ΟΙ ΗΜΙΚΡΑΣΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΜΠΡΟΣΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ
ΕΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟΤ
Πξηλ κεξηθά ρξόληα, κε πξνδηαγξαθόκελε ηελ πνξεία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
πξνο ηελ έληαμε ηεο ζηελ Δλσκέλε Δπξώπε, μεθίλεζε έλαο έληνλνο πξνβιεκαηηζκόο
γηα ην θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο, ην λνκηθό πιαίζην θαη θαηά ζπλέπεηα ην κέιινλ ησλ
Ηκηθξαηηθώλ Οξγαληζκώλ, πξνβιεκαηηζκόο πνπ αθόκα ζπλερίδεηαη θαη ζήκεξα. Οη
απόςεηο θαη ζέζεηο ζα κπνξνύζε λα δηαρσξηζηνύλ ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ή ζα
κπνξνύζε λα πεη θαλείο «πιεπξέο».
Η κηα πιεπξά ππνζηεξίδεη όηη νη Ηκηθξαηηθνί Οξγαληζκνί ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ ζην
ηδησηηθό δίθαην, δειαδή λα κεηνρνπνηεζνύλ, κε θάπνηνπο λα ππνζηεξίδνπλ ηελ
πώιεζε ηνπο ζε ηδηώηεο θαη κε άιινπο ηελ κεηνρνπνίεζε κε αξρηθά κόλν κέηνρν ην
θξάηνο. Τν βαζηθό επηρείξεκα ηεο άπνςεο απηήο είλαη όηη, κε απηόλ ηνλ ηξόπν
πξνζθέξεηαη ε απαξαίηεηε επειημία γηα λα κπνξέζνπλ νη Οξγαληζκνί λα
αληαγσληζηνύλ κε επηηπρία ζην λέν πεξηβάιινλ αλνίγκαηνο ηεο Αγνξάο.
Σηελ αξρή ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ θαη ησλ ζπδεηήζεσλ, είρε επίζεο αθνπζηεί από
αξθεηνύο – επηζήκνπο θαη κε – ε ζέζε όηη ε κεηνρνπνίεζε / ηδησηηθνπνίεζε ησλ
Οξγαληζκώλ είλαη θάηη πνπ επηβάιιεηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η άπνςε απηή
πνπ είρε αξρηθά αξθεηνύο ππνζηεξηθηέο, έκεηλε βαζηθά ζην θελό όηαλ ζηγά-ζηγά
μεθαζάξηζε όηη εθείλν πνπ επηβάιιεηαη από ηηο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. είλαη ην άλνηγκα ηεο
αγνξάο θαη ε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο αληαγσληζκνύ θαη όρη ε θαηά αλάγθε
πώιεζε ησλ θξαηηθώλ / εκηθξαηηθώλ Οξγαληζκώλ.
Σηελ αληίπεξα όρζε, ε άιιε πιεπξά ππνζηεξίδεη όηη ε αλαγθαία επειημία ησλ
Οξγαληζκώλ απηώλ, κπνξεί λα δνζεί κέζα από λνκηθέο θαη ζεζκηθέο ηξνπνπνηήζεηο
θαη ξπζκίζεηο ελώ εμαθνινπζνύλ νη Οξγαληζκνί Γεκόζηαο Ωθέιεηαο λα παξακέλνπλ
ζην δεκόζην δίθαην.
Η ζέζε απηή απνηειεί θαη δηαθεξπγκέλε πνιηηηθή – κέζα από ην πξόγξακκα
δηαθπβέξλεζεο – ηεο ζεκεξηλήο Κπβέξλεζεο ηνπ ηόπνπ. Βαζηθό επηρείξεκα ηεο
ζέζεο απηήο είλαη όηη νη Ηκηθξαηηθνί Οξγαληζκνί απνηεινύλ εζληθό πινύην πνπ
αλήθεη ζηνλ Κππξηαθό Λαό θαη δελ κπνξεί λα πεξάζεη ζηα ρέξηα ηνπ Κεθαιαίνπ.
Πνηα από ηηο δπν πιεπξέο είλαη ε ζσζηή, είλαη έλα εξώηεκα πνπ δελ κπνξεί εύθνια
λα απαληεζεί. Δπηρεηξήκαηα ππάξρνπλ θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο.
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Όζν αθνξά ηελ Αξρή Ηιεθηξηζκνύ, κε επηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πξνο ηνλ
Υπνπξγό Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο & Τνπξηζκνύ ζηηο 20/5/2002, έγηλε εηζήγεζε γηα
πξνώζεζε λνκνζεηηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία ελόο λένπ
ιεηηνπξγηθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ. Η πξόηαζε ηεο ΑΗΚ εμαθνινπζεί λα εθθξεκεί
ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ Υπνπξγνύ.
Αθήλνληαο θαηά κέξνο ηεο δύν αληίζεηεο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ
Ηκηθξαηηθώλ Οξγαληζκώλ ζηελ Κύπξν, δελ κπνξεί θάπνηνο λα αθήζεη αζρνιίαζηε
ηελ πξσηνθαλή παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ ζήκεξα.
Τν νηθνλνκηθό κνληέιν ηνπ θαπηηαιηζκνύ έρεη αλεπαλόξζσηα ηξσζεί, ελώ κεγάινη παγθόζκηνη νηθνλνκηθνί θνινζζνί ζηξέθνληαη ζην θξάηνο γηα νηθνλνκηθή βνήζεηα θαη
ζηήξημε. Φαληαζηείηε ινηπόλ ε παξνρή ππεξεζηώλ ζηελ πεξίπησζε απηή λα
αθνξνύζε ηνλ ειεθηξηζκό, ην λεξό, ην ηειέθσλν ή άιιεο βαζηθέο ππεξεζίεο.
Η αγνξά ηεο Κύπξνπ είλαη κηθξή θαη απνκνλσκέλε θαη δελ πξνζθέξεηαη γηα
πξαγκαηηθό αληαγσληζκό ζε έλα πεξηβάιινλ κε ιίγεο εηαηξείεο. Σηελ πξάμε έρνπκε
ηε ιεηηνπξγία θαξηέι πνπ θάζε άιιν παξά ην όθεινο ηνπ Κύπξηνπ θαηαλαισηή
επηδηώθνπλ. Παξάδεηγκα είλαη θαη ε πξόζθαηε Απόθαζε ηεο ΔΠΑ όηη ζηα
πεηξειαηνεηδή ιεηηνπξγεί θαξηέι. Μαζεκαηηθά απηό ζα ζπκβεί, αλ νη κεγάινη
Ηκηθξαηηθνί Οξγαληζκνί ζηελ Κύπξν πεξάζνπλ ζηα ρέξηα ηνπ ηδησηηθνύ θεθαιαίνπ.
Λέκε ΝΑΙ ζε λέν πξνζεγκέλν θαη επέιηθην ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ Ηκηθξαηηθώλ
Οξγαληζκώλ, ηόζν πξνο ηα ζεζκηθά όξγαλα ηνπ θξάηνπο (Βνπιή, Κπβέξλεζε,
Διεγθηή) αιιά θαη εζσηεξηθά κε λένπο ηξόπνπο δηνίθεζεο.
Λέκε ΟΦΙ ζην μεπνύιεκα ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Κππξηαθνύ Λανύ πξνο όθεινο κεξηθώλ
εθπξνζώπσλ ηνπ θεθαιαίνπ.
Κιείλνληαο, ιέσ όηη νη Ηκηθξαηηθνί Οξγαληζκνί ζηελ Κύπξν ΓΔΝ έρνπλ αθόκε θιείζεη
ηνλ θύθιν ηεο δσήο ηνπο, αιιά απιά έρνπλ πεξάζεη από ηελ πξώηε θαη αξρηθή θάζε
δεκηνπξγίαο ηεο απαξαίηεηεο ηερληθήο ππνδνκήο γηα παξνρή ησλ αγαζώλ ηνπο ζηνλ
Κύπξην πνιίηε, ζε κηα δεύηεξε θάζε όπνπ, κέζα ζε έλα αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ,
θαινύληαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ παξνρή ησλ αγαζώλ απηώλ κε κηα ζπλερή βειηίσζε
ησλ ππεξεζηώλ ηνπο πξνο ηνλ Κύπξην θαηαλαισηή.
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