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Κούρεμα έως 80% στις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ της Λαϊκής Τράπεζας
Το κούρεμα των καταθέσεων στη Λαϊκή Τράπεζα ενδέχεται να ανέλθει ακόμα και στο
80%, όπως είπε σε συνέντευξή του ο κύπριος υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Σαρρής,
ενώ στην Τράπεζα Κύπρου το κούρεμα θα ξεπεράσει το 50%.
Μιλώντας, αργά το βράδυ της Τρίτης, σε τηλεοπτική εκπομπή του ΡΙΚ, δεν απέκλεισε να
ξεπεράσει το 50% το κούρεμα και στη Λαϊκή να πάει ακόμη και 80%.
Οι εξελίξεις στην Κύπρο είναι δραματικές και τα δεδομένα αλλάζουν από στιγμή σε
στιγμή, καθώς καταβάλλονται αγωνιώδεις προσπάθειες να διασωθεί το τραπεζικό
σύστημα.
Είναι ενδεικτικό απ' αυτή την άποψη ότι σε προηγούμενες δηλώσεις του, την ίδια ημέρα,
έκανε λόγο για κούρεμα 40%.
Ο κ. Σαρρής αποκάλυψε ότι ο κατήφορος για τη Λαϊκή Τράπεζα άρχισε το 2007, όταν,
όπως είπε, η Τράπεζα «έπεσε στα χέρια ανθρώπων, που παραχωρούσαν ανεξέλεγκτα
τεράστια ποσά σε δάνεια, κυρίως στον ελλαδικό χώρο».
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Μηνύσεις κατά της απόφασης για την Κύπρο εξετάζουν Ρώσοι επιχειρηματίες
Το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά κατά της απόφασης του Eurogroup για την επιβολή
έκτακτης εισφοράς στις υψηλές καταθέσεις των κυπριακών τραπεζών εξετάζουν Ρώσοι
επιχειρηματίες, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο, το στέλεχος του δικηγορικού οίκου
Goltsblat BLP στη Μόσχα Αντρέι Γκόλτσμπλατ υποστήριξε ότι αξίζει το κόπο και δύο
επιχειρηματίες
έχουν
ήδη
ζητήσει
συμβουλή.
«Αξίζει να το δοκιμάσουμε, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση της μιας μέρας, αλλά η φύση της
κίνησης μοιάζει με απαλλοτρίωση», υπογράμμισε ο κ. Γκόλτσμπλατ, τονίζοντας ότι ως
επιλογές θεωρούνται μηνύσεις εναντίον της Κύπρου ή εναντίον τραπεζών.
«Ο κόσμος είναι αναστατωμένος και προσπαθεί να βρει τρόπους να βγάλει τα χρήματά
του από την Κύπρο», πρόσθεσε.
Η συμφωνία για την Κύπρο δεν αποτελεί πρότυπο, σύμφωνα με έγγραφο της ΕΕ
Αναταραχή όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και ευρύτερα σε διεθνή κλίμακα, έχουν
προκαλέσει οι προθέσεις των χωρών της Ευρωζώνης να αναθεωρήσουν εκ βάθρων το
μοντέλο διάσωσης των προβληματικών τραπεζών και να εμπλέξουν στο «παιχνίδι»
ακόμα και τους καταθέτες (άνω των 100.000 ευρώ), οι οποίο πλέον θα θεωρούνται
επενδυτές και θα καλούνται να πληρώσουν το «μάρμαρο» της στήριξης.
Οι αντιφατικές δηλώσεις κορυφαίων ευρωπαίων αξιωματούχων επιτείνουν τη σύγχυση,
την ίδια ώρα που σε έγγραφο της ΕΕ τονίζεται ότι το σχέδιο για την Κύπρο δεν αποτελεί
«πρότυπο».
Σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο που επικαλείται το Bloomberg, «το κυπριακό
πρόγραμμα δεν είναι πρότυπο, αλλά τα μέτρα έχουν προσαρμοστεί για την εξαιρετικά
έκτακτη κατάσταση στην Κύπρο».
Ο επικεφαλής του Eurogroup Γέρουν Ντάισελμπλουμ, προκάλεσε νευρικότητα στις
αγορές την περασμένη Δευτέρα, όταν δήλωσε στο Reuters και στους Financial Times ότι
οι μελλοντικές εκκαθαρίσεις τραπεζών θα πρέπει να χειρίζονται σε εθνικό επίπεδο,
αμφισβητώντας την ανάγκη χρήσης ευρωπαϊκών πόρων για την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών.
Κανονικά οι συναλλαγές στα καταστήματα των πρώην κυπριακών τραπεζών
Άνοιξαν σήμερα, μετά από δέκα ημέρες που παρέμειναν κλειστά, τα 312 καταστήματα
των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular
Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, που ανήκουν πλέον στο όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς,
μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
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Σε αναμενόμενα επίπεδα κινούνται από το πρωί οι αναλήψεις καταθέσεων από τα
υποκαταστήματα των Τράπεζα Κύπρου, Cyprus Popular Bank και Ελληνικής Τράπεζας,
των οποίων οι καταθέτες από τις 15 Μαρτίου είχαν χάσει την πρόσβαση στις
αποταμιεύσεις τους.
Ανώτατο τραπεζικό στέλεχος επιβεβαίωσε στο in.gr την αυξημένη κινητικότητα στα
γκισέ των εν λόγω τραπεζών , προσθέτοντας ωστόσο πως η κίνηση είναι απολύτως
φυσιολογική βάσει των όσων προηγήθηκαν. «Άπαντες εξυπηρετούνται κανονικά και δεν
έχει σημειωθεί απολύτως κανένα πρόβλημα», τόνισε το ίδιο στέλεχος, εκτιμώντας πως
μέχρι την Παρασκευή θα έχει επέλθει πλήρης εξομάλυνση των συνθηκών.
Τρίτη φτωχότερη χώρα στην ΕΕ η Ελλάδα
Η τρίτη πιο φτωχή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ελλάδα, μετά τη Βουλγαρία και
την Ρουμανία, σύμφωνα με συγκριτική έρευνα του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας
(IW), που μεταδίδει η Deutsche Welle.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα για τη φτώχεια στους «27» της ΕΕ, η Γερμανία
βρίσκεται στην 7η θέση της σχετικής κατάταξης, ενώ στις λιγότερο φτωχές χώρες
περιλαμβάνονται οι Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, αλλά και το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία
και η Αυστρία. Στην 25η θέση βρίσκεται η Ελλάδα και στις δύο τελευταίες η Βουλγαρία
και η Ρουμανία.
Αρνητική η μεταβολή του ΑΕΠ μέχρι και το 2015 εκτιμά το ΚΕΠΕ
Αρνητική αναμένεται η μεσοπρόθεσμη τάση του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ έως το
2015 σύμφωνα με την εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης τάσης του ρυθμού μεταβολή του
ΑΕΠ που κατήρτισε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).
Η ανάλυση του ΚΕΠΕ εστιάζει στα στοιχεία για την παραγωγικότητα της εργασίας, τις
ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο, το ποσοστό απασχόλησης, το ποσοστό συμμετοχής του
πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό και στον πληθυσμό.
Ειδικότερα, η τελική εκτίμηση του ρυθμού μεταβολής της παραγωγικότητας της
εργασίας διαμορφώνεται στο 0,22%, η εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης τάσης των ωρών
εργασίας ανά εργαζόμενο διαμορφώνεται στο 0,11%, η τάση του ποσοστού της
απασχόλησης εκτιμάται στο -2,21%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο
εργατικό δυναμικό τοποθετείται στο 0,57% και του πληθυσμού στο 0,03%.
Κόβεται από την 1η Απριλίου το επίδομα γάμου για ιδιωτικούς υπαλλήλους
Το 10% του μισθού τους χάνουν από την 1η Απριλίου οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα,
καθώς θα σταματήσει η καταβολή του επιδόματος γάμου.
Παράλληλα, έτοιμο είναι το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τον νέο μηχανισμό
ορισμού του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, όπως αναφέρουν Τα Νέα.
Την ανατροπή με το επίδομα γάμου επιφέρει η λήξη (στις 31 Μαρτίου) της τρίμηνης
3

μετενέργειας ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καθώς και
όλων των προηγούμενων μη νομοθετικά κατοχυρωμένων ρυθμίσεων τις οποίες είχαν
συνομολογήσει στο παρελθόν η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις του ΣΕΒ, της ΕΣΕΕ
και της ΓΣΕΒΕΕ.
Μάλιστα, ούτε οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι μέλη των συγκεκριμένων εργοδοτικών
οργανώσεων υποχρεούνται να συνεχίσουν να καταβάλλουν το επίδομα γάμου, το οποίο
παύει να μετενεργεί, δηλαδή «εξαφανίζεται» αν δεν προβλέπεται σε τυχόν ατομική
συμφωνία.
Δένδιας: Η χώρα είναι γεμάτη καλάσνικοφ
H χώρα είναι γεμάτη καλάσνικοφ, δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος
Δένδιας, σε συνέντευξη που έδωσε για την εγκληματικότητα και όσα έγιναν τον
τελευταίο μήνα στις φυλακές Μαλανδρίνου και Τρικάλων. Μάλιστα τόνισε: «ετοιμάζουμε
συστημική αλλαγή στην ελληνική αστυνομία. Μέχρι το φθινόπωρο θα έχει έρθει νόμος
που θα αλλάζει τα πάντα στην ελληνική αστυνομία».
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