ECONOMIC
ale ţării. Cyprus Popular Bank
(Laiki) va fi închisă, iar depozitele
mai mici de 100.000 de euro,
garantate de stat, vor fi transferate la
Bank of Cyprus.
Cipru a acceptat condiţii
dure impuse de troică pentru
restructurarea sectorului bancar,
pentru a primi împrumuturi de
10 miliarde de euro. Reamintim
că un acord precedent încheiat de
oficialii ciprioţi cu zona euro a fost
respins de Parlament, care a refuzat
taxarea depozitelor bancare. Noua
înţelegere prevede ca Laiki să fie
închisă, iar depozitele bancare
ce depăşesc 100.000 de euro
vor fi transferate într-o bancă de
active toxice, unde sunt aşteptate
pierderi; cele mai mari de 100.000
de euro de la Bank of Cyprus vor
fi îngheţate.Noul acord nu mai
include o taxă directă pe depozite.
Naţionalizarea depozitelor din
Cipru este una fără precedent în
UE şi va avea, cel mai probabil,

Delia
Velculescu
decide soarta
Ciprului
Delegaţia FMI în
Cipru, condusă
de românca Delia
Velculescu, a
pus sub semnul
întrebării planurile
guvernului cipriot
pentru sectorul
bancar, ridicând
noi obstacole în
calea unui acord
necesar pentru a
evita intrarea ţării
în colaps financiar.
Velculescu a
susţinut că planul de a salva industria financiară cipriotă trebuie să includă şi o
divizare a Băncii Ciprului, pe lângă restructurarea Cyprus Popular Bank (Laiki). În
schimbul banilor, oficialii europeni vor măsuri de austeritate severe, printre care şi
naţionalizarea parţială a depozitelor bancare ale populaţiei, mai exact aplicarea unui
taxe excepţionale. Delia Velculescu este şeful misiunii Fondului la Nicosia. Ea ocupă
funcţia de economist-senior în cadrul departamentului pentru Europa al FMI şi
este unul dintre cei mai vechi oameni din FMI, lucrând de 10 ani, şi foarte apreciată
pentru profesionalismul ei.

consecinţe asupra întregului
sistem bancar european. Imediat
după ce condiţiile eventualului
împrumut au fost făcute publice,
mii de ciprioţi au făcut cozi în faţa
băncilor şi în faţa bancomatelor,
în încercarea de a-şi scoate banii
înainte ca taxa excepţională să intre
în vigoare. Aceştia au descoperit
însă că deja nu mai au acces la
depozite.
Intuind isteria creată şi retragerile
masive de lichidităţi, banca centrală
a Ciprului a dispus închiderea
băncilor sâmbăta – în mod normal,
zi lucrătoare -, iar bancomatele
încă nu prea funcţionează şi au
adesea afişate mesajul „conform
instrucţiunilor băncii centrale”.
La rândul ei, Biserica Ortodoxă
din Cipru - acţionar important al
celei de-a treia mari bănci a ţării,
«Hellenic Bank» - a anunţat că este
dispusă să-şi pună activele, inclusiv
terenuri, la dispoziţia statului.
Dan Marian

Românii au în
Cipru 100 mil. euro

Banca Centrală Europeană a făcut cunoscută originea
depunerilor din băncile cipriote, situaţie înregistrată la
sfârşitul lunii ianuarie.În total, Ciprul are depuneri în
valoare de 56,6 miliarde euro (42,8 miliarde non-bănci
şi 13,8 miliarde bănci), iar alte ţări din zona euro 16,1
miliarde euro (5,3 miliarde / 10,8 miliarde). În ce priveşte
restul ţărilor din UE, este vorba despre depozite de 3,1
miliarde (2,3 miliarde / 800 de milioane). România
figurează cu depuneri de 100 de milioane de euro din
afara sistemului bancar.
Agenţia de rating Moody’s a anunţat că băncile din
Rusia aveau, la sfârşitul lui 2012, plasate în Cipru circa 9
miliarde de euro, şi a apreciat că depozitele companiilor
ruse în băncile cipriote ajung la 15 miliarde de euro.
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