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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
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Κεντρικά Γραφεία Bank of Cyprus Holdings PLC 

Παρατηρήσεις John Patrick Hourican, 

Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος 

 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Κυρίες και Κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι και αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σας 

μέρα. 

 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι παρατηρήσεις μου θα είναι στα αγγλικά και 

υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά σε πραγματικό χρόνο. Aντίγραφο των 

παρατηρήσεων μου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος σε μερικά 

λεπτά. 

 

Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρευρίσκεστε 

σήμερα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ).  Εκτιμώ την ευκαιρία που μου δίνεται 

για να σας ενημερώσω για την πρόοδο του Συγκροτήματος το 2017 και μέχρι τώρα 

το 2018. 

 

Θα ήθελα να αρχίσω διαβεβαιώνοντας τους μετόχους μας ότι, η διεύθυνση και ο 

κάθε εργαζόμενος στην Τράπεζα, εξακολουθούμε να επικεντρώνουμε  όλες μας  τις 
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δυνάμεις στην ανοικοδόμηση ενός οικονομικά υγιούς, αξιόπιστου, μοντέρνου και  

πελατοκεντρικού οργανισμού.  

 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον καθένα από εσάς που συνεχίζετε να μας 

στηρίζετε και να μας ενθαρρύνετε σε αυτό το ταξίδι. Εκτιμούμε τόσο την εμπιστοσύνη 

που μας δείχνετε και ιδιαίτερα τη διαρκή υπομονή σας προς εμάς. Η υπομονή αυτή 

είναι ιδιαίτερα σημαντική  καθώς κάνουμε τα απαραίτητα και κάποτε τολμηρά βήματα 

που χρειάζονται για την ανάκτηση της οικονομικής ισχύος και αξίας της Τράπεζας. 

 

Έχουμε επιτύχει καλή πρόοδο από την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας το 2014 

αλλά αναγνωρίζουμε ότι παραμένουν πολλά που πρέπει να γίνουν πριν την 

ομαλοποίηση της Τράπεζας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η διασφάλιση ότι 

η Τράπεζα έχει ισχυρές οικονομικές βάσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να 

οικοδομήσουμε ένα οργανισμό που βλέπει στο μέλλον και επικεντρώνεται στην 

εξυπηρέτηση των πελατών.   

 

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Συνεχίζουμε να 

επικεντρωνόμαστε στη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών μας.   

Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα να προσφέρουμε ικανοποιητικές αποδόσεις για 

τους μετόχους μας μεσοπρόθεσμα.  

 

Ο Δρ Άκερμαν έχει καλύψει την ημερήσια διάταξη της συνέλευσης και έκανε κάποιες 

σημαντικές παρατηρήσεις όσον αφορά το μακροοικονομικό περιβάλλον και κάποιους 

από τους μελλοντικούς μας σχεδιασμούς. Δεν θα επαναλάβω τις αναφορές αυτές. 

 

Καλή πρόοδος στην ανάκαμψη της Τράπεζας 

 

Πρωταρχικός στόχος της ΕΓΣ είναι να παραθέσουμε τις οικονομικές καταστάσεις του 

2017 στους μετόχους μας.  Προτού όμως επισημάνω τα  σημαντικά στοιχεία  από τα 
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οικονομικά αποτελέσματα του 2017, δράττομαι της ευκαιρίας να αναφερθώ σε 

κάποιες πτυχές της μέχρι τώρα συνολικής προόδου μας.  

 

Σήμερα ανακοινώσαμε τα οικονομικά αποτελέσματα μας για τους πρώτους έξι μήνες 

του 2018. Ανακοινώσαμε επίσης την πώληση €2,8δις δανείων σε ένα ιδιαίτερα 

αξιόπιστο διεθνή αγοραστή.  Αυτή η πώληση χαρτοφυλακίου δανείων επιταχύνει 

σημαντικά την βελτίωση του ισολογισμού και ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική 

μείωσης των κινδύνων την οποία επιδιώξαμε μετά την κρίση το 2013. 

 

Αξίζει να σταθούμε για λίγο στο μέγεθος της προόδου που έχουμε επιτύχει τα 

τελευταία χρόνια. Αυτή η πρόοδος αποτελεί τη βάση για τη σημερινή ενημέρωση των 

μετόχων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνεχή εμπιστοσύνη σας για το 

μέλλον.  

 

€9 δις Μείωση του Ισολογισμού  

Ο Ισολογισμός του Συγκροτήματος είναι σήμερα €9 δις μικρότερος από ότι ήταν το 

2013. Έχουμε πετύχει απομόχλευση μέσω των πωλήσεων μη κύριων 

δραστηριοτήτων στη Ρωσία, Ουκρανία, Ρουμανία και σε άλλες δικαιοδοσίες και 

μέσω της μείωσης του όγκου των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ).  Σήμερα η 

Τράπεζα Κύπρου έχει επικεντρώσει την κεφαλαιακή της βάση στην εξυπηρέτηση της 

κυπριακής οικονομίας, διατηρώντας την ηγετική της θέση στην χώρα.  

 

€10 δις μείωση στα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια  

 

Ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι με περισσότερα από €15 δις ΜΕΔ και, μέσα σε τέσσερα 

χρόνια, έχουμε μειώσει τον όγκο των ΜΕΔ κατά €10 δις σε €5,2 δις.  Έχουμε 

επιτύχει ουσιαστική οργανική μείωση των ΜΕΔ για 13 συνεχή τρίμηνα.  Η πώληση 

χαρτοφυλακίου ύψους €2,8 δις που ανακοινώσαμε σήμερα το πρωί επιταχύνει την 

μείωση αυτή και σε αντιστοιχία είναι ισοδύναμη ακόμη 6 τριμήνων μείωσης.  
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Tαυτόχρονα φέρνει σημαντικό νέο ενεργό κεφάλαιο στην Κύπρο.  Η μείωση των 

ΜΕΔ αντιπροσωπεύει περίπου το 60% του κυπριακού ΑΕΠ και αυτό το έχουμε 

επιτύχει χωρίς καμία κρατική στήριξη. 

 

Είναι γεγονός βέβαια ότι,  τόσο η υπομονή των εποπτικών αρχών όσο και η 

ευθυγράμμιση της Κυβερνητικής πολιτικής υπήρξαν σημαντικοί θετικοί παράγοντες.  

Θα ήθελα να επικροτήσω την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο για την ψήφιση 

πρόσφατου πακέτου νομοθετικών τροποποιήσεων αναφορικά με το πλαίσιο 

εκποιήσεων και ανάκτησης.  Αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν όλες τις τράπεζες στην 

Κύπρο, περιλαμβανομένης και της πρόσφατα δημιουργηθήσας κυβερνητικής Κακής 

Τράπεζας, να επιταχύνουν την ανάκτηση των προβληματικών δανείων.  Αυτός 

πρέπει να είναι κοινός στόχος.    

 

Ισχυρή Ρευστότητα 

 

Κυρίες και κύριοι 

 

Ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι με την επιβάρυνση χρηματοδότησης ύψους €11 δις από 

το Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) από τη Κεντρική Τράπεζα. Τον 

Ιανουάριο του 2017 ολοκληρώσαμε την πλήρη αποπληρωμή αυτής της 

χρηματοδότησης. Χάρη στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών μας, οι 

καταθέσεις μας αυξήθηκαν σταθερά και σήμερα η Τράπεζα έχει ένα πολύ ισχυρό 

δείκτη δανείων προς καταθέσεις.  Σήμερα η Τράπεζα έχει σημαντική πλεονάζουσα 

ρευστότητα και συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους ευρωπαϊκούς και τοπικούς 

εποπτικούς δείκτες. 

 

Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος προηγουμένως, υπήρξε πίεση στο 

χρηματοοικονομικό σύστημα της Κύπρου κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2018, 

λόγω της αβεβαιότητας που υπήρχε αναφορικά με την Συνεργατική Κυπριακή 

Τράπεζα.  Στην Τράπεζα Κύπρου όχι μόνο δεν παρατηρήθηκαν εκροές αυτή την 
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περίοδο αλλά αντίθετα η Τράπεζα είχε εισροές καταθέσεων και αυξημένα αιτήματα 

για άνοιγμα λογαριασμών.  Οι καταθέσεις μας αυξήθηκαν κατά €2 δις ή 12% από το 

2016. Στις 30 Ιουνίου 2018  κατέχουμε το 34.1% των  καταθέσεων των μόνιμων 

κατοίκων και το 38.8% των μη μόνιμων κατοίκων. Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες 

προς τους πελάτες μας για τη συνεχή τους εμπιστοσύνη προς την Τράπεζα και 

είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε και να ενδυναμώσουμε αυτή την 

εμπιστοσύνη. 

 

Σήμερα, ο δείκτης  δανείων προς τις καταθέσεις είναι ισχυρός στο 77%,  ποσοστό 

που είναι πέραν από επαρκές για να χρηματοδοτήσει τα υπόλοιπα των δανείων και 

ψηλότερος από το μέσο όρο Ευρωπαϊκών τραπεζών. Σήμερα, έχουμε πλεόνασμα 

ρευστότητας περίπου €1.4 δις και αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την 

πλήρη χαλάρωση των επιπρόσθετων απαιτήσεων που επιβλήθηκαν από την  

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αργότερα αυτό το χρόνο.  

 

Ικανοποιητική Κεφαλαιακή Βάση 

 

Η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

δημιουργία εμπιστοσύνης σε οποιαδήποτε τράπεζα. Το 2013, η Τράπεζα Κύπρου 

ανακεφαλαιποιήθηκε από τις εποπτικές αρχές, με Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών 

Μετοχών Κατηγορίας 1 ύψους 10,5%, στις 30 Ιουνίου 2013, μετά την εξυγίανση. 

Θεωρήσαμε ότι αυτός ο δείκτης δεν ήταν ικανοποιητικός για να επιτρέψει στην 

Τράπεζα να καταφέρει  τη μείωση κινδύνου που χρειαζόταν για να πετύχει σε ένα 

Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.   

 

Εκδώσαμε €1 δις κεφάλαια τέλος του 2014 από διεθνής επενδυτές και επιπρόσθετα 

εκδώσαμε ομόλογο δευτεροβάθμιου κεφαλαίου ύψους €250 εκ  τον Ιανουάριο του 

2017.  Το επίπεδο κεφαλαίων μας ήταν ικανοποιητικό μέχρι τώρα.  Ο δείκτης 

κεφαλαίου κοινών μετοχών διαμορφώθηκε στο 11,9% και, με την ολοκλήρωση των 

ενεργειών που ανακοινώσαμε σήμερα αναμένουμε να διαμορφωθεί στο 14,0% και ο 
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δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας αναμένουμε να ανέλθει στο 15,4%.  Οι 

δείκτες συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας θα ενισχυθούν περαιτέρω εάν πετύχουμε 

την ολοκλήρωση της έκδοσης του Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 το επόμενο 

διάστημα.  

 

Ισχυρό Μακροοικονομικό Περιβάλλον  

 

Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, η ανακάμπτουσα Κυπριακή οικονομία στηρίζει την 

απόδοση του Συγκροτήματος.  Η Κυπριακή οικονομία παραμένει σταθερά μία από 

τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.  

Παρατηρούμε με ικανοποίηση να συνεχίζεται η ανάπτυξη βασισμένη σε ένα εύρος 

τομέων, με τις τουριστικές αφίξεις να σημειώνουν ρεκόρ, με αύξηση στις τιμές  των 

ακινήτων και με μείωση της ανεργίας.  

 

Η Τράπεζα παραμένει δεσμευμένη στο να παρέχει χρηματοδότηση στην 

ανακάμπτουσα κυπριακή οικονομία. Στοχεύουμε σε νέο βιώσιμο δανεισμό σε 

επιλεγμένους τομείς.  Τομείς όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, οι επαγγελματικές 

υπηρεσίες , η τεχνολογία, η υγεία, η ενέργεια, η εκπαίδευση και το περιβάλλον 

παρέχουν καλές ευκαιρίες χρηματοδότησης για την Τράπεζα. Το 2017 

χρηματοδοτήσαμε την κυπριακή οικονομία με πέραν του €1,7 δις και τη φετινή 

χρονιά αναμένουμε να ξεπεράσουμε αυτό το ποσό.   

 

Η συνολική πρόοδος που έχουμε πετύχει αναγνωρίστηκε από τον οίκο 

πιστοληπτικής διαβάθμισης Standard & Poor’s.  Τον περασμένο Ιούλιο, ο οίκος S&P 

επιβεβαίωσε την πιστοληπτική μας αξιολόγηση με θετική προοπτική.  Ελπίζουμε σε 

περαιτέρω αναβαθμίσεις στο μέλλον και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να 

πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα που παραμένει ο στόχος μας μεσοπρόθεσμα.  

 

Επικέντρωση στη λειτουργική αρτιότητα και καλή διακυβέρνηση  
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Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να εφαρμόσουμε πελατοκεντρικές αξίες και 

αξίες ειλικρίνειας στον οργανισμό.  Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις διαδικασίες μας 

και στον εκμοντερνισμό της κουλτούρας μας.   Παραμένουμε δεσμευμένοι στην 

εκσυγχρονιστική ατζέντα που αποσκοπεί στη μεταμόρφωση του επιχειρηματικού μας 

μοντέλου ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον και για 

να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των 

πελατών μας.  

 

Για να επιταχύνουμε τον εκμοντερνισμό και των επιχειρησιακών μας 

δραστηριοτήτων, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την IBM, τον Στρατηγικό μας 

Συνεργάτη για την Ψηφιακή Μεταμόρφωση.  Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε την 

ψηφιακή καινοτομία που υπάρχει στην αγορά για να ενισχύσουμε την αποδοτικότητα 

και επιχειρησιακή ευελιξία του Συγκροτήματος. Σκοπεύουμε να προσφέρουμε στους 

πελάτες μας την καλύτερη εμπειρία της αγοράς.  Ταυτόχρονα ενθαρρύνουμε τους 

ανθρώπους μας να αγκαλιάσουν αυτή την αλλαγή και να μας βοηθήσουν να 

σχεδιάσουμε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που θα υποστηρίζει την βασική 

ανάγκη να γίνουμε πιο αποδοτικοί σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο 

ψηφιακός.  

 

Έχουμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο διεθνούς κύρους. Έχουμε κάνει δύο σημαντικούς 

διορισμούς στο Διοικητικό Συμβούλιο φέτος.  Και οι δύο έρχονται με πολλές διεθνής 

επιχειρηματικές εμπειρίες. Είμαστε δεσμευμένοι στα υψηλότερα πρότυπα 

διακυβέρνησης και επιχειρηματικών πρακτικών.  

 

 

Αποτελέσματα 2017 

 

Αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2017 

 



8 
 

Τώρα θα αναφερθούμε στα οικονομικά αποτελέσματα του 2017.  Όπως έχω 

αναφέρει και στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, ο κύριος σκοπός της ΕΓΣ σήμερα 

είναι να παρουσιάσει τις οικονομικές καταστάσεις του 2017 στους μετόχους μας. 

Παρόλο που έχει περάσει πολύς καιρός από το 2017 και  έχουμε ήδη παρουσιάσει 

τα αποτελέσματα αυτά στην αγορά, θα ήθελα, σαν υπενθύμιση,  να κάνω κάποιες 

παρατηρήσεις στις οικονομικές καταστάσεις του 2017 που είναι ενώπιον σας 

σήμερα: 

 

 Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2017 

αντανακλούν τη σκόπιμη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το δεύτερο 

τρίμηνο του 2017 να κατανέμει ακόμη  €500 εκ. κεφάλαιο, μέσω αυξημένων 

προβλέψεων, για να επιταχύνει ακόμα περισσότερο τη μείωση των κινδύνων.  

Αυτή η απόφαση είχε ως πρωταρχικό λόγο για την  λογιστική ζημιά ύψους 

€552 εκ που καταγράφηκε για όλο το έτος. Η σημαντική πώληση ΜΕΔ που 

ανακοινώσαμε σήμερα επιβεβαιώνει ότι η απόφαση αυτή ήταν σωστή αφού 

έχει διευκολύνει την αποδέσμευση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ΜΕΔ 

χωρίς ουσιαστική περαιτέρω επιβάρυνση της κεφαλαιακής βάσης. 

 

 Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές 

διατάξεις και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκαν σε 

12,7% και 14,2% αντίστοιχα στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Αυτή η κεφαλαιακή 

θέση επιτεύχθηκε παρά τη συνεχή και επιθετική οργανική μείωση του ρίσκου 

στον ισολογισμό.  

 

 Κατά το 2017 έχουμε σημειώσει ουσιαστική οργανική πρόοδο στη μείωση των 

προβληματικών δανείων. Τα ΜΕΔ μειώθηκαν κατά €2.2 δις, μια μείωση της 

τάξεως του 20%. Η κάλυψη των προβλέψεων έναντι των ΜΕΔ ανήλθε στο 

48% το τέλος του 2017 και αυξήθηκε στο 51% κατά την πρώτη υιοθέτηση του 

ΔΠΧΑ 9.   Η τάση στην οργανική  μείωση του ρίσκου συνεχίστηκε το 2018. 

 

 Κατά το 2017 βιώσαμε μια ισχυρή ανάπτυξη στις καταθέσεις των πελατών 

γεγονός που διευκόλυνε την πλήρη συμμόρφωση μας με όλες τις τοπικές και 
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ευρωπαϊκές απαιτήσεις ρευστότητας από την 1η Ιανουαρίου 2018. Οι 

καταθέσεις παρουσίασαν αύξηση κατά €1.3 δις ή 8% κατά το 2017.  

 

 Η Μονάδα Διαχείρισης Ακινήτων, γνωστή ως REMU, είχε μια ισχυρή χρονιά 

τόσο όσον αφορά την αξία των πωλήσεων όσο και την ποσότητά τους. Τα 

αποθέματα των ακινήτων ανήλθαν σε €1.6 δις και  σε 1,951 περιουσίες το 

τέλος του 2017. Κατά το 2017, η Τράπεζα πώλησε ακίνητη περιουσία €274 

εκατ. η οποία και αντιπροσωπεύει 313 πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, σε 

μέση τιμή που υπερβαίνει τη λογιστική αξία. 

 

Αποτελέσματα εξάμηνο 2018 

 

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2018 

 

Τώρα θα αναφερθώ στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2018. 

Σήμερα το πρωί ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα της Τράπεζας για το εξάμηνο του 

2018.  Η πρόοδος που πετύχαμε από την αρχή του χρόνου ήταν σταδιακά θετική και 

έχω αναφέρει κάποια από τα επιτεύγματα προηγουμένως. 

 

Η ολοκληρωμένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

μας, αλλά γιατί τώρα έγινε διαθέσιμη, θα ήθελα να επισημάνω κάποια σημαντικά 

στοιχεία των αποτελεσμάτων του εξαμήνου.  

 Το πρώτο εξάμηνο του 2018, έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο στην οργανική 

μείωση των προβληματικών δανείων.  Τα ΜΕΔ μειώθηκαν κατά €890 εκ ή 10% 

σε €7,9 δις.  Αυτό ήταν το δέκατο τρίτο συνεχές τρίμηνο που καταγράφηκε 

ουσιαστική μείωση των ΜΕΔ.  Η μεταγενέστερη πώληση €2,7 δις ΜΕΔ, γνωστή 

ως «Project HELIX», επιτάχυνε αυτή  τη μείωση σε €5,2 δις σε ενδεικτική βάση.  

Η κάλυψη των ΜΕΔ με προβλέψεις στο εναπομείναν χαρτοφυλάκιο παραμένει 

επαρκής στο 49%.  
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 Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €600 εκ το πρώτο εξάμηνο του 2018. Στο τέλος 

του εξαμήνου η Τράπεζα είχε €18,4 δις καταθέσεις και πλεονάζουσα ρευστότητα 

€1,4 δις.  Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 77%. Η 

Τράπεζα τώρα επικεντρώνεται στη μείωση του κόστους των καταθέσεων και στην 

διασφάλιση ότι η καταθετική βάση έχει την κατάλληλη δομή ώστε να 

διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις εποπτικές απαιτήσεις.  

 

 Η Τράπεζα εξακολουθεί να έχει ικανοποιητικά κεφάλαια. Ο Δείκτης Κεφαλαίου 

Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 στις 30 Ιουνίου 2018, αναπροσαρμοσμένος για 

να αντικατοπτρίζει την πώληση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΔ και την πώληση της 

θυγατρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώνεται στο 14,0% και ο Συνολικός 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 15,4%. 

 

 Η οργανική απόδοση πριν το «Project HELIX» ήταν σύμφωνα με την 

καθοδήγηση των 10 σεντ ανά τρίμηνο ή €44 εκ για το δεύτερο τρίμηνο. 

 

 Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου αντικατοπτρίζουν την 

απόφαση της Τράπεζας να προχωρήσει με το «Project HELIX».  Η λογιστική 

ζημιά από τη συναλλαγή που καταγράφηκε στα οικονομικά αποτελέσματα για το 

εξάμηνο ήταν €135 εκ και μειώνεται στα €105 εκ μέχρι το τέλος του έτους καθώς 

η χρονική αξία του χρήματος ύψους €30εκ μεταβάλλεται με το χρόνο το τρίτο και 

τέταρτο τρίμηνο του 2018.  

 

 Αντιμετωπίζοντας τη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου του 

Συγκροτήματος παραμένει κύρια προτεραιότητα της διεύθυνσης. Το Συγκρότημα 

συνεχίζει να σημειώνει σταθερή πρόοδο σε όλες τις παραμέτρους επιμέτρησης 

της ποιότητας του δανειακού του κεφαλαίου και οι αναδιαρθρώσεις δανείων 

συνεχίζονται.  Το Συγκρότημα προχώρησε με επιτυχία σε λύσεις αναδιάρθρωσης 

δανείων σε όλο το φάσμα του δανειακού χαρτοφυλακίου και θα συνεχίσει να 

διερευνά ενεργά εναλλακτικές λύσεις για την περεταίρω επιτάχυνση αυτής της 

μείωσης των ΜΕΔ μέσω εναλλακτικών λύσεων για επιτάχυνση της μείωσης του 

κινδύνου.  
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Οι Προτεραιότητες μας για το μέλλον  

 

Κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία αποδεικνύουν πως η στρατηγική μας είναι 

επιτυχημένη.    

 

Έχουμε μειώσει σημαντικά το επίπεδο των ΜΕΔ.  Έχουμε πλεονάζουσα ρευστότητα.  

Έχουμε ικανοποιητικά κεφάλαια παρόλες τις αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις για 

τον τομέα μας.  Έχουμε ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας στις κύριες εργασίες και 

έχουμε σε εξέλιξη σχέδια για τον εκμοντερνισμό του προϊόντος που προσφέρουμε 

στους πελάτες μας.  Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να 

γίνουν πριν να θεωρήσουμε ότι πετύχαμε την ολοκλήρωση της ανάκαμψης της 

Τράπεζας.   

 

Θα παραμείνουμε επικεντρωμένοι στην προσπάθεια για περαιτέρω μείωση των 

προβληματικών δανείων. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ενεργά στο  

χαρτοφυλάκιο  δανεισμού μας για να βρούμε καινοτόμες λύσεις που θα καταστήσουν 

τις υποχρεώσεις εξυπηρέτησης δανείων των ιδιωτών και των εταιρειών πιο 

επικαιροποιημένες.  

 

Οι τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν από το Κυπριακό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο, 

ενισχύουν τους νόμους περί εκποιήσεων  και αφερεγγυότητας και μας επιτρέπουν να 

εντείνουμε την πίεση στους στρατηγικούς κακοπληρωτές και άλλους δανειολήπτες  

που αθετούν τις υποχρεώσεις τους γενικότερα.  Παραμένει εντελώς ανεπίτρεπτη η 

στάση εκείνων που, ενώ  έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στη διευθέτηση των 

υποχρεώσεων τους, να συνεχίζουν να τις αθετούν.  

 

Τον Ιούλιο, η Κυβέρνηση πρότεινε το σχέδιο ΕΣΤΙΑ, ένα Σχέδιο που στοχεύει στην 

αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων που εξασφαλίζονται με χαμηλότερης 

αξίας πρώτη κατοικία. Το Σχέδιο στοχεύει στην προστασία των κοινωνικά ευάλωτων 

δανειοληπτών και χαιρετίζουμε την εισαγωγή του. 
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Μέχρι σήμερα, το επίπεδο των προβλέψεων στον  ισολογισμό  της Τράπεζας 

αποδείχθηκε επαρκές για να στηρίξει την σημαντική μείωση του κινδύνου  σε αυτά τα 

δεκατρία τρίμηνα. Αναμένουμε  ότι η κάλυψη των ΜΕΔ θα παραμείνει γύρω στο 

50%.  

 

Θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια να καταστήσουμε την Τράπεζα 

έναν πιο ισχυρό, πιο ασφαλή και πιο επικεντρωμένο οργανισμό ικανό να στηρίξει την 

ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και να προσφέρει κατάλληλες μεσοπρόθεσμες 

αποδόσεις στους μετόχους. Είμαστε ικανοποιημένοι που στηρίζουμε την πραγματική 

οικονομία με πέραν του €1 δις νέων δανείων μέχρι σήμερα για τη φετινή χρονιά. 

 

Ένας κύριος στόχος για τα τρίμηνα που ακολουθούν θα είναι η ανάπτυξη ενός 

αποτελεσματικού επιχειρηματικού μοντέλου, με έμφαση στην διατήρηση των εσόδων 

με ταυτόχρονη μείωση του κόστους και διαχείριση των εργασιακών σχέσεων.   

 

Καταληκτικά σχόλια  

 

Κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και την ανώτερη 

διευθυντική ομάδα, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η  στρατηγική κατεύθυνση που 

έχουμε επιλέξει είναι η σωστή. Είμαστε δεσμευμένοι  στην ολοκλήρωση των κοινών 

μας στόχων για τη δημιουργία μιας πιο ισχυρής, πιο ασφαλούς Τράπεζας, 

επικεντρωμένης στην Κύπρο. Την περσινή χρονιά είχα αναφερθεί σε μια θετική 

προοπτική και συνεχίζω να είμαι πεπεισμένος για αυτήν. 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στο προσωπικό 

μας και στους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη που συνεχίζουν να δείχνουν στην 

Τράπεζα Κύπρου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για την καθοδήγηση και τη στήριξη τους κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς. 
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Τελευταίες ευχαριστίες, αλλά εξίσου σημαντικές, θα ήθελα να εκφράσω σε εσάς, 

τους μετόχους μας. Ανυπομονώ να υπηρετήσω την Εταιρεία και τους μετόχους της 

κατά το 2019 και μετέπειτα. 

 

Ευχαριστώ. 

 


