22 Μαρτίου 2013
2013

Ηµερίδα του Οικονοµικού Επιµελητηρίου του Κοσόβου στην Πρίστινα
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της προώθησης και ανάπτυξης των
διεθνών σχέσεών του προγραµµατίζει να συµµετέχει στην ηµερίδα που διοργανώνεται από το
Οικονοµικό Επιµελητήριο του Κοσόβου, µε την υποστήριξη του Γραφείου Συνδέσµου της
Ελλάδας στην Πρίστινα.
Η ηµερίδα που αφορά τις οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις Ελλάδας - Κοσόβου καθώς και τις
προοπτικές ανάπτυξής τους θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 19 Απριλίου. Εκτός των
θεµατικών παρουσιάσεων θα πραγµατοποιηθούν b2b συναντήσεις µε τοπικούς επιχειρηµατίες.
Το πρόγραµµα αλλά και πληροφορίες σχετικά µε το κόστος παραµονής, θα ανακοινωθούν
σύντοµα.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στην εν λόγω επιχειρηµατική αποστολή
να επικοινωνήσουν µε το γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, στα τηλέφωνα 2310-271708 και 2310-271-854 το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 8 Απριλίου.
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∆ραµατικές ώρες στην Κύπρο για την επικύρωση του Plan B
Με τη φράση «σήµερα κρίνεται η τύχη της Κύπρου στο ευρώ», ο διοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας έδωσε τον τόνο στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονοµικών της Βουλής, όπου
συζητούνται τα πρώτα νοµοσχέδια στο πλαίσιο του Plan B.
Tο τοπίο είναι θολό για το κατά πόσο τα νοµοσχέδια θα εισαχθούν στην Ολοµέλεια, καθώς
εκφράζονται διαφωνίες, κυρίως για το θέµα της Λαϊκής Τράπεζας. Σηµειώνεται ότι το
νοµοσχέδιο που εισηγείται η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προβλέπει µέτρα εξυγίανσης της
Λαϊκής µε προστασία των ασφαλισµένων καταθέσεων (δηλ. µέχρι 100.000 ευρώ), ενώ πληροί
τις προϋποθέσεις για παροχή ρευστότητας από την ΕΚΤ και κινείται στη σωστή κατεύθυνση
για επίτευξη συµφωνίας µε την τρόικα, που αυξάνει τις πιέσεις.
Από την πλευρά της η Άνγκελα Μέρκελ, χθες, διεµήνυσε ότι δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή η
παρέµβαση στα κυπριακά ασφαλιστικά ταµεία για να καλυφθεί η «τρύπα» στο κυπριακό
πρόγραµµα. Η Κύπρος «πρέπει να καταλάβει ότι το τρέχον τραπεζικό µοντέλο της πέθανε»
ανέφερε η γερµανίδα καγκελάριος, σηµειώνοντας ότι το Βερολίνο επιθυµεί την παραµονή της
Λευκωσίας στην Ευρωζώνη.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τo Eurogroup ενδέχεται να συνεδριάσει για την Κύπρο µέσα στο
Σαββατοκύριακο, όπως ανέφερε ο Βόλφγκανγκ Σόιµπλε σύµφωνα µε το Dow Jones
Newswires.
∆έσµιοι ακάλυπτων επιταγών κυπριακών τραπεζών Έλληνες επιχειρηµατίες
Σε βρόγχο για εκατοντάδες Έλληνες επιχειρηµατίες έχουν εξελιχθεί οι ακάλυπτες επιταγές
κυπριακών τραπεζών. Όπως µεταδίδει το in.gr, µε απόφαση του Γραφείου Συµψηφισµού
Αθηνών εκδόθηκε εγκύκλιος προς τις τράπεζες να µην εκκαθαρίζονται επιταγές έκδοσης
κυπριακών τραπεζών στα ταµεία των ελληνικών τραπεζών, µέχρι νεωτέρας. Το Γραφείο
Συµψηφισµού Αθηνών δεν µπορεί να κάνει δεκτές τις επιταγές των κυπριακών τραπεζών,
επειδή τα συστήµατά τους δεν λειτουργούν και αυτό εγκυµονεί τον κίνδυνο εξαπάτησης.
Η εκκαθάριση των επιταγών γίνεται ανά τρεις ηµέρες και οι κυπριακές τράπεζες δεν
λειτούργησαν καθόλου µετά την Καθαρά ∆ευτέρα, µε αποτέλεσµα οι πληρωµές που έγιναν µε
τέτοιες επιταγές να φαίνονται σαν ακάλυπτες, αφού δεν µπορεί η ∆ΙΑΣ να αντιστοιχήσει τις
πληρωµές µε τα ποσά στους λογαριασµούς.
Εάν τις αµέσως επόµενες ηµέρες δεν υπάρξει σε συµφωνία για το κυπριακό Μνηµόνιο τότε
εκατοντάδες επιχειρηµατίες θα βρεθούν µε ακάλυπτες επιταγές και θα εγγραφούν στον
«Τειρεσία».
Στο µεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει να επιβάλει όριο στις αναλήψεις στην
Κύπρο για µεγαλύτερη χρονική περίοδο, πάγωµα των καταθέσεων και εκτέλεση εµβασµάτων
µόνο µε άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όπως υποστηρίζει η εφηµερίδα
Handelsblatt επικαλούµενη πηγές στη Φρανκφούρτη.
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ΥΠΟΙΚ: Εξασφαλισµένες καταθέσεις και θέσεις εργασίας στη Λαϊκή
∆ιαβεβαιώσεις για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους έλαβαν οι εργαζόµενοι της
Λαϊκής Τράπεζας (CPB) που συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από το υπουργείο Οικονοµικών.
Αντιπροσωπεία τους είχε συνάντηση µε τον διευθυντή του γραφείου του Γιάννη Στουρνάρα,
Γ. Σπέντζο και του επέδωσε υπόµνηµα µε τις θέσεις και τα αιτήµατά τους.
Όπως έγινε γνωστό, υπήρξαν από την πλευρά του ΥΠΟΙΚ διαβεβαιώσεις ότι η τράπεζα θα
απορροφηθεί από ελληνικό τραπεζικό ίδρυµα και πως θα εξασφαλιστούν και οι καταθέσεις και
οι θέσεις εργασίας. Λέχθηκε ακόµη ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι, η µεταβίβαση των
υποκαταστηµάτων σε νέα τράπεζα να γίνει πριν από την ανακεφαλαιοποίηση των µητρικών
στην Κύπρο.
∆εν θα µειωθεί ο βασικός µισθός, διαβεβαίωσε ο Γ. Βρούτσης
∆ιαβεβαιώσεις πως δεν πρόκειται να µειωθεί ο βασικός µισθός και πως δεν έχουν ληφθεί
ακόµη οριστικές αποφάσεις για τις αποδοχές των 65.000 ανέργων νέων που θα
παρακολουθήσουν προγράµµατα κατάρτισης, έδωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης,
κατά την επί των άρθρων επεξεργασία του νοµοσχεδίου για την αντιµετώπιση της
παραβατικότητας στην αγορά ασφάλισης, στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής. Το νοµοσχέδιο
υπερψηφίστηκε
επί
της
αρχής
κατά
πλειοψηφία.
Έλλειµµα 789 εκατ. ευρώ το δίµηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου
Έντονη ανησυχία προκαλούν στο οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης τα στοιχεία των
εσόδων του προϋπολογισµού στο πρώτο δίµηνο του έτους, τα οποία δείχνουν µείωση της
κατανάλωσης και αύξηση της φοροδιαφυγής. Οι εισπράξεις από τους έµµεσους φόρους (ΦΑΠ,
ΕΦΚ) ήταν λιγότερες κατά 496 εκατ. ευρώ στο διάστηµα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.
Αντίθετα, στους άµεσους φόρους η εικόνα είναι καλύτερη. Εισπράχθηκαν 218 εκατ. ευρώ
περισσότερα σε σχέση µε τον στόχο του προϋπολογισµού, τα οποία προήλθαν από τους φόρους
στα ακίνητα και τις εισπράξεις από τα ληξιπρόθεσµα χρέη.
Προβάδισµα ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δηµοσκόπηση της VPRC
Προβάδισµα του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Ν∆ στην εκτίµηση εκλογικής επιρροής καταγράφει
δηµοσκόπηση της εταιρείας VPRC για λογαριασµό της εφηµερίδας «Η Ελλάδα αύριο».
Συγκεκριµένα, στην εκτίµηση εκλογικής επιρροής (χωρίς άκυρο/λευκό και µε αδιευκρίνιστη
αποχή) ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 31%, η Ν∆ 28,5%, ενώ η Χρυσή Αυγή αναδεικνύεται τρίτο
κόµµα µε 11%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ µε 6% ο καθένας, οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες και η ∆ηµοκρατική Αριστερά µε 5,5% ο καθένας και Άλλο Κόµµα µε 6,5%.
Στην παράσταση νίκης προηγείται η Ν∆ µε 25,6% και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ µε 22,5%. 'Αλλο
Κόµµα απάντησε το 3,3% των ερωτηθέντων και ∆Ξ/∆Α το 24%. (Και Κανένα το 24,7%).
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