
Iohannis: \&quot;Trebuie sa iesim odata din schema asta comunista ca noi vrem multe zboruri si atunci dam bani publici\&quot;
Faptul ca din cele cateva destinatii cu care Consiliul Judetean a incercat sa atraga curse low-cost la Sibiu,
doar o singura companie, Wizz Air, pentru cursa Sibiu - Londra, a licitat, era de asteptat, crede primarul
Sibiului, Klaus Iohannis, intrebat fiind ce parere are despre acest subiect, intr-o conferinta de presa.
  
  "Dupa parerea mea, companiile nu merg dupa ajutorul de stat (n.r. Sibiul acorda ajutor de stat pentru
cursele nou infiintate) intr-un loc, ci pentru afaceri si daca ar fi considerat zborurile dinspre Sibiu spre
destinatia x interesante, ar fi venit si pana acum. Sau, cel putin, ar fi venit sa bata la usa, sa intrebe. Eu
cred ca e bine si aia una care a venit in plus (...). E buna intentia si laudabila si uite ca a reusit sa atraga o
companie. E mult. Ceea ce si-au propus ei, sa atraga nu stiu cate companii pentru zeci de destinatii nu e
realist, dar probabil ca s-au gandit ca daca scot la licitatie multe, tot vine cineva. Şi uite ca au venit, deci
rezultatul este bun", este de parere primarul Sibiului.
  
  in ceea ce priveste faptul ca la Targu-Mures, de exemplu, aeroportul este subventionat de Consiliul
Judetean de acolo si taxele sunt infime, Iohannis crede ca acest lucru nu este in regula deoarece un
aeroport in secolul nostru trebuie sa fie o afacere profitabila, care se sustine singura. in situatia in care un
aeroport este subventionat cineva plateste acei bani, iar acel cineva este platitorul de taxe si impozite.
  
  "Trebuie sa iesim odata din schema asta comunista ca noi vrem multe zboruri si atunci dam bani
publici. Nu mi se pare in regula", a declarat Klaus Iohannis.
  
  Sibiul are destul
  
  in ceea ce priveste situatia actuala a Aeroportului International Sibiu, primarul crede ca acesta
functioneaza bine.
  
  "Sibiul are foarte multe legaturi pentru un oras provincial de aceasta dimensiune cu alte aeroporturi.
Avem legaturile pe care le stii, Bucuresti, Munchen, Viena. Este mult pentru un oras de o asemenea
dimensiune. in Europa de Vest o sa gasiti foarte putine orase de aceasta dimensiune cu legaturi similare.
Sibiul este o locatie foarte interesanta, o locatie c[utata si putem sa fim multumiti ca avem Aeroportul
International si atatea legaturi. Din Sibiu se poate ajunge oriunde in lume. Nu trebuie sa visam la zeci de
companii aeriene care se inghesuie si de-abia g[sesc loc pe aeroport. Nu se va intampla asa ceva. Nivelul
la care am ajuns este, deja, foarte bun. in masura in care, sigur, numarul de turisti va creste considerabil,
companiile aeriene vor observa si vor veni ele, din proprie initiativa, sa ceara sa opereze pe Aeroportul
Sibiu", a explicat Iohannis.
  
  Loc si pentru Brasov
  
  Klaus Iohannis a fost intrebat si ce parere are despre constructia unui nou aeroport la Brasov si daca
acesta are sens.
  
  "Brasovul poate sa-si faca un aeroport si poate ca acolo se duc mai multe companii low-cost pentru ca e
multa populatie, dar zboruri de linie nu cred ca vor merge la Brasov pentru ca este Otopeniul langa ei si
azi maine se termina si autostrada aia renumita si poti sa ajungi intr-o ora la Otopeni si atunci nu face
sens pentru liniile obisnuite. Dar Sibiul face sens. Sibiul este o destinatie clasica pentru zborurile
obisnuite de linie care deservesc un public stabil si previzibil", este de parere primarul Sibiului.
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