Δηλώσεις Υπουργού Οικονομικών μετά τη συνάντηση με οικονομικά επιτελεία
κοινοβουλευτικών κομμάτων, 12/03/20
Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης πραγματοποίησε, σήμερα, σύσκεψη με
τα οικονομικά επιτελεία των κοινοβουλευτικών κομμάτων, στην παρουσία και της
Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, με
θέμα τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην οικονομία και τη λήψη μέτρων.
Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε:
«Σήμερα είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση με τα οικονομικά επιτελεία όλων των
κοινοβουλευτικών κομμάτων. Σίγουρα πρόκειται για μια εξελισσόμενη παγκόσμια κρίση, η
οποία μετεξελίσσεται και σε οικονομική κρίση. Η οικονομία της Κύπρου, φυσικά και δεν θα
μπορούσε να μείνει αλώβητη από αυτή την κρίση. Το ακριβές πλήγμα στην οικονομία είναι
αδύνατο να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. Αυτό που προέχει, είναι σίγουρα η δημόσια
υγεία. Έχοντας τα νέα δεδομένα ενώπιον μας, σε συντονισμό με τα μέτρα τα οποία άρχισαν
να λαμβάνονται για διασφάλιση της δημόσιας υγείας και περιορισμού της εξάπλωσης της
νόσου, η κυβέρνηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας ενός πολύ σημαντικού
πακέτου δημοσιονομικής στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Ενός πακέτου
στήριξης που στοχεύει στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, του επιπέδου των απολαβών
των εργαζομένων που θα επηρεαστούν. Στοχεύει σε μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν τον
επιχειρηματικό τομέα μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων και παροχής
κρατικής ενίσχυσης στις περιπτώσεις που πλήττονται επιχειρήσεις.
Θέλω να ευχαριστήσω τα κόμματα για την πολύ εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε,
αλλά και για την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων. Προτάσεων, οι οποίες σε γενικές
γραμμές μας βρίσκουν σύμφωνους, αλλά θα τις αξιολογήσουμε και θα τις εξετάσουμε τις
επόμενες μέρες ούτως ώστε να περιληφθούν σε αυτό το συνολικό πακέτο δημοσιονομικής
στήριξης το οποίο και κοστολογείται.
Θέλω να διαβεβαιώσω ότι παρά το ότι πρόκειται αναμφίβολα για μια σοβαρή, απρόβλεπτη
και υπό εξέλιξη κατάσταση, η μέχρι τώρα συνετή δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης,
μας επιτρέπει να επέμβουμε, να παρέμβουμε και να δώσουμε την απαραίτητη στήριξη
στους συμπολίτες μας το επόμενο διάστημα, μέχρι την εξομάλυνση της κατάστασης. Αυτός,
άλλωστε, είναι και ο λόγος άσκησης μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, για να
μπορούμε όντως να βοηθήσουμε την ώρα της κρίσης.
Η δική μου έκκληση, είναι να μην επικρατήσει πανικός είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
είτε στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης και ότι μαζί, συλλογικά, όπως αποδεικνύεται και
από τη σημερινή συνάντηση αλλά και από τις χθεσινές συναντήσεις με τους κοινωνικούς
εταίρους, μπορούμε να διαχειριστούμε την κρίση. Η κυβέρνηση δρα συντεταγμένα, με τη
συνάδελφο Υπουργό Εργασίας είμαστε σε πλήρη συνεννόηση, ούτως ώστε να συνάδουν τα
εργασιακά θέματα και τα θέματα των θέσεων εργασίας με την ευρύτερη πολιτική που
στοχεύουμε και τις επόμενες μέρες θα εξαγγείλουμε τα συγκεκριμένα μέτρα», ανέφερε ο κ.
Πετρίδης.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Υπουργός Οικονομικών διευκρίνισε ότι ενδεχομένως να
χρειαστεί και συμπληρωματικός προϋπολογισμός. «Σίγουρα, θα υπάρχει σημαντική
δημοσιονομική επίπτωση, όχι μόνο από τα μέτρα στήριξης τα οποία θα ληφθούν μέσω του
δημοσιονομικού πακέτου στήριξης αλλά και από την εκτιμώμενη απώλεια των δημοσίων

εσόδων που θα προκύψει στο μεσοπρόθεσμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρχει
σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και ο ρυθμός ανάπτυξης θα
επηρεαστεί. Θέλω, όμως, να επαναλάβω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ασκήσει μια
συνετή οικονομική πολιτική, μια συνετή δημοσιονομική πολιτική για να μπορούμε να
παρέμβουμε με τον καλύτερο τρόπο την ώρα της κρίσης. Εάν αυτό έχει συνέπειες στη
μείωση του δημοσίου χρέους; Ενδεχομένως κάποιες να έχει, αλλά ακόμη η κατάσταση
παγκοσμίως και ειδικά στην Ευρώπη, χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαιότητα. Αυτή η
μεγάλη αβεβαιότητα, είτε αφορά την εξάπλωση του ιού είτε αφορά τις οικονομικές
συνέπειες, σίγουρα δεν μας επιτρέπει να κάνουμε ακριβείς προβλέψεις. Το σίγουρο είναι
ότι ναι, τα οικονομικά δεδομένα επηρεάζονται, όμως είναι σίγουρο ότι τα οικονομικά
δεδομένα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και στις προσδοκίες. Είναι γι’ αυτό που και εγώ και
η συνάδελφος Υπουργός έχουμε κάνει έκκληση να μην επικρατήσει πανικός και ότι
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση και να εξέλθουμε, όχι αλώβητοι- θα
λαβωθεί η οικονομία- αλλά να εξέλθουμε δυνατοί από αυτή την κρίση» κατέληξε ο κ.
Πετρίδης.
Στις δικές της δηλώσεις η Υπουργός Εργασίας κα Ζέτα Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι «η δέσμη
μέτρων θα αφορά και την προστασία των εργαζομένων, τις προσπάθειες της κυβέρνησης
ώστε να μην αυξηθεί η ανεργία και την προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Λαμβάνονται όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να μελετηθούν, είμαστε στο τελικό στάδιο για
την ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων η οποία θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών
αλλά εκείνο που θέλω να σημειώσω είναι ότι μέλημά μας θα είναι και η προστασία των
εργαζομένων, και των ευάλωτων ομάδων έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε
αυτές τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν σήμερα χωρίς πανικό, αλλά με ένα δομημένο
διάλογο και με τους κοινωνικούς εταίρους, έτσι ώστε να καταλήξουμε στις ορθές
εισηγήσεις και αποφάσεις» ανέφερε.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου, η Υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι «ένα από τα μέτρα τα
οποία θα περιλαμβάνει η δέσμη αυτή των μέτρων είναι ουσιαστικά πώς θα καλυφθούν οι
άδειες των γονιών οι οποίοι δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον τώρα που τα σχολεία
είναι κλειστά. Ήδη ένα από τα θέματα τα οποία θα αποφασισθεί σύντομα είναι και αυτό»
κατέληξε η κα Υπουργός.
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