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Τα πρόσωπα  του 2014
Ποιοί σημάδεψαν αρνητικά και 

ποιοί θετικά τη χρονιά που έφυγε
}8-9

Τι λέχθηκε στη Βουλή το Νοέμβριο του 2012 για το
σκάνδαλο του αποχετευτικού της Πάφου από τους
Σάββα Βέργα, Ευτύχιο Μαληκκίδη, Φειδία Σαρίκα,
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη κά. }7

«Πίσω από τη μεγάλη
απάτη φαίνεται να
είναι υπόκοσμος.

Ακούγονται και τραντακτά
ονόματα υπεράνω υποψίας.
Έχουν αρχίσει οι απειλές σε
υπαλλήλους του Tμήματος
Oδικών Mεταφορών να μην
προχωρήσουν την υπόθεση,
ενώ έχουν γίνει και συστά-
σεις με υπονοούμενα σε ένα
τουλάχιστον υψηλόβαθμο
πολιτειακό πρόσωπο» ανέ-
φερε έγκυρη πηγή στην
«Α», προσθέτοντας ότι θα
παραδοθούν όλα τα σχετικά
έγγραφα στη Γενική Εισαγ-
γελία, η οποία και θα κληθεί

να βγάλει τα κάστανα από
τη φωτιά. Σύμφωνα με καλά
ενημερωμένη πηγή που μί-
λησε στην «Αλήθεια», η κομ-
πίνα αφορά σε πάρα πολλά
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα,
που έχουν εισαχθεί στο νησί
τα τελευταία χρόνια, αλλά,
ειδικά τους τελευταίους
μήνες, είχε παραγίνει το
πράγμα. Οι πληροφορίες κά-
νουν λόγο για παραποίηση
των εγγράφων σε σχέση με
την ημερομηνία κατασκευής
τους και για πειραγμένα κα-
τράν που μετρούν τα χιλιό-
μετρα που έχουν διανύσει
τα αυτοκίνητα.   }13

Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΣΩΦΡ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Θέλουν αλλά φοβούνται να καταθέσουν!

Μια... άγνωστη συζήτηση
για το αποχετευτικό Πάφου

ΔΥΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ 2015

Ο Ερογλου δεν ξέρει ακόμα 
τον κύριο ανθυποψήφιό του...

Αποτυχία της Σιμπέρ Σιμπέλ να περάσει στον 2ο
γύρο, θα προκαλέσει μια από τις μεγαλύτερες κρί-
σεις στην ιστορία του ΡΤΚ, μια εξέλιξη που ενδεχο-
μένως να φέρει τον Ταλάτ ξανά στο προσκήνιο. }6

Θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν το
μεσημέρι ακόμη και τους 8 βαθμούς στη
Λευκωσία αναμένονται για Τρίτη και Τε-
τάρτη. Λόγω βαριάς χιονόπτωσης χθες
έκλεισαν οι δρόμοι προς το Τρόοδος ακόμη
και για οχήματα με αλυσίδες. }46

Πληροφορίες της «Α» αναφέρουν ότι αριθμός προσώπων που γνω-
ρίζουν πολλά, θέλουν να καταθέσουν στην Αστυνομία αλλά φο-
βούνται να το πράξουν. Θεωρούν ότι η αστυνομία δεν μπορεί να

τους προστατεύσει και πως δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τις κατα-
θέσεις. Σημειώνεται πάντως ότι η αστυνομία έχει στα χέρια της
πρωτογενή μαρτυρία για «στημένα» ποδοσφαιρικά παιχνίδια.}4

Η ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ψυγείο η Κύπρος
από αύριο

www.alithia.com.cy

ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΟ ΤΣΙΡΕΙΟ
Απόλλωνας και ΑΕΛ συνθέτουν σήμερα στις 15:00 

την παραδοσιακή μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση 
της πόλης και ξεσηκώνουν τους φιλάθλους.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΝΑΓΗ ΚΑΙ ΤΑ «ΣΤΗΜΕΝΑ»
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ΑΝΗΣΥΧΕΣ ΟΙ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Πού πάει 
η Ελλάδα;

Στην προεκλογική εκ-
στρατεία μπήκε και επί-
σημα χθες το «Κίνημα-
Δημοκρατών Σοσιαλι-
στών» του πρώην πρωθυ-
πουργού Γ. Παπανδρέου.
Το ερώτημα των αναλυ-
τών τώρα είναι ποιους θα
ευνοήσει και ποιους θα
ζημιώσει η παρουσία του
νέου κόμματος. }12
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A νοιξε την κεντρική είσοδο. Το κρύο
τρυπούσε τα κόκαλά του. Η υγρα-
σία έγλειφε, σαν αλεπού, το δέρμα

του. Άναψε το καλοριφέρ, παρόλο που το
τιμολόγιο του ηλεκτρισμού παραμένει
απλήρωτο. Η Αρχή, πάντως, ανακοίνωσε,
προ εορτών, ότι δεν επρόκειτο να κατεβά-
σει το διακόπτη για τους καταναλωτές που
ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Ευάλωτες
ομάδες! Σαν να λέμε, ομάδες με αχίλλεια
πτέρνα. Ή με αχίλλειες πτέρνες. Δεν μπο-
ρούσε να γελάσει ούτε με τα, έτσι κι αλ-
λιώς, κρύα αστεία του. Κάθισε πίσω από
την ταμειακή μηχανή η οποία αράχνιασε.
Εδώ και μήνες, κυνηγάει τους πελάτες με
το ντουφέκι. Ο τζίρος πέφτει δραματικά.
Οι εισπράξεις περιορίζονται σε ψίχουλα. Η
τράπεζα απειλεί, κομψά και διπλωματικά -
φοβάται μήπως και φτάσει η μεθοδολογία
της στ’ αυτιά της Κεντρικής. Η τράπεζα και
η Κεντρική. Η Κεντρική και η τράπεζα. Η
Σκύλα και η Χάρυβδις. Στις εννιά και δέκα,
ο εφημεριδοπώλης πέταξε το ημερήσιο
φύλλο. Πήγε και το σήκωσε. Διάβασε τα
πρωτοσέλιδα. Έρευνες, ανακρίσεις, καταγ-
γελίες. Τέξας γίναμε, συλλογίστηκε, και
θυμήθηκε τα μνημειώδη γουέστερν με τα
οποία μεγάλωσε. Το κουδούνισμα του τη-
λεφώνου ακούστηκε σαν μπαμ. Και απο-
δείχτηκε μπαμ. Ο τμηματάρχης, αφού του
ευχήθηκε χρόνια πολλά, η γνωστή στάχτη
στα μάτια, δεν έκρυψε λόγια. Η υπέρβαση
στον τρεχούμενο πρέπει να καλυφτεί. Αμέ-
σως. Πώς αμέσως, που δεν σταυρώνω πε-
λάτη στο μαγαζί; Αυτό είναι δικό σας
πρόβλημα. Νομίζω, άλλωστε, ότι δείξαμε
αρκετή επιείκεια. Ως εδώ και μη παρέκει -
και, χραπ, διακόπηκε η δημιουργική επι-
κοινωνία. Βάρεσε τον κωδικό και, ντρουν-
ντρουν, τα συρτάρια της ταμειακής έκαναν
τα αποκαλυπτήριά τους. Μέτρησε πρώτα
τα χαρτονομίσματα και, ακολούθως, τα
κέρματα. Πω-πω, αυτοσαρκάστηκε, σή-
μερα θα με ζήλευε και ο μακαρίτης ο Ωνά-
σης. 146 ευρώ και 50 σεντ. Ένιωσε σαν
μεγιστάνας, κλείδωσε την κεντρική εί-
σοδο, καλημέρισε τον περιπτερά ο οποίος
σκυλόβριζε την κυβέρνηση για την αναλ-
γησία της, και κατευθύνθηκε προς το τρα-
πεζικό υποκατάστημα. Θα γελούσε μαζί
του και το παρδαλό κατσίκι. Ας γελούσε
και το παρδαλό αρνί - σιγά που σκοτίστηκε.

Ο άτιμος ο 
τρεχούμενος

Με τον ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΝΙΟ
ΕΝ ΔΗΚΤΙΚΑ
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Της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΕΡΖΙΔΟΥ

OΚαθηγητής ηθικής και επι-
χειρηματικότητας και δι-
ευθυντής του Διεθνούς Ιν-

στιτούτου Διεύθυνσης Κύπρου
CIIM Θεόδωρος Παναγιώτου κάνει
κριτική για τη χρονιά που μας πέ-
ρασε και παραθέτει τις δικές του
προβλέψεις για το 2015. Οι απαν-
τήσεις του στην «Αλήθεια» έχουν
ως εξής:

ΕΡ. : Πώς κρίνετε την οικονομία
της Κύπρου τη χρονιά που μας
πέρασε το 2014;
Κατά το 2014 η κυπριακή  οικονομία
σταμάτησε την ελεύθερη πτώση
των δύο προηγούμενων χρόνων.
Τα δημοσιονομικά έχουν σταθε-
ροποιηθεί.  Το τραπεζικό σύστημα
έχει εξορθολογηστεί σε σημαντικό
βαθμό. Αλλεπάλληλες θετικές αξιο-
λογήσεις  τόσο  από την τρόικα
για την επίτευξη των ενδιάμεσων
στόχων του μνημονίου όσο και από
διεθνείς οίκους αξιολόγησης της
πιστοληπτικής ικανότητας  του κρά-
τους και των τραπεζών έδωσαν
ένα αίσθημα αισιοδοξίας που απο-
κορυφώθηκε  με την επιτυχία των
τραπεζών μας στα τεστ αντοχής
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας.  Υπήρξαν  και απτά σημάδια
επανάκτησης της αξιοπιστίας της
χώρας, όπως η άντληση κεφαλαίων
από τις διεθνείς αγορές με υπο-
φερτό επιτόκιο τόσο από το κράτος
όσο και από τις τράπεζες.
Ως εδώ όμως.  Η αξιοπιστία μας

δεν έχει επανακτηθεί σταθερά
και αμετάκλητα και η  πολυπόθητη
επανεκκίνηση της ανάπτυξης δεν
έκαμε την εμφάνιση της. Αν και
ο ρυθμός συρρίκνωσης της ανά-
πτυξης  περιορίστηκε στο 2.9%
από το προβλεπόμενο 4%   η
ανεργία συνεχίζει να βρίσκεται
στο 17%,  η ρευστότητα σε πολύ
χαμηλά επίπεδα και οι νέες επεν-
δύσεις ήταν πενιχρές.  
Οι λόγοι έχουν να κάμουν  εν μέ-
ρει με τη γενικά αναιμική ανά-
πτυξη ολόκληρης της Ευρωζώνης
και εν μέρει με τα δικά μας πισω-
γυρίσματα στη εφαρμογή του
μνημονίου αλλά και την απουσία
σοβαρής προσπάθειας επανεκκί-
νησης της οικονομίας.  Από τη
μια η καθυστέρηση στην ανα-
διάρθρωση της δημόσιας υπηρε-
σίας και στον εκσυγχρονισμό των
θεσμών και από  την άλλη ο συν-
δυασμός μηδενικών αναπτυξια-
κών προϋπολογισμών με την  απο-
τυχία προσέλκυσης  ξένων επεν-

δύσεων στη πραγματική οικονομία
που να δημιουργήσουν  κινητι-
κότητα στην οικονομία και νέες
θέσεις εργασίας έχουν παγιοποι-
ήσει τα αισθήματα απαισιοδοξίας
και οικονομικής κατάθλιψης. 
Οι ευκαιρίες προσέλκυσης επεν-
δύσεων  που παρουσιάστηκαν με
τις ιδιωτικοποιήσεις  ημικρατικών
οργανισμών όπως η CYTA  και η
ΑΗΚ  κα κρατικών επιχειρήσεων
όπως οι Κυπριακές αερογραμμές
καθώς και με τις εκποιήσεις μη
εξυπηρετούμενων δανείων δεν
έχουν υλοποιηθεί ακόμα λόγω  οξεί-
ας εσωτερικής πολιτικής αντιπα-
ράθεσης που οδήγησε σε πισωγυ-
ρίσματα στην εφαρμογή ειλημμέ-
νων μνημονιακών υποχρεώσεων
με αποτέλεσμα την απώλεια πο-
λύτιμου χρόνου και αξιοπιστίας,
ιδιαίτερα σε επενδυτικούς κύκλους
του εξωτερικού που συνεχίζουν να
παραμένουν σε στάση αναμονής.

ΕΡ. : Ποιες είναι οι προβλέψεις
σας για το 2015;
Το 2015 δεν προβλέπεται ιδιαίτερα
εύκολο ή θετικό. Πρώτα απ’ όλα
είναι οι μεγάλες προκλήσεις των
μη εξυπηρετούμενων δανείων και
των εκποιήσεων, των αποκρατι-
κοποιήσεων και των ιδιωτικοποι-
ήσεων, της αυτονόμησης των δη-
μοσίων νοσηλευτηρίων και της

εφαρμογής του ΓεΣΥ, της μεταρ-
ρύθμισης της δημόσια υπηρεσίας
και του εκσυγχρονισμού των θε-
σμών. 
Όλα αυτά τα θέματα εμπεριέχουν
τον κίνδυνο  εργασιακών συγ-
κρούσεων και πολιτικών αντιπα-
ραθέσεων που θα προκαλέσουν
καθυστερήσεις και πισωγυρίσματα
με αποτέλεσμα την περαιτέρω
απώλεια πολύτιμου χρόνου και
αξιοπιστίας. Αν σ’ αυτά προστε-
θούν  και τα προβλήματα με την
Τουρκία  στην ΑΟΖ μας και τις συ-
νομιλίες σε αδιέξοδο, η επανεκ-

κίνηση της οικονομίας ίσως και
πάλι να μη πάρει τη δέουσα προ-
σοχή και προσπάθεια. 
Αυτό που χρειάζεται δεν είναι
τόσο η επένδυση από μέρος του
κράτους (που άλλωστε θα χαθεί
στις δαιδαλώδεις διαδικασίες και
διάτρητους θεσμούς) αλλά η

απλοποίηση των διαδικασιών και
η διευκόλυνση της ιδιωτικής πρω-
τοβουλίας και των ξένων επεν-
δύσεων ώστε να γίνουν οι πρώτες
κινήσεις που θα αλλάξουν το επι-
χειρηματικό και επενδυτικό κλίμα
από αρνητικό σε θετικό. 
Οι προβλέψεις μου για το 2015
είναι ότι με την άνοιξη θα δούμε
μια διστακτική επανεκκίνηση της
οικονομίας. Οι ιδιωτικοποιήσεις,
ο τομέας της ενέργειας, το καζίνο
και η ψήφιση του πλαισίου αφε-
ρεγγυότητας και των κανονισμών
για τις εκποιήσεις  θα δώσουν το

έναυσμα για τις πρώτες σοβαρές
ξένες επενδύσεις στην πραγμα-
τική οικονομία. Από την άλλη, τα
προβλήματα με την Ουκρανία και
τη Ρωσία, που επηρεάζουν αρ-
νητικά τον τουρισμό αλλά και τις
επενδύσεις, η συμπεριφορά της
Τουρκίας καθώς και  οι εξελίξεις

στην Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή
δεν είναι και οι καλύτεροι οιωνοί
για το 2015.  
Το καλύτερο που μπορούμε να
περιμένουμε είναι να αποφευχθεί
η περαιτέρω αποσταθεροποίηση
της περιοχής και να επικρατήσουν
ευνοϊκότερες συνθήκες ανάπτυ-
ξης στην Ευρωζώνη. Οπότε, αν
κάνουμε και εμείς τις σωστές κι-
νήσεις χωρίς τα πισωγυρίσματα
του 2014, θα μπορούμε να ελπί-
ζουμε βάσιμα σε μια έστω και
ανεμική ανάπτυξη γύρω στο 1%
το 2015. 

Την άνοιξη
θα δούμε... 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓIΩΤΟΥ: «Οι ιδιωτικοποιήσεις,
ο τομέας της ενέργειας, το καζίνο  και η ψή-
φιση του πλαισίου αφερεγγυότητας και των κα-
νονισμών για τις εκποιήσεις  θα δώσουν το
έναυσμα για τις πρώτες σοβαρές ξένες επενδύ-
σεις στην πραγματική οικονομία»

ΔΥΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

«Το καλύτερο που μπορούμε να περιμένου-
με είναι να αποφευχθεί η περαιτέρω απο-
σταθεροποίηση της περιοχής και να επι-
κρατήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες ανάπτυ-
ξης στην Ευρωζώνη. Οπότε, αν κάνουμε και
εμείς τις σωστές κινήσεις θα μπορούμε να
ελπίζουμε βάσιμα σε μια έστω και ανεμική
ανάπτυξη γύρω στο 1% το 2015»



OΑναπληρωτής Καθηγητής
Οικονομικών Πανεπιστημίου
Κύπρου Σωφρόνης Κληρίδης

μιλάει στην «Αλήθεια» για όλα τα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
που είχε η χρονιά που μας πέρασε
αλλά και για όλες τις ανησυχίες
που φέρνει μαζί του το 2015. Ολό-
κληρη η συνέντευξη έχει ως εξής:

ΕΡ. : Πως κρίνετε την οικονομία
της Κύπρου τη χρονιά που μας πέ-
ρασε το 2014;
Η Κυπριακή οικονομία βρίσκεται
σε πορεία συρρίκνωσης από τα
μέσα του 2011. Η έκρηξη στο Μαρί
ήταν το καταλυτικό γεγονός που
έσπρωξε οριστικά την ήδη ταλαν-
τευόμενη οικονομία προς την ύφε-
ση. Το γεγονός ότι φτάσαμε στο
τέλος του 2014 και η οικονομία
εξακολουθεί να συρρικνώνεται σί-
γουρα δεν μπορεί να χαρακτηρι-
στεί ως ευχάριστο. Τριάμισι χρόνια
ύφεσης είναι πολλά. Το 2014 η
Κύπρος θα καταγράψει ύφεση της
τάξης του 2,5-3% και ποσοστά
ανεργίας γύρω στο 16%. Κάποιος
ερευνητής του μέλλοντος που θα
δει αυτούς τους αριθμούς  χωρίς
να γνωρίζει τι συνέβη στην Κύπρο
τα τελευταία 3-4 χρόνια θα πει
ότι το 2014 ήταν μια πολύ κακή
χρονιά. 
Όμως τα πάντα είναι σχετικά. Το
2014 ήταν όντως μια δύσκολη χρο-
νιά, ήταν όμως και μια χρονιά στα-
θεροποίησης μετά το μεγάλο σοκ

του 2013. Ας μην ξεχνούμε ότι
μετά τα γεγονότα του Μαρτίου
2013 κάποιοι προέβλεπαν την κα-
ταστροφή της κυπριακής οικονο-
μίας και επιχειρηματολογούσαν
υπέρ της εξόδου της Κύπρου από
την ευρωζώνη. Τα γεγονότα απο-
δεικνύουν ότι η πολιτική της πιστής

εφαρμογής του μνημονίου ήταν
η ορθή. Η κυπριακή οικονομία
έδειξε ότι έχει αντοχές και διέ-
γραψε μια πορεία πολύ καλύτερη
από ότι ανέμεναν όλοι. 
Η δημοσιονομική κατάσταση έχει
βελτιωθεί σημαντικά και φαίνεται
ότι η Κύπρος θα παρουσιάσει πρω-
τογενές πλεόνασμα το 2014, δυο
ολόκληρα χρόνια νωρίτερα από
ότι προβλεπόταν στο αρχικό μνη-
μόνιο. Πρόκειται για μια πολύ ση-
μαντική επιτυχία η οποία πιστώ-
νεται τόσο στη σωστή διαχείριση
του Υπουργείου Οικονομικών όσο

και στην υπεύθυνη στάση της Κυ-
πριακής κοινωνίας. Η επιτυχία αυτή
έδωσε στην Κύπρο τη δυνατότητα
να επιστρέψει στις αγορές και ου-
σιαστικά εκμηδενίζει την πιθανό-
τητα να χρειαστεί δεύτερο μνη-
μόνιο, κάτι που πολλοί θεωρούσαν
δεδομένο.

Το 2014 ήταν επίσης η χρονιά της
σταθεροποίησης του τραπεζικού
συστήματος. Οι τρεις μεγάλες κυ-
πριακές τράπεζες είναι επαρκώς
κεφαλαιοποιημένες και οι κατα-
θέσεις στο τραπεζικό σύστημα
έχουν σταθεροποιηθεί τους τε-
λευταίους μήνες. Οι δύο ιδιωτικές
τράπεζες έχουν περάσει στα χέρια
νέων ιδιοκτητών που θα εισαγά-
γουν νέες – και ελπίζουμε καλύ-
τερες – πρακτικές και νοοτροπίες.
Παραμένει η μεγάλη πρόκληση
της διαχείρισης των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων. Αναμένεται ότι

με την τακτοποίηση του θέματος
των εκποιήσεων και του πλαισίου
αφερεγγυότητας θα δημιουργηθεί
μια νέα δυναμική στην αντιμετώ-
πιση του προβλήματος.
Η μεγαλύτερη ίσως αρνητική εξέ-
λιξη του 2014 αφορά την Κεντρική
Τράπεζα. Οι συνεχείς κόντρες κυ-
βερνήσεων-Διοικητών προκάλεσαν
πολύ μεγάλα προβλήματα και οδή-
γησαν στην πολιτικοποίηση της
Κεντρικής Τράπεζας. Η αποχώρηση
του Πανίκου Δημητριάδη έλυσε
φαινομενικά το πρόβλημα,  αφή-
νοντας όμως και μια «τάτσα» (ο
εξαναγκασμός σε παραίτηση ενός
διοικητή Κεντρικής Τράπεζας δεν
τιμά κανένα). Η ελπίδα ότι η Κεν-
τρική Τράπεζα θα έμπαινε σε μια
διαδικασία ανάκτησης της καταρ-
ρακωμένης αξιοπιστίας της πλή-
γηκε νωρίς με το ζήτημα της σύγ-
κρουσης συμφερόντων και του
συμβολαίου της νέας Διοικήτριας.
Ο σημαντικότερος ανεξάρτητος
θεσμός της Κύπρου εξακολουθεί
δυστυχώς να ταλανίζεται.

ΕΡ. : Ποιες είναι οι προβλέψεις

σας για το 2015;
Η χρονιά που μπαίνει παρουσιάζει
πολλές αβεβαιότητες στο εξωτε-
ρικό περιβάλλον και προκλήσεις
στο εσωτερικό. Η ρωσική κρίση
και η κατάρρευση του ρουβλίου
δημιουργούν ανησυχίες λόγω της
μεγάλης εξάρτησης της Κύπρου
από τη Ρωσική οικονομία, ειδικά
στον τουρισμό. Από την άλλη, η
μεγάλη πτώση των τιμών του πε-
τρελαίου είναι θετική για την Κύ-
προ αφού θα μειώσει το πολύ
ψηλό κόστος ενέργειας. 

Ο καινούριος κύκλος αβεβαιότητας
στον οποίο έχει μπει η Ελλάδα
επίσης δημιουργεί προβλήματα.
Παρόλο που η σύνδεση της κυ-
πριακής οικονομίας με την Ελλη-
νική είναι πολύ μικρότερη σήμερα
από ότι ήταν μέχρι πριν δύο χρόνια,
πολλοί στο εξωτερικό βλέπουν
την Κύπρο και την Ελλάδα ως πε-
ρίπου το ίδιο. Η Κύπρος πρέπει
να εργαστεί για να αναδείξει τις
θετικές επιδόσεις της και παράλ-
ληλα να ελπίζει ότι το γενικό κλίμα
αβεβαιότητας που δημιουργείται
δεν θα επεκταθεί. 
Το κλίμα στο εσωτερικό μέτωπο
προδιαγράφεται ιδιαίτερα θερμό.
Πλησιάζει η ώρα των σημαντικών
αποφάσεων σε κρίσιμες διαρθρω-
τικές μεταρρυθμίσεις και δεν φαί-
νεται να υπάρχει η αναγκαία πο-
λιτική συναίνεση. Η κυβέρνηση
δεν διαθέτει πλειοψηφία στη βου-
λή και το 2016 έχουμε βουλευτικές
εκλογές. 
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης
θέλουν να αναδείξουν σημεία δια-
φωνίας με την κυβέρνηση, στην
βάση των οποίων θα ζητήσουν την
ψήφο των πολιτών. Θέματα όπως
το ΓΕΣΥ, οι αποκρατικοποιήσεις
και η μεταρρύθμιση του δημοσίου
θα αποτελέσουν πρώτης τάξης ευ-
καιρία για τα κόμματα για να δια-
φοροποιηθούν. Ελπίδα μας είναι
ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα θέ-
σουν το καλό του τόπου πάνω από
τα κομματικά και προσωπικά συμ-
φέροντα. 
Οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται
σκληρή δουλειά, εποικοδομητικές
προσεγγίσεις και πολιτική βούληση
για σύγκρουση με κατεστημένα.
Πρέπει να προχωρήσουν, όχι γιατί
το λέει το μνημόνιο αλλά γιατί το
έχει ανάγκη η Κύπρος. Η διόρθωση
των στρεβλώσεων και ο εκσυγ-
χρονισμός της οικονομίας θα δη-
μιουργήσουν τις βάσεις για διαρκή
και βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα
χρόνια. 
Το 2015 θα είναι εκτός απροόπτου
η χρονιά που η Κύπρος θα επι-
στρέψει στην ανάπτυξη. Η ανά-
καμψη όμως θα είναι αργή και τα
ανοιχτά ζητήματα είναι πολλά.
Χρειάζεται υπομονή, υπευθυνό-
τητα και σκληρή δουλειά από
όλους.

«Η δημοσιονομική κατάσταση έχει βελτιω-
θεί σημαντικά και φαίνεται ότι η Κύπρος θα
παρουσιάσει πρωτογενές πλεόνασμα το
2014, δυο ολόκληρα χρόνια νωρίτερα από
ότι προβλεπόταν στο αρχικό μνημόνιο... Το
2014 ήταν όντως μια δύσκολη χρονιά, ήταν
όμως και μια χρονιά σταθεροποίησης μετά
το μεγάλο σοκ του 2013»
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Επιστροφή 
στην ανάπτυξη
με αργή, όμως, 

ανάκαμψη
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ:  «Η χρονιά που μπαίνει παρουσιά-
ζει πολλές αβεβαιότητες στο εξωτερικό περιβάλλον και
προκλήσεις στο εσωτερικό»
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