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Εντείνονται οι διαβουλεύσεις τρόικας - κυπριακής κυβέρνησης
Διαβουλεύσεις με στόχο την ολοκλήρωση των τεχνικών πτυχών της συμφωνίας με το
Eurogroup έχουν σήμερα στο υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου οι επικεφαλής της
τρόικας Μάρτεν Φέρβεϊ (Κομισιόν), Ισαμπέλ φον Κέπεν Μέρτες (ΕΚΤ) και Ντέλια
Βελκουλέσκου
(ΔΝΤ)
με
την
ηγεσία
του
υπουργείου.
Τρόικα και κυπριακή κυβέρνηση θα συνεχίσουν τις επαφές προκειμένου να ολοκληρωθεί
το κυπριακό μνημόνιο έως τις αρχές Απριλίου. Στις σημερινές συζητήσεις αναμένεται να
τεθεί και το τελικό ποσό του κουρέματος των καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες στο Eurogroup στις
Βρυξέλλες :
- Η Λαϊκή Τράπεζα θα κλείσει αμέσως - με πλήρη συμμετοχή των μετόχων, των
ομολογιούχων και των ανασφάλιστων καταθετών - βάσει της απόφασης της Κεντρικής
Τράπεζας Κύπρου, υιοθετώντας το νέο πλαίσιο περί εκκαθάρισης τραπεζών.
- Η Λαϊκή θα διαχωριστεί σε «καλή» και «κακή» τράπεζα. Η «κακή» τράπεζα θα κλείσει
σταδιακά.
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- Η καλή τράπεζα θα μεταβιβαστεί στην Τράπεζα Κύπρου, βάσει του νέου πλαισίου περί
εκκαθάρισης τραπεζών, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη των διοικητικών συμβουλίων της
Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής. Θα μεταβιβαστούν και τα δάνεια 9 δις ευρώ του ELA.
Μόνο οι ανασφάλιστες καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου θα παραμείνουν παγωμένες
μέχρι την αποτελεσματική ανακεφαλαιοποίηση της που θα υπόκειται σε συγκεκριμένους
όρους.
- Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) θα διαθέσει
ρευστότητα στην Τράπεζα Κύπρου βάσει των κανόνων που ισχύουν.
- Η Τράπεζα Κύπρου θα ανακεφαλαιοποιηθεί μέσω της μετατροπής των ανασφάλιστων
καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο με πλήρη συμμετοχή των μετόχων και ομολογιούχων.
- Η μετατροπή θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίσει βασικό δείκτη ιδίων κεφαλαίων στο
ύψος του 9% στο τέλος του προγράμματος.
- Όλες οι ασφαλισμένες καταθέσεις σε όλες τις τράπεζες θα προστατευθούν πλήρως
σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.
- Τα κεφάλαια έως 10 δισ. ευρώ του προγράμματος διάσωσης δεν θα διατεθούν για την
ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής και της Κύπρου.
Σημειώνεται ότι εντός της ημέρας αναμένεται η υπογραφή των συμφωνιών για την
απόκτηση του δικτύου των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα από την Τράπεζα
Πειραιώς. Συνεπώς, το άνοιγμα των καταστημάτων των τριών κυπριακών τραπεζών
στην Ελλάδα, εξακολουθεί να ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των διοικήσεων
των τριών κυπριακών τραπεζών, μέχρι και την ολοκλήρωση της υπογραφής των
συμβάσεων,
τονίζεται
στην
ανακοίνωση.
Κατόπιν αυτού, το πιθανότερο είναι τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών να
ανοίξουν
την
Τετάρτη.
Κοντά στο 40% το κούρεμα στις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ, λέει ο
Μ.Σαρρής
Οι μεγάλοι καταθέτες (σ.σ. για ποσά άνω των 100.000 ευρώ) των κυπριακών τραπεζών
μπορεί να χάσουν το 40% περίπου των καταθέσεων τους, στο πλαίσιο του σχέδιο
διάσωσης, όπως εκτίμησε σήμερα ο κύπριος υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Σαρρής,
χωρίς ωστόσο να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.
Σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του BBC, ο κ. Σαρρής είπε ότι «μπορεί να είναι εκεί γύρω
[σ.σ. 40%], όμως δεν θέλω να προκαταλάβω» και προσέθεσε πως ο ακριβής αριθμός δεν
έχει
ακόμη
αποφασιστεί.
Ο κ. Σαρρής δήλωσε ότι οι έλεγχοι για να αποτραπούν οι εκροές κεφαλαίων από τη χώρα
θα διαρκέσουν «εβδομάδες» ενώ τόνισε πως είναι πεπεισμένος ότι οι εκροές θα είναι πιο
ελεγχόμενες όσο πραγματοποιείται πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας για τη
διάσωση της Κύπρου.
Αναλήψεις μεγάλων καταθέσεων στην Κύπρο παρά τους περιορισμούς
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Με την επίκληση της αγοράς φαρμάκων και καυσίμων, αλλά και με άλλες μεθόδους,
καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου μπόρεσαν να προχωρήσουν
τις προηγούμενες ημέρες σε αναλήψεις καταθέσεων.
Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του Reuters τις τελευταίες ημέρες αν και οι κυπριακές
τράπεζες είναι κλειστές, πολλά κεφάλαια έχουν φύγει από τη χώρα.
«Ενώ οι Κύπριοι πολίτες περίμεναν στις ουρές για να τραβήξουν από τα ΑΤΜ ό,τι
επέτρεπαν οι αρχές, άλλοι καταθέτες χρησιμοποιούσαν σειρά τεχνικών για να
αποκτήσουν πρόσβαση στα χρήματά τους» σχολιάζει το Reuters. Όπως αναφέρει το
δημοσίευμα σε επιχειρήσεις δόθηκε πρόσβαση σε τραπεζικές καταθέσεις ώστε να
αποφύγουν τη χρεοκοπία, ενώ δόθηκαν εγκρίσεις φως για μεταφορές κεφαλαίων για
«ανθρωπιστικούς σκοπούς» όπως για αγορά φαρμάκων και καυσίμων.
«Θα επενδύσουμε στην Ελλάδα» δήλωσε ο πρόεδρος της SAP
Εντυπωσιασμένος με τη βελτίωση που παρουσιάζει η χώρα δήλωσε ο διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών SAP, μετά τη
συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
Ο Τζιμ Χάγκεμαν Σνέιμπ χαρακτήρισε πολύ παραγωγική τη συνάντηση, τονίζοντας πως
στόχος της εταιρείας του είναι να στηρίξει την ανάπτυξη στην Ελλάδα, κάτι που αποτελεί
όπως
είπε
και
την
ατζέντα
της
ελληνικής
κυβέρνησης.
«Θα επενδύσουμε στην Ελλάδα» τόνισε ο κ. Χάγκεμαν, ανακοινώνοντας πως η εταιρεία
μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία νοτίου Ευρώπης της εταιρείας στην Ελλάδα.
Ημερίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου του Κοσόβου στην Πρίστινα
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της προώθησης και ανάπτυξης
των διεθνών σχέσεών του προγραμματίζει να συμμετέχει στην ημερίδα που
διοργανώνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο του Κοσόβου, με την υποστήριξη του
Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδας στην Πρίστινα.
Η ημερίδα που αφορά τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας - Κοσόβου καθώς
και τις προοπτικές ανάπτυξής τους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Απριλίου.
Εκτός των θεματικών παρουσιάσεων θα πραγματοποιηθούν b2b συναντήσεις με
τοπικούς
επιχειρηματίες.
Το πρόγραμμα αλλά και πληροφορίες σχετικά με το κόστος παραμονής, θα
ανακοινωθούν σύντομα.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εν λόγω επιχειρηματική
αποστολή να επικοινωνήσουν με το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, στα
τηλέφωνα 2310-271-708 και 2310-271-854 το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 8 Απριλίου.
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