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Επ. Οικονομικών Ευρωβουλής: 
«Οριακή η περίπτωση της Κύπρου»

Το µήνυµα ότι η δεύτερη αξιο-
λόγηση της Τρόικας για τον βαθ-
µό υλοποίησης του Μνηµονίου 
θα είναι καλύτερη από την πρώ-
τη, µετέφερε αντιπροσωπεία της 
Τρόικας στην Επιτροπή Οικονο-
µικών της Βουλής. Σε δηλώσεις 
µετά τη συνάντηση ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Οικονοµικών, Νι-
κόλας Παπαδόπουλος, είπε ότι 
όσον αφορά τα δηµοσιονοµικά, 
έχει επιτευχθεί σηµαντική πρό-
οδος, ενώ λιγότερη -αλλά ικανο-
ποιητική- πρόοδος επιτεύχθηκε 
και στον τραπεζικό τοµέα. 

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι 
η Τρόικα θεωρεί πως η δεύτερη 
αξιολόγηση είναι καλύτερη και 
αισθάνεται πιο αισιόδοξη ότι το 
2013 θα είναι καλύτερο όσον 
αφορά τα δηµοσιονοµικά γιατί η 
ύφεση είναι λιγότερη από αυτήν 
που προβλεπόταν αρχικά.

Η Τρόικα θεωρεί θετικό το γε-
γονός ότι η ανακεφαλαιοποίηση 
της Ελληνικής Τράπεζας έγινε 
µε ιδιωτικά κεφάλαια, δείγµα 
ότι ανακτάται η εµπιστοσύνη στο 
τραπεζικό σύστηµα από επενδυ-
τές εντός και εκτός Κύπρου.

Θεωρεί επίσης θετικό στοιχείο, 
είπε ο κ. Παπαδόπουλος τον δι-
ορισµό εκτελεστικού διευθυντή 
στην Τράπεζα Κύπρου.

Σε σχέση µε τα επιτόκια, είπε, η 

Τρόικα παραδέχεται ότι αυτά εί-
ναι υψηλά, ωστόσο θεωρεί ότι το 
ζήτηµα δεν µπορεί να ρυθµιστεί 
νοµοθετικά, γιατί το σύµπτωµα 
της αρρώστιας είναι η αβεβαιό-
τητα του τραπεζικού συστήµατος.

Σε ότι αφορά το θέµα των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων, ο κ. 
Παπαδόπουλος ανέφερε ότι , η 
Τρόικα αναγνωρίζει ότι υπάρ-
χουν κενά στην ανακούφιση των 
οφειλετών και δεν εφαρµόζεται 
ο κώδικας και έχει δεσµευτεί 
να επανέλθει µε προτάσεις για 
το πώς θα εφαρµοστεί ο κώδι-
κας δεοντολογίας και το πώς 
θα αρθούν περιορισµοί νοµο-
θετικοί και φορολογικοί για την 

αναδιάρθρωση των δανείων. ια 
το θέµα των ιδιωτικοποιήσεων 
ηµικρατικών οργανισµών, σύµ-
φωνα µε τον κ. Παπαδόπουλο, 
η Τρόικα θεωρεί ότι αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος του Μνηµο-
νίου για έσοδα 1,5 δισεκατοµµυ-
ρίου ευρώ.

Είπε επίσης ότι η Τρόικα δεν 
ενδιαφέρεται µόνο για τα έσοδα 
από τις ιδιωτικοποιήσεις, αλλά 
και για τη διασφάλιση του αντα-
γωνισµού και την παροχή υψη-
λής ποιότητας υπηρεσιών.

Παράλληλα ενδιαφέρεται και 
για την γενικότερη µεταρρύθµι-
ση του πλαισίου και του ανταγω-
νισµού στην ελεύθερη αγορά.

Άρχισε χθες το απόγευµα η Επιτροπή Οικονοµι-
κών και Νοµισµατικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες τη δηµόσια ακρόαση 
µε θέµα «Επιτυχίες και αποτυχίες στις χώρες σε κρί-
ση». Σε ό,τι αφορά στην Κύπρο, αποφάνθηκαν πως 
είναι «οριακή περίπτωση».

 Η ακρόαση άρχισε µε εισήγηση από τον Paul 
Jorion, καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Vrije των 
Βρυξελλών και τον Φερνάντο Φερνάντεθ, καθη-
γητή στη Σχολή Επιχειρήσεων της Μαδρίτης. Ο 
κ. Γιοριόν αναφέρθηκε µεταξύ άλλων, σε δύο 
επιλογές, την έξοδο του µεγαλύτερου κράτους της 
ευρωζώνης ή χρεοκοπία της ευρωζώνης και διά-
λυσή της ουσιαστικά.

 Ο κ. Φερνάντεθ σηµείωσε, µεταξύ άλλων, ότι ο 
σχεδιασµός της οικονοµικής και νοµισµατικής ένω-
σης είναι εσφαλµένος, ενώ ανέφερε ως πρωτοφανές 
το γεγονός ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
ανατέθηκε στην Αρχή ανταγωνισµού, κάτι που καµιά 
χώρα δεν έκανε.

 Σε σχόλια του επί ερωτήσεων ευρωβουλευτών 
που ακολούθησαν, ο κ. Φερνάντεθ είπε ότι δεν 
είναι κρίση λόγω αλληλεγγύης αυτό που αντιµε-
τωπίζει η ΕΕ. Η αλληλεγγύη, είπε, είναι µια αγα-
πηµένη λέξη για πολλούς. Η ευρωζώνη πρέπει 
να είναι βιώσιµη αλλά δεν έχει τα απαραίτητα συ-
στατικά, µια ΕΚΤ που µπορεί να κάνει πολιτική, 
µια τραπεζική ένωση, τόνισε.

Τρόικα: Καλύτερη από την πρώτη 
η δεύτερη αξιολόγηση


