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Εθνικό Φόρουμ για την Οικονομία Κ.Σ. ΕΔΕΚ 11 Μαΐου 2013 
 
Μνημόνιο και διαρθρωτικές αλλαγές 
Σωφρόνης Κληρίδης 
 
 
Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να καταθέσω τις απόψεις μου για 

τις προκλήσεις και τα διλήμματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος.  

 

Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η Κύπρος δικαιούται να αισθάνεται πικρία και 

απογοήτευση για τον τρόπο που οι Ευρωπαίοι εταίροι μας διαχειρίστηκαν το 

πρόβλημά μας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έγιναν πολύ κακοί χειρισμοί, 

τόσο από καθαρά τεχνοκρατικής σκοπιάς όσο και από πολιτικής σκοπιάς. 

Δυστυχώς δεν έχω χρόνο σήμερα να επεκταθώ στο θέμα αυτό, ελπίζω όμως να 

το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια ήταν 

τα λάθη που έγιναν, όχι για να παραπονούμαστε αλλά για να μπορέσουμε να τα 

αξιοποιήσουμε προς όφελός μας. Όταν είσαι μικρός δεν μπορείς να επιβάλεις 

την άποψή σου, ούτε και πετυχαίνεις τίποτα με φωνές και απειλές. Το μόνο 

όπλο που διαθέτουμε είναι τα ορθολογικά επιχειρήματα. Είμαι πεπεισμένος ότι 

στις 15 και στις 24 Μαρτίου οι Ευρωπαίοι – ίσως με ελάχιστες εξαιρέσεις – δεν 

αντιλαμβάνονταν τη ζημιά που οι αποφάσεις τους θα προκαλούσαν στην 

Κυπριακή οικονομία. Τώρα αρχίζουν να το καταλαβαίνουν. Θα πρέπει με 

υπομονή και με τεκμηριωμένα επιχειρήματα να τους εξηγήσουμε πώς οι 

χειρισμοί τους έπληξαν την Κύπρο ώστε να αποκτήσουμε ηθικό έρεισμα για να 

ζητήσουμε μεγαλύτερη κατανόηση και περισσότερη στήριξη το επόμενο 

διάστημα.  

Για να το πετύχουμε όμως αυτό πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε και να 

παραδεχτούμε και τα δικά μας λάθη. Και είναι πολλά. Προφανώς η μεγαλύτερη 

ζημιά προκλήθηκε από τον τραπεζικό τομέα. Η επιτυχία μας στην προσέλκυση 
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διεθνών επιχειρήσεων οδήγησε σε μεγάλες εισροές κεφαλαίων στην Κυπριακή 

οικονομία Αυτή η μεγάλη ρευστότητα διοχετεύθηκε σε αλόγιστη επέκταση στο 

εξωτερικό και στην μεγάλη έκθεση σε Ελληνικά ομόλογα, κατά παράβαση του 

πιο βασικού κανόνα στις επενδύσεις, αυτού της διασποράς του κινδύνου. Στο 

εσωτερικό χρηματοδοτήθηκε μια μεγάλη φούσκα στα ακίνητα και τις 

κατασκευές αλλά και γενικότερα ένα κύμα υπερκατανάλωσης και 

υπερδανεισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Η διεθνής κρίση προκάλεσε το 

σκάσιμο της φούσκας που βρήκε το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα φορτωμένους 

με μεγάλο χρέος και τις τράπεζες φορτωμένες με προβληματικά δάνεια. 

Με αυτά τα δεδομένα είναι μεγάλος ο πειρασμός να πούμε ότι για όλα φταίνε οι 

τράπεζες και ότι αν δεν ήταν τα λάθη μερικών τραπεζιτών το κράτος μας δεν θα 

είχε κανένα πρόβλημα. Και όντως υπάρχει αυτή η σχολή σκέψης. Δυστυχώς τα 

πράγματα δεν είναι έτσι. Ένα από τα χαρακτηριστικά μιας πιστωτικής φούσκας 

είναι ότι όλοι επωφελούνται από αυτή, ανάμεσά τους και το κράτος. Το κράτος 

αποκόμισε τεράστια φορολογικά έσοδα από την έντονη δραστηριότητα στον 

τομέα των ακινήτων, από τα εταιρικά κέρδη, από τις φορολογίες στην 

κατανάλωση. Ενδεικτικά, τα έσοδα από τον εταιρικό φόρο ήταν €366 εκ. το 

2002· το 2008 έφτασαν τα €822 εκ. Το 2012 έπεσαν στα €723 εκ. και ασφαλώς 

θα είναι πολύ μειωμένα τα επόμενα χρόνια. Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών 

που το 2007 είχε αποφέρει €470 εκ., το 2012 απέφερε μόλις €54 εκ. 

Αυτοί οι απλοί αριθμοί καταδεικνύουν ότι η ευημερία του κράτους και των 

δημόσιων οικονομικών δεν στηριζόταν σε γερά θεμέλια. Ήταν αναμενόμενο ότι 

με το σκάσιμο της φούσκας το κράτος θα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. 

Και όντως έτσι έγινε. Τα κρατικά έσοδα δεν είναι πλέον αρκετά για να 

καλύψουν το κρατικό μισθολόγιο, τις συντάξεις και τα βοηθήματα που 

απλόχερα είχαμε υποσχεθεί στους πολίτες. Τόσο η κυβέρνηση όσο και η 

υπόλοιπη πολιτική ηγεσία θα πρέπει να αναγνωρίσουν αυτή την 

πραγματικότητα και να την εξηγήσουν ευθαρσώς στους πολίτες. 
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Τα προβλήματα όμως δεν περιορίζονται στο δημοσιονομικό. Υπάρχει και το 

μεγάλο κεφάλαιο των διαρθρωτικών προβλημάτων. Η επίδοση του κράτους 

στον τομέα αυτό είναι τραγικά ανεπαρκής. Δυσκολεύομαι να εντοπίσω έστω 

και μία σημαντική μεταρρύθμιση την τελευταία 15ετία που να έγινε αυτόβουλα 

- να μη σχετιζόταν δηλαδή με την εφαρμογή κοινοτικού κεκτημένου. (Ας το 

θυμόμαστε αυτό όταν διερωτόμαστε για τα οφέλη από την ένταξη στην ΕΕ.) 

Μπορώ να σκεφτώ πολλές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θεωρήθηκαν 

επιβεβλημένες, συζητήθηκαν, σχεδιάστηκαν, κάποιες ξεκίνησαν αλλά δεν 

προχώρησαν, άλλες δεν ξεκίνησαν ποτέ: 

− Συνταξιοδοτικό: εδώ και χρόνια είναι γνωστό ότι οι κρατικές 

υποχρεώσεις για συντάξεις θα αυξηθούν δραματικά τις επόμενες 

δεκαετίες και θα καταστούν ασήκωτες. Έγινε μια μικρή μεταρρύθμιση 

για το ΤΚΑ το 2009, η οποία δεν ήταν αρκετή. «Ωρολογιακή βόμβα» 

αποκαλούσε συχνά το πρόβλημα ένας πρώην Υπουργός Οικονομικών. 

Και είχε δίκαιο. 

− Κυπριακές Αερογραμμές: αιμορραγούν από το 2003. Έκτοτε οι 

φορολογούμενοι φορτώθηκαν με δεκάδες εκατομμύρια χωρίς κανένα 

αποτέλεσμα. 

− Ημικρατικοί: γενική αναγνώριση των προβλημάτων εδώ και τουλάχιστον 

10-15 χρόνια αλλά καμιά μεταρρύθμιση. 

− Τοπική αυτοδιοίκηση: χρεωκοπημένοι δήμοι, αντί να τους ενώνουμε 

δημιουργούμε καινούριους. 

− Εισαγωγή φυσικού αερίου για σκοπούς παραγωγής ενέργειας: στο 

τραπέζι εδώ και μια 20ετία. Καμία απόφαση, και ως αποτέλεσμα έχουμε 

το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη.  

− Δημόσιος τομέας: σύστημα αξιολόγησης, εναλλαξιμότητα, λογοδότηση, 

είναι στο λεξιλόγιό μας εδώ και πολλά χρόνια. 
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− Φορολογία ακίνητης περιουσίας: προσπαθούμε να φορολογήσουμε με 

βάση δεδομένα του 1980. 

− Τουρισμός: στρατηγικό σχέδιο του 2002, ακόμα εφαρμόζεται. 

− Παιδεία: ψηλότερες δαπάνες για παιδεία στην Ευρώπη αλλά μαθησιακά 

αποτελέσματα κάτω του μετρίου. Έκθεση επιτροπής για την 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση το 2004.  

− Φοροδιαφυγή: πρόβλημα για δεκαετίες, έλλειψη πολιτικής βούλησης. 

− Σχέδιο υγείας: ο περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος ψηφίστηκε 

το 2001. 

− Ταμεία προνοίας: αφέθηκαν να λειτουργούν χωρίς σωστό πλαίσιο· 

σήμερα πληρώνουμε το τίμημα 

− Δημόσιες συγκοινωνίες: εξακολουθούν να είναι ανύπαρκτες. 

− Τίτλοι ιδιοκτησίας: δεν έχει αντιμετωπιστεί παρόλο που έχει προκαλέσει 

μεγάλη ζημιά στην εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό. 

 

Στα πιο πάνω διαρθρωτικά ζητήματα μπορούμε να προσθέσουμε και την 

αναβλητικότητα και ευθυνοφοβία που χαρακτήρισαν την αντιμετώπιση της 

κρίσης την τελευταία διετία. Όλα μαζί συνθέτουν μια εξαιρετικά απογοητευτική 

εικόνα ενός κράτους που δεν μπορεί να πάρει και να υλοποιήσει αποφάσεις.  

Σε αυτό το σημείο θέλω να σταθώ. Γίνεται πολλή συζήτηση αυτό τον καιρό για 

«απεμπλοκή από το μνημόνιο» και για αναζήτηση «εναλλακτικών λύσεων». 

Πολύ φοβάμαι ότι για μια ακόμη φορά προσπαθούμε να αποφύγουμε τις 

δύσκολες αποφάσεις και κυνηγούμε χίμαιρες. Ξεχνούμε ότι δεν σπεύσαμε να 

αγκαλιάσουμε το μνημόνιο με την πρώτη ευκαιρία. Η Κυπριακή Δημοκρατία 

βρίσκεται εκτός αγορών εδώ και δύο χρόνια. Αναλώσαμε πάνω από ένα χρόνο 

στην αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών που θα μας απάλλασσαν από την 

ανάγκη προσαρμογής και προσγείωσης στην πραγματικότητα. Ακόμα και όταν 

προσφύγαμε στο μηχανισμό στήριξης, κωλυσιεργήσαμε στη διαδικασία 
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διαπραγμάτευσης. Ακόμα και μεταξύ των δύο Eurogroup ψάχναμε 

απεγνωσμένα τον από μηχανής θεό που θα μας έλυνε όλα τα προβλήματα. Αυτή 

η αναβλητικότητα μας έφερε στην εξαιρετικά δεινή θέση που βρισκόμαστε 

σήμερα. Τα πράγματα θα ήταν σίγουρα πολύ καλύτερα αν καταφεύγαμε για 

βοήθεια από τους Ευρωπαίους εταίρους μας τον Οκτώβριο του 2011, όταν είχε 

ληφθεί η απόφαση για το μεγάλο κούρεμα του Ελληνικών ομολόγων. Αντί 

αυτού, προτιμήσαμε δάνειο από αλλού με χειρότερους οικονομικούς όρους για 

να αποφύγουμε τις δύσκολες αποφάσεις. 

Δεν τα λέω αυτά για να αποδώσω ευθύνες· δεν με ενδιαφέρει αυτό το παιγνίδι. 

Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να καταλάβουμε ότι η αναβλητικότητα και η 

ατολμία έχουν κόστος. Τα προβλήματα που δεν λύνονται γίνονται χειρότερα. 

Ασφαλώς και πρέπει να εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές επιλογές. Όμως 

κάποια στιγμή πρέπει να λαμβάνονται και αποφάσεις. Η αδυναμία μας ως 

κράτος δεν είναι ότι δεν εξετάζουμε εναλλακτικές επιλογές. Είναι ότι δεν 

παίρνουμε αποφάσεις. 

Ένας από τους στόχους του σημερινού φόρουμ είναι να συζητηθούν τρόποι για 

«έξοδο από το μνημόνιο». Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτός δεν είναι ένας καλά 

ορισμένος στόχος. Κι αυτό γιατί εστιάζει στο τι δεν θα κάνουμε, και όχι στο τι 

θα κάνουμε. Να βγούμε από το μνημόνιο και να κάνουμε τι;  

− Να επιστρέψουμε στις παλιές μας συνήθειες;  

− Να συνεχίσουμε να υποσχόμαστε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα που 

δεν μπορούμε να πληρώσουμε;  

− Να βλέπουμε την παιδεία μας να φθίνει και να επιμένουμε να διορίζουμε 

εκπαιδευτικούς από καταλόγους διοριστέων;  

− Να προσφέρουμε στους άπορους και τους συνταξιούχους μας υπηρεσίες 

υγείας τριτοκοσμικού επιπέδου;  

− Να αξιολογούμε όλους τους δημόσιους υπάλληλους ως εξαίρετους;  
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− Να πιστεύουμε ότι η κρατική διαχείριση ενός οργανισμού παροχής 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι θέμα εθνικής επιβίωσης; 

Μια πρόταση για έξοδο από το μνημόνιο (ή και έξοδο από το ευρώ) θα πρέπει 

να συνοδεύεται και από την κατάθεση ενός οράματος για τον τόπο, μιας 

διαδρομής που θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Τα σενάρια εξόδου 

που έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό δεν έχουν πείσει ότι προσφέρουν μια 

ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή, είτε γιατί λείπει από αυτά η λεπτομέρεια είτε 

γιατί βασίζονται σε επισφαλείς προβλέψεις και παραδοχές και παραγνωρίζουν 

τις τεράστιες πρακτικές και νομικές δυσκολίες και περιπλοκές. 

Είναι πιστεύω πολύ πιο παραγωγικό να διοχετεύσουμε την ενέργεια και τη 

δημιουργικότητά μας στο στόχο της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού 

του κράτους μας. Έχουμε μπροστά μας ένα μνημόνιο το οποίο θα είναι μεν 

επώδυνο αλλά παράλληλα προσφέρει ένα οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση 

και – κυρίως – μεταρρύθμισης του Κυπριακού κράτους. Ασφαλώς δεν μας 

ικανοποιεί πλήρως· ο καθένας μας μπορεί να διαφωνήσει με κάποια από τα 

μέτρα που προβλέπονται. Όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι οι 

περισσότερες πρόνοιες του μνημονίου αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 

διαρθρωτικών προβλημάτων τα οποία θα έπρεπε μόνοι μας να είχαμε 

αντιμετωπίσει αλλά δεν το πράξαμε. Η καλύτερη στρατηγική για την Κύπρο 

αυτή τη στιγμή είναι η πιστή τήρηση των προνοιών του μνημονίου. Αυτό 

πρέπει να γίνει για δυο λόγους. Πρώτο, γιατί οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες 

και ωφέλιμες για τον τόπο. Και δεύτερο, γιατί θα μας δώσει το ηθικό έρεισμα 

για να ζητήσουμε καλύτερους όρους σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 


