Δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών στο «Πρωινό Δρομολόγιο» του ΡΙΚ για τα μέτρα
αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας
Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης απάντησε σήμερα το πρωί σε
ερωτήσεις δημοσιογράφου, στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ, για το θέμα του δημοσιονομικού
πακέτου και του Νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων εξαιτίας
της πανδημίας.
Το πλήρες κείμενο των ερωταπαντήσεων έχει ως ακολούθως:
Ερώτηση: Έχουμε μπει στη συζήτηση ήδη με τον κύριο Τσακκή, ρευστότητα – ρευστότητα
γιατί δεν έχουν οξυγόνο οι επιχειρήσεις τι κάνουμε;
Απάντηση: Πρέπει να πω ότι αυτό που βγαίνει έξω στην κοινωνία, είναι μια σύμπνοια, μια
συλλογική προσπάθεια της πολιτείας, του επιχειρηματικού κόσμου, των εργαζομένων, που
με τους εκπροσώπους τους μιλάμε συνέχεια, ούτως ώστε παρά τις δυσκολίες οι οποίες θα
υπάρξουν και αναφέρατε και στις ανταποκρίσεις σας κάποιες, να περάσουμε επιτυχώς και
αυτή τη δεύτερη φάση. Να περάσουμε επιτυχώς αυτή τη δεύτερη φάση και με μια
οικονομική διαχείριση της όλης κατάστασης η οποία αναφέρεται σε όλους τους
οικονομικούς σχεδιασμούς μέχρι σήμερα. Ναι, υπάρχει θέμα ρευστότητας αυτή τη στιγμή
στην αγορά, όσο περνούν οι μέρες γίνεται όλο και πιο εμφανές, μιλάω και εγώ και με
κόσμο και με μικρούς καταστηματάρχες οι οποίοι ας πούμε θέλουν να φέρουν προμήθειες
από το εξωτερικό, θέλουν να πληρώσουν τους προμηθευτές τους και θέλουν να έχουν
πρόσβαση σε κάποιο είδος φτηνού δανεισμού ούτως ώστε να το πράξουν και είναι σε
αναμονή. Αν περιμένουμε πολλές μέρες τότε απλά θα υπάρχουν πάρα πολύ άσχημες
επιπτώσεις στην αγορά. Αλλά ο σκοπός είναι αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο να
καταθέσουμε την αναθεωρημένη μας πρόταση έχοντας υιοθετήσει και προτάσεις
κομμάτων οι οποίες όμως μένουν στην φιλοσοφία, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και είναι
πρακτικά εφαρμόσιμες, ούτως ώστε να δώσουμε και αυτό το εργαλείο στην αγορά.
Ερώτηση: Επειδή μιλούσαμε χθες με τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο και επειδή είναι
κρίσιμο ζήτημα η στάση του Δημοκρατικού Κόμματος. Μας έλεγε ότι σε ό,τι αφορά την
εγγυημένη δανειοδότηση επιμένουν στον τρόπο ελέγχου και σ’ ό,τι αφορά τις μικρές
επιχειρήσεις επιμένουν στον απευθείας όχι δανεισμό, επιδότηση του κράτους προς τις
επιχειρήσεις είναι μέσα σε αυτή τη λογική που αναφέρεστε που έχετε υπόψη σας εσείς;
Απάντηση: Αυτή η λογική είναι εκείνη που υιοθετήσαμε εξ’ αρχής. Το δημοσιονομικό μας
πακέτο το οποίο επιχορηγεί ένα τεράστιο μέρος του μισθολογίου των επιχειρήσεων είναι
και βοήθεια προς τις επιχειρήσεις και όπως είπα από την αρχή το δημοσιονομικό πακέτο
αναθεωρείται. Αναθεωρείται ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε στιγμής. Ναι υπάρχει και
αυτό το ενδεχόμενο, πώς μπορούμε τώρα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε ενώπιον μας να
στηρίξουμε με ένα διαφορετικό τρόπο, με δημοσιονομικά μέσα τις μικρές επιχειρήσεις
χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι είναι προς αντικατάσταση το όπλο της ρευστότητας. Δεν
θα στερήσουμε το όπλο της ρευστότητας δηλαδή του φτηνού δανεισμού από τις μικρές
επιχειρήσεις ούτε μπορεί να το αντικαταστήσουμε με απευθείας επιδότηση του κράτους.
Ερώτηση: Πως θα γίνει απευθείας επιδότηση του κράτους σε επιχειρήσεις αυτό το
καταλάβαμε μέσω της μισθοδοσίας γιατί και αυτό επιδότηση είναι των επιχειρήσεων.
Αναλαμβάνει μέρος του μισθού των εργαζομένων που δεν μπορούσε να τους πληρώσει η
επιχείρηση.
Απάντηση: Το θέμα της απευθείας στήριξης για κάποια λειτουργικά έξοδα των μικρών
επιχειρήσεων είναι κάτι το οποίο επεξεργαζόμαστε με βάση τα νέα δημοσιονομικά
δεδομένα.

Ερώτηση: Είναι επιτρεπτό αυτό με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τις αρχές;
Απάντηση: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κύρια πολιτική η οποία έχει υιοθετηθεί είναι να
επιτρέψουν χαλαρώσεις οι οποίες λένε κοιτάξτε δεν μπορούσατε να στηρίξετε τις
επιχειρήσεις μέσων κειμένων δανείων κι αυτό γιατί θα ήταν κρατική ενίσχυση η οποία θα
έφερνε αθέμιτο ανταγωνισμό. Δεν μπορείτε να στηρίξετε τις επιχειρήσεις με χορηγία γιατί
αυτό θα ήταν απευθείας επιδότηση. Άρα χαλάρωσαν αυτά τα κριτήρια και αυτό που μας
είπαν είναι αν έχετε λεφτά προς αυτή την κατεύθυνση δώστε τα και πρέπει να πω ότι
επικρατεί και μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή, ότι αυτού του είδους οι
χαλαρώσεις ευνοούν πολύ περισσότερο τις πιο πλούσιες χώρες και ενδεχομένως να
επιφέρουν και αθέμιτο ανταγωνισμό επειδή σου λέει αν έχεις δώσε.
Ερώτηση: Ποιος έχει, ποιοι έχουν;
Απάντηση: Κάποιες χώρες έχουν πολύ περισσότερα από κάποιες άλλες.
Ερώτηση: Επομένως, που καταλήγουμε;
Απάντηση: Επομένως κυρία Βρεττού, ναι βλέπουμε και αυτό το θέμα, εννοώ και τις
απευθείας επιδοτήσεις, και τις επόμενες στα πλαίσια πάντοτε των δυνατοτήτων μας, αλλά
επαναλαμβάνω δεν είναι προς αντικατάσταση, δεν είναι προς αντικατάσταση του όπλου
της ρευστότητας, του όπλου του εγγυημένου δανεισμού. Είναι μια ενίσχυση, η οποία
σύμφωνα με τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, στοχευμένοι αυτή τη φορά σε αυτούς
τους πολύ μικρούς, τους οποίους θα δούμε τις επόμενες μέρες και με βάση και τις
δυνάμεις μας. Δεν ξέραμε ας πούμε πως θα πάει ο πρώτος μήνας. Τώρα έχουμε τα
δεδομένα ενώπιον μας για το πρώτο μήνα και όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά και όσον
αφορά τις ανάγκες περισσότερο της αγοράς, πόσες αιτήσεις έγιναν, τι έχουμε
εξοικονομήσει από άλλα λειτουργικά έξοδα του δημοσίου ούτως ώστε να μπορούμε να
στηρίξουμε την αγορά. Πρόκειται για την μεγαλύτερη δημοσιονομική παρέμβαση που έγινε
ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία, αυτή που γίνεται αυτούς τους τελευταίους δύο μήνες,
έτσι θα συνεχίσουμε, αλλά στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας.
Ερώτηση: Λοιπόν, πέραν αυτών που γίνονται με τις επιδοτήσεις των επιχειρήσεων, βεβαίως
των επιδομάτων των μισθών κτλ, πάει Νομοσχέδιο για τη δανειοδότηση με εγγυήσεις του
Κράτους, το οποίο είναι διαφορετικό από το προηγούμενο;
Απάντηση: Το Νομοσχέδιο είναι αρκετά διαφορετικό και έχουν ενσωματωθεί και οι
πλείστες απαιτήσεις των κομμάτων.
Ερώτηση: Θέλετε να μας πείτε σε τι διαφέρει;
Απάντηση: Ναι πρέπει να πω ότι έχει ας πούμε μπει όριο όσον αφορά τις μεγάλες
επιχειρήσεις, όσον αφορά τις μικρές, όσον αφορά τις μεσαίες, δηλαδή θα είναι τόσο οι
εγγυήσεις για τις μικρές, τόσο για τις μεσαίες ούτως ώστε να υπάρχει μια ισοβαρής
κατανομή και να μην αδικηθούν κάποιοι συγκεκριμένοι τομείς του πληθυσμού. Μπαίνει
στον Νόμο, ούτως ώστε να υπάρχει και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, το ποσοστό που θα
εγγυάται το Κράτος ή θα εγγυάται η Τράπεζα.
Ερώτηση: 70 – 30; Παραμένει το 70 – 30;
Απάντηση: Μπορεί να διαφοροποιηθεί κάπως όσον αφορά τις πιο μικρές
επιχειρήσεις. Και αυτό ήταν μια απαίτηση κάποιων κομμάτων, δηλαδή προσπαθούμε να
ενσωματώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν μάλλον αύριο,
μεθαύριο.
Ερώτηση: Και εκτός από αυτό είναι και η απευθείας επιδότηση των επιχειρήσεων με ένα
ποσό, πόσο; 250 – 300 εκατομμύρια;

Απάντηση: Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή κάτι, θα τα ανακοινώσουμε αύριο.
Ερώτηση: Επειδή είπε ένα νούμερο χθες ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, το οποίο δεν
έχω σημειώσει, ούτε έχω συγκρατήσει κάπου εκεί ήτανε. Ως εισήγηση του Δημοκρατικού
Κόμματος, αυτή ήταν η εισήγηση για να δω αν συμπίπτει.
Απάντηση: Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ την εποικοδομητική στάση των Κομμάτων και ειδικά του
Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο και το 2013 συνεργάστηκε με την Κυβέρνηση ούτως
ώστε να μπορέσουμε να εξέλθουμε και να βρούμε αυτές τις πλειοψηφίες, ούτως ώστε
εξέλθουμε της κρίσης. Κάτι παρόμοιο γίνεται και θέλω να πιστεύω ότι γίνεται και σε μια
πιο βαθιά κρίση και πιο απρόβλεπτη κρίση από το 2013, που είναι η κρίση του 2020 η κρίση
του κορωνοϊού. Από εκεί και πέρα εισηγήσεις παίρνουμε από πάρα πολλούς αλλά πρέπει
να πω ότι για να υιοθετηθούν αυτές οι εισηγήσεις που παίρνουμε, είτε από συγκεκριμένες
ομάδες επιχειρηματιών, είτε από κάποιους πολιτικούς, είτε από οτιδήποτε άλλο, τότε πολύ
απλά να στοχοποιήσουμε την επόμενη μέρα, διότι όλες αυτές έχουν να κάνουν σχέδιο
αυξήστε το τάδε την τάδε δαπάνη ή μειώστε το τάδε φορολογικό έσοδο. Ωραία αυτές τις
εισηγήσεις μπορείτε και εσείς και εγώ να τις κάνουμε, να μην πληρώσει κανένα φόρο και
να κάνουμε δαπάνες των δεκάδων δισεκατομμυρίων, εντάξει ότι μπορούμε να κάνουμε το
κάνουμε αλλά στο πλαίσιο μιας ισοζυγισμένης και αξιόπιστης οικονομικής διαχείρισης γιατί
οι επιπτώσεις αν μείνουμε από καύσιμα, οι επιπτώσεις στο να γίνουν στάσεις πληρωμών
και να μην υπάρχει πλέον κράτος για να μπορεί να βοηθήσει θα είναι πολύ μεγαλύτερες και
τραγικές όσον αφορά την καθημερινότητα όλων μας.
Ερώτηση: Για το θέμα της επιδότησης ενοικίων τι μπορείτε να μας πείτε; Συζητά η
Κυβέρνηση ένα τέτοιο ενδεχόμενο ή είναι εκτός συζήτησης;
Απάντηση: Όχι, επιδότηση των ενοικίων δεν μπορεί να γίνει. Συγκεκριμένη επιδότηση των
ενοικίων δεν μπορεί να γίνει, δεν έχει γίνει σε καμιά άλλη χώρα, για πολύ απλούς λόγους,
πρώτα απ’ όλα γιατί δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα.
Ερώτηση: Μα άκουσα να λέγεται για την Ελλάδα για κάποιες επιχειρήσεις που είχαν
πληγεί.
Ερώτηση: Όχι, επιδότηση δεν έγινε στην Ελλάδα αυτό που έγινε στην Ελλάδα και ήταν το
μοναδικό και δεν ξέρω πως έγινε αυτό το πράγμα, ήταν η διά Νόμου μείωση κατά 40% των
ενοικίων στις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν πληγεί. Οι άλλες χώρες είτε προσπάθησαν μέσω
του όπλου της ρευστότητας ή κάποιας επιδότησης να βοηθήσουν στα λειτουργικά έξοδα
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του ενοικίου ή στο πολύ, αυτό που έχουν
κάνει είναι να γίνει η διά Νόμου αναστολή της καταβολής του ενοικίου για μια περίοδο
ενός ή δύο μηνών και κάποια αναδιάρθρωση δηλαδή σε ένα χρόνο να πληρωθούν τα
χρωστούμενα. Αυτό το έπραξαν περίπου πέντε με έξι χώρες από τις 7 ή 8 που πήραν μέτρα,
αλλά αύριο θα έχουμε και κάποιες συμπληρωματικές προτάσεις όσον αφορά τα ενοίκια,
στα πλαίσια και του νομικού μας συστήματος, αλλά αντιλαμβανόμενοι και τις δυσκολίες
στην αγορά, πρέπει να πω κυρία Βρεττού, ότι είναι γι’ αυτό που πρέπει να βλέπουμε την
οικονομική πολιτική σφαιρικά και ολιστικά, το ένα συμπληρώνει το άλλο. Ναι, μπορεί να
πάρεις ένα φθηνό δανεισμό για να αντέξεις ένα ενοίκιο ενός μήνα ή δύο μηνών, αν πάρεις
και μία, κάποιου είδους επιδότηση για τα λειτουργικά σου θα σε βοηθήσει ακόμα
περισσότερο, αν γίνει και ένας διακανονισμός με τον ιδιοκτήτη, πολλοί ιδιοκτήτες έκαναν
διακανονισμούς και κάνω έκκληση γι’ αυτό, και αν έρθει και το κράτος να βοηθήσει αυτόν
που θα κάνει τον διακανονισμό και είναι σ’ αυτό το επίπεδο στο οποίο εργαζόμαστε και
στοχεύουμε αυτή τη στιγμή, τότε αυτό το μίγμα των πολιτικών είναι που θα βοηθήσει
ουσιαστικά.
Ερώτηση: Αυτό ρωτώ αν έχουν αξιοποιήσει τις χαλαρώσεις και αν είμαστε ικανοποιημένοι
και αν θέλετε να κάνετε μια εκτίμηση. Να ρωτήσουμε τον Κεντρικό Τραπεζίτη;

Απάντηση: Δεν είμαι σε θέση να κάνω συνολική εκτίμηση. Παίρνουν και οι τράπεζες ένα
ρίσκο διότι σε περίπτωση που το δάνειο δεν μπορέσει να αποπληρωθεί, το 70% το εγγυάται
το κράτος.
Ερώτηση: Που είναι 30% τώρα. Που θα ξεκινήσει από 30 και μπορεί να πέσει και σε 10
κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά αυτά προέβλεπαν.
Απάντηση: Ναι, αλλά παίρνει ρίσκο η τράπεζα και η τράπεζα είναι αναγκασμένη να κάνει
πρόνοιες στους ισολογισμούς της για ζημιές γι’ αυτό το πράγμα. Όταν λέω για
ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όταν έκανε κάποιες
παρεμβάσεις και χαλαρώσεις όσον αφορά την κεφαλαιουχική επάρκεια των τραπεζών που
τους επέτρεψε ουσιαστικά να κάνουν κάπως περισσότερες ζημιές, ένας από τους λόγους,
είναι για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να μετέχουν σε τέτοιους είδους προγράμματα
στην ΕΕ. Είναι γι’ αυτό που λέω πρέπει να δούμε όλα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Και
ναι, και οι τράπεζες έχουν δυσκολίες, και ναι υπάρχει μεγάλο ύψος ιδιωτικού δανεισμού
στην Κύπρο και αν δεν υπάρχει και αυτή η προσπάθεια φθηνού δανεισμού τότε
ενδεχομένως αυτά τα ιδιωτικά δάνεια που είναι και ψηλά στην Κύπρο, από τη μια στιγμή
στην άλλη να μετατραπούν σε κόκκινα δάνεια. Αν δεν δώσουν οξυγόνο στις επιχειρήσεις
αυτή τη στιγμή ενδεχομένως και τα δάνεια, τα οποία αποπληρώνουν κανονικά αυτές που
τα αποπληρώνουν κανονικά και έγιναν μεγάλες προσπάθειες να μειωθούν τα κόκκινα
δάνεια τα τελευταία χρόνια, τότε μπορεί να έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση στα κόκκινα
δάνεια αν δεν υπάρχει αυτό το όπλο.
Ερώτηση: Το κόστος που προκύπτει και είναι μεγάλο από ό,τι φαίνεται για το ΓεΣΥ θα το
σηκώσουν και αυτό τα δημόσια ταμεία;
Απάντηση: Το κόστος για το ΓεΣΥ είναι όντως μεγάλο. Δεν έχω τα δεδομένα ενώπιον μου
όσον αφορά τις αποφάσεις του ΓεΣΥ. Χαίρομαι που το ΓεΣΥ φαίνεται να μπορεί παρά αυτές
τις οικονομικές δυσκολίες να μπορεί να προχωρήσει. Έγινε αυτή η αναστολή η οποία έγινε.
Ερώτηση: Ναι, αλλά σωστά έγινε; Και οριζόντια μάλιστα και για τον πληθυσμό που δεν είχε
πληγεί; Δεν έχει πληγεί από την κρίση και είναι ένα μεγάλο ποσοστό.
Απάντηση: Αυτή τη στιγμή, στην πρώτη φάση της κρίσης όλα τα μέτρα δεν ήταν
στοχευμένα, δεν θα μπορούσαν να ήταν στοχευμένα και ενδεχομένως και πρακτικά να μην
μπορούσε να ήταν στοχευμένα. Πρέπει να σας πω ότι τα προγράμματα επιδότησης της
εργασίας, ναι κάποιοι τα έχουν εκμεταλλευτεί αυτά και ενδεχομένως να δουλεύουν αλλά
υπάρχουν πρακτικά προβλήματα εφαρμογής τα οποία ενδεχομένως να οδηγούν και σε
κάποια κατάχρηση. Έπρεπε να κάνουμε μια σημαντική παρέμβαση τον Μάρτιο. Αυτά όλα
θα τα αναθεωρούμε. Φυσικά και όλα αυτά θα τα αναθεωρούμε όπως αναθεωρούμε και τα
δημοσιονομικά μας τα πακέτα όπως και όλο το πλαίσιο της πολιτικής. Το χαρακτηριστικό
αυτής της κρίσης σε αντίθεση με το 2013 είναι ότι πρέπει να αναπροσαρμόζεται συνέχεια
και πρέπει να είμαστε πολύ ευέλικτοι ενώ το 2013 είχαμε ένα πλάνο, ένα δύσκολο πλάνο
αλλά ξέραμε τα δεδομένα, ξέραμε τις ανάγκες είτε αυτές ήταν στον τραπεζικό τομέα είτε
αυτές ήταν στο δημοσιονομικό τομέα και μπορούσες να κάνεις ένα μακροχρόνιο πλάνο.
Αυτή τη στιγμή το πλάνο πρέπει να αναπροσαρμόζεται κάθε βδομάδα.
Ερώτηση: Είναι ρευστή η κατάσταση και ό,τι και αν πούμε δεν μπορούν να γίνουν αυτή τη
στιγμή σχεδιασμοί που να πει κάποιος αυτοί οριστικοποιήθηκαν και ξέρουμε πού πάμε.
Από τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε ή δεν θα
αξιοποιήσουμε; Και αυτή η ανησυχία ότι εάν πάρουμε λεφτά θα σημαίνει και μνημόνιο μας
το εξηγείται λίγο;
Απάντηση: Αν και εφόσον υπάρχουν δυνατότητες άντλησης κονδυλίων από την ΕΕ θα τις
αξιοποιήσουμε πλήρως, στο έπακρο.

Ερώτηση: Σε τι ανησυχούμε; Γιατί ανησυχούμε; Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία
δυνατότητα; Για τον ΕSM.
Απάντηση: Για τον ΕSM είναι πολύ απλά τα πράγματα. Από τον ESM σε λίγες μέρες ελπίζω
να βγάλουν τους όρους από τους οποίους οι χώρες σε κάποιους μήνες ή σε ένα μήνα ή σε
δύο, δεν ξέρω ακριβώς, θα μπορούν να κλείσουν κάποιο φθηνό δανεισμό όσον αφορά
αποκλειστικά και μόνο τα θέματα υγείας. Περιμένουμε να δούμε αν μπορούμε να
κλείσουμε κάποια λεφτά από εκεί, να δούμε και τους όρους και θα το κάνουμε αυτό το
πράγμα.
Ερώτηση: Δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι;
Απάντηση: Όχι. Εξ όσων γνωρίζω ακόμη δεν έχουν βγει οι όροι και δεν είναι τώρα που θα
γίνει αυτό το πράγμα και να θυμίσω και την κρατική παρέμβαση γιατί αν καθόμασταν να
περιμένουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια ενδεχομένως να είχαμε ήδη χρεοκοπήσει. Η κρατική
παρέμβαση στον τομέα της υγείας με το συμπληρωματικό προϋπολογισμό δώσαμε
επιπλέον €100 εκ. δηλαδή 0,5% του ΑΕΠ για να στηρίξουμε τον τομέα της υγείας. Μακάρι
να μπορέσουμε να ανακτήσουμε κάποια πίσω πάλι σε δανεισμό φυσικά από τον ESM.
΄Οσον αφορά το άλλο σκέλος για να βοηθηθούν οι οικονομίες, να ανακάμψουν, ή να
βοηθηθούν οι οικονομίες να μην χρεοκοπήσουν αυτό συνεπάγεται ένα σκληρό μνημόνιο.
Θα έχει όρους μακροοικονομικής και δημοσιονομικής βιωσιμότητας όπως αυτά που ξέραμε
παλιά. Εάν φθάσουμε σε εκείνο το σημείο να χρειαστεί να καταφύγουμε σε τρίτους, στον
ESM και στο ΙFΜ και σε μια νέα Τρόικα θα το πράξουμε. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό το
πράγμα ή μπορούμε επιτέλους να διαχειριστούμε την κατάσταση μόνοι μας; Και αν
χρειαστούν επώδυνα μέτρα να τα λάβουμε μόνοι μας. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι τα
επώδυνα μέτρα …
Ερώτηση: Μπορούμε να λάβουμε επώδυνα μέτρα μόνοι μας όπως λέτε; Δεν είναι του
παρόντος.
Απάντηση: Φυσικά δεν είναι του παρόντος.
Ερώτηση: Αλλά μπορεί να προκύψει.
Απάντηση: Η φιλοσοφία μας αυτή τη στιγμή είναι να στηρίξουμε με αυξημένες δαπάνες.
Έχετε μιλήσει για τα ενοίκια, σας είπα δεν μπορούμε να δώσουμε επιδότηση. Στηρίζουμε
μισθούς, στηρίζουμε εγγυημένα δάνεια, στηρίζουμε τους φοιτητές, στηρίζουμε τον τομέα
της υγείας, στηρίζουμε, στηρίζουμε αυτά όλα είναι δαπάνες. Θέλουμε να έχουμε κάποιο
μνημόνιο που θα μας περιορίσει αυτές τις δαπάνες ή θέλουμε εμείς νοικοκυραίοι, τα του
οίκου μας να δώσουμε αυτές τις δαπάνες, να στηρίξουμε τον εργαζόμενο, να στηρίξουμε
τον ασθενή, να στηρίξουμε τον επιχειρηματία. Στο πλαίσιο, όμως, των δυνατοτήτων μας.
Και αν δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν είναι εύκολο.
Ερώτηση: Αν είμαστε νοικοκυραίοι δεν ξέρω ποιος θα το πει και ποιος θα το κρίνει. Το να
είμαστε νοικοκυραίοι δεν αφορά μόνο την Κυβέρνηση.
Απάντηση: Αυτό είναι και η δύσκολη θέση του Υπουργού Οικονομικών. Ξέρετε πόσο πιο
εύκολο θα ήταν για μένα η ερώτηση που μου κάνατε πιο πριν: θα στηρίξετε τα ενοίκια; Να
πω φυσικά, το κράτος είναι εδώ για όλους θα στηρίξουμε το 50% των ενοικίων. Ε, όχι είμαι
σε αυτή τη δύσκολη θέση να πω ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται όπως και πολλά άλλα δεν
γίνονται γιατί πρέπει να είμαστε και νοικοκυραίοι.
Ερώτηση: Ούτε παροχές αλλά ούτε και μειώσεις όπως το μισθολόγιο των δημοσίων
υπαλλήλων.
Απάντηση: Παροχές δίνουμε είναι της τάξης των 20 εκ.

Ερώτηση: Αλίμονο, μιλώ όπως τα ενοίκια που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Για το
μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ζήτημα;
Απάντηση: Εάν φτάσουμε στο σημείο των αυστηρών περικοπών θα τεθεί. Δεν είμαστε εκεί
αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πρέπει να στηρίξουμε και τη ζήτηση. Χθες άνοιξε το λιανικό
εμπόριο, άνοιξε το παζάρι. Θέλουμε να στηρίξουμε και τη ζήτηση και θέλουμε να
στηρίξουμε και τα εισοδήματα αυτών που έχουν απώλειες αυτή τη στιγμή. Είναι αυτή η
προσπάθεια.
Ερώτηση: Αν σας παρηγορεί κάτι έχουμε καλά μηνύματα από τον κόσμο γιατί ξέρουμε
πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση της κατάστασης.΄Εχουμε καλά μηνύματα για την
υπεύθυνη διαχείριση και εμένα με χαροποιεί γιατί καταλαβαίνουν οι ακροατές μας,
φθάνουν τα μηνύματα στον κόσμο. Αυτό μας λένε.
Απάντηση: Εμένα αυτό που με χαροποιεί είναι η υπεύθυνη στάση που έχει επιδείξει ο
κόσμος που μας έφερε σε ένα σημείο να περνούμε στη δεύτερη φάση και να είμαστε
αισιόδοξοι και είναι συλλογική η προσπάθεια και έτσι θα μείνουμε. Η αρχή που έκανα στην
εκπομπή σας ότι το μήνυμα που βγαίνει από την εκπομπή σας με όλες τις παρεμβάσεις
είναι ναι, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά είναι συλλογική η προσπάθεια, δεν τρωγόμαστε
μεταξύ μας. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το διατηρήσουμε σ΄ αυτή την πιο δύσκολη
φάση.

