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2Ο ΜΔΡΟ 

 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΩΝ ΓΔΓΟΝΟΣΩΝ ΑΠΟ THN                    
1 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 ΜΔΥΡΙ ΚΑΙ ΣΟ ΠΡΩΣΟ EUROGROUP 

 

Ζ πξψηε ελέξγεηα κνπ κε ηελ αλάιεςε ηεο Πξνεδξίαο ηελ 1ε Μαξηίνπ, ήηαλ ε 
απνζηνιή, ηελ ίδηα εκέξα, επηζηνιήο ζην Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, 
κε ηελ νπνία παξέζεηα κηα ζεηξά εξσηεκάησλ θαη δεηνχζα πιήξε ελεκέξσζε 
γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, γη ηελ 
πνξεία ησλ κέρξη ηφηε  δηαπξαγκαηεχζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνζέζεσλ ηεο 
Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, κέινο ηνπ Κπβεξλψληνο πκβνπιίνπ ηεο 
νπνίαο ήηαλ θαη ν θ. Γεκεηξηάδεο. 

 

Σνχην έπξαμα χζηεξα θαη απφ δειψζεηο, ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2013, ηνπ 
Benoît Cœuré, Μέινπο ηνπ  Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ν νπνίνο άθελε αλνηθηή ηελ πηζαλφηεηα επηβνιήο 
θνπξέκαηνο ζηηο θαηαζέζεηο ζηηο θππξηαθέο ηξάπεδεο, αιιά θαη άιια ζρεηηθά 
δεκνζηεχκαηα ζην δηεζλή ηχπν. ρεηηθφ ην ςνημμένο 9. 

 

Παξαζέησ, σο ςνημμένο 10, ηφζν ηελ επηζηνιή κνπ φζν θαη ηελ απαληεηηθή 
επηζηνιή ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΚΣΚ εκεξνκελίαο 4εο Μαξηίνπ 2013 εηο ηελ νπνία 
αο ζεκεησζεί φηη πνπζελά δελ αλαθέξεηαη ε φπνηα πξφζεζε γηα ελδερφκελε 
απνκείσζε θαηαζέζεσλ. Οχηε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο κνπ κε ην 
Γηνηθεηή ηελ ίδηα κέξα, παξά ηηο εξσηήζεηο κνπ, κνπ αλαθέξζε  νπνηαδήπνηε 
πξφζεζε ή απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα θάηη αλάινγν.  

 

Παξά ηαχηα, θαη παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Γηνηθεηή αιιά θαη ζρεηηθή 
δήισζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξφπνπ 
αξκφδηνπ γηα Οηθνλνκηθά Θέκαηα θ. Όιη Ρέλ ζηηο 11 Μαξηίνπ, πνπ δηέςεπδε 
ηνπο Financial Times φηη αλάκεζα ζηηο εηζεγήζεηο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ 
θππξηαθνχ ρξένπο ζε βηψζηκε ηξνρηά είλαη θαη ην θνχξεκα ησλ θαηαζέζεσλ, 
αλαθέξνληαο φηη δελ ππήξρε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζηε ινγηθή πνπ 
πεξηέγξαθε ην δεκνζίεπκα, δελ εθεζχραζα.  

 

Δλφςεη ηεο πλφδνπ ηνπ Eurogroup ζηηο 4-5 Μαξηίνπ, θαη παξά ην γεγνλφο φηη 
ην ζέκα ηεο Κχπξνπ δελ ήηαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, έδσζα ζαθείο νδεγίεο 
ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Μ. αξξή πσο, εάλ εγείξεην ζέκα θνπξέκαηνο ζα 
έπξεπε λα ήην ζαθήο ε ζέζε πσο δελ ζα γηλφηαλ απνδερηή, νχηε πξνο 
ζπδήηεζε. 
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Καηά ηε ζπλάληεζε ηνπ Eurogroup ην ζέκα ηεο Κχπξνπ δελ ζπδεηήζεθε 
επηζήκσο.  ε άηππεο φκσο ζπλαληήζεηο πνπ είρε ν Μ. αξξήο κε ηνπο 
ππνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο, ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
Eurogroup θαη ηε Γηεπζχληξηα ηνπ ΓΝΣ, θαηέζηε εκθαλέο φηη ην ΓΝΣ δελ 
απέθιεηε ην ελδερφκελν εμπγίαλζεο ηνπιάρηζηνλ ησλ δπν κεγάισλ ηξαπεδψλ.  

 

Να ζεκεησζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ άηππσλ επαθψλ, Οκάδα 
Κξαηψλ ηεο ΔΔ ππνζηήξηδαλ ηε ζέζε ηνπ ΓΝΣ θαη έθαλαλ ζαθέο ζηνλ 
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ φηη ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ηνπ, ηα ίδηα δελ ζα 
ζπκκεηείραλ ζε Πξφγξακκα ηήξημεο.  

 

Σν βξάδπ ηεο 4εο Μαξηίνπ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Μ. αξξήο θιήζεθε ζε 
άηππε ζπλάληεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Eurogroup, ηε Γηεπζχληξηα ηνπ ΓΝΣ, 
ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο, ηνλ Δπίηξνπν 
ηεο EΔ γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, ηνλ Πξφεδξν ηνπ EWG, θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο 
ΔΚΣ.   

 

Καηά ηε ζπλάληεζε, δφζεθαλ ηέζζεξα κελχκαηα: πξψηνλ, φηη ζηηο 6 Μαξηίνπ 
ζα εξρφηαλ ζηε Λεπθσζία ε Σξφηθα γηα νινθιήξσζε ηεο πκθσλίαο επί ηνπ 
Μλεκνλίνπ, δεχηεξνλ φηη κέρξη ην επφκελν Eurogroup ζα έπξεπε λα 
ζπκθσλεζεί ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ γηα ην μέπιπκα 
παξάλνκνπ ρξήκαηνο, ηξίην φηη παξάιιεια ζα έπξεπε λα «θιείζεη» ην ζέκα 
ηεο πψιεζεο ησλ παξαξηεκάησλ ησλ Κππξηαθψλ Σξαπεδψλ ζηελ Διιάδα, 
θαη ηέηαξην φηη φιεο νη πηζαλέο ιχζεηο γηα ην ζέκα βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο 
ζα ήηαλ ζην ηξαπέδη δηαβνπιεχζεσλ κε ηελ Σξφηθα.   

 

Αθνινχζεζε έληνλε ζπδήηεζε, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ην ηέηαξην ζεκείν, κε ηε 
δηθή καο επηκνλή φηη ζα έπξεπε λα αμηνπνηεζεί ε ηεο ζέζε ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο, γηα εμεχξεζε ελαιιαθηηθήο ιχζεο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο, 
ρσξίο λα ππάξμεη αλάγθε γηα θνχξεκα θαηαζέζεσλ.  

 

Σν ίδην βξάδπ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, κε ελεκέξσζε ηειεθσληθψο γηα φζα 
δηεκείθζεζαλ. Απφ ηελ επνκέλε κέξα μεθίλεζα κηα ζεηξά ζπλαληήζεσλ κε 
ηνπο αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ, πξνο ηνπο νπνίνπο κεηέθεξα ηα φζα 
δηεκείθζεζαλ θαηά ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ηνλίδνληαο 
πσο ε ζέζε κνπ παξέκελε πσο δελ ζα κπνξνχζε λα ηεζεί πξνο ζπδήηεζε 
ζπκκεηνρή ησλ θαηαζεηψλ ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ. Σελ ίδηα 
κέξα, δήηεζα θαη είρα ζπλάληεζε κε ηνπο Δπηθεθαιήο ηεο Σξφηθα ζηελ Κχπξν 
πξνο ηνπο νπνίνπο επαλέιαβα ηε ζέζε φηη ελψ είκαζηε έηνηκνη λα ιάβνπκε ηα 
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νπνηαδήπνηε κέηξα πξνο επίηεπμε δαλεηαθήο ζχκβαζεο, παξά ηαχηα δελ 
δερφκαζηε νχηε πξνο ζπδήηεζε ηελ απνκείσζε ησλ θαηαζέζεσλ.  

 

Ύζηεξα απφ ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλεπηχρζε κε ηνπο  Δπηθεθαιήο ηεο 
Σξφηθα δηεθάλε φηη ππήξραλ δηηζηάκελεο απφςεηο, κε ηελ εθπξφζσπν ηνπ 
ΓΝΣ λα κελ απνθιείεη ην bail-in ησλ δχν ηξαπεδψλ, σο πξνυπφζεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ ΓΝΣ ζε έλα Πξφγξακκα γηα ηελ Κχπξν. Δηο απάληεζε 
εδήισζα φηη, πηνζεηψ ηε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη πξνο απηή ηελ 
θαηεχζπλζε ζα παξνπζίαδα κηα δέζκε κέηξσλ κε ηελ νπνία ζα δηαζθαιηδφηαλ 
ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο.  

 

Πξνο πινπνίεζε ηεο απφθαζεο απηήο έδσζα νδεγίεο ζηνλ Τπνπξγφ 
Οηθνλνκηθψλ θαη απέζηεηιε, ζηηο 9 Μαξηίνπ 2013,, επηζηνιή πξνο ηνλ 
Δπηθεθαιήο ηνπ Eurogroup κε ηελ νπνία, ην ελδερφκελν γηα φπνηα κνξθή 
θνπξέκαηνο απνξξηπηφηαλ σο θαηαζηξνθηθφ θαη αλέπηπζζε κηα ζεηξά απφ 
ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πξνο απνθπγή ηεο πξφηαζεο ηνπ ΓΝΣ. Αληίγξαθν 
ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο επηζπλάπηεηαη σο ςνημμένο 11. 

 

Σηο επφκελεο ησλ εκεξψλ θαη πξνο δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο δέζκεο 
πξνηάζεσλ αθνινχζεζε ζεηξά ζπζθέςεσλ κε ηνπο Δπηθεθαιήο ησλ 
ηξαπεδψλ, ηνπο ηέζζεξεηο κεγάινπο ειεγθηηθνχο νίθνπο, κεγάια δηθεγνξηθά 
γξαθεία, μέλνπο νίθνπο εκπεηξνγλσκφλσλ, θνηλσληθνχο εηαίξνπο (ΚΔΒΔ, 
ΟΔΒ, πληερλίεο) θαη αθαδεκατθνχο κε επηθεθαιή ηνλ λνκπειίζηα, θ. 
Πηζζαξίδε, ζηηο πιείζηεο ησλ νπνίσλ παξεπξηζθφηαλ θαη ν Γηνηθεηήο ηεο 
Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θνο Π. Γεκεηξηάδεο.  

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα φζα δηακείθζεθαλ κε ηνπο εθπξφζσπνπο ηεο ηξφηθα 
ην κέγηζην ηεο βνεζείαο πνπ ζα ιακβάλακε απφ ην πξφγξακκα δελ ζα 

μεπεξλνχζε ηα  10 δηο, θαη φηη ζα έπξεπε λα θαιπθζεί επηπιένλ πνζφ €7 δηο 
απφ ηδίνπο πφξνπο, πξνρσξήζακε ζηελ εηνηκαζία νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο 
πνπ πξνέβιεπε ηελ εμεχξεζε ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ κέζα απφ ηα αθφινπζα 
κέηξα: 

 αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ απφ 10% ζε 12,5% (αλακελφκελα έζνδα 
€0,12 δηο), 

 λένο θφξνο 30% επί ησλ ηφθσλ φισλ ησλ θαηαζέζεσλ (αλακελφκελα 
έζνδα €1,2 δηο)  

 άιια δεκνζηνλνκηθά κέηξα φπσο ζηφρεπζε θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη 
αχμεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηέινπο (€0,5 δηο).  
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 ζπγθεθξηκέλα έζνδα απφ ηδησηηθνπνηήζεηο (αλακελφκελα έζνδα €1,1 
δηο)  

 πψιεζε ηνπ ρξπζνχ (€550 εθ) θαη έζνδα απφ θέξδε ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο (€200 εθ) 

 κείσζε ηνπ επηηνθίνπ θαη επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ηνπ 
Ρσζηθνχ δαλείνπ (€0,15 δηο)  

 αλαλέσζε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ εζσηεξηθνχ 
θπβεξλεηηθνχ ρξένπο (€1,75 δηο),  

 επελδχζεηο απφ ηακεία πξνλνίαο ζε πεληαεηή θπβεξλεηηθά ρξεφγξαθα 
(€1,2 δηο) 

 

 ελδερφκελε πψιεζε κέξνπο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο ζηνλ 
ηξαπεδηθφ ηνκέα πνπ πηζαλφλ λα  απέθεξε πξφζζεηα έζνδα ηεο ηάμεο 
ηνπ €1.6 δηο θαη ηα νπνία ζα βειηίσλαλ ηε βησζηκφηεηα ηνπ δεκφζηνπ 
ρξένπο.   

 

 δεκηνπξγία ηακείνπ ζην νπνίν ζα θαηαζέηνληαλ κέξνο ησλ εηζπξάμεσλ 
απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ θξάηνπο κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ράξηηνο. 

 
Δθ ησλ σο άλσ κέηξσλ, νη αληηπξνηάζεηο καο πνπ αθνξνχζαλ ηελ 
ρξεκαηνδφηεζε θαη απνπιεξσκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέρξη ηε ιήμε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ην 2016, δηαζθάιηδαλ ηελ θάιπςε ηνπ   απαηηνχκελνπ, απφ 
δηθνχο καο πφξνπο πνζνχ γηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθψλ 
καο.  

 

Δπηπιένλ, νη πξνηάζεηο καο πξνέβιεπαλ  πξφζζεηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο 
πφξνπο ηεο ηάμεο ησλ €2.5 δηο πεξίπνπ γηα ηελ πεξίνδν 2016-2020,  
δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ πιήξε θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηεο 
Κχπξνπ θαη ζπλεηζθέξνληαο παξάιιεια ζηε βειηίσζε  ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ 
δεκφζηνπ ρξένπο.  

 

Απφ ηνπο ππνινγηζκνχο εμαηξνχληαλ κάιηζηα ηα έζνδα πνπ ζα πξνέθππηαλ 
απφ ηελ πψιεζε κέξνπο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα.  

 

Με ηελ πεπνίζεζε φηη ε δέζκε πξνηάζεσλ καο ζα γηλφηαλ απνδεθηή, 
ζπγθάιεζα ζηηο 7 Μαξηίνπ, ζχζθεςε κε ηνπο αξρηζπληάθηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 
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Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο ηνπο νπνίνπο ελεκέξσζα γηα ηα κέηξα ηα νπνία 
είρα πξφζεζε λα ιάβνπκε, εθθξάδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πάγηα ζέζε κνπ πσο 
δελ ζα απνδερφκνπλ ηελ φπνηα ζπκκεηνρή θαηαζεηψλ ζηελ 
αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ.  
 
 
Παξάιιεια θαη ηαπηφρξνλα, πξνο ελίζρπζε ηεο ζέζεο καο γηα απνθπγή ηεο 
απνκείσζεο θαηαζεηψλ θαη πξνψζεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ 
εηνηκάζηεθαλ, είρα κηα ζεηξά επαθψλ αιιά θαη ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ κε 
Αξρεγνχο Κξαηψλ θαη Κπβεξλήζεσλ, φπσο ηελ Καγθειάξην ηεο Γεξκαλίαο,       
θα. A. Merkel, ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θ. Δ. Barroso, ηνλ 
Πξφεδξν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θ. Van Rompuy, ηνλ Πξέζβε ηεο 
Ακεξηθήο, θ. John Koenig,  ηνλ Πξέζβε ηεο Ρσζίαο, θ. Stanislav Osadchij. ηελ 
Πξέζβεηξα ηεο ινβαθίαο Oksana Tomora, θαη ηελ Πξέζβεηξα ηεο Οιιαλδίαο,    
θα. Brechje Shwatchofer. 
 
 

Γιμεπείρ Δπαθέρ καηά ηην 14η και 15η Μαπηίος 2013 ζηιρ Βπςξέλλερ  

 
ηηο 14 Μαξηίνπ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζπκκεηείρα 
ζηελ χλνδν ηνπ Δπξσπατθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο 
είρα δηκεξείο ζπλαληήζεηο κε αξηζκφ Αξρεγψλ Κξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηνπο 
νπνίνπο ελεκέξσζα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο, ηελ 
εηνηκφηεηα καο γηα άκεζε ζπλνκνιφγεζε δαλεηαθήο ζχκβαζεο θαη γηα ηηο 
πξσηνβνπιίεο καο γηα ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πξνο αληηκεηψπηζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηεο Σξφηθα.   
 
Σελ ίδηα κέξα είρα ζπλαληήζεηο κε ηνπο Πξφεδξν ηνπ Δπξσπατθνχ 
πκβνπιίνπ, θ. Van Rompuy, Πξφεδξν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ,          
θ. Martin Schulz, Καγθειάξην ηεο Γεξκαλίαο θα. Angela Merkel, ηνλ Πξφεδξν 
ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θ. Mario Draghi, ηνπο Πξσζππνπξγνχο 
ηεο Οιιαλδίαο Mark Rutte θαη Φηλιαλδίαο Jurki Kaitanen, πξνο ηνπο νπνίνπο 
αλέπηπμα κηα ζεηξά απφ επηρεηξήκαηα γηαηί δελ ζα έπξεπε λα πηνζεηεζεί ε 
ζέζε ηνπ ΓΝΣ.  
 
Καηά ηελ πξσηλή ζχλνδν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ είρα 
θαη πάιη κηα ζεηξά ζπλαληήζεσλ κε Δπξσπαίνπο εγέηεο θαη εηδηθά κε ηνπο 
αξρεγνχο ησλ Κξαηψλ πνπ ππνζηήξηδαλ ηε ζέζε ηνπ ΓΝΣ.  
 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
Eurogroup είρα επίζεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο Πξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο, θ. Jose Manuel Barroso θαη ηε Γηεπζχληξηα ηνπ Γηεζλνχο 
Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, θα. Christine Lagarde. 
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ε φιεο κνπ ηηο ζπλαληήζεηο, εμέθξαδα ηελ εηνηκφηεηα καο γηα άκεζε 
ζπλνκνιφγεζε δαλεηαθήο ζχκβαζεο επηζεκαίλνληαο, κε έκθαζε φηη ήηαλ 
παξάδνμν λα γίλεη δηαθνξνπνίεζε ζην πξφγξακκα ζηήξημεο ηεο Κχπξνπ απφ 
απηά άιισλ ρσξψλ, φπσο ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Ηξιαλδία. 
Σελ πην πάλσ ζέζε κνπ ππνζηήξημα κε ηα αθφινπζα επηρεηξήκαηα:  
 
(α) Όηη ιφγσ ηεο Σνπξθηθήο εηζβνιήο θαη θαηνρήο πέξαλ ηνπ 70% ησλ 
παξαγσγηθψλ πφξσλ ηεο Κχπξνπ απφ ηελ Σνπξθία, αιιά θαη ηεο νιηθήο 
θαηαζηξνθήο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο ην 1974, ε αλάθακςε ηεο Κππξηαθήο 
νηθνλνκίαο βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 
θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Καη φηη απηφ εμεγνχζε θαη ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ 
ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
 
(β) Όηη ε Κχπξνο, ιφγσ ηεο απφζηαζεο, ηνπ κεγέζνπο θαη άιισλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο δελ έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε 
άιινπο ηνκείο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο φπσο ζηελ βηνκεραλία, θαη βαζίδεηαη 
ζε θχξην ιφγσ ζηνλ Σνπξηζκφ, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ηε 
λαπηηιία. Αλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζε απηνχο ηνπο ηνκείο, ηφηε απηά ζα 
πξέπεη λα δηνξζσζνχλ κε νκαιφ ηξφπν θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εηαίξσλ 
καο, θαη φρη κε αθξαίεο ιχζεηο νη νπνίεο ζα θαηάζηξεθαλ απφ ηε κηα κέξα 
ζηελ άιιε ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, 
 
(γ) ηελ αλάγθε επίδεημεο αιιειεγγχεο αλάκεζα ζηα Κξάηε Μέιε ηεο 
Δπξσδψλεο, θάηη πνπ ζπληζηά ζεκειηψδε αξρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
 
(δ) Όηη ε Κχπξνο δελ δεηά εηδηθή κεηαρείξηζε αιιά ίζε κεηαρείξηζε κε άιια 
θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ κπήθαλ ζε πξφγξακκα, 
 
(ε) ηελ αλάγθε λα βνεζεζεί ε Κχπξνο ιφγσ ηεο ελδερφκελεο ζπζηεκηθφηεηαο 
ηεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ζε άιια Κξάηε Μέιε, εηδηθφηεξα απηά πνπ 
αληηκεηψπηδαλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο,  
 
(ζη) ηηο ζεηηθέο πξννπηηθέο ηεο Κππξηαθήο Οηθνλνκίαο, εηδηθφηεξα ιφγσ ηεο 
πξφζθαηεο αλεχξεζεο πδξνγνλαλζξάθσλ εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο 
Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο απφ πνιπεζληθέο εηαηξείεο. Πξφηεηλα επίζεο ηελ δεκηνπξγία 
ηακείνπ φπνπ ηα κειινληηθά έζνδα ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
ζθνπνχο απνπιεξσκήο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ησλ πφξσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, 
 
(δ) ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Κχπξνο, ζε έλδεημε ηεο εηνηκφηεηαο ηεο λα 
αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έρεη ήδε πηνζεηήζεη θαη 
ιακβάλεη ζρεηηθά κέηξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, κε βάζε ηα φζα είραλ 
ζπκθσλεζεί ζηηο 23 Ννεκβξίνπ (ζχλνιν λνκνζρεδίσλ 28), 
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(ε) ηεο απνδνρήο απφ κέξνπο καο ηεο δηελέξγεηαο αλεμάξηεηεο έξεπλαο πξνο 
αληηκεηψπηζε ησλ ηζρπξηζκψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε μεπιχκαηνο βξψκηθνπ 
ρξήκαηνο ζηα θππξηαθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα,  
 
(ζ) ηε ιήςε κέηξσλ πνπ ζα απνζθνπνχζαλ λα δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα 
ηνπ ρξένπο, θάλνληαο, αλάκεζα ζε άιια, εηδηθή αλαθνξά ζην 
πξνγξακκαηηζκέλν γηα ηηο 18 Μαξηίνπ ηαμίδη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θ. 
αξξή ζηελ Μφζρα πξνο επηκήθπλζε ηνπ ξσζηθνχ ρξένπο θαη δηεξεχλεζεο 
ηεο πεξαηηέξσ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο,  
 
(η) ε επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Κχπξν νθεηιφηαλ ελ 
κέξεη θαη ζηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα απνκείσζε ησλ 
ειιεληθψλ νκνιφγσλ κε απνηέιεζκα λα επηβαξπλζνχλ νη θππξηαθέο 
ηξάπεδεο, πνπ γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο είραλ επεθηαζεί ζηελ Διιάδα, κε δεκηέο 
4,5 δηο. Ζ επηβάξπλζε απηή ήηαλ δπζαλάινγε ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο γηα 
ηελ Κχπξν, θαη απηφ ήηαλ θάηη πνπ έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε.  
 
(k) φηη ε έθζεζε ησλ Κππξηαθψλ Σξαπεδψλ ζηελ Διιάδα κπνξεί λα νθείιεηαη 
ζε ιαλζαζκέλεο επελδπηηθέο επηινγέο ησλ Σξαπεδηηψλ, αιιά νθείιεηαη επίζεο 
θαη ζε εγγελείο αδπλακίεο ηνπ Δπξσπατθνχ επνπηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηεο 
εληαίαο αγνξάο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο ΔΔ. Όηη φινη 
παξαδέρνληαη απηέο ηηο αδπλακίεο θαη ε πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα γίλεη 
ζπιινγηθά απφ ηα κέιε θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο ΔΔ νχησο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 
κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ε Σξαπεδηθή Έλσζε. Όηη απηή είλαη ε νδφο πξνο 
δηφξζσζε ησλ θαθψο ερφλησλ θαη φρη νη αθξαίεο ιχζεηο, θαη φηη ηαπηφρξνλα, ε 
Κχπξνο είλαη δηαηεζεηκέλε λα ζπλεξγαζηεί επνηθνδνκεηηθά πξνο απηή ηελ 
θαηεχζπλζε.  
 
(ι) Μηα απφθαζε γηα απνκείσζε ησλ θαηαζέζεσλ ζα πξνζέθξνπε ζηηο 
δηαηάμεηο γηα πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  
 
Πξφζζεηα, πξνο αληίθξνπζε ηεο εκκνλήο ηνπ ΓΝΣ γηα ζπκκεηνρή ησλ 
θαηαζεηψλ ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ, επεζήκαλα πσο :  
 
(α) ήηαλ κηα αθξαία κέζνδνο πνπ δελ δνθηκάζηεθε πνηέ ζην παξειζφλ, 
αζπλεπήο κε ην ηη είρε γίλεη κέρξη ζηηγκήο κε άιια Κξάηε Μέιε πνπ 
αληηκεηψπηδαλ παξφκνηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη φηη ε Κχπξνο δελ 
πξνζθεξφηαλ γηα πεηξακαηηζκνχο.  
 
(β) φηη ην κέγεζνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ Κχπξν είλαη κεγάιν, αιιά φρη 
κεγαιχηεξν απφ άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ, θαη φηη ε Κχπξνο ζα έπξεπε λα ηχρεη 
ηεο ίδηαο κεηαρείξηζεο.  
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(γ) ζα ήηαλ παξαβίαζε ησλ ζηνηρεησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ 
θαηαζεηψλ, νη νπνίνη δελ ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ θξίζε πνπ δεκηνπξγήζεθε, 
θαη νη νπνίνη ιφγσ έιιεηςεο αλαπηπγκέλσλ κνξθψλ επελδχζεσλ ζηελ 
Κχπξν, παξαδνζηαθά δηαηεξνχλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο ζε θαηαζέζεηο. 
 
(δ) ζα πξνθαινχζε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο 
ρψξαο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία αθνχ ζα δεκηνπξγνχζε 
απφηνκε θπγή θαηαζέζεσλ (bank run).  
 
(ε) ζα έρεη παξάπιεπξεο επηδξάζεηο ζην ηξαπεδηθφ ηνκέα άιισλ Κξαηψλ 
κειψλ. 
 
Σέινο, επεζήκαλα θαη επέκεηλα πσο ιφγσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο 
(πξνεδξηθφ ζχζηεκα), θαη εάλ αθφκε ν ίδηνο ζπλαηλνχζα ζηελ απνδνρή κηαο 
ηέηνηαο απφθαζεο, θάηη πνπ κε εκκνλή απέξξηπηα, κε δεδνκέλε ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ φηη ην θνχξεκα 
θαηαζέζεσλ δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη απνδεθηφ, ε πξφηαζε δελ ζα 
εγθξηλφηαλ απφ ην Κνηλνβνχιην..  
 
Σελ ίδηα ζηηγκή απαξηζκνχζα ηνπο ζρεδηαζκνχο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ είρακε 
θαηαξηήζεη σο Κπβέξλεζε, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πνζνχ πνπ ήηαλ αλαγθαίν 
λα βξεζεί απφ δηθέο καο ελέξγεηεο αθνχ γλσξίδακε φηη ην κέγηζην πνζφ πνπ 
ζα κπνξνχζε λα καο δνζεί ήηαλ €10 δηο. 
 
Απφ ηηο αλαθνξέο ησλ ζπλνκηιεηψλ κνπ επηζεκαίλσ εηδηθφηεξα ηελ εκκνλή 
ηνπ  Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθoχ Σακείνπ ζηελ άπνςε φηη ν δεκνζηνλνκηθφο 
εθηξνρηαζκφο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαζηζηνχζε ην ρξένο κε βηψζηκν  θαη 
ζπλεπψο, νη πξνηάζεηο καο ζα ήην αδχλαην λα πινπνηεζνχλ θαη σο εθ 
ηνχηνπ, δελ ζα ζπκκεηείρε ζηε δαλεηαθή ζχκβαζε. Μηα ηέηνηα εμέιημε ζα 
απέηξεπε ηε ζπκκεηνρή αξηζκνχ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσδψλεο πνπ έζεηαλ 
σο πξνυπφζεζε ηε ζπκκεηνρή Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ζην 
Πξφγξακκα. 
 
Πξφζζεηα, αλαθέξσ φηη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηεο πξψηεο εκέξαο ηνπ 
Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ζηηο 14 Μαξηίνπ ην βξάδπ, πξαγκαηνπνηήζεθε 
χλνδνο ησλ αξρεγψλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσδψλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
νπνίαο επαλέιαβα ην ζχλνιν ησλ πξναλαθεξζέλησλ επηρεηξεκάησλ.  
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14 Μαπηίος 2013 – ςνάνηηζη Euro Working Group (EWG) Restricted1-  

Καηά ηελ ηδία εκέξα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηνπ Euro Working Group 
(EWG) ζε πεξηνξηζκέλε ζχλζεζε ζην νπνίν ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη  ηεο 
Γεξκαλίαο, Γαιιίαο, Ηηαιίαο, Ηζπαλίαο, Φηλιαλδίαο, ηνπ ΓΝΣ, ηεο ΔΔ θαη ηεο 
ΔΚΣ. Σελ Κχπξν εθπξνζψπεζαλ ιεηηνπξγνί ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 
ηεο Μφληκεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Κχπξνπ ζηηο Βξπμέιιεο.  

Καηά ηε ζπλάληεζε, ην  ΓΝΣ επαλέιαβε ηε ζέζε πσο ε απνηειεζκαηηθή 
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηεο Κχπξνπ θαη ε 
δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο, ζα έπξεπε λα 
επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ εμπγίαλζε ησλ δχν κεγάισλ ηξαπεδψλ, πνπ ζηελ 
πξάμε ζήκαηλε φηη ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ ζα επηηπγράλεην κε ηε 
ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ, ησλ νκνινγηνχρσλ θαη ησλ θαηαζεηψλ. 

Οη εθπξφζσπνη ηεο Κχπξνπ, ηεξψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ Πξνέδξνπ, ηάρζεθαλ 
μεθάζαξα ελάληηα ζηελ εηζήγεζε ηνπ ΓΝΣ επαλαιακβάλνληαο ηα 
επηρεηξήκαηα πνπ πξναλέθεξα.  

 

15 Μαπηίος 2013 (ππωί) 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κεηαμχ ηεο θππξηαθήο αληηπξνζσπίαο πνπ 
απνηειείην απφ ηνπο θ.θ. Α. Υαξαιάκπνπο, Α. Σξφθθν, Γηεπζπληέο 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, Γ. θιάβν, Οηθνλνκηθφ Λεηηνπξγφ, Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ, θα Πξνθνπίνπ, Β. Γηεπζχληξηα, Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θ. Ajay 
Rawal, Alvarez & Marsal – Δμσηεξηθνί χκβνπινη ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδα θαη 
ηνλ κε θ. Gere Joh Koopman, Deputy Director General of DG Competition of 
the European Commission, φπνπ έγηλε γεληθή ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξαπεδηθφ 
ηνκέα ζηελ Κχπξν.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ν  θ. Koopman μεθαζάξηζε φηη νη κέηνρνη 
θαη νη θάηνρνη αμηνγξάθσλ ζα έπξεπε λα ππνζηνχλ πιήξε απνκείσζε, 
δειαδή ζα έραλαλ ην 100% ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη δελ ππήξρε 
νπνηνδήπνηε πεξηζψξην δηαπξαγκάηεπζεο.  

Μεηά ηε ζπλάληεζε θαη ελφςεη ηεο ζζελαξήο αληίδξαζεο ηεο Κππξηαθήο 
αληηπξνζσπείαο, ν θ. Koopman, απέζηεηιε ειεθηξνληθφ κήλπκα 
(επηζπλάπηεηαη σο ςνημμένο 12), ζηνλ θ. Σξφθθν κε θνηλνπνίεζε ζηνλ              
θ. Υαξαιάκπνπο θαη ζηνλ θ. Maarten Verwey, Deputy Director-General for 
Economic and Financial Affairs  ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε δηθή 
ηνπ άηππε εηζήγεζε γηα θνξνιφγεζε ησλ ηφθσλ επί ησλ θαηαζέζεσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ εμεχξεζε επηπιένλ πνζνχ 3 δηο γηα άκεζε 
εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θππξηαθψλ πξνηάζεσλ. 

                                                           

1 Οι χώρες που παρευρέθηκαν στη συνεδρία ήταν: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, 

Φινλανδία καθώς και η Τρόικα. 
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πγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε ζε  επηβνιή θνξνινγίαο, ηζφπνζεο κε ην 5% ησλ 
θαηαζέζεσλ ησλ εηζπξαθηέσλ ηφθσλ, θαη ε νπνία ζα θαηαβάιιεην ζε πεξίνδν 
πνπ δελ ζα ππεξέβαηλε ηα δχν ρξφληα. Σν ειεθηξνληθφ απηφ κήλπκα 
δηαβηβάζηεθε ζηνλ θ. Γ. Παληειή, Αλψηεξν Λεηηνπξγφ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ απφ ηνλ θ. Α. Υαξαιάκπνπο. Ο θ. Γ. Παληειή, κε βάζε νδεγίεο 
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θ. αξξή, άξρηζε ηελ εμέηαζε ησλ λνκηθψλ 
πηπρψλ κηαο ηέηνηαο πξφηαζεο θαη αθνινχζσο ηελ πξνεηνηκαζία ζρεηηθνχ 
λνκνζρεδίνπ κε ηε βνήζεηα ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.  

Να ζεκεησζεί φηη παξά ηα γεγνλφο φηη δελ είρα ελεκέξσζε απφ ηνλ θ. αξξή, 
ε πξσηνβνπιία ηνπ ήηαλ κέζα ζηηο πξνζπάζεηεο γηα εμεχξεζε ελαιιαθηηθψλ 
πξνηάζεσλ πξνο απνθπγή ησλ ζέζεσλ ηνπ ΓΝΣ. Να ηνλίζσ αθφκε φηη ην  
λνκνζρέδην απηφ δελ έρεη θακηά απνιχησο ζρέζε ή νκνηφηεηα κε ηελ ηειηθή 
απφθαζε ηνπ Eurogroup γηα ηελ επηβνιή επηβάξπλζεο επί ησλ θαηαζέζεσλ 
πνπ πηνζεηήζεθε ην πξσηλφ ηεο 16 Μαξηίνπ 2013. Γπζηπρψο, ε άηππε 
πξφηαζε ηνπ θ. Koopman, δελ έγηλε απνδεθηή νχηε απφ ηελ ίδηα ηελ ΔΔ θαη 
σο εθ ηνχηνπ δελ πξνσζήζεθε πεξαηηέξσ, ιφγσ ησλ έληνλσλ δηαθσληψλ ηνπ 
ΓΝΣ.  

 

15 Μαπηίος 2013 - ςνάνηηζη Euro Working Group για πποεηοιμαζία 
ηος Eurogroup 

ηε ζπλάληεζε πνπ ήηαλ θαζαξά πξνπαξαζθεπαζηηθήο θχζεσο, ην ΓΝΣ 
επαλέιαβε ηελ ζέζε ηνπ γηα ηελ αλάγθε εμπγίαλζεο θαη ησλ δπν ηξαπεδψλ κε 
ην δηαρσξηζκφ ηνπο ζε θαιή θαη θαθή ηξάπεδα θαη αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ 
ηξαπεδψλ κέζσ «bail in».  Δπίζεο, ην ΓΝΣ επαλέιαβε ηελ αλάγθε πψιεζεο 
ησλ παξαξηεκάησλ ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα γηα λα 
απνθεπρζεί ε κεηαθχιεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα.  

Ζ θα. Marco Buti, εθπξφζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αλέθεξε φηη 
επεηδή ην bail in εκπεξηέρεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο πνπ δελ ζπδεηήζεθαλ ζε 
βάζνο, πξνηηκεηέα ζα ήηαλ ε θνξνινγία επί ησλ θαηαζέζεσλ (bank levy) πνπ 
ζηελ νπζία ηζνδπλακνχζε κε θνχξεκα. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ε 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή έζεηε έλα ηέηνην ζέκα. Να ζεκεησζεί φηη ηελ Πξφηαζε 
απηή ππνζηήξημε θαη ε ΔΚΣ. Σν ΓΝΣ απέξξηςε ηελ πξφηαζε θαη επέκελε ζηηο 
δηθέο ηνπ ζέζεηο. Απηφ έπξαμαλ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ Κξαηψλ Μειψλ πνπ 
έζεηαλ σο φξν ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ζπκκεηνρή ηνπ ΓΝΣ ζην Πξφγξακκα.   

Ζ Κππξηαθή πιεπξά απνξξίπηνληαο σο απαξάδεθηεο ηηο πξνηάζεηο πνπ 
θαηαηέζεθαλ επαλέιαβε ηηο ζέζεηο ηεο.   
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Eurogroup 15 Μαπηίος 2013 (απόγεςμα) – 16 Μαπηίος 2013 

Πξν ηεο ζπλαληήζεσο κε ηελ θα Lagarde, πιεξνθνξήζεθα απφ ηνλ θ. Όιη 
Ρελ φηη ε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε ηνπ θ. Μ. αξξή κε ην Ρψζν 
νκφινγν ηνπ θ. Α. ηινπάλνβ είρε αλαβιεζεί γηα ηηο 20, 21 ή 22 Μαξηίνπ, 
γεγνλφο πνπ ζα πξέπεη λα νκνινγήζσ απνδπλάκσλε ηε δηαπξαγκαηεπηηθή 
καο ζέζε.  

 

Με ηελ έλαξμε ηνπ Eurogroup, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε ην θνχξεκα 
ησλ θαηαζέζεσλ κε πνζνζηφ 3% κέρξη €100,000, 5% πάλσ απφ €100.000 
θαη 7% γηα πάλσ απφ €500.000. Ζ πξφηαζε απηή απνξξίθζεθε ακέζσο απφ 
νκάδα Κξαηψλ Μειψλ ηα νπνία αληηπξφηεηλαλ  σο ιχζε ηε, ην θνχξεκα ησλ 
θαηαζεηψλ κε 5% ησλ αζθαιηζκέλσλ θαηαζεηψλ θάησ απφ €100.000 θαη 
12.5%  επί ησλ θαηαζέζεσλ πέξαλ ησλ €100.000, αλεβάδνληαο κάιηζηα ην 
αλαγθαίν πνζφ γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ ζηα 6.3 δηο. Με ηε 
ζέζε απηή, ζπκθψλεζε θαη ην ΓΝΣ, ππαλαρσξψληαο απφ ηελ αξρηθή ηνπ 
ζέζε φηη νη Σξάπεδεο ζα έπξεπε λα νδεγεζνχλ ζε bail-in. 

 

Σελ ελ ιφγσ πξφηαζε κεηέθεξε ζε εκέλα ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, ηελ 
νπνία απέξξηςα εκκέλνληαο φηη δελ απνδέρνκαη ζπδήηεζε ηεο φπνηαο 
κνξθήο θνπξέκαηνο. Οη δηαβνπιεχζεηο ζπλερίζηεθαλ γηα λα θαηαιήμνπλ θαη 
πάιη ζε αδηέμνδν. Αθνχ έηπρα ελεκέξσζεο απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. 
αξξή ηνπ ππέδεημα φηη ζε πεξίπησζε επηκνλήο εηο ηηο ζέζεηο πνπ 
πξνβάιινληαλ ζην Eurogroup, δελ καο επέκελε άιιε απφ ηελ επηινγή ηεο 
απνρψξεζεο.  

 

Πεξί ηηο 2.30 ην πξσί ηεο 16εο Μαξηίνπ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ κε 
πιεξνθφξεζε φηη ην Γηεπζπληήξην ηνπ Eurogroup επηζπκνχζε λα έρεη 
ζπλάληεζε καδί κνπ γηα πεξαηηέξσ δηαβνπιεχζεηο. Καηά ηε ζπλάληεζε πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 2.45 π.κ ζπκκεηείραλ απφ Κππξηαθήο πιεπξάο ν 
ππνθαηλφκελνο θαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Μ. αξξήο θαη απφ  πιεπξάο 
ηνπ Γηεπζπληεξίνπ ν Πξφεδξνο ηνπ Eurogroup θ. Dissebloum, ν θ. Asmussen 
ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ν Δπίηξνπνο Olli Rehn, ε Γηεπζχληξηα 
ηνπ ΓΝΣ θα. Lagarde θαη νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθψλ Γεξκαλίαο θαη Γαιιίαο, 
θ.θ. Schäuble θαη Moscovici. 

 

Καηά ηε καθξά δηαβνχιεπζε πνπ αθνινχζεζε, αλεπηχρζε απφ πιεπξάο ηνπ 
Γηεπζπληεξίνπ ηνπ Eurogroup ην επηρείξεκα γηα ηε κε βησζηκφηεηα ηνπ 
δεκνζίνπ ρξένπο θαη σο εθ ηνχηνπ ε αλάγθε αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ 
ηξαπεδψλ απφ ίδηνπο πφξνπο.  Σφζν ν Πξφεδξνο ηνπ Eurogroup φζν θαη ε 
Γηεπζχληξηα ηνπ ΓΝΣ, πξνηάζζνληαο ην επηρείξεκα φηη ε κε βησζηκφηεηα ηνπ 
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ρξένπο δελ δηαζθάιηδε ηελ αμηνπηζηία ησλ πξνηάζεσλ καο, πξνέβαιαλ φηη γηα 
λα εγίλνληαλ απνδεθηέο νη εηζεγήζεηο καο ζα έπξεπε λα εμεπξίζθεην 
πξνθαηαβνιηθά ην απαηηνχκελν πξνο αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ 
πνζφ, θάηη πνπ εγλψξηδαλ φηη ήηαλ αδχλαην.   

 

Παξνπζίαζαλ σο ηειηθή πξφηαζε ηελ απνκείσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ 
θαηαζέζεσλ θαηά 6.75% θαη ησλ αλαζθάιηζησλ θαηά 9.9%, πνπ νδεγνχζε 
ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ πνζνχ ησλ 5.8 δηο, αληί ηνπ πνζνχ ηνπ 6.3 δηο πνπ ήηαλ 
ε πξνεγνχκελε πξφηαζε.  

 

Αληέδξαζα εληφλσο, επαλαιακβάλνληαο ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ  
αλέπηπμα θαηά ηηο επαθέο κνπ ην δηήκεξν ηεο 14εο θαη 15εο  Μαξηίνπ, 
εκκέλνληαο πσο νη πξνηάζεηο καο αληηκεηψπηδαλ απνηειεζκαηηθά ηεο 
αμηψζεηο ηνπ Eurogroup. Αλέθεξα θαη’ επαλάιεςε φηη ηφζν ν ίδηνο φζν θαη νη 
εγέηεο ησλ Κνηλνβνπιεπηηθψλ Κνκκάησλ ζηελ Κχπξν, είρακε ζαθή ζέζε 
ελάληηα ζηελ φπνηα κνξθή θνπξέκαηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, αθφκε θαη αλ ν ίδηνο 
ζπλελνχζα, κηα ηέηνηα πξφηαζε ζα απνξξηπηφηαλ απφ ηε Βνπιή, ηεο νπνίαο ε 
έγθξηζε ήηαλ απφιπηα αλαγθαία. Σα επηρεηξήκαηα κνπ απεπζχλνληαλ εηο ψηα 
κε αθνπφλησλ κε ηε ζέζε ή απνδέρεζηε ηελ ηειηθή πξφηαζε ηνπ 
Γηεπζπληεξίνπ ή δελ ζα ππνγξαθεί δαλεηαθή ζχκβαζε.   

 

Ωο χζηαηε πξνζπάζεηα γηα αλαζεψξεζε ηεο ζέζεο ηνπο, δήισζα φηη δελ 
απνδέρνκαη θαη απνρσξψ. Πξν ηεο εμφδνπ κνπ απφ ηελ αίζνπζα, ν               
θ. Asmussen εθ κέξνπο ηεο ΔΚΣ, κνπ αλέθεξε επί ιέμε: ‘Κχξηε Πξφεδξε 
νθείισ λα ζαο ελεκεξψζσ φηη είκαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψζσ άκεζα 
ηειεθσληθψο ηνλ θ. Νηξάγθη γηα ηελ απφθαζε ζαο αιιά ζα ήζεια λα 
γλσξίδεηε πσο δηαθφπηεηαη άκεζα ε παξνρή ξεπζηφηεηαο (ΔLA) θαη ζηηο δχν 
ηξάπεδεο ελψ ηαπηφρξνλα ζα δνζνχλ νδεγίεο ζην Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ γηα ηελ απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ηεο Σξάπεδαο 
Κχπξνπ θαη ηεο Λατθήο Σξάπεδαο’.  

 

Δηο απάληεζε, δήηεζα αλαβνιή κεξηθψλ εκεξψλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαβνπιεπηψ κε ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ, αιιά θαη ελφςεη κηαο 
πηζαλήο ζεηηθήο θαηάιεμεο απφ ηηο δηαβνπιεχζεηο πνπ ζα αθνινπζνχζαλ κε 
ηε Ρσζηθή Κπβέξλεζε. Σν αίηεκα κνπ απεξξίθζε, κε ην επηρείξεκα φηη ηα 
φπνηα ρξνληθά πεξηζψξηα δηαπξαγκαηεχζεηο είραλ εμαληιεζεί. Πξνθεηκέλνπ λα 
επηηχρνπκε θαηάιεμε κηαο δαλεηαθήο ζχκβαζεο θαη λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ νη 
Σξάπεδεο ηελ Σξίηε 19 Μαξηίνπ, ε Βνπιή ησλ Αληηπξφζσπσλ ζα έπξεπε λα 
πηνζεηήζεη ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηελ Κπξηαθή 17 Μαξηίνπ.  
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Δλφςεη ηεο νκνθσλίαο ηνπ Γηεπζπληεξίνπ ζηηο ζέζεηο ηνπ θ. Asmussen, θαη 
ησλ νξαηψλ θαηαζηξνθηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα είρε κηα αλάινγε απφθαζε, 
εδήηεζα ρξφλν γηα λα δηαβνπιεπηψ κε ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ. Καηά ηε 
δηαβνχιεπζε πνπ αθνινχζεζε εηίζελην ελψπηνλ κνπ δχν επηινγέο. Ή ε 
εκκνλή κνπ ζηελ άξλεζε απνδνρήο ηεο πξφηαζεο πνπ ζα κε θαζηζηνχζε 
αξεζηφ γηα κεξηθά εηθνζηηεηξάσξα, ή ε απνδνρή ηεο πξφηαζεο πνπ ζα ήηαλ 
ζεκαληηθά νιηγφηεξν επψδπλε απφ κηα άηαθηε ρξενθνπία ησλ ηξαπεδψλ θαη 
θαη’ επέθηαζε ηνπ θξάηνπο. Ύζηεξα απφ ζνβαξφ πξνβιεκαηηζκφ, 
απνθάζηζα πσο ζα έπξεπε λα είκαη σθέιηκνο αληί αξεζηφο. ηελ απφθαζε 
κνπ απηή πξνζκέηξεζαλ ηα αθφινπζα:  

 

Ππώηον: ε κηα ελδερφκελε θαηάξξεπζε ησλ δχν Σξαπεδψλ ην θξάηνο ζα 
ήηαλ ππνρξεσκέλν λα θαηαβάιεη:  

i) σο απνδεκίσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ θαηαζεηψλ ην πνζφ ησλ €19.7 
δηο πεξίπνπ, 

ii) ηελ άκεζε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ φθεηιαλ νη δχν Σξάπεδεο πξνο 
ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ σο έθηαθηε παξνρή 
ξεπζηφηεηαο (ELA), ην πνζφ ησλ €11.4 δηο, 
 

iii) απνπιεξσκή δεκνζίνπ ρξένπο κέρξη 30.6.2013 χςνπο €4.446 δηο,  
 

 
iv) Δμφθιεζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ ιήμεσο 30.6.2013 πνπ εδφζεθαλ σο 

εγγπήζεηο πξνο ηε Λατθή Σξάπεδα χςνπο €1 δηο, 
 

Γειαδή ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο, ην θξάηνο ζα 
έπξεπε λα θαηαβάιεη εληφο κεδεληθνχ ρξφλνπ, ην ζπλνιηθφ πφζν ησλ €36,5 
δηο. 
 
Γεύηεπο, ε αδπλακία θαηαβνιήο ελφο αλαιφγνπ πνζνχ κε ηα νηθνλνκηθά 
δεδνκέλα ηεο θππξηαθήο δεκνθξαηίαο δελ ζα νδεγνχζε παξά ζε άηαθηε 
ρξεσθνπία ηνπ θξάηνπο, κε απνηέιεζκα θήξπμε ζηάζεο πιεξσκψλ, 
αδπλακίαο θαηαβνιήο κηζζψλ, ζπληάμεσλ, θνηλσληθψλ  σθειεκάησλ, 
αδπλακία αγνξάο αλαισζίκσλ, θαξκάθσλ, θαη άιισλ εηδψλ πξψηεο 
αλάγθεο. 
 
Σπίηο, ε θαηάξξεπζε ησλ δπν ηξαπεδψλ ζα νδεγνχζε άκεζα ζηελ αλεξγία 
πεξηζζφηεξσλ απφ 6000 εξγαδνκέλσλ 
 
Σέηαπηο, ζηελ απψιεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζέζεσλ ησλ πνιηηψλ 
 
Πέμπηο, ρηιηάδεο κηθξνκεζαίεο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο ζα νδεγνχληαλ ζε 
ρξεσθνπία 
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Έκηο, κηα άηαθηε ρξεσθνπία ζα ήηαλ θαη ν ελδερφκελνο εμαλαγθαζκφο καο 
ζε έμνδν απφ ην επξψ. Μηα αλάινγε εμέιημε δελ κπνξνχζε παξά λα νδεγήζεη 
ζε κηα ζεκαληηθή ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο θαη ηνπ εζληθνχ καο πινχηνπ κε 
φια φζα απηφ ζπλεπάγεηαη. 
 
Έβδομο, δελ παξαγλψξηζα αθφκα ηνλ θίλδπλν εμφδνπ ηεο ρψξαο αθφκε θαη 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αθνχ δελ ζα ήην ζε ζέζε λα εθπιεξνί ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηδηφηεηα ηεο σο Κξάηνπο Μέινπο ηεο 
Έλσζεο. Γεγνλφο πνπ ζα είρε αλππνιφγηζηεο πνιηηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
ππφζηαζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.  
 
Όγδοο, ην ζεκαληηθφηεξν πνπ πξνζκέηξεζε ζηελ απφθαζε κνπ ήηαλ ε 
φπνηα πξνζπάζεηα γηα βνήζεηα ζε πεξίπησζε ρξεσθνπίαο, ελδερνκέλσο λα 
ρξεζηκνπνηείην απφ ηνπο δαλεηζηέο γηα ηελ επηβνιή απαξάδεθηεο ιχζεο ζην 
θππξηαθφ.  
 
 
Θα πξέπεη λα πξνζζέζσ πσο ζηελ απφθαζε κνπ πξνζκέηξεζε πέξαλ ησλ 
αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ έρσ ήδε επηζεκάλεη θαη κηα ζεηξά άιισλ ιφγσλ 
φπσο,  
 
Ππώηο, ε πξνηεηλφκελε ζπλεηζθνξά ησλ θαηαζεηψλ πεξηνξίδεην ζην 
εηζφδεκα ησλ επηηνθίσλ πνπ δελ ζα ππεξέβαηλε ηνπο 18 – 24 κήλεο 
 
Γεύηεπο, πην ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ε φπνηα ζπλεηζθνξά ζα ιάκβαλε 
ρψξα κφλν κηα θνξά, αθνχ κέζα απφ ηελ πξφηαζε απηή δηαζθάιηδεην 
νξηζηηθά ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ 
δεκνζίνπ ρξένπο. 
 
Σπίηο, ε φπνηα ζπλεηζθνξά δελ απνηεινχζε νξηζηηθή απψιεηα γηα ηνπο 
θαηαζέηεο αθνχ σο αληάιιαγκα ζα ηνπο παξαρσξνχληαλ κεηνρέο ησλ ππφ 
θξίζε ηξαπεδψλ γηα ην ζχλνιν ησλ απσιεηψλ ηνπο. 
 
Σέηαπηο, κέζα απφ ηελ ίδηα απφθαζε δηαζψδνληαλ ηα Σακεία Πξνλνίαο θαη 
πληάμεσλ θαη απνηξέπεην ε ιήςε άιισλ ζθιεξψλ κέηξσλ φπσο ε 
πεξαηηέξσ κεηψζεηο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ. 
 
ηηο θξίζηκεο εθείλεο ψξεο ζπλππνιφγηζα ηελ θαηαζηξνθηθή πνξεία πνχ 
αθνινπζνχζε ε νηθνλνκία, ζαλ απνηέιεζκα ηεο αηνικίαο ηεο θαη ηεο κε 
έγθαηξεο ιήςεο κέηξσλ. Αλέιαβα ηηο επζχλεο κνπ σο Πξφεδξνο ηεο 
Γεκνθξαηίαο έζησ θαη εάλ απηέο αλήθαλ ζε άιινπο. 
 
Με ηελ επάλνδν κνπ ζηελ Κχπξν θαη ζεσξψληαο φηη ε ιεθζείζα Απφθαζε 
έζησ θαη επψδπλε, ήηαλ ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ε ιηγφηεξν νδπλεξή  γηα ηνλ 
ηφπν, δελ δίζηαζα λα ηελ ππνζηεξίμσ απεπζπλφκελνο κε Γηάγγεικα ζην ιαφ  
αιιά θαη κε πιήξε ελεκέξσζε ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, ηφζν γηα ηελ 
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αλαγθαηφηεηα πηνζέηεζεο ηεο φζν θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αθνινπζνχζαλ 
ζε ηπρφλ απφξξηςε ηεο.  
 
ήκεξα, θαη κεηά ηα φζα δηακεζνιάβεζαλ ζην κεζνδηάζηεκα, θαη 
ζπλππνινγίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο απφ ηε δεχηεξε απφθαζε ηνπ Eurogroup ηεο 
25εο Μαξηίνπ, ζεσξψ κε φιν ην ζεβαζκφ πξνο ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, 
πσο ε απνδνρή ηεο πξψηεο απφθαζεο ζα απέηξεπε ηηο νδπλεξφηεξεο εθ ησλ 
ζπλεπεηψλ πνπ βηψζακε θαη βηψλνπκε. 
 
 
Δπηζπλάπησ σο ςνημμένο 13, Καηάινγν πλαληήζεσλ θαη Σειεθσληθψλ 
πλδηαιέμεσλ ηελ πεξίνδν 16 – 25 Μαξηίνπ 2013.    
 


