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ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Η πώληση των Ελληνικών υποκαταστηµάτων των Κυπριακών τραπεζών τέθηκε από τους
διεθνείς δανειστές της Κύπρου ως προϋπόθεση για την έγκριση του πακέτου βοήθειας
προς την Κύπρο. Εντός του πλαισίου αυτού, µεταξύ της 11ης και της 13ης Μαρτίου 2013,
έγιναν επαφές της Κεντρικής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονοµικών µε την
Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στην
παρουσία εκπροσώπων της Τρόικας της Κύπρου και της Ελλάδας. Από τις επαφές αυτές
πρόεκυψε χάσµα µεταξύ των δύο µερών και τότε το θέµα ανέλαβε η Γενική ∆ιεύθυνση
Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζοντας το πλαίσιο όρων πώλησης το
οποίο περιλάµβανε το τίµηµα πώλησης και την αξία αποτίµησης των δανείων. Τα δάνεια
αποτιµήθηκαν λαµβάνοντας υπόψη τις αναµενόµενες ζηµιές που υπολόγισε η PIMCO
κάτω από το ακραίο σενάριο. Η αποτίµηση των δανείων κάτω από το ακραίο σενάριο
είχε χρησιµοποιηθεί και σε άλλες πρόσφατες εξαγορές τραπεζών στην Ελλάδα.
Με τους όρους πώλησης συµφώνησε και η Κεντρική Τράπεζα αφού, υπό τις περιστάσεις,
ήταν το καλύτερο που µπορούσε να επιτευχθεί. Το τίµηµα και οι όροι πώλησης
επικυρώθηκαν σε πολιτικό επίπεδο µεταξύ Κύπρου και Ελλάδας στα πλαίσια των δύο
Eurogroup του Μαρτίου, ως µέρος της τελικής συµφωνίας. Μετά από πολιτική
παρέµβαση, επιτεύχθηκε βελτίωση στο τίµηµα πώλησης σε σχέση µε το τι συµφωνήθηκε
στο πρώτο Eurogroup. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που
αφορούν το δανειακό χαρτοφυλάκιο που πωλήθηκε δεν επηρεάζουν το κεφαλαιακό
έλλειµµα των τραπεζών αφού αυτές περιλαµβάνονταν στους υπολογισµούς της PIMCO.
∆ηλαδή, οι τράπεζες θα έπρεπε ούτως ή άλλως να εξεύρουν τα αντίστοιχα κεφάλαια για
να καλύψουν τις ζηµιές αυτές.
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Η επιλογή της Πειραιώς ως ο αγοραστής έγινε από το Ελληνικό Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο κατέβαλε στον αγοραστή τα απαιτούµενα
κεφάλαια που προέκυψαν από την εξαγορά αυτή. Η Κύπρος δεν είχε καµία ανάµιξη στην
επιλογή του αγοραστή. Για την Κυπριακή πλευρά δεν υπήρχε καµία διαφορά µεταξύ των
διαφόρων υποψήφιων αγοραστών αφού οι όροι πώλησης ήταν συµφωνηµένοι και δεν
διαφοροποιούνταν ανάλογα µε τον αγοραστή.
Μεταξύ της 23ης και 26ης Μαρτίου, 2013 έγιναν διαπραγµατεύσεις από την Κεντρική
Τράπεζα µε εκπροσώπους της Τράπεζας Πειραιώς οι οποίες αφορούσαν την
συνοµολόγηση του νοµικού εγγράφου για τη συµφωνία πώλησης των ελληνικών
υποκαταστηµάτων των Κυπριακών τραπεζών και όχι το τίµηµα και τους όρους της
πώλησης οι οποίοι ήταν δεδοµένοι και για τον αγοραστή και για τον πωλητή.
Τα δύο συµβόλαια για την Τράπεζα Κύπρου και την Λαϊκή Τράπεζα υπογράφηκαν από
τον ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας υπό την ιδιότητά του ως επικεφαλής της Αρχής
Εξυγίανσης. Εκ µέρους της Ελληνικής Τράπεζας, υπόγραψαν εξουσιοδοτηµένοι
αξιωµατούχοι µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

Η Κεντρική

Tράπεζα συµφώνησε µε την πώληση αυτή αφού, κάτω από τις συνθήκες τις οποίες αυτή
επιβλήθηκε, δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση. Εκτός του ότι το θέµα της πώλησης
των Ελληνικών υποκαταστηµάτων είχε τεθεί ως προϋπόθεση για την έγκριση του
πακέτου στήριξης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε στις 21 Μαρτίου, 2013
την απόφασή της για παγοποίηση, µέχρι τις 25 Μαρτίου, 2013, του ELA στο επίπεδο που
ήταν τότε και ότι η συνέχιση παροχής ELA θα εξεταζόταν µόνον αν υπήρχε πρόγραµµα
στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο το οποίο θα
παρείχε διαβεβαιώσεις για τη φερεγγυότητα των τραπεζών. Αυτό σήµαινε ότι οι τράπεζες
που στηρίζονταν στο ELA δεν θα µπορούσαν να πάρουν επιπρόσθετη ρευστότητα και σε
περίπτωση απόσυρσης καταθέσεων τις οποίες δεν θα µπορούσαν να πληρώσουν, θα
κατέρρεαν και θα ενεργοποιείτο το Ταµείο Προστασίας Καταθέσεων για να πληρώσει
τους ασφαλισµένους καταθέτες µε ολέθριες συνέπειες σε όλο το τραπεζικό σύστηµα και
στην ίδια τη Κυβέρνηση.
Επιπρόσθετα, από τη στιγµή που προχωρούσαµε µε συνεισφορά των ανασφάλιστων
καταθετών στην ανακεφαλαιοποίηση των δύο τραπεζών, τα υποκαταστήµατα στην
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Ελλάδα δεν θα µπορούσαν να ξανανοίξουν. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δεν θα είχε
τη δυνατότητα να επιβάλει σε αυτά περιορισµούς στη διακίνηση κεφαλαίων, θα υπήρχαν
µαζικές αποσύρσεις καταθέσεων µε αποτέλεσµα την κατάρρευση των τραπεζών και την
ενεργοποίηση του Ταµείου Προστασίας Καταθέσεων της Κύπρου. Σηµειώνεται ότι οι
ασφαλισµένες καταθέσεις στα Ελληνικά υποκαταστήµατα των Κυπριακών τραπεζών
υπολογίζονται σε περίπου €9 δις..
Με την πώληση των Ελληνικών υποκαταστηµάτων των Κυπριακών Τραπεζών
τερµατίστηκε η αρνητική αλληλεπίδραση που υπήρχε µεταξύ των οικονοµιών των δύο
χωρών και επιτεύχθηκε η άµεση σµίκρυνση του κυπριακού τραπεζικού συστήµατος κατά
περίπου 130% του ΑΕΠ της Κύπρου.
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