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Κατηγορηματικάδιαψεύδει η Κεντρική Τράπεζα σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Σημερινή»,
που κάνει λόγο για κούρεμα κρατικών ομολόγων που κατέχουν κυπριακές τράπεζες.
Όπως μεταδίδει η εφημερίδα "Φιλελεύθερος", σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα
τονίζει ότι πρόκειται για ακραίο σενάριο που αφορά τις υποθετικές ζημιές ενόψει των τεστ αντοχής
του Οκτωβρίου.
Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας:
Σε σχέση με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Σημερινή», με τίτλο «Μας κούρεψαν και τα
ομόλογα», η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) το χαρακτηρίζει εντελώς παραπλανητικό και
σημειώνει ότι κανένα κούρεμα δεν έγινε.
Οι εν λόγω αναφορές της εφημερίδας, αφορούν τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών (ΕΑΤ) για την Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων που διενεργείται σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο ευρύτερο πλαίσιο της Συνολικής
Αξιολόγησης των τραπεζών που αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου.
Τονίζεται ότι πρόκειται για το ύψος των υποθετικών ζημιών που θα υπολογιστούν, αποκλειστικά
και μόνον για την άσκηση προσομοίωσης. Σημειώνεται ότι, το συγκεκριμένο κριτήριο με
διαφορετικό σε κάθε περίπτωση ποσοστό θα εφαρμοστεί για όλες τις χώρες της ΕΕ και θα
εφαρμοστεί για όλες τις χώρες που διατηρούν στα χαρτοφυλάκια τους κρατικά ομόλογα και
αποτιμούνται στους ισολογισμούς τους στο κόστος απόκτησής τους. Τα ποσοστά αυτά βασίζονται
στην πιστοληπτική αξιολόγηση που έχει κάθε χώρα.
Ανακοίνωση για το ίδιο θέμα εξέδωσε και το υπουργείο Οικονομικών:
Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών επιθυμεί να αναφερθεί σε
σημερινά δημοσιεύματα στον τύπο σχετικά με δήθεν «κούρεμα» των ομολόγων της Κυπριακής
Δημοκρατίας τα οποία κατέχονται από εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα, και να διευκρινίσει τα
ακόλουθα:
Οι συγκεκριμένες αναφορές είναι παραπλανητικές και ουδεμία σχέση έχουν με οποιοδήποτε
πραγματικό κούρεμα ομολόγων εφόσον αφορούν υπολογιστική απομείωση της αξίας των
ομολόγων αποκλειστικά και μόνο για τα επερχόμενα τέστ αντοχής που θα διενεργηθούν σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο για να εκτιμήσουν την κεφαλαιακή επάρκεια των συστημικών ευρωπαϊκών

τραπεζών.
Η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει καθόλου ούτε την ονομαστική αξία των κυβερνητικών ομολόγων
ούτε τα δικαιώματα των επενδυτών. Πρέπει να τονισθεί ότι τα εγχώρια ομόλογα της Δημοκρατίας
προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία όπως και τα διεθνή ομόλογα της, με τις νομικές Ρήτρες
Συλλογικής Δράσης καθώς και με άλλες συμβατικές δεσμεύσεις οι οποίες διασυνδέουν την
αποπληρωμή ολόκληρου του δημόσιου χρέους με τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας έναντι των
ομολόγων που εκδίδει στις διεθνείς αγορές. Υπενθυμίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ουδέποτε
αθέτησε υποχρεώσεις της που απορρέουν από το δημόσιο χρέος.
Είναι αξιοσημείωτο συναφώς ότι οι τιμές των ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας
παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό σταθερότητας μετά τη θεαματική βελτίωση των τελευταίων
μηνών αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην αξία των κυβερνητικών
ομολόγων της Κύπρου.
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