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Ομιλία του Προζδρου του Δ.Σ. τθσ Τράπεηασ Κφπρου 

ςτθν Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων 
20 Νοεμβρίου 2014 

 
 
 
Αγαπθτοί Μζτοχοι, αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι 
 
Με ιδιαίτερθ χαρά ςασ καλωςορίηω ςιμερα ςτθν Ετιςια Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ 
Σράπεηασ Κφπρου. Θζλω, όμωσ, ξεχωριςτά, να καλωςορίςω και τουσ νζουσ μασ μετόχουσ οι 
οποίοι με τθν επζνδυςι τουσ ζδειξαν ζμπρακτα και ουςιαςτικά τθν εμπιςτοςφνθ τουσ προσ 
τθν Σράπεηά μασ αλλά και τθν οικονομία τθσ χϊρασ μασ. 
 
ιμερα, 14 μινεσ μετά τθν ανάλθψθ των κακθκόντων μασ ωσ Διοικθτικό υμβοφλιο 
αιςκάνομαι μεγάλθ ικανοποίθςθ για το ζργο που επιτελζςαμε.  
 
Σο επτζμβριο του 2013 ιταν ακόμθ νωπζσ οι μνιμεσ τθσ παραλίγο κατάρρευςθσ τθσ 
οικονομίασ τθσ χϊρασ μασ. Παραλάβαμε τον επτζμβριο του 2013 τθν μεγαλφτερθ τράπεηα 
τθσ πατρίδασ μασ λαβωμζνθ. Η εμπιςτοςφνθ προσ το ςυγκρότθμα φαινόταν ςχεδόν 
ανφπαρκτθ ενϊ πολλοί πίςτευαν ότι θ Σράπεηα δεν κα επιβίωνε. Ο κόςμοσ ζςπευδε, πολλζσ 
φορζσ και κακθμερινά, ςε αναλιψεισ μετρθτϊν από τισ ταμειακζσ μθχανζσ όλων των 
τραπεηϊν φοβοφμενοσ για το αφριο. Δζκα μζρεσ προθγουμζνωσ είχε ολοκλθρωκεί το 
ςχζδιο εκελοφςιασ εξόδου και πζραν των 1.300 ατόμων απεχϊρθςαν από το υγκρότθμα 
δθμιουργϊντασ κενά ςτθν διευκυντικι και οργανωτικι του δομι. Σο θκικό του προςωπικοφ 
ιταν καταρρακωμζνο. Διευκφνων φμβουλοσ δεν υπιρχε. Ελεγμζνεσ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ για το 2012 δεν υπιρχαν. Ολοκλθρωμζνο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ δεν υπιρχε.  
 
Αναλογιηόμενοσ τθν κατάςταςθ ςτθν οποία παραλάβαμε τθν Σράπεηα και ςε ποια 
κατάςταςθ τθν παραδίδουμε ςιμερα αιςκάνομαι μεγάλθ ικανοποίθςθ για το τι ζχει 
επιτευχκεί. Θζλω, από καρδιάσ, να πω το εφγε ςτθ διευκυντικι ομάδα και ςε όλο το 
προςωπικό που εργάςτθκε ακοφραςτα, κάτω από πολφ αντίξοεσ ςυνκικεσ, και πζτυχε να 
φκάςουμε εδϊ που είμαςτε ςιμερα. Μπορϊ με ικανοποίθςθ να πω ότι παραδίδουμε 
ςτουσ μετόχουσ, ςτο νζο Διοικθτικό υμβοφλιο, μια Σράπεηα με ουςιαςτικζσ δυνατότθτεσ.   
 
Η μεγαλφτερθ τράπεηα του τόπου δεν κα ιταν δυνατό να απουςιάηει από τθ νζα ανάπτυξθ 
και εξζλιξθ τθσ κυπριακισ οικονομίασ μετά τθν κρίςθ. Αυτό ιταν το ςτοίχθμα ολόκλθρου 
του οργανιςμοφ αλλά και τθσ χϊρασ ταυτόχρονα. Αυτό το ςτοίχθμα το κερδίηουμε.         
        
Κυρίεσ και κφριοι, 
 
Σο 2013 ιταν μια εξαιρετικά δφςκολθ χρονιά για τθν τράπεηα και τθν κυπριακι οικονομία. 
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. Η Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ τιρθςε μια αυςτθρότερθ ςτάςθ ζναντι τθσ Κφπρου ςε ςφγκριςθ με άλλεσ χϊρεσ που 
ζτυχαν χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ. Οι αποφάςεισ για τθν εξυγίανςθ τθσ Λαϊκισ Σράπεηασ και 
τθν ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Σράπεηασ Κφπρου με ίδια μζςα, ιταν άκρωσ   
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αποςτακεροποιθτικζσ, ιδιαίτερα για μια μικρι ανοικτι οικονομία όπωσ θ Κφπροσ με 
μεγάλθ εξάρτθςθ από το τραπεηικό τθσ ςφςτθμα. 
 
 Οι ςυνκικεσ αποςτακεροποίθςθσ ιταν εμφανείσ ιδιαίτερα κατά τα πρϊτα ςτάδια τθσ 
κρίςθσ. Η οικονομία ειςιλκε ςε βακειά φφεςθ και οι επίςθμεσ προβλζψεισ ιταν άκρωσ 
αρνθτικζσ. Σο Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν μειϊκθκε κατά 5,4% ςε πραγματικοφσ όρουσ το 
2013, λιγότερο από ότι αρχικά αναμενόταν, ωςτόςο θ ςυρρίκνωςθ τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ ιταν ςθμαντικι. Σο ποςοςτό ανεργίασ αυξικθκε ςτο 15,9%. Ο ρυκμόσ 
πλθκωριςμοφ εξελίχκθκε αρνθτικόσ ενϊ τα κόςτθ εργοδότθςθσ μειϊκθκαν ςθμαντικά. το 
δθμόςιο τομζα εφαρμόςκθκαν αυςτθρά μζτρα δθμοςιονομικισ περιςυλλογισ  με απϊτερο 
ςτόχο τθ μείωςθ του ελλείμματοσ και τθν βιωςιμότθτα του δθμοςίου χρζουσ. τον 
τραπεηικό τομζα επικρατοφςε μεγάλθ αναςφάλεια τόςο ανάμεςα ςτουσ πελάτεσ όςο και 
ανάμεςα ςτο προςωπικό. Εφαρμόςκθκαν περιοριςτικά μζτρα ςτισ εςωτερικζσ και 
εξωτερικζσ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ, και παρόλα αυτά, υπιρξε ςυνεχισ και ουςιαςτικι 
εκροι κατακζςεων εκτόσ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ.    
 
Η Σράπεηα Κφπρου δζκτθκε τεράςτιο πλιγμα αξιοπιςτίασ και απϊλειασ εργαςιϊν. Η 
τράπεηα 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 ίδιων κατακζςεων δεςμεφκθκαν ςτθν Σράπεηα ςε 
προκεςμιακι βάςθ ζξι, εννζα και δϊδεκα μθνϊν.   
 
Η 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 ςτθν Λαϊκι Σράπεηα ίςεσ με το 18,1% 
το εκδομζνου μετοχικοφ κεφαλαίου.  
 
Ωσ αποτζλεςμα αυτϊν των εξελίξεων θ Σράπεηα Κφπρου απϊλεςε τθν εμπιςτοςφνθ των 
πελατϊν τθσ πλείςτοι των οποίων μετατράπθκαν ςε μετόχουσ χωρίσ να το ζχουν επιλζξει! 
Σο μζλλον ξαφνικά κατζςτθ εξαιρετικά αβζβαιο και θ Σράπεηα ζπρεπε να λειτουργεί κάτω 
από πολφ δφςκολεσ ςυνκικεσ. Οι εκροζσ κατακζςεων ιταν ςθμαντικζσ όπωσ ςθμαντικι 
ιταν και θ εξάρτθςθ από εξωτερικι ρευςτότθτα. 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. Η εκελοντικι 
αφυπθρζτθςθ μεγάλου αρικμοφ προςωπικοφ, αν και αναγκαία, δθμιοφργθςε επιπρόςκετα 
προβλιματα ςτθν διευκυντικι και οργανωτικι δομι του υγκροτιματοσ. Η εργαςιακι 
κουλτοφρα ζπρεπε να αναδιοργανωκεί και θ ςτρατθγικι τθσ Σράπεηασ να 
επανατοποκετθκεί. Η 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. 
 
Μζςα ςε αυτό το αςφυκτικό πλαίςιο το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ ζπρεπε να 
λειτουργιςει γριγορα και αποφαςιςτικά. Δεν υπιρχαν χρονικά περικϊρια για 
οποιαδιποτε λάκθ και παραλείψεισ, κακϊσ κάτι τζτοιο κα μποροφςε να επιβαρφνει 
περαιτζρω το αρνθτικό κλίμα, να ςυντθριςει τθν αβεβαιότθτα και να  τροφοδοτιςει τθν 
περαιτζρω αποςτακεροποίθςθ ολόκλθρου του ςυςτιματοσ.  
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Κυρίεσ και κφριοι, 
 
Σο ιδιαίτερα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον που επικράτθςε το 2013 ςυνζχιςε να 
επενεργεί αρνθτικά ςτθν κατάςταςθ ιςολογιςμοφ τθσ τράπεηασ κακϊσ θ ποιότθτα των 
ςτοιχείων ενεργθτικοφ επιδεινϊκθκε περαιτζρω και τα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια 
αυξικθκαν ςθμαντικά. Ωσ αποτζλεςμα οι προβλζψεισ για επιςφαλι δάνεια και χορθγιςεισ 
το 2013 ανιλκαν ςε €1,1 δισ ςε ςφγκριςθ με €1,3 δισ τθν προθγοφμενθ χρονιά. Σο κζρδοσ 
πριν τισ απομειϊςεισ, τα ζξοδα αναδιάρκρωςθσ και τισ μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ, 
ανιλκε ςτα €622 εκατομμφρια. Η ηθμιά μετά φόρων και πριν τα ζξοδα αναδιάρκρωςθσ και 
μθ ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων ανιλκε ςτα €426 εκατομμφρια. Οι ηθμιζσ μετά τθ 
φορολογία, περιλαμβανομζνων των εξόδων αναδιάρκρωςθσ (€168 εκατ.), των ηθμιϊν από 
μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (€90 εκατ.) και των ηθμιϊν από πϊλθςθ εργαςιϊν ςτθν 
Ελλάδα (€1,4 δισ) ανιλκαν ςε €2,05 δισ. 
 
Ο τραπεηικόσ τομζασ διιλκε ενόσ ςθμαντικοφ και ουςιαςτικοφ μεταςχθματιςμοφ κατά τθ 
διάρκεια των προθγοφμενων δεκαοκτϊ μθνϊν μειϊνοντασ τα μεγζκθ του ιςολογιςμοφ του 
και αυξάνοντασ τθ κεφαλαιακι του επάρκεια. Οι εςωτερικοί περιοριςμοί ςτισ τραπεηικζσ 
ςυναλλαγζσ καταργικθκαν πλιρωσ χωρίσ ουςιαςτικζσ επιπτϊςεισ. Οι κατακζςεισ 
ςτακεροποιοφνται και θ χρθματοδοτικι εξάρτθςθ από το ευρωςφςτθμα μειϊκθκε 
ςθμαντικά. 
  
Σο ρυκμιςτικό και εποπτικό πλαίςιο ενιςχφκθκε και αναβακμίςτθκε. Οι κυπριακζσ τράπεηεσ 
με μία μόνο εξαίρεςθ ολοκλιρωςαν με επιτυχία τθν άςκθςθ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ θ οποία αποτελείτο από τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των 
ςτοιχείων ενεργθτικοφ και τθν άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων. Οι 
ςυςτθμικζσ κυπριακζσ τράπεηεσ περιλαμβανομζνου του ςυνεργατικοφ πιςτωτικοφ τομζα, 
εντάςςονται πια ςτον Ενιαίο Εποπτικό Μθχανιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ. 

ε ότι αφορά τισ κατακζςεισ είναι ενκαρρυντικό το γεγονόσ ότι φαίνεται να παρατθρείται 
ςτακεροποίθςθ, παρά τθν κατάργθςθ όλων των εςωτερικϊν περιοριςτικϊν μζτρων ςτισ 
τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ και τθν ςταδιακι αποδζςμευςθ των δεςμευμζνων κατακζςεων 
νωρίτερα από ότι προνοοφςε το χζδιο Αναδιάρκρωςθσ.  
 
Η αφξθςθ κεφαλαίου που πετφχαμε τον περαςμζνο επτζμβρθ ενιςχφει ςθμαντικά τθ 
κεφαλαιακι επάρκεια τθσ Σράπεηασ και ιταν αναμφίβολα κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν 
επιτυχία τθσ Σράπεηασ ςτον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και τθν 
άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ και τθσ 
Ευρωπαϊκισ Σραπεηικισ Αρχισ. Όπωσ ιδθ ανακοινϊκθκε,  o δείκτθσ Κεφαλαίου Κοινϊν 
Μετοχϊν Κατθγορίασ 1 τθσ Σράπεηασ ςτισ 30 Ιουνίου 2014 ανερχόταν ςτο 11,3% ενϊ 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά €1 δισ, ενδεικτικά ο 
δείκτθσ Κεφαλαίου Κοινϊν Μετοχϊν Κατθγορίασ 1 (με τισ μεταβατικζσ διατάξεισ) ανζρχεται 
ςτο 15,6%. Αυτζσ οι εξελίξεισ προςδίδουν μεγαλφτερθ αυτοπεποίκθςθ ςτθ κατακετικι μασ 
βάςθ και δθμιουργοφν προχποκζςεισ για άντλθςθ χρθματοδότθςθσ με ικανοποιθτικοφσ 
όρουσ από τισ διεκνείσ αγορζσ.   
 
Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων 14 μθνϊν πιραμε επίςθσ εκτεταμζνα μζτρα με ςτόχο 
τθν ςτρατθγικι επανατοποκζτθςθ του υγκροτιματοσ,  τθν αναδιάρκρωςθ των εργαςιϊν 
του, τθν μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων και τθν βελτίωςθ τθσ επικερδότθτασ. Η 
ενςωμάτωςθ των εργαςιϊν τθσ πρϊθν Λαϊκισ Σράπεηασ ολοκλθρϊκθκε τον περαςμζνο 
Ιοφνιο με μεγάλθ επιτυχία. Σο δίκτυο καταςτθμάτων τθσ Σράπεηασ μειϊκθκε ςτα 130 από 
ςφνολο 203 ςτα τζλθ του 2012.  
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Η διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων ιταν από τθν αρχι θ κφρια προτεραιότθτα. 
Ζπρεπε να ανακοπεί θ πορεία αφξθςθσ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων γεγονόσ που 
απαιτοφςε πολλι δουλειά, χρόνο και επιμονι.  Η 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. Η 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 άλλθσ επζνδυςθσ ςτθ 
Ρουμανία, δανείου  ςτθ ερβία και πρόςφατα δανειακοφ χαρτοφυλακίου ςτο Ηνωμζνο 
Βαςίλειο.  
 
Η Σράπεηα εξακολουκεί να αντιμετωπίηει ςοβαρζσ και ουςιαςτικζσ προκλιςεισ. Ωςτόςο, θ 
πρόταςθ για τθν ανάλθψθ τθσ Προεδρίασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του υγκροτιματοσ 
από τον Professor Δρ. Josef Ackermann, ενόσ τραπεηίτθ διεκνοφσ εμβζλειασ και κφρουσ, 
αποτελεί ςθμαντικό βιμα ςτισ προςπάκειεσ για τθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων 
που αντιμετωπίηει θ Σράπεηα και τθ δυνατότθτα τθσ Σράπεηασ να ςυνεχίςει να 
διαδραματίηει τον παραδοςιακό τθσ ρόλο ςτθν χρθματοδότθςθ τθσ πραγματικισ 
οικονομίασ ωσ θ μεγαλφτερθ τράπεηα του τόπου μασ.   
 
Παρά τισ καλφτερεσ επιδϊςεισ τθσ κυπριακισ οικονομίασ ςε ςχζςθ με ότι αναμενόταν, οι 
ςυνκικεσ φφεςθσ ςτθν οικονομία ςυνεχίηονται και το ποςοςτό ανεργίασ παραμζνει ψθλό. 
Σο ποςοςτό των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων ςτον τραπεηικό τομζα βρίςκεται ςε πολφ 
ψθλά επίπεδα. Όςον αφορά το πλαίςιο διαχείριςθσ κακυςτεριςεων αυτό ρυκμίηεται από 
τθν οδθγία τθσ Κεντρικισ Σράπεηασ τθσ Κφπρου και ζχει κεςπιςτεί Κϊδικασ υμπεριφοράσ, 
για τον οποίο το παρϊν Διοικθτικό υμβοφλιο ηιτθςε τθν πιςτι εφαρμογι του. κοπόσ είναι 
θ επίτευξθ δίκαιων αναδιαρκρϊςεων ςε βιϊςιμουσ δανειολιπτεσ που αντιμετωπίηουν 
οικονομικζσ δυςκολίεσ και δεν μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ ςυμβατικζσ τουσ 
υποχρεϊςεισ. Οι τράπεηεσ οφείλουν να εξετάηουν και αξιολογοφν κάκε περίπτωςθ 
ξεχωριςτά και να προτείνουν λφςεισ, ςε μακροπρόκεςμο κατά προτίμθςθ ορίηοντα, οι 
οποίεσ κα ανταποκρίνονται ςτισ ιδιαιτερότθτεσ και τθν οικονομικι κατάςταςθ του κάκε 
δανειολιπτθ. Συχόν εκποιιςεισ κα πρζπει να γίνονται μόνο για τουσ μθ βιϊςιμουσ 
δανειολιπτεσ και κα πρζπει να γίνονται με προςοχι. Από τθν αποτελεςματικότθτα του 
νομικοφ πλαιςίου των εκποιιςεων και αφερεγγυότθτασ, κα εξαρτθκεί και θ ςυνεργαςία για 
τθν αναδιάρκρωςθ και αποπλθρωμι των δανείων με τουσ δανειολιπτεσ που 
αποδεδειγμζνα μποροφν αλλά ςτρατθγικά ςυνειδθτά αποφεφγουν να εξυπθρετιςουν τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ. 
 
Παράλλθλα, θ υποχρζωςθ για τθν αποπλθρωμι τθσ χρθματοδότθςθσ από το ευρωςφςτθμα 
ςε μθ μακροχρόνιο ορίηοντα περιορίηει τισ δυνατότθτεσ πιςτωτικισ επζκταςθσ και 
χρθματοδότθςθσ τθσ πραγματικισ οικονομίασ που κα βοθκοφςε να επιταχυνκεί θ 
οικονομικι ανάκαμψθ και να επανζλκει θ οικονομία ςε υγιείσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ. Η 
Σράπεηα οφείλει επίςθσ να ςυνεχίςει τισ τραπεηικζσ τισ εργαςίεσ ενιςχφοντασ τθν 
πελατοκεντρικι προςζγγιςθ και κατανόθςθ των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που βιϊνουν ςιμερα 
οι επιχειριςεισ και τα νοικοκυριά, και φυςικά να ανταποκρικεί με επιτυχία ςτισ προςδοκίεσ 
τθσ κοινωνίασ.  
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Κυρίεσ και κφριοι 
 
Η πρόοδοσ που επιτεφχκθκε ςτθν εφαρμογι του προγράμματοσ, θ εμφανισ βελτίωςθ των 
δθμοςιονομικϊν δεδομζνων και θ ςτακεροποίθςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, ζχουν 
αρχίςει να αποδίδουν καρποφσ. Μζςα ςτα πλαίςια αυτά εντάςςονται οι πρόςφατεσ 
αναβακμίςεισ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ κυπριακισ δθμοκρατίασ, θ προςζλκυςθ 
ξζνων επενδφςεων και οι επιδόςεισ τθσ οικονομίασ αφοφ θ φφεςθ περιορίηεται και το 
ποςοςτό ανεργίασ αρχίηει να ςτακεροποιείται.  
 
φμφωνα με τισ εκτιμιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ αλλά και του Διεκνοφσ 
Νομιςματικοφ Σαμείου, το 2015 κα είναι ζτοσ μικρισ ζςτω ανάκαμψθσ τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ. Ο ρυκμόσ μεγζκυνςθσ τθσ κυπριακισ οικονομίασ κα ανζλκει ςταδιακά ςτο 
2% μζχρι το 2018. Επιπρόςκετα οι μεταρρυκμίςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ και αλλοφ 
βελτιϊνουν ςθμαντικά τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ κυπριακισ οικονομίασ και δθμιουργοφν 
τισ προχποκζςεισ περαιτζρω βελτίωςθσ του εξωτερικοφ ιςοηυγίου.  
 
τον τραπεηικό τομζα παρατθρείται ςθμαντικι βελτίωςθ ςε όλουσ τουσ τομείσ: ενίςχυςθ 
τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ των μεγαλυτζρων τραπεηϊν, ςυνεχιηόμενθ απομόχλευςθ 
κυρίωσ μζςω τθσ διάκεςθσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ και βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτασ. Σο 
ρυκμιςτικό και εποπτικό πλαίςιο ςτον τραπεηικό τομζα βελτιϊκθκε ςθμαντικά. Η 
μεταρρφκμιςθ του πλαιςίου εκποιιςεων βελτιϊνει τθ δυνατότθτα των τραπεηϊν ςτθν 
ανάκτθςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων.  
 
Παραμζνουν αςφαλϊσ προβλιματα και προκλιςεισ. Σα χρόνια που ακολουκοφν κα είναι 
κρίςιμα τόςο για τον τραπεηικό τομζα όςο και για τθν κυπριακι οικονομία γενικότερα.        
 
Η Σράπεηα Κφπρου παραμζνει ο ςθμαντικότεροσ πυλϊνασ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ με 
όλεσ τισ δυνατότθτεσ να πρωταγωνιςτιςει ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.  Η 
ευρωςτία τθσ Σράπεηασ και θ δυνατότθτα 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. Με τθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ μεταξφ τθσ 
τράπεηασ και των πελατϊν τθσ, με τθ ςτιριξθ των μετόχων μασ κακϊσ και τθν αφοςίωςθ και 
εργατικότθτα όλου του προςωπικοφ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θ Σράπεηα Κφπρου κα 
ςυνεχίςει να πρωταγωνιςτεί ςτα οικονομικά δρϊμενα του τόπου, όπωσ ζκανε για 
περιςςότερο από εκατό χρόνια. 
 
 
 
 
 


