
 

 

 

 
 
 
Σσγθρόηεκα Τράπεδας Κύπροσ: Εηήζηα Γεληθή Σσλέιεσζε 2014  
 
20 Νοεκβρίοσ, 2014 
 
Παραηερήζεης: Mr. John Patrick Hourican, Δηεσζύλωλ Σύκβοσιος Σσγθροηήκαηος   
 

ΕΙΣΑΓΩΓH 

Κπξίεο, θύξηνη θαη εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, θαιή ζαο κέξα. Γεδνκέλσλ ησλ ζεκαληηθώλ 

ζεκάησλ πνπ ζα εμεηαζηνύλ ζήκεξα, ζα πεξηνξηζηώ ζε ζύληνκεο παξαηεξήζεηο.  

 

Η ζεκεξηλή Γεληθή πλέιεπζε ζεκαηνδνηεί έλα ζεκαληηθό θνκβηθό ζεκείν γηα ηελ 

Σξάπεδα, ζην ηαμίδη γηα λα μαλαγίλεη ηζρπξή. ήκεξα ζέηνπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπ 2013 ελώπηνλ ησλ κεηόρσλ καο θαη ην ζεκαληηθόηεξν ζα εθιέμνπκε έλα λέν 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα λα νδεγήζεη ηελ Σξάπεδα ζην επόκελν θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο 

ηεο.  

 

Πξνηνύ πξνρσξήζσ πεξαηηέξσ, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ 

απεξρόκελν Πξόεδξν θαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ην έξγν πνπ επηηέιεζαλ θαη ηελ 

επηηπρεκέλε θαζνδήγεζε ηεο Σξάπεδαο από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013 κέρξη ζήκεξα.  

Ήηαλ κηα πνιύ δύζθνιε πεξίνδνο ηόζν γηα ηελ Σξάπεδα όζν θαη γηα ηε ρώξα. Παξόια 

απηά ην πγθξόηεκα ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ ζήκεξα ζηέθεηαη εκθαλώο δπλαηόηεξν από 

ό, ηη έλα ρξόλν πξηλ.  

 

Η κέτρη ζήκερα πρόοδος 

Από ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013, έρνπκε ζεκεηώζεη ηθαλνπνηεηηθή πξόνδν κέζσ κίαο 

ζηνρεπκέλεο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο ζηξαηεγηθήο «απνκόριεπζεο κε ζθνπό ηελ 

ελίζρπζε» (shrink to strength). 

 Πσιήζακε ζεκαληηθέο ζε κέγεζνο δξαζηεξηόηεηεο θαη πηζησηηθά αλνίγκαηα ζηελ 

Οπθξαλία, ηε Ρνπκαλία, ηε εξβία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, 
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 Οινθιεξώζακε ηε δηαδηθαζία κείσζεο ηνπ δηθηύνπ θαηαζηεκάησλ καο, πεξηνξίδνληαο 

ηνλ αξηζκό ησλ θαηαζηεκάησλ από 203 ζε 130, 

 Οινθιεξώζακε ηελ ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ δπν ηξαπεδώλ 

θαη από ηνλ Ινύλην ηνπ 2014, ε Σξάπεδα ιεηηνπξγεί ζε κηα εληαία πιαηθόξκα 

πιεξνθνξηθήο, 

 Έρνπκε αλαδηνξγαλώζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηνηθνύκε ηελ Σξάπεδα. Έρνπκε 

δεκηνπξγήζεη έλα εμεηδηθεπκέλν ηκήκα αλαδηάξζξσζεο θαη αλάθηεζεο ρξεώλ γηα λα 

επηθεληξσζνύκε ζε εμεηδηθεπκέλε απνθαηάζηαζε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ.  

πλερίδνπκε λα εξγαδόκαζηε ζθιεξά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ βηώζηκσλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηεο απαζρόιεζεο ζηελ Κύπξν, 

 Έρνπκε πξνρσξήζεη ζηελ απνδέζκεπζε ησλ δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ λσξίηεξα 

από ην αλακελόκελν θαη ζπκβάιακε ζηελ επηηπρή άξζε ηνπ ζπλόινπ ησλ 

πεξηνξηζκώλ ζηελ δηαθίλεζε θεθαιαίσλ ζην εζσηεξηθό, 

 Μεηώζακε ην θόζηνο δαλεηζκνύ ζε κηα γθάκα πξντόλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θνηηεηηθώλ δαλείσλ θαη ησλ πηζησηηθώλ θαξηώλ.  Έρνπκε πξνζθέξεη επηπξόζζεηε 

ζηήξημε ζε πνιινύο επάισηνπο δαλεηνιήπηεο, 

 Ο ηζνινγηζκόο καο έρεη ηύρεη ζεκαληηθήο απνκόριεπζεο πνπ έρεη νδεγήζεη, όπνπ 

ήηαλ δπλαηόλ, ζηνλ επαλαπαηξηζκό θεθαιαίσλ θαη ξεπζηόηεηαο ζηελ Κύπξν. Η 

εμάξηεζή καο από ηνλ ELA έρεη κεησζεί ζρεδόλ θαηά €4 δηο από ην αξρηθό πνζό, 

 Σν επίπεδν ησλ NPLs, παξόιν πνπ θξίλεηαη αθόκε σο κε απνδεθηό, έρεη 

ζηαζεξνπνηεζεί. 

 Καη ....... ην ζεκαληηθόηεξν, ζπγθεληξώζακε λέα θεθάιαηα ύςνπο €1 δηο από δηεζλείο 

ζεζκηθνύο επελδπηέο,  γηα λα εληζρύζνπκε ζεκαληηθά ηελ θεθαιαηαθή βάζε ηεο 

Σξάπεδαο. Απηό δηαζθάιηζε όηη ε Σξάπεδα δηέζεηε ηθαλνπνηεηηθά θεθάιαηα γηα λα 

πεξάζεη επηηπρώο ηελ παλεπξσπατθή άζθεζε πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, 

ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

 

Αλαγλσξίδνπκε όηη ππάξρνπλ πνιιά αθόκε λα γίλνπλ γηα λα αλαθηήζεη ε Σξάπεδα ηε 

ρακέλε εκπηζηνζύλε απέλαληη ζηελ θνηλσλία. Οη ελέξγεηεο ηεο Σξάπεδαο κέζα ζην 2014, 

ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θεθαιαηαθή ηεο ελίζρπζε ζα πξέπεη λα απνηεινύλ  ηεθκήξην γηα 
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ηνπο πειάηεο καο θαη όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε, όηη ε Σξάπεδα έρεη γπξίζεη κηα 

ζεκαληηθή ζειίδα ζε έλα λέν, κε πξννπηηθέο θεθάιαην.  

 

ηνλ ππξήλα ηεο, ε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο δηεύζπλζεο παξακέλεη ίδηα κε πξηλ: 

 Πξόζεζή καο είλαη λα εμππεξεηνύκε ηνπο πειάηεο καο θαιύηεξα, εθαξκόδνληαο 

δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη πηνζεηώληαο δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηε δηαρείξηζε 

θηλδύλνπ θαη ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε;  

 Θέινπκε λα δηαδξακαηίζνπκε ην ξόιν καο ζηελ αλαδσνγόλεζε  ηεο θππξηαθήο 

νηθνλνκίαο. Θέινπκε λα δαλείδνπκε ηνπο πειάηεο καο, ηόζν ηηο επηρεηξήζεηο όζν θαη 

ηνπο ηδηώηεο. Οη δξαζηεξηόηεηέο καο ζηελ Κύπξν αληηπξνζσπεύνπλ ην 85% ησλ 

εξγαζηώλ καο. Η κειινληηθή νηθνλνκηθή απόδνζε θαη  δύλακε ηεο Σξάπεδαο 

ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό κε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ Κύπξν. 

 Θα νινθιεξώζνπκε ην πθηζηάκελν πξόγξακκα απνκόριεπζεο ζην εμσηεξηθό, 

επαλαπαηξίδνληαο θεθάιαηα θαη ξεπζηόηεηα, γηα λα ζηεξίμνπκε ηηο θύξηεο  

δξαζηεξηόηεηέο καο ζηελ Κύπξν.  

 Θα ζπλερίζνπκε, ηνλ εμνξζνινγηζκό ηεο ρξεκαηνδόηεζεο καο, ηελ αύμεζε ηεο 

πξόζβαζήο καο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ηελ πεξαηηέξσ απνπιεξσκή ηνπ ELA θαη 

ειπίδνπκε ζηελ πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ ζηελ Σξάπεδά καο. 

 Θα ζπλερίζνπκε λα δείρλνπκε ππεξβάιινληα δήιν ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ πνιύ ςεινύ επηπέδνπ θαζπζηεξήζεσλ θαη κε εμππεξεηνύκελσλ 

δαλείσλ. Σν πξνζσπηθό ηνπ Σκήκαηνο Αλαδηάξζξσζεο θαη Αλάθηεζεο ρξεώλ είλαη 

εθπαηδεπκέλν ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζε επηρεηξήζεηο θαη ηδηώηεο πειάηεο κε 

πξνβιήκαηα ζηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ. Δθαξκόδνπκε βηώζηκεο ιύζεηο 

αλαδηάξζξσζεο. Απηόο είλαη έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ε Κύπξνο πζηεξεί όηαλ 

ζπγθξηζεί ζε δηεζλέο επίπεδν θαη εκείο ζα ζπλερίζνπκε λα ελζαξξύλνπκε ηνπο 

λνκνζέηεο θαη ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο λα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 

λνκνζεηηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελόο πγηνύο 

ηξαπεδηθνύ πιαηζίνπ. 

 

 ηνρεύνπκε ζε επαλέληαμε ηεο κεηνρήο καο ζην Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ θαη 

ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ πξηλ ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ. Απηό απνηειεί αθόκε έλα 
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θνκβηθό ζεκείν γηα ηελ Σξάπεδα. Θα νινθιεξώζνπκε ηελ Αύμεζε Μεηνρηθνύ 

Κεθαιαίνπ κε δεκόζηα πξνζθνξά ύςνπο κέρξη €100 εθ. 

Επίιογος 

Κπξίεο, θύξηνη θαη εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, έλα ρξόλν πξηλ ε Σξάπεδά καο βξηζθόηαλ ζε 

θαηάζηαζε κεγάιεο αβεβαηόηεηαο.  Βξεζήθακε ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα είκαζηε ε κόλε 

Σξάπεδα θαη ην κόλν θξάηνο ζηελ επξσδώλε πνπ αλαθεθαιαηνπνηήζεθε κε ίδηα κέζα θαη 

επέβαιε πεξηνξηζκνύο ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ. Χάζακε ηελ εκπηζηνζύλε ησλ πειαηώλ 

καο, ησλ επελδπηώλ καο, ηνπ πξνζσπηθνύ καο θαη όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ. 

 

Παξά ην γεγνλόο όηη ζπλερίδνπκε λα παιεύνπκε θάησ από αληίμνεο ζπλζήθεο, ε εηθόλα 

ζήκεξα δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη πην δηαθνξεηηθή. Έρνπκε εληζρύζεη ζεκαληηθά ηελ 

Σξάπεδα κέζσ ηεο αύμεζεο θεθαιαίνπ. Έρνπκε αλαδηαξζξώζεη ηελ Σξάπεδα, έρνπκε 

πξνβεί ζε ζεκαληηθή απνκόριεπζε θαη κείσζε ηνπ ξίζθνπ ζηνλ ηζνινγηζκό καο. Έρνπκε 

ζηαζεξνπνηήζεη ηελ θαηαζεηηθή καο βάζε θαη έρνπκε κεηώζεη ηελ εμάξηεζή καο από ηνλ 

ELA. Πξέπεη, σζηόζν, λα ζπλερίζνπκε λα παιεύνπκε ζε όια ηα κέησπα κε ηνλ ίδην δήιν 

όπσο θαη πξηλ. Έρνπκε πνιιά αθόκε λα θάλνπκε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε αμία γηα ηνπο 

επελδπηέο καο θαη κηα ηζρπξή ηξάπεδα γηα ηνπο πειάηεο θαη πξνζσπηθό καο. 

 

ήκεξα ε Σξάπεδα είλαη ζε θαιύηεξε θαη πην ηζρπξή ζέζε λα δηαδξακαηίζεη ην ξόιν ηεο 

ζηελ αλάθακςε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα θαιύηεξν κέιινλ γηα 

ην πξνζσπηθό, ηνπο πειάηεο, ηνπο κεηόρνπο θαη ηελ Κύπξν γεληθόηεξα. Βξηζθόκαζηε ζε 

ηζρπξόηεξε ζέζε γηα λα αληεπεμέιζνπκε ζε έλα πεξηβάιινλ ρσξίο πεξηνξηζκνύο ζηε 

δηαθίλεζε θεθαιαίσλ, θαζώο ε θππξηαθή θπβέξλεζε εηνηκάδεηαη λα θαηαξγήζεη θαη ηνπο 

ππόινηπνπο πεξηνξηζκνύο ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθό.  

 

Πηζηεύνπκε όηη ε καθξνπξόζεζκε πξννπηηθή ηεο Σξάπεδαο είλαη ιακπξή.  Δίκαζηε 

πεπεηζκέλνη γηα ηελ ζεηηθή πξννπηηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη γηα ηελ ηθαλόηεηά καο λα 

πξνζθέξνπκε ηθαλνπνηεηηθέο απνδόζεηο ζε όινπο ηνπο κεηόρνπο καο. 
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Πξηλ θιείζσ, ζα ήζεια γηα άιιε κηα θνξά λα επραξηζηήζσ ηα απεξρόκελα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπλεηζθνξά θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηειεπηαίνπ ρξόλνπ. 

 

Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζύλε κνπ πξνο όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ 

ζην πγθξόηεκα, πνπ παξά ηηο πνιιέο πξνθιήζεηο πνπ είρακε λα αληηκεησπίζνπκε, 

παξέκεηλαλ δπλαηνί, αθνζησκέλνη θαη επηθεληξσκέλνη ζηελ επίηεπμε ησλ θνηλώλ καο 

ζηόρσλ, γηα ηνπο πειάηεο θαη ην πγθξόηεκα. 

 

 


