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Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Α»

O κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημει-
ώνει ότι ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης αισθάνεται ενισχυμένος και

πράττει ότι είναι δυνατό, ώστε η παρούσα

προσπάθεια να έχει θετική κατάληξη - Θα
παρουσιάσει σχέδιο λύσης στον λαό μόνο
αν πιστεύει ότι ανταποκρίνεται στις προσ-
δοκίες του λαού.

Π ροχωρημένες οι επαφές των δύο εταιρειών
για απόκτηση από την Delek ποσοστού 19,9%
του τεμαχίου «Αφροδίτη» από το ποσοστό της

Noble. Στα χέρια της κυβέρνησης η μελέτη για τη δια-

δρομή του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Σε συζητή-
σεις με περίπου 10 εταιρείες για τη σύναψη εμπορικών
συμφωνιών. Τι κερδίζουμε από την παράλληλη ανά-
πτυξη «Αφροδίτη» και «Λεβιάθαν».

■Η ύφεση έχει τελειώσει και η οικονομία
έχει μπει σε πορεία ανάκαμψης
■ Το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό κενό
είναι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
Η Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται σε κατά-
σταση αποσύνθεσης }8

■Μακροπρόθεσμο το πλάνο για την κυπριακή οικονομία 
■Οι ενεργειακοί σχεδιασμοί προχωρούν κανονικά

Καθηγητής ΣΩΦΡ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ

Η εποχή του «κτίζω και
πουλώ»  έχει παρέλθει

Ο ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ

Αποκαλυπτικό είναι ολόκληρο το
βίντεο του ξυλοδαρμού κρατου-
μένου που δημοσίευσε χθες το

PafosPress.com. Οπως φαίνεται μετά
το ξυλοδαρμό επισκέπτονται το κελί οι
προϊστάμενοι όπως και άλλοι που επι-
χειρούν να... φροντίσουν τον κρατού-
μενο. Ενας από τους δύο αστυνομικούς
με ένα μαντήλι μαζεύει αίματα από το
κεφάλι του κρατουμένου!. }47

Τον έδειραν 
και μετά 

σκούπιζαν 
τα αίματα!

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ

ΡΕΣΙΤΑΛ ΤΟΥ ΑΠΟΕΛ
Επιβλητική νίκη πέτυχε χθες στην πρεμιέρα 

του πρωταθλήματος με 5-1 επί του Ερμή 
στο «Αμμόχωστος»

Σε 3 χρόνια θα ζούμε
σε μια  διαφορετική 

Λευκωσία 

ΜΑΚΑΡΙΟΥ-ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ

Η συντριπτική πλειοψηφία θέλει λύση! 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ. ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Α»

Κοντά σε συμφωνία Noble 
και Delek για «Αφροδίτη»

}3
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ΕΛΛΑΔΑ: Εκλογές με εμφύλιο της Αριστεράς!
Xαρακτηριστικό των πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα

είναι η σφοδρότητα με την οποία συγκρούονται δυ-
νάμεις που ανήκαν πριν απο μερικές μέρες στο ίδιο
στρατόπεδο, το ΣΥΡΙΖΑ. Πρωταγωνιστές σε αυτό τον

«εμφύλιο της αριστεράς» είναι από τη μια η ομάδα 
Τσίπρα και από την άλλη η Πρόεδρος της Βουλής 
και ο Π. Λαφαζάνης αρχηγός του νέου κόμματος 
Λαϊκή Ενότητα» που αποσπάστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ.   }5



Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΥΡΙΣΙΗ

gpirishis@alfamedia.press.cy

Σ
ε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέν-
τευξη ο αναπληρωτής καθηγητής
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Σωφρόνης
Κληρίδης αναλύει τις υπάρχουσες πραγ-
ματικότητες που επικρατούν στην κυ-
πριακή οικονομία μέσα από το στρατηγικό
στόχο για έξοδο της οικονομίας από την
ύφεση σε συνάρτηση με τις προκλήσεις
που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η οικο-
νομία του τόπου. Για τον κ. Κληρίδη η
έξοδος από την ύφεση αποτελεί γεγονός.
Οι κυβερνητική  πολιτική είναι προς την
σωστή κατεύθυνση αφού σημαντικές με-
ταρρυθμίσεις έχουν εφαρμοσθεί, παρόλα
αυτά κάποιες προκλήσεις παραμένουν
στο προσκήνιο, όπως το ΓΕΣΥ, οι μεταρ-
ρυθμίσεις στο δημόσιο καθώς επίσης και
η προβληματική σύνδεση κράτους-τρα-
πεζών με προεξάρχουσα περίπτωση την
αποσύνθεση στην Κεντρική Τράπεζα. Ση-
μαντικός πυλώνας ανάπτυξης για τον κα-
θηγητή είναι η προσέλκυση επενδύσεων
μέσω μείωσης της γραφειοκρατίας κυρίως
στον δημόσιο τομέα. Επίσης, για τον κ.
Κληρίδη το οικονομικό μοντέλο «κτίζω
και πουλώ» το οποίο επέφερε και την
πρόσφατη οικονομική κατάρρευση είναι
αναποτελεσματικό. Η χώρα θα πρέπει
να επενδύσει στην ποιότητα των παρε-
χόμενων υπηρεσιών και να μη βασιζό-
μαστε εσαεί στη χαμηλή φορολογία αφού
το πιο πάνω δεδομένο μπορεί να αλλάξει. 
Ολόκληρη η συνέντευξη του κ. Κληρίδη
πιο κάτω:

Ερώτ. : Νομίζετε ότι έχουμε πράγματι
εξέλθει από την ύφεση, όπως δηλώνει η
κυβέρνηση, και μπήκαμε σε τροχιά ανά-
πτυξης; Αν ναι ποιοι παράγοντες μας
ωθούν στο να βγάλουμε το πιο πάνω
συμπέρασμα; Αν όχι ποιες προκλήσεις
υπάρχουν ακόμα που αποτελούν εμπόδιο
για την ανάκαμψη της οικονομίας;
Απ.: Το αν έχουμε εξέλθει ή όχι από την
ύφεση δεν είναι πλέον θέμα εκτίμησης,
είναι θέμα δεδομένων. Τα τελευταία δύο
τρίμηνα η κυπριακή οικονομία έχει ανα-
πτυχθεί με 0.2% και 0.9% αντίστοιχα.  Η
ύφεση έχει τελειώσει και η οικονομία
έχει μπει σε πορεία ανάκαμψης. Αυτό
είναι ένα γεγονός. 
Βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα είναι μέλι-
γάλα. Η ανεργία εξακολουθεί να είναι
σε πολύ ψηλά επίπεδα. Αυτό είναι ανα-
μενόμενο. Το παραγωγικό δυναμικό μιας
οικονομίας που βρίσκεται σε ύφεση υπο-
απασχολείται. Με την ανάκαμψη οι επι-
χειρήσεις θα αρχίσουν πρώτα να απα-
σχολούν πλήρως το υφιστάμενο δυναμικό
τους πριν αρχίσουν να κάνουν καινούριες
προσλήψεις και επενδύσεις. Για αυτό η
ανεργία χρειάζεται πάντοτε πολύ περισ-
σότερο χρόνο για να κατέλθει σε φυσιο-
λογικά επίπεδα. 

Ερώτ.: Πιστεύετε ότι οι κυβερνητικές οι-
κονομικές πολιτικές είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση ή χρειάζονται να γίνουν και
άλλα;
Απ.: Από την πρώτη στιγμή μετά το σοκ
του 2013 είχα υποστηρίξει ότι η καλύτερη
επιλογή για την Κύπρο ήταν η πιστή εφαρ-
μογή του μνημονίου. Ευτυχώς η κυβέρ-
νηση υιοθέτησε την ίδια γραμμή, η οποία
αποδεικνύεται από τα γεγονότα πως ήταν
η ορθή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία
πώς οι πολιτικές της ρήξης και της λίρας
που υποστήριζαν κάποιοι θα μας οδη-

γούσαν σε πολύ επικίνδυνες περιπέτειες.  
Έχουν γίνει αρκετές μεταρρυθμίσεις,
όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,
η ενοποίηση των φορολογικών τμημάτων,
το πλαίσιο αφερεγγυότητας, το σύστημα
διορισμού εκπαιδευτικών, κ.λπ. Έχει επί-
σης τροχοδρομηθεί η ανάθεση των λι-
μανιών σε ιδιώτες και η ιδιωτικοποίηση
της ΑΤΗΚ, ενώ προχωρά επιτέλους και η
μεταρρύθμιση του δημοσίου. 
Έχουν γίνει λοιπόν αρκετά,
αλλά ασφαλώς θα μπορού-
σαν να γίνουν πολύ περισ-
σότερα. Έχει μείνει πίσω το
ΓΕΣΥ, ενώ η μεταρρύθμιση
του δημοσίου θα μπορούσε
να ήταν πολύ πιο ριζική. Εκεί
όμως που ίσως υπάρχει το
μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό κενό είναι
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η σύν-
δεση κράτους-τραπεζών δεν έχει απο-
κοπεί (αντιθέτως, ίσως έχει γίνει και πιο
στενή), η Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται
σε κατάσταση αποσύνθεσης, και πολλές
προβληματικές τραπεζικές πρακτικές και
νοοτροπίες δεν έχουν αλλάξει. 

Ερώτ.: Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα της κυπριακής οικονομίας και
ποια τα μειονεκτήματα της και σε ποιο
βαθμό αυτά τα πλεονεκτήματα ή μει-
ονεκτήματα επηρεάζουν την ανασυγ-
κρότηση της κυπριακής οικονομίας;
Απ.: Η Κυπριακή οικονομία στηρίζεται

ουσιαστικά σε δύο πυλώνες, τον τουρισμό
και τις υπηρεσίες προς διεθνείς επιχει-
ρήσεις. Αυτοί οι δύο τομείς ουσιαστικά
συγκράτησαν την πτώση της οικονομίας
τα τελευταία δύσκολα χρόνια, και απο-
τελούν μοχλούς ανάπτυξης για τα επόμενα
χρόνια. 
Όμως δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε.
Ο τουρισμός χρειάζεται επενδύσεις τόσο

από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό
τομέα ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα
του προϊόντος που προσφέρουμε. Οι επι-
χειρηματικές υπηρεσίες πρέπει να δώσουν
έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών
και να μην βασίζονται στη χαμηλή φο-
ρολογία, η οποία μπορεί να μην διατη-
ρηθεί για πάντα. 

Ερώτ.: Τι πρέπει να αλλάξει στην κυπριακή
οικονομία και ποιο μοντέλο οικονομικής
ανάπτυξης θα πρέπει να υιοθετήσουμε
και να προωθήσουμε; 
Απ.: Παραδοσιακά η ανάπτυξη στην Κύπρο
βασίστηκε πάνω σε ένα ή δύο τομείς.
Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να αλλάξει.

Καλός ο τουρισμός και οι διεθνείς υπη-
ρεσίες, αλλά χρειαζόμαστε και άλλους
τομείς που να στηρίζονται στην τεχνολογία,
την καινοτομία και την έρευνα. Η αγροτική
παραγωγή μπορεί να κατευθυνθεί σε
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Η επιτυχία των φαρμακευτικών εταιρειών
δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε και υψη-
λού επιπέδου βιομηχανία στην Κύπρο.
Υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές για τις
υπηρεσίες παιδείας και υγείας, οι οποίες
παραμένουν ανεκμετάλλευτες. 
Όλα αυτά χρειάζονται επενδύσεις, άρα
είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι κα-
τάλληλες συνθήκες που να προσελκύουν
επενδυτές. Χρειάζεται οικονομική στα-
θερότητα, μείωση της γραφειοκρατίας
και βελτίωση των προσφερόμενων υπη-
ρεσιών, κυρίως από το δημόσιο τομέα.
Το δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω
είναι ότι δεν πρέπει να συγχύζουμε την
οικονομική ανάπτυξη με την ανάπτυξη
γης. Το οικονομικό κραχ της Κύπρου οφεί-
λεται στην αλόγιστη πιστωτική επέκταση,
η οποία κατευθύνθηκε κυρίως στην ανά-
πτυξη γης και τις κατασκευές. Αυτό δεν
έχει γίνει αντιληπτό από όλους με αποτέ-
λεσμα να βλέπουμε πολλές πιέσεις για
εκπτώσεις και χαλαρώσεις, πιέσεις που
δυστυχώς φαίνεται να έχουν και αποτέ-
λεσμα. Δεν πρέπει να ξανακάνουμε το
ίδιο λάθος. Η κυβέρνηση οφείλει να αν-
τισταθεί στις πιέσεις και να δώσει ξεκά-
θαρα μηνύματα ότι η εποχή του «κτίζω

και πουλώ» έχει περάσει ανεπιστρεπτί. 

Ερώτ.: Πόσο νομίζετε επηρεάζει η ποι-
ότητα των θεσμών μιας χώρας στην οι-
κονομική ανάπτυξη και εξυγίανση της
και κατά πόσον η ποιότητα των θεσμών
στην Κύπρο είναι τέτοια που μπορεί να
μας αφήνει αισιόδοξους για την μελλον-
τική πορεία της οικονομίας;
Απ.: Η οικονομική έρευνα των τελευταίων
ετών έχει αναδείξει την τεράστια σημασία
της ποιότητας των θεσμών στην οικονομική
ανάπτυξη. Δυστυχώς σε αυτό τον τομέα
δεν υπήρξε σχεδόν καμία πρόοδος. Η
αξιοπιστία πολλών θεσμών έχει πληγεί
και δεν έχουν υπάρχουν σημάδια βελ-
τίωσης. Ανάφερα και πιο πάνω την Κεν-
τρική Τράπεζα, η οποία εξακολουθεί να
ταλανίζεται από συγκρούσεις, σκάνδαλα
και παραιτήσεις. Είχαμε τη σύγκρουση
στην Εισαγγελία, ενώ μόλις αυτή τη βδο-
μάδα προέκυψε θέμα με την Ανεξάρτητη
Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Πα-
ραπόνων κατά της Αστυνομίας.  
Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα θεσμικής
κατάπτωσης. Πιστεύω ότι οφείλεται σε
δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η σημασία
της ύπαρξης ισχυρών ανεξάρτητων θε-
σμών δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητή
αλλά ούτε και αποδεκτή από τη συντρι-
πτική πλειοψηφία των πολιτικών μας. Ο
δεύτερος – που είναι φυσιολογικό απο-
τέλεσμα του πρώτου – είναι ότι οι διορισμοί
σε κρίσιμα πόστα δεν γίνονται με αξιο-
κρατικά κριτήρια. Αν αυτό  δεν αλλάξει,
η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί.

Ερώτ.: Πώς βλέπετε τα πράγματα στην
Ελλάδα; Θα μπορέσει η χώρα να εξέλθει
της κρίσης;
Απ.: Η κατάσταση στην οποία έχει πε-
ριέλθει η Ελλάδα είναι δυστυχώς εξαιρε-
τικά δύσκολη. Πολλά θα εξαρτηθούν από
το αποτέλεσμα των επερχόμενων εκλο-
γών. Αν προκύψει μια σταθερή κυβέρνηση
με λαϊκή εντολή για μεταρρυθμίσεις και
εκσυγχρονισμό του Ελληνικού κράτους,
τότε υπάρχει ελπίδα. Διαφορετικά τα
πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμα χει-
ρότερα, με περαιτέρω μείωση του βιοτικού
επιπέδου και αυξημένο κύμα μετανά-
στευσης, με υπαρκτό τον κίνδυνο κοινω-
νικών αναταραχών, βίας και επικράτησης
ακραίων στοιχείων.

Ερώτ.: Νομίζετε ότι έγιναν λάθη κατά τη
διάρκεια των διαπραγματεύσεων της κυ-
βέρνησης του κ.   Τσίπρα; Αν ναι που εν-
τοπίζετε τα κυριότερα λάθη;
Απ.: Έγιναν τραγικά λάθη, τόσο σε πολιτικό
όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Η κυ-
βέρνηση Τσίπρα δεν διέγνωσε σωστά τις
πολιτικές πραγματικότητες και υπερεκτί-
μησε τις δυνατότητές της να ανατρέψει
παγιωμένες πολιτικές της ΕΕ. Η πρόταξη
του χρέους ως πρώτης προτεραιότητας
ήταν εντελώς άκαιρη και άστοχη, όπως
αποδεικνύεται και από τα γεγονότα. Η
υπεροπτική και ασυνεπής στάση της Ελ-
λάδας την οδήγησε στη σύγκρουση και
την απομόνωση. 

Ερώτ.: Τι πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα
για να μπει η χώρα σε τροχιά βιώσιμης
ανάπτυξης;
Απ.: Η ανάπτυξη χρειάζεται επενδύσεις,
και οι επενδύσεις χρειάζονται σταθερό-
τητα. Αυτό πρωτίστως χρειάζεται σήμερα
η Ελλάδα. Ελπίζουμε ότι από τις επερχό-
μενες εκλογές θα προκύψει μια σταθερή
κυβέρνηση με μεταρρυθμιστικό στίγμα
και διάθεση να εκσυγχρονίσει τη χώρα.
Δύσκολο, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 

Η Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται σε
κατάσταση αποσύνθεσης, και πολ-
λές προβληματικές τραπεζικές
πρακτικές και νοοτροπίες δεν
έχουν αλλάξει. 

Συνέντευξη με τον αναπληρωτή καθηγητή Οικονομικών κ. Σωφρόνη Κληρίδη

Η εποχή του «κτίζω και πουλώ» έχει τελειώσει
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4 Η ύφεση έχει τελειώσει και η οικονομία έχει μπει σε πορεία
ανάκαμψης-  4 Το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό κενό είναι στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα. 4 Καλός ο τουρισμός και οι διεθνείς
υπηρεσίες, αλλά χρειαζόμαστε και άλλους τομείς που να στηρίζονται
στην τεχνολογία, την καινοτομία και την έρευνα.




