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Αγαπθτοί Μζτοχοι, 

Εκλεκτοί προςκεκλθμζνοι, 

Αγαπθτοί υνάδελφοι, 

 

Είναι με μεγάλθ χαρά που ςασ καλωςορίηω, τον κάκε ζνα από εςάσ, ςτθν Ετιςια Γενικι υνζλευςθ 

των μετόχων τθσ Σράπεηασ Κφπρου. 

Η ςθμερινι Ετιςια Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθσ Σράπεηασ Κφπρου είναι θ πρϊτθ για μζνα 

ωσ Προζδρου του Διοικθτικοφ υμβουλίου, αλλά  πιςτεφω, θ 103θ τζτοια υνζλευςθ για τθν 

Σράπεηα. Όπωσ γνωρίηετε, θ Σράπεηα ιδρφκθκε το 1899 με αρχικι επωνυμία «Σαμιευτιριο τθσ 

Λευκωςίασ». Μετονομάςκθκε ςε «Σράπεηα Κφπρου» και αναγνωρίςτθκε ωσ δθμόςια εταιρεία το 

1912.  Ζκτοτε οι ετιςιεσ γενικζσ ςυνελεφςεισ μετόχων πραγματοποιοφνται ανελλιπϊσ. 

Πολλά ςυνζβθςαν ςτθν Κφπρο και ςτθ Σράπεηα από τότε, και ιδιαίτερα τα τελευταία μερικά 

χρόνια. Η Σράπεηα όμωσ παρζμεινε το κφριο χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα του νθςιοφ, ςτθν υπθρεςία 

τθσ κυπριακισ κοινωνίασ. 

Είναι με αυτό το αίςκθμα τθσ ιςτορικότθτασ και ςθμαντικότθτασ τθσ Σράπεηασ Κφπρου για τθν 

Κυπριακι οικονομία και τον Κυπριακό λαό, που οι ςυνάδελφοί μου και εγϊ, αναλάβαμε τα 

ςθμερινά μασ κακικοντά ωσ μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Σράπεηασ κάτω από τθ νζα 

μετοχικι τθσ ςφνκεςθ κατά τθν τελευταία Ετιςια Γενικι υνζλευςθ το Νοζμβριο του 2014. 

Γνωρίηουμε πάρα πολφ καλά ότι το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ Σράπεηασ είναι εν πολλοίσ 

μοναδικό, κακϊσ ζνα ποςοςτό που ξεπερνάει  του 46% των μετοχϊν τθσ Σράπεηασ βρίςκεται ςτθν 

κατοχι πρϊθν κατακετϊν ςτουσ οποίουσ επιβλικθκε θ ςυμμετοχι ςτθν ανά-κεφαλαιοποίθςθ τθσ 

τράπεηασ με μείωςθ των κατακζςεων τουσ.  Ζχουμε πλιρθ επίγνωςθ των δραματικϊν ςυνκθκϊν 

που οδιγθςαν ςτθν αναδιάρκρωςθ των δυο θγετικϊν τραπεηϊν τθσ Κφπρου τον Μάρτιο του 2013 

και τισ οδυνθρζσ ςυνζπειεσ που αυτι θ αναδιάρκρωςθ και θ ευρφτερθ οικονομικι και τραπεηικι 

κρίςθ προκάλεςαν ςε ολόκλθρο τον κυπριακό λαό. 

Αλλά τθν ίδια ςτιγμι είμαςτε επίςθσ πεπειςμζνοι για τισ ευοίωνεσ προοπτικζσ τθσ Κυπριακισ 

οικονομίασ αλλά και τθσ Σράπεηασ Κφπρου, κακϊσ θ οικονομικι τουσ ευρωςτία και ευθμερία είναι 
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ςτενά αλλθλοςυνδεδεμζνεσ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ζχει απόλυτθ πίςτθ ςτο μζλλον τθσ 

Κυπριακισ οικονομίασ και τθσ Σράπεηασ Κφπρου και ςυμμερίηεται πλιρωσ τα αιςκιματα των νζων 

μετόχων τθσ Σράπεηασ οι οποίοι ςτιριξαν τισ πεποικιςεισ τουσ με τθν ςυμβολι ενόσ 

διςεκατομμυρίου ευρϊ ςε νζα κεφάλαια ςτα τζλθ του 2014. 

Θζλω να ςασ διαβεβαιϊςω ότι το Διοικθτικό υμβοφλιο είναι αποφαςιςμζνο να καταβάλει κάκε 

δυνατι προςπάκεια για τθν προϊκθςθ των ςυμφερόντων όλων των μετόχων, παλαιϊν και νζων, 

ϊςτε μαηί να βοθκιςουμε τθν Κφπρο να αξιοποιιςει πλιρωσ τισ οικονομικζσ τθσ δυνατότθτεσ. Από 

τθν πρϊτθ κιόλασ μζρα, το νζο Διοικθτικό υμβοφλιο ενιργθςε με αποφαςιςτικότθτα  για τθν 

υιοκζτθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, τθ βελτίωςθ τθσ διαφάνειασ, τθν 

εγκατάςταςθ των κατάλλθλων δομϊν διαμεριςμοφ  ευκυνϊν  για τισ επιτροπζσ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου και για τθν ενίςχυςθ τθσ εποπτείασ και ελζγχου τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ 

Σράπεηασ προκειμζνου να αυξάνεται θ αξία για τουσ μετόχουσ αλλά και να προάγονται τα 

ςυμφζροντα των πελατϊν μασ και τθσ Κυπριακισ οικονομίασ γενικότερα. 

Αγαπθτοί Μζτοχοι, 

Η οικονομικι κατάςταςθ και τα αποτελζςματα τθσ Σράπεηασ Κφπρου βελτιϊκθκαν δραματικά, 

μετά από τισ αρχζσ του 2013, αλλά όμωσ, όπωσ πολφ καλά γνωρίηετε, παραμζνουν ακόμα 

ςθμαντικζσ προκλιςεισ. 

Η Σράπεηα βελτιϊνεται ςυνεχϊσ και το ίδιο κάνει και θ Κυπριακι οικονομία. Πολλά ζχουν 

επιτευχκεί μζχρι ςιμερα, αλλά ταυτόχρονα, πολλά απομζνουν να γίνουν ακόμα. 

Προτοφ ςχολιάςω τα οικονομικά αποτελζςματα τθσ Σράπεηασ, κα ικελα να αναφερκϊ εν 

ςυντομία ςτο εξωτερικό και εςωτερικό οικονομικό περιβάλλον  μζςα ςτο οποίο δραςτθριοποιείται 

θ Σράπεηα. 

Εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον  

Η εξζλιξθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων τθσ Σράπεηασ κατά το προθγοφμενο ζτοσ 

πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο ενόσ δφςκολου εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ. Η παγκόςμια 

ανάπτυξθ ιταν διςτακτικι και πρόςφατα οι προβλζψεισ για τουσ ρυκμοφσ αυξιςεων 

ανακεωρικθκαν προσ τα κάτω ωσ αποτζλεςμα των χαμθλότερων προςδοκιϊν ανάπτυξθσ τθσ 

Κίνασ και άλλων ςθμαντικϊν αναδυόμενων αγορϊν. Η ςυρρίκνωςθ τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ ςτθν  Ρωςία και Ουκρανία ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν Κφπρο, κακϊσ 

επθρεάηει δυςμενϊσ τισ αφίξεισ και τισ δαπάνεσ των τουριςτϊν από αυτζσ τισ χϊρεσ κακϊσ και τισ 

χρθματικζσ ςυναλλαγζσ μθ μόνιμων κατοίκων που διεκπεραιϊνονται  μζςω Κφπρου. Η 

ανακζρμανςθ τθσ χρθματοοικονομικισ κρίςθσ και τθσ πολιτικισ και οικονομικισ αβεβαιότθτασ 

ςτθν Ελλάδα κατά το μεγαλφτερο μζροσ του τρζχοντοσ ζτουσ, επίςθσ αφξθςαν  τισ ανθςυχίεσ και 

τουσ πικανοφσ κινδφνουσ. 
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Εςωτερικό οικονομικό περιβάλλον 

το εςωτερικό μζτωπο, οι οικονομικζσ ςυνκικεσ ςυνζχιςαν να βελτιϊνονται και να υπερβαίνουν 

τισ προςδοκίεσ, παρόλο που υπιρξαν κακυςτεριςεισ ςτθν υιοκζτθςθ ι αναβολζσ ςτθν εφαρμογι 

βαςικϊν διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων. Η εφαρμογι του προγράμματοσ οικονομικισ 

προςαρμογισ τθσ κυβζρνθςθσ εξελίχκθκε εν πολλοίσ εντόσ των προβλεπόμενων χρονικϊν 

πλαιςίων και ςτόχων, με τα αποτελζςματα για τισ δθμοςιονομικζσ επιδόςεισ να υπερβαίνουν τουσ 

ςτόχουσ και τθν πορεία ανάκαμψθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ να είναι ςυςτθματικά 

καλφτερθ τθσ προςδοκϊμενθσ. Η μείωςθ του πραγματικοφ ΑΕΠ ιταν μικρότερθ το 2014 από τισ 

αρχικζσ προβλζψεισ, ενϊ μζχρι ςιμερα, για το 2015, καταγράφονται κετικοί και αυξανόμενοι 

ρυκμοί ανάπτυξθσ.  

Σο ποςοςτό ανεργίασ κορυφϊκθκε ςτα τζλθ του 2014 και από τότε άρχιςε να μειϊνεται, 

παραμζνοντασ ωςτόςο ςε υψθλά επίπεδα, ιδιαίτερα ανάμεςα ςτουσ νζουσ. Σα τελευταία 

περιοριςτικά μζτρα ςτθ διακίνθςθ κεφαλαίων άρκθκαν πλιρωσ ςτισ αρχζσ Απριλίου του 2015, και 

θ Κφπροσ επζςτρεψε ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Οι αποδόςεισ των κρατικϊν ομολόγων μειϊκθκαν ςε 

ιςτορικά χαμθλά επίπεδα, και οι διεκνείσ οίκοι αξιολόγθςθσ  αναβάκμιςαν τόςο τθ Κυπριακι 

Δθμοκρατία όςο και τθ Σράπεηα Κφπρου. Αυτζσ οι εξελίξεισ είναι αςφαλϊσ πολφ κετικζσ και 

ευπρόςδεκτεσ κακϊσ αποδεικνφουν  τθν αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα 

και τθ ςτακερι πρόοδο που  επιτεφχκθκε ςτο πλαίςιο του κυβερνθτικοφ προγράμματοσ. 

Ιδιαιτζρωσ χαιρετίηουμε τθν υιοκζτθςθ του νζου νομικοφ πλαιςίου εκποιιςεων και  

αφερεγγυότθτασ,  παρόλο που τζκθκε ςε ιςχφ αρκετά αργότερα από ότι αρχικά αναμενόταν, τον 

Αφγουςτο του 2015, και περιείχε οριςμζνεσ  πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ και περιοριςμοφσ. Σο 

πλαίςιο αυτό  είναι πολφ χριςιμο και ελπίηουμε ότι κα ςυμβάλει αποφαςιςτικά ςτθν   δθμιουργία  

καλφτερθσ  ιςορροπίασ  κινιτρων μεταξφ των δανειςτϊν και των δανειολθπτϊν,  μειϊνοντασ 

ταυτόχρονα τα κίνθτρα  για ςτρατθγικζσ πτωχεφςεισ και  διευκολφνοντασ τθ μείωςθ των μθ 

εξυπθρετοφμενων δανείων. Ωςτόςο θ αποτελεςματικότθτα του νζου νομικοφ πλαιςίου μζνει να 

δοκιμαςτεί ςτθν πράξθ κατά τθν εναγωγι υποκζςεων ενϊπιον δικαςτθρίων. Με ευχαρίςτθςθ 

επίςθσ ςθμειϊνουμε ότι οι αρχζσ παραμζνουν ζτοιμεσ να επιφζρουν  λογικζσ τροποποιιςεισ ςτο 

νομικό πλαίςιο αν αυτό χρειαςκεί, κακϊσ κα αποκτάται εμπειρία από τθν  εφαρμογι τθσ νζασ 

νομοκεςίασ. Καλωςορίηουμε επίςθσ τθν πρόςφατθ υιοκζτθςθ νομοκεςίασ για τθν πϊλθςθ 

δανείων.       

ε ότι αφορά ςτο μζλλον, οι προοπτικζσ τθσ οικονομίασ αναμζνεται να βελτιωκοφν περαιτζρω και 

οι ρυκμοί αφξθςθσ του εγχϊριου προϊόντοσ και τθσ απαςχόλθςθσ προβλζπεται ότι κα είναι αρκετά 

κετικοί τόςο το 2015 όςο και το 2016. Πολλά  απομζνουν να γίνουν ακόμα για να εδραιωκοφν τα 

οφζλθ που ζχουν επιτευχκεί μζχρι ςιμερα και για να ανακτιςει θ οικονομία τισ πραγματικζσ 

δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ τθσ. Κάτι τζτοιο κα είναι εξαιρετικά ςθμαντικό όχι μόνο για τθ μείωςθ τθσ 

ανεργίασ από τα ψθλά επίπεδα που βρίςκεται ακόμα, αλλά επίςθσ για το λόγο ότι κα διευκολφνει 

τθ ςυνεχιηόμενθ απομόχλευςθ των νοικοκυριϊν και των εταιρειϊν, και κα επιταχφνει τθ μείωςθ 

των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων ςε διαρκι βάςθ. Αυτό με τθ ςειρά του κα επιτρζψει ςτισ 
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τράπεηεσ ςτθν Κφπρο να ανταποκρικοφν ςτθν αναμενόμενθ αφξθςθ ςτθ ηιτθςθ αξιόχρεων 

πιςτωτικϊν διευκολφνςεων και να τονϊςουν ζτςι τθν οικονομικι δραςτθριότθτα.    

Ωσ προσ αυτό, ευελπιςτοφμε, δεδομζνου ότι το πρόγραμμα οικονομικισ προςαρμογισ τθσ Κφπρου 

ολοκλθρϊνεται  ςτισ αρχζσ του 2016, ότι οι αρχζσ δε κα εφθςυχάςουν αλλά κα προχωριςουν ςτθν 

υιοκζτθςθ των περαιτζρω πολφ αναγκαίων διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων  που είναι κρίςιμθσ 

ςθμαςίασ για τθν προϊκθςθ των εγχϊριων και ξζνων επενδφςεων. Πολλζσ από αυτζσ τισ 

μεταρρυκμίςεισ ζχουν ιδθ προβλεφκεί ςτο πλαίςιο του κυβερνθτικοφ προγράμματοσ.  

Η Σράπεηα Κφπρου κεωρεί ότι  ιςχυρότεροι  ρυκμοί ανάπτυξθσ  από αυτοφσ που προβλζπονται επί 

του παρόντοσ είναι δυνατοί, νοουμζνου  ότι κα υπάρξει θ αποφαςιςτικότθτα από τθ κυβζρνθςθ 

να διατθριςει τθ δυναμικι των μεταρρυκμίςεων  με τθν  υιοκζτθςθ  και εφαρμογι  επιπρόςκετων  

φιλόδοξων διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων. Μια τζτοια ιςχυρότερθ αφξθςθ τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ είναι αναγκαία για τθν αναςτροφι τθσ  αφξθςθσ τθσ ανεργίασ.  Οι απαιτοφμενεσ 

μεταρρυκμίςεισ περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων: τθ περαιτζρω βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ 

περιβάλλοντοσ, τθν πολφ αναγκαία ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των νομικϊν διαδικαςιϊν 

ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ζγκαιρθ απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και προςταςία των ιδιοκτθςιακϊν  

δικαιωμάτων των επενδυτϊν, τθν εξάλειψθ των δυςκαμψιϊν ςτθν αγορά εργαςίασ ϊςτε να 

επιτευχκεί ο εκςυγχρονιςμόσ του πλαιςίου διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και να 

απαλειφκοφν τα αντικίνθτρα για τθν πρόςλθψθ νζων εργαηομζνων, και τθν υιοκζτθςθ και 

εφαρμογι τθσ κατάλλθλθσ  ςτρατθγικισ για τθν ανάπτυξθ του τουριςτικοφ τομζα όπου θ Κφπροσ 

ζχει τεράςτιο και αναξιοποίθτο ακόμα ςυγκριτικό πλεονζκτθμα. Επιςθμαίνω για το κζμα αυτό ότι 

παρά τισ αυξιςεισ των τελευταίων ετϊν, οι αφίξεισ τουριςτϊν και τα ζςοδα από τουρίςτεσ, 

παραμζνουν κάτω από τα επίπεδα που επιτεφχκθκαν  το 2001!    

Επιςκόπθςθ των οικονομικών αποτελεςμάτων τθσ Τράπεηασ Κφπρου 

Παρά το δφςκολο οικονομικό περιβάλλον,  τόςο ςτο εςωτερικό όςο και ςτο εξωτερικό, θ Σράπεηα 

πζτυχε ςθμαντικι βελτίωςθ των οικονομικϊν τθσ αποτελεςμάτων  όπωσ καταδεικνφεται από τισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ τόςο του 2014 όςο και των πρϊτων τριϊν τριμινων του 2015. Ο John 

Hourican κα ςυνοψίςει τθν πρόοδο που πραγματοποιικθκε αυτι τθν περίοδο με περιςςότερθ 

λεπτομζρεια ςε λίγα λεπτά. Επιτρζψετε μου όμωσ να επιςθμάνω οριςμζνα βαςικά ςθμεία:  

 Η ςτρατθγικι τθσ αναδιάρκρωςθσ τθσ τράπεηασ εφαρμόςκθκε με επιτυχία. ε πολλζσ μάλιςτα 

περιπτϊςεισ θ Σράπεηα ξεπζραςε τουσ ςτόχουσ που κακορίςτθκαν ςτο τριετζσ ςχζδιο 

αναδιάρκρωςθσ  που ςυμφωνικθκε με τισ αρχζσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ και τθν Σρόικα το 

2013.  

 Σα οικονομικά αποτελζςματα του 2014, που είναι και το κφριο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ 

τθσ ςθμερινισ υνζλευςθσ των Μετόχων, αποτελοφν ςθμείο καμπισ για τθν Σράπεηα. Αυτό, 

γιατί αντανακλοφν για πρϊτθ φορά ςε πλιρθ ετιςιο κφκλο τισ επιδράςεισ τθσ νζασ 

ςτρατθγικισ του υγκροτιματοσ που είναι θ μείωςθ του ιςολογιςμοφ τθσ τράπεηασ ςε επίπεδα 

ιςχφοσ, θ ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ βάςθσ, και θ αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ. Η Σράπεηα 

κατζγραψε το 2014 μικρό  κζρδοσ μετά τουσ φόρουσ αλλά  πριν τα ζξοδα αναδιάρκρωςθσ και 
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των μθ ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων. Κυριότερα όμωσ τερματίςτθκε θ εκροι κατακζςεων 

και ςθμειϊκθκε ακόμα και μικρι κακαρι ειςροι κατακζςεων το τελευταίο τρίμθνο.   

 Οι οικονομικζσ επιδόςεισ τθσ Σράπεηασ βελτιϊκθκαν περαιτζρω τουσ πρϊτουσ εννζα μινεσ του 

2015, όπωσ διαφαίνεται από τα οικονομικά αποτελζςματα που ανακοινϊκθκαν χκεσ. Η 

Σράπεηα κατζγραψε κζρδθ μετά τουσ φόρουσ και μετά τα ζξοδα αναδιάρκρωςθσ και των μθ 

ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων ςε κάκε τρίμθνο κακ’ όλθ τθν περίοδο.  

 Η Σράπεηα επίςθσ ζκανε τεράςτια άλματα ςε ότι αφορά τθν απομόχλευςθ από ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ υψθλοφ κινδφνου τα οποία κατείχε εκτόσ Κφπρου, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ 

Ουκρανίασ, τθσ Ρουμανίασ και πιο πρόςφατα τθσ Ρωςίασ, ωσ μζροσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ για 

μείωςθ του ιςολογιςμοφ ςε επίπεδα ιςχφοσ.    

 Η Σράπεηα πζτυχε να ανακτιςει τθν εμπιςτοςφνθ των κατακετϊν τθσ, τόςο των κατοίκων όςο 

και των μθ κατοίκων Κφπρου, κακϊσ οι κατακζςεισ αυξικθκαν περαιτζρω τουσ πρϊτουσ εννζα 

μινεσ του 2015. Η Σράπεηα ξεπζραςε επίςθσ χωρίσ προβλιματα τθν πλιρθ άρςθ των 

περιοριςμϊν ςτθ διακίνθςθ κεφαλαίων τον περαςμζνο Απρίλιο, κακϊσ οι κατακζςεισ των μθ-

κατοίκων πελατϊν μασ επανιλκαν ςε ανοδικι πορεία μετά από μια ςφντομθ μικρι αρχικι 

μείωςθ.    

 Η ρευςτότθτα τθσ Σράπεηασ βελτιϊκθκε ςθμαντικά. Αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθν αποπλθρωμι 

προσ τθν Σράπεηα κυβερνθτικϊν ομολόγων νωρίτερα από ότι προβλεπόταν ςτο 

χρονοδιάγραμμα, και τθν ειςαγωγι νζων καινοτόμων ςχεδίων χρθματοδότθςθσ, επζτρεψαν τθ 

δραςτικι μείωςθ τθσ Επείγουςασ  Παροχισ Ρευςτότθτασ (ELA) με ταχφτερουσ ρυκμοφσ από ότι 

αρχικά αναμενόταν, κατά €2,2 δισ το 2014 και κατά €3,1 δισ μζχρι τϊρα το 2015, μειϊνοντασ το 

ςφνολο ςτα €4,3 δισ.   

 Η κεφαλαιακι επάρκεια τθσ Σράπεηασ παρζμεινε ςε ψθλά επίπεδα. Ο Δείκτθσ Κεφαλαίου 

Κοινϊν Μετοχϊν Κατθγορίασ 1 κυμάνκθκε μεταξφ 14% και 15,6% ζνεκα τθσ 

ανακεφαλαιοποίθςθσ φψουσ €1 δισ ςτα τζλθ του 2014 παρά τθ ςυνεχιηόμενθ  αφξθςθ των 

προβλζψεων για τθν αφξθςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων.  

 Σα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια ςυνολικά ςτακεροποιικθκαν και άρχιςαν να μειϊνονται από 

τον Μάρτιο του 2015 και μετά. Σο δφςκολο οικονομικό περιβάλλον ςτο εςωτερικό οδιγθςε ςε 

περαιτζρω αφξθςθ τθσ ειςροισ μθ εξυπθρετοφμενων δανείων. Αυτι θ αφξθςθ όμωσ 

αντιςτακμίςτθκε πλιρωσ με αναδιαρκρϊςεισ δανείων και ειςπράξεισ πλθρωμϊν. 

Επιπρόςκετα, το ποςοςτό κάλυψθσ αυξικθκε ςτακερά. Σο ςφνολο των μθ εξυπθρετοφμενων 

δανείων ςιμερα είναι καλυμμζνα πζραν του 100% όταν ςυνυπολογιςκεί ςε αυτά θ τρζχουςα 

αξία των εμπράγματων εξαςφαλίςεων.  

 Η παροχι πιςτωτικϊν διευκολφνςεων ςτθν οικονομία ζχει επαναρχίςει, με αργοφσ όμωσ 

ρυκμοφσ. Η πιςτωτικι επζκταςθ παραμζνει περιοριςμζνθ, όχι τόςο από τθ διακεςιμότθτα  

επαρκϊν δανειακϊν πόρων, όςο από τθν ςυνεχιηόμενθ χαμθλι ηιτθςθ από τον ιδιωτικό τομζα 

για νζα δάνεια τα οποία να είναι αξιόχρεα και ταυτόχρονα να ςυνάδουν με τισ νζεσ απαιτιςεισ 

τεκμθρίωςθσ τθσ κεντρικισ τράπεηασ.  

   

Επιτρζψτε μου όμωσ να τονίςω με ζμφαςθ ότι θ ςτρατθγικι τθσ Σράπεηασ δεν κακορίηεται 

αποκλειςτικά και μόνο ςτθ βάςθ τεχνοκρατικϊν ποςοτικϊν ςτόχων και ψυχρϊν δεικτϊν 
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κερδοφορίασ.   Βαςικόσ μασ ςτόχοσ παραμζνει θ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν μασ και τθσ Κυπριακισ 

οικονομίασ, που αποτελοφν τισ  κεμελιϊδεισ εμπορικζσ προτεραιότθτεσ τθσ Σράπεηασ. 

Διαςφαλίηοντασ ότι ανάγκεσ των πελατϊν  μασ καλφπτονται  ςωςτά, διαςφαλίηουμε επίςθσ ότι 

δθμιουργοφμε μια πολφτιμθ επζνδυςθ για τουσ μετόχουσ μασ κακϊσ και ζνα  κατάλλθλο 

περιβάλλον  επιβράβευςθσ για το προςωπικό μασ.    

 

Καταβάλαμε ζντονεσ προςπάκειεσ να ανακτιςουμε τθν εμπιςτοςφνθ και αφοςίωςθ των πελατϊν 

και των μετόχων μασ, να αφουγκραςτοφμε τισ ανθςυχίεσ τουσ για το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ και τισ 

πρακτικζσ του παρελκόντοσ, και να ανταποκρικοφμε πλιρωσ ςτισ προςδοκίεσ τουσ. Πιςτεφουμε ότι 

πετφχαμε ςθμαντικι πρόοδο αλλά αναγνωρίηουμε ταυτόχρονα ότι υπάρχει ακόμα ζδαφοσ να 

καλφψουμε. Παραμζνουμε δεςμευμζνοι για τθν  περαιτζρω ενίςχυςθ  των προςπακειϊν μασ  

προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.  

 

Είμαςτε επίςθσ δεςμευμζνοι ωσ προσ τον ευρφτερο ρόλο τθσ Σράπεηασ ςτθν Κυπριακι κοινωνία. Η 

Σράπεηα ςυνεχίηει τθν κοινωνικι τθσ προςφορά με τθν περαιτζρω προϊκθςθ των δραςτθριοτιτων 

τθσ ςε αρκετοφσ τομείσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ. Ειδικι μνεία γίνεται ωσ προσ αυτό ςτθ 

βοικεια και ςτιριξθ που παρζχει θ Σράπεηα Κφπρου ςε καρκινοπακείσ μζςω του Ογκολογικοφ 

Κζντρου όπου θ ςωρευτικι χρθματοδότθςθ από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του το 1998 

υπερβαίνει τα €50 εκατομμφρια, και όπου θ περίκαλψθ ςυνολικά κάλυψε πζραν των 30.000 

αςκενϊν. Εξίςου ςθμαντικι είναι θ ςυνειςφορά τθσ Σράπεηασ ςτθ πολιτιςτικι ηωι του νθςιοφ και 

ςτθ μόρφωςθ και υποτροφία των παιδιϊν,  μζςω του Πολιτιςτικοφ Ιδρφματοσ ςτθ Λευκωςία και 

του Μουςείου Πιερίδθ ςτθ Λάρνακα.    

 

Μθ Εξυπθρετοφμενα Δάνεια 

 

Κακϊσ ζχουν τεκεί πολλζσ ερωτιςεισ από μετόχουσ, όπωσ επίςθσ  και από τισ αρχζσ και το κοινό 

γενικότερα, ςε ςχζςθ με τισ προςπάκειεσ που καταβάλλουμε για τθν αντιμετϊπιςθ του 

προβλιματοσ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τουσ μεγαλφτερουσ 

δανειολιπτεσ τθσ Σράπεηασ, επιτρζψετε μου  να  ςχολιάςω με περιςςότερθ λεπτομζρεια πάνω ςτο 

κζμα αυτό, τισ ενζργειεσ τθσ Σράπεηασ και τισ προοπτικζσ για το προςεχζσ μζλλον.    

 

Πολλά ζχουν ιδθ επιτευχκεί ςε ότι αφορά τθν αντιμετϊπιςθ του μεγάλου χαρτοφυλακίου των μθ 

εξυπθρετοφμενων δανείων τθσ Σράπεηασ. Για τισ μεγάλεσ χρθματοδοτιςεισ εφαρμόςαμε 

προςαρμοςμζνεσ ςτρατθγικζσ προςεγγίςεισ ενϊ για δάνεια λιανικισ τραπεηικισ και μικρομεςαίων 

επιχειριςεων εφαρμόςαμε ζνα φάςμα επιλογϊν  για τθν αναδιάρκρωςθ μθ εξυπθρετοφμενων 

δανείων. Η διαδικαςία αναδιαρκρϊςεων εντατικοποιικθκε ςθμαντικά τον περαςμζνο χρόνο και 

πολλζσ από τισ ςχετικζσ διαπραγματεφςεισ που διεξάγονται ακόμα με τουσ μεγαλφτερουσ μασ 

δανειολιπτεσ αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν κατά τουσ αμζςωσ επόμενουσ μινεσ. Μπορϊ να ςασ 

διαβεβαιϊςω ότι οι ςτρατθγικζσ που ακολουκιςαμε επιδίωξθ είχαν να πετφχουν ζνα βιϊςιμο 

αποτζλεςμα για τον δανειολιπτθ, καλφτερθ προςταςία για τθν τράπεηα, και κυρίωσ καλφτερα 

ποιοτικά πρότυπα δανειςμοφ για όλο το χαρτοφυλάκιο μασ. Ελπίηουμε ότι οι προςπάκειεσ αυτζσ 
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κα μεταφραςτοφν ςε βελτίωςθ μερικϊν τουλάχιςτο των δεικτϊν που αφοροφν τα μθ 

εξυπθρετοφμενα δάνεια μζςα ςτα επόμενα τρίμθνα.   

 

υγκεκριμζνα, ςε ότι αφορά το χαρτοφυλάκιο μθ εξυπθρετοφμενων δανείων μεγάλων εταιρειϊν 

το οποίο ανζρχεται ςτα €4,5 δισ, ζχουν ιδθ επιτευχκεί ςυμφωνίεσ αναδιάρκρωςθσ για τα δφο 

τρίτα από αυτά, εκ των οποίων το ζνα τζταρτο ζχει ιδθ εκτελεςκεί. Οι αναδιαρκρϊςεισ δανείων 

μζςα ςτο 2015 μζχρι ςιμερα ανζρχονται ςε €2,7 διςεκατομμφρια που αντιςτοιχεί ςχεδόν ςτο 20% 

του ςυνόλου των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, και επθρεάηουν 10,700 δανειολιπτεσ.   

 

Ζχουμε πλιρθ επίγνωςθ των προκλιςεων που ζχει δθμιουργιςει θ δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία 

για όλουσ τουσ δανειολιπτεσ, ειδικότερα για τα νοικοκυριά και τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Δεν 

είναι πρόκεςι μασ να καταφφγουμε ςε εκτενείσ εκποιιςεισ όπωσ τϊρα επιτρζπονται κάτω από το 

νζο νομικό πλαίςιο.  

 

Για να πετφχουμε όμωσ επιταχυνόμενθ πρόοδο ςτθν αναδιάρκρωςθ των μθ εξυπθρετοφμενων 

δανείων  χρειαηόμαςτε πρϊτα και κφρια  τθ μεγαλφτερθ δζςμευςθ των δανειολθπτϊν, μικρϊν και 

μεγάλων, ωσ προσ τθν αρχι ότι οι δανειολιπτεσ πρζπει να ςζβονται τισ δανειακζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ. Η επικφρωςθ αυτισ τθσ αρχισ από τθν κυβζρνθςθ είναι ουςιϊδουσ ςθμαςίασ.  

 

Σθν ίδια ςτιγμι, ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ πραγματικισ δυςκολίασ των δανειολθπτϊν, 

αναγνωρίηουμε τθν ανάγκθ μιασ δίκαιθσ κατανομισ των βαρϊν, ζχοντασ πάντα κατά νου ότι 

διαχειριηόμαςτε τα χριματα των κατακετϊν.  

 

Αλλαγι του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 

 

Θα ικελα τϊρα να αςχολθκϊ με το κζμα τθσ διαδοχισ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου.  

Ζχουμε ενθμερϊςει ςιμερα το πρωί, πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Χρθματιςτθρίου, 

τθν Κυπριακι Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και το Κυπριακό Χρθματιςτιριο ότι ο John Hourican κα 

παραμείνει ςτθ κζςθ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Σράπεηασ κάτω από ζνα καινοφργιο 

υμβόλαιο. Πικανό να ζχετε ιδθ πλθροφορθκεί τα νζα ςτα κινθτά ςασ τθλζφωνα.   

Προφανϊσ, οι ςυνάδελφοι μου ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο και εγϊ, είμαςτε πολφ ευχαριςτθμζνοι 

και ενκουςιαςμζνοι που ο John Hourican ςυμφϊνθςε να παραμείνει ςτθ κζςθ του και να 

ςυνεχίςει τθν εξαιρετικι δουλειά που ζχει κάνει τα τελευταία δφο χρόνια. Θα ικελα να εκφράςω 

τισ ευχαριςτίεσ μασ ςτθν Rioghnach Hourican που κάκεται ςτισ μπροςτινζσ κζςεισ, για τθν 

υποςτιριξθ τθσ ςτθν απόφαςθ αυτι του John.  

Όπωσ ξζρεται θ Επιτροπι Διοριςμϊν του υμβουλίου είχε ξεκινιςει τθν αναηιτθςθ για ζνα νζο 

Διευκφνοντα φμβουλο από τον περαςμζνο Απρίλιο και ςτθν πραγματικότθτα κάναμε ςθμαντικι 

πρόοδο προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ εντοπίηοντασ ζνα μικρό αρικμό πολφ προςοντοφχων και 

ικανϊν υποψθφίων. Σθν ίδια ςτιγμι όμωσ εργαηόμαςταν να ενκαρρφνουμε τον John να 
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επανεξετάςει τθν αρχικι του απόφαςθ να παραιτθκεί, και να παραμείνει ςτο πθδάλιο τθσ 

Σράπεηασ. Είμαςτε ενκουςιαςμζνοι που ςτο τζλοσ ο John και θ οικογζνειά του ςυμφϊνθςαν με 

αυτό.    

Ο John ζχει κάνει μια εντυπωςιακι δουλειά διευκφνοντασ και κατευκφνοντασ τθν Σράπεηα κατά τα 

τελευταία δφο χρόνια. Ζχει κυριολεκτικά τοποκετιςει τθν Σράπεηα Κφπρου ςτον παγκόςμιο 

χρθματοοικονομικό χάρτθ και δικαιολογθμζνα κζρδιςε τον τίτλο «Σραπεηίτθσ τθσ Χρονιάσ» που 

του απονεμικθκε από τα Βραβεία-Αριςτείασ του περιοδικοφ Euromoney για το 2015. Σα 

επιτεφγματά του είναι πολλά και εντυπωςιακά. Με λίγα λόγια, μζςα ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα 

επανζφερε τθν αυτοπεποίκθςθ ςτθν Σράπεηα και εμψφχωςε ζνα αποκαρδιωμζνο προςωπικό, 

κακιζρωςε αυςτθρζσ και αποτελεςματικζσ διοικθτικζσ δομζσ, εξουςιοδότθςε μια ομάδα 

ταλαντοφχων ςτελεχϊν να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ προκλιςεισ και εφάρμοςε ζνα απαιτθτικό 

ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ, δθμιουργϊντασ μια καινοφργια και αφοςιωμζνθ διεφκυνςθ 

αναδιάρκρωςθσ και ανάκτθςθσ. Εξαςφάλιςε επίςθσ μια πολφ πετυχθμζνθ ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ 

Σράπεηασ ςε μια καίρια χρονικι ςτιγμι από ξζνουσ επενδυτζσ, ζκανε ςθμαντικά βιματα ςτθν 

απομόχλευςθ των μθ βαςικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε άλλεσ χϊρεσ  και ενδυνάμωςε τθν 

εςτίαςθ των δραςτθριοτιτων τθσ Σράπεηασ ςτθν Κφπρο.  

υνολικά ο John διαδραμάτιςε τον κακοριςτικό ρόλο ςτθν μεγάλθ πρόοδο που επιτεφχκθκε ςτισ 

χρθματοοικονομικζσ επιδόςεισ τθσ Σράπεηασ. Είμαςτε πεπειςμζνοι ότι με τον John ςτο πθδάλιο, 

και με τθν υποςτιριξθ τθσ υπάρχουςασ ιςχυρισ διοικθτικισ ομάδασ, κα κάνουμε περαιτζρω 

ςθμαντικά βιματα προσ τθν κατεφκυνςθ υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Σράπεηασ. 

Ο δρόμοσ προσ τα εμπρόσ 

 

Κοιτάηοντασ μπροςτά, θ ςτρατθγικι τθσ Σράπεηασ κα εξακολουκιςει να επικεντρϊνεται ςτθν 

εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των πελατϊν μασ και ςτθν επίτευξθ αξίασ για τουσ μετόχουσ μασ, 

ςυμβάλλοντασ ταυτόχρονα ςτθν ανάκαμψθ τθσ κυπριακισ οικονομίασ. Η Σράπεηα και θ κυπριακι 

οικονομία είναι ςτο ίδιο καράβι και πρζπει να εργαςκοφμε μαηί με ολόκλθρθ τθν κυπριακι 

κοινωνία.  

 

Άμεςθ προτεραιότθτά μασ παραμζνει θ περαιτζρω βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του χαρτοφυλακίου 

μασ μζςω τθσ ςθμαντικισ μείωςθσ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων και τθσ ςυνεχιηόμενθσ 

απομόχλευςθσ των μθ βαςικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων.  

Σθν ίδια ςτιγμι εςτιάηουμε τισ προςπάκειεσ μασ ςτισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Σράπεηασ, μζςω 

ενόσ ευρφτερου φάςματοσ χρθματοοικονομικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν, καλφτερθσ 

πελατοκεντρικισ εξυπθρζτθςθσ, αναβακμιςμζνθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ, και ενιςχυμζνθσ 

επιχειρθςιακισ αποτελεςματικότθτασ. Επιπρόςκετα κα ςυνεχίςουμε να διερευνοφμε εναλλακτικζσ 

δυνατότθτεσ διαφοροποίθςθσ των πθγϊν χρθματοδότθςθσ τθσ Σράπεηασ και τθν πικανι ειςαγωγι 

τθσ Σράπεηασ ςε Ευρωπαϊκά χρθματιςτιρια με μεγαλφτερο βάκοσ και ρευςτότθτα.   
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Θζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Ετιςιασ Γενικισ Συνζλευςθσ 

Οι εργαςίεσ ενϊπιον τθσ ςθμερινισ Ετιςιασ Γενικισ υνζλευςθσ είναι εν πολλοίσ αυτονόθτεσ. Οι 

μζτοχοι καλοφνται να λάβουν και να εγκρίνουν τουσ λογαριαςμοφσ του 2014, να επαναδιορίςουν 

τουσ ελεγκτζσ, να κακορίςουν τθν αμοιβι των Διοικθτικϊν υμβοφλων, και ςε αυτι τθν περίπτωςθ 

να εξουςιοδοτιςουν το υμβοφλιο να κζςθ ςε εφαρμογι ζνα μακροπρόκεςμο πλαίςιο κινιτρων 

για τα βαςικά μζλθ του προςωπικοφ. Θα ικελα να προςκζςω μερικά ςυγκεκριμζνα ςχόλια ςτα 

τελευταία δφο από αυτά τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  

Είναι ςθμαντικό οι μζτοχοι μασ να εξυπθρετοφνται ςωςτά από ζνα επαγγελματικό, πολυεκνικό  

και απόλυτα αφοςιωμζνο Διοικθτικό υμβοφλιο τα μζλθ του οποίου να αμείβονται ικανοποιθτικά  

για τθν εργαςία που κάνουν. Κατά τθ διάρκεια το 2015 κάναμε μια εκτενι αναςκόπθςθ των 

δομικϊν αποδοχϊν του υμβουλίου και των επιτροπϊν. Καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι οι 

αποδοχζσ αυτζσ πρζπει να ανακεωρθκοφν ϊςτε να αντανακλοφν το επίπεδο εργαςίασ και 

αφοςίωςθσ που απαιτείται από το υμβοφλιο. Ζχουμε πλιρθ επίγνωςθ τθσ ανάγκθσ να 

επιδείξουμε αυτοςυγκράτθςθ ςε όλα τα ηθτιματα που επθρεάηουν αποδοχζσ και ηυγίςαμε αυτι 

τθν ευκφνθ με τθν ανάγκθ προςζλκυςθσ υψθλοφ επιπζδου άτομα ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο. 

Πιςτεφω ότι οι προτάςεισ που τζκθκαν ενϊπιον τθσ Ετιςιασ Γενικισ υνζλευςθσ αντανακλοφν 

αυτό το ιςοηφγιο.  

Ζχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε προτοφ ολοκλθρϊςουμε τθν πορεία τθσ Σράπεηασ για τθν πλιρθ 

αποκατάςταςθ τθσ ευρωςτίασ και τθσ αξίασ τθσ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο πιςτεφει ότι οι μζτοχοι 

μασ κα εξυπθρετοφνται καλφτερα μζςω τθσ δθμιουργίασ ενόσ ςτοχευμζνου και 

ευκυγραμμιςμζνου μακροπρόκεςμου ςχεδίου κινιτρων για τα διοικθτικά ςτελζχθ και βαςικά 

μζλθ του προςωπικοφ τθσ Σράπεηασ. Η ειςαγωγι αυτοφ του ςχεδίου κα αποτελζςει ζνα ςθμαντικό 

βιμα για τθ δθμιουργία ςτθν Σράπεηα μιασ ςφγχρονθσ και προοδευτικισ κουλτοφρασ που κα 

εδράηεται ςτθν αποδοτικότθτα  και κα είναι ευκυγραμμιςμζνθ με τα ςυμφζροντα των μετόχων. 

ιμερα θ Σράπεηα δεν ζχει τθ δυνατότθτα να πλθρϊςει βραχυπρόκεςμα κίνθτρα ι μπόνουσ και 

πιςτεφουμε ότι είναι ςθμαντικό να ζχουμε ζνα μακροπρόκεςμα ο πρόγραμμα δικαιωμάτων 

προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν (share options), για τθν καλφτερθ προςζλκυςθ και διατιρθςθ 

προςωπικοφ υψθλϊν προςόντων. Σα προβλεπόμενα κίνθτρα κα κατοχυρωκοφν μετά το 2019 και 

κα αρχίςουν να προςδίδουν αξία μόνο όταν θ μετοχι υπερβεί τθ τιμι των 25 εντ και όταν ακόμα 

ςθμαντικοί δείκτεσ αςφάλειασ, όπωσ θ πλιρθσ εξόφλθςθ τθσ Επείγουςασ Παροχισ Ρευςτότθτασ, 

κα ζχουν επιτευχκεί. Επιδιϊκουμε τθν ζγκριςθ  των μετόχων μασ για να εφαρμόςουμε αυτό το 

ςχζδιο από το 2016 και για να ςυνεργαςτοφμε με τισ ρυκμιςτικζσ αρχζσ για τθν ζγκριςθ του.  

Αγαπθτοί Μζτοχοι, 

Καταλιγοντασ κα ικελα να επαναλάβω ότι ενϊ θ Σράπεηα ζχει επιτφχει ςθμαντικι πρόοδο, 

υπερβαίνοντασ τισ αρχικζσ προςδοκίεσ, παραμζνουν ακόμα μπροςτά μασ πολλζσ προκλιςεισ. 

Πιςτεφουμε ότι ζχουμε τθ ςωςτι ςτρατθγικι και μια δυνατι και αφοςιωμζνθ διοικθτικι ομάδα 

για να αντιμετωπίςουμε τισ προκλιςεισ, να ανακτιςουμε τθν πλιρθ εμπιςτοςφνθ των πελατϊν και  

κατακετϊν και τθσ Κυπριακισ κοινωνίασ γενικότερα, και να διαδραματίςουμε τον ιςτορικό μασ 
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θγετικό ρόλο ςτθν προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ κυπριακισ οικονομίασ. Θα κζλαμε να 

ςτθριηόμαςτε ςτθν υποςτιριξι ςασ για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων. Ζχω πλιρθ εμπιςτοςφνθ 

ότι μαηί μποροφμε να τουσ επιτφχουμε. 

 

ασ ευχαριςτϊ πάρα πολφ   

 


