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Παρόντες: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιώργος Περδίκης 

 Άγγελος Βότσης Μη μέλη της επιτροπής: 

 Αβέρωφ Νεοφύτου Κυριάκος Χατζηγιάννης 

 Μάριος Μαυρίδης Ευθύμιος ∆ίπλαρος 

 Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Λουκαΐδης    

 Σταύρος Ευαγόρου Αδάμος Αδάμου 

 Πάμπος Παπαγεωργίου Σοφοκλής Φυττής 

 Νίκος Νικολαΐδης Γιώργος Προκοπίου 

 Nίκος Κουτσού Ζαχαρίας Κουλίας  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού πραγματοποίησε στις 27 Ιουλίου 2012 

νέα συνάντηση με κλιμάκιο αποτελούμενο από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 

 Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κ. Maarten Verwey, Mission 

Chief, εκ μέρους του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου η κ. Delia Velculescu, και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας ο κ. Philipp Rother, Head of Mission. 

 (Ακολουθεί αποστενογραφημένη απόδοση της μετάφρασης στα Ελληνικά, των όσων λέχθηκαν στη 

συνεδρίαση αυτή.) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

(Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ) 

 It’s nice to see you again.  Welcome back to our committee.  I’d like to just inform you that we’ll be 

using the translator today.  The request is that because we keep a register of what is said in the minutes of the 

meeting fοr today, all our statements will be made in Greek and there will be a translation for you in English. 

 Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε ξανά σήμερα μαζί μας.  Νομίζω είχατε την ευκαιρία να 

συναντηθείτε με την εκτελεστική εξουσία, με άλλους αρμόδιους φορείς, ως επίσης και με άλλους 

ενδιαφερομένους και αναμένουμε σήμερα ή τουλάχιστον ελπίζουμε ότι θα έχετε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις 

ανάγκες της κυπριακής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος. 

 Είμαστε στη διάθεσή σας, για να ανταλλάξουμε οποιεσδήποτε απόψεις για οποιοδήποτε θέμα επιθυμείτε να 

ακούσετε τις δικές μας θέσεις. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

(M. VERWEY) 

 Καλημέρα σας.  Ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε εδώ στην επιτροπή σας. 
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 Λοιπόν, είχαμε συναντηθεί για πρώτη φορά πριν κάποιες εβδομάδες.  Ήτανε κατά τη διάρκεια της 

αποστολής μας που ήταν βασικά για τον καθορισμό των γεγονότων.  Είχαμε εν τω μεταξύ συζητήσει με πάρα 

πολλούς ανθρώπους, έχουμε συλλέξει πάρα πολλές πληροφορίες και βρισκόμαστε τώρα στη φάση ανάλυσης των 

δεδομένων που έχουμε συλλέξει, προκειμένου να αναλύσουμε περαιτέρω την κατάσταση. 

 Είναι σαφές ότι η κυπριακή οικονομία αντιμετωπίζει ένα μεγάλο αριθμό προκλήσεων.  Είναι σαφές ότι 

έχετε προβλήματα στον τραπεζικό σας τομέα.  Και θα ήθελα επ’ αυτού να πω ότι δεν είναι μόνο οι μεγάλες, οι 

μεγαλύτερες τράπεζες στην Κύπρο, αλλά και γενικότερα το πρόβλημα αγγίζει γενικότερα το χρηματοπιστωτικό 

τομέα.  Και βεβαίως είναι σαφές ότι θα πρέπει να ληφθούνε μέτρα, με την έννοια να υπάρχει σταθερότητα του 

συστήματός σας και πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα προβείτε στις αναγκαίες αλλαγές, προκειμένου αυτό να μην 

ξανασυμβεί.  Άρα λοιπόν πιστεύουμε κάθετα ότι πρέπει να υπάρξει σημαντική αύξηση και ενδυνάμωση του 

συστήματος εποπτείας. 

 Και έχετε επίσης προβλήματα και στο δημοσιονομικό τομέα.  Και πρέπει να τονίσω ότι αυτό δεν οφείλεται 

μόνο στο γεγονός ότι θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιήσετε τις τράπεζές σας.  Αυτό που έχουμε δει και το βλέπουμε 

είναι ότι το δημοσιονομικό σας σύστημα είναι χειρότερο απ’ ό,τι αναμέναμε.  Και επεξηγώ ότι οι προσδοκίες όσον 

αφορά την οικονομική ανάπτυξη είναι χαμηλότερες απ’ ό,τι αναμέναμε και ως αποτέλεσμα αυτού, υπάρχει μία 

τεράστια διαφορά μεταξύ των εσόδων σας και των εξόδων σας.  Και προκειμένου να ξανακερδίσετε πρόσβαση, 

προσπέλαση στις χρηματοοικονομικές αγορές εντός ευλόγου χρόνου…  Και αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου, 

όπως έχω πει, να ξανακερδίσετε αυτή την πρόσβαση, προσπέλαση στις χρηματοοικονομικές αγορές και θα πρέπει 

βεβαίως να συμπληρωθεί αυτό το κενό.  Και αυτό δεν το λέω εγώ επειδή έτσι θέλω να πω εγώ ο Philip και η 

Delia· απλά είναι απόλυτα, κάθετα απαραίτητο προκειμένου να επιστρέψετε στις χρηματοοικονομικές αγορές.  

 Και πρέπει να υπάρξει, όπως έχουμε πει, πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές.  ∆εν μπορείτε λοιπόν 

να διατηρήσετε τον υφιστάμενο τρόπο ζωής σας, εάν συνεχιστούν… ή η κυβέρνηση δε θα μπορέσει να συνεχίσει 

να καταβάλλει τους μισθούς, άρα λοιπόν υπάρχει η απαραίτητη ανάγκη για προσαρμογή. 

 Και κατά τρίτο λόγο έχουμε επίσης εξετάσει και τις διαρθρωτικές πτυχές της οικονομίας σας.  Και το 

ερώτημα το οποίο θα πρέπει να τεθεί, να υποβληθεί και θα πρέπει να απαντηθεί είναι από πού θα κερδίζει 

χρήματα η Κύπρος στο μέλλον.  Και είναι απόλυτα σαφές προς εμάς, δεδομένου του γεγονότος ότι η Κύπρος 

είναι μια μικρή οικονομία… και εφόσον η Κύπρος λοιπόν είναι μια μικρή οικονομία, η στρατηγική να εξαρτάται 

μόνο από τη διατήρηση της κατανάλωσης λόγω της μεγάλης κρατικής μηχανής είτε της εγχώριας μηχανής, αυτό 

στο μέλλον δεν μπορεί να είναι διατηρήσιμο. 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Του κρατικού τομέα. 

(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) 

 Του κρατικού τομέα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

 Άρα λοιπόν θα πρέπει να δημιουργήσετε τον απαραίτητο χώρο, προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω ο 

τομέας των υπηρεσιών, καθώς επίσης και άλλοι τομείς της οικονομίας σας.   
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 Άρα για τους προαναφερόμενους λόγους, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να μειώσετε το κόστος της 

κρατικής μηχανής και επίσης πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσαρμόσετε τον τρόπο κατανομής 

μισθών, το μισθολόγιό σας, προκειμένου να προσαρμοστούνε στον τομέα των εξαγωγών.  Και να είναι πιο 

ανταγωνιστικός. 

 Αυτό που κατανοώ πλήρως βεβαίως είναι ότι δε μεταφέρω μαζί μου ευχάριστα νέα.   Το οφείλω, 

μάλλον το οφείλουμε προς εσάς, να είμαστε ειλικρινείς και να μιλήσουμε με διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα 

προβλήματα της κυπριακής οικονομίας. 

Γ. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ: 

 Και ειλικρίνεια. 

(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) 

 Και ειλικρίνεια. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

 Θα σταματήσω εδώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Υπάρχει κάποιος άλλος των εκπροσώπων που θέλει να προσθέσει οτιδήποτε άλλο; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ: 

(D. VELCULESCU) 

 Συμφωνώ πλήρως με αυτά τα οποία έχει πει ο Maarten και αναγνωρίζω ότι στο παρελθόν η Κύπρος είχε 

έρθει ενώπιον πάρα πολλών δυσκολιών και έχει ξεπεράσει πάρα πολλές δυσκολίες στο παρελθόν και επίσης έχει 

περάσει και από δημοσιονομική προσαρμογή και επιτύγχανε και surpluses στην οικονομία της Κύπρου, αλλά θα 

πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση δεν είναι η ίδια, όπως στο παρελθόν, διότι υπάρχει ύφεση και φέτος, δυνατοί 

άνεμοι ύφεσης και φέτος και του χρόνου, και αυτά τα οποία θα πω σίγουρα και αυτά που πρέπει να γίνουνε είναι 

πάρα πολύ οδυνηρά, αλλά πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, να συμβάλουμε σ’ αυτό. 

 Και θα ήτανε πολύ πιο εύκολο να διορθώναμε αυτά τα πράγματα στους καλούς καιρούς, όμως σήμερα 

είναι πολύ πιο δύσκολο, διότι έχουμε κακούς καιρούς και χειρότερους που θα έρθουν. 

 Και όπως είχα πει την προηγούμενη φορά, βρισκόμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε και να περάσουμε 

όσο πιο ομαλά γίνεται αυτή τη δύσκολη περίοδο.  Εμείς είμαστε εδώ, για να σας βοηθήσουμε, προκειμένου να 

πληρώσετε μέρος του δημοσιονομικού ελλείμματός σας και προκειμένου να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας 

έναντι των πιστωτών σας, διότι υπάρχουνε δεσμεύσεις οι οποίες θα πρέπει να αποπληρωθούνε. 

 Ωστόσο, ένα μέρος αυτής της προσπάθειας θα πρέπει να γίνει από την Κύπρο.  ∆ε θα μπορούσατε να το 

κάνετε αυτό από μόνοι σας.  Εμείς βρισκόμαστε εδώ, για να σας βοηθήσουμε να περάσετε μέσα από αυτή τη 

διαδικασία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 ∆εν είναι αυτό που είπε.  Είπε ότι «αν δεν ήμαστε εμείς εδώ, θα έπρεπε να το κάνετε από μόνοι σας.  Για 

να μην το κάνετε μόνοι σας…» ήρθαν να μας βοηθήσουν.  Είναι σημαντικό να το πούμε. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ: 

(Μ. ΛΟΥΚΑ ΧΟΥΒΑΡΤΑ) 

 Ναι. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ: 

 Είμαστε εδώ λοιπόν, για να σας βοηθήσουμε, προκειμένου να περάσετε μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία, η 

οποία είναι όντως επώδυνη.  Εμείς μόνο μπορούμε να απαλύνουμε τον πόνο, δεν μπορούμε να τον 

εξαφανίσουμε.  Και αυτό βεβαίως σημαίνει πάρα πολύ δύσκολες επιλογές τις οποίες θα πρέπει να πάρετε τους 

επόμενους μήνες.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 Ναι, παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 

(PH. ROTHER) 

 Ευχαριστώ.   

 Τώρα θα ήθελα να πω και κάτι εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.   

 Συμφωνώ πλήρως με αυτά τα οποία έχουνε λεχθεί και δε χρειάζεται να προσθέσω πολλά σε αυτά.  Και η 

Κύπρος είναι μέλος της Νομισματικής Ενώσεως και μέχρι στιγμής ήταν ένα επιτυχημένο μέλος της Νομισματικής 

Ένωσης.  Και βεβαίως μια επιτυχημένη Ένωση και συμμετοχή, σημαίνει υγιής οικονομία και υγιή δημοσιονομικά.  

Άρα λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιλυθούνε τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει ο τραπεζικός 

τομέας και βρισκόμαστε εδώ, για να ξεκινήσουμε αυτή τη διεργασία, αυτή τη διαδικασία.   

 Βεβαίως μία σωστή και ομαλή, αν θέλετε, συμμετοχή στην Ένωση, σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουνε 

οποιαδήποτε εμπόδια όσον αφορά την προσαρμογή τιμών και μισθών.  Και η κυβέρνηση λοιπόν δεν μπορεί να 

αντιμετωπίσει πάρα πολύ υψηλά ελλείμματα, άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει τρόπος χρηματοδότησης του 

δημοσιονομικού ελλείμματος. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Πριν να δώσω το λόγο στους συναδέλφους που ενδεχομένως θα έχουν να υποβάλουν κάποιες ερωτήσεις, 

θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο έχουμε κάποιο πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σήμερα σε σχέση με τη 

βοήθεια που ενδεχομένως θα κληθούν οι θεσμοί που εκπροσωπούν να παράσχουν προς την Κύπρο.  Και κατά 

πόσο έχουμε μια πιο συγκεκριμένη εικόνα σε σχέση με το μέγεθος της στήριξης που θα χρειαστεί η Κύπρος τόσο 

σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό τομέα όσο σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό τομέα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

 Όσον αφορά την ερώτησή σας για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι 

κάποιος συγκεκριμένος επ’ αυτού, διότι αυτό εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ της 

κυβέρνησης, επίσης συμφωνία από το Κοινοβούλιο, τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Εξαρτάται βασικά από εσάς 

πότε θα καθορίσουμε… θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 There is a question… what’s the earliest in your opinion that things can move forward? 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

 Όπως έχουμε πει, θα πρέπει… ως προϋπόθεση είναι και η συμφωνία με την κυβέρνηση, αλλά ρεαλιστικά 

δε βλέπω ότι αυτό θα συμβεί τις επικείμενες ερχόμενες λίγες βδομάδες· μάλλον Σεπτέμβριο. 

 Όσον αφορά στα πραγματικά νούμερα, δεν επιθυμώ να εικοτολογήσω επ’ αυτών επί του παρόντος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Να δώσω το λόγο στους συνάδελφους, αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι. 

 Ο κ. Βότσης. 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: 

 Απλώς να πω ότι έχουμε καταγράψει τη διάγνωση του προβλήματος, όπως αναφέρεται.  ∆εν ξέρω επί της 

διαδικασίας, κατά πόσο σήμερα θα μπούμε και στη θεραπεία που προτείνουν προς την κυβέρνησή μας, η οποία 

στο τέλος θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή, τα σημεία τα οποία χρήζουν έγκρισης από τη Βουλή.  Ρωτώ, είναι 

στις προθέσεις τους σήμερα να μπούμε σ’ αυτή τη διαδικασία ή απλώς είναι για να ενημερωθούμε για το πώς 

βλέπουν την κατάσταση; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

 Τα βήματα τα οποία χρειάζεται να γίνουν θα συζητηθούνε καταρχάς και θα διαπραγματευτούμε με την 

κυβέρνηση και μετά η κυβέρνηση θα ʼρθει σε σας, για να τα εγκρίνετε.  Βεβαίως, δεν μπορούμε επί του παρόντος 

να συζητήσουμε για επιμέρους μέτρα· εμείς θα μπορούσαμε να σας δώσουμε κάποιες γενικές κατευθυντήριες 

γραμμές, με βάση τη δική μας διάγνωση.  Βεβαίως φρονούμε ότι ο δημόσιος τομέας είναι πάρα πολύ δαπανηρός.  

Άρα βλέπουμε την ανάγκη μείωσης του κρατικού μισθολογίου.  Αυτό είναι το πρώτο. 

 Ένας άλλος τομέας είναι η καλύτερη στόχευση των κοινωνικών παροχών. 

 Το τρίτο -και βεβαίως αυτό δεν αποτελεί σίγουρα κατάπληξη προς εσάς- είναι ότι θα πρέπει να σκεφθούμε 

ότι είναι όντως απαραίτητο να αλλάξει ο τρόπος του καθορισμού των μισθών, δηλαδή ο τρόπος επιβολής της 

αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. 

 Και επίσης βλέπουμε ότι χρειάζεται και η μεταρρύθμιση του συστήματος των συντάξεων, του δημόσιου 

συστήματος συντάξεων, και βλέποντας κανείς κάποιες προβλέψεις, υπάρχει ένα τεράστιο κενό και δεν μπορεί να 

διατηρηθεί το σύστημα αυτό των συντάξεων, εάν διατηρήσετε αυτό το κενό το οποίο υπάρχει σήμερα. 

 Τέλος, όπως έχω ήδη αναφέρει και προηγουμένως, είναι σαφές ότι έχετε πρόβλημα με το σύστημα 

εποπτείας του τραπεζικού τομέα σας και βεβαίως αυτό, η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος και των τραπεζών 

θα πρέπει να αναθεωρηθεί. 

 Βεβαίως δε λέμε ότι αυτά είναι όλα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθείτε, να βελτιώσετε, αλλά 

υπάρχουνε κι άλλα τα οποία θα πρέπει να γίνουν· απλά αυτά είναι τα βασικά.   
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 Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ εύλογος λόγος να στοχεύσετε, να επικεντρωθείτε 

σ’ αυτές τις μεταρρυθμίσεις, αλλά υπάρχουνε τρόποι, πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να προβούμε σ’ 

αυτές τις μεταρρυθμίσεις. 

 Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τις ερχόμενες βδομάδες, θα πρέπει να υπάρξει στην 

Κύπρο ένας διάλογος, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος αυτές οι μεταρρυθμίσεις. 

 Εύχομαι ότι με αυτά τα οποία έχω πει να έχω δώσει περισσότερη, αν θέλετε, σαφήνεια ή να έχετε 

αντιληφθεί καλύτερα τι σκεπτόμαστε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Μαυρίδης. 

Μ. ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ: 

 Σίγουρα τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν μπορεί να είναι και οδυνηρά, μπορεί να είναι και δύσκολο να 

τα αποδεχθεί και η κοινωνία, όμως δεδομένου ότι θα γίνουν, μήπως έχετε σκεφτεί και κάποια μέτρα 

βραχυπρόθεσμού χαρακτήρα ή έστω μεσοπρόθεσμου που θα μπορούσαν να φέρουν ανάπτυξη, ταυτόχρονα με 

αυτά τα μέτρα τα οποία εισηγείστε;  Or is up to the government to find those measures; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ: 

(M. VERWEY) 

 Θέλω και πάλι να είμαι ειλικρινής μαζί σας.  ∆ε μου αρέσει αυτό που θα πω, αλλά δεν υπάρχουν 

προοπτικές ούτε για φέτος, ούτε για του χρόνου για ανάπτυξη.  Θα είναι και μια βαθιά ύφεση.  Όμως η Κύπρος 

είναι ανοικτή οικονομία με καλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό.   

 Φρονώ ότι εάν συλλογικά, όπως βρισκόμαστε τώρα όλοι μαζί γύρω από αυτό το τραπέζι, εάν 

προσπαθήσουμε δηλαδή να μην υπερφορτώσουμε τον τομέα των εξαγωγών από το κόστος του δημοσίου τομέα 

και αν μπορείτε να συμφωνήσετε μεταξύ σας, προκειμένου να προβείτε στις απαραίτητες προσαρμογές των 

μισθών σε σχέση με τα επίπεδα της παραγωγικότητας, είμαι πεπεισμένος ότι οι τομείς αυτοί θα αναπτυχθούν, 

αλλά βεβαίως ο τραπεζικός και ο κυβερνητικός τομέας θα πρέπει να σμικρυνθούν και τα πράγματα μπορεί να 

είναι καλύτερα, αλλά δεν μπορεί τα επόμενα χρόνια να υπάρξει άμεση ανάπτυξη.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ: 

(D. VELCULESCU) 

 Θα ήθελα να διασαφηνίσω και πάλι ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η στρατηγική της δημοσιονομικής 

εξυγίανσης, προκειμένου να ξεκλειδώσετε την ανάπτυξη.  Για να το επιτύχουμε όμως αυτό θα πρέπει να 

αποφύγουμε και να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια τα οποία σημαίνει αναπροσαρμογή των μισθών, προκειμένου να 

έχουμε μία υγιή οικονομία και να υπάρξουν πιστώσεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ο κ. Νεοφύτου. 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 
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 Κύριε πρόεδρε, έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις:  Είναι γνωστό στους φιλοξενούμενους μας ότι η 

Κύπρος διατηρεί φιλικότατες σχέσεις με τη Ρωσία.  Υπάρχει το ενδεχόμενο η φίλη χώρα η Ρωσία να μας δώσει 

ένα δάνειο μέχρι και €5 δις.  Υπάρχει διάχυτη η αντίληψη στην κοινωνία, αλλά και στο πολιτικό επίπεδο και σε 

όλα σχεδόν τα πολιτικά κόμματα και στην κυβέρνηση ότι αν πετύχουμε αυτό το δάνειο από τη φίλη χώρα, οι όροι 

ή τα μέτρα που ακούστηκαν προς τις διάφορες κατευθύνσεις θα είναι πολύ λιγότερο οδυνηρά.  Και θα ήθελα να 

ακούσω την άποψη αν θα διαφοροποιηθούν οι εισηγήσεις της Τρόικα, εάν θα πετύχουμε αυτό το δάνειο. 

 Η δεύτερη ερώτηση είναι προς τον κ. Philip της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:  Είναι γνωστό ότι 

έπρεπε οι τράπεζές μας να πετύχουν την αναγκαία ανακεφαλαιοποίηση μέχρι τις 30 Ιουνίου.  Εάν πάρουμε το 

χείριστο σενάριο ότι τελικά δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και του 

κλιμακίου της Τρόικα για μια συμφωνία για το μνημόνιο.  Τι θα γίνει με τις τράπεζές μας και ποια θα είναι... 

Πέστε ότι το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο δεν καταλήγουμε σε μνημόνιο.  Τι γίνεται με τις τράπεζές μας και ποια 

θα είναι η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ: 

(M. VERWEY) 

 Θα ξεκινήσω απαντώντας το ερώτημα που έχετε υποβάλει σε σχέση με το ρωσικό δάνειο και βεβαίως 

παρακολουθώ και τον τύπο, τον εγχώριο και αυτό το θέμα από καιρού εις καιρόν προβάλλεται.  Φρονώ ότι από 

οπουδήποτε και αν πάρετε αυτό το δάνειο είτε αυτή είναι η Ρωσία είτε οποιαδήποτε άλλη χώρα, είναι σημαντικό 

ότι αυτό το δάνειο θα πρέπει να αποπληρωθεί.  Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι από οπουδήποτε και αν πάρετε 

αυτό το δάνειο -αυτό βεβαίως ισχύει για όλα τα δάνεια- πρέπει να μπορείτε να τα αποπληρώσετε τα δάνεια αυτά.   

 Ένα επιπρόσθετο σχόλιο σημαντικό είναι ότι οι διαδικασίες οι οποίες υφίστανται στα μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου εμείς μπορούμε μόνο να δανείζουμε χρήματα μόνο, εάν υπάρχει 

ένα πρόγραμμα και το οποίο θα έχει μία κατάληξη και αυτό ανεξάρτητα από το μέγεθος του δανείου.  Έστω και 

αν έρθει ένα δάνειο από έξω και δώσουμε τη δική μας τη χρηματική βοήθεια, παρ’ όλα ταύτα θα πρέπει να 

υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο να τεθεί σε ισχύ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ: 

(D. VELCULESCU) 

 Η τελευταία μου παρατήρηση και το έχουμε συζητήσει ήδη και το έχω αναφέρει ότι έχετε πάρα πολύ 

σοβαρά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας, δηλαδή ο τρόπος λειτουργίας του τραπεζικού 

σας τομέα, παραφουσκωμένος.  Όσον αφορά το μισθολόγιο της Κύπρου είναι το μεγαλύτερο μισθολόγιο στην 

ευρωζώνη, βεβαίως σε σχέση με το ΑΕΠ της Κύπρου.   

 Άρα, λοιπόν, αν κάποιος σας παραχωρήσει δάνειο, είτε δάνεια από οπουδήποτε, αυτό δε θα επιλύσει τα 

προβλήματα σας, θα πρέπει να επιλύσετε τα προβλήματα μέσα από τις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 

(PH. ROTHER) 
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 Να επανέλθω και να απαντήσω στο ερώτημά σας ότι οι τράπεζες έπρεπε να ανακεφαλαιωθούν από τις 30 

Ιουνίου, αυτό όμως έχει συμβεί.  Έχει δοθεί το €1,8 στη μία τράπεζα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα για 

την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.  Θα πρέπει λοιπόν η ρυθμιστική αρχή, είναι ο ρόλος της ρυθμιστικής 

αρχής σας να εποπτεύει τις εξελίξεις και να ρυθμίζει τον τραπεζικό τομέα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 When we decide or when you decide that there are more needs regarding the banking sector, what do 

you believe is going to be the situation regarding our banking sector, if September comes or October and we 

don’t have an agreement, we don’t have a final memorandum regarding your assistance to the banking sector.  

Do you foresee that there will be more difficulties for the cypriot banks; 

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 In case the negotiation between Troika and government collapse what will be the position of ECB 

concerning our banking sector; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

(M. VERWEY) 

 Επειδή επί του παρόντος βρισκόμαστε στο στάδιο της συζήτησης και ενδελεχώς της κατάληξης 

διαπραγμάτευσης λοιπόν του προγράμματος με την κυβέρνηση, φρονώ ότι δεν υπάρχει λόγος να 

εικοτολογήσουμε για τα σενάρια της διαδικασίας σε περίπτωση κατάληξης συμφωνίας ή μη κατάληξης.  Αυτό το 

συζητάμε με τις αρχές. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 Επειδή πρέπει να διακόψουμε σε λίγο και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι και οι εκπρόσωποι της Τρόικα έχουν 

άλλες δεσμεύσεις να ζητήσω να μπουν όλες οι ερωτήσεις, έτσι ώστε να απαντήσουν εκείνες που πιστεύουν ότι θα 

απαντηθούν για να μπορέσουμε να τους αποδεσμεύσουμε. 

 Ο κ. Ευαγόρου. 

ΣΤ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ: 

 ∆ύο σημεία πολύ σύντομα, κύριε πρόεδρε, το ένα κατά πόσο έχουν γίνει οποιεσδήποτε προκαταρκτικές 

εκτιμήσεις για το ύψος του ποσού που θα χρειαστεί από τη μια για ανακεφαλαιοποίση των τραπεζών και για 

αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους για την επόμενη τριετία, διότι γράφονται καθημερινά διάφορα ποσά και 

έχουν δημιουργήσει μία σύγχυση στην κυπριακή κοινωνία. 

 Το δεύτερο, έχει σχέση όχι τόσο με τη διάγνωση του δημοσιονομικού προβλήματος, της έκτασης του 

δημοσιονομικού προβλήματος, όπου εκεί μπορεί κάποιος σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να συμφωνήσει με τα 

διαρθρωτικά προβλήματα που επισημαίνονται όσον με τη θεραπευτική αγωγή και παραπέμπω στη θεραπευτική 

αγωγή ενός άλλου μεγαλύτερου ασθενούς που ήταν η Ελλάδα, όπου η αγωγή στο τέλος οδήγησε τον ασθενή σε 

κόμμα.  Κατά πόσο έχει προβληματίσει την ίδια την Τρόικα εκείνη η αγωγή και αν διαφοροποιούνται, αν θέλετε 

συνταγές θεραπευτικές. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

(M. VERWEY) 
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 Είναι ενδιαφέρον και όντως έχω και εγώ παρατηρήσει ότι υπάρχουν πάρα πολλά νούμερα τα οποία 

κυκλοφορούν, αλλά τα πραγματικά και τα συγκεκριμένα νούμερα θα υπάρξουν μόνο όταν υπάρχει μία κατάληξη.  

Άρα, αυτό θα συμβεί τους επόμενους μήνες, όταν δηλαδή φτάσουμε στην κατάληξη αυτής της διαδικασίας θα 

γνωρίζουμε επακριβώς το ποσό. 

 Όσον αφορά τη σύγκριση την οποία έχετε κάμει με την Ελλάδα, ειλικρινά εγώ φρονώ ότι δεν πρέπει να 

συγκρίνετε τον εαυτό σας με την Ελλάδα.  ∆εν πιστεύω ότι είναι η θεραπευτική αγωγή η οποία έχει προκαλέσει 

το κώμα.  Τα προβλήματα της Ελλάδας ήταν εξαιρετικά δύσκολα και θα πρέπει βεβαίως κάποιος να είναι πάρα 

πολύ προσεκτικός, όταν προβαίνει σε συγκρίσεις.  Θα ήμουν εγώ πάρα πολύ προσεκτικός και θα σύγκρινα την 

περίπτωση της Κύπρου με αυτήν της Ιρλανδίας και όχι με αυτήν της Ελλάδας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 Ο κ. Παπαγεωργίου. 

Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Let me say, I will speak in greek afterwards but we are a merchant island here, so when we sign a 

contract, we respect the contract.  This is our modus operandi and this may be different in Greece. 

 ∆ύο πολύ σύντομα σημεία.  Συμφωνώ με τη διάγνωση που έχει γίνει για τα προβλήματά μας, όμως τα 

πιθανά μέτρα θα επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη, δηλαδή θα προσθέσουν στην ύφεση.  Με αυτή την έννοια 

θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο θα έπρεπε παράλληλα με το πρόγραμμα δημοσιονομικής αναπροσαρμογής να 

υπάρξει και ένα πρόγραμμα επενδύσεων. 

 Ένα δεύτερο σημείο είναι το εξής:  Έγινε αναφορά στη μείωση του εργατικού κόστους στον ιδιωτικό 

τομέα, basically increase the productivity of the private sector by reducing the labour cost, όμως εμείς στην 

Κύπρο, όποτε δοκιμάσαμε αυτό το πράγμα αποτύχαμε.  Για παράδειγμα στον τομέα των ρούχων και των 

παπουτσιών, όταν τα εργοστάσιά μας έχαναν πελατεία, απέτυχε ας πούμε, αντίθετα εκεί που τα πήγαμε καλά 

ήταν εκεί που η προστιθέμενη αξία είναι ψηλή, αλλά είναι ψηλές και οι αμοιβές και η εξειδίκευση.  Έχουμε το πιο 

μορφωμένο εργατικό δυναμικό σε όλο τον κόσμο με την εξαίρεση της Νότιας Κορέας και αυτό πρέπει να ληφθεί 

υπόψη.  I said we will be succeeding when we give emphasis to high value added life production and industries 

and this is because we have in Cyprus the most educated labour force in the world with the exception of South 

Korea. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

 Αυτό που λέτε είναι και συμφωνώ από τα δυνατά σημεία της Κύπρου, αλλά υπάρχει μία παρανόηση θα 

έλεγα διότι οι μισθοί δεν μπορούν να είναι πιο ψηλοί από την παραγωγικότητα, διότι σε κάποια στιγμή θα γίνει 

αυτό πάρα πολύ δαπανηρό.  Άρα, είναι ένας τρόπος πώς να καθορίσετε τους μισθούς όσον αφορά τον ιδιωτικό 

τομέα.  Βεβαίως η κατάσταση είναι διαφορετική όσον αφορά το δημόσιο τομέα διότι ο δημόσιος τομέας δεν είναι 

αγορά αν θέλετε, αν συγκρίνουμε τους δύο τομείς μπορεί να συγκριθούν αρκετά θετικά.   

 Όσον αφορά το ερώτημα για το επενδυτικό πρόγραμμα, δεν έχουμε εμείς τα απαραίτητα εργαλεία 

προκειμένου να καταρτίσουμε τέτοιο επενδυτικό πρόγραμμα.  Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό για την 
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κυβέρνηση να δει μέσα στον προϋπολογισμό, να κοιτάξει κάποια έργα, προγράμματα στα οποία θα δώσει 

προτεραιότητα, σ’ αυτά τα οποία ταυτόχρονα θα προωθήσουν την ανάπτυξη. 

 Τελευταίο, νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό, για την ανάπτυξη πρώτ’ απ’ όλα φροντίστε τα των 

τραπεζών σας ώστε να μπορέσουν να χορηγήσουν πιστώσεις στις επιχειρήσεις σας και εξίσου σημαντικό είναι η 

ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης στο μέλλον.  Όπως προανέφερα και δεν έχω δώσει αρκετή έμφαση είναι ότι ναι, 

τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ δύσκολα, αλλά νομίζω ότι αν πάρετε τα αποφασιστικά μέτρα, είναι πολύ πιθανό 

να υπάρξει ανάπτυξη και ευμάρεια.  ∆εν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και θετικά σκεπτόμενος όσον αφορά το 

βραχυπρόθεσμο μέλλον, αλλά στο μεσοπρόθεσμο και στο μακροπρόθεσμο μέλλον ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 Ο κ. Νικολαΐδης. 

Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ: 

 Μια γενική ερώτηση που έχει σχέση με τους όρους εντολής σας και με τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργείτε.  Τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν ως μέτρα δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος να 

αμφισβητήσει, ως κατηγορία μέτρων.  Το ζητούμενο, εκείνο που πρέπει να συμφωνηθεί, είναι το σωστό μείγμα, η 

σχέση δηλαδή μεταξύ λιτότητας, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.  Υποθέτω πως σας έχει τεθεί ένα πλαίσιο 

από τους πολιτικούς προϊσταμένους σας, το οποίο καθορίζει ακριβώς και την πολιτική, τη φιλοσοφία προσέγγισης 

σ’ αυτά τα θέματα.  Αυτό το πλαίσιο έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με την περίπτωση της Ελλάδας;  Η φιλοσοφία 

προσέγγισης δηλαδή των προβλημάτων.  Καταληκτικά, έχετε με βάση το πολιτικό πλαίσιο που σας έθεσαν οι 

πολιτικοί σας προϊστάμενοι ξεκάθαρη άποψη για τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να πάρουμε; 

 Μια επιμέρους ερώτηση, όπως πιθανό να έχετε πληροφορηθεί, ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας 

ταλαιπωρείται από το πρόβλημα των αξιογράφων, θα θέλαμε την άποψή σας για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού 

του προβλήματος που παίρνει κοινωνικές διαστάσεις. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ: 

 Για την πρώτη σας ερώτηση, απλώς θα κάνω μια παρατήρηση, διότι είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα να 

δω την αντίληψή σας, ότι δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι προϊστάμενοι μας που μας δίνουν αυτή τη 

γραμμή αυτής της φιλοσοφίας.  Όπως ξέρετε εκπρόσωποι του ∆ιεθνές Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής καθώς και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σας επισκέπτονται συχνά, κάτι που έκαναν για χρόνια, 

εφόσον η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης καθώς επίσης του ∆ΝΤ.  Πολλές από 

αυτές τις συστάσεις τις οποίες μοιραζόμαστε τώρα μαζί σας, σάς έχουν ήδη δοθεί στο παρελθόν ακόμη και πριν 

την έναρξη της κρίσης στην Ελλάδα.  Επιπρόσθετα αν δούμε τώρα την τρέχουσα κατάσταση όπως έχουμε 

αναφέρει μια από τις κύριες μας εστιάσεις είναι ο τραπεζικός τομέα, διότι αυτός είναι και το πρόβλημά σας.  Στην 

Ελλάδα η εστίαση δεν είναι ο τραπεζικός τομέας, υπάρχει ναι το στοιχείο τραπεζικός τομέας, αλλά δεν είναι η 

βασική μας έγνοια, η βασική μας εστίαση.  Στην Ελλάδα κοιτάζουμε περισσότερο τα εμπόδια που έχουν να 

κάνουν με τις διαρθρωτικές αλλαγές προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια 

διαρθρωτικά προβλήματα που πρέπει να ξεπεράσουμε στην Ελλάδα, αυτό όμως δεν ισχύει εδώ στην Κύπρο.   
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 Τέλος, σε σχέση με το πακέτο -που έχετε αναφέρει- δημοσιονομικής εξυγίανσης η κατάσταση είναι πολύ 

διαφορετική.  Όπως ανέφερε και πριν ο Marteen δεν πρέπει να συγκρίνετε τον εαυτό σας με την Ελλάδα που έχει 

ξεκινήσει ένα έλλειμμα 15% του ΑΕΠ, τα προβλήματά σας είναι διαφορετικά.  Γι’ αυτό ερχόμαστε στη χώρα σας, 

έχουμε έρθει και στο παρελθόν, κοιτάζουμε την κατάσταση προκειμένου να βρούμε τις λύσεις. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

 Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, θα πρέπει καταρχάς να καθορίσουμε ποιες είναι οι κεφαλαιουχικές 

ανάγκες των τραπεζών και μετά να πούμε περισσότερο.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 Ο κ. Περδίκης. 

Γ. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ: 

 Σας έχουμε παραδώσει και ένα υπόμνημα με οργανώσεις κοινωνικού περιεχομένου και η ερώτησή μου 

είναι σ’ αυτό το θέμα.  Επειδή έχετε μιλήσει πολλές φορές για ανάγκη μείωση των δημοσιονομικών δαπανών και 

του κράτους της κρατικής μηχανής, για λόγους ανταγωνιστικότητας και το καταλαβαίνω, πρέπει να λάβετε 

υπόψη σας ότι αυτή η μείωση του κράτους στην Κύπρο του δημόσιου τομέα, σημαίνει αυτόματα και μείωση του 

κοινωνικού κράτους.  Ήδη μιλήσατε για στόχευση των κοινωνικών παροχών, πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η 

στόχευση έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό ήδη και έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό ορισμένες κοινωνικές ομάδες.  

Πώς αναμένεται ότι η μείωση των κρατικών δαπανών και η μείωση του κρατικού μισθολογίου με τα δικά σας 

μέτρα δε θα επηρεάσει περισσότερο αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος; 

 Όσον αφορά την ανάπτυξη είπατε ότι τα επόμενα δύο χρόνια αναμένεται ύφεση, δεν υπάρχουν τομείς 

όμως όπου η ανταγωνιστικότητα δεν παίζει σπουδαίο ρόλο, όπως ο τομέας της ενέργειας, και μιλώ για φυσικό 

αέριο, τον ήλιο, που μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη πριν ακόμα κερδίσουμε τα πλεονεκτήματα που μας 

εισηγούνται ότι θα κερδίσουμε με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

 Θέλω να αναφερθώ σε κάτι που ανέφερε η Delia προηγουμένως.  Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι 

να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τον πόνο, επειδή κατά κάποιο τρόπο αν δεν έχετε την οικονομική 

υποστήριξη, τη χρηματοδότηση, θα είναι ακόμα πιο δραματική η μείωση των κοινωνικών παροχών και θα είναι 

μεγαλύτερα τα προβλήματα.  Έτσι παρέχοντας αυτή τη βοήθεια σίγουρα μπορούμε να απαλύνουμε τον πόνο και 

θα είναι πιο εύκολη η προσαρμογή.  Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να αποφύγουμε τελείως αυτό τον 

πόνο, αυτό είναι το πρόβλημα.  Η προσαρμογή θα πρέπει να λάβει χώραν επειδή οι δαπάνες είναι πολύ 

μεγαλύτερες από ότι τα έσοδά σας.  Και τότε τίθεται το ερώτημα:  «Πώς κατανέμεται αυτός ο πόνος;».  Σ’ αυτό, 

είμαστε ανοιχτοί για διάλογο με τις αρχές πώς μπορούμε καλύτερα να κατανείμουμε τον πόνο.  Αυτό που δεν 

μπορούμε να κάνουμε είναι να απομακρύνουμε τελείως τον πόνο αυτό.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ: 

 Απλώς να προσθέσω κάτι όσον αφορά τα μέτρα λιτότητας.  Μπορεί κάποιοι στο παρελθόν να τα έβλεπαν 

όχι και τόσο οδυνηρά τώρα με την Τρόικα λένε: «Α, αυτά τα μέτρα θα είναι δραματικά».  Αυτή είναι η αντίληψη.  

Αυτό που πρέπει να συγκρίνετε είναι τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η Τρόικα, αν δεν ήμασταν εδώ και δεν είχατε 
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καμιά πρόσβαση σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση και αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς.  Από αυτή την 

άποψη θα πρέπει να δείτε τα μέτρα λιτότητας πιο θετικά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.   

 Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Βουλή και η επιτροπή 

Οικονομικών θα είναι στη διάθεση των εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου καθώς και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ό,τι περαιτέρω χρειαστούν σε 

ό,τι αφορά τις δικές τους εργασίες.   
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