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Ανδρέα Θεωδόρου (Κύπρος), Υποτµηµατάρχης στο Γραφείο Υποστήριξης Επικοινωνιακής
∆ιεύθυνσης για Ρυθµιστικά Θέµατα της CYTA.
Κώστας Ιωάννου (Κύπρος), Πρόεδρος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου.
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Αντώνης Νεοφύτου (Κύπρος), Γενικός Γραµµατέας της ΣΗ∆ΗΚΕΚ-ΠΕΟ.
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Νίκος Φωτόπουλος (Ελλάδα), Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ.
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1. Εισαγωγή – Παρουσίαση εκδηλώσεων
Οι οργανισµοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας καλούνται να προσαρµοστούν
στο νέο θεσµικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαµορφώνουν οι
κοινοτικές οδηγίες για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η ιστορική αυτή εξέλιξη
θέτει τις βάσεις για την διαµόρφωση ενός Σύγχρονου ∆ηµοσίου Μάνατζµεντ
που να διασφαλίζει µια βιώσιµη ισορροπία µεταξύ δραστηριοτήτων εµπορικού
και κοινωνικού χαρακτήρα.
Περισσότεροι από είκοσι ερευνητές, συνδικαλιστές, εκπρόσωποι φορέων
άσκησης πολιτικής και στελέχη ηµικρατικών οργανισµών της Κύπρου από έξι
συνολικά κράτη (Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωµένο Βασίλειο και
Ουγγαρία) και τρεις κλάδους (ηλεκτρισµός, ύδρευση και τηλεπικοινωνίες)
παρουσίασαν τις εµπειρίες και απόψεις τους στα πλαίσια του τριηµέρου
δραστηριοτήτων

επιστηµονικού

και

συνδικαλιστικού

περιεχοµένου

«Ο

εκσυγχρονισµός των οργανισµών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας: µεταξύ
ανταγωνιστικότητας και γενικού συµφέροντος», σε συνδιοργάνωση της
ΣΗ∆ΗΚΕΚ και του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ.
Ειδικότερα, οι τοποθετήσεις των εισηγητών πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια:


Του τριήµερου σεµιναρίου συνδικαλιστικής επιµόρφωσης στο οποίο
συµµετείχαν 60 περίπου εργαζόµενοι του ηµικρατικού τοµέα της
Κύπρου (ΑΗΚ, CYTA, Σ.Υ.Λ).



Της ανοικτής ηµερίδας την οποία χαιρέτισαν οι Υπουργοί Οικονοµικών
και

Εσωτερικών,

κύριοι

Χαρίλαος

Σταυράκης

και

Νεοκλής

Συλικιώτης, ο Γενικός Γραµµατέας της Π.Ε.Ο, κ. Πάµπης Κυρίτσης
και ο Οργανωτικός Γραµµατέας της ΓΣΕΕ, κ. Βαγγέλης Μουτάφης. Ο
κ. Κυρίτσης τόνισε πως η διοργάνωση του εκδηλώσεων για τους
ηµικρατικούς οργανισµούς από την ΣΗ∆ΗΚΕΚ και το ΙΝΕΚ αποτελεί
ιδανική ευκαιρία για την εξέταση των σχέσεων µεταξύ κράτους,
κοινωνίας και οικονοµίας στον 21ο αιώνα, συµβάλλοντας στις
ευρύτερες διεργασίες για τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση του
µοντέλου της µικτής οικονοµίας στην Κύπρο. Ο κ. Βαγγέλης
Μουτάφης επισήµανε πως η σηµερινή διεθνής χρηµατιστική κρίση
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επιβεβαιώνει τη σηµασία που αποκτά η προάσπιση των δηµόσιων
επιχειρήσεων

κοινής

ωφέλειας

απέναντι

στις

σύγχρονες

νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Ο Οργανωτικός Γραµµατέας της ΓΣΕΕ
κατέκρινε παράλληλα το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις προχωρούν
σήµερα στην κοινωνικοποίηση των ζηµιών των ιδιωτικών τραπεζών,
συνεχίζοντας παράλληλα την ιδιωτικοποίηση των κερδών.


Του στρογγυλού τραπεζιού που επικεντρώθηκε στο ζήτηµα τις
ρύθµισης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στο οποίο συµµετείχαν,
µεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου,
κ. Κώστας Ιωάννου, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας της ΠΕΟ, κ.
Σωτήρης Φελλάς και ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ, κ. Νίκος
Φωτόπουλος.

Το

παρόν

κείµενο1

επιχειρεί

να

παρουσιάσει

τα

σηµαντικότερα

συµπεράσµατα που προέκυψαν από τις εισηγήσεις και τοποθετήσεις των 20
περίπου οµιλητών αλλά και από τις ιδιαίτερα εποικοδοµητικές συζητήσεις που
αναπτύχθηκαν στην συνέχεια µεταξύ ερευνητών, συνδικαλιστικών στελεχών
και εργαζοµένων στην διάρκεια του τριηµέρου. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο
κείµενο εντάχθηκαν επίσης ορισµένα από τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα
της διεθνούς ηµερίδας που είχε διεξαχθεί στην Λευκωσία, τον Μάρτιο του
2007, µε τίτλο «Φιλελευθεροποιήσεις, Ηµικρατικοί Οργανισµοί Κοινής
Ωφέλειας και ∆ηµόσιο Συµφέρον: η διεθνής εµπειρία και η περίπτωση της
Κύπρου» σε συνδιοργάνωση ΣΗ∆ΗΚΕΚ και ΙΝΕΚ-ΠΕΟ.

2. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
σήµερα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε, το 2004, στην Λευκή Βίβλο για τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας τη σηµασία που αποκτά η προσβασιµότητα,
προσιτότητα και ποιότητα των αυτών των υπηρεσιών για την πλήρη άσκηση
των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων των πολιτών. Η συγκεκριµένη τοποθέτηση
φαίνεται να εκφράζει περισσότερο µια «πολιτικά ορθή» στάση της
1

Την ευθύνη για την συγγραφή της παρούσας έκθεσης συµπερασµάτων είχε ο Γιάννης
Ευσταθόπουλος, επιστηµονικός συνεργάτης του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ.
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρά µια έµπρακτη δέσµευση. Η εκτίµηση αυτή
στηρίζεται σε τρεις διαπιστώσεις:
 Πρώτον, οι υφιστάµενες πολιτικές µετατρέπουν τις υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας από ένα δικαίωµα των πολιτών σε ένα εµπορεύσιµο προϊόν,
η πρόσβαση του οποίου επιτυγχάνεται µε βάση τους νόµους της
αγοράς.
 ∆εύτερον, αν και η Ε.Ε τηρεί φαινοµενικά ουδέτερη στάση απέναντι στο
ιδιοκτησιακό

καθεστώς,

οι

κανόνες

του

ανταγωνισµού

και

οι

ρυθµιστικές αρχές υποχρεώνουν τις δηµόσιες επιχειρήσεις να
συµπεριφερθούν σαν αµιγώς κερδοσκοπικοί οργανισµοί.
 Τρίτον, παρατηρούνται φαινόµενα διακριτικής µεταχείρισης εις βάρος
των δηµόσιων επιχειρήσεων στο όνοµα του ανταγωνισµού (αρχή της
ασύµµετρης ρύθµισης) µε αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις αυτές να µην
µπορούν, ούτε να ανταγωνιστούν επί ίσοις όρους τις νεοεισερχόµενες
στην αγορά ιδιωτικές επιχειρήσεις, ούτε, παράλληλα, να εκπληρώσουν
την «παραδοσιακή» κοινωνική και αναπτυξιακή αποστολή τους.
Σύµφωνα µε τον κ. Pierre Bauby, οι κοινοτικές πολιτικές και το ευρωπαϊκό
θεσµικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας χαρακτηρίζονται από
σοβαρές ασάφειες:


Σε νοµικό επίπεδο, δεν αποσαφηνίζεται η ιεραρχία µεταξύ των
κανόνων της κοινοτικής νοµοθεσίας σε περίπτωση που παρατηρηθούν
αντιφάσεις µεταξύ, από τη µία, των κανόνων της συνθήκης
(ανταγωνισµός, ενιαία αγορά) και, από την άλλη, στόχων που
εµπίπτουν στην έννοια του δηµοσίου συµφέροντος (κοινωνική,
οικονοµική και εδαφική συνοχή)



Η ασάφεια που χαρακτηρίζει τον ορισµό των υπηρεσιών γενικού
οικονοµικού ενδιαφέροντος2 προκαλεί αβεβαιότητες σχετικά µε τους
κανόνες της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στους οποίους υπάγονται.



Ασάφεια επικρατεί επίσης αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση των
µακροπρόθεσµων

επενδύσεων

και

την

αποζηµίωση

των

υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας.

2

Ο όρος αυτός έχει επικρατήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
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∆εν προσδιορίζονται σε ικανοποιητικό βαθµό οι όροι εφαρµογής της
αρχής της επικουρικότητας όσον αφορά την αρµοδιότητα, τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των δηµόσιων αρχών (σε τοπικό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) να ορίσουν, να σχεδιάσουν και να
χρηµατοδοτήσουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας µε βάση τις ανάγκες
και ιδιαιτερότητές τους.



Σε πολιτικό επίπεδο, η διαµόρφωση µιας κοινής αντίληψης για την
θέση και τον ρόλο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στο ευρωπαϊκό
οικοδόµηµα προσκρούει σε αντικρουόµενα συµφέροντα, παραδόσεις
και προσεγγίσεις.

Οι παραπάνω αβεβαιότητες θέτουν σήµερα σοβαρές δυσκολίες στις δηµόσιες
επιχειρήσεις που υφίστανται πιέσεις, αφενός µεν εκ µέρους ιδιωτικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται µε αµιγώς κερδοσκοπικά κριτήρια,
αφετέρου δε από τις κλαδικές ρυθµιστικές αρχές που περιορίζουν την
αναπτυξιακή δυναµική αλλά και την δυνητική συνεισφορά των δηµοσίων
επιχειρήσεων σε µια πλειάδα στόχων κοινωνικού περιεχοµένου. Συνολικά, οι
εξελίξεις αυτές προκαλούν µια σειρά από δισταγµούς και αβεβαιότητες για τον
ρόλο που οι δηµόσιες επιχειρήσεις καλούνται να διαδραµατίσουν στην
Ευρώπη του αύριο:


Αβεβαιότητες αναφορικά µε τον ρόλο των οργανισµών κοινής
ωφέλειας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η σύγχυση αυτή
καταγράφεται τόσο στην κοινή γνώµη όσον και σε επίπεδο δηµόσιων
αρχών που αντιλαµβάνονται σταδιακά την κατάργηση ενός πολύτιµου
εργαλείου για την άσκηση κοινωνικής, οικονοµικής και αναπτυξιακής
πολιτικής.



∆ισταγµοί των δηµόσιων επιχειρήσεων αναφορικά µε την υλοποίηση
µακροπρόθεσµων και ιδιαίτερα δαπανηρών επενδύσεων για την
ενεργειακή επάρκεια, την αειφόρο ανάπτυξη και την ανάπτυξη
τηλεπικοινωνιακών δικτύων «νέας γενιάς» εξαιτίας του εντεινόµενου
ανταγωνιστικού

περιβάλλοντος

που

ευνοεί,

επί

το

πλείστον,

βραχυπρόθεσµες στρατηγικές.
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3. Η εµπορευµατοποίηση των δηµόσιων επιχειρήσεων:
πανάκεια ή διαστρέβλωση;
Απέναντι στις παραπάνω εξελίξεις, ο εκσυγχρονισµός των δηµόσιων
επιχειρήσεων αποκτά, σχεδόν νοµοτελειακά, αποσπασµατικό χαρακτήρα. Ο
εκσυγχρονισµός ταυτίζεται µε µια διαδικασία «αγοραιοποίησης», νοούµενη ως
την ευθυγράµµιση των δηµοσίων επιχειρήσεων µε τις επιχειρηµατικές και
εργασιακές πρακτικές του ιδιωτικού τοµέα, χωρίς να λαµβάνονται ωστόσο
υπόψη υπαρκτές εκσυγχρονιστικές ανάγκες σε κοινωνικό, αναπτυξιακό και
περιβαλλοντικό επίπεδο. Βάσει της διεθνούς εµπειρίας, η αγοραιοποίηση των
δηµόσιων επιχειρήσεων λαµβάνει τις εξής µορφές:


Ολική ή µερική ιδιωτικοποίηση (π.χ ∆ΕΗ, EDF, MVM, ΕΥ∆ΑΠ).



Κατάργηση των τιµολογιακών πολιτικών που δεν συνάδουν µε την
αρχή της κοστοστρέφειας, εξέλιξη που αναιρεί σε µεγάλο βαθµό την
δυνατότητα αξιοποίησης των οργανισµών κοινής ωφέλειας για
σκοπούς άσκησης κοινωνικής πολιτικής.



Εξυπηρέτηση µε βάση την αγοραστική δύναµη των πελατών και
κατάτµηση

της

ζήτησης

µεταξύ

καλών/φερέγγυων

πελατών

(βιοµηχανικοί χρήστες) και λιγότερο προσοδοφόρων καταναλωτών
(οικιακοί χρήστες). Η απελευθέρωση της αγοράς υποχρεώνει τις
επιχειρήσεις να αναπτύξουν δραστηριότητες εµπορικού περιεχοµένου
µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των βιοµηχανικών πελατών και
των οικονοµικά εύρωστων νοικοκυριών.


∆ιεθνοποίηση και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων προς άλλες χώρες
και άλλους κλάδους (multi-services providers).



Εξωτερίκευση εργασιών σε υπεργολαβικές επιχειρήσεις και δηµιουργία
θυγατρικών µε τη συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.



Γενικευµένη απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, επιδείνωση των
όρων

και

συνθηκών

εργασίας

αλλά

και

αύξηση

των

ενδοεπιχειρησιακών µισθολογικών ανισοτήτων µεταξύ διευθυντικών
στελεχών και υπόλοιπων µισθωτών. Πολύ συχνά, τα διευθυντικά
στελέχη ανταµείβονται µε stock-options (ώστε να διασφαλιστεί η
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ευθυγράµµιση των συµφερόντων τους µε αυτά των µετόχων).
Συνολικά, η µείωση του εργατικού κόστους και των κοινωνικών
παροχών ανάγεται σε βασική στρατηγική επιλογή για την αύξηση της
βραχυπρόθεσµης κερδοφορίας.


Επικράτηση της κερδοσκοπικής και χρηµατιστηριακής λογικής. Το
συγκεκριµένο γεγονός οδηγεί σε αναθεώρηση των επενδυτικών
σχεδίων που δεν παρουσιάζουν ικανοποιητική απόδοση κεφαλαίου, µε
απώτερο στόχο την δηµιουργία αξίας για τους µετόχους. Η εν λόγω
εξέλιξη υπονοµεύει, όπως επισήµανε ο επιστηµονικός σύµβουλος του
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, κ. Πέτρος Λινάρδος, τις υπαρκτές
προοπτικές για την ανύψωση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων
(περίπτωση Ελληνικών Πετρελαίων). Από την πλευρά του, ο Γάλλος
δηµοσιογράφος και ειδικός σε θέµατα υγείας της εργασίας, κ.
Dominique Deceze, αναφέρθηκε µε αναλυτικό τρόπο στις επιπτώσεις
του νέου ανταγωνιστικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην
λειτουργία της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού της Γαλλίας (EDF).
Εκεί όπου το δηµόσιο είχε επιβάλλει δρακόντειους κανόνες ασφαλείας,
όπως για παράδειγµα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις παραγωγής
ενέργειας και στα δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρισµού, χάρη στη υλοποίηση
ενός συνεκτικού εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου και οράµατος, η
επικράτηση

του

ανταγωνιστικού

φιλελεύθερου

µοντέλου

ευνοεί,

αντιθέτως, τις βραχυπρόθεσµες στρατηγικές, θέτοντας την ανάπτυξη
της επιχείρησης ως αυτοσκοπό, µε αποτέλεσµα την εκδήλωση
σοβαρών υλικών και ανθρώπινων ατυχηµάτων. Την ανησυχία του κ.
Deceze για την ασφάλεια και ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών
σε

συνθήκες

ανταγωνισµού

συµµερίστηκε

ο

κ.

Γλαύκος

Κωνσταντίνου (µέλος της Γραµµατείας του ∆.Σ της ΣΗ∆ΗΚΕΚ),
εξετάζοντας την περίπτωση των αεροµεταφορών αλλά και των
ραδιοτηλεοπτικών µέσων. Η περίπτωση της αεροπορικής εταιρίας
Helios και του πρόσφατου ατυχήµατος του αεροσκάφους της Spanair
στο αεροδρόµιο της Μαδρίτης αποδεικνύουν, µε τον πλέον οδυνηρό
τρόπο,

τους

κινδύνους

που

εγκυµονεί

ο

παροξυσµός

του

ανταγωνισµού για την ασφάλεια των επιβατών. Όσον αφορά την
απελευθέρωση των ραδιοτηλεοπτικών µέσων, ο κ. Κωνσταντίνου
9

υπογράµµισε ότι η δραστηριοποίηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών
σταθµών στηρίζεται κατά κόρον στην προβολή προγραµµάτων
αµφιβόλου ποιότητας και χρησιµότητας για το κοινωνικό σύνολο.

4. Τα κοινωνικά και αναπτυξιακά ελλείµµατα των
µεταρρυθµίσεων
Όπως ήταν φυσικό, η εµπορευµατοποίηση των υπηρεσιών και οργανισµών
κοινής ωφέλειας δεν άργησε να προκαλέσει σοβαρά αναπτυξιακά και
κοινωνικά ελλείµµατα. Βάσει των τοποθετήσεων των εισηγητών, διακρίνονται,
µεταξύ άλλων, οι παρακάτω ανησυχητικές περιπτώσεις:


Η διαµόρφωση υπερεθνικών ολιγοπωλίων ευρωπαϊκής και παγκόσµιας
εµβέλειας στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες αλλά και στον κλάδο
ύδρευσης3.



Η ευνοϊκότερη µεταχείριση των µεγάλων - βιοµηχανικών πελατών εις
βάρος των νοικοκυριών.



Η αναιµική επενδυτική προσπάθεια των ιδιωτικών επιχειρήσεων στον
κλάδο ηλεκτρισµού και ύδρευσης καθώς και η αύξηση των τιµών του
νερού έπειτα από την ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων παρόχων. Η
εµπεριστατωµένη µελέτη-περίπτωσης που παρουσιάστηκε από τον
ερευνητή του PSIRU, κ. Emanuele Lobina, κατέδειξε τις αρνητικές
επιπτώσεις για το κοινωνικό σύνολο (αύξηση τιµών και µείωση των
επενδυτικών δαπανών) που προκάλεσε η ανάθεση σε υπεργολάβους
του συστήµατος διαχείρισης και διανοµής νερού στην πόλη της
Grenoble (αλλά και πιο πρόσφατα, του Παρισιού).



Στον κλάδο τηλεπικοινωνιών, η εκδήλωση σοβαρής χρηµατιστικής
κρίσης το 2001 (µε ιδιαίτερα δυσµενείς επιπτώσεις στην απασχόληση
και στην ευρωστία των επιχειρήσεων), η διαµόρφωση καρτέλ στις τιµές
των υπηρεσιών (π.χ όπως αποδείχθηκε επίσηµα στην κινητή
τηλεφωνία στην Γαλλία) καθώς και η χαµηλή ποιότητα τόσο των
υπηρεσιών

όσο

και

της

εξυπηρέτησης

πελατών

ορισµένων

εναλλακτικών παρόχων στην Ελλάδα (γεγονός που προκάλεσε την
επιβολή

χρηµατικών

προστίµων

από

την

Εθνική

Επιτροπή

3

O καθηγητής Steve Thomas παρουσίασε στον κοινό κείµενο εργασίας µε τίτλο «Corporate
Concentration in the EU Energy Sector”.
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Τηλεπικοινωνιών). Από εργασιακή άποψη, οι πενιχρές αυτές επιδόσεις
συνοδεύονται στην Ελλάδα από πτωχεύσεις και µαζικές απολύσεις
(π.χ Lannet, Altec, κλπ).

5. Αναζητώντας τα αίτια των φιλελευθεροποιήσεων και
ιδιωτικοποιήσεων
Εισηγητές

και

συµµετέχοντες

στις

συζητήσεις

αναφέρθηκαν

στην

αναγκαιότητα εξέτασης των παραγόντων που οδήγησαν στην διαµόρφωση
και εφαρµογή των µεταρρυθµιστικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών–µελών στο πεδίο των υπηρεσιών και οργανισµών κοινής
ωφέλειας (απελευθέρωση αγορών, ιδιωτικοποιήσεις, εµπορευµατοποίηση).
Ο κ. Μουτάφης αναφέρθηκε στην σηµασία που αποκτά η αποµυθοποίηση
ορισµένων όρων που συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται σήµερα ως όχηµα για
την κοινωνική νοµιµοποίηση των συντελούµενων αλλαγών. Σύµφωνα µε τον
κ.

ο

Μουτάφη,

όρος

«εκσυγχρονισµός»

σηµαίνει,

στην

πράξη,

ιδιωτικοποιήσεις ενώ η «µεταρρύθµιση» και ο «ανταγωνισµός» αποκρύβουν.
αντίστοιχα, ελαστικοποίηση των όρων εργασίας και κυριαρχία ιδιωτικών
ολιγοπωλίων.
Συνολικά, οι συντελούµενες µεταρρυθµίσεις πηγάζουν από την σύγκλιση
τεσσάρων παραγόντων:


Ο «οικονοµιστικός» χαρακτήρας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
γεγονός που οδήγησε στην απελευθέρωση των αγορών, χωρίς να
προβλέπονται επαρκείς διευθετήσεις για την διατήρηση προσιτών και
ποιοτικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.



Η επεκτατική πολιτική µεγάλων πολυεθνικών οµίλων καθώς και η
επιρροή που ασκούν οργανωµένα επιχειρηµατικά λόµπι

στις

Βρυξέλλες.


Η επικράτηση ατοµικιστικών συµπεριφορών και προτύπων που
υπονόµευσαν σταδιακά την σηµασία των συλλογικών αγαθών και την
κοινωνική συνοχή.



Τέλος, η εντεινόµενη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ηγεµονία
των

νέο-φιλελεύθερων

απόψεων

περί

«φυσικής»

αναποτελεσµατικότητας του δηµοσίου τοµέα καθώς και η συχνά
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αδιαφανής παρέµβαση ορισµένων κυβερνήσεων στην διαχείριση των
δηµοσίων οργανισµών µε στόχο την εξυπηρέτηση ψηφοθηρικών και
άλλων σκοπιµοτήτων.
Όπως ήταν αναµενόµενο, η αµφισβήτηση των δηµόσιων επιχειρήσεων δεν θα
µπορούσε να είχε πραγµατοποιηθεί χωρίς µια στοιχειώδη κοινωνική
νοµιµοποίηση των επιχειρούµενων µεταρρυθµίσεων. Οι νεοφιλελεύθερες
δυνάµεις διασφάλισαν την συγκεκριµένη προϋπόθεση, εκµεταλλευόµενες
ορισµένες αντικειµενικές αδυναµίες αυτών των οργανισµών.
Οι αδυναµίες αυτές, που αποτυπώθηκαν στην έννοια του «κρατισµού"
αναφέρονται

συνήθως

στην

έλλειψη

ευελιξίας,

στην

υπερβολική

γραφειοκρατία και στην εσωστρέφεια. Σε απάντηση στο συγκεκριµένο
φαινόµενο, ο κ. Σωτήρης Φελλάς, Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας της
ΠΕΟ και ο κ. Αντώνης Νεοφύτου, Γενικός Γραµµατέας της ΣΗ∆ΗΚΕΚ-ΠΕΟ,
υπογράµµισαν τη σηµασία που αποκτά σήµερα η αύξηση της ευελιξίας και
αυτονοµίας των ηµικρατικών οργανισµών της Κύπρου για την βελτίωση των
ανταγωνιστικών τους επιδόσεων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού
συνόλου και την προάσπιση του δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας.
Με βάση τα πορίσµατα της διεθνούς εµπειρίας, εκτιµάται ότι οι δυσλειτουργίες
του

δηµοσίου

τοµέα

οδήγησαν

σταδιακά

στην

αποµάκρυνση

των

επιχειρήσεων από το κοινωνικό σύνολο, µε επακόλουθο την ανεπιτυχή
σύζευξη µεταξύ των προσδοκιών που εκφράζουν οι πολίτες και των
υπηρεσιών που τους παρέχονται, προκαλώντας συχνά ένα αίσθηµα
αυθαιρεσίας, αδικίας και αναποτελεσµατικότητας. Οι υποστηρικτές των
νεοφιλελεύθερων µεταρρυθµίσεων εκµεταλλεύτηκαν κατά κόρον τις αδυναµίες
αυτές, στηριζόµενοι στην χειραγώγηση ανταγωνιστικών σχέσεων µεταξύ
εργαζοµένων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, σε µια περίοδο οικονοµικής
κρίσης και αυξηµένης ανεργίας. Για παράδειγµα, στην Ελλάδα, η επίθεση
στους

εργαζόµενους

της

∆ΕΗ

στηρίχθηκε,

µεταξύ

άλλων,

σε

µια

επιχειρηµατολογία περί «προνοµιούχων εργαζοµένων» (τα επικαλούµενα
«ρετιρέ»).
Συνολικά, οι ιστορικές συνθήκες για την µετωπική επίθεση ενάντια στις
δηµόσιες επιχειρήσεις είχαν πλέον συγκεντρωθεί στα µέσα της δεκαετίας του
1990. Οι πολιτικές απελευθέρωσης των αγορών εµφανιστήκαν από τους
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υποστηρικτές τους ως µονόδροµο για αποτελεσµατικότερες υπηρεσίες,
διασφαλίζοντας την εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση «αµεληµένων» -από τον
κράτος- πελατών.

6. Τα σφάλµατα του νεοφιλελευθερισµού
Αφοµοιώνοντας την ικανότητα επιλογής µεταξύ εναλλακτικών λύσεων µε την
ελευθερία, ο νεοφιλελευθερισµός προχώρησε σε ένα θεµελιώδες σφάλµα για
την φύση και τις ανάγκες των πολιτών. Οι χρήστες των υπηρεσιών
αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους -όχι µόνο ως καταναλωτές- αλλά και ως µέλη
µιας κοινότητας. Η ικανότητα αυτή εγγυάται την κατάκτηση µιας ύψιστης
µορφής ελευθερίας, νοούµενη ως την συµµετοχή σε µια «κοινωνία των
πολιτών». Οι συλλογικές αυτές προσδοκίες έχουν αποτελέσει αντικείµενο
εµπειρικής διερεύνησης

χάρη

στην καινοτοµική

έρευνα

πεδίου

που

πραγµατοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του επίκουρου καθηγητή στο Τµήµα
Πολιτικών Επιστηµών, κ. Μιχάλη Βακαλούλη.
Η συγκεκριµένη έρευνα εξέτασε τις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά τον
ρόλο της δηµόσιας επιχείρησης ηλεκτρισµού (EDF). Τα αποτελέσµατα της,
που παρουσιάστηκαν στο στρογγυλό τραπέζι, επιβεβαιώνουν ότι οι χρήστες
των υπηρεσιών -όχι µόνο δείχνουν απόλυτα συνειδητοποιηµένοι για τον ρόλο
που διαδραµατίζει η επιχείρηση αναφορικά µε µια πλειάδα στόχων κοινωνικού
και αναπτυξιακού περιεχοµένου- αλλά επιθυµούν την περαιτέρω βελτίωση
των επιδόσεων της EDF σε πεδία όπως:
o Των δράσεων ενίσχυσης της συνοχής, είτε αυτή αναφέρεται
στην αλληλεγγύη µεταξύ διαφόρων κοινωνικών τάξεων, ή προς
συγκεκριµένες

πληθυσµιακές

οµάδες

(π.χ

µακροχρόνιοι

άνεργοι, Αµεα, κλπ) ή ακόµα προς ορισµένες γεωγραφικές
περιοχές (ορεινές περιοχές).
o Της συµβολής στην εθνική ενεργειακή πολιτική.
o Της προστασίας του περιβάλλοντος.
o Της αλληλεγγύης µε τις επόµενες γενεές.
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7. Απέναντι στην νεοφιλελεύθερη αµφισβήτηση των
οργανισµών κοινής ωφέλειας: συνεργασία εργαζοµένωνπολιτών και διεθνοποίηση των συνδικαλιστικών
διεκδικήσεων
∆ύο εναλλακτικές επιλογές διακρίνονται απέναντι στις νεοφιλελεύθερες
µεταρρυθµιστικές πολιτικές:


Η συνέχιση των νέο-φιλελεύθερων πολιτικών και η δηµιουργία
στατικών

ιδιωτικών

υπερεθνικών

ολιγοπωλίων,

όπως

ήδη

καταδεικνύουν, µεταξύ άλλων, οι έρευνες του PSIRU για το
συγκεκριµένο ζήτηµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή αναιρεί
την υποτιθέµενη «παντοδυναµία του καταναλωτή», µετατρέποντας
τους

πελάτες

ολιγοπωλιακής

σε
ισχύος

παθητικούς
των

αποδέκτες

ευρωπαϊκών

της

εντεινόµενης

πολυεθνικών

(µε

ότι

συνεπάγεται το συγκεκριµένο γεγονός σε όρους αύξησης τιµών,
µείωσης των επενδύσεων και, εντέλει, εκδήλωσης φαινοµένων
στασιµοπληθωρισµού).


Το δεύτερο σενάριο επικεντρώνεται στην προάσπιση του ρόλου αυτών
των επιχειρήσεων και υπηρεσιών στο όνοµα της οικονοµικής
δηµοκρατίας χάρη:
o Σε ένα «άνοιγµα» προς την κοινωνία, βάσει συµµετοχικών
διεργασιών που να ωθούν στην συνεργασία των δηµόσιων
οργανισµών µε τους πολίτες. Την συγκεκριµένη προοπτική
εξέτασαν οι κ. Emanuele Lobina και Μιχάλης Βακαλούλης,
στηριζόµενοι σε συγκεκριµένα παραδείγµατα από την διεθνή
εµπειρία (7.1).
o Στην συγκρότηση, σε κοινοτικό επίπεδο, ενός νοµοθετικού
πλαισίου που να ενισχύει και διασφαλίζει την θέση των
υπηρεσιών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη,
ένα θέµα το οποίο εξετάστηκε διεξοδικά από

τον

κ. Pierre

Bauby (7.2).
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7.1 Συνεργασία εργαζοµένων και πολιτών
Ο κ. Emanuele Lobina µετέφερε πρόσφατες εµπειρίες από το εξωτερικό µε
αντικείµενο τη συνεργασία µεταξύ εργαζοµένων και πολιτών για την
διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών ύδρευσης (περίπτωση
της πόλης Grenoble). Έπειτα από 12 έτη ανάθεσης του δικτύου διανοµής σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ η γαλλική πολυεθνική Suez), η δηµοτική αρχή της
πόλης προχώρησε στην πλήρη ανάκτηση του ελέγχου των υπηρεσιών
ύδρευσης. Τρεις βασικοί λόγοι οδήγησαν στην συγκεκριµένη απόφαση.
Πρώτον, αποκαλύφθηκε ότι η επιλογή της πολυεθνικής επιχείρησης Suez
ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε µια υπόθεση διαφθορά στην οποία εµπλέκονταν
τόσο ο ∆ήµαρχος της πόλης όσο και διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης.
∆εύτερον, η τιµολογιακή πολιτική της υπεργολαβικής επιχείρησης προκάλεσε
ένα αδικαιολόγητο πρόσθετο κόστος εις βάρος των καταναλωτών (οι τιµές
αυξήθηκαν κατά 63%). Τρίτον, οι υπεργολαβικές επιχειρήσεις δεν υλοποίησαν
τις απαιτούµενες επενδύσεις για την διατήρηση και επέκταση του δικτύου
ύδρευσης.

Η

ανάκτηση

του

ελέγχου

του

δικτύου

από

το

δήµο

(remunicipalisation), το 2001, σταθεροποίησε τις τιµές, συµβάλλοντας
παράλληλα στην ραγδαία αύξηση των επενδυτικών δαπανών για την
ανανέωση των υποδοµών. Η νέα δοµή της επιχείρησης παροχής ύδρευσης
στηρίζεται στην διαφάνεια, στους εργαζόµενους και στην ευρεία συµµετοχή
των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στο διοικητικό συµβούλιο. Η µη
κερδοσκοπική λειτουργία της επιχείρησης συµβάλει από την πλευρά της στην
πλήρη επανεπένδυση των κερδών στην βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών ή/και στην συγκράτηση του κόστους του νερού για τους
καταναλωτές.
Ο κ. Μιχάλης Βακαλούλης παρουσίασε από την πλευρά του την στρατηγική
που αναπτύχθηκε από την Γενική Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων (CGT) µε
άξονα την προβληµατική του ∆ικαιώµατος στην Ενέργεια. Η πρωτοβουλία
αυτή

σηµατοδοτεί

την

υπέρβαση

των

σηµερινών

συνδικαλιστικών

διεκδικήσεων µε απώτερο στόχο την προσαρµογή των συνδικαλιστικών
οργανώσεων στους µετασχηµατισµούς των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών
και εξελίξεων. Στην ίδια λογική, ο κ. Πέτρος Λινάρδος τόνισε ότι η
συνδικαλιστική παρέµβαση δύναται να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για
την ανοικοδόµηση του συλλογικού. Οι νέες δηµόσιες πολιτικές οφείλουν να
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στηριχθούν σε µια ευρεία κοινωνική συναίνεση και στην ενεργή συνεργασία
πολιτών και εργαζοµένων.
Συνολικά, οι καινοτόµες συνεργασίες που αναφέρθηκαν από τους εισηγητές
εντάσσονται σε µια λογική υπέρβασης της «παραδοσιακής» συνδικαλιστικής
δραστηριότητας όπως αυτή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της κεϋνισανήςφορντικής εποχής. Η συγκεκριµένη δυναµική δύναται να συµβάλλει µε
διάφορους τρόπους στις σύγχρονες εργασιακές και κοινωνικές προκλήσεις:
o Πρώτον, συµβάλλοντας στην διαµόρφωση ενός κοινού µετώπου
για την προάσπιση του δηµοσίου χαρακτήρα των υπηρεσιών και
οργανισµών κοινής ωφέλειας.
o ∆εύτερον, ενθαρρύνοντας τον απεγκλωβισµό των δηµόσιων
επιχειρήσεων από φαινόµενα εσωστρέφειας και κρατισµού.
o Τρίτον, συνεισφέροντας στην υπέρβαση των αδιεξόδων της
αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας χάρη στην ενεργή ενασχόληση
των πολιτών και των εργαζοµένων µε τα δηµόσια αγαθά.
o Τέταρτον, συµβάλλοντας στην αναζήτηση διεθνών συνεργασιών
(«∆ιεθνές ∆ικαίωµα στην Ενέργεια») µε στόχο την διεθνοποίηση
των εργασιακών και κοινωνικών διεκδικήσεων σε απάντηση
στην

νεοφιλελεύθερη

οικονοµική

και

χρηµατιστική

παγκοσµιοποίηση.

7. 2 Για την διαµόρφωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
Ο Pierre Bauby αναφέρθηκε µε διεξοδικό τρόπο στις εισηγήσεις του τις
προοπτικές και προϋποθέσεις για την διαµόρφωση ενός κοινοτικού πλαισίου
που να διασφαλίζει τον ρόλο των υπηρεσιών και οργανισµών κοινής ωφέλειας
στην Ευρώπη. Ο κ. Bauby επισήµανε, παράλληλα, πως η Κυπριακή
∆ηµοκρατία καλείται πλέον να συµµετάσχει ενεργά στις ευρύτερες διεργασίες
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το πλαίσιο αυτό θα επέτρεπε µεταξύ άλλων:


Στην επαναφορά της έννοιας του δηµοσίου συµφέροντος στη δηµόσια
συζήτηση σε σχέση µε τη σηµασία που αποδίδεται στον ανταγωνισµό.



Στη διασφάλιση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για το σύνολο του
πληθυσµού.
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Στην

αποσαφήνιση

των

προϋποθέσεων

ύπαρξης

αυτών

των

υπηρεσιών (ορισµός, ρόλος των δηµόσιων αρχών, ελεύθερη επιλογή
των διαδικασιών διαχείρισης, διασφάλιση της µακροπρόθεσµης
χρηµατοδότησης, ρύθµιση, αξιολόγηση).


Στη διαµόρφωση µιας «ευρωπαϊκής αντίληψης» για τις κοινωνικές και
αναπτυξιακές προτεραιότητες που
δηµοσίου

και

συµφέροντος

σε

εµπίπτουν στην έννοια
ορισµένες

περιπτώσεις,

του
στη

διαµόρφωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών και επιχειρήσεων υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας.

Ο τοµέας της ενέργειας αναφέρεται ολοένα και

περισσότερο ως χαρακτηριστικό παράδειγµα κλάδου οικονοµικής
δραστηριότητας
ολοκλήρωσης

για

τον

οποίο

εµπεριέχει

η

διαδικασία

σηµαντικότερες

της

προοπτικές

ευρωπαϊκής
σε

όρους

αλληλεγγύης και συµπληρωµατικότητας σε σχέση µε την διαµόρφωση
της ενιαίας αγοράς (ανταγωνισµός).


Στη

αναθεώρηση,

µε

βάση

τα

παραπάνω,

των

πολιτικών

φιλελευθεροποίησης και των σχετικών κλαδικών οδηγιών.


Στην εξέλιξη και προσαρµογή του δηµοσίου συµφέροντος και της
καθολικής υπηρεσίας στις ανάγκες των πολιτών.



Στην υπαγωγή των διεθνών εµπορικών συναλλαγών και συµφωνιών
(π.χ GATS) σε κανόνες που να επιτρέπουν την καθολική πρόσβαση
στα δηµόσια αγαθά.

8. Ο εκσυγχρονισµός των δηµόσιων επιχειρήσεων: µια
πολυδιάστατη πραγµατικότητα
Αντί για την προσαρµογή σε ένα εξωγενές µοντέλο επιχείρησης, αυτό της
ιδιωτικής- ο εκσυγχρονισµός των δηµόσιων επιχειρήσεων αποτελεί µια
κοινωνική δυναµική, σε αναζήτηση µιας ισορροπίας µεταξύ εµπορικών και
δηµόσιων αγαθών (ήτοι µεταξύ της ατοµικής και κοινωνικοποιηµένης
διάστασης που διέπει την ανθρώπινη ύπαρξη). Αναφερόµενος στην
εκσυγχρονιστική

στρατηγική

της

CYTA,

ο

κ.

Αντώνης

Νεοφύτου

υπογράµµισε την ικανότητα της επιχείρησης να ασκήσει µια εξισορροπητική
δράση µεταξύ:
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o Της κάλυψης των σύγχρονων αναγκών των καταναλωτών.
o Την

υλοποίηση

στόχων

κοινωνικής

πολιτικής

και

των

απαραίτητων µακροπρόθεσµων επενδύσεων.
Συνολικά, ο εκσυγχρονισµός των δηµόσιων επιχειρήσεων διακρίνεται ως εκ
τούτου σε πέντε τουλάχιστον επίπεδα (ανταγωνισµός, εργασία, ρύθµιση,
κοινωνία, πολιτισµική διάσταση).

8.1 Ανταγωνιστικές επιδόσεις:
Σε ανταγωνιστικό επίπεδο, ο εκσυγχρονισµός αφορά στην ικανότητα της
επιχείρησης να προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες που προκύπτουν από την
απελευθέρωση της αγοράς. Οι ηµικρατικοί οργανισµοί της Κύπρου φαίνεται
να

έχουν προσαρµοστεί επιτυχώς στις οργανωτικές και εργασιακές

απαιτήσεις που προκύπτουν από το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όπως
σηµειώνει ο κ. Γιώργος Σαµµάς, ∆ιευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης
στην Αρχή Ηλεκτρισµού, η απελευθέρωση της αγοράς αποτελεί µια σηµαντική
εκσυγχρονιστική πρόκληση για τον οργανισµό. Η διαµόρφωση µιας
κουλτούρας µάρκετινγκ και η διαφοροποίηση προς άλλους κλάδους και
δραστηριότητες (τηλεπικοινωνίες, αφαλάτωση, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας)
απαιτούν νέες εργασιακές δεξιότητες µε στόχο την κάλυψη ενδεχόµενης
απώλειας εσόδων και θέσεων εργασίας από την είσοδο ανταγωνιστών στον
τοµέα της παραγωγής.

8.2 Εκσυγχρονισµός της εργασίας:
Σε εργασιακό επίπεδο, ο εκσυγχρονισµός

έγκειται

(πέραν

των

προαναφερόµενων εµπορικών δεξιοτήτων) στην προσαρµογή των γνώσεων
των εργαζοµένων στις νέες αυξηµένες απαιτήσεις που συνιστούν η
ενεργειακή κρίση, οι ανάγκες για εξοικονόµηση νερού, η προώθηση της
κοινωνίας της πληροφορίας, η προστασία του περιβάλλοντος. Οι πολιτικές
επαγγελµατικής κατάρτισης οφείλουν να αποδώσουν την πρέπουσα σηµασία
στην

διαµόρφωση

νέων

γνώσεων

και

ειδικοτήτων

µε

στόχο

την

αποτελεσµατική δραστηριοποίηση των δηµόσιων επιχειρήσεων του κλάδου
ηλεκτρισµού,

ύδρευσης

αλλά

και

τηλεπικοινωνιών

σε

τοµείς

και

δραστηριότητες όπως:
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 Των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
 Του φυσικού αερίου και των άλλων πηγών ενέργειας.
 Της Έρευνας και Ανάπτυξης για τη µείωση περιβαλλοντικών ρύπων και
των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων και την µείωση της κατανάλωσης.
 Των εξατοµικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών σε νοικοκυριά αλλά
και εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις για εξοικονόµηση
ενέργειας και νερού.
 Των εκπαιδευτικών δράσεων και δηµόσιων εκστρατειών για την
ορθολογική χρήση της ενέργειας και του νερού.
 Των δραστηριοτήτων «νερού για ενέργεια» και «ενέργειας για νερό».
 Της εδαφοποίησης εναέριων δικτύων.
 Της στήριξης ειδικών πληθυσµιακών οµάδων (π.χ ΑΜΕΑ, τρίτη ηλικία)
αναφορικά µε την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας.
 Της ανάπτυξης της τηλεκπαίδευσης, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
του η-επιχειρείν, της τηλεϊατρικής, κλπ.
Σύµφωνα µε τον κ. Πέτρο Λινάρδο, η άµεση εµπλοκή των συνδικαλιστικών
οργανώσεων στην έρευνα και στην παραγωγή γνώσης καθώς και στην
εκπαίδευση των εργαζοµένων αποτελεί επιτακτική ανάγκη µε στόχο την
δράση και υποστήριξη βιώσιµων προγραµµατικών επιλογών. Ο κ. Λινάρδος
αναφέρθηκε διεξοδικά στα σηµαντικά εµπόδια που θέτουν οι απαιτήσεις του
σύγχρονου χρηµατιστηριακού καπιταλισµού στην προοπτική αναβάθµισης
των

δεξιοτήτων

και

γνώσεων

των

εργαζοµένων.

Ο

κερδοσκοπικός

προσανατολισµός των σύγχρονων επιχειρήσεων υπονοµεύει την κατάρτιση
και εκπαίδευση του προσωπικού, την χρηµατοδότηση της Έρευνας και
Ανάπτυξης και την προώθηση κοινωνικών καινοτοµιών. Ο κ. Αντώνης
Νεοφύτου αναφέρθηκε διεξοδικά, από την πλευρά του, στις εκσυγχρονιστικές
ανάγκες των ηµικρατικών οργανισµών της Κύπρου. Ενδεικτικά, µπορούν να
αναφερθούν οι παρακάτω κατευθύνσεις:
o Εισαγωγή νέων µεθόδων εργασίας και απόκτηση οργανωσιακής
ευελιξίας.
o Η έγκαιρη κατάρτιση του προσωπικού για την βέλτιστη
αξιοποίηση των καινοτόµων υπηρεσιών και τεχνολογιών.
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o Η αξιοποίηση της συσσωρεµένης άρρητης γνώσης και εµπειρίας
των εργαζοµένων.
o Η συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας, των παρεχόµενων
υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης πελατών.
o Η εισαγωγή συστηµάτων και κανόνων που θα προάγουν την
υπευθυνότητα, την διαφάνεια και την αξιοκρατία.
Συµπερασµατικά, αντί για την συστηµατική υποβάθµιση των όρων εργασίας
µε τη εξωτερίκευση εργασιών, την ελαχιστοποίηση του κόστους εργασίας, την
επιβολή ευέλικτων και επισφαλών µορφών απασχόλησης και εντέλει, την
κατάτµηση της αγοράς εργασίας των οργανισµών κοινής ωφέλειας σε
«παλαιούς – προστατευµένους» και «νέους – επισφαλείς» εργαζόµενους, ο
πραγµατικός

εκσυγχρονισµός της εργασίας έγκειται,

αντιθέτως,

στην

προσαρµογή των χαρακτηριστικών της απασχόλησης στις αυξηµένες
εργασιακές και γνωστικές απαιτήσεις που θέτουν η οικονοµία της γνώσης, η
αειφόρος ανάπτυξη και η αναζήτηση ενός νέου

µοντέλου βιώσιµης

ανάπτυξης,

της

προσανατολισµένο

στην

ενίσχυση

διαρθρωτικής

ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας των ευρωπαϊκών χωρών.
Ο κ. Dominique Deceze, στηριζόµενος στην συστηµατική και µακροχρόνια
ερευνητική του ενασχόληση µε θέµα τις ανθρώπινες και εργασιακές
επιπτώσεις των µεταρρυθµίσεων στις γαλλικές δηµόσιες επιχειρήσεις EDF και
France Telecom, υπογράµµισε πως οι νέες επισφαλείς µορφές οργάνωσης
της εργασίας, όχι µόνο φθείρουν τους εργαζόµενους -και εντέλει την ίδια την
επιχείρηση- αλλά δεν εγγυώνται σε καµιά περίπτωση τη διασφάλιση της
ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων, όπως αποδεικνύει ο
πολλαπλασιασµός, τα τελευταία έτη, των βιοµηχανικών ατυχηµάτων µε
ανθρώπινα αίτια.
8.3 Εκσυγχρονισµός της ρύθµισης και του θεσµικού πλαισίου:
Σε θεσµικό και ρυθµιστικό επίπεδο, ο εκσυγχρονισµός αφορά

στη

διαµόρφωση µιας ανανεωµένης, δηµοκρατικής και πλουραλιστικής ρύθµισης
που να υπερβαίνει το περιοριστικό πλαίσιο που ορίζει η εφαρµογή του
Κοινοτικού ∆ικαίου Ανταγωνισµού. Το συγκεκριµένο ζήτηµα υπήρξε και το
θέµα του στρογγυλού τραπεζιού που διεξάχθηκε στις 9/11. Ο Πρόεδρος της
ΡΑΕΚ, κ. Κώστας Ιωάννου αναφέρθηκε στον θεσµικό πλαίσιο της
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Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου καθώς και στην υφιστάµενη κατάσταση
στην κυπριακή αγορά ηλεκτρισµού, επισηµαίνοντας πως δεν πρόκειται να
υπάρξει de facto απελευθέρωση της αγοράς πριν από το 2013 (έτος άφιξης
του φυσικού αερίου στην Κύπρο). Ο ανταγωνισµός βρίσκεται ως εκ τούτου
ακόµα «στα χαρτιά».Το συγκεκριµένο γεγονός συντηρεί µια κατάσταση
αναµονής

και

αβεβαιότητας

αναφορικά

µε

τα

αποτελέσµατα

του

ανταγωνισµού.
Αν και η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισµού στην Γαλλία έχει πλέον
ολοκληρωθεί (από το 2007 οι οικιακοί καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να
επιλέξουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας), η επιφυλακτικότητα φαίνεται να
αποτελεί επίσης βασικό χαρακτηριστικό των προσδοκιών των καταναλωτών
για τα πραγµατικά οφέλη του ανταγωνισµού. Έρευνα πεδίου που εκπονήθηκε
από τον κ. Μιχάλη Βακαλούλη ανέδειξε µια σειρά από αξιοσηµείωτα
αποτελέσµατα:
o Πρώτον, το καταναλωτικό κοινό διαθέτει µια θετική εικόνα της
∆ηµόσιας

Επιχείρησης

Ηλεκτρισµού

(EDF)

και

των

εργαζοµένων της (αφοσίωση, τεχνολογικά επιτεύγµατα, δηµόσιο
συµφέρον).
o ∆ιακρίνεται ελλιπή πληροφόρηση για τον ανταγωνισµό ενώ η
απελευθέρωση της αγοράς εκλαµβάνεται ως ένα τετελεσµένο
και εξωγενές γεγονός («από τις Βρυξέλλες»).
o Σοβαρές αµφιβολίες εκφράζονται για την χρησιµότητα του
ανταγωνισµού

δεδοµένου

ότι

οι

επιδόσεις

της

EDF

αξιολογούνται ως ιδιαίτερα θετικές.
o Συνολικά,

η

φιλελευθεροποίηση

της

αγοράς

ηλεκτρικής

ενέργειας εκλαµβάνεται ως µια «πορεία προς το άγνωστο» ενώ
διακρίνονται σοβαροί φόβοι αναφορικά µε την αλλοίωση του
δηµόσιου προσανατολισµού της EDF στο βωµό του κέρδους.
Ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ, κ. Νίκος Φωτόπουλος, αναφέρθηκε στην
προβληµατική έκβαση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισµού στην
Ελλάδα. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Ελλάδος, έχοντας ανάγει τον
ανταγωνισµό σε υπέρτατη αξία, ακολουθεί µια άκρως µεροληπτική πολιτική
έναντι της ∆ΕΗ. Ο κ. Παλληκαράς, αναφερόµενος στην περίπτωση της
ρύθµισης του κλάδου τηλεπικοινωνιών κατέκρινε τον νεοφιλελεύθερο
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δογµατισµό που επιδεικνύουν τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και οι εθνικές
ρυθµιστικές αρχές. Ο ανταγωνισµός προβάλλεται ως πανάκεια, γεγονός που
περιορίζει την λογική και εµβέλεια της ρύθµισης στον έλεγχο της
(ενδεχόµενης) δεσπόζουσας θέσης του εγκατεστηµένου φορέα. Η ιδεολογική
αυτή προσκόλληση αναιρεί την δυνατότητα αξιοποίησης των σύγχρονων
τεχνολογιών, από τους εγκατεστηµένους παρόχους, για την βέλτιστη διάχυση
των καινοτόµων υπηρεσιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας στο
σύνολο του πληθυσµού. Ο κ. Φωτόπουλος αναφέρθηκε διεξοδικά σε µια
σειρά δυσµενών αποτελεσµάτων της απελευθέρωσης της αγοράς και των
υφιστάµενων αποφάσεων της ρυθµιστικής αρχής ενέργειας στην

Ελλάδα,

τόσο για την ίδια την ∆ΕΗ και τους εργαζόµενους της, όσο και για το
κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Η ∆ΕΗ από 500 εκατοµµύρια κέρδη το 2003
βρίσκεται σήµερα να παρουσιάζει σηµαντικές ζηµιές της τάξης των 115
εκατοµµυρίων στο πρώτο εξάµηνο του 2008. Χωρίς να αγνοείται η επίδραση
παραγόντων όπως η αύξηση των διεθνών τιµών των καυσίµων και η έλλειψη
υδατικών πόρων (µε αποτέλεσµα να µην χρησιµοποιούνται επαρκώς οι
υδροηλεκτρικές µονάδες), ο κ. Νίκος Φωτόπουλος τόνισε πως οι
βασικότεροι λόγοι της µείωσης της κερδοφορίας της ∆ΕΗ έγκεινται στην
στρέβλωση του ανταγωνισµού και στην µεταφορά του κόστους εισόδου των
νέων παραγωγών στην ∆ΕΗ.

Ειδικότερα,

ξεχωρίζουν οι

παρακάτω

αποφάσεις εις βάρος της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ενέργειας:
o Αποκλεισµός της ∆ΕΗ από τους διαγωνισµούς για την
προσθήκη

νέας

ισχύος

(κατασκευή

δηλαδή

νέων

αποδοτικότερων µονάδων).
o Εξασφάλιση εγγυηµένου εισοδήµατος στους ανταγωνιστές της
∆ΕΗ για τα επόµενα 12 χρόνια λειτουργίας των µονάδων τους
(σε ύψος 70% της επένδυσής τους).
o Μη καταβολή των οφειλών του δηµοσίου στην ∆ΕΗ αλλά και
των αποζηµιώσεων για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (public
service obligations)
o Τεχνητή αλλαγή οριακής τιµής συστήµατος στο χρηµατιστήριο
ενέργειας µε στόχο την διείσδυση ιδιωτικών επιχειρήσεων στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η παρέµβαση αυτή επέτρεψε
δηλαδή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις µε υψηλότερες τιµές να
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πωλούν στη ∆ΕΗ την παραγωγή τους. Η συγκεκριµένη εξέλιξη
όχι µόνο προκαλεί απώλεια εσόδων για την ∆ΕΗ (που αγοράζει
«ακριβά» και πωλεί «φθηνά») αλλά και σηµαντικά προβλήµατα
στην λειτουργία των µονάδων που παραµένουν ανενεργές.
Αναλυτικότερα, η αύξηση των δαπανών ενέργειας της ∆ΕΗ µετά
την αύξηση της οριακής τιµής συστήµατος ανήλθε συνολικά σε
403 εκατοµµύρια σε µια περίοδο δύο ετών.
o Απέναντι στις ιδιαίτερα δυσµενείς αυτές εξελίξεις, η ∆ΕΗ
υποχρεώνεται να προχωρήσει σε αλλεπάλληλες αυξήσεις
τιµολογίων εις βάρος των καταναλωτών. Ο κ. Φωτόπουλος
επέκρινε την προσπάθεια ένταξης στα τιµολόγια της ∆ΕΗ τόσο
την ρήτρα ρυπών του άνθρακα αλλά και ρήτρα οριακής τιµής
του συστήµατος (χρηµατιστηριακή τιµή ηλεκτρικού ρεύµατος).
o Καθυστέρηση

στην

υλοποίηση

καίριων

επενδύσεων

µε

αντικείµενο την αντικατάσταση παλιών µονάδων µε νέες
αποδοτικότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον µονάδες.
Συνολικά, η περίπτωση της ∆ΕΗ εκφράζει µια διχασµένη στάση τους κράτους
απέναντί στην σηµαντική αυτή επιχείρηση. Από τη µία, η απελευθέρωση της
αγοράς υποβάλλει την επιχείρηση σε µια άκρως διακριτική µεταχείριση εκ
µέρους της αρµόδιας ρυθµιστικής αρχής, ενώ από την άλλη, το κράτος
συνεχίζει να αξιοποιεί την ∆ΕΗ ως εργαλείο άσκησης κοινωνικής και
αναπτυξιακής πολιτικής, αγνοώντας ότι η µη καταβολή των οφειλών του
δηµιουργεί

σοβαρά

ανταγωνιστικά

και

οικονοµικά

προβλήµατα

στην

επιχείρηση.
Σηµαντικά προβλήµατα αναφέρθηκαν επίσης από τους κύριους Ιορδάνη
Παλληκαρά και Ανδρέα Θεωδόρου στην Κύπρο αναφορικά µε διακριτικές
ρυθµιστικές αποφάσεις στον κλάδο τηλεπικοινωνιών εις βάρος της CYTA. Η
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA) είναι ικανή να δεχθεί τις προκλήσεις
που προκύπτουν από την απελευθέρωση της αγοράς, αρκεί η ρύθµιση να µην
προβαίνει σε αποφάσεις που προστατεύουν τους ανταγωνιστές (και όχι τον
ανταγωνισµό). Ο κ. Παλληκαράς επικεντρώθηκε στα µέχρι σήµερα
αποτελέσµατα της απελευθέρωσης της κυπριακής αγοράς τηλεπικοινωνιών
για τους καταναλωτές και το κοινωνικό σύνολο. Συνολικά, ξεχωρίζουν οι
παρακάτω επιπτώσεις:
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o Έµφαση στην εξυπηρέτηση πελατών αλλά χειρότερες υπηρεσίες
σε ορισµένες περιπτώσεις από τεχνική άποψη.
o Εµπορευµατοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.
o Άκρατος

καταναλωτισµός

και

διόγκωση

αναγκών

σε

αµφιλεγόµενης αξίας προϊόντα και υπηρεσιών.
o Πολύ αυξηµένες τιµές για χρήστες παραδοσιακών υπηρεσιών
και χαµηλότερες τιµές για διεθνή τηλεφωνία (προς όφελος των
επιχειρηµατικών – βιοµηχανικών πελατών).
Ο κ. Παλληκαράς υπογράµµισε πως οι ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις
καλούνται να πληρώσουν περισσότερα χρήµατα σε σχέση µε µια δεκαετία
νωρίτερα για τις ίδιες υπηρεσίες ενώ αυξηµένες είναι και οι δαπάνες των
µέσων καταναλωτών για αντίστοιχες και νέες υπηρεσίες (διαδίκτυο, κλπ). Ο κ.
Θεωδόρου, αναφέρθηκε διεξοδικά στην αναγκαιότητα µετεξέλιξης της
ρύθµισης στην κυπριακή αγορά τηλεπικοινωνιών: από µια «µηχανιστική»
αντίληψη και εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου, οι ρυθµιστικές αρχές
οφείλουν να ασκήσουν ρεαλιστικές ρυθµιστικές πολιτικές και παρεµβάσεις
που να εξυπηρετούν τις πραγµατικές και αυξανόµενες ανάγκες τόσο των
πολιτών όσο και του κοινωνικού συνόλου. Ο κ. Θεωδόρου επισήµανε πως η
προσαρµογή

της

Κύπρου

στις

κοινοτικές

οδηγίες

για

τον

κλάδο

τηλεπικοινωνιών πραγµατοποιήθηκε χωρίς προκαταρτική διερεύνηση για τις
επιπτώσεις του επιλεχθέντος ρυθµιστικού µοντέλου. ∆εν λήφθηκε δηλαδή
υπόψη ότι το µικρό µέγεθος και ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κύπρου θέτουν
αντικειµενικά όρια στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού µε αποτέλεσµα το
ρυθµιστικό µοντέλο που υιοθετήθηκε να προκαλεί σοβαρές διαστρεβλώσεις.
Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ανταγωνισµού σε όρους µεριδίων
και αριθµού παρόχων (ποσοτική προσέγγιση) οδηγεί σε αποσπασµατικές
αναλύσεις και πρακτικές, υποβαθµίζοντας την σηµασία

εναλλακτικών

κριτηρίων όπως η ποιότητα, το κόστος και η πρόσβαση στις παρεχόµενες
υπηρεσίες (ποσοτική προσέγγιση).
Η αναγκαιότητα µετεξέλιξης της ρύθµισης αποκτά ακόµα µεγαλύτερη σηµασία
τη στιγµή που τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται σήµερα να
διενεργήσουν κολοσσιαίες επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων «νέας
γενιάς». Εν κατακλείδι, η σηµερινή ρυθµιστική πολιτική εγκυµονεί σοβαρούς
κινδύνους για την µακροπρόθεσµη αποτελεσµατικότητα, σε αναπτυξιακούς
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και

κοινωνικούς

όρους,

της

αγοράς

τηλεπικοινωνιών,

εξαιτίας

της

προσκόλλησης των αρµόδιων φορέων σε βραχυπρόθεσµους και ποσοτικούς
στόχους (µερίδια αγοράς) και της απουσίας επενδυτικών κινήτρων για την
υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων.
Ο κ. Νίκος Φωτόπουλος συµπλήρωσε από την πλευρά του πως η ∆ΕΗ δεν
φοβάται τον ανταγωνισµό αρκεί αυτός να είναι πραγµατικά επί ίσοις όρους και
προς όφελος των καταναλωτών. Ο κ. Γιώργος Σαµµάς υπογράµµισε πως η
ενεργειακή πολιτική οφείλει να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες της (ασφάλεια,
ενεργειακή επάρκεια, περιβάλλον, τιµές) και να αποφανθεί για τα οφέλη του
ανταγωνισµού. Η Κύπρος θα µπορούσε να είχε διερευνήσει την προοπτική
εξαίρεσης της χώρας από τις κλαδικές κοινοτικές οδηγίες για την αγορά
ηλεκτρισµού εξαιτίας των αδιαµφισβήτητων ιδιαιτεροτήτων της (η Κύπρος
είναι «µικρό και αποµονωµένο σύστηµα» σε όρους ηλεκτρικής αγοράς). Η
αµφισβήτηση των σηµερινών µεταρρυθµίσεων ωστόσο προϋποθέτει την
διεθνοποίηση των διεκδικήσεων µε στόχο την αλλαγή του ιδεολογικού
πρίσµατος υπό τον οποίο εξετάζεται η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ο αντιπρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ, κ. Ηλίας Σταµέλος, επισήµανε πως το
συνδικαλιστικό

κίνηµα

καλείται

να

δηµιουργήσει

τις

απαραίτητες

προϋποθέσεις για να διασφαλιστεί ο κοινωνικός και δηµόσιος χαρακτήρας της
ενέργειας. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν δύνανται, σύµφωνα τον κ. Σταµέλο, να
επιτευχθούν στα πλαίσια των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (της
απελευθέρωσης της αγοράς). Αντιθέτως, η απελευθέρωση της αγοράς οδηγεί
στο τρίπτυχο (1) συγκέντρωση κεφαλαίου (2) αύξηση τιµών της ηλεκτρικής
ενέργειας (3) επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων και µείωση του αριθµού
εργαζοµένων στον κλάδο ηλεκτρισµού. Για το συγκεκριµένο λόγο –και
αξιοποιώντας τα διδάγµατα από την σηµερινή χρηµατοπιστωτική και
οικονοµική κρίση- καθίσταται αναγκαία η εντατικοποίηση των διεκδικήσεων
για τον τερµατισµό και την ανατροπή των πολιτικών απελευθέρωσης της
αγοράς ηλεκτρισµού. Τις παραπάνω απόψεις συµµερίστηκε ο κ. Emanuele
Lobina αναφερόµενος στον κλάδο ύδρευσης, ο οποίος υπογράµµισε πως η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πολύ
δύσκολα µπορούν να επηρεαστούν, στην υφιστάµενη πολιτική συγκυρία, τόσο
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Αντιθέτως,

πρόσφατα

παραδείγµατα

αντίστασης

στις

πολιτικές

ιδιωτικοποιήσεων στον κλάδο ύδρευσης στην Ευρώπη (Γαλλία, Ιταλία και
Βόρεια Ιρλανδία) αναδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα των συµµαχιών
µεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων και κοινωνικών κινηµάτων/ΜΚΟ. Στην
λογική αυτή, ο κ. Lobina έκανε ιδιαίτερη µνεία στην καµπάνια που
πραγµατοποιήθηκε στις Κάτω Χώρες για την εξαίρεση των υπηρεσιών
ύδρευσης από τους κανόνες ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι
αρχές της συγκεκριµένης χώρας αποφάσισαν πως οι υπηρεσίες ύδρευσης
δεν αποτελούν «υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος» αλλά
«υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος», γεγονός που εξαιρεί τους οργανισµούς
υδατοπροµήθειας της Ολλανδίας από τους κοινοτικούς κανόνες για τις
δηµόσιες συµβάσεις και τις κρατικές βοήθειας. Όπως υπογράµµισε ο κ.
Lobina, ο τοµέας της ύδρευσης εξαιρείται από τους κοινοτικούς κανόνες
απελευθέρωσης της αγοράς εξαιτίας του υψηλού σταθερού κόστους που
προκύπτουν από την διανοµή και µεταφορά του νερού σε µεγάλες
αποστάσεις. Ο ανταγωνισµός στον κλάδο ύδρευσης δεν πραγµατοποιείται
«εντός» µια απελευθερωµένης αγοράς αλλά «για» την αγορά, βάσει
διαγωνισµών για την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων. Συγκεκριµένα, η
απόφαση C-107/98 του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (απόφαση
Teckal) αποσαφήνισε τους όρους εξαίρεσης από τους κανόνες για τις
δηµόσιες συµβάσεις (public procurement law). Οι δηµόσιες υπηρεσίες
ύδρευσης εξαιρούνται από τους εν λόγω κανόνες εφόσον οι δήµοι ασκούν
έλεγχο στον οργανισµό ύδρευσης «ανάλογο προς εκείνο που ασκεί επί των
δικών του υπηρεσιών». Ο κ. Lobina επισήµανε πως οι δηµόσιοι οργανισµοί
ύδρευσης που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από έναν δήµο (multimunicipal), συµπεριλαµβανοµένου και του Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας
Λευκωσίας, ίσως να υποχρεωθούν να εφαρµόσουν τους κοινοτικούς κανόνες
για τις δηµόσιες συµβάσεις, πραγµατοποιώντας διαγωνισµούς για την
ανάθεση των υπηρεσιών ύδρευσης. Το γεγονός αυτό δύναται δηλαδή να
δηµιουργήσει

τις

συνθήκες

για

την

δραστηριοποίηση

πολυεθνικών

επιχειρήσεων παγκόσµιας εµβέλειας όπως η Suez και η Veolia στην Κύπρο.
Ένα επίσης ζήτηµα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής αφορά στις κρατικές
βοήθειες προς τους οργανισµούς ύδρευσης. Ο κ. Lobina τόνισε πως η
απόφαση Altmark του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου αποσαφήνισε τους όρους
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βάσει των οποίων µια χρηµατική αποζηµίωση ενός οργανισµού παύει να
θεωρείται κρατική ενίσχυση (η αποζηµίωση αποσκοπεί στην εκπλήρωση
υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας και είναι συµβατή µε τους κανόνες του
ανταγωνισµού).
Σύµφωνα µε τον κ. Dominique Deceze, ο νησιωτικός χαρακτήρας της
Κύπρου,

η

υφιστάµενη

ευνοϊκή

πολιτική

συγκυρία,

ο

ρόλος

των

συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και ο δηµιουργικός διάλογος που οι
τελευταίες διατηρούν µε τους συνοµιλητές τους αποτελούν ισάριθµα
πλεονεκτήµατα

για

την

προσαρµογή

των

υποχρεώσεων

αλλά

και

πλεονεκτηµάτων που προκύπτουν από την ένταξη στην Ε.Ε, στις
πραγµατικές ανάγκες της χώρας (τοπική διάσταση / επικουρικότητα).
Οι τοποθετήσεις για τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της απελευθέρωσης
της

αγοράς

ηλεκτρισµού

ανέδειξαν

την

προβληµατική

έκβαση

των

υφιστάµενων πολιτικών και των αποφάσεων που λαµβάνονται από τις εθνικές
ρυθµιστικές αρχές.
συγκέντρωση

Ειδικότερα, ο κ. Σωτήρης Φελλάς επέκρινε την

πολλαπλών

εξουσιών

σε

έναν

µοναδικό

φορέα

και

υπογράµµισε την ανάγκη επανασχεδιασµού της λειτουργίας και σύνθεσης των
ρυθµιστικών αρχών, προτείνοντας την σύσταση δηµόσιων επιτροπών που να
συµβάλλουν σε ένα δηµοκρατικό έλεγχο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
Στην ίδια γραµµή, ο κ. Αντώνης Νεοφύτου επισήµανε την σηµασία που
λαµβάνει η έγκαιρη αλλαγή του θεσµικού πλαισίου των ρυθµιστικών αρχών µε
στόχο να καταστούν πραγµατικά αντιπροσωπευτικές των κοινωνικών
προσδοκιών. Στην εισαγωγικού χαρακτήρα τοποθέτηση του, ο Pierre Bauby
ανέλυσε τους στόχους και λειτουργίες των ρυθµιστών στις υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας, εξετάζοντας τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την επίτευξη µιας
πραγµατικά δηµοκρατικής ρύθµισης του ανταγωνισµού, χαρακτηριζόµενη από
διαφάνεια, πλουραλισµό, συλλογική διαβούλευση και αντιπροσωπευτικότητα.
Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι προτάσεις του κ. Bauby για το
συγκεκριµένο ζήτηµα.
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ*
Αρµόδιοι Φορείς Λήψης και Υλοποίησης
Πεδίο της Ρύθµισης
Αποφάσεων
1. Κλαδικό νοµοθετικό πλαίσιο ∆ηµόσια Οργανωτική Αρχή στο αρµόδιο διοικητικό
των υπηρεσιών κοινής
επίπεδο
ωφέλειας
Νόµοι που διευκρινίζουν τις αποστολές κοινής
ωφέλειας, τη χρηµατοδότησή τους, τις διαδικασίες
οργάνωσής τους, την ισότιµη συµµετοχή των
ενδιαφερόµενων µερών, τον έλεγχο της εφαρµογής
των σχετικών διατάξεων, την αξιολόγηση του
ρυθµιστικού συστήµατος
∆ιατάγµατα και κανονισµοί
2. Στόχοι κλαδικών ή
∆ηµόσιες Αρχές
οριζοντίων δηµοσίων πολιτικών Νόµοι, Κανονισµοί, Αποφάσεις, ∆ιατάγµατα
3. ∆ιασφάλιση του
Επιτροπή Ανταγωνισµού – ∆ίκαιο Ανταγωνισµού
ανταγωνισµού
4. Ισότιµη πρόσβαση σε
Ρυθµιστική αρχή
υποδοµές που υπάγονται σε
καθεστώς φυσικού µονοπωλίου
5. Ισόρροπη σχέση µεταξύ
Εδραίωση µιας ρύθµισης «ενδιαφερόµενων µερών»
στόχων γενικού συµφέροντος
(stakeholders) και όχι «εµπειρογνώµων» όπως
και ∆ικαίου Ανταγωνισµού
σήµερα.
Έκφραση όλων των εµπλεκόµενων φορέων
(νοικοκυριά, βιοµηχανικοί πελάτες, κάτοικοι της
υπαίθρου, τοπική αυτοδιοίκηση, εργαζόµενοι και
συνδικαλιστικές οργανώσεις)
Γνωµοδότηση της Ρυθµιστικής Αρχής ως
εµψυχωτής συλλογικών διαδικασιών
Απόφαση από την οργανωτική αρχή.
6. Τιµολόγηση υποχρεώσεων
∆ηµόσιες Αρχές
δηµόσιας υπηρεσίας,
Γνωµοδότηση της Ρυθµιστικής Αρχής ως
µηχανισµοί χρηµατοδότησης,
εµψυχωτής συλλογικών διαδικασιών
διεπιδοτήσεις
7. Αξιολόγηση της οικονοµικής Πολύκριτήρια µεθοδολογία αξιολόγησης του
και κοινωνικής
συστήµατος. Εκπόνηση και δηµοσίευση δηµόσιων
αποτελεσµατικότητας
εκθέσεων.
Αρµόδια Κλαδικά Παρατηρητήρια.
*Οι µηχανισµοί αυτοί οφείλουν να τεθούν σε λειτουργία συνδέοντας την ευρωπαϊκή,
εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίµακα.
Υπογραµµίζοντας

την

ανάγκη

εδραίωσης

µιας

πλουραλιστικής

και

ανανεωµένης µορφής ρύθµισης, ειδικότερα όσον αφορά στο ζήτηµα της
αξιολόγησης της οικονοµικής και κοινωνικής αποτελεσµατικότητας των
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ο κ. Αντώνης Νεοφύτου τόνισε πως οι
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ηµικρατικοί οργανισµοί πρέπει να αξιολογούνται για τις συνολικές τους
επιδόσεις, αναφέροντας τα παρακάτω πεδία:
o Τιµή των υπηρεσιών για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών
(οικιακοί, εµπορικοί και βιοµηχανικοί χρήστες).
o Συµβολή στην κοινωνική και εδαφική συνοχή της χώρας χάρη σε
καθολικές, προσιτές και προσβάσιµες υπηρεσίες.
o Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών (συνέχεια, ασφάλεια,
προσαρµοστικότητα).
o Ποιότητα εξυπηρέτησης των καταναλωτών.
o Προστασία του περιβάλλοντος και συµβολή στην αειφόρο
ανάπτυξη.
o Συµβολή στη απασχόληση (εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός
διάλογος, κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού , ασφάλεια).
o Υλοποίηση

στόχων

πολιτική,

διασφάλιση

δηµοσίου
υδατικής

συµφέροντος

(ενεργειακή

επάρκειας,

προώθηση

οικονοµίας της γνώσης, κλπ).
8.4 Εκσυγχρονισµός σε κοινωνικό, αναπτυξιακό και πολιτισµικό
επίπεδο
Συνολικά, ο εκσυγχρονισµός των δηµόσιων επιχειρήσεων αφορά σε δύο
ακόµα επίπεδα καθοριστικής σηµασίας:
o Σε κοινωνικό και αναπτυξιακό επίπεδο, ο εκσυγχρονισµός
αφορά στην ικανότητα των ηµικρατικών οργανισµών να
διαµορφώσουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την ανανέωση
της κοινωφελούς αποστολής τους, σε συνεργασία µε τους
πολίτες και τους υπόλοιπους εταίρους (stakeholders).
o Σε πολιτισµικό επίπεδο, τέλος, ο συλλογικός προβληµατισµός
για τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
αποτελεί ιδανική αφετηρία για την υπέρβαση του «ιδιωτικισµού»
(privatism), νοούµενος ως ένα φαινόµενο που ωθεί τους πολίτες
στην άρνηση των δεσµεύσεων, στην απαξίωση της πολιτικής,
στην απόσυρση από τον δηµόσιο χώρο και στην κατάργηση των
προβληµατισµών γύρω από τα συλλογικά αγαθά.
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9. Ο εκσυγχρονισµός των ηµικρατικών οργανισµών της
Κύπρου: η περίπτωση της ενέργειας
Η Αρχή Ηλεκτρισµού, τα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας και η Αρχή
Τηλεπικοινωνιών παρουσιάζουν σήµερα αδιαµφισβήτητα πλεονεκτήµατα σε
όρους κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, που αποτυπώνονται:
 Στη διαχείριση του ηλεκτρικού ρεύµατος,

του νερού αλλά και των

τηλεπικοινωνιών ως κοινωνικά αγαθά (Κοινωνική ∆ιάσταση).
 Στην καθοριστική συµβολή των εν λόγω οργανισµών στην υλοποίηση
στρατηγικών στόχων και επενδύσεων (Αναπτυξιακή ∆ιάσταση).
 Στην ικανότητα προσαρµογής της επιχείρησης και των εργαζοµένων
στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον χάρη, µεταξύ άλλων, στην βελτίωση
των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών και στην αφοµοίωση µιας
εµπορικής κουλτούρας (Ανταγωνιστική ∆ιάσταση).
Η πετυχηµένη αυτή πορεία, που µεταφράζεται σε µια ευρεία κοινωνική
αναγνώριση (την ίδια που καταγράφεται και στην Γαλλία και την Ελλάδα όπως
επισηµάνθηκε από τον κ. Μιχάλη Βακαλούλη και τον κ. Νίκο Φωτόπουλο
αντίστοιχα), συναντά σήµερα µια σειρά από κρίσιµες προκλήσεις όπως:
 Η µακροπρόθεσµη αύξηση των διεθνών τιµών του πετρελαίου
και του φυσικού αερίου (παρά την πρόσκαιρη µείωση που
παρατηρείται σήµερα λόγω της οικονοµικής κρίσης), µια εξέλιξη
που εγκυµονεί πολλαπλούς κινδύνους, τόσο σε οικονοµικούς
όσο και κοινωνικούς όρους, εφόσον ληφθεί υπόψη ότι η Κύπρος
είναι το πιο ενεργειακά εξαρτηµένο κράτος µέλος της Ε.Ε.
 Η εξάντληση των υδατικών αποθεµάτων και το φαινόµενο της
λειψυδρίας/ξηρασίας, το οποίο αναµένεται να ενταθεί τις
επόµενες δεκαετίες.
 Η υστέρηση της Κύπρου στους δείκτες της κοινωνίας της
γνώσης.
Η άµεση αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι ιδιαίτερα κρίσιµη,
δεδοµένου ότι τόσο η κατανάλωση ενέργειας όσο και νερού αναµένεται να
αυξηθούν στην διάρκεια των επόµενων δεκαετιών, τόσο στην Κύπρο, όσο και
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη γενικότερα.
Το νερό και η ενέργεια χαρακτηρίζονται από σηµαντικές αλληλεπιδράσεις:
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- η ανάγκη ανεύρεσης νερού οδηγεί στην αξιοποίηση της αφαλάτωσης,
οδηγώντας σε αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.
- η αύξηση της ενέργειας οδηγεί σε αύξηση των περιβαλλοντικών ρυπών,
γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της θερµοκρασίας και της κατανάλωσης
ηλεκτρισµού που προκύπτει από την χρήση κλιµατιστικών.
Είναι προφανές πως οι παραπάνω αλληλεπιδράσεις συνηγορούν υπέρ µιας
συνολικής απάντησης στα προβλήµατα που συνδέονται µε την κατανάλωση
ηλεκτρισµού και νερού.
Ειδικότερα, προκύπτουν τρία βασικά ερωτήµατα:
 Πως θα διασφαλιστεί η επάρκεια σε νερό και ενέργεια;
 Με τι οικονοµικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους;
 Σε τι βαθµό η απελευθέρωση της αγοράς µπορεί να συµβάλει µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στην συµφιλίωση αντιφατικών στόχων όπως η
ενεργειακή επάρκεια, η κοινωνική δικαιοσύνη, ο σεβασµός του
περιβάλλοντος και ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας;
Ο προβληµατισµός γύρω από τα παραπάνω ερωτήµατα οφείλει να στηριχθεί
στην ίδια την κοινωνία, δεδοµένου ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σήµερα
τεχνολογικές

λύσεις

ικανές

να

διασφαλίσουν

ταυτόχρονα,

την

µακροπρόθεσµη επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασµού, την προστασία του
περιβάλλοντος και χαµηλές τιµές. Η οικονοµική ιστορία έχει αποδείξει, από
την πλευρά της, πως η επιβίωση των πολιτισµών, απέναντι σε ενεργειακές
κρίσεις, έχει κυρίως εξαρτηθεί από τον βαθµό στον οποίο κατόρθωσαν να
επιδράσουν πάνω στην ίδια την κοινωνική δοµή τους (π.χ καταναλωτικά
πρότυπα) παρά στη ανεύρεση νέων τεχνολογικών λύσεων.
Η «ενεργειακή και υδατική εξίσωση» του νέου αιώνα αφορά ως εκ τούτου
στην υλοποίηση πολιτικών που να είναι σε θέση να σταθµίσουν µε το
καλύτερο δυνατό τρόπο αντιφατικούς, σε πολλές περιπτώσεις, στόχους. Στον
ενεργειακό τοµέα ειδικότερα, καθίσταται ολοένα και πιο σαφές πως η
υφιστάµενη ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική -στηριζόµενη αποκλειστικά στη
λογική του ελεύθερου ανταγωνισµού και στη διαµόρφωση της ενιαίας
εσωτερικής αγοράςαντικρουόµενων

δεν δύναται να διασφαλίσει, ταυτόχρονα, µια σειρά

στόχων

όπως,

µεταξύ

άλλων,

η

διασφάλιση

της

µακροπρόθεσµης επάρκειας, ο δηµόσιος χαρακτήρας της ενέργειας, η
προσδοκώµενη,

από

τους

επενδυτές,

µεγιστοποίηση

των

µετοχικών
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µερισµάτων που καταβάλλουν οι ιδιωτικοποιηµένες και νεοεισερχόµενες στον
ανταγωνισµό επιχειρήσεις, η υλοποίηση µακροχρόνιων και δαπανηρών
επενδυτικών έργων, η τήρηση του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η
προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων µε αντικείµενο την εξοικονόµηση και
παραγωγή αειφόρου ενέργειας και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των
εργαζοµένων.
Η απελευθέρωση της αγοράς, φαίνεται να αποτελεί, τουλάχιστον στην
περίπτωση της Κύπρου, µια αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας ενέργεια,
εκτίµηση

που

τεκµηρίωσε

ο

καθηγητής

ενεργειακής

πολιτικής

του

Πανεπιστηµίου του Greenwich και ερευνητής του PSIRU, κ. Steve Thomas:


Πρώτον, µε βάση το µικρό µέγεθος της κυπριακής αγοράς ηλεκτρισµού
καθώς και το περιορισµένο αριθµό ηλεκτροπαραγωγικών σταθµών
(τρεις επί του παρόντος), δεν διαγράφονται µεγάλες πιθανότητες
αναφορικά µε τη δηµιουργία µιας πραγµατικά ανταγωνιστικής αγοράς.



∆εύτερον, ακόµα και άµα ληφθεί υπόψη το σενάριο λειτουργίας
περισσοτέρων

ιδιωτικών

επιχειρήσεων

(µε

την

διάσπαση

των

υφιστάµενων µονάδων) –τόσο στην παραγωγή όσο και στην λιανική
πώληση- οι επιχειρήσεις αυτές θα υφίστανται σοβαρούς περιορισµούς
λόγω του µικρού µεγέθους τους:
-

σε πρώτη φάση, το γεγονός αυτό θα µεταφραζόταν κατά πάσα
πιθανότητα σε απώλεια οικονοµιών κλίµακας, σε συρρίκνωση της
διαπραγµατευτικής

ισχύος

τους

στην

αγορά

καυσίµων

και

µηχανολογικού εξοπλισµού καθώς και στην αύξηση του κόστους
δανεισµού.
-

σε δεύτερη φάση, η εξέλιξη αυτή συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να
δυσχεράνει δραστηριότητες ζωτικού χαρακτήρα όπως η Ε&Α, η
κατάρτιση των εργαζοµένων, οι µακροπρόθεσµες επενδύσεις και η
ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζοµένων.



Τρίτον, η απελευθέρωση της κυπριακής αγοράς ηλεκτρισµού δεν
παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον για τις υπόλοιπες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ θα µπορούσε δυνητικά να αποδειχθεί
επιζήµια για την Κύπρο.



Ακόµα και σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές αποδειχθούν
κερδοφόρες, τίποτα δεν τις προστατεύει από το ισχυρό κύµα εξαγορών
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και συγχωνεύσεων που προωθείται από τις πολυεθνικές του τοµέα
ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Τέλος, ο σχεδιασµός αποτελεσµατικών αγορών χονδρικής ή και
λιανικής αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολυδάπανο εγχείρηµα,
το κόστος του οποίου ανήλθε σε 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ στο
Ηνωµένο Βασίλειο.

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Steve Thomas εξέφρασε την άποψη πως ακόµα
και οι πιο θερµοί υπέρµαχοι της απελευθέρωσης δεν θα υποστήριζαν πως µια
τόσο µικρή και αποµονωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως της Κύπρου
µπορεί να καταστεί πραγµατικά ανταγωνιστική. Η Κύπρος διαθέτει ως εκ
τούτου

ισχυρά

επιχειρήµατα

για

την

υποβολή

αιτήµατος

οριστικής

παρέκκλισης από τις κοινοτικές οδηγίες για την ενιαία αγορά ενέργειας.
Όπως σηµειώνει ο κ. Steve Thomas, η εναλλακτική στον ανταγωνισµό δεν
συνεπάγεται αδράνεια. Η Αρχή Ηλεκτρισµού µπορεί να βελτιώσει τις
επιδόσεις της, ειδικότερα στο περιβαλλοντικό τοµέα. Η Κύπρος διαθέτει
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ήλιος, αιολική ενέργεια) και µπορεί να
διαδραµατίσει

πρωτοποριακό

ρόλο

στην

Ε.Ε

αναπτύσσοντας

νέες

τεχνολογίες. Σε συνδυασµό µε την κατασκευή αειφόρων κατοικιών και κτιρίων,
η Κύπρος θα µπορούσε να ελαχιστοποιήσει τις εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα, αποτελώντας παράδειγµα για την υπόλοιπη Ευρώπη (“zero carbon
house”).
Ο κ. Παλληκαράς αναφέρθηκε σε µελέτη ανεξάρτητου φορέα για τον κλάδο
τηλεπικοινωνιών, τα αποτελέσµατα της οποίας καταλήγουν στο συµπέρασµα
ότι ο ανταγωνισµός δεν δύναται να βελτιστοποιήσει την οικονοµική ευηµερία
στις ιδιόµορφες αγορές των µικρών χωρών της Ε.Ε. Συνεπώς, καθίσταται
επιτακτική η αναζήτηση µιας νέας ρυθµιστικής πρακτικής που να συντελεί,
µεταξύ άλλων, στην διασφάλιση των επενδύσεων µε αντικείµενο την
ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αρνητικές
επιπτώσεις που προκαλεί η ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγοράς σε όρους
οικονοµιών κλίµακας.
Αξίζει να σηµειωθεί πως µε βάση πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής
Συνοµοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων (ETUC), οι νέες θέσεις εργασίες
στον κλάδο ηλεκτρισµού προβλέπεται να δηµιουργηθούν στην παραγωγή
ηλεκτρισµού

από

ανανεώσιµες

πηγές

ενέργειες,

στις

υπηρεσίες
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εξοικονόµησης ενέργειας (που θα παρέχουν οι επιχειρήσεις στους πελάτες
τους) αλλά και σε µεγάλο βαθµό στους κλάδους βιοµηχανικού εξοπλισµού για
την κατασκευή και συντήρηση νέων αειφόρων µονάδων. Οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις οφείλουν ως εκ τούτου να εµπλακούν ενεργά στη διαµόρφωση
των πολιτικών για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, µεριµνώντας
για την διασφάλιση των επιπέδων εργασίας και τη δυνατότητα των
εργαζοµένων να αποκτήσουν τις απαιτούµενες γνώσεις και ειδικότητες για την
έγκαιρη και οµαλή µετακίνηση τους στις νέες δραστηριότητες.
Η ενασχόληση µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα αποκτά επίσης ιδιαίτερα
σηµασία για την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου εφόσον ληφθεί υπόψη η ελληνική
εµπειρία. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Νίκος Φωτόπουλος
συµφώνησε πως η υστέρηση της ∆ΕΗ στον περιβαλλοντικό τοµέα
αξιοποιείται κατά κόρον για την δυσφήµιση της επιχείρησης από τους
ανταγωνιστές και αντιπάλους της, οι οποίοι σκόπιµα παραλείπουν να
αναφέρουν ή υποβαθµίζουν το γεγονός ότι η χρήση του λιγνίτη συµβάλλει
στην επίτευξη δύο άλλων κρίσιµων στόχων της ενεργειακής πολιτικής όπως η
ασφάλεια εφοδιασµού και το χαµηλό κόστος της ενέργειας.
Συνολικά, η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισµού της Κύπρου φαίνεται να
εκδηλώνεται σε πλήρη χρονική αναντιστοιχία σε σχέση µε την αναγκαία
διαµόρφωση ενός σταθερού περιβάλλοντος που να επιτρέπει στην Αρχή
Ηλεκτρισµού:
 Να πραγµατοποιήσει τις απαραίτητες µακροπρόθεσµες επενδύσεις µε
στόχο την σταθεροποίηση του εθνικού ενεργειακού συστήµατος και τη
µείωση του κόστους ηλεκτροδότησης.
 Να συντελέσει στη διασφάλιση του ∆ικαιώµατος στην Ενέργεια µε τη
διατήρηση διεπιδοτήσεων προς όφελος των νοικοκυριών.
 Να αναπτύξει τις απαραίτητες αλλαγές για την πλήρη υπαγωγή των
δραστηριοτήτων της στην έννοια της αειφόρου ανάπτυξης.
Η ενέργεια πρόκληση του νέου αυτού αιώνα αποτελεί ένα ιδιαίτερα
πολυσύνθετο ζήτηµα που προϋποθέτει, αφενός µεν, την υλοποίηση
µακροπρόθεσµων διαρθρωτικών πολιτικών, αφετέρου δε, την ύπαρξη µιας
διευρυµένης κοινωνικής συναίνεσης γύρω από την επιτακτικότητα των
απαιτούµενων αλλαγών.
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Μπροστά στη συγκεκριµένη διαπίστωση και στους κοινωνικούς, οικονοµικούς
και περιβαλλοντικούς κινδύνους που εµπεριέχει το ενδεχόµενο µιας
παρατεταµένης ενεργειακής και περιβαλλοντικής κρίσης, οι πολίτες, οι
εργαζόµενοι, οι δηµόσιοι φορείς, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης,
οι επιχειρήσεις, οι ακαδηµαϊκοί φορείς και τα πολιτικά κόµµατα καλούνται να
συµµετάσχουν σε µια διευρυµένη συζήτηση για το µέλλον της σχέσης µεταξύ
Ενέργειας, Κοινωνίας, Οικονοµίας και Περιβάλλοντος στον 21ο αιώνα. Η
αξιοποίηση των επαγγελµατικών γνώσεων και εµπειριών των εργαζοµένων
των ηµικρατικών οργανισµών αποκτά αδιαµφισβήτητα ιδιαίτερη βαρύτητα για
την πλαισίωση των συλλογικών αυτών συζητήσεων και αποφάσεων. Η
συµµετοχή

των

εργαζοµένων

στις

εν

λόγω

διεργασίες

δύναται

να

επιβεβαιώσει, παράλληλα, τον ρόλο του συνδικαλιστικού κινήµατος ως
εποικοδοµητικού φορέα προώθησης και διασφάλισης της κοινωνικής
ευηµερίας και προόδου.
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10. Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Η ανάπτυξη του θεσµού της δηµόσιας επιχείρησης στη διάρκεια του 20ο
αιώνα

υπήρξε

απόρροια

σηµαντικών

ιστορικών,

κοινωνικών

και

αναπτυξιακών αναγκαιοτήτων όπως η απάντηση στις «αποτυχίες της
αγοράς» και η επιδίωξη στόχων δηµοσίου συµφέροντος µε αντικείµενο την
διασφάλιση της κοινωνικής,

οικονοµικής και

εδαφικής

συνοχής των

ευρωπαϊκών χωρών.
Η

διατήρηση

σύγχρονων,

αποτελεσµατικών

και

κοινωνικά

προσανατολισµένων δηµοσίων επιχειρήσεων φαίνεται να αποτελεί σήµερα
ακόµα µεγαλύτερη αναγκαιότητα, απέναντι στις γιγαντιαίες και πολυσύνθετες
προκλήσεις που συνιστούν η ανάδυση ενός νέου ενεργειακού κύκλου, η
εντεινόµενη ξηρασία/λειψυδρία, η οικονοµίας της γνώσης και η αντιµετώπιση
της κλιµατικής αλλαγής.
Η επιτακτική ανάγκη για την λήψη δηµόσιων πρωτοβουλιών στον ενεργειακό
τοµέα, όπως είχε παρατηρηθεί σε προγενέστερες περιόδους κρίσεων,
εκδηλώνεται, ωστόσο σε µια περίοδο όπου οι ίδιες οι µεταρρυθµιστικές
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών (ιδιωτικοποιήσεις,
πλήρης απελευθέρωση ενεργειακών αγορών) συρρικνώνουν τη δυνατότητα
ουσιαστικής παρέµβασης των κυβερνήσεων στο ενεργειακό γίγνεσθαι: οι
δηµόσιες ενεργειακές επιχειρήσεις υφίστανται σηµαντικές πιέσεις, είτε µέσω
της σταδιακής ιδιωτικοποίησής και εταιρικοποίησής τους, είτε µέσω του
ασφυκτικού ελέγχου που τους ασκείται από τις αρµόδιες ρυθµιστικές αρχές,
είτε ακόµα, µέσω της επικράτησης στην αγορά εµπορικών και χρηµατιστικών
κριτηρίων που εµποδίζουν την υλοποίηση αναπτυξιακών και κοινωνικών
πολιτικών. Συµπερασµατικά, οι πολιτικές αυτές φαίνεται να έρχονται σε πλήρη
χρονική αντιστοιχία µε τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του νέου
ενεργειακού κύκλου.
Απέναντι στις παραπάνω εξελίξεις, η διαµόρφωση ενός σύγχρονου δηµοσίου
µάνατζµεντ,

που

κοινωνικών

και

να

ισορροπεί

περιβαλλοντικών

µεταξύ

οικονοµικών,

προτεραιοτήτων

αναπτυξιακών,
αποτελεί

καίρια

εκσυγχρονιστική ανάγκη.
Στην λογική αυτή, το «άνοιγµα» των δηµόσιων επιχειρήσεων στην κοινωνία,
χάρη στην ανάπτυξη διευρυµένων συµµετοχικών διαδικασιών µε άξονα το
µέλλον των δηµοσίων επιχειρήσεων, συνιστά µια ελπιδοφόρα προοπτική,
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τόσο για την δηµοκρατική διατύπωση των κρίσιµων επιλογών που οι
σύγχρονες κοινωνίες καλούνται να υλοποιήσουν αναφορικά µε τους όρους
διαχείρισης δηµόσιων αγαθών όπως η ενέργεια και το νερό, όσο και για την
υπέρβαση των φαινοµένων εσωστρέφειας και αναποτελεσµατικότητας που
καταγράφτηκαν, µε µεγαλύτερη ή µικρότερη ένταση στην ιστορία του θεσµού,
στα διάφορα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι γνώσεις και εµπειρίες τόσο των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας όσο και των πολιτών, δύνανται, από την πλευρά τους, να
συνεισφέρουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις συγκεκριµένες διεργασίες.
Εν κατακλείδι, η ενασχόληση του συνδικαλιστικού κινήµατος µε τους
οργανισµούς και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας παρουσιάζει αυξηµένη
σηµασία για δύο κυρίως λόγους:
 Πρώτον, για την διαφύλαξη των συνθηκών και όρων εργασίας στους
οργανισµούς αυτούς -που αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση για το
σύνολο της οικονοµίας- απέναντι στην προσπάθεια απορρύθµισης των
εργασιακών σχέσεων και την επιβολή επισφαλών όρων απασχόλησης
σε ένα ολοένα και µεγαλύτερο τµήµα του εργατικού δυναµικού.
 ∆εύτερον, επειδή οι υπηρεσίες που παρέχουν αυτοί οι οργανισµοί
καλύπτουν βασικές ανάγκες των εργαζόµενων και των πολιτών,
γεγονός που επιβάλλει την διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα τους,
µε απώτερο στόχο την διατήρηση της οικονοµικής, κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής της Κύπρου και των άλλων κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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