Χαιρετισμός Προέδρου
Αγαπητοί μέτοχοι και πελάτες,
Τον Μάρτιο του 2016 η Κύπρος κατάφερε να ολοκληρώσει το μακροοικονομικό πρόγραμμα
προσαρμογής νωρίτερα από ότι αναμενόταν και επανάκτησε πρόσβαση στις διεθνής αγορές
κεφαλαίων. Το 2016 ήταν χρονιά σταθερότητας για την κυπριακή οικονομία και τον κυπριακό
τραπεζικό τομέα.
Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ της κυπριακής οικονομίας διαμορφώθηκε στο 2,8%, ενώ για
το 2017 εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα. Οι θετικές προοπτικές για την κυπριακή
οικονομία αντικατοπτρίζονται και στις αναβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης υποδεικνύοντας
τη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης. Οι εξελίξεις στη χώρα σχετικά με πιθανή επανένωση
του νησιού όπως επίσης και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Κύπρου παρακολουθούνται στενά προς αξιολόγηση
των προοπτικών που αναπτύσσονται.
Η βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης ήταν εμφανής και στον κυπριακό τραπεζικό τομέα, καθώς οι καταθέσεις στις
κυπριακές τράπεζες συνέχισαν να αυξάνονται και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης να αναβαθμίζουν τις κυπριακές τράπεζες.
Παρά τις θετικές εξελίξεις, οι προκλήσεις παραμένουν και αφορούν κυρίως τον υψηλό δείκτη μη εξυπηρετούμενων
χορηγήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα και την επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος που θα μπορούσε να
δημιουργήσει κινδύνους για μια ανοικτή οικονομία όπως η Κύπρος. Η πολιτική αβεβαιότητα που μπορεί να προκληθεί
στην Ευρώπη, από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την προσφυγική κρίση θα
μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα και να υπονομεύσει την οικονομική εμπιστοσύνη.
Ο στόχος για το 2016 της USB Bank ήταν να επικεντρωθεί στη στρατηγική για αποτελεσματική διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προκειμένου να μειωθούν αποτελεσματικά και να διασφαλιστούν οι εργασίες της
Τράπεζας. Έχουμε επιτύχει να μειώσουμε τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις κατά 7% στο τέλος του 2016 σε σχέση
με το 2015 μέσω αποτελεσματικών αναδιαρθρώσεων και άλλων ενεργειών όπως συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με
ακίνητα.
Η κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας ενισχύθηκε κατά €23 εκατ. τον Μάιο του 2016 με τον Δείκτη Συνολικών Κεφαλαίων
στο τέλος του 2016 να ανέρχεται στο 14,27% που υπερβαίνει το ελάχιστο δείκτη που επιβλήθηκε από τις ρυθμιστικές
αρχές. Μια δυνατή κεφαλαιακή βάση και ισχυρή ρευστότητα θέτουν τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη της Τράπεζας.
Παρά το λειτουργικό κέρδος της τάξεως των €9,7 εκατ. που επιτεύχθηκε το 2016, μετά τις προβλέψεις που
αναγνωρίστηκαν για το έτος που ανέρχονται σε €12 εκατ. η καθαρή ζημιά ανήλθε σε €2,3 εκατ. Είναι σημαντικό να
σημειωθεί ότι τα αρνητικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επηρεάζουν την κερδοφορία της Τράπεζας
λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα επίπεδα ρευστότητας.
Το 2017 αναμένεται να είναι γεμάτο προκλήσεις. Οι προτεραιότητες και στόχοι που έχουν τεθεί για το προσεχές έτος
είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και η ανάπτυξη του δανειστικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζοντας
ενεργά την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας μέσω της χρηματοδότησης αξιόχρεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Η αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών μας μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών, βελτιώνοντας έτσι περαιτέρω την
εξυπηρέτηση τους, παραμένει μία από τις βασικές μας προτεραιότητες.
Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και συνεργάζονται
με την Τράπεζα για εξεύρεση λύσεων με σκοπό να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αλλά θα δείχνουμε μηδενική
ανοχή για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα αλλά αρνούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Κύριο
μέλημα μας είναι να προστατεύσουμε τους καταθέτες και μετόχους μας.
Παρά τις προκλήσεις, έχουμε θέσει τα θεμέλια για τη μελλοντική πορεία της Τράπεζας και η Διοίκηση της Τράπεζας
είναι έτοιμη να έχει ένα εποικοδομητικό έτος για μια σταθερή πορεία προς την κερδοφορία και την ανάπτυξη.
Henri Guillemin
Πρόεδρος
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