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Κρίση σοβεί στα κατεχόμενα 

Μεrάφpασn ΆγyεΙΙος Ακpίrας 

Δυστυχισμένοι οι Τ/κ, διαπιστώνουν τουρκικές εφημερίδες 

Στο πολιτικό τουρκικό περιοδικό Aγdinlik οτις 12/8/2007 δημοσιεύεται άρθρο του 
Huseγη Macit γusuf με τίτλο «Δυσχέρειες στnν οικονομία τnς «ΤΔΒΚ», όπου αναφέ

ρονται τα παρακάτω: 

Εδώ και μιiνες τόσο από τn στιiλn αυτιi, όσο και από τους τηλεοπτικούς σταθμούς «Γενί

Τσαγ» και «Uiusal canal» τnς Τουρκίας τονίζω συνεχώς ότι n «ΤΔΒΚ» διοικείται κακώς και 
n πορεία τnς δεν είναι διόλου καλή. Καλώντας στις εκπομπές μου αρμοδίους διαφόρων 
τομέων προσπαθώ να τους εξnγιiσω τnν κατάσταση και να τους βοnθιiσω στnν πορεία 

τους. Πριν από λίγο καιρό βρισκόμουν στην «ΤΔΒΚ». Μετά από επαφές που είχα εκεί μπο

ρώ να σας πω. μετά βεβαιότητας, ότι εάν τα συσσωρευμένα nροβλιiματα που υπάρχουν 

εκεί δεν επιλυθούν σύντομα, τότε τn «Χώρα» αυτιi τnν αναμένουν πολύ σοβαρά nρο
βλιiματα. Με όλους όσους μίλnσα ιiταν παραπονούμενοι και δυστυχισμένοι. Βλέπουν 

το μέλλον τους με απαισιοδοξία. Η οικονομία, τα κοινωνικά και πολιτικά προβλιiματα 
έχουν φθείρει αρκετά τους τουρκοκύnριους. Είναι επιβεβλημένο όπως n «Κυβέρνnσn» · 
του Ferdi Sabit Soγer (συνασπισμός των κομμάτων CTP-BG>> προκειμένου να επιλύσει 
τα προβλιiματα αυτά πρέπει να πάρει άμεσα και σοβαρό μέτρα. 

Η επί θύραις κρίση 

Οι δύο σημαντικότεροι τομείς τnς «ΤΔΒΚ» είναι ο τουρισμός και οι κατασκευές. Εάν 

όμως δεν βρεθούν λύσεις στα προβλιiματα που τους απασχολούν τότε είναι βέβαιο 
ότι το αργότερο μέσα στο χειμώνα αυτό θα ξεσπάσει μεγάλη κρίση. Πάρα πολλές 
επιχειρήσεις και εnιχειρnμοτίες, δυστυχώς, θα χρεοκοnιiσουν και από αυτούς, κατά 

μεγάλη nιθανότnτα. θα επηρεαστεί αρνητικά και ο τραπεζικός τομέας. Στον τουρι
σμό, όπου έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις, αλλά και στις εγκαταστάσεις αξίας εκα
τομμυρίων δολαρίων δεν μπορεί να επιτευχθεί n ανάλογη nλnρότnτα. Οι ξενοδόχοι 
είναι εξαθλιωμένοι. Οι τουριστικοί πράκτορες το ίδιο. Δεν είναι σωστό να συνδέουμε 
τους λόγους των προβλημάτων μόνο στους aποκλεισμούς και στnν απομόνωση. τα 

nροβλιiματα των τομέων αυτών είναι ίδια σχεδόν εδώ και τριάντα χρόνια και μέχρι 

σιiμερα, στα θέματα αυτά που καρκινοβατούν, δεν μπόρεσε να βρεθεί λύσn. Δεν 
μπόρεσε να επιτευχθεί, με δραστιiριο τρόπο. n διακίνnσn των τουριστών, αλλά ούτε 
και ο αεροπορικός τομέας μπορεί να οργανωθεί κατάλληλα. Οι κρατικές ενθαρρύν

σεις προς τους τομείς αυτούς δεν είναι επαρκείς. Με εσφαλμένους προγραμματι

σμούς δεν είναι δυνατό να βρεθούν λύσεις. Τα ξενοδοχεία τnς «ΤΔΒΚ» σε επίπεδο 
τιμών. δεν έχουν τnν ανταγωνιστικιi δύναμη στις διεθνείς αγορές. Η αύξnσn σε ηλε

κτρικό, νερό και στα καύσιμα, αλλά και των φόρων έχουν εκτοξεύσει τις τιμές των 
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δωματίων. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα λει
τουργικά τους έξοδα. Αντιμετωπίζουν τα έξοδά τους σε μισθούς και συντιiρηση των 

μονάδων τους με τα δάνεια τα οποία παίρνουν από τις τράπεζες. Φέτος η πληρό
τητα των ξενοδοχείων έφθανε μόλις στο 40%. 

Οπως ο τουρισμός έτσι και ο κατασκευαστικός τομέας βρίσκεται σε αδιέξοδο 

ο τομέας των κατασκευών είνciι n ατμομηχανιi της οικονομίας της «ΤΔΒΚ». Η «Κυβέρ
νηση» επαίρεται ότι το κατά κεφαλιiν εισόδημα βρίσκεται άνω των 10.000 δολαρίων. 
Όμως ο μοναδικός λόγος της αύξησης αυτιiς είναι η ανάπτυξη του κατασκευαστικού 

τομέα τα προηγούμενα χρόνια. Όμως σιiμερα αρκετά κατασκευαστικά σχέδια έχουν 

ατονιiσει λόγω έλλειψης αγοραστικού ενδιαφέροντος. Οι ξένοι και κυρίως οι Άγγλοι 
δεν αγοράζουν κατοικίες στην «ΤΔΒΚ», μάλιστα και αυτό τα οποία έχουν αγοράσει τα 

πωλούν σε τιμιi ευκαιρίας και αναχωρούν από το νησί. Κάποιοι ξένοι έχουν πέσει 

θύματα των απατεώνων και δεν έχουν πάρει τις κατοικίες που έχουν πληρώσει. ο 
τομέας αντιμετωπίζει δυσκολίες και στην υλοποίηση των υποδομών των κατοικιών 
όπως νερού, ηλεκτρικού και αποχέτευσης. Οι πωλιiσεις ακινιiτων λόγω αύξησης του 

ποσοστών του ΦΠΑ, αλλά και των άλλων πρόσθετων φόρων, έχουν σταματιiσει. Στους 
ξένους που αγοράζουν κατοικίες οι τίτλοι ιδιοκτησίας δεν δίνονται στον καιρό τους. Οι 
ξένοι αν και έχουν περάσει δύο και τρία χρόνια από την ημέρα της αγοράς δεν έχουν 

λάβει ακόμη τους τίτλΟυς ιδιοκτησίας και τα έχουν χαμένα. τα μέτρα της «κυβέρνησης», 

αλλά και ο περιορισμός των περιοχών οικοδόμησnς έχει φέρει σε δυσχεριi θέσn και 

αυτούς ακόμη που έχουν στα χέρια τους οικόπεδα προς οικοδόμηση. Παρ' όλες τις 

ευκολίες που γίνονται, μείωση τιμών και εξοφλητικών διευκολύνσεων, δεν υπάρχουν 
αγοραστές. τα τραπεζικά δάνεια δεν μπορούν να εξοφληθούν στον καιρό τους. Πολύ 

σύντομα οι τράπεζες θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στnν είσπραξη των δανείων τους. 

Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια την κατόρρευσn του τραπεζικού τομέα. 

Η «Κυβέρνηση» δεν λαμβάνει μέτρα 

Όπως έχετε καταλάβει στην οικονομία της «ΤΔΒΚ» άρχισαν να nχούν οι καμπάνες του 

κινδύνου. Οι κομματικές προαλιiψεις που έγιναν στο γραφειοκρατικό τομέα εκ 
μέρους τnς «κυβέρνησης», αλλά και οι ανεκπαίδευτοι και άπειροι υπάλληλοι δεν 

μπορούν να δώσουν λύση στα προβλιiματα. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά η μn λιiψη 

μέτρων εκ μέρους τnς «κυβέρνησης>> είναι κάτι το αδιανόητο, μικρομεσαίοι, εργάτες, 

γεωργοί, επενδυτές, βιομnχανοι, επιχειρηματίες, καθώς και οι τεχνίτες βρίσκονται 
όλοι τους σε άθλια κατάσταση. Λόγω της οικονομικιiς δυσπραγίας παρατηρείται 

αύξηση της εγκληματικότnτας, αλλά και των κοινωνικών προβλημάτων. Αρκετοί επι

χειρηματίες, με τους οποίους συνομίλησα, μου είπαν ότι ετοιμάζονται να πουλιiσουν 
ό,τι έχουν και να αναχωριiσουν από το νnσί. Χιλιάδες άνεργοι νέοι είναι απελπισμέ

νοι. Όπως γίνεται αντιλnπτό, εάν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστnμα δεν ληΦθούν 
αποφάσεις για τη λύση των προβλημάτων, τότε n «ΤΔΒΚ» θα βρεθεί αντιμέτωπη με 
ανεπιθύμητες καταστάσεις. Ο σεισμός που θα δημιουργιiσει n οικονομικιi κρίση θα 
ανοίξει πληγές οι οποίες δεν θα μπορούν να επουλωθούν. 




