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Συρρίκνωση της κυπριακής 
οικονοµίας κατά 2,3% το 
2012 και κατά 1% το 2013, 

προβλέπει το ∆ιεθνές Νοµισµα-
τικό Ταµείο, σε έκθεση που δό-
θηκε στη δηµοσιότητα την Τρίτη.

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Τα-
µείο, οι εκτιµήσεις για την Κύ-
προ αντανακλούν ένα παθητι-
κό σενάριο που βασίζεται στην 
εφαρµογή των εγκεκριµένων 
πολιτικών και µόνο, χωρίς να 

λαµβάνουν υπόψη µέτρα που θα 
ληφθούν στο πλαίσιο της συµ-
φωνίας µε την τρόικα.

Υποθέτει, επίσης, ότι η κυ-
βέρνηση θα είναι σε θέση να 
µετακυλήσει το χρέος της και να 
χρηµατοδοτήσει το έλλειµµά της, 
µε ένα λογικό κόστος µεσοπρό-
θεσµα και ότι οι τράπεζες θα επι-
τύχουν επαρκή κεφαλαιοποίηση 
χωρίς κυβερνητική βοήθεια.

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Τα-

µείο εκτιµά ότι η οικονοµία θα 
συρρικνωθεί κατά 2,8% το τέ-
ταρτο τρίµηνο του 2012 και κατά 
0,4% το τέταρτο τρίµηνο του 
2013.

Για το 2017, προβλέπει ότι 
η οικονοµία θα αναπτυχθεί µε 
ρυθµό 2%.

Προβλέπει ακόµη ότι η ανερ-
γία θα ανέλθει στο 11,7% το 
2012 και στο 12,5% το 2013, 
από 7,8% το 2011.

Ο πρώην ηγέτης των Τ/κ Μεχ-
µέτ Αλί Ταλάτ δήλωσε πως 
ο νυν Τ/κ ηγέτης Ντερβίς 

Έρογλου έχει καταστήσει τη λύση 
του Κυπριακού σχεδόν αδύνατη. 
Σύµφωνα µε δήλωση που εκδό-
θηκε από το γραφείο του κ. Ταλάτ 

στα κατεχόµενα, ο πρώην ηγέτης 
της τ/κ κοινότητας, µιλώντας σε 
τηλεοπτικό πρόγραµµα ανέφερε 
πως ο κόσµος τον ρωτά ακόµη 
κατά πόσον υπάρχει οποιαδήποτε 
πιθανότητα για λύση και ανέφερε 
πως αυτό σηµαίνει πως ο κόσµος 

ακόµη επιθυµεί µια λύση. Ο κ. 
Ταλάτ ανέφερε πως ο κόσµος βα-
ρέθηκε από την κατάσταση της µη 
λύσης και έχασε την ελπίδα του 
λόγω του τ/κ Κόµµατος Εθνικής 
Ενότητας και είναι αδιάφορος 
πλέον για το πρόβληµα.

Ο διευθυντής της «Noble 
Energy» Τζον Τόµιτς απο-
κάλυψε ότι σύντοµα θα 

αρχίσουν έρευνες για εντοπισµό 
πετρελαίου στο οικόπεδο 12 της 
Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώ-
νης της Κύπρου. Ο κ. Τόµιτς, ο 
οποίος µιλούσε στο συνέδριο του 
«Εκόνοµιστ» στη Λευκωσία, είπε 
ότι για το σκοπό αυτό θα χρησι-
µοποιηθεί υπερσύχρονο γεωτρύ-
πανο, µε δυνατότητες γεώτρησης 
σε µεγάλο βάθος.

Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ο 
υπουργός Εµπορίου Νεοκλής Συ-
λικιώτης διαβεβαίωσε ότι πρω-
ταρχικός στόχος της κυβέρνησης 
είναι η δηµιουργία εθνικού τα-
µείου υδρογονανθράκων, τα έσο-
δα του οποίου θα διατίθενται σε 
επενδύσεις για υποδοµές. Ανα-
φερόµενος στον δεύτερο γύρο 
αδειοδότησης, ο κύριος Συλικι-
ώτης είπε ότι εντός των ηµέρων 
ολοκληρώνεται η µελέτη των 
προσφορών από τη Συµβουλευτι-

κή Επιτροπή και µόλις τη λάβει, 
θα την προωθήσει στο Υπουργι-
κό Συµβούλιο. Εξέφρασε µάλιστα 
την εκτίµηση ότι εντός του µήνα, 
θα επιλεγούν οι εταιρείες που 
επέδειξαν ενδιαφέρον για έρευ-
νες και θα αρχίσει η διαπραγµά-
τευση. Ο υφυπουργός παρά τω 
προέδρω, Τίτος Χριστοφίδης, 
στην οµιλία του, ανέφερε ότι τον 
Φεβρουάριο του 2013 θα αρχίσει 
η επιβεβαιωτική γεώτρηση στο 
τεµάχιο 12.

Στο 11,7% η ανεργία το 2012 
και στο 12,5% το 2013 

Σχεδόν αδύνατη κατέστησε ο Έρογλου 
τη λύση του Κυπριακού
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ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΙ ΤΑΛΑΤ: 

Αρχίζουν έρευνες για εντοπισμό πετρελαίου 
στο τεμάχιο 12 της κυπριακής ΑΟΖ


