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Σωφρόνης Κληρίδης: Εκσυγχρονισμός Δημοσίου - ΓεΣΥ οι
προτεραιότητες του κράτους

Αγκάθι στην αξιολόγηση αποτελεί το νομοσχέδιο πώλησης των δανείων, τονίζει ο Σωφρόνης Κληρίδης,
αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να
εισαχθούν ασφαλιστικές δικλίδες. Όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, ο κ. Κληρίδης σημειώνει ότι
εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Της Δωρίτας Γιαννακού

 

Ποια η εκτίμησή σας για την έκβαση της έβδομης αξιολόγησης του κυπριακού πακέτου από τους
δανειστές;

 

Εκτός απροόπτου η αξιολόγηση θα είναι θετική. Το κυπριακό πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί σε αρκετά μεγάλο
βαθμό και οδεύει προς ολοκλήρωση. Η Τρόικα δεν φαντάζει πλέον ως ένας μπαμπούλας που μας επιβάλλει τις
πολιτικές της αλλά αποτελεί ένα χρήσιμο σύμβουλο που μπορεί να μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε κάποιες
ακόμα μεταρρυθμίσεις.

 

Το μεγαλύτερο αγκάθι αναμένεται να είναι το θέμα του νομοσχεδίου για την πώληση δανείων. Έχουν εκφραστεί
κάποιες ανησυχίες από ορισμένες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θεωρώ ότι -όπως και στην περίπτωση των
εκποιήσεων- είναι υπερβολικές. Η πώληση δανείων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει στις τράπεζες να
καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους από περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου και αμφιβόλου αξίας.

 

Οι όποιες εύλογες ανησυχίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εισαγωγή ασφαλιστικών δικλίδων. Κανένα
νομοσχέδιο δεν μπορεί να καλύψει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα και κάθε απομακρυσμένο σενάριο. Καθήκον της
Πολιτείας είναι να θεσπίζει νομοθεσίες, να παρακολουθεί την εφαρμογή τους και να παρεμβαίνει διορθωτικά όταν
προκύπτουν προβλήματα.

 

 

Με το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων εκτιμάτε ότι θα υπάρξουν προβλήματα έτσι ώστε να τεθούν σε
εφαρμογή όσα προνοεί το μνημόνιο; Οι ιδιωτικοποιήσεις θα είναι προς όφελος του πολίτη κατά τη
γνώμη σας;

 

Το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων πάντα προκαλεί εντάσεις γιατί υπάρχουν ισχυρές απόψεις, βαθιές ιδεολογικές
διαφορές και πολλά συμφέροντα. Το γεγονός ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο περιπλέκει τα πράγματα
ακόμα περισσότερο γιατί το θέμα προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση.
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Κι όμως, αν δούμε τα δεδομένα καθαρά τεχνοκρατικά και μακριά από ιδεολογίες, θα διαπιστώσουμε ότι ο
θόρυβος που γίνεται είναι υπερβολικός. Ουσιαστικά συζητείται η ιδιωτικοποίηση ενός μόνο κρατικού οργανισμού,
της ΑΤΗΚ. Το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης της ΑΗΚ παραμένει ανοικτό αλλά θα ξεκαθαρίσει σε κατοπινό στάδιο.
Η Αρχή Λιμένων δεν θα ιδιωτικοποιηθεί αλλά θα λειτουργεί αμιγώς ως εποπτικό όργανο με τη διαχείριση των
λιμανιών να περνά σε ιδιώτες.

 

Η διαδικασία προχωρεί με προσεκτικά και μεθοδικά βήματα που δεν δικαιολογούν τις ανησυχίες που εκφράζονται
για ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας με «διαδικασίες εξπρές». Αντίθετα, αν μπορεί να γίνει κάποια κριτική,
κινούμαστε υπερβολικά αργά.

 

Ο σωστός σχεδιασμός και η υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Πιστεύω ότι οι
μεγαλύτερες προοπτικές προσφέρονται από την ανάθεση των λιμανιών σε ιδιώτες. Τα λιμάνια παρέχουν
εμπορικές υπηρεσίες και ανταγωνίζονται λιμάνια άλλων χωρών. Η διαχείρισή τους γίνεται καλύτερα από
εξειδικευμένες εταιρείες που γνωρίζουν το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Το παράδειγμα του Πειραιά με την
κινέζικη Cosco είναι ενδεικτικό των δυνατοτήτων που υπάρχουν για επενδύσεις και αυξημένη εμπορική
δραστηριότητα που δημιουργεί θέσεις εργασίας και αποφέρει έσοδα στα κρατικά ταμεία.

 

Αναγνωρίζω τις πολιτικές δυσκολίες, όμως ελπίζω ότι η Βουλή θα δώσει το πράσινο φως στην ανάθεση των
λιμανιών σε ιδιώτες και την -μερική έστω- ιδιωτικοποίηση της ΑΤΗΚ με εμπλοκή στρατηγικού επενδυτή. Για την
ΑΗΚ προέχει το θέμα της υλοποίησης του σχεδιασμού της αγοράς που ολοκληρώθηκε πρόσφατα από τη ΡΑΕΚ.

 

 

Η Κύπρος το 2016 βγαίνει από το μνημονιακό καθεστώς. Πότε ωστόσο θα είναι σε θέση η οικονομία να
παράγει νέες θέσεις εργασίας και να επιτύχει την ανάπτυξη μέσω επενδύσεων;

 

Όπως σωστά τίθεται, η δημιουργία θέσεων εργασίας απαιτεί επενδύσεις. Η σταθεροποίηση της κυπριακής
οικονομίας βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση, όμως είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η προσπάθεια για βελτίωση των
διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας ώστε η Κύπρος να γίνει φιλική προς τους επενδυτές. Στόχος πρέπει
να είναι η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων που θα αποφέρουν μακροπρόθεσμο όφελος (όπως οι
επενδύσεις στα λιμάνια που προαναφέρθηκαν) και όχι εφήμερα κέρδη (όπως οι επενδύσεις σε ακίνητα).

 

Όσον αφορά το ζήτημα της Ελλάδας, εκτιμάτε ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί τις επόμενες ημέρες; Ποια
η γνώμη σας για το τρίτο μνημόνιο που έχει επιβληθεί στη χώρα;

 

Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα είναι δυστυχώς τραγική. Η μακρά διαπραγμάτευση και το
κλείσιμο των τραπεζών προκάλεσαν ανυπολόγιστη ζημιά στην ελληνική οικονομία, εξανεμίζοντας τα πλεονάσματα
και βυθίζοντάς την στην ύφεση.  Εκ των πραγμάτων τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι πιο δύσκολα για τους
Έλληνες πολίτες, απλώς γιατί η οικονομία είναι σε χειρότερη κατάσταση.

 

Η τραγωδία έγκειται στο ότι το 2014 η Ελλάδα είχε δανειστεί από τις διεθνείς αγορές, κατέγραψε δημοσιονομικό
πλεόνασμα, είχε μικρό αλλά θετικό ρυθμό ανάπτυξης και άρχισε να βλέπει μείωση της ανεργίας. Με άλλα λόγια,



έμπαινε σε μια πορεία ανάκαμψης. Όμως μια σειρά από κακές πολιτικές, που άρχισαν από το καλοκαίρι του
2014, οδήγησαν τη χώρα στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται σήμερα.

 

Είναι δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Φοβούμαι ότι τα χειρότερα είναι ακόμα
μπροστά μας. Στην καλύτερη περίπτωση θα υπάρξει αισθητή περαιτέρω μείωση του βιοτικού επιπέδου και
αυξημένο κύμα μετανάστευσης. Στη χειρότερη περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος κοινωνικών αναταραχών, βίας
και επικράτησης ακραίων στοιχείων.

 

Μεγάλα ζητήματα ενώπιον της Κυβέρνησης
 
Ποιες οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης και των αρμοδίων για να περάσουμε επιτυχώς την αξιολόγηση
και ποια ζητήματα θα πρέπει να τρέξουν άμεσα;
 
Τα ζητήματα που απομένουν σχετίζονται κυρίως με τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου, όπου
έχουμε καθυστερήσει. Οι πρόσφατες προτάσεις του υφυπουργού παρά τω Προέδρω είναι ένα σημαντικό βήμα
και ελπίζουμε να προχωρήσει η υλοποίησή τους.
 
Παραμένει ανοιχτό το κρίσιμο θέμα του κρατικού μισθολογίου. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορούμε να
επιστρέψουμε στις εποχές των ετήσιων αυξήσεων της τάξης του 7% για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Θα
πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός αυτόματης αναπροσαρμογής των μισθών που να μην συνδέεται όμως με τον
τιμάριθμο (όπως ήταν η ΑΤΑ), αλλά με τις οικονομικές δυνατότητες του εργοδότη, δηλαδή του κράτους. Οι ετήσιες
προσαυξήσεις πρέπει να καταργηθούν, όπως και οι συνδυασμένες κλίμακες. Αυξήσεις πέραν της αυτόματης
αναπροσαρμογής δικαιολογούνται μόνο σε περιπτώσεις προαγωγών ή ως επιβράβευση μετά από αξιολόγηση.
 
Η άλλη μεγάλη εκκρεμότητα είναι το ΓεΣΥ. Η πρόσφατη παραίτηση του υπουργού Υγείας είναι ενδεικτική των
δυσκολιών που υπάρχουν. Θεωρώ ότι χάθηκε πολύς χρόνος και δημιουργήθηκε αχρείαστη πόλωση με τη
συζήτηση για το ασφαλιστικό σκέλος του ΓεΣΥ. Το ασφαλιστικό είναι βέβαια σημαντικό, όμως προέχει το θέμα της
διοίκησης των νοσηλευτηρίων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει ανεξαρτήτως του ΓεΣΥ. Η παροχή
υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου προς τους πολίτες απαιτεί νοσηλευτήρια που να λειτουργούν ως σύγχρονοι
οργανισμοί. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό. Υπάρχουν καλές διεθνείς πρακτικές που μπορούμε
να αντιγράψουμε.
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Προσπάθεια για μείωση της γραφειοκρατίας ώστε η Κύπρος να γίνει φιλική προς τους επενδυτές. Στόχος η
προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων με μακροπρόθεσμο όφελος.

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο σωστός σχεδιασμός και η υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Οι
μεγαλύτερες προοπτικές προσφέρονται από την ανάθεση των λιμανιών σε ιδιώτες.

 

ΕΛΛΑΔΑ

Αισθητή περαιτέρω μείωση του βιοτικού επιπέδου και αυξημένο κύμα μετανάστευσης. Στη χειρότερη περίπτωση
ελλοχεύει ο κίνδυνος κοινωνικών αναταραχών, βίας και επικράτησης ακραίων στοιχείων.

 



 

«Αυξήσεις στο Δημόσιο πέραν της αυτόματης αναπροσαρμογής δικαιολογούνται μόνο σε περιπτώσεις
προαγωγών ή ως επιβράβευση μετά από αξιολόγηση».
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