντρικι 

Σράπεηα και παρά τισ δομζσ και διαδικαςίεσ που δθμιοφργθςαν οι τράπεηεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ 

ςχετικισ Οδθγίασ. Οι αργοί ρυκμοί με τουσ οποίουσ αντιμετωπίηεται το πρόβλθμα των μθ 

εξυπθρετοφμενων δανείων είναι αποτζλεςμα κυρίωσ τθσ απουςίασ ενόσ ιςοηυγιςμζνου πλαιςίου κινιτρων 

για τουσ δανειολιπτεσ και τουσ δανειςτζσ τουσ, ϊςτε  να μποροφν να βρίςκουν αμοιβαία αποδεκτζσ 

λφςεισ μζςω διαπραγματεφςεων. Θ ςθμαςία ενόσ αποτελεςματικοφ και αποδοτικοφ πλαιςίου εκποιιςεων 

είναι αδιαμφιςβιτθτθ.    

 

Θ ανακεφαλαιοποίθςθ των τραπεηικϊν ιδρυμάτων ζγινε ςτθ βάςθ ανεξάρτθτων αξιολογιςεων. Όμωσ, 

δεδομζνου του μεγάλου βακμοφ αβεβαιότθτασ που επικρατεί αυτι τθν ςτιγμι ςτθν οικονομία, και 

δεδομζνου ακόμα τθσ διαδικαςίασ των αςκιςεων προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων (stress test)  ςε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο που βρίςκεται ςε εξζλιξθ, επιβάλλεται θ περαιτζρω ενίςχυςθ των κεφαλαιακϊν 

πόρων των τραπεηϊν ϊςτε να διαςφαλίηεται θ επαρκισ αντιμετϊπιςθ αρνθτικϊν εξελίξεων. 

Αυτό με φζρνει ςτο ηιτθμα τθσ κεφαλαιακισ μασ κζςθσ. 

 

Σα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια ςτθν Σράπεηα Κφπρου, ςφμφωνα με το νζο οριςμό τθσ Κεντρικισ Σράπεηασ, 

ανιλκαν ςτο 58% ςτα τζλθ Ιουνίου ςε ςφγκριςθ με 53% ςτα τζλθ Δεκεμβρίου 2013 και ςε ςφγκριςθ με 

46% ςτο τραπεηικό ςφςτθμα ςυνολικά. θμαντικό μζροσ του ιςολογιςμοφ των μθ εξυπθρετοφμενων 

δανείων αποτελείται από εξαςφαλίςεισ ακινιτων. Σο γεγονόσ ότι οι τιμζσ των ακινιτων ςυνεχίηουν να 

μειϊνονται ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ ςτατιςτικοφσ δείκτεσ τθσ Κεντρικισ Σράπεηασ, προςκζτει 

περαιτζρω αβεβαιότθτα και ςτρεσ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα. Θ οποιαδιποτε ανάγκθ αφξθςθσ των 

προβλζψεων επιςφαλϊν δανείων κα περιορίηει ςθμαντικά τθν κερδοφορία του υγκροτιματοσ, με τθ 

δυνατότθτα αφξθςθσ των κεφαλαιακϊν αποκεμάτων τθσ Σράπεηασ περιοριςμζνθ. 

 

Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ και δεδομζνθσ ακόμα τθσ αβεβαιότθτασ που ςυνεχίηει να επικρατεί τόςο 

ςτο εςωτερικό μακροοικονομικό περιβάλλον όςο και ςτο εξωτερικό, θ ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ βάςθσ 

τθσ Σράπεηασ και θ μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ από χρθματοδότθςθ μζςω του ευρωςυςτιματοσ, αποτελοφν 

πρωτεφοντεσ και αναγκαίεσ ενζργειεσ. 

 

Αναμφίβολα θ αφξθςθ κεφαλαίου κα ενιςχφςει τθν κεφαλαιακι επάρκεια τθσ Σράπεηασ και κα βελτιϊςει 

τθ ρευςτότθτά τθσ.  Θ αφξθςθ κεφαλαίου κα ενιςχφςει το δείκτθ Κεφαλαίου Κοινϊν Μετοχϊν Κατθγορίασ 

1 (χωρίσ μεταβατικζσ διατάξεισ) ςτο 15,1%, που ςυγκρίνεται πολφ ευνοϊκά ςε ςχζςθ με άλλεσ ευρωπαϊκζσ 

τράπεηεσ.  

 

Αυτι θ ενίςχυςθ ςτθν κεφαλαιακι επάρκεια τθσ Σράπεηασ είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ γιατί δθμιουργεί 

επιπρόςκετεσ κεφαλαιακζσ εφεδρείεσ ζναντι του βαςικοφ δείκτθ 8% τον οποίο θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι 

Σράπεηα  κα χρθςιμοποιιςει ςτο βαςικό ςενάριο των πανευρωπαϊκϊν test αντοχισ του ερχόμενου 

Οκτωβρίου.    
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Θ ςθμαντικι και αναγκαία ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Σράπεηασ θ οποία κα προκφψει 

ςυνεπεία τθσ αφξθςθσ κεφαλαίου, και θ βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ, κα προςδϊςει μεγαλφτερθ 

αυτοπεποίκθςθ ςτθν κατακετικι μασ βάςθ και ενδεχομζνωσ να επιτρζψει ςτθν τράπεηα να αντλιςει 

χρθματοδότθςθ με ικανοποιθτικοφσ όρουσ από τισ διεκνείσ αγορζσ.   

 

Ωσ εκ τοφτου, κρίνουμε, με απόλυτθ ειλικρίνεια, ότι το κακαρό αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ κεφαλαίου κα 

αποτελζςει ζνα εξαιρετικά κετικό γεγονόσ, τόςο για τθν Σράπεηα μασ, όςο και για τθ ςτακερότθτα του 

τραπεηικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ ευρφτερα. Ζρχεται ςε μια ςυγκυριακι χρονικι ςτιγμι όπου οι ςυνκικεσ 

ςτισ διεκνείσ αγορζσ χριματοσ είναι ακόμα ευνοϊκζσ και πριν τα test αντοχισ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ 

Σράπεηασ. Θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ αφξθςθσ κεφαλαίου κα ενδυναμϊςει τθν Σράπεηα και κα τθσ 

επιτρζψει να ςυνεχίςει ςτθν πορεία αναδιάρκρωςθσ του ιςολογιςμοφ τθσ, τθσ απομόχλευςθσ του 

δανειακοφ τθσ χαρτοφυλακίου και τθσ επανατοποκζτθςθσ των εργαςιϊν τθσ με πρωταρχικι εςτίαςθ τθν 

εγχϊρια κυπριακι οικονομία. 

 

Θ αφξθςθ κεφαλαίου αποτελείται από τρεισ φάςεισ. Θ πρϊτθ φάςθ, τθσ ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ 

ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία. Θ δεφτερθ φάςθ, του καλοφμενου claw back το οποίο ζκετε ουςιαςτικά τθν 

ιδιωτικι τοποκζτθςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ ςε ανοικτι προςφορά προσ τουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ, μζχρι 

20% τθσ αφξθςθσ κεφαλαίου, επίςθσ ολοκλθρϊκθκε.  Θ τρίτθ φάςθ αφορά ςε δθμόςια προςφορά προσ 

τουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ για επιπρόςκετο ποςό φψουσ €100 εκατομμυρίων ςτθν ίδια τιμι τθσ 

ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ και χωρίσ περιοριςμοφσ για ελάχιςτο ποςό €100 χιλιάδων που ίςχυε ςτθ φάςθ του 

claw back.        

 

Θ ςυμμετοχι επενδυτϊν ςτθν πρϊτθ φάςθ τθσ αφξθςθσ κεφαλαίου ιταν πολφ ενκαρρυντικι. Σο μίγμα 

των επενδυτϊν το οποίο προζκυψε από τθ διαδικαςία ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ, δε διαφζρει από το μίγμα 

επενδυτϊν που ςυμμετείχε ςτθν πρόςφατθ αφξθςθ κεφαλαίων των ελλθνικϊν τραπεηϊν. Αντανακλά δε τθ 

ςυγκεκριμζνθ φάςθ αναδιάρκρωςθσ τθν οποία διζρχεται θ Σράπεηα ςτο παρόν ςτάδιο. τθν περίπτωςθ 

τθσ Σράπεηασ Κφπρου ςυγκεκριμζνα, αναφζρω ωσ μια ιδιαίτερα κετικι εξζλιξθ τθ ςυμμετοχι τθσ 

Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ ςτθν αφξθςθ κεφαλαίου. Θ ςθμαντικι ςυμμετοχι 

διεκνϊν επενδυτϊν, όπωσ του Wilbur Ross, αποτελεί ψιφο εμπιςτοςφνθσ προσ τθν Σράπεηα Κφπρου και 

τθν κυπριακι οικονομία. 

 

Θ τελικι απόφαςθ για τθ νζα αφξθςθ κεφαλαίου πάρκθκε από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ.  

Δεν ιταν εφκολθ απόφαςθ. Ηυγίηοντασ όμωσ όλα τα δεδομζνα και παραμζτρουσ, και λαμβάνοντασ υπόψθ 

τισ ιδιαίτερεσ προκλιςεισ που υπάρχουν μπροςτά μασ, τουσ κινδφνουσ που διατρζχει θ οικονομία και τθν 

αβεβαιότθτα του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ, δεν ζχω καμιά αμφιβολία ότι πιραμε τθν  ςωςτι απόφαςθ.   

 

Κυρίεσ και κφριοι, 

 

Μόλισ πριν από ζνα χρόνο το μζλλον τθσ Σράπεηασ πρόβαλλε εξαιρετικά αβζβαιο, το πρόβλθμα των μθ 

εξυπθρετοφμενων δανείων διογκωνόταν ςυνεχϊσ και επικίνδυνα και θ χρθματοδότθςθ τθσ Σράπεηασ 

εξαρτάτο  ςε υπζρμετρο βακμό από το Ευρωςφςτθμα. ιμερα, ζνα χρόνο μετά, θ κατάςταςθ είναι πολφ 

διαφορετικι. Θ κατάςταςθ μζςα ςτθν οποία βριςκόμαςτε απζχει ακόμα πολφ από ότι κα μπορεί να 

κεωρθκεί κανονικι, και αντιμετωπίηουμε ακόμα δφςκολεσ προκλιςεισ. Όμωσ, με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

αφξθςθσ κεφαλαίου, θ Σράπεηα κα καταςτεί ςε μια από τισ καλφτερα κεφαλαιοποιθμζνεσ τράπεηεσ ςτθν 

Ευρϊπθ. Θ ρευςτότθτα τθσ Σράπεηασ κα βελτιωκεί περαιτζρω και κα μασ επιτρζψει να μειϊςουμε τθν 
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εξάρτθςθ μασ από το Ευρωςφςτθμα. Οι κατακζςεισ τθσ Σράπεηασ ςτακεροποιοφνται και ενϊ τα μθ 

εξυπθρετοφμενα δάνεια βρίςκονται ακόμα ςε εξαιρετικά ψθλά επίπεδα, θ αφξθςι τουσ επιβραδφνεται 

αιςκθτά. 

 

Κυρίεσ και κφριοι, 

 

Θ ευρωςτία τθσ Σράπεηασ και θ δυνατότθτά τθσ να ανταποκρικεί ςτον κφριο τθσ ρόλο, που είναι θ 

χρθματοδότθςθ τθσ κυπριακισ οικονομίασ, εξαρτάται από τθν ποιότθτα του ιςολογιςμοφ τθσ, τθν 

επάρκεια και το βάκοσ τθσ κεφαλαιακισ τθσ βάςθσ και τθν ζκταςθ των προςβάςεων τθσ ςε πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ.  

 

Ζχουμε διανφςει πολφ δρόμο μζχρι εδϊ, και ζχουμε ακόμα πολφ δρόμο μπροςτά μασ. Μποροφμε όμωσ 

ςιμερα με ικανοποίθςθ να προςβλζπουμε ςτο μζλλον με περιςςότερθ αιςιοδοξία και πίςτθ. 


