
Τα προβλήµατα της κυπρια-
κής οικονοµίας είναι βαθύ-
τερα και εντονότερα απ’ ό,τι 

αρχικά υπολογίζονταν, σύµφωνα 
µε τους επικεφαλής της Τρόικας 
για την Κύπρο, Maarten Verwey, 
Delia Velculescu και Philipp 
Rother. Μέσα από τα πρακτικά 
της συνεδρίας της Επιτροπής Οι-
κονοµικών της Βουλής όπου οι 
τροϊκανοί εκπρόσωποι ανέλυσαν 
την κατάσταση της κυπριακής οι-
κονοµίας, δίνεται µια ολοκληρω-
µένη εικόνα τόσο για τα στοιχεία 
που βρήκαν οι ίδιοι ως τρίτοι ει-
δικοί παρατηρητές, αλλά αποκα-
λύπτονται οι οι προθέσεις τους για 
τις λύσεις που οι ίδιοι επιλέγουν. 
Το συµπέρασµά τους είναι ότι το 
µοντέλο ανάπτυξης της κυπριακής 
οικονοµίας από τη στιγµή που 
«εξαρτάται µόνο από τη διατήρη-
ση της κατανάλωσης, λόγω της µε-
γάλης κρατικής µηχανής είτε της 
εγχώριας µηχανής... δεν µπορεί 
να είναι διατηρήσιµο». 

Επίσης, εκτός από το πρό-
βληµα των τραπεζών πιστεύουν 
ακράδαντα ότι «ο δηµόσιος τοµέ-
ας είναι πάρα πολύ δαπανηρός», 
ότι χρειάζεται καλύτερη στόχευ-
ση των κοινωνικών παροχών, 
διαφοροποίηση της ΑΤΑ και δι-

αµόρφωση του συνταξιοδοτικού 
συστήµατος. Αυτά είναι τα λόγια 
τους:

•Αυτό που βλέπουμε είναι ότι 
το δηµοσιονοµικό σας σύστηµα 
είναι χειρότερο απ’ ό,τι αναµέ-
ναµε. 

•Οι προσδοκίες για την οικο-
νοµική ανάπτυξη είναι χαµηλό-
τερες απ’ ό,τι αναµέναµε. 

•Υπάρχει τεράστια διαφορά 
µεταξύ των εσόδων σας και των 
εξόδων σας. Πρέπει να συµπλη-
ρωθεί αυτό το κενό. 

•Δεν μπορείτε να διατηρήσετε 
τον υφιστάµενο τρόπο ζωής σας. 

•Η κυβέρνηση δεν θα μπορέ-
σει να συνεχίσει να καταβάλλει 
τους µισθούς. 

•Είναι σημαντικό να μειώσετε 
το κόστος της κρατικής µηχανής 
και επίσης είναι πάρα πολύ ση-
µαντικό να προσαρµόσετε τον 
τρόπο κατανοµής µισθών, το µι-
σθολόγιό σας. 

•Ο δημόσιος τομέας είναι 
πάρα πολύ δαπανηρός. Άρα βλέ-
πουµε την ανάγκη µείωσης του 
κρατικού µισθολογίου. Αυτό εί-
ναι το πρώτο. Ένας άλλος τοµέας 
είναι η καλύτερη στόχευση των 
κοινωνικών παροχών. Το τρί-
το είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο 

τρόπος καταβολής της Αυτόµατης 
Τιµαριθµικής Αναπροσαρµογής. 

•Χρειάζεται και η μεταρρύθ-
µιση του δηµόσιου συστήµατος 
συντάξεων, και βλέποντας κανείς 
κάποιες προβλέψεις, υπάρχει 
ένα τεράστιο κενό και δεν µπορεί 
να διατηρηθεί το σύστηµα αυτό 
των συντάξεων, εάν διατηρήσετε 
αυτό το κενό το οποίο υπάρχει 
σήµερα. 

•Είναι σαφές ότι έχετε πρό-
βληµα µε το σύστηµα εποπτείας 
του τραπεζικού τοµέα σας και 
βεβαίως αυτό πρέπει να αναθε-
ωρηθεί. 

•Εάν συλλογικά προσπαθή-
σουµε να µην υπερφορτώσουµε 
τον τοµέα των εξαγωγών από 
το κόστος του δηµόσιου τοµέα 
και αν µπορείτε να συµφωνήσε-
τε µεταξύ σας, προκειµένου να 
προβείτε στις απαραίτητες προ-
σαρµογές των µισθών σε σχέση 
µε τα επίπεδα της παραγωγικό-
τητας, είµαστε πεπεισµένοι ότι 
οι τοµείς αυτοί θα αναπτυχθούν, 
αλλά βεβαίως ο τραπεζικός και ο 
κυβερνητικός τοµέας θα πρέπει 
να σµικρυνθούν και τα πράγµατα 
µπορεί να είναι καλύτερα, αλλά 
δεν µπορεί τα επόµενα χρόνια να 
υπάρξει άµεση ανάπτυξη.

«Ακάλυπτη» και αγκαλιά 
µε το «νέο όραµα» της 
Τουρκίας για «συνιδι-

οκτησία» της Κύπρου, στη βάση 
«της εγγενούς συστατικής εξου-
σίας των “δύο λαών”», αφήνει τη 
Λευκωσία η Κοινή Θέση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αρ-
κείται στην κλασική αναφορά για 
λύση στο πλαίσιο ΟΗΕ, χωρίς να 
επιχειρεί καν να βάλει την Άγκυ-
ρα στη θέση της, ενώ παράλληλα 
χαιρετίζει τη Θετική Ατζέντα για 
προώθηση νέων τουρκικών δι-
απραγματευτικών κεφαλαίων. Η 
Κοινή Θέση αρκείται να εκφρά-
σει αορίστως «σοβαρές ανησυχί-
ες» για τουρκικές απειλές, χωρίς 
όµως να τις συγκεκριµενοποιεί 

στην περίπτωση της Κύπρου 
και να καταδικάσει την Άγκυρα, 
έστω και φραστικά, για την πολε-
µική που ανέπτυξε γύρω από το 
ζήτηµα των υδρογονανθράκων. 
Η Κοινή Θέση αρκείται επίσης 
να εκφράσει «βαθιά απογοήτευ-
ση» για την άρνηση της Τουρκίας 
να εφαρµόσει το Πρωτόκολλο, 
καθώς και «λύπη» αναφορικά 
µε την απόφαση της Άγκυρας να 
παγώσει τις σχέσεις της µε την 
κυπριακή Προεδρία και για τις 
απειλές που εκτόξευσε µόνο επί 
του εν λόγω ζητήματος. Η πολι-
τική της «ανησυχίας» της «απογο-
ήτευσης» και της «λύπης» δεν δί-
νει πάντως καµιά απάντηση στις 
νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Η 

οποία υπέβαλε και γραπτώς προς 
την ΕΕ το νέο της όραµα για την 
Κύπρο, φωτογραφίζοντας λύση 
συνοµοσπονδίας και κάνοντας 
λόγο για εγγενή συστατική εξου-
σία «δύο λαών» στο νησί, υπο-
στηρίζοντας ότι η κυριαρχία του 
κράτους απορρέει «µέσω µιας 
κοινής άσκησης της αυτοδιάθε-
σης (self-determination) από τις 
δύο κοινότητες». 

Αρκείται απλώς να επαναλά-
βει, όπως κάθε χρόνο, την κλα-
σική αναφορά για λύση εντός του 
πλαισίου του ΟΗΕ και με βάση 
τα σχετικά ψηφίσµατα, χωρίς να 
την επικαιροποιεί προκειµένου 
να δώσει απάντηση στο «νέο 
όραµα» της Τουρκίας.

Σε γραπτή δήλωσή του ο κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος 
επισηµαίνει ότι αυτό που 

απεδέχθη ο Αρχιεπίσκοπος Μα-
κάριος στη Συµφωνία υψηλού 
επιπέδου του 1977 και το οποίο, 
σηµειώνει, αποτελεί πολιτική του 
κληρονοµιά, είναι ότι η κάθε κοι-
νότητα θα διοικεί µια γεωγραφική 
περιοχή στα πλαίσια της οµοσπον-
δίας. Αυτό, αναφέρει ο κ.Στεφά-

νου, κωδικοποιήθηκε ως διζωνική 
οµοσπονδία σε πολλά ψηφίσµατα 
των Ηνωμένων Εθνών τα οποία 
αποτελούν δόρυ και ασπίδα στον 
αγώνα της Κύπρου για απελευ-
θέρωση, στη Συµφωνία της 8ης 
Ιουλίου 2006, για την οποία, 
προσθέτει, ο κ.Οµήρου πανηγύ-
ριζε, καθώς και στις οµόφωνες 
προτάσεις του 1989 και το οµό-
φωνο ανακοινωθέν του Εθνικού 

Συµβουλίου το 2009. Ο Κυβερνη-
τικός Εκπρόσωπος, αναφέρει ότι 
η προσπάθεια αµφισβήτησης ή η 
απόρριψη της διζωνικότητας στη 
λύση του Κυπριακού, πλήττει την 
αξιοπιστία της ελληνοκυπριακής 
πλευράς και παρέχει το καλύτερο 
δώρο στην Τουρκία, η οποία προ-
σπαθεί να απαγκιστρωθεί από τη 
συµφωνηµένη βάση λύσης και να 
πετύχει τη διχοτόµηση.
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Χειρότερες απ’ ό,τι αναµέναµε 
οι εκτιµήσεις της Τρόικας

Ακάλυπτη αφήνει η ΕΕ τη Λευκωσία 
στο Κυπριακό και τα ευρωτουρκικά

Δώρο στην Τουρκία η αμφισβήτηση ή απόρριψη 
της διζωνικότητας, τονίζει ο Εκπρόσωπος
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