Λευκωσία, 26 Ιουλίου 2013
Κύριο,
Χάρη Γεωργιάδη,
Υπουργό Οικονομικών,
Λευκωσία.

Κύριο,
Γιώργο Λακκοτρύπη,
Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου
Βιομηχανίας & Τουρισμού
Λευκωσία

Κύριο,
Σωκράτη Χάσικο
Υπουργό Εσωτερικών
Λευκωσία

Κύρια,
Ζέτα Αιμιλιανίδου,
Υπουργό Εργασίας
& Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Λευκωσία.

Παροχή διευκολύνσεων και χαλαρώσεις σε επιχειρηματίες σε ότι αφορά
αποπληρωμή οφειλών τους προς το κράτος
Σε μια περίοδο που η οικονομία του τόπου βρίσκεται στο ναδίρ με συνεπακόλουθο η
ίδια κατάσταση να επικρατεί και στα οικονομικά και όχι μόνο αποτελέσματα των
επιχειρήσεων, θεωρήσαμε αναγκαίο να αποταθούμε σε εσάς με την παράκληση όπως
επιδειχθεί η απαραίτητη κατανόηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τις
υποχρεώσεις τους προς το Κράτος.
Θεωρούμε λοιπόν πολύ σημαντικό να στηριχθεί η επιχειρηματική κοινότητα του τόπου
σε αυτούς τους εξαιρετικά δύσκολους καιρούς καθώς το όφελος από την επιβίωση των
επιχειρηματικών μονάδων είναι κατά πολύ επωφελέστερο για την οικονομία της χώρας
μας παρά να πτωχεύσουν και να κλείσουν (βλέπε απώλεια θέσεων εργασίας, μείωση
ΑΕΠ, απώλεια εσόδων από φορολογίες κλπ).
Μικροί και μεγάλοι επιχειρηματίες καθ’ όλα αξιόπιστοι, αξιόλογοι, εργατικοί και
καινοτόμοι, παρ΄όλον ότι αναγνωρίζουν την υποχρέωση τους να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους και δεν έχουν πρόθεση αποφυγής εκπλήρωσης τους προς το κράτος
(Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ΦΠΑ, Φόρο Εισοδήματος κλπ) αδυνατούν παντελώς, εκ των
πραγμάτων, να διευθετήσουν τις οφειλές τους αυτές.
Αρκετές επιχειρήσεις πτωχεύουν η μια μετά την άλλη. Οι απολύσεις προσωπικού και οι
πλεονασμοί ακολουθούν ένα φρενήρη ρυθμό, και οι επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες είναι μηδενικές. Ακόμη και με τη μεγαλύτερη δυνατή συρρίκνωση του
προσωπικού τους η ζήτηση των προϊόντων ή υπηρεσιών τους κινείται σε πολύ χαμηλά
επίπεδα και τα εισοδήματα τους είναι εξ ίσου μειωμένα.

-2Πέραν των πιο πάνω δυσκολιών, έχουν να αντιμετωπίσουν και τα σοβαρά προβλήματα
λόγω έλλειψης ρευστότητας και χρηματοδότησης ως απόρροια των δυσκολιών και των
περιοριστικών μέτρων που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα της χώρας, γεγονός
που περιορίζει ακόμα περισσότερο την ικανότητα τους να ανταποκριθούν στις διάφορες
οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Για τους πιο πάνω σημαντικότατους λόγους αιτούμαστε την παροχή διευκολύνσεων και
χαλαρώσεων σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τα πιο πάνω σοβαρότατα
προβλήματα ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, πάντοτε
μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους αλλά και των σχετικών νομοθεσιών.
Συγκεκριμένα ζητούμε την επίδειξη περισσότερης κατανόησης και ανοχής από το
κράτος μέσω της επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος αποπληρωμής των οφειλών
τους, την διευθέτηση σταδιακής αποπληρωμής πάνω σε μηνιαία βάση καθώς επίσης
και ακύρωση τυχόν χρεωστικών επιτοκίων ή και άλλων τιμωριτικών επιβαρύνσεων και
διώξεων. ΄Αποψη μας είναι ότι η προσφυγή σε ένδικα μέσα θα πρέπει να αποτελεί την
υστάτη λύση και μόνο στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα και αδικαιολόγητα
αρνούνται να συνεργαστούν και να ανταποκριθούν σε ένα συμφωνημένο και
ρεαλιστικό πρόγραμμα αποπληρωμών.
Βέβαιοι, τόσο για την κατανόηση σας, όσο και για την άμεση θετική ανταπόκριση σας,
διατελούμε,
Με εκτίμηση,

Μάριος Τσιακκής,
Γενικός Γραμματέας.
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