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Κυρίες και Κύριοι καλησπέρα σας,

Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στη
σημερινή εκδήλωση, που μας τιμά ιδιαίτερα.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία βαθμίδα της παιδείας της Κύπρου και έχει
καταξιωθεί τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με τη διδασκαλία του και το πλούσιο
ερευνητικό του έργο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προάγει την επιστήμη και τη γνώση μέσα
από τη διδασκαλία και την έρευνα και προωθεί παράλληλα την πολιτιστική, κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.
Η Τράπεζα θεωρεί πάγια ευθύνη και ύψιστο καθήκον της την προσφορά προς την κοινωνία,
ειδικότερα στους τομείς των τεχνών και των γραμμάτων και ευελπιστεί ότι με αυτή της την
πρωτοβουλία έχουν ήδη τεθεί τα θεμέλια μίας καρποφόρας και μακροχρόνιας σχέσης με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Alpha Bank επιθυμώντας να ενισχύσει το υπόβαθρο για τη νέα γενιά και τους άριστους
φοιτητές, ξεκίνησε πρόσφατα μια σημαντική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου
στηρίζοντας οικονομικά τους άριστους φοιτητές, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον και τη
στήριξη της κοινωνίας μας.
Απώτερος σκοπός της Τραπέζης είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους φοιτητές
ανώτερης εκπαίδευσης ως επιβράβευση των επιτευγμάτων τους και της μελλοντικής τους
προσφοράς στην κοινωνική και οικονομική ευημερία του τόπου μας.
Παράλληλα, με την ενέργεια της αυτή η Τράπεζα στηρίζει και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα
οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε περιόδους οικονομικής ύφεσης λόγω περιορισμένων
οικονομικών πόρων.
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Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι πρόσφατα η Τράπεζα ενίσχυσε οικονομικά την
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη συνέχιση του
ανασκαφικού προγράμματος στην Παλαίπαφο, έργο που ξεκίνησε από το 2006.

Στο πλαίσιο αυτό και στην ευρύτερη συνεργασία που έχει με το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
όπως προαναφέρθηκε, η Τράπεζα αποφάσισε να στηρίξει μια σειρά Διαλέξεων τις οποίες
θα διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και θα πραγματοποιούνται κάθε Νοέμβριο,
ξεκινώντας σήμερα με τη σημαντική Διάλεξη, με θέμα “Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα:
Τι Πρέπει να Αλλάξει;”, με ομιλητή τον Δρ Κωνσταντίνο Στεφάνου, Ανώτερο Οικονομολόγο
(Χρηματοοικονομικά θέματα) / Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια
Τράπεζα.

Μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και την εξάπλωση της κρίσης στην
Ευρώπη, ως φυσικό επακόλουθο η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεασθεί σημαντικά και
βρίσκεται σε μια συνεχή πορεία ύφεσης. Συνέπεια αυτού, οι αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης
(2), η υψηλή ανεργία (3) καθώς επίσης και η επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών (4+5).

Η αρνητική πορεία της οικονομίας τα τελευταία χρόνια είχε επίσης ως αποτέλεσμα την
επίδραση και στο Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα (6), το οποίο σήμερα βρίσκεται σε μια
κρίσιμη καμπή.

Γι αυτό το λόγο η επιλογή του θέματος της σημερινής διάλεξης είναι

επίκαιρη.

Οι Τράπεζες (7) αλλά και οι μέτοχοι τους έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια σοβαρές
ζημιές, από παράγοντες που συνδέονται με τη δημοσιονομική κρίση και την ύφεση, και οι
οποίοι είναι:
(α) το υπερβολικό υψηλό κόστος χρήματος (8+9) και τον αποκλεισμό των
τραπεζών από τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου,
(β) τις αυξανόμενες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια (10) και
(γ) τις σημαντικές ζημιές από τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια κυρίως αυτών
των ομολόγων.
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Η διαδικασία δημιουργίας μεγαλύτερων και ισχυρότερων τραπεζικών σχημάτων είναι μία
αναγκαιότητα διότι, εκτιμάται ότι θα έχουν ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση στις
διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου και θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν καλύτερα
πιθανές οικονομίες κλίμακας και σκοπού.

Διαφορετικά, τα πιστωτικά ιδρύματα θα αναγκαστούν να μικρύνουν είτε ακολουθώντας τη
διαδικασία

σταδιακής

απομόχλευσης

στοιχείων

του

ενεργητικού

τους

ή

της

«αναγκαστικής» πώλησης τους.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι όταν θα εξέλθουμε από ότι περιγράφεται σήμερα ως η μεγαλύτερη
κρίση στην ιστορία του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και ως τόσο κατά τη
διάρκεια της, οι τράπεζες θα πρέπει να προετοιμαστούν για να προσαρμοστούν στις
ραγδαίες εξελίξεις που γίνονται στο τραπεζικό σύστημα και είναι:

-

οι νέες αναγκαστικές και απαιτητικές εποπτικές οδηγίες αναφορικά με την
κεφαλοποίηση των τραπεζών αλλά και τη διαχείριση των κινδύνων αγοράς
και ρευστότητας τους

-

οι αυξημένες υποχρεώσεις για προσαρμογές και αναβάθμιση στον τομέα της
τεχνολογίας και πληροφορικής

-

οι αλλαγές στις προσδοκίες των πελατών μας

και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σε ένα οικονομικό περιβάλλον με χαμηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης.

Οι Κυπριακές Τράπεζες αντιμετωπίζουν τώρα μία ιδιαίτερη πρόκληση στο να στηρίξουν την
οικονομία εντός των νέων συνθηκών, των μέτρων λιτότητας και αποκοπών σε μία περίοδο
κατά την οποία απαιτείται ανάπτυξη και επένδυση ούτως ώστε να ξεπεραστούν οι
προκλήσεις που μας περιβάλλουν. Ο ρόλος των Τραπεζών σε μία κοινωνία είναι κρίσιμος
και ουσιαστικός τόσο σε περιόδους ακμής αλλά και σε περιόδους κρίσης όπου καλούνται
να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των κυβερνήσεων και της κοινωνίας, τηρώντας
την ισορροπία που χρειάζεται για αντιμετώπιση των πιέσεων.
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Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου γι αυτή του την πρωτοβουλία,
από την οποία είμαστε σίγουροι ότι θα επωφεληθούν τόσο οι φοιτητές μας όσο και η
κοινωνία γενικότερα.
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