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Tι πρέπει να γίνει
στις Κυπριακές Αερομεταφορές

Το ιστορικό υπόβαθρο της ατολμίας οικονομικής περισυλλογής
ι αμφιταλαντεύσεις της Κυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα του
υπουργού Οικονομικών, στην
αντιμετώπιση της συνεχώς επιδεινούμενης δημοσιονομικής κατάστασης, αποτελούν συνέχεια του γνωστού φαινόμενου
επιπολαιότητας που χαρακτηρίζει την όλη
ιστορία του τόπου. Αποτελεί μια επιπλέον
διάσταση της αδυναμίας χάραξης μιας ορθολογικής στρατηγικής.
Είναι ευνόητο ότι το μικρό εκτόπισμα της
Κύπρου δεν επιτρέπει την εφαρμογή
μιας καλώς εννοούμενης πολιτικής στρατηγικής, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται
ουσιαστικά από την επιβολή στόχων, με
βάση τις ίδιες δυνάμεις της Κύπρου και
σε μικρότατο βαθμό με επικουρία ή εκμετάλλευση ευκαιριών, που δημιουργούν οι εξωτερικές συγκυρίες.
Μετά την τουρκική εισβολή του 1974,
οι ελληνοκυπριακές προσπάθειες εστιάστηκαν στην ένωση του νησιού με τις λιγοστές πιθανότητες επιτυχίας βασισμένες σχεδόν αποκλειστικά στις αρχές των
Ηνωμένων Εθνών, αλλά κυρίως στις νομικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) και σε κάποιο βαθμό στην επιθυμία
προσχώρησης της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Επειδή οι όποιες ελπίδες επίλυσης του Κυπριακού εδράζονται
σε νομικές διατάξεις της ΕΕ, είναι απαραίτητο η Κύπρος να τηρεί ευλαβικά όλες
αυτές τις διατάξεις, ιδιαίτερα τις διατάξεις του Maastricht, που επιβάλλουν
ανώτατο όριο δημοσιονομικού ελλείμματος το 3% του ακαθάριστου εθνικού
προϊόντος (ΑΕΠ).
Επιδείνωση των
δημοσίων οικονομικών
Η αναγκαιότητα καθίσταται πιο κρίσιμη
μετά τις νωπές ταλαιπωρίες του Ευρώ και
τη γερμανική απειλή εκδίωξης χωρώνμελών της ΕΕ, που συστηματικά παραβιάζουν το ανώτατο όριο. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Κύπρου ήδη ξεπέρασε
το 6% του ΑΕΠ με τάση περαιτέρω ανόδου στο μέλλον. Το έλλειμμα σαν δημοσιονομικό είναι δημιούργημα, πιο συχνά
παρά σπάνια, της Κυβέρνησης, και συνήθως απεικονίζει το αποτέλεσμα κακής
οικονομικής διαχείρισης. Κύρια πηγή
του είναι μια διαχρονικά αλόγιστη μισθολογική πολιτική. Μετά το Μακάριο η
μικροπολιτική επανεκλογής ξεκίνησε με
τον γενναιόδωρο Κυπριανού και επιβοηθούμενη με τον πλήρη συντεχνιασμό
της Οικονομίας, κορυφώθηκε με τη σοσιαλιστική ιδεολογία εισοδηματικής ανακατανομής. Εξαιτίας των διαφόρων διαχρονικών εξελίξεων η Κύπρος σήμερα
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κατέχει τις κορυφαίες μισθολογικές βαθμίδες στους εκ του δημοσίου εξαρτωμένους υπάλληλους ανάμεσα στις χώρεςμέλη της ΕΕ. Οι μισθολογικές αυξήσεις
δεν μετριάστηκαν ούτε κατά την περίοδο
που η εισδοχή τους Κύπρου στην ΕΕ θα
κρινόταν. Ευτυχώς για την Κύπρο οι άλλες χώρες που επιδίωκαν εισδοχή ήταν
σε χειρότερη δημοσιονομική κατάσταση,
ιδιαίτερα οι υπό των Ηνωμένων Πολιτειών υποστηριζόμενες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, και έτσι το 5,7% του ΑΕΠ
δημοσιονομικό έλλειμμα της κυβέρνησης Κληρίδη δεν επηρέασε την εκλογή
της Κύπρου.
Ο Παπαδόπουλος με την αύξηση εσόδων
από τέλη του οικοδομικού οργασμού και
με μείωση δαπανών, κυρίως της άμυνας,
παρέδωσε ένα αξιόλογο πλεόνασμα στο
διάδοχό του. Για τον νυν Πρόεδρο το
ακανθώδες δίλημμα μεταξύ ανακατανομής και ανάπτυξης είναι ιδεολογικά λυμένο υπέρ της εύκολης ανακατανομής, ριόδους οικονομικής ύφεσης αυξήσεις
ανεξάρτητα αν η λύση για να είναι επιτυ- φορολογιών δεν ενδείκνυνται, ενώ σηχής προϋποθέτει τη δύσκολη παραγωγή μαντικά έσοδα από πάταξη της φοροδιαή ανάπτυξη. Ο υπουργός Οικονομικών, φυγής είναι όνειρα φτηνού λαϊκισμού, το
με την ανάληψη των καθηκόντων του, επίκεντρο εξυγίανσης εστιάζεται κατ’
έδωσε δείγματα πλήρους υπακοής στα ανάγκη στη μείωση κυβερνητικών δαπακελεύσματα του Προέδρου
νών, το μέγιστο ποσοστό
του παρά στη χάραξη πολιτων οποίων διοχετεύεται
τικής που φέρει την προ- Του δρα Παναγιώτη Κ. σε μισθούς. Αν στην ποσωπική του σφραγίδα. Αυξεντίου*
ρεία περισυλλογής πληΑντί των τολμηρών αποφάγούν τα ακαθορίστου βιωσεων, που απαιτούν οι κρίσιμότητας κεκτημένα εργασιμες στιγμές κατατρώγεται
τικά δικαιώματα άλλες χώμε μικροεξοικονομήσεις
ρες άνοιξαν το δρόμο για
δαπανών, οι οποίες δεν αλτην αναγκαιότητα ελαστιλάζουν ποσώς την αρνητι- Ας παραμεριστεί ο κότητας των μισθών και
κή δημοσιονομική εικόνα. λαϊκισμός, ώστε
μεροκάματων. Χώρες όπως
Γι’ αυτές του τις ενέργειες
η Ελλάδα με μέσους μιμε την πρέπουσα
επαξίως κερδίζει τον τίτλο
σθούς στο δημόσιο που μότου υπουργού μικροοικο- σοβαρότητα να
λις υπερβαίνουν τα
προγραμματιστεί η €1.000 το μήνα, την ανάνομιών.
απάλειψη των κυ- γκη φιλοτιμίαν ποιούμενη,
Μείωση εξόδων
βερνητικών ελστην κρατική μηχανή
παρά το πολιτικό κόστος η
Πρέπει να τονιστεί με τον λειμμάτων
κυβέρνηση Παπανδρέου,
πιο δυνατό και κρυστάλλιπροχώρησε αποφασιστικά
νο τρόπο η μέγιστη διαφοστη μείωση του δημοσίου
ρά βαθμού δυσκολίας μεμισθολογίου. Ενόψει των
ταξύ πολιτικών στόχων,
υψηλών μισθών στο δημόόπως η ανεξαρτησία και η επανένωση σιο οιονδήποτε πάγωμα απολαβών ή
του νησιού, ο καθορισμός των οποίων ακόμη και μείωσή τους ασφαλώς δεν θα
εξαρτάται σχεδόν ολοκληρωτικά από μετατρέψει τους εκ του δημοσίου εξαρεξωτερικούς παράγοντες, και της εξυ- τωμένους υπαλλήλους σε πένητες. Οι
γίανσης των δημοσίων οικονομικών που μεν δημόσιοι υπάλληλοι ας αναλογιεξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από στούν την προνομιακή τους θέση έναντι
εσωτερικούς κυβερνητικούς χειρισμούς. των ιδιωτικών υπαλλήλων, ο δε ΠρόεΤα δημοσιονομικά ελλείμματα αντιμετω- δρος Χριστόφιας ας συνειδητοποιήσει
πίζονται με συνδυασμούς αύξησης εσό- ότι με τη φιλοσυντεχνιακή πολιτική του
δων και μείωσης εξόδων. Επειδή σε πε- δεν υπερασπίζεται το προλεταριάτο αλλά

ν υπάρχει ένα δίδαγμα από την ιστορία κράτος να είναι ιδιοκτήτης δύο εταιρειών, αντατων Κυπριακών Αερομεταφορών στην Κύ- γωνιστικών μεταξύ τους.
προ, αυτό είναι το ότι δεν υπάρχουν άτρω- • Στην αναζήτηση των απαραίτητων λύσεων δεν
τοι δημόσιοι οργανισμοί. Φτάνουν μερικά κρίσιμα πρέπει να υπάρχουν δογματισμοί και ιδεολογικές
λάθη για να οδηγηθούν οι οργανισμοί αυτοί σε κα- αγκυλώσεις. Δεν πρέπει για παράδειγμα a priori
τάρρευση. Στην περίπτωση των Κυπριακών Αερο- στόχος να είναι η ιδιωτικοποίηση των αερομεταγραμμών λήφθηκαν μια σειρά από λανθασμένες φορών. Ούτε όμως και να αποστερούνται οι αεροαποφάσεις στρατηγικής, κυριότερες των οποίων μεταφορές μας από τις επιχειρηματικές προοπτιήταν η καταστροφική επένδυση στην Hellas Jet, η κές μιας στρατηγικής συνεργασίας με την ιδιωτιάκαιρη και άστοχη αγορά καινούργιων αεροπλά- κή πρωτοβουλία που μπορεί να προσφέρει την
νων (όταν όλες οι αεροπορικές εταιρείες μετά τους απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη, κεφάλαια και
δίδυμους πύργους προχωρούσαν σε οικονομική πε- συνέργειες. Θα πρέπει συνεπώς όλες οι πιθανές
ρισυλλογή), η κακή επιλογή τύπου αεροσκαφών λύσεις να αξιολογηθούν ενδελεχώς.
(που απέκλειαν συνέργειες από τη χρήση ομοιότυ- • Καμιά συγχώνευση και κανένας στρατηγικός
πων αεροσκαφών), αλλά και αποφάσεις για αρκε- επενδυτής δεν θα εξασφαλίσουν την οικονομική
τά άλλα θέματα, που αφορούσαν επιχειρηματικές βιωσιμότητα, αν δεν ικανοποιηθούν μια σειρά
επιλογές της Εταιρείας. Ωστόσο, εκείνο που κυ- από προϋποθέσεις, όπως η δραστική μείωση του
ρίως επιβάρυνε την πορεία των ΚΑ, αλλά και της κόστους λειτουργίας και η αύξηση της παραγωγιEurocypria, ήταν ο τρόπος διαχείρισής τους που τον κότητας, η αξιοποίηση των οικονομιών μεγέθους,
χαρακτήριζαν τα γνωστά σύνδρομα διαη ανταγωνιστικότητα, η εξασφάλιση
χείρισης όλων των κρατικών και ημιστρατηγικών πλεονεκτημάτων, η υιοκρατικών οργανισμών στην Κύπρο, η Του Νίκου
θέτηση μιας σύγχρονης επιχειρηματικομματικοποίηση, η έλλειψη ατομικής Νικολαΐδη*
κής κουλτούρας και οι απαραίτητες
ευθύνης, η απουσία οράματος και κυσυμμαχίες. Ένα είναι σίγουρο, οι δύο
ρίως η έλλειψη αποφασιστικότητας για
αερογραμμές μας πρέπει να ξεχάσουν
τη λήψη των απαιτούμενων πολιτικών
τον τρόπο που λειτουργούσαν μέχρι
και επιχειρηματικών αποφάσεων την
σήμερα.
κατάλληλη στιγμή. Όλα αυτά τα δια• Παρά τις σημαντικές δυσκολίες η
χρονικά λάθη οδήγησαν στη σημερινή Σωρεία λανθα- υπόθεση των κυπριακών αερομεταφορών δεν είναι υπόθεση χαμένη εκ
κατάσταση. Είναι πλέον κατανοητό από σμένων αποόλους πως, αν δεν υπάρξουν άμεσες και
προτέρων. Απεναντίας, έχουμε
φάσεων στρα- των
ισχυρά πλεονεκτήματα που μπορούμε
ριζικές κινήσεις, τότε η πλήρης κατάρρευση και πτώχευση και των δύο εται- τηγικής οδήγη- να αξιοποιήσουμε. Έχουμε δύο εταιρείες που λειτουργούν σε χώρα μέλος
ρειών θα είναι μη ανατρέψιμη. Ας μη ξε- σαν στην παχνούμε πως δεν υπάρχουν πλέον περι- ρούσα τραγική της ΕΕ με δικαιώματα δραστηριοποίησης προς οποιοδήποτε προορισμό
θώρια, με βάση το κοινοτικό κεκτημέ- κατάσταση
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό
νο, για κρατικές ενισχύσεις διάσωσης.
είναι ισχυρό σημείο προσέλκυσης
Υπάρχουν μια σειρά από δεδομένα
στρατηγιών επενδυτών. Να μην ξεπου, κατά την άποψή μου, πρέπει να
χνάμε τη γεωγραφική μας θέση. Είπροδιαγράψουν τη διαχείριση της παμαστε κόμβος συγκοινωνίας τριών ηπείρων και
ρούσας κρίσης:
• Οι οποιεσδήποτε αποφάσεις θα πρέπει να λη- αυτό μετρά πολύ. Επίσης έχουμε δύο ολοκαίνουρφθούν μακριά από κομματικές ή συνδικαλιστικές για αεροδρόμια που μπορούν να αποτελέσουν πόαντιπαραθέσεις και σκοπιμότητες. Τυχόν κακή λο έλξης. Δεν πρέπει επίσης να υποτιμάται η ποιόκατάληξη του όλου ζητήματος θα ζημιώσει τον τό- τητα του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού
πο μας συνολικά και καμιά πολιτική παράταξη και των δύο εταιρειών μας. Οι εργαζόμενοι, όχι
δεν θα έχει όφελος από μια τέτοια εξέλιξη
μόνο δεν πρέπει να θυματοποιηθούν σε αυτή την
• Δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι ένα πορεία, αλλά να αξιοποιηθούν και να γίνουν συμνησί απομονωμένο όπως είναι η Κύπρος δεν έχει μέτοχοι των προσπαθειών διάσωσης των εταιρειτην πολυτέλεια να μην έχει εθνικό αερομεταφο- ών τους.
ρέα κυρίως για λόγους εθνικούς, πολιτικούς και Αυτή όμως τη χρονική στιγμή, τη στιγμή της κρίκοινωνικούς, αλλά και για οικονομικούς λόγους. σης, δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε άλλων λαθών
Το κύριο ερώτημα δεν είναι αν αυτή η ανάγκη θα ούτε και άλλων καθυστερήσεων. Εκείνο που χρειεξυπηρετείται με ένα ή δύο αερομεταφορείς. Το άζεται για έξοδο από την κρίση είναι αντίληψη
ερώτημα είναι πως αυτή η ανάγκη θα εξυπηρετη- του πολύπλοκου επιχειρηματικού περιβάλλοντος
θεί με τον πιο οικονομικά αποτελεσματικό και των αερομεταφορών αλλά κυρίως αποφασιστικόεπιχειρηματικά σκόπιμο τρόπο. Σίγουρα, σε ένα τητα και ισχυρή πολιτική βούληση.
ανταγωνιστικό περιβάλλον, και όταν εταιρείες κο- * Ο Νίκος Νικολαΐδης είναι τέως υπουργός Συγκοινωνιών
λοσσοί συγχωνεύονται, είναι άσοφο το μικρό μας
και Έργων
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ομάδες ατόμων με υψηλό βιοτικό επίπεδο και ιδιοκτήτες σημαντικών κεφαλαιουχικών αγαθών, για τα οποία στο κομμουνιστικό μανιφέστο ο Μαρξ και ο
Ένγκελς δεν εξέφρασαν καμίαν ιδιαίτερη συμπάθεια.
Πέραν της επιβαλλόμενης μείωσης του
κυβερνητικού μισθολογίου, υπάρχει
ανάγκη επιπρόσθετων περικοπών, όπως
η ίδρυση της πολυδάπανης και αχρείαστης ιατρικής σχολής, της οποίας ο λόγος ύπαρξης ουδέποτε δημοσιοποιήθηκε
και η ακατάσχετη επέκταση του πανεπιστημίου με νέες μονάδες, οι οποίες αποτελούν πολυτέλεια για το μικρό μέγεθος
της κυπριακής οικονομίας. Για μια ολοκληρωτική μέριμνα περισυλλογής είναι
απαραίτητο οι βουλευτές να επιδίδονται
πάντοτε σε εξονυχιστική εξέταση των
προτεινομένων έργων και όχι να τα
εγκρίνουν για λαϊκίστικους λόγους.
Είναι καιρός να αντιληφθεί ο πολιτικός
κόσμος και η Κυβέρνηση τις ενδογενείς
αδυναμίες της μικρής μας οικονομίας
και τις δυσκολίες επανόρθωσης της σε
περίπτωση ενός ορατού κινδύνου εκτροχιασμού της. Προπαντός ας παραμεριστεί
ο λαϊκισμός, ώστε με την πρέπουσα σοβαρότητα να προγραμματιστεί η απάλειψη των κυβερνητικών ελλειμμάτων, αντιλαμβανόμενοι όλοι μας ότι ο μελλοντικός μπαμπούλας πιθανής εκδίωξης από
την ΕΕ ισοδυναμεί με παράδοση του κυπριακού Ελληνισμού στην τουρκική βουλιμία.
* Ο δρ Παναγιώτης Κ. Αυξεντίου είναι Ομότιμος
καθηγητής των Οικονομικών του Πανεπιστημίου
Calgary - Canada

ΔΗΛΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι η Diana Sirbu από
Apollonos 7, Ipsonas T.T.4180
Limassol, υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος
Μ127) για πολιτογράφησή της
ως Κύπρια πολίτης. Όποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον
οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση,
καλείται να αποστείλει στον
Υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία, γραπτή και υπογραμμένη
έκθεση των γεγονότων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι εγώ η εταιρεία EXPLOMIN IMP.
EXP. LTD, με Αρ.Εγ. Ετ. E25170, από
1ης Σεπτεμβρίου 2010 προτίθεμαι
να υποβάλω αίτηση προς την Αρχή
Αδειών για χορήγηση άδειας Μεταφορέα «Β» για ένα φορτηγό όχημα
τύπου Ενιαίου Γενικού Φορτίου μικτού
βάρους 12.000Kg, για εξυπηρέτηση
των αναγκών της επιχείρησής μου ως
Γενικό Εμπόριο. Το όχημα θα το χρησιμοποιώ για να μεταφέρω από τις
αποθήκες προς τους πελάτες. Η μεταφορά θα γίνεται χωρίς κόμιστρο.
Οποιεσδήποτε ενστάσεις πρέπει να
υποβληθούν γραπτώς εντός 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης με τα
σχετικά δικαιολογητικά στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών
Μεταφορών.
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