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Να σας καλημερίσω στη σημερινή σύσκεψη των Αρχηγών ή εκπροσώπων
κομμάτων. Είχαμε συναποφασίσει να καλέσουμε τον Υπουργό Οικονομικών για να μας
ενημερώσει αναφορικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης για την κατάθεση του ετήσιου
προϋπολογισμού του κράτους υπό το φως και των εξελισσόμενων διαβουλεύσεων με
την Τρόικα για να γνωρίζουμε ως Βουλή πώς θα κινηθούμε και ημερολογιακά και
πρακτικά σε επίπεδο επιτροπής Οικονομικών για τη διεκπεραίωση της όλης εργασίας.
Πρέπει να πω ότι ο Υπουργός επικοινώνησε μαζί μου για να με ενημερώσει για την
επιθυμία του να προσέλθει ο ίδιος, ούτως ή άλλως για να συναντηθεί μαζί μου για να με
ενημερώσει ακριβώς για τα θέματα για τα οποία και εμείς θα θέλαμε ενημέρωση. Έτσι
θεώρησα ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση στην παρουσία και των
Αρχηγών ή εκπροσώπων των κομμάτων ούτως ώστε η Βουλή να είναι πλήρως ενήμερη
για τις κυβερνητικές προθέσεις.
Έτσι, καλωσορίζω σήμερα τον κ. Υπουργό και παρακαλώ για την ενημέρωση.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: (Β. ΣΙΑΡΛΗ)
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Είναι όντως και δική μου
πρωτοβουλία να έρθω να ρωτήσω και να συζητήσω μαζί με τον Πρόεδρο ακριβώς το τι
συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τι διαβουλεύσεις κάνουμε με την ομάδα της Τρόικας, έτσι ώστε
να γνωρίζετε και εσείς πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2013.
Οπωσδήποτε υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις, κάποιοι προβληματισμοί της Τρόικα οι
οποίοι μας έχουν κοινοποιηθεί και οι οποίοι νομίζω σ' αυτό το στάδιο είναι γνωστοί σε
όλους, αλλά, όπως έχει δηλώσει και ο Πρόεδρος, θα δώσει την πλήρη εικόνα στους
αρχηγούς των κομμάτων αύριο με απώτερο σκοπό τη συζήτηση τους την Παρασκευή το
απόγευμα η ώρα 5.30 μ.μ.
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Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ:
Θα σταλούν αύριο;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ;
Αύριο θα δοθούν, ναι, θα σταλούν αύριο για να μπορέσουν να συζητηθούν την Παρασκευή
το απόγευμα η ώρα 5.30 μ.μ. Εκεί επομένως, θα δοθούν ολοκληρωμένες οι σκέψεις και οι, κατά
κάποιο τρόπο, οι εισηγήσεις της Τρόικα και παράλληλα θα δοθούν και οι δικές μας προθέσεις οι
οποίες όμως δεν έχουν κοινοποιηθεί στην Τρόικα μέχρι στιγμής -είναι εσωτερικές διαβουλεύσειςκαι οι οποίες θα συζητηθούν πρώτα μαζί σας και αφού συζητηθούν μαζί σας, τότε θα καθοριστεί
και η ημερομηνία που θα πρέπει να δοθούν στην Τρόικα. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι το
χρονοδιάγραμμα και αν μπορώ να πω εδώ ότι αυτά που λέγονται εδώ συνήθως υποθέτω ότι
είναι εμπιστευτικής φύσεως, δεν βγαίνουν έξω.,. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Η παράκληση είναι αυτή και μπορούμε να συμφωνήσουμε στο τέλος τι θα πούμε έξω.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Εντάξει. Υπάρχει κάποια λογική την οποία θα εξηγήσω τώρα φυσικά. Ααμβάνοντας υπόψη
τις γενικότερες εξελίξεις που αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη, η ομάδα της Τρόικας ασχολείται
αυτή τη στιγμή όχι μόνο με την Κύπρο, αλλά ασχολείται και με άλλες χώρες, όπως είναι η Ελλάδα
-έντονες διαβουλεύσεις- η Ισπανία ιδιαίτερα, η Πορτογαλία η οποία πιστεύω ότι είναι σχεδόν
τακτοποιημένη και συμφωνημένη και η Ιρλανδία. Η δική τους τοποθέτηση είναι ότι το κομμάτι το
δικό μας έχει σοβαρές τοποθετήσεις τις οποίες πρέπει να δούμε και επομένως καλό θα ήταν και η
συμβουλή τους είναι ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πηγαίνει παράλληλα με τις άλλες χώρες
ούτως ώστε να μη συζητείται από μόνη της.
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Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Αν μας κόψουν μόνους μας η Γερμανία και η Φιλανδία θα μας κάνουν κομμάτια οι
Γερμανοί! ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Μάλιστα. Ακριβώς αυτή είναι η προσέγγιση τους. ∆ύσκολη όντως η δική μας η περίπτωση
διότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν πολύ αρνητικές τοποθετήσεις όσον αφορά την Κύπρο και
η δική τους σύσταση... Τώρα θα μου πεις «Μα θα έρθουν αυτοί να μας συστήσουν κάτι το οποίο
είναι προς το συμφέρον μας;». Τους ακούς, τους μιλάς επί καθημερινής βάσης, γνωρίζεις κάποια
πράγματα. Τείνω να πιστέψω ότι το να πάμε μόνοι μας φυσιολογικά θα μας κατακρεουργήσουν.
Εάν πάμε όμως σε μια συζήτηση και μιλώ σε συζήτηση επίπεδο του Eurogroup, και πάεις με την
Ισπανία ιδιαίτερα που έτσι φαίνεται στο παρόν στάδιο, ασχέτως του τι λέγεται έξω, είναι ότι η
Ισπανία θα συζητηθεί και επομένως... Και οι εμπειρίες στο παρελθόν, αν δείτε και την ατζέντα,
δύο ώρες για την Ελλάδα, τρεις ώρες για την Ισπανία, τέσσερις ώρες για την Ισπανία... Σαράντα
πέντε λεπτά για την Κύπρο. Επομένως, άμαν πας μαζί με τους άλλους είναι φυσιολογικό ότι θα
εξαντληθούν -έτσι συμβαίνει- και θυμάμαι σε μια περίπτωση που ήταν τον Ιούνιο που μείναμε
μέχρι τις δυόμισι το πρωί. Ύστερα ήταν εξαντλημένοι πάνω στις άλλες υποθέσεις και όταν ήρθε η
Κύπρος, παρ' όλο που μας ζόριζαν και δεν δέχονταν, για παράδειγμα, να δείτε έντονες
αντιδράσεις από τη Γερμανία, Φιλανδία, Ολλανδία, Σλοβακία και Αυστρία που ήταν εντονότατοι
και δεν μας επέτρεπαν να περάσουμε μία πρόταση μέσα στην απόφαση. Ήταν η ώρα δύο το
πρωί, φαντάζεστε τι θα γίνει αν πάμε τέλεια μόνοι μας! Επομένως, το πιστεύω αυτό τώρα, δεν
είναι τρόπος του λέγειν.
Αν πάμε πίσω στις ημερομηνίες, αυτοί λένε ότι: «Καλό θα ήταν να τρέξετε», ακριβώς για
αυτό το λόγο έγινε το Υπουργικό Συμβούλιο τη ∆ευτέρα το απόγευμα και
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σήμερα επιστρέφει ο Πρόεδρος και γίνεται απόψε το Υπουργικό Συμβούλιο ξανά και κάπου
αναβαθμίζεται η κίνηση, η γρήγορη κίνηση πλέον γιατί στόχος είναι η 20η Οκτωβρίου. Υπάρχει
πιθανότητα συζητώντας μαζί τους, ότι τώρα κάνοντας τους υπολογισμούς τους υπάρχει η
πιθανότητα αλλά δεν πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, 21 του μηνός ή και 22 του μηνός. Το
έσχατο για να μπορέσεις να συζητήσεις το θέμα στο Eurogroup στις 12 Νοεμβρίου, η μοναδική
πιθανότητα είναι αυτή. Πρέπει να κλείσεις, να συμφωνήσεις, όχι απαραίτητα να υπογράψεις,
αλλά να έχεις ένα συμφωνημένο μνημόνιο για να μπορέσουν να αρχίσουν να δουλεύουν πάνω
του και να μπορέσουν να το παρουσιάσουν τεχνικά οι ίδιοι στο meeting του Eurogroup...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου να έχουμε συμφωνία με το μνημόνιο.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Συμφωνία. Συμφωνία μέχρι τις 20 του μηνός, παρ' όλο που εγώ ξέρω, μιλώντας μαζί τους
και πρέπει να σας πω ότι μιλώ επί καθημερινής βάσης.

Επί καθημερινής βάσης είμαστε σε

επαφή μαζί τους, με τον αρχηγό της ομάδας. Πρέπει να κοιτάξω την ημερομηνία ακριβώς για να
δω.. Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
20 του μηνός είναι Σαββάτο, 21 είναι Κυριακή, άρα μπορεί να γίνει μέχρι τις 22 του μηνός.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
22 είναι ∆ευτέρα και το Eurogroup το οποίο είναι ∆ευτέρα, νομίζω είναι στις 12 Νοεμβρίου.
Αυτά είναι τα πλαίσια. Κατά συνέπεια, υπάρχει αρκετή δουλειά να γίνει μεταξύ σήμερα και στις 20
του μηνός. Θα πρέπει να δουλεύουμε μέρα και νύχτα για να τοποθετηθούμε, αυτό δεν σημαίνει
όμως ότι θα περιπέσουμε σε εκβιαστικές καταστάσεις, αλλά πρέπει να τοποθετηθούμε. Πέραν
τούτου, πρέπει να γνωρίζουμε ότι
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μπορεί να συμφωνήσεις ένα μνημόνιο με την Τρόικα, όταν όμως έρθεις στο επίττεδο του
Eurogroup, μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις και υπέρ σου και εναντίον σου. Α.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Και επιπρόσθετα υπάρχει και τρίτον, που να πάει σε κάποια κοινοβούλια.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Συνήθως τα κοινοβούλια, από τη στιγμή που συμφωνείται σε επίπεδο Eurogroup,
τα κοινοβούλια θα το περάσουν. Ξέρουμε εξαρχής ότι δυσκολίες θα υπάρξουν με τα
κοινοβούλια της Φιλανδίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας -μας το έχουν πειυττάρχουν κάποια issues μέσα στο μνημόνιο τα οποία θεωρούν εκείνοι ότι είναι πολύ
σοβαρά για εκείνους, είναι σοβαρά και για μας, αλλά πιστεύουμε ότι θα τα περάσουμε.
Όπως είναι το θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών, το money laundering, για τα οποία
θυσιάσαμε πάρα πολλές ώρες, ώρες ατελείωτες και ανταλλαγή πληροφοριών, τα οποία
πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα υπερπηδήσουμε. Εκείνοι όμως σε επίπεδο δικής τους
Βουλής και εργαζόμενοι με κάποιες εντυπώσεις που υπάρχουν στη χώρα τους, έχουν
δημιουργήσει ένα κλίμα που μπορεί να είναι δύσκολο να τα περάσουν από τη Βουλή
τους γιατί στη χώρα μας μπορεί το ποσό να είναι μικρό, αλλά εκείνοι έχουν την εντύπωση
ότι είμαστε ένα tax heaven, ένα money laundering location διότι θα δυσκολευτούμε να το
περάσουμε. ∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Έχουμε πληροφορίες ότι η Siemens πέρασε λεφτά από την Κύπρο; Η Γερμανία.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
∆ε νομίζω. Κατά συνέπεια, σας έχω πει πολύ σύντομα ένα πρόγραμμα το οποίο
κινείται από σήμερα μέχρι τις 20 του μηνός για να μπορέσουμε να μπούμε πάνω στη
διαδικασία του Eurogroup του Νοεμβρίου. Και επομένως μέσα σ' αυτό το πνεύμα η
παράκληση ήταν αν μπορούμε να καταθέσουμε προϋπολογισμό στις 20 του μηνός,

7

στην έκτακτη περίπτωση στις 21 του μηνός ή στις 22 του μηνός διότι πρέπει να έχουμε
τελειώσει μέχρι την ημερομηνία εκείνη. Αν δεν έχουμε τελειώσει, έχουμε σοβαρό
πρόβλημα διότι τότε θα πρέπει να το καταθέσουμε ασχέτως τότε πιστεύω και δεν έχουμε
καμιά επιλογή αφού δεν έχουμε συμφωνήσει, αν δεν έχουμε συμφωνήσει, όμως αυτές
είναι

οι

εισηγήσεις

μας

όσον

αφορά

το

dead

line,

και

να

βάλω

μια

παρένθεση/προειδοποίηση εδώ, ότι μας λένε ότι: «Αν πάτε για το ∆εκέμβρη, δε σημαίνει
ότι θα δοθεί χρόνος από τα διάφορα κοινοβούλια πλέον ότι θα το δουν μέχρι το νέο
χρόνο. Οπόταν μένετε πολύ-πολύ εκτεθειμένοι». Απλώς το επισημαίνω ως παρένθεση
γιατί πρέπει να τηρηθούν αυτές οι ημερομηνίες. Αν μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε ή
όχι, άλλου Παπά Ευαγγέλιο. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Ο κ. Παπαδόπουλος.
Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό μέχρι τις 12
του Νοέμβρη;

Όταν είπατε για χρονοδιάγραμμα μέχρι εκείνη την ημερομηνία,

εννοούσατε μόνο το μνημόνιο ή να ψηφίσουμε και τον προϋπολογισμό; ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Όχι, θα κατατεθεί. Πιστεύω ότι η ψήφιση δεν είναι precondition στο μνημόνιο.
∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ;
Να κατατεθεί ο προϋπολογισμός μέχρι τις 22 του Οκτώβρη;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Το αργότερο. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
20 του μηνός εμείς λέμε, αλλά με grace period μίας ή δύο ημερών. Ν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ:
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Και μέχρι τις 22 του μηνός να συμφωνηθεί το μνημόνιο;
Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ:
Να αντιληφθούμε, κύριε Υπουργέ, ότι ο προϋπολογισμός που θα κατατεθεί στις 20
ή στις 22 του μηνός, θα έχουν ήδη ενσωματωθεί με τα συμφωνηθέντα. Όρους με την
πιθανή εξέλιξη στο Eurogroup κάποια απ' αυτά να αλλάξουν. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Κανένας δεν μπορεί να το γνωρίζει.
Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ:
Μάλιστα. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Και όπως είπε και ο κ. Νεοφύτου μπορεί ακόμη και σε επίπεδο Βουλής σε κάποιο
στάδιο να έρθουν και να μας επιφέρουν κάποια άλλη αλλαγή, αλλά εκείνο δεν το
θεωρούμε... Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Αν πάμε μόνοι μας και η συμφωνία της Κύπρου θα είναι ξεχωρι στή στα
κοινοβούλια των τριών χωρών που ανέφερες, πέραν του θέματος του money
laundering, τα μηνύματα που παίρνουμε, δυστυχώς μπορεί να μας εγείρουν και θέματα
του cooperative tax. Τ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΑΟΣ:
Εάν το διακύβευμα για την Ευρώπη είναι μεγάλο όπως η Ισπανία, τότε
ενδεχομένως να τη γλυτώσουμε. Εάν όμως το διακύβευμα είναι μικρό, η Κύπρος θα
στοχοποιηθεί πάνω σε ζητήματα όπως είναι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως είναι ο
φορολογικός παράδεισος, κ.λπ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
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Αν θέλετε ως παρένθεση τότε, να σας ενημερώσω κάτι επειδή αναφερθήκατε
επανειλημμένα στο θέμα... Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Αν θέλετε, να συζητήσουμε τη διαδικασία πριν να πάμε στην ουσία διότι κάποια
πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε και διορθώστε με αν έχω λάθος.

Άρα θα

καταθέσετε τον προϋπολογισμό στις 20 του Οκτώβρη με το μέτρα συμφωνημένα με την
Τρόικα, ενσωματωμένα στον προϋπολογισμό. Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Αν έχουν συμφωνηθεί
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Αν έχουν συμφωνηθεί.

Αν δεν έχουν συμφωνηθεί, τότε θα πρέπει να τα

καταθέσουμε με τα μέτρα όπως εμείς τα έχουμε τοποθετήσει και ας αλλάξουν στη
συνέχεια. Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Αληθεύουν οι πληροφορίες ότι η Τρόικα ζητά κάποια μέτρα και εντός του 2012,
πέραν των μέτρων του 2013, μπορείτε να μας ενημερώσετε ποια είναι τα
χρονοδιαγράμματα για τα συγκεκριμένα μέτρα; ∆ηλαδή αν θέλουμε να περάσουμε μέτρα
της τάξης των €175 εκατομ. εντός του 2012, θα τα περάσουμε πριν την κατάθεση του
προϋπολογισμού; Πριν το Eurogroup; Άρα σημαίνει ότι τούτα τα μέτρα των €175 εκατομ.
μέχρι το Νοέμβριο θα πρέπει να τα έχουμε ψηφίσει; Αν τα συμφωνήσουμε δηλαδή,
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Τα μέτρα που έχουμε υπόψη μας και τα οποία αφορούν το 2012 είναι
περιορισμένα. ∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ;
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Τι μορφής μέτρα είναι;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Μειώσεις στους μισθούς, στους κρατικούς μισθούς του δημοσίου

και του

ευρύτερου δημοσίου... ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
∆ηλαδή Οκτώβρη, Νοέμβρη και ∆εκέμβρη;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Νοέμβρη, ∆εκέμβρη, ∆εκέμβρη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Ο ∆εκέμβρης δυο φορές;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Είναι ο 13ος μισθός. Μειώσεις, φορολογίες ακίνητης ιδιοκτησίας τις οττοίες θα
θέλαμε, αν παρουσιάσουμε κάτι σε σας μέχρι τις 20 του μηνός, θα θέλαμε να ψηφιστεί
μέχρι τις 31 Οκτωβρίου γιατί υπάρχει ένα σχέδιο βάσει του οποίου θα θέλαμε να
υλοποιηθεί και να φύγει, μάλιστα το σύστημα ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή ούτως ώστε αν
ψηφιστεί να μπορεί να φύγει και να μπορέσεις να έχεις, αφού σταλούν οι ειδοποιήσεις
στις 31 του Οκτώβρη, να έχεις την ευχέρεια... ∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Να εισπράξεις πριν το τέλος του χρόνου,
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
...Νοέμβρη, ∆εκέμβρη, να εισπράξεις, ναι.
φορολογικά τα οποία... ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Τσιγάρα, ποτά, κ.λπ.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

Και υπάρχουν και κάποια άλλα
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Ναι, τα οποία έχουμε έτοιμα ήδη. ∆.
ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Αρα, άμαν είναι φορολογικά, τα φορολογικά όταν τα ψηφίσουμε, ανεξάρτητα του
προϋπολογισμού, έγκαιρα, μπορούν να εφαρμοστούν εντός του 2012. Τ.
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ:
Στόχος είναι η κατάθεση να γίνει πριν τις 22 Οκτωβρίου;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Η κατάθεση ό,τι και να συμβεί, επειδή θα θέλαμε αυτά τα μέτρα, θα μπορούσαμε να
τα καταθέσουμε πιστεύω ακόμα και πριν τις 20 του μηνός. Λέω ότι θα μπορούσαμε
εμείς να τα καταθέσουμε και να μην έχουν συμφωνηθεί, παρ' όλο που εμείς θα
μπορούσαμε να τα καταθέσουμε. Ν, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Θα ψηφίσουμε τις φορολογίες χωρίς να συμφωνήσουμε για τα μέτρα;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Για το 2012 επειδή το γεγονός ότι έχουμε και impact στα χρόνια που ακολουθούν
και διαφοροποιημένο impact... Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Από τα €175 εκατομ. πόσα υπολογίζει η κυβέρνηση ότι θα μαζέψει από τις
φορολογίες; ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Ποτέ δεν είχαμε πει για τα €175 εκατομ. Πάντα λέγαμε €150 εκατομ. με €200
εκατομ. Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Από τα €200 εκατομ. για το 2012 πόσα υπολογίζετε εσείς ότι θα εισπράξετε από
φορολογίες;
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Για το 2012 €150 εκατομ. Και το Ratio θα ήταν ideal για μας ττερίπου ττενήνταπενήντα. Για το 2012 όμως θα μπορούσε να γίνει διαφοροποίηση. Όσον αφορά το
flexibility με την Τρόικα περίπου το γνωρίζουμε πού είναι. Υπάρχουν κάποια σχέδια τα
οποία

δεν

μπορούν

να

συζητήσουν,

μας

το

λένε

ξεκάθαρα

ότι

δεν

είναι

διαπραγματεύσιμα. Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ:
Σαν ποια; ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Όχι ακριβώς δηλαδή διαπραγματεύσιμα, εξετάζουν τα πάντα. Για να είμαι ειλικρινής
εγώ τους έκρινα, όσο και να τους κατηγορούμε έξω και μπορεί να τους κατηγορούμε και
για άλλους λόγους, εγώ είπα ότι οι άνθρωποι είναι professional, είναι η δουλειά τους. ∆εν
μπορούμε να τους κατηγορήσουμε γιατί κάνουν τη δουλειά τους. Οπως και η δική μας η
ομάδα, είναι η δουλειά τους, κάνουν κάποια δουλειά. Επομένως, ό,τι έχουν πει όμως,
διαχρονικά το έχουν τηρήσει. ∆εν έχουν τροποποιήσει τη θέση τους και να μας πουν ένα
πράγμα και ύστερα να αλλάξουν ιδέα, ας πούμε, και να πάνε παρακάτω. Ήταν μέσα σε
κάποια πλαίσια. Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια πιστεύω ότι δε θα διαφοροποιήσουν την
τοποθέτηση τους ουσιαστικά, Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ:
Σε ποια μέτρα, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει το flexibility;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Να σας πω, όχι τόσο τα μέτρα, αλλά οι κανόνες. Έρχονται και λένε ότι μέσα στο
πρόγραμμα... Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Οι κανόνες και τα ratios.

13

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Μέσα στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα παρ' όλο που εκείνοι μιλούσαν για τρίχρονο
και το τρίχρονο ήταν 2013-2014-2015, δεν βάζουν μέσα το 2012 διότι το 2012 θεωρούν
ότι είναι ειδική περίπτωση και εξαντλημένη, εμείς όμως πάμε με την εισήγηση την οποία
δεν απέρριψαν, μας είπαν: «∆εν θα την απορρίψουμε, ούτε και θα την αποδεχτούμε. Την
εξετάζουμε, όμως την τετράχρονη περίοδο». Ένα πράγμα για το οποίο τους είδαμε να
είναι πολύ έντονοι επί του θέματος και υπάρχουν λογικοί λόγοι γιατί το κάνουν αυτό, είναι
το απόλυτο ποσό το οποίο πρέπει να εξασφαλίσεις στον τρίτο ή στον τέταρτο χρόνο, για
παράδειγμα, το απόλυτο ποσό που πρέπει να γίνει σε εξοικονομήσεις ή αυξημένα
εισοδήματα. Και αυτό το ποσό νομίζω είναι γνωστό και θα το δείτε και εσείς. Α.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Πόσο είναι; ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Είναι περίπου €1 δις. Πιο συγκεκριμένα είναι €975 εκατομ. Και εκείνο το ποσό το
θεωρούν ότι είναι ένα ποσό το οποίο πρέπει να καλυφθεί γιατί... ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Σε περίοδο τεσσάρων χρόνων;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Τριών χρόνων, εμείς ζητούμε τέσσερα. Γ.
ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ:
Κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει να συμφωνήσουμε και στο μέγεθος της βοήθειας για να
δούμε και την αξία των μέτρων; Ποιο είναι το μέγεθος της βοήθειας τελικά που θα
ζητήσουμε; ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

Να σας πω.
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Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ:
Διότι χθες ο διευθυντής σας μας είπε ότι υπάρχει διαφωνία, για διαφορετική
προσέγγιση και δεν επεκτάθηκε περαιτέρω. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Να σας πω ακριβώς. Όταν έρθουμε στο κομμάτι ττου αφορά το δημοσιονομικό,
δηλαδή το refinancing των υφιστάμενων υποχρεώσεων, αν το πάρεις για τρία χρόνια ή
τέσσερα χρόνια, αλλάζει λίγο. Εκείνοι έχουν ζητήσει στην περίπτωση που πάμε για
τέσσερα χρόνια, υπενθυμίζω ότι το 2016 που είναι ο τέταρτος χρόνος, υτταρχει το
σημαντικό κομμάτι του ρωσικού δανείου που είναι €2,5 δις. Και εκείνοι είπαν ότι δεν
μπορεί να πάει στα τέσσερα χρόνια εκτός και αν, και δεν το αποδέχονται, απλώς το λένε
ως προβληματισμό, διότι θα πρέπει να γίνει reschedule το δάνειο των Ρώσων στα €2,5 δις.
Οι ενδείξεις, όμως χωρίς να είμαστε απόλυτοι διότι δεν βγαίνουμε έξω να το συζητήσουμε
αυτή τη στιγμή, είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούν να το επεκτείνουν. Οπόταν το
ποσό τότε που χρειάζεσαι είναι της τάξης των €5,4 δις;, στην τετραετία. ΠΡΟΕΔΡΟΣ;
Της ανακεφαλαιοποίησης;
Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Εξαιρουμένου του ρωσικού δανείου.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Εξαιρουμένου του ρωσικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καλά, κάναμε τη διάγνωση; Ολοκληρώθηκε η διάγνωση του προβλήματος των
τραπεζών; ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
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Το αναλύω σε δύο κομμάτια. Είπα πρώτα το δημοσιονομικό κομμάτι το οποίο
είναι €5,4 δις. Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Εξαιρουμένου του ρωσικού δανείου;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
∆ύο προϋποθέσεις. Εξαιρουμένου του ρωσικού το οποίο πρέπει να γίνει...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Επιμηκυνθεί. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι θα πρέττει να προσθέσουμε στο ποσό αυτό το
ποσό του ελλείμματος το οποίο θα έχει συμφωνηθεί με την Τρόικα κατά την περίοδο του
δανείου. Το οποίο για σκοπούς συζήτησης, αν θέλετε, και για να στρογγυλέψουμε τους
αριθμούς, λέμε ότι στρογγυλά είναι €6 δις. ΣΤ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ:
∆ηλαδή €5,4 δις, συν...
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Εξαρτάται πόσο θα είναι το συμφωνημένο δημοσιονομικό έλλειμμα το οποίο θα
συμφωνήσεις μαζί τους κατά την περίοδο 2013-2014 ουσιαστικά. ∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Οι δικές μας εκτιμήσεις τι είναι;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Θα θέλαμε περίπου να είναι €6 δις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Περιλαμβάνεται και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
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Θα έρθω και σε εκείνο. Γ.
ΒΑΡΝΑΒΑ:
€5,4 δις. συν €600 εκατομ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Η διάγνωση του ανοίγματος των τραπεζών πότε τελειώνει;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Καθόσον αφορά τις τράπεζες, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ακανθώδες,
υπάρχει, όπως εγώ ο ίδιος το έχω δηλώσει, έντονη διαφωνία επί του θέματος. Η
διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει με την Τρόικα, εκτός από το δημοσιονομικό θα
είναι και πάνω στο κομμάτι του ποσού που χρειάζεται για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών. Η δική μας τοποθέτηση είναι γύρω στα €5 δις., η Τρόικα κινείται ττέριξ των
€10 δις. Τ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΑΟΣ;
Είναι μεγάλη απόκλιση.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ;
Είναι μεγάλη απόκλιση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι τούτο είναι το θέμα που χειρίζεται
η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και όχι το υπουργείο μας και εμπλεκόμαστε...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Πότε θα τελειώσει η διάγνωση;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Υπάρχουν δύο levels διάγνωσης, κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη διάγνωση είναι αυτή
που θα αποφασιστεί όταν θα γίνει σε πρώτο στάδιο από εμάς και θα συμφωνηθεί στις 20
του μηνός. Αυτό όμως μπορεί να αφεθεί διότι αυτό το ζήσαμε και στην περίπτωση της
Ισπανίας αφού οι Ισπανοί συμφώνησαν ένα ποσό προκαταρτικά και όταν πήγε στο
επίπεδο του Eurogroup, άλλο ποσό συμφωνήθηκε και υπενθυμίζω ότι οι Ισπανοί
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έλεγαν: «Εμείς χρειαζόμαστε κάτι μεταξύ €40 με €50 δις.» και στο επίττεδο του
Eurogroup πήγαν μέχρι €100 δις. Την περασμένη Παρασκευή που πέρασε, βγήκε ο
τελικός απολογισμός ο οποίος βγάζει τον αριθμό ουσιαστικά στα €53 δις. Ενώ πήγαν
δηλαδή στο πρώτο level και έλεγαν οι (σπανοί €47 με €50 δις., τελικά ττήγε στο
Eurogroup και το Eurogroup είπε: «Εγώ πρέπει να το παίξω εκ του ασφαλούς και το
βάζω στα €100 δις». Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ:
Ήταν μέχρι €100 δις.;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Μέχρι €100 δις., σωστά. Εκ των υστέρων γίνεται το τελικό στάδιο το οποίο
ονομάζουμε το "top-down approach", και κατέληξαν σε δύο αριθμούς για να είμαι πιο
συγκεκριμένος' €59 δις. το οποίο όμως δεν έλαβαν υπόψη τους το deferred tax. Άμαν
λάβεις υπόψη και το deferred tax που πρέπει να το λάβεις υπόψη σου, είναι €53 δις. Και
αυτό είναι το maximum και λένε οι Ισπανοί και ισχυρίζονται ακόμα και μέχρι σήμερα ότι:
«Αν λάβεις υπόψη σου όμως, κάποια υττό εξέλιξη mergers και acquisitions που γίνονται
μέσα στο χώρο εκείνο, τα ποσά που θα χρειαστούν θα είναι πίσω στους αριθμούς που οι
ίδιοι είχαν εισηγηθεί στο πρώτο στάδιο». ∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Κύριε Υπουργέ, επειδή οι άλλοι μπορεί να κατάλαβαν, εγώ δεν κατάλαβα. Έχουμε
€5,4 δις. για τσ δημοσιονομικό έλλειμμα. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
€6 δις. ΣΤ.
ΕΥΑΓΟΡΟΥ:
Με αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους.
∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
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Αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους χωρίς το ρωσικό.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Ναι. ΣΤ.
ΕΥΑΓΟΡΟΥ:
Συν €0,6 εκατομ.
∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
€0,6 εκατομ. ή €6 εκατομ.;
Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ:
€0,6 εκατομ.
∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Με το €0,6 εκατομ. γίνεται €6 δις.
ΣΤ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ:
€6 δις. το κράτος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Συν οι τράπεζες.
Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Εξαιρουμένου του ρωσικού δανείου. Γ.
ΒΑΡΝΑΒΑ:
Κύριε Υπουργέ, το €5,4 δις. είναι η δική μας πρόβλεψη;

Συμφωνούμε με την

Τρόικα; ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ;
Είναι απόλυτος αριθμός. ∆εν μπορεί να αλλάξει. Ο αριθμός είναι και λίγο... Φαίνεται
ότι βάλαμε κάτι πάνω του, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω.
Αυτός ο αριθμός είναι τα συγκεκριμένα δάνεια που χρωστάς σήμερα και απλώς κάποιος
άλλος θα έρθει για να σου τα εξοφλήσει εκείνα τα δάνεια και να λάβει εκείνος
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την ευθύνη. Εττομένως, δεν διαφωνούμε στο δημόσιο χρέος, απλώς είναι απόλυτος
αριθμός και συγκεκριμένος αριθμός.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ;
Σ' αυτό το ποσό θα προστεθεί η ανακεφαλαιοποιηση των τραπεζών;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Σίγουρα. ∆.
ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Συν οι τράπεζες οι οποίες είναι €5 δις. με €10 δις.; €5 δις. εμείς λέμε, €10 δις. λένε
οι άλλοι. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Και είναι εδώ που γίνεται η μεγάλη συζήτηση κατά πόσον ο αριθμός αυτός, τα €5
δις. ή τα €10 δις. για την ανακεφαλαιοποιηση των τραπεζών θα είναι δάνειο του κράτους
ή θα είναι δάνειο κατευθείαν πάνω στις τράπεζες. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Μα αυτό φαίνεται ότι προς το παρόν δεν ισχύει. Έτσι;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Όλες οι ενδείξεις...
∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Το €1,8 δις. που δώσαμε της Λαϊκής πού πέφτει μέσα σε τούτα όλα;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Όχι, είναι μέσα στα €10 δις. σύμφωνα... ∆.
ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Μα ήδη το δώσαμε.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

Το δώσαμε, αλλά είναι μέσα...
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Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Μα τι δώσαμε;
ΣΤ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ:
∆εν τα δώσαμε.
∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Θα τα δώσουμε.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
∆ώσαμε ένα χαρτί. ∆.
ΣΥΛ∆ΟΥΡΗΣ:
Είναι μέσα στα €10 δις.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ;
Είναι μέσα στα €10 δις. Γ.
ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ:
Ή στα €5 δις. ή στα €10 δις.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Ή στα €5 δις. ή στα €10 δις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Όταν στις 20 του μηνός, κύριε Υπουργέ, θα συνομολογούμε το μνημόνιο, θα
συνυπολογιστεί και τσ ττοσό που θα χρειαστεί για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών; ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ;
Θα γίνει αναφορά, αλλά σας λέω ότι...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ;
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Τι σημαίνει "αναφορά"; Εννοώ τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν και στα οποία θα
συμφωνήσουμε, αν συμφωνήσουμε, θα αφορούν και την εξυπηρέτηση του ποσού που
χρειάζεται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών; Ή μόνο για τα €6 δις.;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: θα αφορά όλα τα δάνεια. ∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Συγνώμη, κύριε Υπουργέ, το ίδιο πράγμα αν το κάνουμε έτσι λίγο πιο
μπακαλίστικα, διότι μόνο έτσι καταλαβαίνω εγώ. Η διαφορά, αν κατάλαβα καλά, κύριε
Πρόεδρε, είναι ότι για τα €10 δις., ή τα €5 δις. ή κάπου εκεί, αν θα τα δώσουν
κατευθείαν στην τράπεζα ή αν θα μας τα δώσουν να τους τα δώσουμε... ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιο θέμα. ΣΤ,
ΕΥΑΓΟΡΟΥ:
Έχουν ξεκαθαρίσει ότι δε θα τα δώσουν. Μακάρι να τα έδιναν. Θα ήταν ευχής
έργο. Αρα, πάνω μας εκείνο που μπαίνει είναι η εξυπηρέτηση της αποπληρωμής του
χρέους. ∆ηλαδή, εννά έχουμεν τόκους πάνω στο δάνειο που εννά μας κάμουν τζιαι για τις
τράπεζες. Ασχετα είντα που να κάμουμεν εμείς με τις τράπεζες ύστερα. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Θα υπολογισθεί το ποσό το οποίο θα διατεθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών. ΣΤ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ:
Το ποσό εξυπηρέτησης του δανείου είναι για σκοπούς... Α.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Αν μου επιτρέπετε... ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 22

Ορίστε. Α.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Πέρα από τα νούμερα κτΛ., εδώ υπάρχει και ένα πολιτικό ζήτημα. Η τρόικα, με όσα
τεχνοκρατικά έχει καταθέσει ο υπουργός, δεν είναι διατεθειμένη να επεκτείνει το
πρόγραμμα για να καλυφθεί το ρωσικό δάνειο. Και βάζει προϋπόθεση: «Αν θα
συζητήσω την επιμήκυνση, πρέπει να αλλάξετε τους όρους του ρωσικού δανείου». ∆εν

είναι διατεθειμένη η τρόικα να κάμει 100%... Γ. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ:
Των €2,5 δις. Τ.
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ:
Σε ποιο σημείο διαφοροποιούνται οι όροι του δανείου; Α.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Περίμενε, να εξηγήσω. Πολιτικά, λέει η τρόικα: «Μη νομίζετε ότι εννά 'ρτω εγώ
μέσα να σας δώσω λεφτά για να ξοφλήσετε το ρωσικό δάνειο!». ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Πολύ σωστά. Α.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Πολιτικά, αυτή είναι η πεμπτουσία. Τεχνοκρατικά, είπεν το ο υπουργός. Πολιτικά,
αυτό είναι το μήνυμα. Αλλά αυτό εμένα με βάλλει σε υποψίες! Γιατί το κάμνουν αυτό;
∆ιότι ενδέχεται -και έρχομαι σε οικονομική ανάλυση- εάν τα ττοσά των τραπεζών μας
μαζί με τις ανάγκες του δημοσίου θα ξεπεράσουν τα €7 δις, €8 δις -που φαίνεται εκ των
πραγμάτων ότι εννά τα ξεπεράσουμε- ε, δεν αποκλείω να ξυπνήσουμε μια καλή ττρωία
και να τεθεί επί του τραπεζιού και θέμα κουρέματος. Γι' αυτό και θέλουν να κρατούν το
ρωσικό δάνειο μακριά από τούτο το πακέτο. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

23

Βεβαίως θα μας δοθεί η ευκαιρία και την Παρασκευή να τα συζητήσουμε αυτά.
∆ιότι, για να είμαστε έτσι ακριβείς, η σημερινή σύσκεψη γίνεται κυρίως για τα
διαδικαστικά σημεία, τα συνταγματικά, αν θέλετε, ζητήματα που αφορούν στην κατάθεση
του προϋπολογισμού και στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Όμως δικαίως ετέθησαν
και αυτά τα θέματα. Αρα, υπάρχει ένα ερώτημα: Αν υπάρχει μια συναίνεση, ας πούμε βεβαίως έντζιε χρειάζεται, αλλά...- ό,τι 20 του μηνός ή το αργότερο 21 ή 22 θα κατατεθεί
ο προϋπολογισμός. Αφορά ιδιαίτερα την επιτροπή Οικονομικών. ∆ηλαδή, έχετε τα
χρονικά περιθώρια γΓ αυτή την κατάθεση; Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Μα, για να είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν κατάλαβα πώς ακριβώς θέλετε να
εξετάσουμε τον προϋπολογισμό. ∆ιότι αντιλαμβάνομαι ένας από τους βασικούς όρους
που θέτει η τρόικα είναι ότι πρέπει να εγκριθεί ο προϋπολογισμός πρώτα 'πού την
τρόικα. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Όχι. Ν.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Πριν να μας πληρώσουν, θέλουν να εγκριθεί.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Α, πριν μας πληρώσουν, ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι η πληρωμή -μας το λεν και το
υιοθετούμε εμείς- αν πάμε 20 του μηνός... Και θα ήθελα να αναφερόμαστε πάντα στις 20
του μηνός, γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένα grace period, το οποίο εγώ γνωρίζω informally,
για δύο μέρες. Απλώς να αναφερόμαστε πάντα στις 20 του μηνός. Νιόβρη είναι η
ημερομηνία της συζήτησης στο Eurogroup. Από εκεί και πέρα, αν εγκριθεί στο
Eurogroup, τότε έχεις μίνιμουμ άλλες έξι βδομάδες για να προχωρήσεις στην εκταμίευση.
Εκταμίευση πράγματι δεν πρόκειται να γίνει, εκτός και αν υπάρχουν για
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conditions precedent, τα οποία πρέπει να ικανοποιήσεις. "Condition precedent" είναι
όπως αυτά που είπατε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι πρέπει να εγκρίνεις τον
προϋπολογισμό.
Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Εμείς θεωρούμε όμως... Αντιλαμβάνομαι ότι πιεζόμαστε και άρα θέλουμε το
συντομότερο δυνατόν να έχουμε την αποπληρωμή της δόσης. ∆εν ξέρω αν αντέχουμε
να πάμε ως το ∆εκέβρη, αλλά... ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
∆εν έχουμε πρόβλημα, να σας πω και αυτό... Ν.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Πριν πάμε σε τούτο το κομμάτι, ο λόγος που το θέτω είναι ο εξής: Έχουμε δύο
σενάρια είτε θα έχουμε συμφωνημένο μνημόνιο μέχρι το Νιόβρη είτε δε θα έχουμε. Α.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
20 του Οκτώβρη.
Γ. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ:
Του Οκτώβρη. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Νιόβρη είναι το...
Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Το Νιόβρη είναι η συζήτηση του Eurogroup. Εντάξει, πέστε ότι θα έχουμε την
κατάθεση του προϋπολογισμού 20 του Οκτώβρη. Τζιαι εμείς, όπως μας είχατε πει,
θέλετε να έχετε ένα συμφωνημένο μνημόνιο μέχρι τις 20 του Οκτώβρη, έτσι ώστε να
πάτε στο Eurogroup, να το συζητήσετε 12 του Νιόβρη. Άρα, να πιάσουμε πρώτα το
σενάριο ότι εννά έχουμε συμφωνημένο μνημόνιο 20 του Οκτώβρη. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

25

Για να συζητηθεί στις 12. Ν.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Ε, για να έχουμε συμφωνημένο μνημόνιο, υπολογίζω ότι θα έχουμε τζιαι
συμφωνημένα μέτρα τζιαι θα πρέπει να είναι τζιαι συμφωνημένος, εγκρι μένος ο
προϋπολογισμός 'πού την τρόικα. Άρα, εμείς τι θα κάμουμε; ∆ηλαδή, εννά πάμε να
ελέγξουμε τον προϋπολογισμό που θα έσιει ήδη εγκρίνει η τρόικα; ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Όχι. Η τρόικα απλώς θα κάμει ένα review. Μέχρι τις 20 του μηνός θα κάμει ένα
review του προϋπολογισμού, δε θα εγκρίνει τίποτε. Στις 12 του μηνός πάει στο
Eurogroup και το Eurogroup έρχεται και λέει ότι «αυτά που μου παρουσιάσατε ότι
συμφωνήσατε οι δύο πλευρές»... Και δεν είναι απαραίτητα και υπογραμμένα και
συμφωνημένα με στάμπες και βούλλες και τα πάντα, αλλά να είναι συμφωνημένα με
exchange αλληλογραφίας. Παρουσιάζεται στο Eurogroup. Ας υποθέσουμε ότι εγκρίνεται
στο Eurogroup. Και εκεί είναι που αρχίζουν και βάλλουν -υπάρχουν μέσα και στο
μνημόνιο- conditions precedent. ∆ηλαδή δεν πρόκειται... «Εσυμφωνήσαμέν τα όλα, αλλά
δεν πρόκειται να πάρετε cent, αν δεν κάμετε το άλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον», τα
οποία είναι preconditions για να αποσύρεις χρήματα. Σε εκείνο το σημείο είναι θέμα
αλληλογραφίας και συμφωνίας. Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Αντιλαμβάνομαι ότι οι προϋποθέσεις τούτες, κύριε υπουργέ, θα είναι να
ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό... ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Του 2013. Ν.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
...μετά τα μέτρα του 2012 και του 2013 στον προϋπολογισμό του 2013...
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Και κάποιες νομοθεσίες. Κάποιες. Ν.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
...και κάποιες νομοθεσίες και να έχουμε υπογραμμένο μνημόνιο, για να μας
δώσουν λεφτά. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Μάλιστα. Ν.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Εμείς, το χρονοδιάγραμμα μας που έχουμε μπροστά μας ποιο είναι; ∆ηλαδή, πότε
θέλουμε

να

μας

δώσουν

λεφτά;

Πότε

θέλουμε

να

έχουμε

ψηφισμένο

τον

προϋπολογισμό, ψηφισμένα τούτα ούλλα τα μέτρα; Επειδή, αν πρέπει να τα έχουμε το
Νιόβρη, αλλιώς εννά λειτουργήσουμε. Αν πρέπει να τα έχουμε το ∆εκέμβρη, αλλιώς θα
λειτουργήσουμε, τζιαι αν έν' το Γενάρη, αλλιώς θα λειτουργήσουμε. Έν' γι' αυτό που
ρωτώ τζιαι προσπαθώ να καταλάβω. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Εκείνοι, αν τα χρονοδιαγράμματα που σας έχω αναφέρει προηγουμένως
τηρηθούν, 12 του Νιόβρη, απ' εκεί και πέρα σου λέει ότι «θέλω μίνιμουμ έξι
εβδομάδες». Και έξι εβδομάδες είναι 19, 26, 3 του ∆εκέβρη, 10, 17 και 24. ∆.
ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Γενάρη. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
24 του ∆εκέβρη είναι η πρώτη ημερομηνία, technically, από όλες τις ημερομηνίες,
που θα μπορούσες να τραβήσεις χρήματα. 24 του ∆εκέβρη θα μπορούσες. Ν.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Εμείς αντέχουμε;

27

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
θα μπορούσε, αν περάσει τζιαι από την τρόικα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Πριν να εκπνεύσει το 2012. Ν.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Αντέχουμε να πάμε ως το Γενάρη;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Αν περάσει και από την τρόικα, αλλά είναι ενσωματωμένο μέσα στα
χρονοδιαγράμματα τα δικά τους, στις έξι βδομάδες. Είναι ενσωματωμένο. Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ:
Αντέχουμε, κύριε υπουργέ -ρωτά τζιαι ο κ. Παπαδόπουλος- μέχρι 24 του ∆εκέβρη;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Η απάντηση είναι ότι, αν συμφωνήσουμε -και η εμπειρία, μας λεν οι ίδιοι, «αν
συμφωνήσετε και υπάρχει συμφωνία»- η πιο crucial ημερομηνία είναι 12 του Νιόβρη,
«τότε από τη στιγμή εκείνη που περνά από το Eurogroup δεν έχετε πρόβλημα». Εμείς
λέμε εσωτερικά -και σας το λέω εδώ, το έχω πει και δημοσίως- ότι με πολλές πολλές
προσπάθειες μπορούμε να κρατήσουμε τα δημοσιονομικά άψογα και χωρίς περικοπές,
δηλαδή να μη φτάσουμε στο σημείο που δεν πληρώνω κάποιον. Τουναντίον -και με τη
νομοθεσία που εσείς έχετε περάσει- έχουμε υποχρέωση να πληρώνουμε τον κάθε έναν από τις 27 Ιουλίου- μέσα στις τριάντα μέρες από την ημέρα που είναι due το τιμολόγιο
του να πληρώνεται, ή εξήντα μέρες, αν είναι θέμα παροχής υπηρεσιών υγείας.
Μπορούμε να το κρατήσουμε άνετα -όχι τόσο άνετα, αλλά μέσα στο πρόγραμμα μας το
οποίο έχουμε καταρτίσει- μέχρι τις 12 του Νιόβρη. Από εκεί και πέρα έχεις το τέλος του
Νιόβρη, που πρέπει να το διευθετήσεις, αν θα πάμε, αλλά.... ∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
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Ε, πώς θα το διευθετήσεις;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
...και πάλι θα μπορούσα να σας πω, θα μπορούσαμε να το κάμουμε.

Θα είναι

πολύ πιο εύκολο μάλιστα, πολύ πιο εύκολο, εάν έχουμε την έγκριση του Eurogroup στις
12 του Νιόβρη. Εκείνο στο οποίο θα δυσκολευτούμε, πραγματικά θα δυσκολευτούμε...
ΣΤ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ:
Ναι, αλλά η έγκριση συνεπάγεται τζιαι εκταμίευση;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Οχι, όχι. Είπα, εκταμίευση, πιστεύω, με τα δεδομένα όπως έχουμε, όχι πριν τις 24
του ∆εκέβρη. Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ:
Υπουργέ μου, έχετε αφήσει έτσι μια απορία, έν' γΓ αυτό που ρωτούμε όλοι. Σωστά
έχετε πει, αν 12 του Νιόβρη το Eurogroup εγκρίνει το μνημόνιο. Εντάξει; ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Μάλιστα.
Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ:
Έχετε πει ότι σε έξι εβδομάδες θα εκταμιευθούν λεφτά.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
24 του ∆εκέβρη. Γ.
ΒΑΡΝΑΒΑ:
Αντέχει η οικονομία μας να κάμει άνετα τις πληρωμές μέχρι 12 Νοεμβρίου, είπατε.
30 του Νιόβρη, όπου θα πρέπει να υπάρξουν οι πληρωμές συντάξεων/μισθοδοσίας, τι
κάμνουμε εκεί; ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
∆εν έχουμε πρόβλημα, σας λέω. Σας λέω...
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Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Αν θα υπογραφεί μνημόνιο, δεν έχει πρόβλημα.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Όχι. Και να μην υπογραφεί μνημόνιο... Α.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Αν συμφωνηθεί.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Και να μην υπογραφτεί, σας το λέω. Έχουμε κάποιες δυσκολίες, διότι αυτή τη
στιγμή οι δυσκολίες που έχουμε είναι ότι πάμε σε ένα... Να πω συγκεκριμένα, εφόσον
όλα είναι off the record εδώ... ∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Off the record, με πρακτικά.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Εντάξει, τα πρακτικά δε μας ανησυχούν, αλλά δε θα βγούμε έξω και να τα
δημοσιεύουμε, διότι... Και σας εξηγώ τις δυσκολίες που δημιουργούνται. Ότι, βγαίνεις έξω
και πάεις σε έναν τραπεζίτη και του λέεις: «Κοίταξε, είμαι στη διαδικασία»... Και είναι
σχεδόν όλοι ξένοι οι τραπεζίτες, by the way. Πάεις να τον δεις και του λέεις: «Κοίταξε,
είμαι στη διαδικασία, αιτήθηκα μνημόνιο, συμφωνήθηκε, είμαστε στη διαδικασία. Σε
ενοχλεί να συνεχίσεις να μου παρέχεις αυτές τις ευκολίες;». Η απάντηση τους συνήθως
είναι: «Όχι, αλλά, κοίταξε, σαν τραπεζίτης διατηρώ το δικαίωμα στο renewal date να
διαφοροποιήσω τη θέση μου, αν δεν είμαι ικανοποιημένος». ΓΓ αυτό το λόγο έχω κάποια
ερωτηματικά. Μέχρι στιγμής, πρέπει να τονίσω ότι όλοι οι τραπεζίτες που έχουμε -και
περιλαμβάνω και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Alpha Bank και την FBME και
όλες αυτές- και στη δύσκολη μας στιγμή, εγώ σας το λέω εντίμως, ήταν άψογοι. Ήταν
άψογοι. Και επομένως αν συνεχίσουμε...
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Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Τούτο ισχύει όμως για την αναχρηματοδότηση του χρέους μας. Έχει ζήτημα και
για τη ρευστότητα της κυβέρνησης όμως. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Μάλιστα. Ν.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Επομένως,

όταν

ρωτούμε

«αντέχουμε;»,

δε

ρωτούμε

μόνο

για

την

αναχρηματοδότηση του χρέους. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Όχι. Και τις πληρωμές μας όλες. ∆.
ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Και τις πληρωμές μας τέλος του Νιόβρη.
Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Εντάξει, μέχρι το Νιόβρη όμως.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Μπορεί να πάμε, σας λέω, νοουμένου... ∆ιότι, κανένας τραπεζίτης δεν έρχεται να
σου πει ότι «θα σου κάμω το Γενάρη, το Φεβράρη», ακόμα και το ∆εκέβρη. Κρατούν μια
στάση αναμονής, διότι κάθε φορά που θα σου δώσει €100 εκατομ. αναχρηματοδότησης,
εκείνος τα παίρνει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή τα έπαιρνε από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με κατάθεση του γραμματίου για να εξασφαλίσει
ρευστότητα. Από τον Ιούνιο και μετά, αυτοί οι κύριοι μας δίδουν χρηματοδότηση από τη
ρευστότητα τους. Γ. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ:
Από τη δική τους.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
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Από τη δική τους ρευστότητα. Επομένως είναι, πρώτον, εκτιμητέον...
Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Τούτη τη ρευστότητα που τους κάμνουμε, μετά μετακινούμε καταθέσεις των
ημικρατικών οργανισμών 'πού μιαν τράπεζα στην άλλην τζιαι βάλλουμεν πιο μέσα τζιαι
εννά στείλουμεν τζιαι την Τράπεζα Κύπρου στον ELA σε λίγες βδομάδες. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Στον; Α.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Θα ρίξουμε και την Τράπεζα Κύπρου, Πρόεδρε, στον Emergency Liquidity
Assistance. ∆ηλαδή, μιλούμε τώρα για τα δημοσιονομικά. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Νομίζω ότι τούτο δεν υπάρχει κίνδυνος ότι εμείς θα κάμουμε κάτι τέτοιο. Μιλούμε
για την Τράπεζα Κύπρου ότι δε χρειαζόμαστε τίποτε με την Τράπεζα Κύπρου αυτή τη
στιγμή. Επομένως... Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Ναι, αλλά παίρνουν/σηκώνουν οι ημικρατικοί οργανισμοί για να κάνουν rollover, η
Εθνική, ή κάποιος άλλος... ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Είναι πολύ μικρά τα ποσά όμως. Α.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
...πάει ο Πρόεδρος τζιαι λέει «έληξαν τούτα τα €50 εκατομ. 'πού την Τράπεζα
Κύπρου ή 'πού την Marfin, τζιαι παίρνω τα στην Εθνική» για να καλύψει τη ρευστότητα
που θα γίνει rollover. Αυτά δεν... ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Μα είναι πολύ μικρά τα ποσά όμως.

32

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Ναι, αλλά... ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
∆εν επηρεάζουν τη ρευστότητα.
Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
...εδώ πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι ασφυκτικά τα χρονοδιαγράμματα. ∆εν είναι
ίδιο αν θα κουτσοπεράσουμε μια-δυο βδομάδες, με το αν θα μπορέσουμε να
πληρώσουμε μισθούς. Έχουμε μία από τις τράπεζες μας, κύριε Πρόεδρε, που πέρα από
ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης, έχει αντλήσει και έφτασε στο κόκκινο, έχει αντλήσει €10 δις
από το ELA! Και παρανομεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το European Banking
Association, διότι είναι μία τράπεζα με αρνητικά κεφάλαια τα οποία εδανείστηκε από το
ευρωσύστημα €10 δις. Έντζιε έχουμεν περιθώρια! Τ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ:
Και βασικά αυτό το οποίο μας διατηρεί είναι η προσδοκία ότι θα συμφωνήσουμε. Α.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Επειδή εκκρεμεί ο μηχανισμός!
Τ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ:
Ναι, επειδή εκκρεμεί ο μηχανισμός.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Αρα, λοιπόν, σήμερα ο υπουργός μάς έχει ενημερώσει... Ν.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Έντζιε ξεκαθαρίσαμεν όμως πότε εννά ψηφιστεί ο προϋπολογισμός. ∆.
ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Εγώ δεν εκατάλαβα πότε εννά να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Γ.
ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ:

33

Το πότε πρέπει να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός δε μας είπατε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Απαντά ο υπουργός ότι έχουμε. Εγώ έτσι έχω καταλάβει.
∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Πότε πρέπει να ψηφιστεί; Για να καταλάβουμε.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ;
Θα το επαναλάβω. ∆ε θέλω να φύγω και να υπάρχει αμφιβολία ή ότι εγώ αρνήθηκα
να απαντήσω στην ερώτηση που εσείς θέλατε να απαντήσω. Μπορούμε να κρατήσουμε
τη ρευστότητα μας, την ταμειακή μας κατάσταση όπως στέκει σήμερα, και είναι
συμφωνημένη σήμερα. Εντάξει, συνεχώς συμβαίνουν κάθε μέρα διάφορες καταστάσεις,
αλλά δε με ανησυχεί. Είναι κάτι που μπορώ να διαχειριστώ μέχρι τις 12 του Νιόβρη που
είναι η σχετική ημερομηνία. Αν χρειαστεί όμως, έστω και αν δε συμφωνηθεί στις 12 του
Νιόβρη στο επίπεδο Eurogroup, πάλι μπορούμε να το διαχειριστούμε... ∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ;
Εκτιμάτε ότι εννά τα βκάλουμεν πέρα και τον Νιόβρη;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ;
Και τον Νιόβρη θα βκάλουμεν, με τις μισθοδοσίες. Τον Νιόβρη τον βγάζουμε με τις
μισθοδοσίες. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Το ∆εκέβρη;
∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Τον προϋπολογισμό πότε θα τον ψηφίσουμε, δεν εκατάλαβα.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
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Το ∆εκέβρη λέω ότι, αν χρειαστεί, θα δυσκολευτούμε. Λέω όμως ότι τίττοτε δεν
μπορεί να είναι απόλυτο. ∆εν μπορεί να προβλέψεις από τώρα, διότι οι τραπεζίτες μας,
κανένας τραπεζίτης, ούτε και τον καιρό που ήταν καλά τα πράματα εδεσμεύετο ο
τραπεζίτης ποτέ ότι θα σου δώσει χρηματοδότηση τρεις μήνες πριν. Απλώς λέω ότι είναι
διαχειρίσιμα. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ.
Άρα, η απάντηση είναι σαφής, ότι μέχρι τέλος του Νιόβρη δε θα υπάρξει
πρόβλημα. Για το ∆εκέβρη υπάρχει ερωτηματικό. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Ερωτηματικό. ∆.
ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Πότε ψηφίζουμε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
20 του μηνός γίνεται η κατάθεση του προϋπολογισμού; ∆.
ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Ως τις 10 εννά τον ψηφίσουμε, ας πούμε; Του Νιόβρη;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Πότε εννά τον ψηφίσουμε, είναι θέμα της βουλής. Γ.
ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ:
∆εν επηρεάζει τη διαδικασία, δηλαδή.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Μας ενημέρωσε ο υπουργός ότι θα καταθέσει τον προϋπολογισμό του κράτους στις
20 Οκτωβρίου. ∆εύτερον, ο προϋπολογισμός που θα κατατεθεί δε θα είναι υπό
αναθεώρηση πλέον, διότι θα έχει υπάρξει μέχρι τότε η συμφωνία επί του μνημονίου.
Έτσι;
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Ναι. ΣΤ.
ΕΥΑΓΟΡΟΥ:
Και θα ενσωματωθεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Χωρίς να σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάμει μια μικρή αλλαγή πάνω
στον προϋπολογισμό, όπως συνηθίζεται. Μπορεί κάποια μικρή αλλαγή να γίνει. Ν.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Μα, αν υπάρχει συμφωνία με την τρόικα, εννά αλλάξει τη συμφωνία η Βουλή 'πού
μόνη της; ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Όχι. Λέω, αν έρθει η κυβέρνηση στο τέλος του Νιόβρη να κάμει μια μικρή αλλαγή,
όπως μπορεί να γίνει συνήθως, δηλαδή γίνεται συνήθως... Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Τροποποιήσεις.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Εντάξει, δε θα είναι απόλυτες τροποποιήσεις...
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν, σας το λέω, μπορούν να γίνουν, δε θα
αλλάζουν την ουσία.

Αν αφαιρέσεις κάτι από το ένα κομμάτι και το βάλεις κάπου

αλλού... ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Τώρα, τα υπόλοιπα, την Παρασκευή.
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∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Κύριε Πρόεδρε...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Ναι. ∆.
ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Αν εκαταλάβετε εσείς, θέλω να μας πείτε πότε νομίζετε ότι πρέπει να βάλουμε την
ημερομηνία νια ψήφιση του προϋπολογισμού, που κάνουμε και τρεις ημέρες συζήτηση.
Πότε, ποια ημερομηνία; Και μέχρι πότε πρέπει να ψηφιστούν άλλες νομοθεσίες, που
αφορούν είτε το μνημόνιο είτε το 2012; ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, αν θέλετε σχόλια, εντάξει. ∆ιότι πρέπει να φύγω. Γ.
ΒΑΡΝΑΒΑ:
Πρόεδρε, στο ερώτημα του ∆ημήτρη. Αντιλαμβάνομαι ότι ο προϋπολογισμός του
2013, κύριε υπουργέ, θα έχει τα απαιτούμενα έσοδα του προϋπολογισμού. Εκείνα θα
βασίζονται πάνω στις νομοθεσίες, οι οποίες πρέπει να περάσουν. Θα πρέπει να
ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από την 1° του Γενάρη, αντιλαμβάνομαι. Αρα, τούτες οι
νομοθεσίες που είναι του 2013... ∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Κάποιες και το 2012, Γιώργο. Γ.
ΒΑΡΝΑΒΑ:
Για το 2012 το είπε ο υπουργός, ότι μέχρι τότε πρέπει να ψηφιστούν, μέχρι το τέλος
του χρόνου, μέχρι το τέλος του Οκτώβρη του 2012 πρέπει να ψηφιστούν. Αρα, αυτές
του 2013 πότε πρέπει να ψηφιστούν; ∆ηλαδή, ταυτόχρονα εννά συζητούμε
προϋπολογισμό τζιαι εννά συζητούμε τζιαι νομοθεσίες; ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
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Υποθέτω ότι οι διαδικασίες σας απαιτούν ότι θα είναι ψηφισμένα μέχρι τις 31
∆εκεμβρίου, νια να έχετε το Γενάρη... Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ:
Αρα, θα συζητούμε και νομοθεσίες και προϋπολογισμό ταυτόχρονα.
Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Κύριε Πρόεδρε...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Ο κ. Νεοφύτου.
Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Υπάρχει ένα θέμα που θα θέλαμε να το ξεκαθαρίσουμε, διότι, σε αυτό ro στάδιο που
βρισκόμαστε, οι τακτικισμοί μπορεί να είναι καταστροφικοί για την πορεία του τόπου.
Επειδή αφέθηκε ανοικτό το ενδεχόμενο μονομερώς η κυβέρνηση, χωρίς να συμφωνηθεί
με την τρόικα, να έρθει με πακέτο φορολογιών πριν τις 20 του Οκτώβρη, εμείς θέλουμε να
το ξεκαθαρίσουμε, σαν ομάδα του ∆ημοκρατικού Συναγερμού: Με την τρόικα στην
Κύπρο, εν εκκρεμότητι η τελική συμφωνία για σωτηρία της Κύπρου, τακτικές κινήσεις
εντυπωσιασμού, χωρίς να έχει συμφωνηθεί όλο το πακέτο, εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να
παίξουμε αυτό το παιχνίδι, και θα είναι καταστροφικό για τον τόπο. Εάν οποιεσδήποτε
σκέψεις έχει η κυβέρνηση και για τα θέματα φορολογίας θα μπουν στο τραπέζι και θα
συμφωνηθούν με την τρόικα και θα είναι στο πακέτο συνολικά, βεβαίως! Αλλά,
αποσπασματικά και προτού υπάρξει μια κατάληξη, θεωρώ ότι μπαίνουμε σε
τακτικισμούς, σε μία κατάσταση που κρεμόμαστε πάνω σε μια κλωστή! ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Εις προέκτασιν του ερωτήματος του κ. Νεοφύτου, προσθέτω το εξής:

Είναι

απαίτηση της τρόικα να υπάρξουν μεμονωμένα κάποια μέτρα, αποσπασματικά;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
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Όχι. Α.
ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Οχι! Συνολικά. Γι' αυτό και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, διότι είναι σημαντικό, για
να μην σκοτώσουμε την προσπάθεια της σωτηρίας της Κύπρου πάνω σε τακτικισμούς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Αν είναι η θέση όλων των πλευρών, να το διαβιβάσουμε προς την κυβέρνηση, ότι
πρέπει να έρθουν τα μέτρα όλα μαζί και όχι αποσπασματικά.
Ορίστε, ο κ. Παπαδόπουλος. Ν.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ θέλω κάτι να ξεκαθαρίσω, κύριε πρόεδρε, γιατί νομίζω έχω τζιαι καθήκον να το
ξεκαθαρίσω τζιαι ως πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών, επειδή σημειώνω την
αναφορά του υπουργού τζιαι εκτιμώ την ειλικρίνεια του ότι το ∆εκέμβριο θα
δυσκολευτούμε όπως πάμε. Πα να μην ε δυσκολευόμασταν το ∆εκέμβριο, θα
μπορούσαμε να εξετάσουμε την ψήφιση και του προϋπολογισμού και των μέτρων πριν
το Νιόβρη, για να μπορέσουμε να πάμε στο Eurogroup έτοιμοι τζιαι να μπορέσουμε να
έχουμε την εκταμίευση, ίσως τζιαι το ενωρίτερο δυνατό, που είναι οι 24 του ∆εκέβρη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Αν μπορούμε να το κάμουμε, είναι θέμα δικό μας.
Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Το θέτω, κύριε Πρόεδρε, επειδή αυτό μου είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όταν επισκέφθηκε τζιαι είδε την επιτροπή Οικονομικών. Ο άνθρωπος μού
είπε: «Εμείς σας εισηγούμαστε να ψηφίσετε τον προϋπολογισμό πιο νωρίς, για να
μπορούν να απελευθερωθούν τα λεφτά πιο νωρίς», ∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
20 του Νιόβρη, ας πούμε.
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Γ. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ:
Πριν το Eurogroup. Ν.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Αυτό που πάμε να κάμουμε, παίζουμε κορώνα-γράμματα με τη ρευστότητα τζιαι τη
στάση πληρωμών της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Το να πάμε κανονικά το ∆εκέβρη, εννοείτε, όπως κάθε χρόνο; Ν.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:
Πάμε τζιαι με την προσευχή ότι δε θα πάμε σε στάση πληρωμών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Αυτό είναι θέμα συναπόφασης δικής μας, να επιταχύνουμε την ψήφιση του
προϋπολογισμού. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ:
Κύριε Πρόεδρε, να προσθέσω κάτι. Αυτό το οποίο λέει ο Νικόλας έχει άμεση σχέση
και με την υπόθεση την οποία έκαμε ο Αβέρωφ. ∆ηλαδή, αν θα έρτουν πακέτο και τα
δύο, και τα νομοσχέδια τα οποία θα καλύπτουν το 2012, για να καλυφθούν ή τα €100
εκατομ. ή τα €200 εκατομ., πρέπει να υπάρχει χρόνος. Πότε θα ψηφιστούν τα
νομοσχέδια; Το ∆εκέβρη, για να εισπραχθούν τα €100 εκατομ. ή τα €200 εκατομ.;
Αποκλείεται να γίνει αυτό το πράμα. Πρέπει μετά το Eurogroup, που είναι στις 12 του
Νιόβρη, πρέπει να γίνουν και οι προϋπολογισμοί, να ψηφιστούν εντός του Νιόβρη το
αργότερο. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Έχει πει κάτι, βεβαίως, ο κ. υπουργός. Οτι οι έξι εβδομάδες θα τρέξουν, από της
εγκρίσεως, κατά κάποιο τρόπο, του μνημονίου από το Eurogroup. Έτσι; ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
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Σωστό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
∆ηλαδή, έστω τζιαι αν ψηφίσουμε ενωρίτερα τον προϋπολογισμό, αυτό δε θα
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκταμίευση. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ:
Επειδή έκαμα μία ερώτηση προηγουμένως, γιατί αυτή η διαφορά, το πέντε με το
δέκα, τι υπολογίζει η τρόικα που εμείς εν το υπολογίζουμε; Και το δεύτερο που θέλω να
μάθω, επειδή εδώ μιλούμε και για έγκριση όλων αυτών από τα κοινοβούλια, εάν δεν
εγκριθούν από κάποια κοινοβούλια -της Φινλανδίας, της Γερμανίας- τι θα γίνει; Τ.
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ:
Είπε ο υπουργός όμως ότι αυτό αποτελεί δέσμευση τρόπον τινά μέρος του
χρονοδιαγράμματος του δικού τους κοινοβουλίου. ∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
Εννά έχουμεν μόνο με δκυο-τρία κοινοβούλια δυσκολία.
Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ:
Εννά πληρωθούν. Εννά πιάσουμε τα ριάλλια, άσχετα αν δεν εγκριθούν.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Να απαντήσω το δεύτερο πρώτα.

Μια από τις εργασίες που υποχρεωτικώς

πρέπει να κάμουμε είναι ότι... ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Θα πρέπει να φύγω...
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Αν θέλετε να απαντήσω στην ερώτηση...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Βεβαίως. Απλώς, επειδή πρέπει να φύγω...
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Θα απαντήσω πολύ γρήγορα.

Η διαδικασία που χρειάζεται για να ττάει στα

κοινοβούλια τους είναι μια γνωστή διαδικασία και αυτό το χειρίζεται η ομάδα της τρόικα.
Πραγματικά έχει πολλή δουλειά να κάμουν οι ίδιοι. Γνωρίζω και εγώ τη διαδικασία, διότι
την έζησα σε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι η περίπτωση και της Ελλάδος και της
Ισπανίας. Μπορεί να γίνει. Θα υπάρξουν δυσκολίες. Για παράδειγμα, στην περίπτωση
της Φινλανδίας, είναι πολύ διαφορετική, και θέλουν για το κομμάτι που θα εγκρίνουν
εκείνοι -αν εγκρίνουν, παραδείγματος χάριν, €200 εκατομ.- θέλουν και εξασφάλιση.
∆ιαφορετική η διαδικασία στην περίπτωση τη δική τους, διαφορετική σε άλλες.

Οι

πληροφορίες που έχω και οι γνώσεις που έχω... Και ιδιαίτερα τούτες τις πέντε χώρες
που μας κυνηγούν άγρια, έκαμα επαφές με όλους τους πρέσβεις τους, με όλους τους
υπουργούς οικονομικών -τους οποίους είδα μια και δυο και τρεις φορές, συγκεκριμένακαι ακόμα και πιο ψηλά, μέχρι και τον πρωθυπουργό είδα σε κάποια. Πρέπει να σας
πω ότι τούτη η προσπάθεια είναι πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική. Και
όταν είχαμε το Eurogroup εδώ στη Λευκωσία, στις 14 του μηνός, η επιτυχία -δεν
βγαίνουμε έξω να πούμε τίποτα- αλλά η επιτυχία ήταν ότι κανένας από αυτές τις χώρες,
τις tough χώρες, δεν άνοιξε το στόμα του να πει λέξη επί των θεμάτων που εκείνοι
ανησυχούν. Και συνεχίζουμε την επαφή και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Φινλανδία, για
παράδειγμα, έκαμα τόσες πολλές επαφές μαζί τους, πιστεύω ότι θα βρούμε τη δομή
πώς θα τους χειριστούμε, στο κοινοβούλιο τους, για να τους βοηθήσουμε και να μας
βοηθήσουν και εκείνοι στο πέρασμα. Γίνεται πολλή δουλειά.
Σε ό,τι αφορά -και πολύ καλή η ερώτηση- το πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τόση
διαφορά μεταξύ πέντε που λέμε εμείς και δέκα που λεν εκείνοι.
σενάρια... ∆. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:

Μα, σε κάποια
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Ή δεκαπέντε που λεν κάποιοι άλλοι!
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Σε κάττοια σενάρια...
Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
Μέχρι και είκοσι!
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Όποιος θέλει ανοίγει το στόμα του και λέει μια κουβέντα! Είχα πει και δημοσίως, ο
τρόπος που σκέφτονται οι τροϊκανοί είναι πραγματικά εξωφρενικός. "Ερχονται και λεν,
παραδείγματος χάριν, ότι, «εσείς όλοι», ο δημόσιος τομέας της Κύπρου, που έχουν μια
δομή, λεν, «κοίταξε, αν έχει καθυστερήσει μια δόση», μια δόση ενός δανείου,
οποιοδήποτε δάνειο και να είναι, μια δόση, δύο μέρες, για σκοπούς κεφαλαίου
διαγράφουν το 50% του δανείου. Το 50% του δανείου! Και αν καθυστερήσεις 32 μέρες...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Εκτός κι αν εκταμιεύσουν χρήματα να μας δώσουν, εννοείτε;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Όχι, σου λεν ότι χρειάζεσαι περισσότερο κεφάλαιο. Και μετά πάεις στο δεύτερο
κομμάτι και σου Λεν; «Αν έχει καθυστερημένες 32 μέρες, θέλω ολόκληρο το δάνειο να το
εντάξεις στην κατηγορία της ανσκεφαλαιοποίησης». ΣΤ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ:
'Εν' τα κριτήρια τους τέτοια.
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Τα κριτήρια τους είναι πολύ πολύ αυστηρά.
Τ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ:
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Για να το συνδέσω με εκείνο που είπε ο κ. Παπαδόπουλος για την ψήφιση του
προϋπολογισμού, που θα ήταν ιδανικό για τη δική μας οικονομία, για να μη ζούμε στο
καθεστώς της αβεβαιότητος, θα πρέπει προηγουμένως να έχει συμφωνηθεί το όλο
πακέτο. Έτσι; Συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων... ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Να κάμω μια διευκρίνιση, αν μπορώ, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Επειδή ο κ.
Αβέρωφ είχε πει ότι πρέπει να δούμε ολόκληρο το πακέτο, ναι, ολόκληρο το πακέτο,
αυτός είναι ο στόχος, στις 20 του μηνός. Μπορεί να σας ζητήσουμε όμως ένα-δύο
πράματα, μπορεί και τρία. Παράκληση θα είναι να τα ψηφίσετε. Και θα είναι εύκολα,
πιστεύω, τούτα τα κομμάτια που έχω υπόψη μου να τα ψηφίσετε και μπορούν να
σταθούν από μόνα τους, γιατί αφορούν μόνο το 2012, να τα ψηφίσετε μέχρι τις 31 του
Οκτώβρη,

(Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση).
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