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ΒΕΘ: Οι τιμωρητικές πολιτικές κλονίζουν τα θεμέλια της ευρωζώνης
Για άδικη, κοντόφθαλμη και πρωτόγνωρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά
με την απόφασή της για κούρεμα των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες, κάνει λόγο ο
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης
Παπαδόπουλος.
«Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, δυστυχώς φαίνεται ότι έχει περιορισμένα όρια. Με
τιμωρητικές τακτικές οδηγεί την Κύπρο σε ισορροπία τρόμου. Μετά από τις λανθασμένες
επιλογές για την Ελλάδα, αλλά και τις άλλες χώρες που βρίσκονται υπό τη σκιά των
μνημονίων, ήρθε η εξοντωτική απόφαση των ευρωπαίων εταίρων για κούρεμα των
καταθέσεων στην Κύπρο» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι ξυπνά εκ
νέου ο κίνδυνος διάδοσης της κρίσης στην ευρωζώνη, καθώς προκαλείται ντόμινο
ανησυχίας στους καταθέτες των υπόλοιπων χωρών.
«Μπορεί η Γερμανία να επιθυμεί να γίνει κυρίαρχος των πάντων και να μοιράζει αφειδώς
συμβουλές μαζί με εκπροσώπους άλλων βόρειων κρατών της Ευρώπης, ωστόσο πρέπει
να αντιληφθεί ότι οι πολιτικές αυτές οδηγούν μόνον σε δυσάρεστες εξελίξεις. Κάποια
στιγμή η Γερμανία αλλά και οι βόρειοι σύμμαχοί της θα πρέπει να παύσουν να
συμπεριφέρονται σα δανειστές αλλά να φανούν αντάξιοι των δύσκολων συγκυριών που
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βιώνει η ευρωζώνη» αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνοντας ότι είναι αδήριτη
ανάγκη να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για την έκδοση ευρωομολόγων αλλά και για μια
νομισματική χαλάρωση.
«Είναι αδύνατον να συνεχίσει να υφίσταται αυτό το ψυχροπολεμικό σκηνικό στην Κύπρο
με τις τράπεζες να παραμένουν κλειστές. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις καθημερινά
μετρούν ζημιές. Δεν υπάρχει προηγούμενο ευρωπαϊκής χώρας που να έχει λειτουργήσει
με τις τράπεζες της κλειστές για μία εβδομάδα» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
προσθέτοντας ότι θα πρέπει να βρεθεί έστω και την τελευταία στιγμή λύση, πριν
πυροδοτηθούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις που θα βλάψουν στο σύνολο της την
ευρωζώνη.
Στη σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο τα βλέμματα στην Κύπρο
Μετά το «όχι» της κυπριακής Βουλής στο σχέδιο διάσωσης και με την τρόικα να έχει
απορρίψει αρκετές εναλλακτικές λύσεις, η Λευκωσία εξετάζει ένα Σχέδιο Β', το οποίο
τίθεται υπ'όψη των πολιτικών αρχηγών από τις 9:30 το πρωί σε σύσκεψη στο Προεδρικό
Μέγαρο, υπό τον Νίκο Αναστασιάδη.
Η κυπριακή Βουλή αναμένεται να κληθεί να αποφανθεί επί του σχεδίου εντός της ημέρας.
Σε κάθε περίπτωση, τα χρονοδιαγράμματα είναι ασφυκτικά, καθώς η ΕΕ φαίνεται να
δίνει περιθώριο έως τη Δευτέρα.
Κύριος στόχος της κυπριακής κυβέρνησης είναι να βρεθεί από άλλες πηγές μεγάλο μέρος
από τα 5,8 δισ. ευρώ τα οποία απαιτεί η ευρωζώνη προκειμένου να «ξεκλειδώσει» η
παροχή πρόσθετης βοήθειας 10 δισ. ευρώ από την ΕΕ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Σχέδιο Β' περιλαμβάνει ηπιότερο κούρεμα καταθέσεων,
σε
συνδυασμό
με
τη
σύσταση
ενός
επενδυτικού
ταμείου.
Δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας Φιλελεύθερος αναφέρει ότι στο πλαίσιο της
εναλλακτικής λύσης που θα τεθεί ενώπιον των αρχηγών είναι η σύσταση επενδυτικού
ταμείου διάσωσης, στο οποίο θα κληθούν να συνεισφέρουν όλοι (Ταμεία Προνοίας,
φυσικά πρόσωπα) σε εθελοντική βάση, με στόχο να μαζευτεί το μεγαλύτερο δυνατό
ποσό.
Στο πλαίσιο της λύσης που προωθείται προβλέπεται ακόμη κλείσιμο της Λαϊκής
Τράπεζας. Δημιουργείται μία νέα «καλή» και μία «κακή» τράπεζα και εξοικονομούνται 2
δισ ευρώ, δεσμεύονται τα αποθεματικά των Ταμείων Πρόνοιας - Δημοσίων Υπαλλήλων
και Κρατικών Οργανισμών και Τραπεζών σε ύψος 2,8 δισ. ευρώ. Συνολικά 4,8 δισ. ευρώ.
Λείπει όμως ακόμα 1 δισ ευρώ. Συνεπώς η πρόταση είναι να υπάρξει κούρεμα των
καταθέσεων της τάξης του 1-1,5% το οποίο σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές δεν θα είναι
μεγάλη επιβάρυνση. Ουσιαστικά είναι μέρος των τόκων που εισπράχθηκαν τα τελευταία
χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής Κύπρου, για το κούρεμα προβλέπονται δύο
σενάρια:
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•
•

επιβολή 4%-5% στις καταθέσεις άνω των 100.0000 ευρώ και να μην επηρεαστούν
οι καταθέσεις κάτω των 100.000
επιβολή 3% για καταθέσεις από 0-100.000 ευρώ, 7% για 100.000-500.000 ευρώ
και 9% για άνω των 500.000 ευρώ.

Η Λευκωσία προβάλλει ως «άσο» στη διαπραγμάτευση τα μελλοντικά κέρδη από την
εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου, ενώ δεν αποκλείεται κάποιου είδους
ρωσική βοήθεια, που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη.
ΕΚΤ: Μέχρι τις 25 Μαρτίου η χρηματοδότηση μέσω ELA
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε, την Πέμπτη, ότι αποφάσισε να
επιτρέψει στην κεντρική τράπεζα της Κύπρου να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις τράπεζες
της μέσω του έκτακτου μηχανισμού παροχής ρευστότητας (ELA) έως την ερχόμενη
Δευτέρα.
«Μετά, ο ELA θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν υπάρχει σχέδιο διάσωσης για την
Κύπρο από την ΕΕ και το ΔΝΤ που θα διασφαλίζει την βιωσιμότητα των τραπεζών της»,
είπε η ΕΚΤ σε ανακοίνωσή της.
Αντιμέτωποι με πρόσθετους φόρους 45% οι αδικαιολόγητοι καταθέτες
εξωτερικού
Αντιμέτωποι με πρόσθετους φόρους έως και 45% βρίσκονται από χθες χιλιάδες
φορολογούμενοι οι οποίοι έβγαλαν την περίοδο 2009-2011 δισεκατομμύρια ευρώ
κεφαλαίων σε τράπεζες του εξωτερικού αλλά δεν κατάφεραν τελικά να δικαιολογήσουν
την
«ψαλίδα»
σε
σχέση
με
τα
δηλωθέντα
εισοδήματά
τους.
Όπως αναφέρει tovima.gr, στο προσκλητήριο της ΓΓΠΣ για υποβολή συμπληρωματικών
δηλώσεων ανταποκρίθηκε μόλις ένας στους δύο φορολογουμένους οι οποίοι έλαβαν το
σχετικό ραβασάκι και τώρα αρχίζουν να ράβονται τα κοστούμια των έξτρα φόρων ενώ
προετοιμάζεται σαφάρι για τον εντοπισμό αυτών που γύρισαν την πλάτη. Από τους
24.710 φορολογουμένους στους οποίους εστάλησαν ειδοποιητήρια οι 13.710 υπέβαλαν
πρόσθετα στοιχεία είτε αποκαλύπτοντας αδήλωτα εισοδήματα είτε επιχειρώντας να
καλύψουν
τις
διαφορές.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τα 24.710 ειδοποιητήρια, 8.500 επιστολές
γύρισαν πίσω χωρίς αποδέκτη. Αφού ξεκαθαρίσουν οι πιο εύκολες υποθέσεις στις οποίες
θα επιβληθούν πρόσθετοι φόροι, για τους 8.500 φορολογουμένους θα αναζητηθούν οι
συνυπόχρεοι, θα επιστρατευθούν κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και γενικότερα
κάθε μέσο που δίνει ο νόμος προκειμένου να εισπραχθούν φόροι για κεφάλαια τα οποία
κρατήθηκαν μακριά από τα μάτια της Εφορίας. Σε εκκρεμότητα παραμένουν οι φάκελοι
2.500 φορολογουμένων οι οποίοι ενώ έλαβαν το ραβασάκι δεν έχουν κάνει καμία κίνηση.
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Ανακόπηκε ο ρυθμός πτώσης του κλάδου ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας το 2012
Συνεχίστηκε και το 2012 η πτωτική πορεία όλων των μεγεθών του κλάδου ένδυσηςκλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα. Ελαφρά βελτίωση της πτώσης παρατηρήθηκε τους
τελευταίους τέσσερις μήνες (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2012). Η πτώση που
καταγράφηκε το 2012 ήταν στην ένδυση μικρότερη από το 2011.
Ειδικότερα, η παραγωγή το 2012 κατέγραψε πτώση 13,4% (έναντι 25,4% το 2011) στην
ένδυση και 20,2% (έναντι 22%) στην κλωστοϋφαντουργία. Ο κύκλος εργασιών
σημείωσε κάμψη 15,4% (έναντι 15,8%) στην ένδυση και 17,1% (έναντι 12,1%) στην
κλωστοϋφαντουργία.
Όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 7,9% και οι
εισαγωγές μείωση κατά 13,5%. Ειδικότερα, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε σε
1,32 δις ευρώ έναντι 1,22 δις ευρώ το 2011. Αυτό οφείλεται στην αύξηση κατά 73% των
εξαγωγών της πρωτογενούς κλωστοϋφαντουργίας (βαμβάκι). Αντίθετα οι εξαγωγές
ενδυμάτων σημείωσαν κάμψη κατά 10% και ανήλθαν σε 497 εκατ. ευρώ έναντι 552 εκατ.
ευρώ το 2011. Οι εξαγωγές ένδυσης εμφάνισαν θετικά σημάδια το τελευταίο τετράμηνο
του 2012. Αν δεν είχε προηγηθεί το καταστροφικό τετράμηνο του Απριλίου-Ιουνίου
(εκλογές) το 2012 πιθανόν να είχε κλείσει στα ίδια ή και ελαφρώς καλύτερα επίπεδα του
2011.
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