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D e acordo com a agência Reuters, em cima da m esa está a aplicação de uma taxa de 20% aos 
depósitos acima de 100  mil euros no maior  banco do país.

Depois de um voto generalizado no Parlamento contra a aplicação de taxas 
nos depósitos na passada terça feira, os líderes políticos de Chipre viram-se 
obrigados neste sábado a recuar e a aceitar a introdução de um corte nos 
depósitos acima de 100 mil euros. A nova versão da proposta terá ainda de 
ser votada pelo parlamento.

De acordo com vários meios de comunicação social cipr iotas, citando 
fontes próximas do presidente Anastasiades, o acordo com a troika já está 
conseguido e será oficializado na visita do presidente de Chipre a Bruxelas 
agendada para amanhã. De seguida, provavelmente na segunda-feira – o 
último dia do prazo dado pelo Banco Central Europeu a Chipre para 
resolver a situação – os deputados terão de votar em Nicósia a proposta 
acordada.

De acordo com a agência Reuters, em cima da mesa está a aplicação de 
uma taxa de 20% aos depósitos acima de 100 mil euros realizados no maior 
banco do país: o Banco do Chipre. Aos restantes bancos, também para os 
depósitos acima de 100 mil euros, aplica-se uma taxa de 4%. O segundo 
maior banco, o Laiki (Popular), deverá ser alvo de uma divisão em banco 
bom e banco mau, ficando garantido o acesso aos depósitos a quem tenha 
menos de 100 mil euros nas suas contas. Com estas medidas, o Governo 
deverá atingir os 5800 milhões de euros exigidos pela troika para 
emprestar os 10.000 milhões adicionais que o país precisa para evitar a 
falência do seu sector financeiro.

Ainda assim, quando abrirem os bancos, o dinheiro disponível para os 
clientes deverá ficar sujeito a fortes limitações. Na sexta-feira, o 
Parlamento, além de aprovar a reestruturação das instituições financeiras 
do país, avançou ainda para uma série de regras que permitem ao Governo 
impor restr ições extremamente apertadas ao movimento de capitais, como 
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l imitar os montantes que podem ser levantados diariamente dos bancos ou 
transformar depósitos à ordem em depósitos a prazo.
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An” nimo

Mais uma vez paga o justo pelo pecador. Em vez de perseguirem as contas cujos montantes são de origem 
suspeita, pagam também aquelas pessoas que passaram uma vida inteira a poupar. Neste momento devem 
estar arrependidas, mais valia ter comprado um bom carro e não ter poupanças do que se ter esforçado 
para isso. A seguir será a Grécia e depois Portugal. Como exemplo do que se passa pelo mundo, na Nova 
Zelândia esta semana está em debate uma lei semelhante em que se o banco estiver para falir, pode 
"confiscar" dinheiro dos depositantes para obter o rácio necessário para ser salvo. Em breve a lei será 
copiada por outros países. O tiro de partida foi dado! 
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