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Ηκυπριακή οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί με βραδύτερο ρυθμό του 4,2% που έχουν
προβλέψει οι δανειστές της χώρας, δήλωσε σήμερα ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου.
Όπως σημειώνει το Reuters, Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον
προηγούμενο μήνα αναθεώρησαν προς το καλύτερο τις προβλέψεις τους για τη μείωση του
κυπριακού ΑΕΠ, από την προηγούμενη εκτίμηση που έκανε λόγο για ύφεση 4,8%.
Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Χρυστάλλα
Γιωρκατζή, επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η ετήσια υποχώρηση του ΑΕΠ το α’
τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκε στο 4,1% έναντι συρρίκνωσης 5% το προηγούμενο τρίμηνο.
«Με βάση την εν λόγω εκτίμηση, οι προβλέψεις της τρόικας για ύφεση 4,2% είναι μάλλον
απαισιόδοξες» δήλωσε. «Αναμένουμε να κινηθεί κοντά στο 4%».
Όπως ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, οι προσπάθειες που
έγιναν στο παρελθόν για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού κλάδου, ναυάγησαν λόγω της
έκθεσης που υπήρχε στα ελληνικά ομόλογα και το πρόγραμμα διάσωσης έχει αρχίσει και
αποφέρει καρπούς.
Επίσης, η κα Γιωρκατζή χαρακτήρισε «σοφή» την κίνηση των εμπορικών τραπεζών να
προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίων ενόψει των ευρωπαϊκών stress tests αργότερα κατά την
διάρκεια του έτους, καθώς θα πρέπει να είναι «απόλυτα προετοιμασμένες».
«Η κεφαλαιακή ενίσχυση είναι μια συνετή κίνηση για τις τράπεζες ώστε να εισέλθουν ενισχυμένες
στη διαδικασία των stress tests”, δήλωσε η ίδια εξηγώντας πως «ένα καλύτερο μαξιλάρι έναντι
μελλοντικών ζημιών για τις εμπορικές τράπεζες θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην ταχύτερη
κατάργηση των κεφαλαιακών ελέγχων».
«Είμαι σίγουρη ότι με τη σύνεση και με τα μέτρα που έχουν ληφθεί οι τράπεζες θα περάσουν αυτά
τα stress tests» είπε για να προσθέσει κλείνοντας ότι «η επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά
ανάκαμψης, καθώς και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του τραπεζικού τομέα, δεν αφήνουν
περιθώρια εφησυχασμού. Αντίθετα, επιβάλλουν τη συνέχιση της προσπάθειας με την ίδια ένταση
και σύνεση μέχρι την πλήρη ανατροπή των συνεπειών της κρίσης. Ήδη οι διεθνείς αγορές
στέλλουν τα πρώτα θετικά μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να
επιτύχουμε τους στόχους μας και τις επιδιώξεις μας».
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

