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Στοίχημα για την Κύπρο το σημερινό άνοιγμα των τραπεζών
Κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα, για την Κύπρο, καθώς άνοιξαν οι τράπεζες, χωρίς εμφανή
προβλήματα, μετά το παρατεταμένο κλείσιμό τους, από τις 16 Μαρτίου.
Από νωρίς το πρωί στα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών σχηματίστηκαν
ουρές, αν και η εξυπηρέτηση του κοινού ορίστηκε για τις 12:00 ως τις 18:00 μμ και με
αυστηρούς περιορισμούς στις συναλλαγές και στην κίνηση των κεφαλαίων. Για κάθε
ενδεχόμενο σε επιφυλακή βρίσκεται από το πρωί η κυπριακή Αστυνομία.
Στο µεταξύ, περίπου 35% θα είναι το προκαταρκτικό «κούρεμα» των καταθέσεων, που
ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου. Όπως εκτιμάται, το ποσοστό της
τάξεως του 35% θεωρείται ως το «ελάχιστο ποσοστό» κουρέματος.
Το τελικό ποσοστό αναμένεται ότι θα υπολογιστεί τις επόμενες εβδομάδες, όταν και θα
διαφανεί το ύψος των εκροών καταθέσεων, αλλά και το πως θα εξελιχθούν τα πράγματα
στην Κύπρο.
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Δεν τίθεται θέμα κουρέματος καταθέσεων στην Ελλάδα, τονίζει η κυβέρνηση
Αλλεπάλληλες είναι οι καθησυχαστικές δηλώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης
σχετικά με το ενδεχόμενο κουρέματος καταθέσεων και στην Ελλάδα, μετά τα γεγονότα
στην Κύπρο.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας Τα Νέα, με αφορμή δημοσιεύματα ότι
υπάρχουν σχέδια για κούρεμα και των ελληνικών καταθέσεων το 2014, ο υπουργός
Οικονομικών Γ.Στουρνάρας δήλωσε: «Είναι μηδενική η πιθανότητα».
Ανάλογη τοποθέτηση έκανε στον ΒΗΜΑ 99,5 το πρωί της Πέμπτης ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, τονίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα κουρέματος καταθέσεων
σε άλλες χώρες, εκτός της Κύπρου.
Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κυβέρνηση έχει διασφαλίσει το τραπεζικό
σύστημα και έχει λάβει τα αναγκαία χρήματα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών,
ώστε να μην φοβάται παρόμοιες καταστάσεις με αυτά που συμβαίνουν στο τραπεζικό
σύστημα της Κύπρου.
«Παίρνουμε όλα τα μέτρα για να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις και να
συνεχίσουμε στο δρόμο που έχουμε χαράξει» τόνισε ο κ. Κεδίκογλου.
Κοινή επιστολή ΚΕΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ στον πρωθυπουργό για τα ασφαλιστικά ταµεία
Την άμεση προώθηση ρύθμισης για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των επιχειρήσεων προς τα
ασφαλιστικά ταμεία και την αποπληρωμή τους με χαμηλές δόσεις, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση, αλλά και να
ενισχυθούν τα έσοδα του ΙΚΑ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων, ζητούν με χθεσινή
επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό, o πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλος, ο πρόεδρος της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Β. Κορκίδης και ο πρόεδρος της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, Δ. Ασημακόπουλος.
Η πρόταση συνίσταται, ειδικότερα, στην κεφαλαιοποίηση όλων των ληξιπρόθεσμων
οφειλών μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και στο διακανονισμό με ευνοϊκούς όρους
αποπληρωμής έως το 2020. Επίσης, προβλέπεται μπόνους (έκπτωση 5%) στις
εργοδοτικές εισφορές για τις επιχειρήσεις που καταβάλουν ανελλιπώς τις εισφορές τους
και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης ή διακανονισμού.
1,3 δις οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο
Ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 1,3 δισ. ευρώ προστέθηκαν στις οφειλές προς το Δημόσιο το
δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής
Γραμματείας
Πληροφοριακών
Συστημάτων.
Στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν εισπράξεις παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους
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488 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων αυτών προς το
δημόσιο να ανέλθει σε 55,307 δισ. ευρώ.
Εν τω μεταξύ, με εγκύκλιό του προς τις εφορίες ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων,
Χάρης Θεοχάρης, δίνει εντολές για την άμεση και ενός 20 ημερών επιστροφή του ΦΠΑ
προς τους δικαιούχους για τους οποίους δεν απαιτείται έλεγχος. Στην περίπτωση που η
πραγματοποίηση προσωρινού ελέγχου είναι αναγκαία, η επιστροφή, σύμφωνα με την
εγκύκλιο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον εντός τριμήνου.
IIF: Σταθερό το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Η κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχει σταθεροποιηθεί, οι εισροές
καταθέσεων συνεχίζονται και δεν υπάρχει κάποια φανερή επίπτωση από τις εξελίξεις
στην Κύπρο, τουλάχιστον προς το παρόν, υποστηρίζει το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό
Ινστιτούτο (IIF).Σε έκθεση του Ινστιτούτου, το οποίο ήταν αυτό που διαπραγματεύτηκε
με την ελληνική κυβέρνηση το PSI, αναφέρονται επίσης τα σημεία που χρήζουν της
προσοχής των επενδυτών στο προσεχές διάστημα.
Ειδικότερα:
-Την ολοκλήρωση του ελέγχου της τρόικας εντός του Απριλίου.
-Τα

στοιχεία

που

ανακοινώνονται

για

την

εκτέλεση

του

προϋπολογισμού.

- Ολοκλήρωση της πώλησης των περιουσιακών στοιχείων των εν Ελλάδι κυπριακών
τραπεζών στην ελληνική τράπεζα (Πειραιώς).
-Ενδεχόμενη

μερική

διάχυση

του

προβλήματος

της

Κύπρου

στην

Ελλάδα.

Το IIF υποστηρίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2012 έκλεισε εντός στόχων, αλλά ο έλεγχος
της τρόικας δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω της διαφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας
για το πώς θα μειωθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Να σημειωθεί, ότι σύμφωνα
με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών στο διάστημα 2010-2012 έχουν
συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο 90.853 υπάλληλοι, όταν στην προηγούμενη τριετία
(2007-2009)
είχαν
συνταξιοδοτηθεί
58.058
εργαζόμενοι.
Πέραν αυτών, από τα στοιχεία που παρουσιάζει το IIF, προκύπτει ότι ο Μάιος θα είναι
καθοριστικός μήνας για την Ελλάδα, επειδή η χώρα θα πρέπει να αποπληρώσει 9,3 δισ.
ευρώ λήξεις χρέους, εκ των οποίων τα 5,5 δισ. ευρώ αφορούν σε ομόλογα και τα
υπόλοιπα σε έντοκα γραμμάτια.
Στις 3 και 4 Απριλίου το 2ο Ελληνορωσικό Εξαγωγικό Συμπόσιο
Μέχρι αύριο είναι η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στο 2ο
Ελληνορωσικό Εξαγωγικό Συμπόσιο: «Προωθώντας Ελληνικά προϊόντα στην ρωσική
αγορά» που θα λάβει χώρα από 3 έως 4 Απριλίου στην Αθήνα (στο Ίδρυμα Ευγενίδου,
Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο). Στο συμπόσιο, που αποτελεί σημαντική
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πλατφόρμα συνάντησης για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας και
παράλληλα γόνιμο έδαφος για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στη ρωσική
αγορά, θα συμμετάσχει μια σημαντική ρωσική αποστολή εκπροσώπων μεγάλων
εισαγωγικών επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων η αλυσίδα supermarket “OOO SPAR”,
“OOO
VERGINA”,
“OOO
OLYMPIC
FOODS”,
“HOROSHYY
VKYS”
κ.α.
Δεδομένου των υπαρχουσών ευκαιριών διείσδυσης στη ρωσική αγορά, το 2ο
Ελληνορωσικό Εξαγωγικό Συμπόσιο εντάσσει πέρα από τους κλάδους των τροφίμων και
των ποτών, τους δυναμικούς κλάδους των ενδυμάτων και των υποδημάτων.
Σε κλαδικά Working Groups, θα αναλυθούν όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση
της εξαγωγικής δραστηριότητας στη Ρωσία: μεταφορές, τελωνεία, πιστοποιήσεις,
ασφάλιση κ.α. Για διευκρινήσεις και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε
στο τηλ. 210 69 81 127 ή στο e-mail: secretary@hrcc.gr.
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