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Κπξίεο θαη θύξηνη, εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, θπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, θαιή ζαο
εκέξα.
Όπσο θαη ζε πξνεγνύκελα έηε, νη ηνπνζεηήζεηο κνπ ζα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα
θαη ζα ππάξρεη ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιώζζα κέζσ αθνπζηηθώλ γηα
όπνηνλ ελδηαθέξεηαη. Αληίγξαθν ηεο νκηιίαο κνπ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
πγθξνηήκαηνο ζε ιίγα ιεπηά.
Απηή είλαη ε πέκπηε θνξά πνπ ζηέθνκαη ελώπηνλ ησλ κεηόρσλ καο ζε γεληθή
ζπλέιεπζε, αθόηνπ αλέιαβα ηνλ δύζθνιν απηό ξόιν λα εγεζώ ηνπ πγθξνηήκαηνο,
πξηλ από ζρεδόλ ηξία ρξόληα.
Έρνπκε ζεκεηώζεη ζεκαληηθή πξόνδν από ηηο δύζθνιεο κέξεο ηνπ 2013 θαη ε
Σξάπεδα βξίζθεηαη ζε ζαθώο βειηησκέλε ζέζε. Αιιά πξέπεη επίζεο λα
αλαγλσξίζνπκε όηη παξακέλνπλ αξθεηά ηα νπνία πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα
νινθιεξσζεί ε πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε πνξεία καο,

βήκα πξνο βήκα, γηα

αλάθηεζε ηεο ηζρπξήο καο ζέζεο.
Όπσο θαη ηηο πξνεγνύκελεο θνξέο ζα ήζεια λα μεθηλήζσ ηελ νκηιία κνπ
δηαβεβαηώλνληαο εζάο, ηνπο κεηόρνπο καο, όηη εκείο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ε
Γηνίθεζε, θαζώο θαη όιν ην πξνζσπηθό ηεο Σξάπεδαο, παξακέλνπκε αθνζησκέλνη
ζηελ πξνζπάζεηα αλνηθνδόκεζεο ελόο νηθνλνκηθά πγηνύο, αμηόπηζηνπ θαη αζθαινύο
νξγαληζκνύ.
Σα ηειεπηαία ηξία ρξόληα ην πγθξόηεκα ελδπλακώλεηαη κε ζηαζεξνύο ξπζκνύο θαη
ζήκεξα είλαη αδηακθηζβήηεηα έλαο πην νηθνλνκηθά αζθαιήο νξγαληζκόο. Απηή ε
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εκθαλήο βειηίσζε δελ ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ απμαλόκελε
εκπηζηνζύλε πνπ επηδεηθλύνπλ πξνο ηελ Σξάπεδα νη πειάηεο καο, θαη νύηε ζα
κπνξνύζε λα επηηεπρζεί ρσξίο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη κε αθνζίσζε όιν ην
πξνζσπηθό καο – είκαζηε ηδηαίηεξα επγλώκνλεο πξνο ηνπο πειάηεο καο, ηνπο
επόπηεο καο, ηνπο κεηόρνπο καο θαη ηνπο ππαιιήινπο καο γηα ηε ζπλερηδόκελε
ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ζε απηό ην έξγν.
Θα ήζεια επίζεο λα επσθειεζώ μαλά ηεο επθαηξίαο πνπ κνπ πξνζθέξεηαη ζήκεξα
γηα λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζέλα από εζάο γηα ηελ ππνκνλή ζαο, θαζώο θαη γηα ηε
ζπλερηδόκελε ππνζηήξημή ζαο ζηνλ αγώλα καο. Δθηηκνύκε ηελ εκπηζηνζύλε ζαο, θαη
πην ζεκαληηθά, ηε ζπλερηδόκελε ππνκνλή ζαο. Η ππνκνλή απηή πνπ καο
επηδεηθλύεηε, είλαη ηδηαίηεξα εππξόζδεθηε θαζώο θάλνπκε έλα-έλα όια ηα αλαγθαία
θαη ζηνρεπκέλα βήκαηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο θαη ηεο
αμίαο ηεο Σξάπεδαο, θαζώο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ θαη ησλ
δνκώλ ειέγρνπ.
Ο Γξ. Ackermann έρεη θαιύςεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη έρεη πξνβεί ζε
ζεκαληηθά ζρόιηα ζρεηηθά κε ην καθξννηθνλνκηθό πιαίζην θαη κε ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρεδίσλ καο γηα ην κέιινλ.
Ο πξσηαξρηθόο ζηόρνο ζήκεξα είλαη λα ζέζνπκε ελώπηνλ ησλ κεηόρσλ καο, νη
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ 2015. Αιιά πξηλ ηνλίζσ ηα ζεκαληηθά ζεκεία γηα ηα
Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ηνπ 2015, ζα ήζεια λα αδξάμσ απηή ηελ επθαηξία θαη λα
ζαο αλαθέξσ, ελ ζπληνκία, ηελ πξόνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
1000 εκεξώλ από ηελ εμπγίαλζε θαη αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο.

ΠΡΟΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΣΙΓΜΗ– 1000 ημέρες
Έκθαζε ζηελ Κεθαιαηαθή Ιζρύ
Σν ζεκέιηα ηεο θάζε ηξάπεδαο είλαη ε θεθαιαηαθή ηεο βάζε, ε πνηόηεηα ησλ
θεθαιαίσλ θαη ε θαηαλόεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο θύζεο ησλ θηλδύλσλ πνπ
ζηεξίδνληαη από απηά ηα θεθάιαηα. Απηή ε ζεκειηώδεο αξρή έρεη απνηειέζεη ζεκείν
έκθαζεο γηα εκάο ζηελ Σξάπεδα Κύπξνπ.
Η Σξάπεδα δηαηεξεί πςειό δείθηε Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 (CET1).
Όηαλ μεθηλήζακε ηελ πνξεία καο ζηα ηέιε ηνπ 2013 κε ηνλ δείθηε CET1 λα αλέξρεηαη
ζε κόιηο 10,4%, απνθαζίζακε άκεζα όηη ν δείθηεο απηόο έπξεπε λα ελδπλακσζεί.

2

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2014, αληιήζακε €1 δηο λέα θεθάιαηα από πςεινύ θύξνπο
δηεζλείο ζεζκηθνύο επελδπηέο. Ωο ππελζύκηζε, απηή ε επέλδπζε απνηειεί ηε
κεγαιύηεξε άκεζε μέλε επέλδπζε πνπ έρεη γίλεη πνηέ ζηελ Κύπξν. Απνηέιεζε
νξόζεκν γηα ηελ Σξάπεδα θαη αδηακθηζβήηεηα γηα ηε ρώξα. Η θεθαιαηαθή απηή
ελίζρπζε επέηξεςε ζηε Σξάπεδα λα πεξάζεη κε επηηπρία ηε πλνιηθή Αμηνιόγεζε ηεο
Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη λα επηθπξώζεη ηε βησζηκόηεηά ηεο. Έθηνηε
δηαηεξνύκε ηνλ δείθηε CET1 πάλσ από 14%. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο απόςεηο ησλ
επόπησλ καο ζηνλ Δληαίν Δπνπηηθό Μεραληζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δηήζηαο
Γηαδηθαζίαο Αμηνιόγεζεο ζεσξνύκε όηη ην ύςνο ηνπ CET1 είλαη ηθαλνπνηεηηθό γηα λα
ζηεξίμεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο Σξάπεδαο.
Η έγθαηξε έκθαζε πνπ δόζεθε ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο
Σξάπεδαο έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηε βειηίσζε ηεο εκπηζηνζύλεο πνπ επηδεηθλύνπλ
νη πειάηεο, νη κέηνρνη θαη νη επνπηηθέο αξρέο πξνο ηελ Σξάπεδά καο. Απνηέιεζε
επίζεο εμαηξεηηθά ζεκαληηθό παξάγνληα ζηε δεκηνπξγία δπλαηόηεηαο κείσζεο ηνπ
θηλδύλνπ ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο Σξάπεδαο – ζα έρεηε πξνζέμεη όηη ν ηζνινγηζκόο είλαη
θαηά €8 δηο κηθξόηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013.
Ο δείθηεο CET1 αλήιζε ζε 14,4% ζηηο 30 Ινπλίνπ 2016 θαη γεληθά ζπγθξίλεηαη επάμηα
κε Δπξσπατθέο ηξάπεδεο. Η έληαζε ηνπ θηλδύλνπ ζηελ θεθαιαηαθή καο βάζε, ε
νπνία επηκεηξείηαη ζπγθξίλνληαο ηα ζηαζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ην κέγεζνο
ηνπ ηζνινγηζκνύ, ζεσξείηαη πςειή γηα ηα Δπξσπατθά δεδνκέλα θαη απνηειεί
επηπιένλ έλδεημε ηνπ ζπλεηνύ ύςνπο θεθαιαίσλ έλαληη ηνπ ύςνπο ησλ θηλδύλσλ πνπ
εκπεξηέρνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο Σξάπεδαο.
Η Σξάπεδα Κύπξνπ δηαηεξεί ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θεθαιαίνπ θνηλώλ κεηνρώλ γηα
λα ζηεξίμεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ αλακέλεη λα πξνθύςεη αλάγθε
άληιεζεο επηπξόζζεησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Παξόια απηά, όπσο είλαη άιισζηε
αλακελόκελν, εμεηάδνπκε ζπλερώο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα βειηησζεί ε
απόδνζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ κεηόρσλ ηεο Σξάπεδαο, θαζώο θαη ε ρξεκαηνδόηεζε
ηνπ ηζνινγηζκνύ καο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, θαη θαζώο ε Σξάπεδα επηζηξέθεη ζηελ
νκαιόηεηα, εμεηάδνπκε πξνζερηηθά ηελ πηζαλόηεηα έθδνζεο Γεπηεξνβάζκηνπ
Κεθαιαίνπ γηα λα εληζρύζνπκε ηελ επξσζηία ηνπ ηζνινγηζκνύ καο θαη ηελ
θεθαιαηαθή καο βάζε. Απηή είλαη άιιε κηα ζεηηθή θαη ζηνρεπκέλε ελέξγεηα ζηελ
πνξεία αλάθακςεο ηεο Σξάπεδάο καο.
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Γηεζλήο Απήρεζε
Η πξνεγνύκελε ζηξαηεγηθή ηεο Σξάπεδαο γηα επέθηαζε ζε αγνξέο εθηόο Κύπξνπ
έρεη απνδεηρζεί αλεπηηπρήο. Μέρξη πξόζθαηα ν ελαπνκέλσλ θίλδπλνο από απηέο ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ζην εμσηεξηθό απνηεινύζε ζεκαληηθό θίλδπλν γηα ηελ Σξάπεδά καο.
Η ζηξαηεγηθή καο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 1000 εκεξώλ ήηαλ «πξξίθλσζε
γηα Δλδπλάκσζε» κέζσ ηεο ζηνρεπκέλεο πώιεζεο κε θύξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
ηεο έθζεζεο καο ζην εμσηεξηθό. Έρνπκε πιένλ αληηζηξέςεη ζεκαληηθά ηε ζηξαηεγηθή
πνπ εθαξκόζακε ζην παξειζόλ θαη έρνπκε πσιήζεη δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ έθζεζή
καο ζηε Ρσζία, ηελ Οπθξαλία, ηε Ρνπκαλία, ηε εξβία, ηελ Διιάδα θαη άιιεο ρώξεο.
Έρνπκε επαλαπαηξίζεη θεθάιαηα θαη ξεπζηόηεηα, θαη έρνπκε επαλεζηηάζεη ηελ
πξνζνρή ηεο δηεύζπλζεο ζηελ Κύπξν. Μέζσ ησλ πσιήζεσλ απηώλ επηηύρακε
κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαηά πεξίπνπ 4.000 θαηά ηελ πεξίνδν
απηή θαη, παξόιν πνπ ππάξρεη ελαπνκείλνπζα έθζεζε ζην εμσηεξηθό, ε νπνία
αλακέλεηαη λα κεησζεί ζηαδηαθά, θακία έθζεζε κεκνλσκέλα δελ απνηειεί ζνβαξό
θίλδπλν γηα ην πγθξόηεκα.
Πιένλ εζηηάδνπκε ζηελ ελίζρπζε ηεο δπλαηόηεηάο καο γηα ζηήξημε ηεο Κππξηαθήο
νηθνλνκίαο θαη ζηελ ππνζηήξημε επαγγεικαηηώλ κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο καο ζην
Ηλσκέλν Βαζίιεην. Η ζηξαηεγηθή καο είλαη απιή θαη επηθεληξώλεηαη μερσξηζηά ζηελ
Κύπξν θαη ζηηο θαηά πνιύ κηθξόηεξεο θεθαιαηαθά απηόλνκεο δξαζηεξηόηεηέο καο
ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην.
Ο Γξ. Ackermann έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηα δηεζλή νηθνλνκηθά δξώκελα θαη ζηε
γξήγνξε αλάθακςε ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο. Δίλαη επράξηζην λα βιέπνπκε κηα
δηαηεξήζηκε θαη ζηαζεξή αλάθακςε ζηελ Κύπξν. Δίλαη επράξηζην λα βιέπνπκε ηηο
ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζε επίπεδα ξεθόξ, ηελ αύμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ηε
κείσζε ηεο αλεξγίαο, ηε ζηαζεξνπνίεζε ζηηο ηηκέο αθηλήησλ θαη ηε ζπλερηδόκελε
δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία ζηα δεκόζηα νηθνλνκηθά. Απηέο είλαη ελζαξξπληηθέο
ελδείμεηο νη νπνίεο καο επηηξέπνπλ λα είκαζηε ζπγθξαηεκέλα αηζηόδνμνη γηα ηηο
πξννπηηθέο ηεο θύξηαο καο αγνξάο, ηελ Κύπξν. Παξόια απηά, ε δπλακηθή σο πξνο
ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο πνιηηηθήο πξέπεη λα ζπλερηζηεί. Όπσο ηνλίδεη ε θπβέξλεζε, ην
έξγν απηό παξακέλεη εκηηειέο.
Με εμππεξεηνύκελα δάλεηα
αθώο ππάξρνπλ πξαγκαηηθέο αδπλακίεο ζηελ Κύπξν θαη απηέο αληηθαηνπηξίδνληαη
ζηνλ ηζνινγηζκό ηνπ ηξαπεδηθνύ καο ζπζηήκαηνο. Σα κε εμππεξεηνύκελα θαη
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πξνβιεκαηηθά δάλεηα ζπλερίδνπλ λα απνηεινύλ πιήγκα ζην δαλεηαθό καο
ραξηνθπιάθην θαη ζηίγκα ζηελ εηθόλα ηεο ρώξαο.
Η Σξάπεδα έρεη ζεκεηώζεη ζεκαληηθή πξόνδν ζηε κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ ηεο
δαλείσλ, αιιά ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηα
γεγνλόηα ηνπ Μάξηε ηνπ 2013 θαη, πην ζεκαληηθά, ησλ ππεξβνιώλ πνπ
πξνεγήζεθαλ, απηό ην πξόβιεκα ζα παξακείλεη γηα θάπνηα ρξόληα. Έρνπκε κεηώζεη
ην εύξνο ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ ζηνλ ηζνινγηζκό καο, αιιά παξόια απηά
παξακέλεη ζε κε επηηξεπηά πςειά επίπεδα ζε ζρέζε κε Δπξσπατθέο θαη
αλεπηπγκέλεο αγνξέο. πλερίδνπκε λα ρξεηαδόκαζηε ηε ζηήξημε ηνπ λνκνζεηηθνύ
ζώκαηνο, ηνπ λνκηθνύ ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο θνηλσλίαο γηα ηελ
ηαρύηεξε

αληηκεηώπηζε

ηνπ

πξνβιήκαηνο.

Θα

ζπλερίζνπκε

βεβαίσο

λα

δηαζθαιίδνπκε ηελ πξνζηαζία ησλ επάισησλ νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο. Θα
επηδηώμνπκε λα επηηύρνπκε ηελ εμεύξεζε θαηλνηόκσλ ιύζεσλ νη νπνίεο ζα
επζπγξακκίζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμππεξέηεζε δαλείσλ κε ηηο
αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ ζπλεξγάζηκσλ
δαλεηνιεπηώλ ηεο Σξάπεδαο. Αιιά ζα ζπλερίζνπκε αθνύξαζηα ηελ πξνζπάζεηα γηα
κείσζε ησλ δαλεηνιεπηώλ πνπ δελ εμππεξεηνύλ ηα δάλεηα ηνπο, ζηξαηεγηθά θαη κε.
ηηο αξρέο ηνπ 2014 πξνρσξήζακε ζε αλαδηνξγάλσζε ηεο Σξάπεδαο, νύησο ώζηε
λα δηαρσξηζηεί ε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ από ηηο θύξηεο
δξαζηεξηόηεηεο ηεο Σξάπεδαο. Απηόο ν ζηνρεπκέλνο δηαρσξηζκόο ζηαζεξνπνίεζε ην
πξόβιεκα θαη καο επέηξεςε λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηε δεκηνπξγία
βηώζηκσλ κεζόδσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Απηή ε ζηξαηεγηθή έρεη αξρίζεη πιένλ λα απνδίδεη θαξπνύο. Καηνξζώζακε λα
επηηύρνπκε κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ καο δαλείσλ γηα πέκπηε ζπλερόκελε
ηξηκελία. Δλζσκαηώζακε νπζηώδεηο δηαδηθαζίεο θαη πξσηόθνιια ζηα δηάθνξα
ηκήκαηα ηεο Σξάπεδαο γηα λα παξέρνπκε βηώζηκεο θαη δηαρξνληθέο ιύζεηο ζηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πειάηεο καο. Καηά ηελ πεξίνδν από 1
Ιαλνπαξίνπ 2015 κέρξη 30 Ινπλίνπ 2016, αλαινγνύλ ζηελ Σξάπεδα ηα δπν ηξίηα ηεο
κείσζεο ησλ κε-εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ ζηελ Κύπξν, παξόιν πνπ ην κεξίδην καο
ζηελ αγνξά δαλείσλ αγγίδεη κόλν ην 40%. Παξόια απηά, ππάξρνπλ αθόκε πνιιά
πνπ πξέπεη λα γίλνπλ.
Πεξί ηα ηέιε ηνπ 2015 αλαγλσξίζακε όηη ην λέν λνκνζεηηθό θαζεζηώο γηα ηηο
εθπνηήζεηο ζα νδεγνύζε ζε αύμεζε ηνπ ξπζκνύ ηεο ζπλαηλεηηθήο κεηαθνξάο
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πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από ηνπο πξνβιεκαηηθνύο δαλεηνιήπηεο. Γεκηνπξγήζακε
γηα ηνλ ζθνπό απηό ηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο Αθηλήησλ (REMU), γηα λα παξέρνπκε κηα
επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ παξαιαβή, δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ αθηλήησλ
από εθπνηήζεηο. Γεκηνπξγήζακε επίζεο κηα επίζεκε θνηλνπξαμία κε ηελ Resolute
Asset Management θαη είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ έκθαζε πνπ δόζεθε ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Πηζηεύνπκε όηη ε πξσηνβνπιία απηή ζα ζπκβάιεη ζηελ
επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάθακςεο, θαζώο θαη ζα παξέρεη πεξαηηέξσ
επαγγεικαηηζκό ζηελ Κππξηαθή αγνξά αθηλήησλ. Η Γηεύζπλζε ηεο Σξάπεδαο ζα
ζπλερίζεη λα εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηνλ ηνκέα απηό θαη θαηά ην πξνζερέο έηνο.
Υξεκαηνδόηεζε
Η εκπηζηνζύλε είλαη ν ζεκειηώδεο ιίζνο γηα έλα ιεηηνπξγηθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα. Σα
γεγνλόηα ηνπ Μάξηε 2013 έπιεμαλ ζεκαληηθά ηελ εκπηζηνζύλε ησλ πειαηώλ ζην
Κππξηαθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Σξάπεδα Κύπξνπ.
Γλσξίδνπκε όηη ηα ιόγηα δελ κπνξνύζαλ λα επηδηνξζώζνπλ ηε δεκηά πνπ είρε γίλεη
θαη, όπσο έρσ ήδε αλαθέξεη, μεθηλήζακε κηα πξνζπάζεηα αλάθηεζεο ηεο
εκπηζηνζύλεο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηώλ, θαη όρη κε ιόγηα.
Αληηκεησπίζακε ην πξόβιεκα βήκα βήκα. Αληιήζακε θεθάιαηα. Αλαδηαξζξώζακε
ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο Σξάπεδαο. Γηαζέζακε δξαζηεξηόηεηεο ζην εμσηεξηθό.
Απνδεζκεύζακε «δεζκεπκέλεο» θαηαζέζεηο πξηλ ηελ αλακελόκελε εκεξνκελία
ιήμεο ηνπο. πλεξγαζηήθακε κε ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ ηαρεία άξζε ησλ
πεξηνξηζκώλ

δηαθίλεζεο

θεθαιαίσλ

ζην

εζσηεξηθό

θαη

ζην

εμσηεξηθό.

Δπηθεληξσζήθακε ζην λα θάλνπκε «πξάμεηο».
Απηέο νη πξάμεηο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ πειαηώλ
καο επαλαηνπνζεηώληαο ηηο θαηαζέζεηο ηνπο ζηελ Σξάπεδα. Σν πιήγκα πνπ
ππνζηήθακε ζηηο θαηαζέζεηο καο πεξηνξίζηεθε θαη, από ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζηηθώλ
κέηξσλ ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ, θαηαθέξακε λα απμήζνπκε ην κεξίδην αγνξάο καο
ηόζν ζηνπο θαηνίθνπο Κύπξνπ όζν θαη ζηνπο θαηνίθνπο εμσηεξηθνύ. ήκεξα
δηαηεξνύκε κεξίδην αγνξάο ύςνπο 28,6% ζηηο θαηαζέζεηο θαηνίθσλ Κύπξνπ θαη
κεξίδην αγνξάο ύςνπο 33,8% ζηηο θαηαζέζεηο θαηνίθσλ εμσηεξηθνύ. Δίκαζηε
εμαηξεηηθά επγλώκνλεο ζηνπο πειάηεο καο γηα ηελ αλαλεσκέλε εκπηζηνζύλε ηνπο
πξνο ζηελ Σξάπεδα θαη είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα δηαηεξήζνπκε θαη λα
ελδπλακώζνπκε ηελ εκπηζηνζύλε απηή επί θαζεκεξηλήο βάζεσο.
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Ο ζπλδπαζκόο ησλ εηαηξηθώλ πξάμεσλ, ε απνπιεξσκή θπβεξλεηηθώλ νκνιόγσλ, ε
ζπξξίθλσζε ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ε αύμεζε ησλ θαηαζέζεσλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
απνπιεξσκή ρξεκαηνδόηεζεο από ηνλ Μεραληζκό Παξνρήο Έθηαθηεο Ρεπζηόηεηαο
(ELA) πέξαλ ησλ €10 δηο. Από ην πςειό επίπεδν ησλ €11,4 δηο ηνλ Απξίιην ηνπ
2013, βξηζθόκαζηε ζήκεξα ζε επίπεδν θάησ ηνπ €1,0 δηο. Έρνπκε ζηελ θαηνρή καο
πεξηζζόηεξα ξεπζηά δηαζέζηκα από ηε ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ELA θαη αλακέλνπκε
λα ηελ απνπιεξώζνπκε πιήξσο ζηηο αξρέο ηνπ επόκελνπ έηνπο. Η απνπιεξσκή
ηνπ ELA δείρλεη όηη ε ζηξαηεγηθή πνπ έρνπκε αθνινπζήζεη, έρεη, κέρξη ηώξα,
απνδώζεη σο πξνο ηελ απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δνκήο ηεο
Σξάπεδαο. Ο δείθηεο Γαλείσλ πξνο Καηαζέζεηο ζπγθξίλεηαη επλντθά κε ηνλ
Δπξσπατθό κέζν όξν.
Η πξόνδνο ζηελ απνπιεξσκή ηνπ ELA, ε νκαινπνίεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο καο
δνκήο θαη ε δηαηήξεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο έλαληη ησλ μεθάζαξσλ ζηόρσλ
πνπ έρνπκε ζέζεη έρνπλ αλαγλσξηζηεί από ηνπο δηεζλείο νίθνπο πηζηνιεπηηθήο
αμηνιόγεζεο. Σόζν ν νίθνο Fitch, όζν θαη ν νίθνο Moody’s πξνρώξεζαλ ζε
αλαβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο καο αμηνιόγεζεο επαλεηιεκκέλα θαη επειπηζηνύκε όηη
ζα αθνινπζήζνπλ πεξαηηέξσ αλαβαζκίζεηο ζηα επόκελα έηε. πλερίδνπκε λα
εξγαδόκαζηε γηα αλαβάζκηζε ζην επίπεδν ηεο επελδπηηθήο θαηεγνξίαο (investment
grade), ν νπνίνο παξακέλεη ν κεζνπξόζεζκνο ζηόρνο καο.
Γηαθπβέξλεζε θαη Κνπιηνύξα
Αλαγλσξίδνπκε επίζεο όηη ε δηόξζσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο εηθόλαο ηεο
Σξάπεδαο απνηειεί κόλν κέξνο ησλ ζηόρσλ καο. Ο δηεζλήο ηξαπεδηθόο ηνκέαο αιιά
θαη νη ηξάπεδεο όπσο ήηαλ δηακνξθσκέλεο ζηελ Κύπξν ηα πξνεγνύκελα έηε έραζαλ
ηελ

αμηνπηζηία

ηνπο.

Αλαγλσξίδνπκε

ηελ

αλάγθε

λα

δεκηνπξγήζνπκε

κηα

πειαηνθεληξηθή, κε δηαθάλεηα, κε γξαθεηνθξαηηθή, κνληέξλα, ηαπεηλή θαη έληηκε
δέζκε αμηώλ κε ηελ νπνία ζα δηέπεηαη ν νξγαληζκόο θαη ζα είλαη εκθαλήο ζε όια ηα
ηκήκαηα ηεο Σξάπεδαο.
Η αιιαγή ηεο θνπιηνύξαο ελόο νξγαληζκνύ ρξεηάδεηαη ρξόλν αιιά είκαζηε
απνθαζηζκέλνη λα ηελ πεηύρνπκε. Θα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο
δηαδηθαζίεο καο, ζηνλ βαζκό ςεθηνπνίεζεο, ζηελ θνπιηνύξα καο εληόο ησλ θύξησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξάπεδαο. Αλαγλσξίδνπκε ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ πξόνδν
ζηελ αλάπηπμε κηαο θνπιηνύξαο πξαγκαηηθά πειαηνθεληξηθήο κε πξνηεξαηόηεηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαη κνληέξλεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. Απηό απνηειεί
πξνηεξαηόηεηα γηα εκάο.
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Σν Γηνηθεηηθό καο πκβνύιην απνηειείηαη από ζηειέρε δηεζλνύο εκβέιεηαο. Έρνπκε
πηνζεηήζεη ηα πςειόηεξα πξόηππα δηαθπβέξλεζεο θαη δηαδηθαζηώλ. Απηό ζα
δηεπθνιύλεη ηηο πξνζπάζεηέο καο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηνπ πγθξνηήκαηνο
ζε έλα θύξην Δπξσπατθό ρξεκαηηζηήξην, κε ζεκαληηθή ξεπζηόηεηα, δηαηεξώληαο
επίζεο ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ.
Γεζκεπόκαζηε λα ζεκαηνδνηήζνπκε ηελ εηθόλα καο, θαζώο θαη ηεο ρώξαο, ζηηο
κεγαιύηεξεο δηεζλείο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. Γηαηεξνύκε πςειά επίπεδα
δηαθπβέξλεζεο θαη εηαηξηθώλ πξαθηηθώλ σο κέξνο ηεο θνπιηνύξαο καο θαη ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο Σξάπεδάο καο. Οη πξνζπάζεηεο καο έρνπλ απνδώζεη. Η
Σξάπεδα θαηέθηεζε ην Βξαβείν World Finance 2017 γηα ηελ Καιύηεξε Δηαηξηθή
Γηαθπβέξλεζε ζηελ Κύπξν. Έρνπκε εηζαγάγεη κία θνπιηνύξα επζύλεο θαη
εθκάζεζεο. Καιιηεξγνύκε κία θνπιηνύξα κε ηελ νπνία ζα εληνπίδνληαη θαη ζα
επηιύνληαη εζσηεξηθά ηπρόλ αδπλακίεο, θαη αλαγλσξίδνπκε όηη ε πην πάλσ
πξνζπάζεηα βξίζθεηαη ζε εμέιημε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ 2015
Κύξηνο ζηόρνο ηεο ζεκεξηλήο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη λα ζέζεη ελώπηνλ
ησλ κεηόρσλ καο ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ 2015. Έρεη παξέιζεη αξθεηόο
θαηξόο από ην 2015 ην νπνίν θαη απνηέιεζε ηνλ «ελδηάκεζν ζηαζκό» ζηελ
πξναλαθεξζείζα πνξεία ηνπ πγθξνηήκαηνο. Θα ήζεια λα αλαθεξζώ ζε κεξηθέο
ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ηα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ηνπ 2015
πνπ ζέηνληαη ζήκεξα ελώπηνλ ζαο:


Η Σξάπεδα ζεκείσζε θέξδε θαηά ηα πξώηα ηξία ηξίκελα ηνπ 2015 αιιά,
ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ ζπλερή επνπηηθό δηάινγν, θαηέγξαςε πξνβιέςεηο
ύςνπο €630 εθαη. ην ηέηαξην ηξίκελν 2015. Η ρξέσζε πξνβιέςεσλ έγηλε ζε
ζπλέρεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο παξαδνρέο ηεο Σξάπεδαο ζύκθσλα κε ηα
ΓΠΥΑ, ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Σξάπεδαο ζε ζρέζε κε ην
ραξηνθπιάθην ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ, ηηο εμειίμεηο ζε ζρέζε κε ην
καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο, θαζώο επίζεο θαη ηηο
ζπγθεθξηκέλεο εμειίμεηο όζνλ αθνξά ηελ έθζεζε δηαθόξσλ δαλεηνιεπηώλ θαη
ζηνλ ζπλερή επνπηηθό δηάινγν κεηαμύ ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο Δπξσπαηθήο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο αλαθνξηθά κε ηε Γηαδηθαζία Δπνπηηθήο Δμέηαζεο θαη
Αμηνιόγεζεο (ΓΔΔΑ) 2015.
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Πηζηεύνπκε όηη νη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο παξαδνρέο αλαθνξηθά κε ηηο πξνβιέςεηο
γεθύξσζαλ ζεκαληηθά ηνλ επνπηηθό δηάινγν κε ηελ ΔΚΣ, θαη είραλ σο
απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ ζπληεξεηηζκνύ (κέζα ζε απνδερηά όξηα) ζηνλ
ππνινγηζκό πξνβιέςεσλ. Έρνπκε δώζεη ηηο αλάινγεο επεμεγήζεηο αλαθνξηθά
κε ηηο πην πάλσ πξνβιέςεηο θαηά ηε ρξέσζή ηνπο θαη ζπλερίδνπκε λα
δηνρεηεύνπκε ηα ιεηηνπξγηθά καο θέξδε γηα ηελ ηαρύηεξε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ
ζηνλ ηζνινγηζκό καο. Ωο απνηέιεζκα ηεο ρξέσζεο πξνβιέςεσλ θαηά ην δ’
ηξίκελν, ην πγθξόηεκα θαηέγξαςε δεκηέο πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο γηα ην
έηνο, ύςνπο €438 εθαη.



Ο Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 (CET 1 ratio) παξέκεηλε
ζηαζεξόο ζην 14% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, παξόιε ηε ρξέσζε πξνβιέςεσλ
ύςνπο €959 εθαη. γηα ην έηνο



Σν 2015 ήηαλ ε πξώηε ρξνληά θαηά ηελ νπνία θαηαγξάςακε ζεκαληηθή κείσζε
ζηα πξνβιεκαηηθά καο δάλεηα. εκεηώζακε ζεκαληηθή πξόνδν θαηά ην γ’ θαη δ’
ηξίκελν κε ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ ή απνκεησκέλα λα
κεηώλνληαη θαηά €649 εθαη. θαη €668 εθαη., αληίζηνηρα. Γηα νιόθιεξν ην έηνο
ζεκεηώζεθε κείσζε ύςνπο €1,3 δηο. Η ηάζε πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά ην β’
εμάκελν ηνπ 2015 ζπλερίζηεθε θαη επηηαρύλζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ α’
εμακήλνπ ηνπ 2016.



Καηά ηνλ Απξίιην ηνπ 2015, άξζεθαλ όινη νη πεξηνξηζκνί δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ
πξνο ην εμσηεξηθό. Απηό απνηέιεζε ηελ πξώηε δνθηκαζία αλζεθηηθόηεηαο ηεο
θαηαζεηηθήο

βάζεο

ηεο

Σξάπεδαο.

Δίκαζηε

ζηελ

επράξηζηε

ζέζε

λα

ζεκεηώζνπκε όηη, θαηά ην 2015 νη θαηαζέζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο απμήζεθαλ
ζπλνιηθά θαηά 12% ή €1,6 δηο (κεηά ηελ πξνζαξκνγή γηα ηελ πώιεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηε Ρσζία) παξά ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκώλ ζηε δηαθίλεζε
θεθαιαίσλ.


Σν 2015, νινθιεξώζακε ηελ πώιεζε ηεο κεγαιύηεξεο ζπγαηξηθήο καο ηξάπεδαο
ζην εμσηεξηθό, ηεο Uniastrum Bank ζηε Ρσζία. Σν γεγνλόο απνηέιεζε
ζεκαληηθό νξόζεκν γηα ην πγθξόηεκα θαη κείσζε ζεκαληηθά ην πξνθίι
θηλδύλνπ ηεο Σξάπεδαο.

9



Υξεζηκνπνηώληαο ηα έζνδα από ηελ απνκόριεπζε, ηηο ξνέο ησλ θαηαζέζεσλ
θαη

ηηο

ζπλήζεηο

δξαζηεξηόηεηεο

λνκηζκαηηθήο

πνιηηηθήο

ηεο

ΔΚΣ,

απνπιεξώζακε €3,6 δηο ELA θαηά ην 2015. Η ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ELA
θαηά ην ηέινο ηνπ 2015 αλεξρόηαλ ζε €3,8 δηο.

Ωο ππελζύκηζε, ζήκεξα ε

ρξεκαηνδόηεζε από ηνλ ELA αλέξρεηαη ζε ιηγόηεξν από €1,0 δηο θαη
ζηνρεύνπκε ζηελ πιήξε απνπιεξσκή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2017.
ΠΡΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΗ – Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016
Έρνπκε ήδε αλαθνηλώζεη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ α’ εμακήλνπ ηνπ 2016 θαη
ζα αλαθνηλώζνπκε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ην ελληάκελν ηνπ 2016 ζηηο 14
Ννεκβξίνπ.
Με ηελ επθαηξία απηή ζα ήζεια λα ππελζπκίζσ ζηνπο κεηόρνπο καο όηη ε πξόνδνο
πνπ ζεκεηώζακε θαηά ην α’ εμάκελν ηνπ 2016 είλαη απμαλόκελα ζεηηθή. Αλακέλνπκε
ε πξόνδνο λα ζπλερηζηεί θαη θαηά ην γ’ ηξίκελν ηνπ 2016.
Θα ήζεια λα ζαο επηζεκάλσ κεξηθά θύξηα ζεκεία από ηα απνηειέζκαηα ηνπ α’
εμακήλνπ πνπ έρνπλ ήδε αλαθνηλσζεί:


Σα θέξδε κεηά ηε θνξνινγία αλήιζαλ ζε €56 εθαη. γηα ην εμάκελν.



Ο Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κνηλώλ Μεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 (CET 1 ratio) αλήιζε ζε
14,4% ζηηο 30 Ινπλίνπ 2016.



Οη θαηαζέζεηο απμήζεθαλ θαηά €566 εθαη., ή 4% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ α’
εμακήλνπ. Σν κεξίδην αγνξάο επί ησλ θαηαζέζεσλ ηεο Σξάπεδαο θαηνίθσλ
Κύπξνπ θαη θαηνίθσλ εμσηεξηθνύ απμήζεθε ζε 28,6% θαη 33,8% αληίζηνηρα ζηα
ηέιε Απγνύζηνπ 2016.



Έρνπκε απνπιεξώζεη ζεκαληηθό κέξνο ηνπ ELA, θαη όπσο έρσ αλαθέξεη
πξνεγνπκέλσο, ζην παξόλ ζηάδην δηαηεξνύκε πςειόηεξα ξεπζηά δηαζέζηκα
από ηα επίπεδα ρξεκαηνδόηεζεο από ηνλ ELA. Η πξννπηηθή απνπιεξσκήο ηνπ
ELA βξαρππξόζεζκα είλαη πιένλ ππαξθηή.



εκεηώζακε ζεκαληηθή πξόνδν ζηε κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ. Σα
δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ ή απνκεησκέλα κεηώζεθαλ θαηά
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18% ή €2,0 δηο θαηά ην α’ εμάκελν ηνπ 2016. πλερίζακε λα δηνρεηεύνπκε ηα
ιεηηνπξγηθά καο θέξδε γηα κείσζε ηνπ θηλδύλνπ ζηνλ ηζνινγηζκό κέζσ
απμεκέλσλ πξνβιέςεσλ θαη ηα πνζνζηά θάιπςεο έλαληη ησλ θηλδύλσλ ζηνλ
ηζνινγηζκό ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη. Σν πνζνζηό θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε
θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ ή κε απνκείσζε απμήζεθε πέξαλ ηνπ 53%
θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο ζε εύινγε αμία, ηα
δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξώλ θαιύπηνληαη πιήξσο.


Καηά ην α’ εμάκελν ηνπ 2016 πήξακε ηε δύζθνιε αιιά αλαγθαία απόθαζε γηα
πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηελ Κύπξν. Δθαξκόζακε ρέδηα
Δζεινύζηαο Απνρώξεζεο πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ απνρώξεζε 432
αηόκσλ από ην πγθξόηεκα. Απηό αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε εηεζία
εμνηθνλόκεζε €22 εθαη. ζηα έμνδα πξνζσπηθνύ, ελώ ηαπηόρξνλα ζα βνεζήζεη
ηελ αληαγσληζηηθόηεηά καο. Η όιε δηαδηθαζία είλαη, θπζηθά, δύζθνιε θαη
επεξεάδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηώλ θαη όπσο πάληα καο ζηελαρσξεί
ε ςπρνινγηθή πίεζε πνπ απηή ε δηαδηθαζία πξνθαιεί ζην πξνζσπηθό.

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΕΧΕ ΜΕΛΛΟΝ
ηξεθόκελνο ζηηο πξνηεξαηόηεηέο καο, έρνπκε επηηύρεη πνιιά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
1000 εκεξώλ πνπ αθνινύζεζαλ ηελ εμπγίαλζε ηεο ηξάπεδαο ην 2013, αιιά
απνκέλνπλ πνιιά αθόκε πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ώζηε ε Σξάπεδα λα αλαθηήζεη ηελ
αμία θαη ηε ζέζε πνπ ηεο αξκόδεη. Δπειπηζηώ όηη όια όζα θαηαθέξακε λα πεηύρνπκε
κέρξη ηώξα, παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο καο, αιιά θαη ζε όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε,
ηελ εκπηζηνζύλε ώζηε λα ζπλερίζνπλ λα ζηεξίδνπλ θαη λα ελζαξξύλνπλ ηελ
πξνζπάζεηά καο.


πλερίδνπκε λα είκαζηε πξνζεισκέλνη ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή. Θέινπκε λα
παξέρνπκε θαιύηεξε εμππεξέηεζε ζηνπο πειάηεο καο, κέζσ βειηησκέλεο
παξνρήο ππεξεζηώλ ζηα θαηαζηήκαηά καο, αλαβαζκηζκέλεο ηερλνινγίαο,
κεησκέλεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ζπλερνύο πξνζπάζεηαο αλαβάζκηζεο ησλ
πξνηύπσλ καο. Έρνπκε ζεκεηώζεη ζεκαληηθή πξόνδν ζε απηνύο ηνπο ηνκείο
από ηελ ηειεπηαία Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε, αιιά νη βειηηώζεηο πνπ είλαη νξαηέο
από ηνπο πειάηεο δελ είλαη αξθεηέο.



Θα ζπλερίζνπκε λα δηαδξακαηίδνπκε ηνλ ξόιν πνπ καο αλαινγεί ζηελ αλάθακςε
ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο. Δίκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζηεξίδνπκε ηελ
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πξαγκαηηθή νηθνλνκία κε λέν δαλεηζκό ύςνπο πέξαλ ησλ €650 εθαη. κέρξη
ζηηγκήο εληόο ηνπ έηνπο. Δίλαη κε κεγάιε καο ραξά πνπ ζηεξίδνπκε θάπνηεο από
ηηο λέεο αλαπηύμεηο θαη λέα έξγα ζηελ Κύπξν ηα νπνία ζηεξίδνληαη ελ κέξεη από
μέλα θεθάιαηα.


Θα παξακείλνπκε αθνζησκέλνη ζην λα θαηαζηήζνπκε ηελ ηξάπεδα πην δπλαηή,
ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ, ζηελ απνπιεξσκή ηεο ρξεκαηνδόηεζεο από ηνλ
ELA, θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ πειαηώλ θαη ησλ
επελδπηώλ καο.



ηνρεπκέλα ζα επηδηώμνπκε κε απνθαζηζηηθόηεηα λα αθνινπζήζνπκε ηα
πςειόηεξα πξόηππα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζα θάλνπκε ην θαιύηεξν
δπλαηό ώζηε λα πξνζζέζνπκε ξεπζηόηεηα θαη αμία ζηε κεηνρή καο.



Όπσο έρεη αλαθέξεη ν Γξ. Ackermann ζηελ νκηιία ηνπ ζπλερίδνπκε ηηο
πξνζπάζεηεο καο γηα εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ καο ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ
Λνλδίλνπ θαη ζπλερίδνπκε ηε δηαβνύιεπζε κε όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε ζε
ζρέζε κε απηό ην ζύλζεην έξγν. Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο ελδερόκελεο
εηζαγσγήο

ησλ

κεηνρώλ

παξακέλεη

αβέβαην.

Θα

πξνρσξήζνπκε

κε

αλαθνηλώζεηο αλαθνξηθά κε ηα ζρέδηα θαη ηελ πξόνδν κόιηο έρνπκε κεγαιύηεξε
ζαθήλεηα, ζε εύζεην ρξόλν.


Παξόιν πνπ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ πξόνδν πνπ ζεκεηώλνπκε ζρεηηθά
κε ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ δαλείσλ, ην πξόβιεκα παξακέλεη
πνιύ κεγάιν. Θα ζπλερίζνπκε λα θαηαβάινπκε κεγάιε πξνζπάζεηα γηα
δηαηήξεζε ηεο δπλακηθήο γηα επίιπζε απηνύ ηνπ ζνβαξνύ θνηλσληθνύ
πξνβιήκαηνο. Θα ζπλερίζνπκε λα ελζαξξύλνπκε ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο
λνκνζέηεο λα πξνβνύλ ζηηο αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο, ώζηε λα κπνξέζνπκε λα
μεπεξάζνπκε ηαρύηεξα ην ηειεπηαίν κεγάιν εκπόδην γηα λα ζεσξεζεί σο έλα
βαζκό ην ηέινο ηεο πην ζνβαξήο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ αληηκεηώπηζε ε
Κύπξνο ηα ηειεπηαία ρξόληα.
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ΕΠΙΛΟΓΟ
Κπξίεο θαη θύξηνη, εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, 1000 εκέξεο πέξαζαλ από ηελ έλαξμε
απηήο ηεο πνξείαο, θαη δελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ε Σξάπεδα βξίζθεηαη ζε θαιύηεξε
ζέζε.
Σν 2015 απνηέιεζε αθόκε κηα ρξνληά θαηά ηελ νπνία ελδπλακώζεθαλ ηα ζεκέιηά καο
θαη θαηά ην α’ εμάκελν ηνπ 2016 ζεκεηώζακε πεξαηηέξσ πξόνδν. Αιιά αθόκα
απνκέλνπλ πνιιά ηα νπνία πξέπεη λα εθαξκόζνπκε γηα λα κπνξέζνπκε λα
ηζρπξηζηνύκε όηη θεξδίζακε. Πξέπεη λα έρνπκε ηε ζηήξημε ηεο Κππξηαθήο θνηλσλίαο
ώζηε ε κε εμππεξέηεζε ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ λα κελ είλαη θνηλσληθά
απνδερηή. Πξέπεη θπζηθά λα πξνζηαηεύζνπκε ηηο επάισηεο νκάδεο. Πξέπεη λα
ζπλερίζνπκε λα θεξδίδνπκε ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηνλ ζεβαζκό ησλ πειαηώλ καο.
Πξέπεη λα ζπλερίζνπκε λα παιεύνπκε όια ηα ζέκαηα ζην πγθξόηεκα κε ηελ ίδηα
έληαζε θαη απνθαζηζηηθόηεηα όπσο θαη πξηλ θαη, θπζηθά πξέπεη λα ηεξήζνπκε ηηο
ππνζρέζεηο καο.
Σν πξνεγνύκελν έηνο δήισζα όηη πίζηεπα πσο ε καθξνπξόζεζκε πξννπηηθή καο
είλαη ζεηηθή. ήκεξα είκαη αθόκε πην πεπεηζκέλνο. Δίκαζηε πεπεηζκέλνη γηα ηηο
πξννπηηθέο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη γηα ηελ ηθαλόηεηά καο γηα επίηεπμε δηαηεξήζηκσλ
απνδόζεσλ γηα ηνπο κεηόρνπο καο.
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θππξηαθό ιαό θαη ηνπο πειάηεο καο, νη νπνίνη
ζπλερίδνπλ λα κε θάλνπλ λα αηζζάλνκαη εππξόζδεθηνο ζηε ρώξα ηνπο. Θα ήζεια,
επίζεο, λα απνδώζσ ηα εύζεκα ζηηο θππξηαθέο αξρέο, ηδηαηηέξσο ζην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθώλ θαη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ, γηα ηε ζπλερή πξνζήισζή ηνπο
ζηα καθξνπξόζεζκα ζπκθέξνληα ηεο ρώξαο.
Δίκαη εμαηξεηηθά επγλώκσλ από ηε ζπλερή αθνζίσζε ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ ζην
πγθξόηεκα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο θαη ζηε δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ
επηηπρία ησλ ζηόρσλ καο.

Γλσξίδσ όηη κνηξαδόκαζηε έλαλ θνηλό ζηόρν γηα λα

παξαδώζνπκε κηα θαιύηεξε Σξάπεδα ζηνπο πειάηεο καο, θαη κηα Σξάπεδα κε
κεγαιύηεξε αμία ζηνπο κεηόρνπο καο.
αο επραξηζηώ. Πίζσ ζε εζάο, θύξηε Πξόεδξε.

[Σέινο]
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