Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί μέτοχοι και πελάτες,
Η Κυπριακή οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2015 έπειτα από
τέσσερα χρόνια βαθιάς ύφεσης και ολοκλήρωσε το οικονομικό πρόγραμμα νωρίτερα
από ότι αναμενόταν ως αποτέλεσμα των δημοσιονομικών εξελίξεων που ξεπέρασαν
τις προσδοκίες.
Σε αναγνώριση της προόδου που έχει επιτευχθεί στο δημοσιονομικό μέτωπο
και της οικονομικής ανάκαμψης οι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης
αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανοίγοντάς
της το δρόμο για άντληση χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και
την ανάκτηση της αξιοπιστίας. Με βάση τα επιτεύγματα αυτά οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχίσουν ιδίως
ενόψει της μεταβλητότητας στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι προκλήσεις της Ευρωζώνης όπως ο
αποπληθωρισμός και η υψηλή ανεργία αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η προσφυγική κρίση δημιουργούν
ανησυχία και αβεβαιότητα.
Παρά τις θετικές εξελίξεις, οι προκλήσεις παραμένουν και αφορούν κυρίως των υψηλό δείκτη μη εξυπηρετούμενων
χορηγήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα και η επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος που θα μπορούσε
να δημιουργήσει κινδύνους για μια ανοικτή οικονομία όπως η Κύπρος.
Στην USB Bank εστιάζουμε την προσοχή μας στην διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου που θεωρείται ως μια
σημαντική διαδικασία και παράγοντας που συμβάλλει προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της λειτουργίας της
Τράπεζας. Στόχος μας ήταν να καθορίσουμε μια στρατηγική προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά τη
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Για το λόγω αυτό, σημαντικοί πόροι έχουν επικεντρωθεί στην διαχείριση του υψηλού επιπέδου των μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μέσω βιώσιμων λύσεων αναδιάρθρωσης και άλλων αποφασιστικών ενεργειών
για την αντιμετώπιση του συμπεριλαμβανομένου του διακανονισμού χρεών μέσο ανταλλαγής περιουσιακών
στοιχείων. Αυτό θα εξασφαλίσει βελτιωμένη απόδοση, βιώσιμη κερδοφορία και ανάπτυξη.
Έμφαση επίσης δίδεται στη διατήρηση επαρκών επιπέδων κεφαλαίου και ρευστότητας για να είμαστε σε
θέση να διαχειριστούμε τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από το παρόν
επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Η USB Bank διατηρεί υγιή επίπεδα ρευστότητας και με την υποστήριξη
του μεγαλομέτοχου της η κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας ενισχύθηκε κατά €23 εκατ. τον Μάιο του 2016 με τον
ενδεικτικό Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 να ανέρχεται στο 13,4%.
Παρά το λειτουργικό κέρδος της τάξεως των €9,4 εκατ. για το έτος 2015, λόγω των αυξημένων προβλέψεων για
κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου της τάξεως των €16,6 εκατ. η καθαρή ζημιά για το έτος ανήλθε σε €7,2 εκατ.
Το 2016 εξακολουθεί να είναι γεμάτο προκλήσεις. Στο επίπεδο της χώρας, είναι επιτακτική η ανάγκη να συνεχιστεί
η συνετή δημοσιονομική πολιτική και το πλάνο των μεταρρυθμίσεων να παραμείνει στον ορθό δρόμο. Η
αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων παραμένει η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά
μας. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία μέσω της χρηματοδότησης αξιόχρεων επιχειρήσεων και
νοικοκυριών.
Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή εκτίμησή μου σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για
την παραγωγική συνεργασία τους και το προσωπικό της Τράπεζας για την αφοσίωση του.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους πολύτιμους πελάτες μας για τη συνεχή εμπιστοσύνη τους.
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