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Αισιόδοξοι οι οικονομολόγοι για ανάπτυξη το 2015
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  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΡΖΙΔΟΥ

Ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Σωφρόνης Κληρίδης και ο Διευθυντής του Cyprus
International Institute of Management (CIIM) δρ Θεόδωρος Παναγιώτου μιλάνε στην «Α» για τη σημασία που έχει
στην οικονομία η υποχώρηση των κυπριακών ομολόγων αλλά και για τις νύξεις που γίνονται για πιθανή ανάπτυξη
της οικονομίας της Κύπρου το 2015. Αναπτύσσουν τις δικές τους εκτιμήσεις και προβλέπουν ότι αν και με αργούς
ρυθμούς η οικονομική ανάκαμψη θα έλθει μέσα στο 2015. Ολόκληρη η συνέντευξη έχει ως εξής:

1.Τι σημαίνει για την οικονομία της Κύπρου η υποχώρηση των κυπριακών ομολόγων;

ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ. Είναι μια σημαντική και θετική εξέλιξη. Ο στόχος όλων μας είναι η αποκατάσταση της
δυνατότητας της Κύπρου από τις αγορές και το να μην εξαρτόμαστε από άλλες αγορές. Αυτό το οποίο
δυσχέραινε μέχρι τώρα την κατάσταση ήταν τα υψηλά επιτόκια που έπρεπε να πληρώσει η Κύπρος για να
μπορέσει να δανειστεί. Η μείωση των αποδόσεων των κυπριακών ομολόγων σημαίνει ότι η Κύπρος θα μπορέσει
να δανειστεί με αντίστοιχο επιτόκιο, κάτι το οποίο διευκολύνει την έξοδο στις αγορές και κατεπέκταση την έξοδο
της από το μνημόνιο.

ΔΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ. Σημαίνει ότι καλυτερεύει η θέση μας στις διεθνείς αγορές. Το να πουληθούν
δηλαδή τα ομόλογά μας με λιγότερο ρίσκο και να ζητούν λιγότερη απόδοση οι επενδυτές. Αυτό σημαίνει ότι θα
μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές και να δανειστούμε με λιγότερο επιτόκιο. Το γεγονός αυτό είναι κάτι το οποίο
προκάλεσαν εν μέρει οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ανοίξουν οι αγορές στις
οικονομίες της ευρωζώνης, θα μειωθεί ο αποπληθωρισμός και θα αυξηθεί η ζήτηση και η ανάπτυξη. Η Κύπρος
θα έχει καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και λιγότερα ρίσκα για το δανεισμό τους. Οι αγορές θα δούνε ότι
φτάσαμε στο τέλος του δρόμου και η Κύπρος θα βρεθεί στο δρόμο για την έξοδο στις αγορές και συμπλήρωση
του μνημονίου. Με το να έχουμε θετική εξέλιξη θα έλθει και η αξιοπιστία της οικονομίας, θα ενθαρρυνθούν οι
επενδυτές για να επενδύσουν στην Κύπρο και όλα αυτά θα τα λάβουν υπόψη τους οι αγορές.

2. Ακούμε συχνά από διάφορους φορείς ότι η ανάκαμψη της οικονομίας της Κύπρου θα επέλθει μέσα στο
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2015. Πως σχολιάζετε εσείς αυτήν την πρόβλεψη;

ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ. Όλες οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα έχουμε μια μάλλον ελαφριά ανάκαμψη. Δηλαδή ότι ο
ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα κυμανθεί ελαφρός πάνω από το 0. Είναι δύσκολες οι ακριβείς εκτιμήσεις,
διότι υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν την κυπριακή οικονομία, όπως είναι για παράδειγμα
τώρα η κρίση στη Ρωσία, οι ευρωρωσικές σχέσεις και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Από την άλλη υπάρχουν και
οι θετικές εξελίξεις όπως είναι το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που μείωσε η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα,
το οποίο και δείχνει ότι ήδη έχει επηρεάσει θετικά τα δεδομένα, καθώς έχει οδηγήσει στην υποτίμηση του ευρώ
και στην μείωση των αποδόσεων των ευρωπαϊκών ομολόγων. Είναι σημαντικό η Κύπρος να συνεχίσει την
πορεία των μεταρρυθμίσεων και της υλοποίησης του μνημονίου, ούτως ώστε να μπορέσει το γρηγορότερο να
αποκτήσει χρηματοδοτική αυτονομία.

ΔΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ έλεγα από πέρσι. Εάν δεν είχαμε πισωγυρίσματα
και εάν τελειώναμε με το νομοσχέδιο των εκποιήσεων θα βλέπαμε επανεκκίνηση φέτος την άνοιξη, αλλά λόγο των
καθυστερήσεων με τα νομοσχέδια θα μεταφέρω την πρόβλεψη μου από την άνοιξη στο φθινόπωρο. Ελπίζω ότι
γύρω στον Νοέμβριο θα υπάρξει ανάκαμψη αλλά ας μην περιμένουμε και θαύματα. Πιθανόν θα έρθει ένα είδος
ανάκαμψης το οποίο θα σηματοδοτεί ότι έχουν περάσει τα δύσκολα. Μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε ένα
θετικό πρόσωπο. Εκτός απροόπτου, φέτος ίσως καταφέρουμε να έχουμε θετικό ρυθμό ανάπτυξης 0.5 με 1%
αλλά του χρόνου πρέπει να πάμε στο 2 με 3%. Πιθανόν επίσης να έχουμε κάποιες ενδείξεις για μείωση της
ανεργίας αλλά όχι υπερβολικές, δεν θα πάμε ποτέ στα χαμηλά της ανεργίας. Ενώ όπως και οι άλλες χώρες της
Ευρώπης, είχαμε χαμηλά επίπεδα ανεργίας και μπορούσαμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας για να
εργοδοτούμε τους νέους τώρα αυτά πλέον δεν είναι εφικτό να υπάρξουν. Εάν φυσικά υπάρξουν από την επόμενη
χρονιά, θα επιταχυνθεί αυτή η μείωση μέσα στα επόμενα χρόνια, αλλά δεν θα είναι σίγουρα στο 4% που
βρισκόταν πριν την κρίση. Πιθανόν σε δύο τρία χρόνια να μειωθεί σε τέτοιο μεγάλο βαθμό το ποσοστό της
ανεργίας, εκτός και αν βέβαια υπάρξουν μεγάλες επενδύσεις και προσλάβουν εργατικό δυναμικό. Το πιθανότερο
σενάριο είναι φυσικά να μην υπάρξουν τόσες πολλές θέσεις εργασίας οπότε κάτι θα πρέπει να γίνει με την
ανεργία αλλά και με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτά τα δύο είναι τα μεγαλύτερα μας προβλήματα.
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