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Οι διευθύνοντες σύµβουλοι, της Τράπεζας Κύ-
πρου Τζον Χούρικαν, της Ελληνικής Μάκης Κε-
ραυνός, της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου Γιώργος 
Άπιος και της Alpha Bank Γιώργος Γεωργίου δί-
νουν το στίγµα της νέας τραπεζικής χρονιάς, πε-
ριγράφοντας την κατάσταση µε τα νέα δεδοµένα.

 «Ο δρόµος µπροστά µας θα είναι δύσκολος, 
έχουµε όµως δεσµευτεί και µε αποφασιστικότητα 
θα διαδραµατίσουµε το ρόλο µας στην ανάκαµ-
ψη της κυπριακής οικονοµίας. Οι πιο δύσκολες 
αποφάσεις έχουν ληφθεί και σήµερα έχουµε τη 
δυνατότητα για βελτίωση της κατάστασης», ανα-
φέρει ο κ. Χούρικαν. Ο διευθύνων σύµβουλος 
της Τράπεζας Κύπρου επισηµαίνει ότι «εξωγενείς 
παράγοντες, όπως η βαθύτερη και παρατεταµένη 
οικονοµική ύφεση, περαιτέρω αύξηση της ανερ-
γίας, ραγδαία µείωση στις τιµές των ακινήτων, 
καθώς και παράγοντες που θα µπορούσαν να 
επηρεάσουν αρνητικά την εύθραυστη εµπιστοσύ-
νη των πελατών και να καθυστερήσουν την επι-
στροφή της εµπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστηµα 
της Κύπρου, µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά 
την υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης».

Η πρώτη µεγάλη πρόκληση, αναφέρει ο κ. Κε-
ραυνός, «είναι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
του τραπεζικού συστήµατος, η οποία ισοδυναµεί 
µε αξιοπιστία ολόκληρης της οικονοµίας». Παρά 
τις οριακές θετικές εξελίξεις στα ∆ηµόσια οικονο-
µικά, επισηµαίνει ο ανώτατος εκτελεστικός διευ-
θυντής της Ελληνικής Τράπεζας « η ύφεση στην 
οικονοµία παραµένει και θα συνεχιστεί στη δι-
άρκεια του 2014, µεταφραζόµενη σε αρνητικούς 
ρυθµούς ανάπτυξης, σε αύξηση ή διατήρηση σε 
πολύ ψηλά επίπεδα της ανεργίας, οι επιχειρήσεις 
και τα εµπορικά καταστήµατα να κλείνουν µαζικά, 
τα προβληµατικά δάνεια των τραπεζών να αυξά-
νουν µε απειλητικούς ρυθµούς και οι τιµές των 
ακινήτων να ακολουθούν πορεία προς τα κάτω 

µε την αγορά ακινήτων ουσιαστικά ανύπαρκτη, 
πέρα από σποραδικές αναλαµπές».

Είναι προφανές, αναφέρει ο κ. Άπιος, «ενώ 
τώρα υπάρχει επάρκεια ίδιων κεφαλαίων, το σύ-
στηµα ταλανίζεται από έλλειψη αξιοπιστίας και 
ρευστότητας.  Είναι δεδοµένο ότι χωρίς αξιοπι-
στία δεν θα υπάρξει βελτίωση στη ρευστότητα 
και το αντίθετο». ∆εν είναι σοφό, προσθέτει ο 
διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς 
Κύπρου, «να θεωρούµε το θέµα των ιδίων κε-
φαλαίων ως λήξαν, αφού ελλοχεύουν κίνδυνοι 
διάβρωσης των κεφαλαίων που εξασφαλίστηκαν. 
Οι κίνδυνοι αυτοί συνδέονται µε την πιθανό-
τητα επιδείνωσης της οικονοµίας, µείωσης των 
εισοδηµάτων, χειροτέρευσης της ποιότητας των 
δανειακών χαρτοφυλακίων, µείωσης στις τιµές 
των ακινήτων και αύξησης στις προβλέψεις για 
επισφαλείς χρεώστες. Συνεπώς οι Τράπεζες θα 
πρέπει να επικεντρωθούν στη διαχείριση των 
προβληµατικών δανειακών πελατών».

Η οικονοµική κρίση και η επιδείνωση της πι-
στοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών, επι-
σηµαίνει ο κ. Γεωργίου, «επιβάλλει στις Τράπε-
ζες, σήµερα περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε, να 
αξιοποιούν τα κεφάλαια και τη ρευστότητά τους 
πάρα πολύ προσεκτικά σε δραστηριότητες για τις 
οποίες ο κίνδυνος µπορεί να µετρηθεί ανά πάσα 
στιγµή». Σε περιόδους χρηµατοοικονοµικής 
κρίσης, αναφέρει ο διευθύνων σύµβουλος της 
Alpha Bank Cyprus, «η ρευστότητα για νέα δάνεια 
είναι περιορισµένη. Τα δε υφιστάµενα δάνεια θα 
χρειασθούν κατά πάσα πιθανότητα εκτεταµένη 
αναδιάρθρωση. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα και 
να προχωρήσουν σε επιχειρηµατικές ενέργειες 
ώστε να δηµιουργηθούν πιο ισχυρές και αντα-
γωνιστικές µονάδες, διασφαλίζοντας τη βιωσιµό-
τητά τους».  

Οι τραπεζίτες δίνουν το στίγμα της νέας χρονιάς
Τις µεγάλες προκλήσεις, τα περιορισµένα περιθώρια να ρίξουν χρήµα στην αγορά το 2014, την ανά-
γκη εξυπηρέτησης των προβληµατικών δανείων, τα θετικά µηνύµατα που µπορεί να υπάρξουν και 
το στοίχηµα επανάκτησης της εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήµατος αναλύουν 
µε άρθρα τους  τέσσερις τραπεζίτες.


