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ΔΣΗΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 

25 Οθησβξίνπ 2016 

Κεληξηθά Γξαθεία Σξάπεδαο Κχπξνπ 

Οκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

Γξ Josef Ackermann 
 

 

Αγαπεηνί Μέηνρνη, 

Δθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, 

Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

 

Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ, είλαη κε κεγάιε κνπ ραξά 

πνπ ζαο θαισζνξίδσ ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Γπζηπρψο ν 

Αληηπξφεδξνο καο, θνο W. Ross, ν νπνίνο αλ θαη είλαη πνιχ ελεξγά αλακεκηγκέλνο ζηηο 

εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ, δελ κπφξεζε λα είλαη καδί καο απηή ηε θνξά. Η παξνπζίαζή 

κνπ ζα είλαη ζηα αγγιηθά, αιιά ζα είλαη επίζεο δηαζέζηκε θαη ζηα ειιεληθά. Καη νη δχν 

εθδφζεηο ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο κέζα ζε ιίγα ιεπηά. 

 

Όπσο πάληα, ε ΔΓ είλαη έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γεγνλφο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

εηαηξηθήο καο δηαθπβέξλεζεο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα ζηειέρε ηεο 

Αλψηεξεο Δθηειεζηηθήο Γηεχζπλζεο αλαθέξνληαη ζε εζάο, ηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο, 

πξνο ηνπο νπνίνπο είκαζηε φινη ππφινγνη, γηα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ηηο 

επηδφζεηο ηεο ηξάπεδαο ην 2015.  Η εκεξήζηα δηάηαμε πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ 

ζεκαληηθά ζέκαηα φπσο:  

 

 ε εμέηαζε ησλ εθζέζεσλ ησλ πκβνχισλ θαη ησλ Διεγθηψλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2015 

 ν επαλαδηνξηζκφο ησλ Διεγθηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ε εμνπζηνδφηεζε πξνο ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ηνπο 

 ε εμέηαζε ηεο Έθζεζεο Ακνηβψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

ακνηβψλ ησλ πκβνχισλ, θαη,  

 ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. 
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Θα επεθηαζψ γηα φια ηα παξαπάλσ αξγφηεξα ζηελ νκηιία κνπ. 

 

Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ φκσο ην γεγνλφο φηη ε ΔΓ πξνζθέξεη ζε φινπο εκάο ηελ 

επθαηξία λα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα ηελ ελ εμειίμεη ζηξαηεγηθή ηεο Σξάπεδαο, ηα 

ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα κέρξη απηή ηε ζηηγκή ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο απηήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο, θαη γηα ηηο πξνθιήζεηο ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνινπζεί.  Ωο ζπλήζσο, ζην 

ηέινο ηεο πξνζθψλεζεο κνπ θαη ηεο πξνζθψλεζεο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ζα 

αθνινπζήζεη πεξίνδνο εξσηήζεσλ -απαληήζεσλ φπνπ ζα κπνξείηε λα ππνβάιεηε 

εξσηήζεηο γηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Σξάπεδα. 

 

Θα ήζεια λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο 

αλψηεξεο δηεπζπληηθήο νκάδαο, εθηηκνχκε πάξα πνιχ ηε ζπκβνιή θαη ηε ζηήξημή ζαο 

πξνο ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Σξάπεδαο. Πηζηεχνπκε αθξάδαληα φηη ε 

ζηήξημε ζαο απηή είλαη απαξαίηεηε ζηελ πξνζπάζεηά καο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο 

πξνο ηνπο κεηφρνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κεξψλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηεο Κππξηαθήο 

νηθνλνκίαο. 

 

Δθ κέξνπο νιφθιεξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ εθηίκεζε 

καο γηα ηελ επθαηξία πνπ καο δφζεθε λα ππεξεηήζνπκε ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ θαη ηελ 

θππξηαθή νηθνλνκία. Πξνεξρφκαζηε απφ δηάθνξεο ρψξεο θαη απφ δηαθνξεηηθά 

επαγγεικαηηθά ππφβαζξα θαζψο θαη απφ δηαθνξεηηθή θαηάξηηζε. Δίκαζηε φκσο φινη 

ελσκέλνη ζηε δέζκεπζή καο λα βνεζήζνπκε ηελ Σξάπεδα λα μεπεξάζεη ηηο πξνθιήζεηο 

πνπ έρεη θιεξνλνκήζεη θαη ηελ θππξηαθή νηθνλνκία λα αλαθηήζεη ηε δχλακε θαη ηε 

δσληάληα ηεο. Θα ήζεια λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε εζάο, ηνπο κεηφρνπο, γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ δείρλεηε πξνο φινπο  εκάο. Θα ήζεια, επίζεο, λα κεηαθέξσ ηηο 

εηιηθξηλείο επραξηζηίεο καο θαη ηελ πίζηε θαη ελζάξξπλζε καο πξνο ηε δηεπζπληηθή νκάδα 

ηεο Σξάπεδαο θαη φιν ην πξνζσπηθφ, γηα ηελ αθνζίσζε ηνπο, ηε ζθιεξή δνπιεηά θαη ηε 

δέζκεπζε ηνπο γηα αμηνπηζηία θαη ππεξνρή. Όινη ρξεηαδφκαζηε λα ζπλερίζνπκε λα 

εξγαδφκαζηε καδί σο κηα εληαία νκάδα. 

 

Απηφ ην “esprit de corps” έρεη ήδε αξρίζεη λα απνθέξεη αμηνζεκείσηα θαη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηελ Σξάπεδα, φπσο ζα ζπδεηήζνπκε ζε ιίγν. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ζπλέρηζε θαη παξακέλεη επηθεληξσκέλν ζηελ 
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πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο καο δηαθπβέξλεζεο, ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ 

απνθάζεσλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, θαη άιισλ 

ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ πνπ απαηηνχλ ηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο 

θαη ζηελ παξνρή γξήγνξεο, απνηειεζκαηηθήο θαη θαιά κειεηεκέλεο θαζνδήγεζεο πξνο 

ηελ εθηειεζηηθή νκάδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Σξάπεδα. Μέρξη ην ηέινο απηνχ ηνπ έηνπο, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα έρεη ζπλεδξηάζεη πεξηζζφηεξν απφ 10 θνξέο σο  ζψκα εδψ 

ζηε Λεπθσζία, θαη επηπξφζζεηα αξθεηέο θνξέο κέζσ ηειεδηαζθέςεσλ. Σν έξγν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπκπιεξψλεηαη θαη δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ ζθιεξή δνπιεηά πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο ηέζζεξηο εθ ηνπ λφκνπ Δπηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ζηηο νπνίεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη αλαζέζεη ηελ επζχλε γηα ην ρεηξηζκφ 

εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ, δηαηεξψληαο ηε ζπλνιηθή επνπηεία αιιά θαη ηε ζπιινγηθή 

επζχλε θαη ινγνδνζία. 

 

 

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΗ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Αγαπεηνί κέηνρνη, 

 

Πξνηνχ επηζεκάλσ ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο Σξάπεδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 

θαη ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2016, παξαθαιψ επηηξέςηε κνπ λα ζρνιηάζσ ελ ζπληνκία 

ην νηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ, απφ ην νπνίν εμαξηψληαη θαη κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ, ηφζν ε Σξάπεδα 

φζν θαη ε Κππξηαθή νηθνλνκία.  

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 θαη κέζα ζην 2016 κέρξη 

ζήκεξα, έιαβαλ ρψξα κέζα ζε έλα πιαίζην βειηησκέλσλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ 

Κχπξν, ελψ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ζπλνιηθά, επηδεηλψζεθε. 

 

Η παγθφζκηα αλάπηπμε παξακέλεη ππνηνληθή θαη αλφκνηα, κε ρακεινχο θαη, πην 

πξφζθαηα, επηβξαδπλφκελνπο ξπζκνχο, εηδηθφηεξα κεηά ην απνηέιεζκα ηνπ Βξεηαληθνχ 

δεκνςεθίζκαηνο γηα έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ ΔΔ.  Δπηπιένλ, νη ξπζκνί πιεζσξηζκνχ 

ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη ζε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο παξέκεηλαλ αδηθαηνιφγεηα 

ρακεινί, παξά ηα εμαηξεηηθά θαη εληαηηθά κέηξα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ ιήθζεθαλ 
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απφ ηηο  θπξηφηεξεο θεληξηθέο ηξάπεδεο ηνπ θφζκνπ.  Σα κέηξα απηά νδήγεζαλ ζε 

πεξαηηέξσ κεηψζεηο ησλ παξεκβαηηθψλ επηηνθίσλ θαη ησλ επηηνθίσλ αγνξάο, ηα νπνία 

ηείλνπλ λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα πεξηζψξηα ησλ επηηνθίσλ θαη ηελ θεξδνθνξία φισλ 

ησλ ηξαπεδψλ. 

 

Σν απνηέιεζκα ηνπ Βξεηαληθνχ δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ ΔΔ 

εγείξεη αλεζπρίεο θαη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ελδερφκελεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε 

ρψξεο, φπσο ε Κχπξνο, κε ηηο νπνίεο ην Ηλσκέλν Βαζίιεην έρεη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο 

θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο. Έηζη, νη αθίμεηο Βξεηαλψλ ηνπξηζηψλ, πνπ απνηεινχλ ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην ζην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζηελ Κχπξν, ζα κπνξνχζαλ 

λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά απφ ην 2017 θαη κεηά. 

 

Οη εμειίμεηο ζε άιιεο δχν ρψξεο είραλ επίζεο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θππξηαθή 

νηθνλνκία θαη ζην ηξαπεδηθφ ηεο ζχζηεκα. Η νηθνλνκηθή, ρξεκαηνπηζησηηθή θαη πνιηηηθή 

θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα επηδεηλψζεθε αηζζεηά ην 2015, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επηβνιήο απζηεξψλ πεξηνξηζκψλ ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ, αιιά ζηαζεξνπνηήζεθε ην 

2016, πξνθαιψληαο αιιαγέο ζηηο εκπνξηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξνέο κεηαμχ 

Διιάδαο θαη Κχπξνπ.  Παξ’ φια απηά, ε πψιεζε ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδηθψλ 

θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα ην Μάξηην ηνπ 2013 πεξηφξηζε ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

νηθνλνκηθέο δηαζπλδέζεηο θαη εμαξηήζεηο κεηαμχ Κχπξνπ θαη Διιάδνο. 

 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο ζε 

ρακειά επίπεδα ζπλέρηζε λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηε Ρσζηθή νηθνλνκία θαη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξνέο απφ ηε Ρσζία πξνο ηελ Κχπξν.  Ωζηφζν, νη εμειίμεηο ζε ζρέζε 

κε ηελ πνιηηηθή θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο έρνπλ επηθέξεη 

ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ ζε φηη αθνξά ηηο επηινγέο 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, απφ ηελ νπνία επσθειήζεθε ε Κχπξνο.  Ωο απνηέιεζκα, ην 

ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζηελ Κχπξν απμήζεθε ζεκαληηθά ην 2015 θαη έθηαζε 

ζε επίπεδα ξεθφξ κέζα ζην 2016 κέρξη ζήκεξα, παξά φηη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ ήηαλ 

πην ζπγθξαηεκέλε. 

 

ην εζσηεξηθφ, ην 2015 ήηαλ ην ηξίην θαη θξίζηκν έηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πξνζαξκνγήο κε ππνζηήξημε απφ ηελ Σξφηθα, θαη ην νπνίν νινθιεξψζεθε κε επηηπρία 

ην Μάξηην ηνπ 2016.  Σα βαζηθφηεξα κέηξα πνπ εθαξκφζζεθαλ κέζα ζην 2015 θαη ζηηο 
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αξρέο ηνπ 2016 πεξηειάκβαλαλ ηελ πιήξε άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ δηαθίλεζε 

θεθαιαίσλ, ηελ έγθξηζε απφ ην Κνηλνβνχιην ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο εθπνηήζεηο θαη 

ηελ αθεξεγγπφηεηα, θαζψο θαη θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα πσιήζεηο αθηλήησλ, θαη 

άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέηξσλ θαη θαλνληζκψλ.  Οη εμειίμεηο απηέο δηεπθφιπλαλ ηελ 

αληαιιαγή ρξένπο κε αθίλεηα θαη ηελ εθαξκνγή άιισλ επηινγψλ αλαδηάξζξσζεο 

δαλείσλ πνπ ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζηελ ελ εμειίμεη δηαδηθαζία γηα ηε κείσζε ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ απφ ηα πνιχ πςειά επίπεδα ζηα 

νπνία βξίζθνληαλ. Ωζηφζν, ην λνκηθφ πιαίζην εθπνηήζεσλ θαη αθεξεγγπφηεηαο  δελ έρεη 

αθφκε δνθηκαζηεί πιήξσο ζηελ πξάμε θαη νη αξρηθέο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο γηα λα δηαζθαιηζζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. 

 

πλνιηθά, νη επηδφζεηο ηεο Κχπξνπ θάησ απφ ην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο 

ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο θαη ε ρψξα θέξδηζε επάμηα ηνλ έπαηλν ησλ θνξέσλ ράξαμεο 

πνιηηηθήο ζηελ ΔΔ θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ.  Ωο απνηέιεζκα, ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε επαλήιζε ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο κέζα ζην 2015 ζεκεηψλνληαο κάιηζηα 

επηηάρπλζε κέζα ζην 2016, σζνχκελε απφ ηελ αλάθακςε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ 

ηνκέα επαγγεικαηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη απφ ηε ζπλερηδφκελε 

αχμεζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο.  Η αχμεζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο 

αλήιζε ζην 2,7% κέζα ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2016, θαη ήηαλ ν δεχηεξνο πςειφηεξνο 

ξπζκφο αχμεζεο ζηελ ΔΔ.  Η αλάθακςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλνδεχηεθε 

απφ κηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο θαη κηα κηθξή αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο.  Ο πιεζσξηζκφο, σζηφζν, παξέκεηλε αξλεηηθφο γηα ηξίηε ζπλερφκελε 

ρξνληά.  Απηφ, ελψ απμάλεη ηα πξαγκαηηθά δηαζέζηκα εηζνδήκαηα θαη ζηεξίδεη ηελ 

ηδησηηθή θαηαλάισζε, απμάλεη ηαπηφρξνλα θαη ην βάξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ ηδησηηθνχ θαη 

δεκνζίνπ ρξένπο.  Οη ηηκέο ησλ αθηλήησλ ζπλέρηζαλ λα κεηψλνληαη κε επηβξαδπλφκελνπο 

φκσο ξπζκνχο θαη πην πξφζθαηα κε ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο πάλσ ζε ηξηκεληαία βάζε.  

Σελ ίδηα ζηηγκή ε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα άξρηζε λα απμάλεηαη κεηά 

ηε ηεξάζηηα ζπξξίθλσζε πνπ πξνεγήζεθε ζηελ πεξίνδν κεηά ην 2008. 

 

ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα απνθαηαζηάζεθε ε ζηαζεξφηεηα θαη ε εκπηζηνζχλε θαη άξζεθαλ 

νη πεξηνξηζκνί ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίνπ.  Οη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο άξρηζαλ λα 

απμάλνληαη θαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ  Έθηαθηε Παξνρή Ρεπζηφηεηαο (ELA) 

κεηψζεθε θαηαθφξπθα.  Σα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα επίζεο  κεηψζεθαλ ζεκαληηθά θαη 
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ε θεθαιαηαθή επάξθεηα εληζρχζεθε.  Οη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιή δάλεηα απμήζεθαλ 

πεξαηηέξσ θαη ε θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ απνθαηαζηάζεθε ελψ ε δηνρέηεπζε λένπ 

δαλεηζκνχ ζηελ νηθνλνκία επαλάξρηζε. 

 

Σα επηηεχγκαηα απηά αλαγλσξίζζεθαλ ηφζν απφ ηνπο θπξηφηεξνπο νξγαληζκνχο 

πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο, νη νπνίνη ζηελ νιφηεηα ηνπο αλαβάζκηζαλ ζεκαληηθά ηελ 

πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ θπξηφηεξσλ θππξηαθψλ 

ηξαπεδψλ (ζε επίπεδα πνπ βξίζθνληαη αθφκα θάησ απφ ηελ επελδπηηθή βαζκίδα), φζν 

θαη απφ ηελ επελδπηηθή θνηλφηεηα, θαζψο ε Κχπξνο αλέθηεζε πιήξσο ηε πξφζβαζε ηεο 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο ζε  ρακειφηεξα επηηφθηα θαη κηθξφηεξα spreads απφ φηη πξηλ ηελ 

θξίζε. 

 

Ωζηφζν, φπσο ζα θαληάδεζηε, παξακέλνπλ αθφκα ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο θαζψο ε 

νηθνλνκία εμαθνινπζεί λα είλαη εχζξαπζηε θαη ην πξφγξακκα δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ηεο Κπβέξλεζεο («ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αλάπηπμε») δελ έρεη αθφκε 

πινπνηεζεί πιήξσο.  Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ επέιζνπλ αλαηξνπέο ζην κεηαξξπζκηζηηθφ 

απηφ πξφγξακκα, ην νπνίν κάιηζηα ζα πξέπεη λα επαλαθηήζεη ηε δπλακηθή ηνπ, 

εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηε δηαηήξεζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο, ηε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ.  

 

Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο είλαη απαξαίηεηεο θαη γηα ηελ εδξαίσζε ησλ θνηλσληθά 

επψδπλσλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο πνπ ήδε πινπνηήζεθαλ θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

αλεθκεηάιιεπηνπ ζεκαληηθνχ δπλακηθνχ αλάπηπμεο ηεο Κχπξνπ κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο 

μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ησλ πξνζπαζεηψλ απνκφριεπζεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.  Γηα ην ζθνπφ απηφ, φιεο νη πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο 

Κχπξνπ ζα πξέπεη λα απνθχγνπλ ηνλ εθεζπραζκφ πνπ θαίλεηαη δπζηπρψο λα 

επέξρεηαη θαη πάιη, θαη αληί απηνχ λα εξγάδνληαη γηα ηελ ζπζπείξσζε ηεο απαξαίηεηεο 

επξείαο πνιηηηθήο ζπλαίλεζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπλέρηζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

 

Παξάιιεια, νη ελ εμειίμεη εληαηηθνπνηεκέλεο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ εγεηψλ ησλ 

δχν θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ θππξηαθνχ πξνβιήκαηνο θαη ηελ επαλέλσζε ηνπ 

λεζηνχ, εκπεξηθιείνπλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζδνθψκελεο επηηπρνχο θαηάιεμεο, 

δπλεηηθά κεγάια νηθνλνκηθά νθέιε, αιιά θαη πξνυπνζέηνπλ ηαπηφρξνλα ζεκαληηθέο 



7 
 

κεηαβαηηθέο πξνθιήζεηο πνπ αμίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο.  ε απηφ ην πιαίζην, ην 

ηζρχνλ πνιηηηθφ, λνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ θαζεζηψο ηεο ΔΔ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο κηα 

ηδαληθή βάζε γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο ζηελ Κχπξν.  Η πηζαλή 

επαλέλσζε ηεο κφλεο δηαηξεκέλεο ρψξαο ηεο ΔΔ αμίδεη ηελ πιήξε πνιηηηθή ππνζηήξημε 

θαη, ηειηθά, ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηεο ΔΔ. 

 

 

ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΓΟΔΩΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ 

 

Αγαπεηνί Μέηνρνη, 

 

Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ βειηηψζεθε ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2015 θαη θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2016, αιιά, φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, 

παξακέλνπλ αθφκα πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ.  

 

Βνεζνχκελε κεξηθψο απφ ηελ αλάθακςε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη νξηζκέλεο απφ 

ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνζαξκνγήο, ε ζηαζεξή θαη απνθαζηζηηθή πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο αλαδηάξζξσζεο 

θαη εμπγίαλζεο ηεο Σξάπεδαο, άξρηζε, θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, λα απνδίδεη 

θαξπνχο θαη ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ζε κηα ζεηξά απφ θξίζηκνπο ηνκείο.  Οη ηνκείο 

απηνί πεξηιακβάλνπλ  ηελ αλαδηάξζξσζε θαη κείσζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, 

ηε δηάζεζε θαη πψιεζε κε θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξάπεδαο ζηε Ρσζία θαζψο θαη 

ζε άιιεο ρψξεο, ηελ πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ πειαηψλ, ηελ θαηαθφξπθε κείσζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ  Έθηαθηε Παξνρή Ρεπζηφηεηα (ELA), ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο Σξάπεδαο παξά ηε 

ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θεξδνθνξίαο κεηά ηε 

θνξνινγία, θαη ηελ αχμεζε ζηελ παξνρή πηζηψζεσλ ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία. 

 

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο John Hourican ζα ζπλνςίζεη ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί 

κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζε ιίγα ιεπηά.    
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Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΠΡΟ ΣΑ ΔΜΠΡΟ 

 

Αηελίδνληαο πξνο ην κέιινλ, ε ζηξαηεγηθή ηεο Σξάπεδαο ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη 

επηθεληξσκέλε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ καο θαη ηε δεκηνπξγία 

αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο καο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ζηεξίδεη ηελ αλάθακςε ηεο θππξηαθήο 

νηθνλνκίαο. Όπσο ηφληζα θαη ζηελ πξνεγνχκελε ΔΓ, ε Σξάπεδα θαη ε θππξηαθή 

νηθνλνκία είλαη ζην ίδην θαξάβη θαη ρξεηάδεηαη λα εξγαζηνχκε καδί κε νιφθιεξε ηελ 

θππξηαθή θνηλσλία. Γελ είκαζηε κφλν ζην ίδην θαξάβη, αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα 

θσπειαηνχκε πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. 

 

Η Σξάπεδα παξακέλεη πξνζεισκέλε ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα λα 

θαηαζηεί ηζρπξφηεξε, αζθαιέζηεξε θαη πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλε, ηθαλή λα ζηεξίμεη 

ηελ αλάθακςε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη λα επηηχρεη ηηο θαηάιιειεο απνδφζεηο ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο ζην κεζνπξφζεζκν δηάζηεκα. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, νη βαζηθνί ππιψλεο 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Σξάπεδαο, είλαη: 

 Η πεξαηηέξσ νπζηαζηηθή κείσζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ γηα ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο Σξάπεδαο, ε νπνία εμαθνινπζεί λα είλαη 

θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα  

 

 Η πιήξεο απνπιεξσκή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ ELA ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

θαη ε νκαινπνίεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δνκήο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Σξάπεδαο 

 

 Η δηαηήξεζε ηεο θαηάιιειεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε ηελ εζσηεξηθή δεκηνπξγία 

θεθαιαηαθψλ πφξσλ 

 

 Η πεξαηηέξσ επηθέληξσζε ζηελ Κππξηαθή αγνξά σο ηε βαζηθή αγνξά θαη ζηηο 

εξγαζίεο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

 

 Η εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο ζε έλα απφ 

ηα θπξηφηεξα Δπξσπατθά ρξεκαηηζηήξηα ηελ πξνζερή πεξίνδν, θαη, 

 

 Η επίηεπμε ελφο νξζνινγηζηηθνχ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο 
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Νσξίηεξα απηή ηε ρξνληά αλαθνηλψζακε φηη εμεηάδακε ην ελδερφκελν εηζαγσγήο ηεο 

κεηνρήο καο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηνπ Λνλδίλνπ, γηα λα εθπιεξψζνπκε έηζη έλα απφ 

ηνπο ζηφρνπο ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο κεηνρήο ζε έλα απφ ηα θπξηφηεξα 

ρξεκαηηζηήξηα ηεο Δπξψπεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θάλακε ζεκαληηθή πξφνδν 

θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ έηνπο κε θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίεο θαη εξγαδφκελνη πάλσ 

ζηηο δηάθνξεο ξπζκηζηηθέο θαη ηερληθέο πηπρέο ηνπ έξγνπ. αο επηζεκάλακε ηνλ 

Αχγνπζην φηη ζα εμεηάδακε ην ελδερφκελν, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηα εκπιεθφκελα 

κέξε, ελζσκάησζεο κηαο λέαο εηαηξείαο ραξηνθπιαθίνπ ζηελ Ιξιαλδία, γηα ηε 

δηεπθφιπλζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Οη εξγαζίεο γηα ην έξγν απηφ ζπλερίδνληαη αιιά ε 

ρξνληθή ζηηγκή ηεο εηζαγσγήο ηεο κεηνρήο καο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηνπ Λνλδίλνπ 

παξακέλεη αβέβαηε θαη ππφθεηηαη ζε ζρεηηθέο εγθξίζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Θα 

πξνβνχκε ζε πεξαηηέξσ αλαθνηλψζεηο ελ επζέησ ρξφλν. 

 

Η Σξάπεδα ζεσξεί φηη ζην παξφλ ζηάδην ε θεθαιαηαθή ηεο βάζε είλαη επαξθήο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην πξνθίι θηλδχλνπ, ηε πξνδηάζεζε αλάιεςεο θηλδχλνπ, ην 

ππφινηπν ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, ην καθξφ-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο. 

 

Η Σξάπεδα είλαη επίζεο πιήξσο πξνζεισκέλε ζηε δηαηήξεζε ηνπ πνιχ πςεινχ 

επηπέδνπ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηαθάλεηαο πνπ έρεη ήδε επηηεπρζεί, ην νπνίν 

είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζεκεηψζνπκε, έρεη αλαγλσξηζηεί θαη εθηηκεζεί απφ ηηο 

αληαπνθξίηξηεο ηξάπεδεο, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο εηδηθνχο θαη αλαιπηέο πνπ καο 

κειεηνχλ. Η ζπλερήο ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ Σξάπεδα απφ 

ηελ θππξηαθή θνηλσλία είλαη ηεξάζηηαο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηεο Σξάπεδαο. 

 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 

Δξρφκελνη ηψξα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο θεηηλήο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζα 

έρεηε ζεκεηψζεη φηη ε επίζεκε έγθξηζή απαηηείηαη γηα: 

 ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ησλ 

Διεγθηψλ, 

  ηελ Έθζεζε Ακνηβψλ ησλ πκβνχισλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ηνπο, θαη,  
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 ηελ επαλεθινγή ή ηελ εθινγή πέληε Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη Διεγθηέο καο, EY, έρνπλ απηνκάησο επαλαδηνξηζηεί σο νη 

Διεγθηέο ηνπ Οκίινπ ελ φςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη θακία απφθαζε δελ έρεη ιεθζεί γηα ην 

δηνξηζκφ άιινπ Διεγθηή ή γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο, θαζψο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη 

θαη παξακέλνπλ επαγγεικαηηθά θαηαξηηζκέλνη θαη φηη απνδέρηεθαλ ηνλ επαλαδηνξηζκφ 

ηνπο. 

Όζν αθνξά ηελ ακνηβή ησλ πκβνχισλ, ε πξφηαζε είλαη φπσο απηή παξακείλεη ζηα ίδηα 

επίπεδα φπσο απηή εγθξίζεθε απφ ηελ πεξζηλή Γεληθή πλέιεπζε. 

Δξρφκελνη ηψξα ζηελ επαλεθινγή ή ηελ εθινγή ησλ πέληε Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηξεηο απφ ηνπο ππνςεθίνπο, δειαδή νη Maksim Goldman, Μηράιεο παλφο 

θαη Arne Berggren, είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ εμειέγεζαλ ζε 

πξνεγνχκελε ΔΓ θαη ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο, αθππεξεηνχλ θαη 

πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή. 

Ο Maksim είλαη ζήκεξα έλαο απφ ηνπο δχν Αληηπξνέδξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Σξάπεδαο, είλαη ππήθννο ησλ ΗΠΑ θαη ηεο Ρσζίαο θαη δηθεγφξνο θαηαξηηζκέλνο 

ζηεο ΗΠΑ. Τπεξεηεί επίζεο σο Γηεπζπληήο ηξαηεγηθψλ Έξγσλ ηεο Renova, ελφο 

κεγάινπ  ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε έδξα ηελ Διβεηία θαη δηαζέηεη εθηεηακέλν 

επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν. 

 

Ο Μηράιεο, Αλψηεξνο Αλεμάξηεηνο Γηνηθεηηθφο χκβνπινο θαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Ακνηβψλ ηεο Σξάπεδαο, θαηά πάζα πηζαλφηεηα δελ 

ρξεηάδεηαη ζπζηάζεηο κπξνζηά απφ έλα θπξίσο θππξηαθφ θνηλφ. Δίλαη Κχπξηνο, κε 

νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ ππφβαζξν θαη κε πνιχ κεγάιε πείξα ζε εγεηηθέο ζέζεηο 

ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. Ο Μηράιεο , είλαη λπλ θαη πξψελ κέινο πνιιψλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ εηαηξεηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

 

Ο Arne είλαη πνιίηεο ηεο νπεδίαο κε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε σο νηθνλνκνιφγνο θαη κε 

πνιχ κεγάιε εκπεηξία ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εκπεηξνγλψκνλα ζε αξθεηέο ρψξεο. Ο Arne 

είλαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε 

νπνία θαζνδεγεί ηηο πξνζπάζεηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Σξάπεδαο θαη απνθαζίδεη 

θαη εγθξίλεη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. 
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Ο Michael Heger δηνξίζηεθε σο χκβνπινο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2016 γηα λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κέρξη ηελ παξνχζα Γεληθή πλέιεπζε, 

θαη πξνζθέξεη ηνλ εαπηφ ηνπ γηα εθινγή. Δίλαη Απζηξηαθφο ππήθννο κε λνκηθφ-

αθαδεκατθφ ππφβαζξν θαη κε πνιχ κεγάιε πείξα ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα 

αξθεηψλ επξσπατθψλ ρσξψλ. 

 

Σειεπηαία θαη αζθαιψο φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθή, ε Lyn Grobler, ηεο νπνίαο ε 

ππνςεθηφηεηα έρεη ήδε εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, αιιά εμαθνινπζεί λα 

ππφθεηηαη ζηε ζπλήζε θαλνληζηηθή έγθξηζε απφ ηελ ΔΚΣ, γελλήζεθε ζηε Νφηηα Αθξηθή. 

Γηαζέηεη ηερληθή θαηάξηηζε θαη κηα πνιχ εληππσζηαθή πνξεία σο εκπεηξνγλψκνλαο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο, θαη σο αλψηεξν ζηέιερνο πιεξνθνξηθήο θαη 

ηερλνινγίαο  ζε δηάθνξεο εηαηξίεο ζην ΗΒ. Η Lyn είλαη ζήκεξα Γηεπζχληξηα 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Οκίινπ Αζθαιηζηηθψλ Hyperion κε έδξα ην Λνλδίλν. 

 

Αλ εθιεγεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη κεηά ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηελ ΔΚΣ, ε Lyn ζα 

εγεζεί κηαο λέαο Δπηηξνπήο Σερλνινγίαο ηνπ πκβνπιίνπ πνπ ζα ζπζηαζεί θαη ε νπνία 

ζα θαζνδεγεί θαη θαηεπζχλεη ην έξγν ηεο Σξάπεδαο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

ηερλνινγίαο, ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο πξφζβαζεο ζηηο 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, κεηαμχ πνιιψλ άιισλ ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ ζέιεη λα ρεηξηζηεί 

ε Σξάπεδα. 

 

Σα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα φισλ ησλ ππνςεθίσλ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Σξάπεδαο. 

 

Αγαπεηνί κέηνρνη, 

 

Με ηδηαίηεξε ραξά θαη ηηκή ζπλεξγάδνκαη κε ηέηνηα ηαιαληνχρα θαη αθνζησκέλα κέιε ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε εληππσζηαθή θαη δηαθνξνπνηεκέλε εκπεηξία θαη κε εμαίξεηε 

επίδνζε σο χκβνπινη ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ. 

  



12 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Αγαπεηνί κέηνρνη, 

 

Σειεηψλνληαο ζα ήζεια λα επαλαιάβσ φηη πνιιά έρνπλ επηηεπρζεί απφ ηελ 

πξνεγνχκελε Γεληθή πλέιεπζε, θαη φηη αλαγλσξίδνπκε ηηο πξνθιήζεηο πνπ απνκέλνπλ 

θαη δεζκεπφκαζηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο  κέζα απφ ηελ 

απνθαζηζηηθή πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Σξάπεδαο. Πηζηεχνπκε αθξάδαληα φηη 

έρνπκε ηε ζσζηή ζηξαηεγηθή θαη κηα ηζρπξή θαη αθνζησκέλε νκάδα αλψηεξσλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο πξνθιήζεηο. Δθηηκνχκε ηελ 

ππνζηήξημή ζαο θαη παξακέλνπκε πιήξσο πεπεηζκέλνη φηη καδί κπνξνχκε λα 

επηηχρνπκε ηνπο θνηλνχο καο ζηφρνπο.  

 

αο επραξηζηψ πνιχ. 

 

 

 


