
philenews.com
http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-anthropoi/158/303543/i-exodos-apo-to-mnimonio-den-prodikazei-to-mellon

Η έξοδος από το μνημόνιο δεν προδικάζει το μέλλον

Την επόμενη ημέρα της εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας από το μνημόνιο αξιολογεί ο Σωφρόνης Κληρίδης,
αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπογραμμίζοντας πως το γεγονός από μόνο
του δεν προδικάζει τίποτε για το μέλλον του τόπου. Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος
στα δημοσιονομικά την τελευταία τριετία, αλλά παράλληλα υποστηρίζει ότι τα πράγματα θα ήταν ακόμα καλύτερα
αν υλοποιούσαμε το μνημόνιο με μεγαλύτερη ζέση και με λιγότερες χρονοτριβές. Ενδεικτικά σημειώνει την
αδυναμία υλοποίησης μίας «σχετικά απλής ιδιωτικοποίησης όπως αυτή της Cyta», την οποία και χαρακτηρίζει
«μελανό σημείο». Τέλος ο κ. Κληρίδης τονίζει με ικανοποίηση ότι φεύγει από πάνω μας το στίγμα της
προβληματικής χώρας που πρέπει να επιτηρείται και να στηρίζεται οικονομικά από άλλες.

Γράφει: Γιώργος Φράγκος

Πώς πιστεύετε ότι θα αντικατοπτριστεί στην πραγματική οικονομία η έξοδός μας από το μνημόνιο και
επισήμως;
Η έξοδος από μόνη της δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία. Η απαλλαγή από το μνημόνιο
αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η Κύπρος είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν τρία
χρόνια, χωρίς να προδικάζει τίποτα για το μέλλον.
Την τελευταία τριετία έχει γίνει σημαντική πρόοδος σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά. Έχει επίσης σταθεροποιηθεί
το τραπεζικό σύστημα, παρά το προβλήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει. Έχουν γίνει και κάποιες
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όμως υπάρχουν και αρκετά που δεν έχουν γίνει και χρειάζεται ακόμα δουλειά και,
κυρίως, πειθαρχία.
Πριν τρία χρόνια ήμουν ένας εξ αυτών που έλεγαν ότι ο ασφαλέστερος δρόμος για έξοδο από το μνημόνιο είναι η
πιστή εφαρμογή του. Σε πολλούς αυτό ακουγόταν τότε περίεργο και αντιφατικό. Νομίζω τώρα δεν υπάρχει καμιά
αμφιβολία ότι αυτή ήταν η σωστή προσέγγιση.
Θα έλεγα μάλιστα ότι τα πράγματα θα ήταν ακόμα καλύτερα αν υλοποιούσαμε το μνημόνιο με ακόμα μεγαλύτερη
ζέση και με λιγότερες χρονοτριβές. Η έκταση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων οφείλεται εν
μέρει στην καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην ψήφιση των νομοσχεδίων για τις εκποιήσεις και την
αφερεγγυότητα, καθώς και στο ότι τα νομοσχέδια είναι περίπλοκα και δυσεφάρμοστα. Η αδυναμία υλοποίησης
μίας σχετικά απλής ιδιωτικοποίησης, όπως είναι αυτή της Cyta, επίσης αποτελεί μελανό σημείο στην όλη
διαδικασία.
Όλα αυτά τα πληρώνουμε πολύ ακριβά. Το κόστος δανεισμού της Κύπρου είναι αρκετά ψηλότερο από άλλες
χώρες που δεν έχουν κατ’ ανάγκη καλύτερα δημοσιονομικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές μάς
αντιμετωπίζουν ακόμα με κάποια επιφυλακτικότητα. Χρειάζεται να συνεχίσουμε τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια
με σοβαρότητα και με πειθαρχία. Οτιδήποτε άλλο έχει σημαντικό κόστος και εμπεριέχει κινδύνους.

Η έξοδος από το μνημόνιο ασφαλώς δημιουργεί προοπτικές. Ωστόσο, ποιοι κίνδυνοι εξακολουθούν να
ελλοχεύουν για την οικονομία μας; 
Τα οφέλη από την έξοδο από το μνημόνιο είναι δύο. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι ότι φεύγει το στίγμα της
προβληματικής χώρας που πρέπει να επιτηρείται και να στηρίζεται οικονομικά από άλλες. Το δεύτερο είναι
ζήτημα δημοκρατίας. Έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε τις δικές μας πολιτικές μέσω των εκλεγμένων
αντιπροσώπων μας.
Αυτό το δεύτερο στοιχείο που καταγράφω ως θετικό εμπερικλείει και τον κίνδυνο να παρατηρηθεί εκτροχιασμός
από τη συνετή πορεία που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα κυπριακά ομόλογα
αξιολογούνται ακόμα σε μη επενδυτική βαθμίδα, κάτι που συνεπάγεται ψηλό κόστος δανεισμού. Η Κυβέρνηση
έχει προνοήσει να μη χρειαστεί εξωτερικός δανεισμός για την επόμενη διετία. Αυτό μας δίνει ένα περιθώριο να
εργαστούμε ώστε να πετύχουμε την πιστοληπτική αναβάθμιση της Κύπρου και τη συνεπακόλουθη μείωση του
κόστους δανεισμού. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αξιοποιήσουμε αυτό τον χρόνο. Μείωση του κόστους
δανεισμού σημαίνει εξοικονόμηση πάρα πολλών εκατομμυρίων.
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Οι οίκοι αξιολόγησης πώς εκτιμάτε ότι θα δουν την όλη εξέλιξη; 
Οι ενδείξεις είναι ότι θα έχουμε κάποιες αναβαθμίσεις τις επόμενες βδομάδες. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό οι οίκοι
αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψη την έξοδο από το μνημόνιο. Πιστεύω ότι πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στις
αξιολογήσεις έχουν τα πραγματικά δεδομένα της κυπριακής οικονομίας. Το γεγονός ότι πέρσι καταγράφηκε
ανάπτυξη 1,6% και ότι τα δημοσιονομικά παρουσιάζονται βελτιωμένα έχουν πολύ πιο σημαντικό ρόλο. Οι οίκοι
αξιολόγησης δεν κοιτάζουν επικεφαλίδες. Κάνουν λεπτομερή έλεγχο των δεδομένων και παρακολουθούν τις
πολιτικές που εφαρμόζονται.

Η τροϊκανή εποπτεία, έστω υπό άλλο καθεστώς και ενδεχομένως πιο χαλαρά, θα συνεχιστεί. Τι σημαίνει
αυτό;
Σε προηγούμενη συνέντευξή μου στον «Φ», τον περασμένο Ιούλιο, είχα πει ότι «η Τρόικα δεν φαντάζει πλέον ως
ένας μπαμπούλας που μας επιβάλλει τις πολιτικές της, αλλά αποτελεί έναν χρήσιμο σύμβουλο που μπορεί να
μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε κάποιες ακόμα μεταρρυθμίσεις». Αυτή, νομίζω, είναι η σωστή προσέγγιση. Η
πίεση που μπορεί να ασκηθεί πλέον είναι πολύ λιγότερη από ό,τι ήταν την περίοδο του μνημονίου, και κυρίως τα
πρώτα δύο χρόνια. Από εδώ και εμπρός είναι θέμα δικό μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
την τεχνογνωσία των εποπτών ώστε να συνεχίσουμε τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας.
Η μόνη πτυχή στην οποία η εποπτεία θα είναι περιοριστική είναι η δημοσιονομική. Και αυτό είναι θετικό γιατί –σε
συνδυασμό με την κυβερνητική θέση ότι θα συνεχίσει τη συνετή δημοσιονομική πορεία– μετριάζει σε αρκετά
μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες ότι μπορεί να υπάρξει εκτροχιασμός και επιστροφή στις εποχές των μεγάλων
ελλειμμάτων.
Οι επόπτες απαιτούν να δαπανούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, όμως ο τρόπος κατανομής των δαπανών
μας επαφίεται σε μας. Μια από τις συνέπειες της δημοσιονομικής προσαρμογής η οποία δεν έτυχε της
προσοχής που θα έπρεπε είναι η μείωση των δημοσίων επενδύσεων. Λιγότερες επενδύσεις σημαίνουν
χαμηλότερους μελλοντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη τώρα που
αρχίζουν οι απαιτήσεις για μισθολογικές αυξήσεις στο δημόσιο. Η οικονομία χρειάζεται επενδύσεις και τα όποια
διαθέσιμα κεφάλαια θα πρέπει να διοχετευθούν προς αυτή την κατεύθυνση και όχι σε διόγκωση του κρατικού
μισθολογίου.

Κράτος πρόνοιας σημαίνει σωστή παιδεία και υγεία

Δημιουργούνται προϋποθέσεις και προοπτικές έστω μερικής επαναφοράς του κράτους κοινωνικής
πρόνοιας, το οποίο διαβρώθηκε στα χρόνια του μνημονίου; 
Είναι γεγονός ότι υπήρξε διάβρωση του κράτους πρόνοιας ως συνέπεια της κρίσης. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις
για αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας, καθότι η κρίση έπληξε δυσανάλογα τα χαμηλά εισοδήματα στον
ιδιωτικό τομέα. Αυτό δημιουργεί προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Τα υγιή δημόσια οικονομικά είναι ασφαλώς απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό τον σκοπό. Θα έλεγα ότι πρέπει
να εργαστούμε σε τρεις κατευθύνσεις. Πρώτον, στη βελτίωση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους και
στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Δεύτερον, στη συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου ώστε να μπορούν να
διατεθούν περισσότερα κονδύλια σε δημόσιες επενδύσεις και σε στήριξη αυτών που έχουν ανάγκη. Και, τρίτον,
στη δημιουργία ενός οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα προσελκύσει επενδύσεις και θα
δημιουργήσει προϋποθέσεις για ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Πρέπει επίσης να σκεφτούμε τι είδους κράτος πρόνοιας θέλουμε. Πιστεύω ότι η καλύτερη εξυπηρέτηση που
μπορεί να παρέχει ένα κράτος στους πολίτες του είναι η υψηλής ποιότητας παιδεία και υγεία για όλους τους
πολίτες. Και στους δύο αυτούς τομείς έχουμε πολλά να κάνουμε.

ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΕΣ
Τα πράγματα θα ήταν καλύτερα αν υλοποιούσαμε το μνημόνιο με μεγαλύτερη ζέση και με λιγότερες χρονοτριβές.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Η αδυναμία υλοποίησης μίας σχετικά απλής ιδιωτικοποίησης, όπως αυτή της Cyta, αποτελεί μελανό σημείο.

ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
Το κόστος δανεισμού της Κύπρου είναι αρκετά ψηλότερο από άλλες χώρες που δεν έχουν κατ’ ανάγκη καλύτερα
δημοσιονομικά δεδομένα.
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ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ
Φεύγει από πάνω μας το στίγμα της προβληματικής χώρας που πρέπει να επιτηρείται και να στηρίζεται
οικονομικά από άλλες.

«Μείωση του κόστους δανεισμού σημαίνει εξοικονόμηση πάρα πολλών εκατομμυρίων»
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