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Ψηλά στην ατζέντα της Τρόικας βρίσκεται ο 
χρηµατοοικονοµικός τοµέας που θεωρείται ιδι-
αίτερα σηµαντικός, καθώς το µέγεθος επιτυχίας 
του θα κρίνει την πρόοδο του δηµοσιονοµικού 
σκέλους. Το κλιµάκιο της Τρόικας έχει ήδη στα 
χέρια του το προσχέδιο της αναδιάρθρωσης της 
Τράπεζας Κύπρου και αναµένονται κάποια σχό-
λια από πλευράς πιστωτών.

Το πλάνο αναδιάρθρωσης φαίνεται ότι απο-
τελεί κλειδί για την επιτυχία του προγράµµατος 
και οι πιστωτές λαµβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο 
που θα έχει το σχέδιο στην οικονοµία την οποία 
δανείζουν µέσα από το πρόγραµµα. Λίγο πριν 
το πολυµελές κλιµάκιο της Τρόικας καταφθάσει 
στην Κύπρο, τόσο το υπουργείο Οικονοµικών, 
όσο και η Κεντρική Τράπεζα, εµφανίζονται ιδιαί-
τερα αισιόδοξοι για τα αποτελέσµατα της αξιολό-
γησης από πλευράς πιστωτών, ενόψει της προε-
τοιµασίας που έχει γίνει.

Ένα από το κυρίαρχα θέµατα που θα απασχο-
λήσουν την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και τους δι-
εθνείς πιστωτές, στο πλαίσιο της δεύτερης αξι-
ολόγησης, είναι τα επισφαλή δάνεια, τόσο των 
νοικοκυριών, όσο και των επιχειρήσεων.

Το κλιµάκιο της Τρόικας αναµένεται να βρίσκε-
ται στην Κύπρο µέχρι τις 8 Νοεµβρίου µε το ενδι-
αφέρον να επικεντρώνεται στη δεύτερη εβδοµάδα 
παραµονής τους. Από την Τρίτη θα αρχίσουν οι 
επαφές, και θα έχουν ως κύριο στόχο οι πιστωτές 
να ακούσουν τις απόψεις των εµπλεκοµένων µε 
την οικονοµία και το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 
Το επόµενο Σαββατοκύριακο, αρχές Νοεµβρίου 
και µέχρι τις 8 Νοεµβρίου θα είναι το πιο κρίσιµο 

διάστηµα, καθώς η Τρόικα θα θέσει επί τάπητος 
το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο µετά την αξιολό-
γηση που έγινε.

Η εναρκτήρια συνάντηση µε τους πιστωτές θα 
γίνει σήµερα στο υπουργείο Οικονοµικών, στην 
οποία θα παρευρίσκονται ο υπουργός Οικονοµι-
κών Χάρης Γεωργιάδης και ο διοικητής της Κε-
ντρικής Τράπεζας Πανίκος ∆ηµητριάδης.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν συναντήσεις 
τεχνοκρατών του υπουργείου µε τεχνοκράτες της 
Τρόικας, ενώ δεύτερο κλιµάκιο των πιστωτών 
που αξιολογεί το κοµµάτι των χρηµατοοικονοµι-
κών θα έχει συνάντηση στην Κεντρική µε τεχνο-
κράτες της τράπεζας. Η Κεντρική θα ενηµερώσει 
την Τρόικα, για τον τραπεζικό τοµέα σε ό,τι αφο-
ρά τις καταθέσεις, τα δάνεια, τα µη εξυπηρετού-
µενα δάνεια, την κερδοφορία και κεφαλαιακή 
επάρκεια των τραπεζών και των συνεργατικών.

Στην ατζέντα των συζητήσεων µεταξύ άλλων 
βρίσκεται η οδηγία για τη δηµιουργία Κεντρικού 
Μητρώου ∆ανειοληπτών, καθώς υπάρχει µικρή 
καθυστέρηση στους σχεδιασµούς που πρέπει να 
γίνουν. Πρέπει πρώτα να ετοιµαστεί το νοµικό 
πλαίσιο και µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου 2014 να 
εφαρµοσθεί. Οι εξελίξεις γύρω από το πολύκροτο 
θέµα των ιδιωτικοποιήσεων των τριών ηµικρατι-
κών οργανισµών, ΑΗΚ, Cyta και Αρχή Λιµένων, 
θα τεθούν επίσης στο µικροσκόπιο της Τρόικας.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο ελεγκτικός PWC, 
έχει ολοκληρώσει και παραδώσει στο υπουργείο 
Οικονοµικών τη µελέτη για την πιο συµφέρουσα 
συνταγή ιδιωτικοποίησης των ηµικρατικών ορ-
γανισµών.

Αρχίζει σήµερα Τρίτη το δεύτερο crash test της κυπριακής οικονοµίας από τους πιστωτές, ενώ υπάρ-
χει αισιοδοξία ότι το δηµοσιονοµικό κοµµάτι δεν κρύβει εκπλήξεις και δεν υπάρχουν νέα µέτρα. 

Η Εκκλησία θέλει την Ελληνική Τράπεζα να παραμείνει σε κυπριακά χέρια

Αντίστροφη μέτρηση για 
το δεύτερο τεστ από την Τρόικα

Πρώτιστο ενδιαφέρον της Εκκλησίας είναι να 
σωθεί η Ελληνική Τράπεζα και να παραµείνει 
σε κυπριακά χέρια, ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστοµος σε σηµερινές του δηλώσεις, επιση-
µαίνοντας πως την Εκκλησία δεν την απασχολεί 
εάν θα µειωθούν τα ποσοστά της στην Ελληνική 
Τράπεζα.

Ο Μακαριότατος κλήθηκε να σχολιάσει το εν-
διαφέρον για ανακεφαλαιοποίηση τη Ελληνικής 
Τράπεζας από ευρωπαϊκά ταµεία

Παράλληλα, τόνισε πως σε ενδεχόµενη άλωση 
της Τράπεζας, κατά την έκφραση του, «η Εκκλη-
σία δεν θα διστάσει να απευθυνθεί στον Πρόε-
δρο της ∆ηµοκρατίας». 




