ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ

- Ο Υπουργός Οικονοµικών και ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχουν
ανακοινώσει σήµερα ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα θα επαναλειτουργήσουν αύριο, 28
Μαρτίου 2013 για διεκπεραίωση των τραπεζικών εργασιών.
- Λόγω των ιδιάζουσων συνθηκών που αντιµετωπίζει ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας, θα
εφαρµοστούν προσωρινά µέτρα για τη ρύθµιση της ροής κεφαλαίων στη ∆ηµοκρατία.
Τα µέτρα, ισχύουν για όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα και είναι αναγκαία, αναλογικά και
χωρίς διακρίσεις. Η εισαγωγή αυτών των µέτρων στοχεύει στη διασφάλιση της
σταθερότητας του συστήµατος
- Σύµφωνα µε τα µέτρα, όλες οι πληρωµές και οι συναλλαγές που επιτρέπονταν κατά τη
διάρκεια της πρόσφατης τραπεζικής αργίας θα συνεχίσουν να επιτρέπονται. Επιπλέον,
το κάθε πρόσωπο θα είναι σε θέση να αποσύρει σε µετρητά €300 την ηµέρα από κάθε
πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο έχει λογαριασµό. Οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να
εκτελούν εµπορικές συναλλαγές µέχρι €5.000 ηµερησίως, ανά λογαριασµό, χωρίς
περιορισµό και να πληρώνουν τους µισθούς του προσωπικού τους. Συναλλαγές µέσω
χρεωστικής ή και πιστωτικής ή και προπληρωµένης κάρτας µπορούν να
πραγµατοποιηθούν, εκτός της ∆ηµοκρατίας, µέχρι του ποσού των €5.000 τον µήνα ανά
πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυµα. Συναλλαγές µέσω χρεωστικής ή και πιστωτικής ή και
προπληρωµένης κάρτας, εντός της ∆ηµοκρατίας, επιτρέπονται.
- Τα µέτρα αυτά είναι προσωρινά. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Κυβέρνηση
της ∆ηµοκρατίας θα επανεξετάζουν τα µέτρα σε καθηµερινή βάση, µε σκοπό τη
σταδιακή τους άρση, µόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
- Επιπλέον, ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ανακοίνωσε ότι η Λαϊκή Τράπεζα έχει
τεθεί σε εξυγίανση. Οι περισσότερες από τις τραπεζικές της εργασίες,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των ασφαλισµένων καταθέσεων, έχουν µεταφερθεί στην
Τράπεζα Κύπρου και το προσωπικό της θα εργοδοτηθεί από την Τράπεζα Κύπρου. Τα
υποκαταστήµατα της τράπεζας θα ανοίξουν κανονικά για τραπεζικές εργασίες από
αύριο και οι πελάτες θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στους λογαριασµούς τους
µέσω του υποκαταστήµατός τους και θα µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν
πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.
- Η Τράπεζα Κύπρου θα επαναλειτουργήσει κανονικά για τραπεζικές εργασίες από
αύριο. Οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση στους λογαριασµούς τους και θα συνεχίσουν να
χρησιµοποιούν τις πιστωτικές και τις χρεωστικές τους κάρτες.
- Για να επανέλθει η Τράπεζα Κύπρου σε ευρωστία, έχει τύχει της απαραίτητης
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ανακεφαλαιοποίησης στο 9% µε βάση το ακραίο σενάριο της PIMCO. Οι ασφαλισµένες
καταθέσεις έχουν προστατευθεί πλήρως. Οι ανασφάλιστες καταθέσεις θα µετατραπούν
µερικώς σε µετοχές στην Τράπεζα Κύπρου, και µερικώς θα διατηρηθούν ως καταθέσεις.
Σηµειώνεται ότι, η τράπεζα θα ανήκει αποκλειστικά στους µεγαλοκαταθέτες. Η τράπεζα
θα ανήκει αποκλειστικά σε ιδιώτες δηλαδή.
- Με τα µέτρα αυτά, έχει αποκατασταθεί η βιωσιµότητα του τραπεζικού τοµέα µε το
µεγαλύτερο µέρος των τραπεζικών εργασιών της Λαϊκής να ενσωµατώνεται στην
Τράπεζα Κύπρου, και την Τράπεζα Κύπρου να κεφαλαιοποιείται άµεσα, δηµιουργώντας
ένα ισχυρό πιστωτικό ίδρυµα που είναι άξιο να επανακερδίσει την εµπιστοσύνη του
Κύπριου καταθέτη και επιχειρηµατία. Τα πιστωτικά ιδρύµατα επαναλειτουργούν µε τη
βεβαιότητα της στήριξης των ευρωπαϊκών µας εταίρων και του ∆ΝΤ, για να
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πελατών τους και τις κυπριακής οικονοµίας.
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