
Το τέλος μιας μακράς διαδρομής για να φανεί πό-
σες είναι οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τρα-
πεζών και να συμφωνηθεί ένα πλήρες πρόγραμμα 
κρατικού δανεισμού ανάμεσα στην Κύπρο και τους 
διεθνείς πιστωτές, πλησιάζει. Με τις μέχρι τώρα εν-
δείξεις την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου αναμένεται 
το ποσό που θα δώσει η Pimco για την ανακεφα-
λαιοποίηση που θα αποτελεί και τον ρυθμιστή των 
εξελίξεων για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

Μάχη με το χρόνο δίνει κάθε μέρα η Κεντρική 
Τράπεζα η οποία με τη βοήθεια της BlackRock προ-
σπαθεί να εντοπίσει κενά στην προκαταρκτική έκθε-
ση της Pimco με στόχο να «σπρώξει» τις κεφαλαια-
κές ανάγκες των τραπεζών κάτω από τα 10 δισ. ευρώ 
περίπου που είναι σήμερα.

Μπορεί για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
να μην υπάρχει μαγικός αριθμός για τη βιω-
σιμότητα του δημόσιου χρέους, αλλά φαίνεται 
ότι είναι η πλευρά των πιστωτών που εκφρά-
ζει ενστάσεις. Με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να 
ασκήσει έμμεση πίεση στην Ευρώπη και κυρίως 
στον γερμανικό άξονα για απευθείας ανακεφα-
λαιοποίηση των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας για να μην επιβαρυν-
θεί το δημόσιο χρέος. Οι επόμενες μέρες είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμες καθώς τα τεχνοκρατικά επι-
τελεία του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας θα έχουν τον δικό τους λόγο στη δι-
αγνωστική μελέτη της Pimco που θα δώσει και 
τον τελικό αριθμό.

Οι ισορροπίες που διαμορφώνονται είναι λεπτές 
στην Ευρώπη και το θέμα της Κύπρου μονοπώλη-
σε κυρίως το γερμανικό ενδιαφέρον την προηγού-
μενη εβδομάδα. Οι εκλογές στη Γερμανία φαίνεται 
να επηρεάζουν τις εξελίξεις και δεν είναι άλλωστε 
τυχαίο ότι δημοσιεύματα φέρουν το μεγαλύτερο κόμ-
μα της αντιπολίτευσης, τους σοσιαλδημοκράτες, να 
διαφωνούν με τη στήριξη των κυπριακών τραπεζών, 
λόγω της διακίνησης ρωσικών κεφαλαίων στο νησί. 
Πέρα από τα μηνύματα που δίνονται από τη Γερμα-
νία, για ξέπλυμα χρήματος, φαίνεται ότι στο τραπέζι 
μπαίνει έντονα το θέμα ιδιωτικοποιήσεων ημικρατι-
κών οργανισμών. 

Στη συζήτηση έρχεται να προστεθεί και το «κού-
ρεμα» του κυπριακού χρέους, κάτι ωστόσο που απο-
κλείεται από τον Επίτροπο για τη Δημοσιονομική 
Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Όλι Ρεν. Ως το 
2014 το δημόσιο χρέος της Κύπρου υπολογίζεται 
από το Υπουργείο Οικονομικών ότι πρόκειται να 
ανέλθει στο 150% του Ακαθάριστου Εθνικού Προ-
ϊόντος της χώρας. Τα επόμενα χρόνια, ωστόσο, το 
Υπουργείο προβλέπει ότι το χρέος θα ακολουθήσει 
πτωτική πορεία και θα μειωθεί περί το 100% του 
ΑΕΠ το 2020, επίπεδο που θεωρείται βιώσιμο.
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Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.
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Ðáñáêïëïõèåßôå êÜèå ÄåõôÝñá âñÜäõ 8-10 êáé êÜèå Ôñßôç ëßãï ìåôÜ ôéò 
2 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç, áðü ôï ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ óôç óõ÷íüôçôá 

152.325 ÷éëéïêýêëùí ôçí åêðïìðÞ “¼óéá êáé ÉåñÜ ôçò ÊñÞôçò”. 
Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò óêýâåé ìå óåâáóìü óôçí ðáñÜäïóç ôçò ÊñÞôçò 
êáé áíáóýñåé áðü ôç ëÞèç, ôïõò ðïëéôéóôéêïýò èçóáõñïýò ôïõ ôüðïõ ìáò 
êáé ìå ãëáöõñÞ áöÞãçóç ìåôáöÝñåé ôïõò áêñïáôÝò óå Üëëåò åðï÷Ýò ðïõ 

üëïé áãáðÞóáìå êáé íïóôáëãïýìå.

Ðáñáêïëïõèåßôå åðßóçò êÜèå ÊõñéáêÞ âñÜäõ áðü ôéò 6 ìÝ÷ñé ôéò 9 êáé 
êÜèå ÄåõôÝñá 2-5 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç ôçí åêðïìðÞ: “Óôáãüíåò 

óôçí Ðëçììõñßäá” ìå ôïí ÏäõóóÝá Ðëáôýññá÷ï. ¸íá ôñßùñï ñáäéïöùíéêü 
ðñüãñáììá, ìå åéäÞóåéò, ó÷üëéá áðü ôïí ðáñïéêéáêü ÷þñï, ôïí 

åõñýôåñï áõóôñáëéáíü, ôçí ÅëëÜäá êáé üëï ôïí êüóìï. Ãåãïíüôá 
ðåñßåñãá, óáôõñéêÜ êáé Üëëá åõôñÜðåëá ðïõ äéáíèßæïíôáé ìå åêëåêôÜ 

ôñáãïýäéá áðü üëï ôï öÜóìá ôçò åëëçíéêÞò ìïõóéêÞò. 

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá áðïêôÞóåôå ôï 
åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò 

ôïõò Üëëïõò åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï 
Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ
Ìå óåâáóìü óôçí 
ðáñÜäïóç êáé ôçí 

Éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò.

Σε τεντωμένο σχοινί 
για το δημόσιο χρέος

Στο 18% αυξήθηκε 
ο κανονικός συντελεστής του ΦΠΑ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΝΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ Η PIMCO

Ρυθμιστής των εξελίξεων για τη βιωσιμότητα 
του δημόσιου χρέους θα αποτελέσει το ποσό που 
θα χρειαστεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Η Υπηρεσία ΦΠΑ του Υπουρ-
γείου Οικονομικών ανακοίνωσε 
ότι από χθες, Δευτέρα 14 Ιανου-
αρίου, ο κανονικός συντελεστής 
ΦΠΑ αυξάνεται από 17% σε 18%. 
Διευκρινίζεται πως η αύξηση δεν 
επηρεάζει τα προϊόντα και τις υπη-
ρεσίες που υπάγονται, με βάση τη 
νομοθεσία του ΦΠΑ, στους μειω-
μένους συντελεστές 5% ή 8% ή 
στο μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. 

Σύμφωνα με Γνωστοποίηση 
του Εφόρου που εκδόθηκε δυνά-
μει του Κανονισμού 22 των περί 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γε-

νικών) Κανονισμών του 2001 
μέχρι 2011 (ΚΔΠ 259/2004), 
υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα 
τα οποία επηρεάζονται από την 
αλλαγή του κανονικού συντελεστή 

ΦΠΑ οφείλουν, μετά το πέρας των 
εργασιών της επιχείρησης τους, 
την ημέρα που προηγείται της ημέ-
ρας κατά την οποία τίθεται σε ισχύ 
η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, να 
προβούν σε απογραφή των απο-
θεμάτων της επιχείρησης τους, η 
οποία περιλαμβάνει ποσοτική κα-
ταμέτρηση και αποτίμηση. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα υπο-
κείμενα στο φόρο πρόσωπα οφεί-
λουν να καταχωρήσουν την απο-
γραφή σε αρχείο απογραφής των 
αποθεμάτων της επιχείρησης και 
να το τηρούν για περίοδο έξι ετών.


