
door Martin Visser

De redding van Cy-
priotische banken is
een ongelofelijk ver-
haal van belangen-
verstrengeling en
oligarchen. Ook dit
is de eurozone.

Het avontuur waarin
academicus Pani-
cos Demetriades
op 3 mei 2012 be-
land is bizar. Na

een lange carrière aan Britse
universiteiten is de dan 53-jari-
ge econoom plotseling presi-
dent van de centrale bank van
Cyprus. Hij komt midden in een
heftige bankencrisis terecht. 

Het is een wonderlijk verhaal
van een corrupt politiek sys-
teem, Russische connecties en
een chaotische redding waarbij
aanvankelijk alle spaarders op
het eiland moeten meebetalen.
Demetriades schreef zijn erva-
ring op in A diary of the euro cri-
sis in Cyprus en zijn verbijste-
ring spat van de pagina’s af.

De redding van Cyprus is in
mei 2013 de eerste klus voor Je-
roen Dijsselbloem als euro-
groepvoorzitter. Hij zorgt voor
grote beroering als spaarders
met minder dan de gegaran-
deerde €100.000 niet veilig blij-
ken te zijn. Er volgt al snel een
tweede reddingsplan waarbij al-
leen de grote depositohouders
bij de twee grootste banken
Bank of Cyprus en Laiki moeten

bloeden. Zo wordt Russisch geld
vol geraakt. 

Demetriades maakt 23 zware
maanden mee. „We kregen
doodsbedreigingen”, vertelt hij
vlak voor zijn lezing voor mede-
werkers van de Nederlandsche
Bank. „Mijn vrouw en dochters
heb ik op een gegeven moment
weer terug naar het Verenigd
Koninkrijk gestuurd. Het was te
gevaarlijk.” Als dank wordt hij
er in april 2014 uitgewerkt door
de Cypriotische president die
politieke invloed wil in de ban-
ken.

Aan het eind van uw eerste
werkdag werd u meteen
opgebeld door uw minister van

Financiën, die met u naar Athene
wilde vliegen om daar financiële
hulp te vragen.

„Ja, dat was meteen al bijzon-
der merkwaardig. Hahaha… Dat
land was zo goed als failliet en
toch suggereerde hij dat. Ik zei:
dat slaat nergens op.”

De gedachte was dat de
bankencrisis in Cyprus was
veroorzaakt door Griekenland
die schulden had afgeschreven.

„Het verhaal van bankiers
was dat alles prima
ging totdat de Grie-
ken hun schulden
moesten afschrijven
waarmee ook Cyprio-
tische banken waren
geschaad. Maar mijn

analyse was dat het helemaal
niet goed ging. De Cypriotische
banken hadden gegokt met die
Griekse staatsobligaties.”

Wat was de fundamentele zwakte
van de Cypriotische banken?

„De kwaliteit van het bestuur.
De banken hadden amper onaf-
hankelijke bestuurders. De
voorzitter was een vastgoedont-
wikkelaar, verbonden met de
kerk. De Griekse orthodoxe
kerk was met 5% de grootste
aandeelhouder van de Bank of
Cyprus. Niet in Laiki, dat was
Andreas Vgenopoulos, een
Griekse oligarch. Hij plunderde
de bank van binnenuit. Hij gaf
veel leningen aan bedrijven
waar hij connecties mee had.”

Waardoor groeiden de
bankbalansen in de jaren voor de
crisis zo snel?

„Russisch geld. Toen de grote
spaarders moesten bijdragen
aan de redding van de Bank of
Cyprus bleek de helft Russisch
geld te zijn.”

In de eurogroep was men
daarom voor het tweede plan,
omdat daarmee Russische
spaarders werden getroffen.

„De Cypriotische regering
wilde juist het eerste plan, voor
precies de tegenovergestelde
reden: dan zou er zo min moge-
lijk Russisch geld getroffen wor-
den. Het schokte me in welke
mate ze bereid waren de Russen
te beschermen. De regering was
zeer bereidwillig om kleine
spaarders te belasten.”

Zat dat Russische geld in alle
banken?

„Voornamelijk bij de grootste
twee, Bank of Cyprus en Laiki.
Daar zitten de connecties met
de grote advocatenkantoren die
in handen zijn van Cypriotische
politici. Zij hielpen om het Rus-
sische geld Cyprus in te krijgen.
Maar ja, toen we die ’bail-in’ de-
den werden die Russische oli-
garchen aandeelhouders. De
meeste van hen wa-
ren politiek promi-
nente mensen. Le-
den en oud-leden
van de Doema, mi-
nisters, oud-minis-
ters.”

Zijn die Russische oligarchen nog
steeds aandeelhouder?

„Sommigen wel. Er kwamen
er verschillende in de raad van
bestuur van Bank of Cyprus te-
recht, onder wie een als vice-
voorzitter. Die werd vertegen-
woordigd door het advocaten-
kantoor van de familie Anasta-
siades, de president van
Cyprus.”

Realiseerde u zich deze
consequentie toen besloten werd
tot de ’bail in’ van spaarders?

„Nee, ik denk dat niemand
zich dat realiseerde. Het was
een onbedoeld gevolg.”

Waarom stemde de eurogroep
ermee in dat aanvankelijk alle
spaarders moesten meebetalen?

„Die vraag had ik ook. Spaar-
geld was in Europa gegaran-
deerd tot €100.000. Daarom bel-
de ik toen met ECB-president
Mario Draghi en eurocommis-
saris Olli Rehn. Zij zeiden dat de
Cypriotische regering hierop
had aangedrongen en dat om 4
uur ’s nachts iedereen te moe
was om het tegen te houden.”

In tweede instantie moesten
alleen grote spaarders
meebetalen en kon Cyprus €10
miljard lenen. Hoe pakte dat uit?

„Voor de overheidsfinanciën
goed. De staatsschuld daalt tot
onder de 100%, ze betalen het
IMF vervroegd terug. Het is on-
gelofelijk.”

Cyprus is dus eerder uit de
problemen dan Griekenland.

„Inderdaad. Een diepe val en
een snel herstel. Maar het trau-
ma voor de gewone Cyprioot is
er nog steeds.”

Dijsselbloem noemde het toen
meteen een ’template’, een model.

„Dat is ook zo. Het staat nu in
de Europese regels. Je laat obli-
gatiehouders en spaarders mee-
doen met de redding. Pas daar-
na kun je eventueel belasting-
geld inzetten.”

Dit principe geldt niet in Italië.
„Dat is verkeerd. Met hulp van

Europa is daar van de regels af-
geweken. De reactie in Cyprus
was zeer negatief. Dit onder-
mijnt Europa. Dan wordt ge-
zegd: maar Italië is een ander
geval. Dat kan ik gewoon niet ac-
cepteren. Zo worden we alle-
maal een speciaal geval.”

’Politici  Cyprus  wilden
Russisch  geld  ontzien’

Oud-centraal bankier doet boekje open over crisis

’Russen werden
aandeelhouder’

Panicos Demetriades, oud-president
van centrale bank van Cyprus: „De
Cypriotische banken hadden gegokt
met Griekse staatsobligaties.”
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’Bankenredding
Italië verkeerd’


