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Αγωνιώδεις προσπάθειες στη Λευκωσία για το σχέδιο Β'
Σε αγωνιώδη επεξεργασία του σχεδίου Β΄ βρίσκεται η κυπριακή κυβέρνηση για την εξεύρεση
των 5,8 δισ. ευρώ. Αυτή την ώρα πραγµατοποιείται σύσκεψη στην Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου. Νωρίτερα διακόπηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών
υπό τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και µε τη συµµετοχή της Κεντρικής Τράπεζας.
Οι πολιτικοί αρχηγοί αναµένεται να επανέλθουν στο Προεδρικό, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η
σύσκεψη η οποία είναι σε εξέλιξη στην Κεντρική Τράπεζα, υπό τον διοικητή Πανίκο
∆ηµητριάδη µε συµµετοχή τεχνοκρατών και εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κοµµάτων.
Σύµφωνα πάντως µε πληροφορίες, η κυπριακή κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο Προεδρικού
∆ιατάγµατος ώστε οι τράπεζες να ανοίξουν ξανά την ερχόµενη Τρίτη, 26 Μαρτίου.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστοµος έθεσε στη διάθεση του κυπριακού
κράτους ολόκληρη την περιουσία της Εκκλησίας, προκειµένου η Κύπρος να σταθεί στα δικά
της πόδια, να µην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστηµα του τόπου και να στηριχθεί ο κυπριακός
λαός.
Στο µεταξύ, η τρόικα απειλεί ακόµα και µε «λουκέτο» τις δύο µεγαλύτερες κυπριακές
τράπεζες, την Κύπρου και τη Λαϊκή, όπως ανέφερε το πρωί στον τηλεοπτικό σταθµό Mega, ο
κύπριος υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος, µετά το αρνητικό αποτέλεσµα της
χθεσινοβραδινής ψηφοφορίας στην Κύπρο.
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Σύµφωνα µε τραπεζικούς κύκλους πάντως, το πιθανό σενάριο είναι να «σπάσουν» οι δύο
κυπριακές τράπεζες σε «καλές» και «κακές», όπως ακριβώς έγινε στην Ελλάδα µε το
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και την Αγροτική Τράπεζα, µε τις καταθέσεις και τα
εξυπηρετούµενα δάνεια να περνούν στο «καλό» κοµµάτι.
Την ίδια στιγµή πάντως, παραµένει το ενδιαφέρον των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων για τα υποκαταστήµατα στην Ελλάδα των τριών κυπριακών τραπεζών. Σύµφωνα µε
τραπεζικούς κύκλους, χθες, πρόταση για την απόκτηση των υποκαταστηµάτων της Τράπεζας
Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής υπέβαλε και η Alpha Bank. Πρόταση
απόκτησης και για τις τρεις τράπεζες έχει υποβάλλει και η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ο όµιλος της
Εθνικής Τράπεζας έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για την απόκτηση µόνο των
υποκαταστηµάτων της Τράπεζας Κύπρου. Φαβορί για την απόκτηση των περίπου 350
υποκαταστηµάτων πάντως εµφανίζεται το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, καθώς αυτή τη στιγµή
είναι η µόνη πλήρως ανακεφαλαιοποιηµένη τράπεζα, από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας.
«Πρέπει να βρεθεί λύση...χθες» λέει ο Σαρρής για τη συµφωνία µε τη Μόσχα
Την επιµονή της κυπριακής πλευράς να συνεχίσει τις διαπραγµατεύσεις µέχρι να βρεθεί
συµφωνία για το κυπριακό δάνειο επιβεβαίωσε ο υπουργός Οικονοµικών της Κύπρου Μιχάλης
Σαρρής, µετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του µε τον Ρώσο οµόλογό του, Αντόν
Σιλουάνοφ. Έκανε µάλιστα λόγο για «εποικοδοµητικές συνοµιλίες» µεταξύ των δύο πλευρών.
Ο κ. Σαρρής βρίσκεται στη Μόσχα, προκειµένου να διαπραγµατευθεί νέα δανειακή συµφωνία.
Συγκεκριµένα, η Κύπρος ζητά να παραταθεί για πέντε χρόνια το υφιστάµενο δάνειο ύψους 2,5
δις. ευρώ, το οποίο λήγει το 2016 καθώς και να µειωθεί το επιτόκιο, το οποίο ανέρχεται
σήµερα το 4,5%.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, επιχειρηµατικοί κύκλοι στη Μόσχα εµφανίζονται διατεθειµένοι να
προχωρήσουν σε αγορές κυπριακών περιουσιακών στοιχείων, υπάρχει όµως και σφοδρή
αντίδραση από άλλους επιχειρηµατίες για το σχέδιο «κουρέµατος» των καταθέσεών τους στο
νησί.
Στη ρωσική πρωτεύουσα βρίσκεται επίσης –σύµφωνα µε το ΡΙΚ- και οµάδα στελεχών της
Λαϊκής Τράπεζας. Σύµφωνα µε τραπεζικές πηγές, υπό διαπραγµάτευση βρίσκεται σχέδιο
απόκτησης από τη Ρωσία (ή από ρωσικές τράπεζες) τουλάχιστον µίας κυπριακής τράπεζας,
έναντι συµβολικού τιµήµατος.
Το Βερολίνο θέλει ο κυπριακός τραπεζικός τοµέας «να µικρύνει σε κανονικά επίπεδα»
Επιβεβληµένη θεωρεί το Βερολίνο τη συρρίκνωση του «φουσκωµένου» τραπεζικού τοµέα της
Κύπρου σε επίπεδα του ευρωπαϊκού µέσου όρου µέχρι το 2018, σύµφωνα τουλάχιστον µε
επιστολή του γερµανού υπουργού Οικονοµικών Βόλφανγκ Σόιµπλε στον πρόεδρο της
γερµανικής Βουλής, γνώση της οποίας επικαλούνται τα ΜΜΕ της χώρας. Χωρίς µείωση του
µεγέθους του κυπριακού χρηµατοπιστωτικού τοµέα σε κλίµακα ανάλογη της οικονοµίας της
Κύπρου, υποστηρίζεται, «ο κίνδυνος κυπριακής χρεοκοπίας θα παραµείνει υψηλός».
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PIMCO: Η απόφαση του Eurogroup δεν είναι µόνο ένα λάθος πολιτικής
Το επενδυτικό ταµείο PIMCO, ένα από τα µεγαλύτερα στον κόσµο µε ενεργητικό 2 τρισ.
δολαρίων, µείωσε τις επενδύσεις του σε ευρώ µετά την απόφαση του Eurogroup να
φορολογήσει τις τραπεζικές καταθέσεις στην Κύπρο, δήλωσε στο Ρόιτερς ο εκτελεστικός
διευθυντής του και µέλος της επιτροπής επενδύσεών του Σάουµιλ Πάρικ.
«Μειώσαµε τις θέσεις µας στο ευρωπαϊκό νόµισµα (τις τελευταίες 24 ώρες), επειδή θεωρούµε
ότι η απόφαση δεν είναι µόνο ένα λάθος πολιτικής, αλλά και µία αναγνώριση ότι το ευρώ
απέχει από το να αποτελεί ένα τέλειο αποθεµατικό νόµισµα», δήλωσε το ανώτατο στέλεχος του
PIMCO, προσθέτοντας ότι οι προτάσεις που έγιναν για τη διάσωση των τραπεζών δείχνουν
«έναν
πιο
δύσβατο
δρόµο
για
την
Ευρώπη».
Νέα αύξηση των εγγεγραµµένων ανέργων τον Φεβρουάριο
Αύξηση των εγγεγραµµένων ανέργων κατά 3,07%, από τον Ιανουάριο του 2013 και κατά
11,02% από τον Φεβρουάριο του 2012, καταγράφουν τον Φεβρουάριο τα στατιστικά στοιχεία
του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆).
Ανησυχητική και η συνεχιζόµενη αύξηση των µακροχρόνια ανέργων, η οποία είναι µεγαλύτερη
κατά 1,69%, σε σχέση µε τον περασµένο Ιανουάριο, µε το µεγαλύτερο ποσοστό να έχει
καταγραφεί στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (7,28%) και κατά 15,97%, από τον Φεβρουάριο
του 2012.
Παρατηρείται, παράλληλα, µικρή αύξηση των επιδοτούµενων ανέργων κατά 2,65%, σε σχέση
µε τον Ιανουάριο του 2013, ενώ αισθητά µικρότερη από αυτό τον µήνα αλλά και από τον
Φεβρουάριο του 2012, είναι η µείωση των θέσεων εργασίας.
Την πλειονότητα των εγγεγραµµένων ανέργων εξακολουθούν να αποτελούν οι παραγωγικές
ηλικίες, οι γυναίκες, οι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ ποσοστό µεγαλύτερο του
90% είναι Έλληνες υπήκοοι.
Αναλυτικότερα, οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ κατά τον µήνα Φεβρουάριο,
ανέρχονται σε 855.286 άτοµα.
Εντατικοποιείται η διαδικασία συγχώνευσης Εθνικής Τράπεζα - Eurobank
Επιταχύνεται η διαδικασία συγχώνευσης ανάµεσα στην Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank, ενώ
και οι δύο τράπεζες θα ανακοινώσουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2012 στις 27 Μαρτίου.

3

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως µε την Τράπεζα Eurobank
Ergasias. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση «η συγχώνευση θα γίνει µε απορρόφηση της Τράπεζας
Eurobank Ergasias Α.Ε. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., µε ενοποίηση των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ανωτέρω δύο τραπεζών, µε συνδυασµένη εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 69-77 α του κ.ν. 2190/1920».
Ηµεροµηνία µετασχηµατισµού θα είναι η 31η ∆εκεµβρίου 2012, ενώ αντίστοιχα ως
ισολογισµοί µετασχηµατισµού των δύο τραπεζών θα χρησιµοποιηθούν αυτοί της 31ης
∆εκεµβρίου 2012.
∆εν αποκλείει αποχώρηση από την Ελλάδα η Eldorado Gold
Ανοιχτό το ενδεχόµενο να αποχωρήσει από την Ελλάδα αφήνει η εταιρία Eldorado Gold,
αφήνοντας αιχµές για το εάν η κυβέρνηση µπορεί να διαχειριστεί επενδύσεις µεγάλο µεγέθους.
«Το ερώτηµα είναι αν ως χώρα θα διαµορφώσουµε ένα καθαρό και µεθοδικό επενδυτικό τοπίο.
Αν υπάρξει αυτό, η εταιρεία θα µείνει», υπογράµµισε ο Πέτρος Στρατουδάκης, διευθύνων
σύµβουλος της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός και πρόσθεσε: «Η χώρα και η κυβέρνηση
επιδιώκει επενδύσεις. ∆ιατηρώ, ωστόσο, επιφυλάξεις αν µπορεί να διαχειριστεί επενδύσεις και
µάλιστα τέτοιου µεγέθους».
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αθήνα οι εκπρόσωποι της εταιρείας παρουσίασαν
τα οικονοµικά και περιβαλλοντικά στοιχεία των επενδύσεων σε Χαλκιδική και Θράκη,
επισηµαίνοντας µεταξύ άλλων ότι οι συνολικές επενδύσεις της εταιρείας στην Ελλάδα θα
ξεπεράσουν την προσεχή πενταετία το 1 δισ. δολάρια και θα οδηγήσουν σε αύξηση των
εξαγωγών κατά 1 δισ. δολάρια τον χρόνο, από την παραγωγή χρυσού, χαλκού, µολύβδου,
αργύρου και ψευδαργύρου.
Τα έσοδα του ∆ηµοσίου την επόµενη 20ετία από άµεσους φόρους εκτιµώνται σε 1,6 δισ. ευρώ
ενώ οι θέσεις εργασίας, άµεσες και έµµεσες θα φθάσουν τις 5.000. Υποστήριξαν ακόµη ότι
εφαρµόζουν πιο αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες, σε σχέση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Όπως είπαν, στη Χαλκιδική δεν θα χρησιµοποιηθεί κυάνιο, ενώ το αρσενικό υπάρχει στη
γεωλογία της περιοχής.
Στη Θράκη αντίθετα δεν υπάρχει αρσενικό, αλλά η επεξεργασία περιλαµβάνει κυάνιο
(κυανιούχο νάτριο) σε συγκεντρώσεις χαµηλότερες από τις επιτρεπόµενες.
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