
Μαύρη τρύπα ύψους 20 δισ. 
ευρώ στο τραπεζικό της 
σύστηµα έχει η Κυπριακή 

∆ηµοκρατία ενώ ετοιµάζεται να 
ολοκληρώσει συµφωνία για πακέ-
το διάσωσης, έγραψε η εφηµερίδα 
«Sunday Times», η οποία ανέφε-
ρει, επίσης, ότι το έλλειµµα είναι 
κάτι παραπάνω από το διπλάσιο 
της αρχικής εκτίµησης. Επικαλού-

µενη πηγή, η οποία εργάζεται για 
τη διάσωση της κυπριακής οικο-
νοµίας, η βρετανική εφηµερίδα 
ανεβάζει το έλλειµµα στο τραπεζι-
κό σύστηµα της Κύπρου σε 23 χι-
λιάδες και 837 ευρώ για κάθε ένα 
από τις 839 χιλιάδες κατοίκους 
του νησιού. Αναφερόµενη σε «τε-
ράστια ζηµιά στο οικονοµικό σύ-
στηµα της Κύπρου» η εφηµερίδα 

διασύνδεει την µαύρη τρύπα στις 
κυπριακές τράπεζες µε την έκθεση 
σε οµόλογα της ελληνικής οικονο-
µίας και συγκεκριµένα κάνει λόγο 
για «στενούς οικονοµικούς δε-
σµούς µε την Ελλάδα». Σύµφωνα 
µε το δηµοσίευµα, η Κύπρος ανα-
µένει οικονοµική βοήθεια από την 
«στενή της σύµµαχο», την Ρωσία, 
αλλά και από την ΕΕ.

«∆εν παρατηρήθηκε κα-
µία ολιγωρία από την 
κυπριακή πλευρά στις 

διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα, 
µόνο κάποιες µικρές δυσκολίες, 
οι οποίες θα ξεπεραστούν», τόνισε 
ο υπουργός Οικονοµικών Βάσος 
Σιαρλή µιλώντας σε δηµοσιογρά-
φους µετά τη λήξη των εργασιών 
του Άτυπου Ecofin. «Ο Αύγουστος 
αποτελεί µήνα διακοπών κι έπρε-
πε να ασχοληθούµε και µε την 
άψογη διοργάνωση της Προεδρί-
ας, παρ’ όλα αυτά είχαµε συνεχή 
επαφή µε την τρόικα καθ’ όλη τη 
διάρκεια του µήνα», τόνισε σηµει-
ώνοντας ότι εντός του επόµενου 
µήνα η Κύπρος θα καταλήξει στη 
συνοµολόγηση ενός αρχικού µνη-
µονίου. Ο υπουργός υποστήριξε 
για µια ακόµη φορά ότι υπάρχει 
µεγάλο χάσµα απόψεων ανάµεσα 
στην κυπριακή πλευρά και την 
τρόικα σχετικά µε το ποσό του 
δανείου σηµειώνοντας χαρακτηρι-
στικά πως «το ποσό που συζητάµε 
είναι πολύ χαµηλότερο από αυτό 
που υπολογίζουν οι ίδιοι». 

∆ιέψευσε επίσης κατηγορηµα-
τικά οποιοδήποτε ενδεχόµενο 
στάσης πληρωµών, σηµειώνοντας 
πως και οι µισθοί θα καταβληθούν 
κανονικά αλλά και το χρέος που 
λήγει θα εξυπηρετείται. «Κοιµάµαι 
ήσυχος και πολύ άνετα τα βράδια», 
είπε χαρακτηριστικά τονίζοντας 
ωστόσο ότι κοιµάται λίγες ώρες 
λόγω φόρτου εργασίας. Παραδέ-
χθηκε ακόµα, πως έγιναν κάποιες 
κινήσεις προς την πλευρά της τρό-
ικας για επιµήκυνση του χρόνου 
προσαρµογής, ο οποίος είναι τα 
τρία χρόνια. Χθες, ∆ευτέρα, ο κ. 
Σιαρλή θα επικοινωνούσε µε την 
τρόικα ώστε να εντατικοποιηθούν 
οι διαβουλεύσεις.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Στο µεταξύ, στο πλαίσιο του άτυ-

που συµβουλίου οικονοµικών και 
δηµοσιονοµικών υποθέσεων που 
έλαβε τέλος το Σάββατο, το θέµα 
που κυριάρχησε στην ηµερήσια 
διάταξη ήταν αυτό της εποπτείας 
των τραπεζών. Φιλόδοξο και απαι-

τητικό από την µία, αναγκαίο, ρε-
αλιστικό και εφικτό από την άλλη 
χαρακτήρισε το χρονοδιάγραµµα 
που τέθηκε και αφορά σε εφαρ-
µογή του προγράµµατος εποπτεί-
ας των τραπεζών της Ευρώπης, 
το οποίο αναµένεται να ξεκινήσει 
από τον ερχόµενο Ιανουάριο ο 
επίτροπος για αρµόδιος για τις 
Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες, 
Μισέλ Μπαρνιέ σε συνέντευξη 
Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο 
Φιλοξενία. Στη διάσκεψη παρέ-
στησαν ο αρµόδιος επίτροπος για 
τις Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες, 
Μισέλ Μπαρνιέ, ο αντιπρόεδρος 
της ΕΚΤ Βίτορ Κονστάντζιο και ο 
υπουργός Οικονοµικών Βάσος 
Σιαρλή. Παίρνοντας πρώτος το 
λόγο ο κ. Μπαρνιέ τόνισε πως η 
Κύπρος ετοίµασε ήδη την ατζέντα 
της συζήτησης για το θέµα της 
κοινής εποπτείας των τραπεζών 
της Ευρώπης, µόλις 72 ώρες µετά 
την ανακοίνωση από τον Μάριο 
Ντράγκι σηµειώνοντας ότι στόχος 
δεν αποτελεί η εποπτεία 6.000 
τραπεζών της Ευρώπης από την 
1η Ιανουαρίου αλλά να γίνουν τα 
πρώτα βήµατα προς αυτήν την κα-
τεύθυνση.

Εκ µέρους της ΕΚΤ ο αντιπρόε-
δρος της κ. Κοστάντζιο σηµείωσε 
ότι ενώ εκκρεµούν διάφορα θέµα-
τα που σχετίζονται µε την τραπεζι-
κή ένωση, τη δεδοµένη στιγµή το 
µόνο στοιχείο που βρίσκεται επί 
τάπητος είναι αυτό της εποπτείας. 

Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ έκανε 
εκτενή αναφορά και στη σπουδαι-
ότητα του θέµατος της νοµικής αρ-
χής την οποία θεωρεί απαραίτητη 
γιατί όπως είπε δίνει ανά πάσα 
στιγµή στην ΕΚΤ την εξουσία πιο 
στενής εποπτείας. Πρόσθεσε ακό-
µη ότι είναι αναγκαίο να διευκρινι-
στούν και να συµφωνηθούν άµε-
σα τα έξι βήµατα που αφορούν τις 
τράπεζες και το τραπεζικό σύστη-
µα της Ευρώπης προκειµένου να 
προκύψει και εφαρµογή της υπό 
διαµόρφωση πρότασης της ΕΚΤ.

«∆ιαφωνίες ως προς το ζήτηµα 
της κοινής τραπεζικής εποπτείας 
και ευρύτερα της τραπεζικής ένω-
σης ενδεχοµένως να υπάρξουν 
αλλά στόχος είναι η πλήρης λει-
τουργία και εφαρµογή της τραπεζι-
κής ένωσης µέχρι το 2014. Η δική 
µου δουλειά είναι να κάνω φιλό-
δοξες προτάσεις και πιστεύω ότι 
εκεί όπου υπάρχει βούληση υπάρ-
χει και λύση», είπε χαρακτηριστικά 
ο κ. Μπαρνιέ. Ερωτώµενος για το 
διαχωρισµό του ποσού της ανα-
κεφαλαιοποίησης των τραπεζών 
µε το ποσό του δηµοσίου χρέους 
της Κύπρου ο επίτροπος αρκέστη-
κε να πει ότι επιτακτική κρίνεται η 
συστηµατική εποπτεία και η εκκα-
θάριση, καθώς η πρόληψη είναι 
καλύτερη από την επιδιόρθωση. 
Στο Συνεδριακό Κέντρο διέρρευ-
σε ότι οι διαπραγµατεύσεις µε την 
τρόικα ενδέχεται να αρχίσουν στις 
2-3 του Οκτώβρη.
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Μαύρη τρύπα 20 δισ. ευρώ 
στο τραπεζικό σύστηµα της Κύπρου 

Υπάρχουν λεφτά για τους μισθούς 
γι’ αυτό κοιμάμαι ήσυχος τα βράδια

SUNDAY TIMES: 

Ο ΒΑΣΟΣ ΣΙΑΡΛΗ ∆ΙΑΨΕΥ∆ΕΙ ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: 

Ο υπουργός Οικονοµικών, Βάσος Σιαρλή, διέψευσε κατηγορηµατικά 
το ενδεχόµενο στάσης πληρωµών, σηµειώνοντας ότι οι µισθοί 
θα καταβληθούν κανονικά.


