ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
∆ίκτυο Μέσων Ενηµέρωσης
Αποµαγνητοφώνηση
∆ηλώσεων του Προέδρου του ΣΕΒ
κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου
στα Ηλεκτρονικά
Μέσα Ενηµέρωσης
10.12.2003

Οδυσσέας Κυριακόπουλος: Αυτές τις µέρες έχει ξεκινήσει η συζήτηση για

τον Προϋπολογισµό στη Βουλή και εκλήθη ο ΣΕΒ να τοποθετηθεί. Άποψη
δική µας είναι ότι η έλλειψη πειθαρχίας στα δηµοσιονοµικά επιβαρύνει την
οικονοµία, καθυστερεί τη σύγκλιση και µ’ αυτόν τον τρόπο θα έχουµε
καθυστέρηση στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας. Στόχων τους οποίους
πρέπει η κοινωνία µας να υλοποιήσει, για να µπορέσουµε να δούµε πλήρη
απασχόληση και κοινωνική συνοχή.
Εκτός αυτού, αυτές τις µέρες γίνονται πολλά εν όψει των πολιτικών εξελίξεων,
που πιστεύουµε ότι επιβαρύνουν την οικονοµία και θα ήταν καιρός να
επαναδραστηριοποιηθούµε γύρω από την Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας, η
οποία πρέπει να συνέλθει -και θα συνέλθει νοµίζω σύντοµα- για να βάλουµε
νέους στόχους για την οικονοµία και τον τόπο.

∆ηµοσιογράφος: Τι εννοείτε γίνονται πολλά εν όψει των πολιτικών
εξελίξεων;

Οδυσσέας Κυριακόπουλος: Έχουµε µπει σε πλήρη προεκλογική περίοδο...
Αυτό που απασχολεί όλα τα κόµµατα και την κοινωνία είναι οι εκλογές και
πρέπει να µην ξεχάσουµε ότι η οικονοµία δεν µπορεί να περιµένει, δεν µπορεί
να σταµατήσει για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος µέχρι τον Μάιο.

∆ηµοσιογράφος: Αποτελεί, κ. Πρόεδρε, ένα ανάχωµα ο ΣΕΒ σ’ αυτή τη
φάση εν όψει των τελευταίων εξελίξεων;

Οδυσσέας Κυριακόπουλος: ∆εν πιστεύω ότι πρόκειται περί αναχώµατος. Ο

ΣΕΒ εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις του τόπου, την εργοδοσία, η οποία αγωνιά
διότι βλέπει τις εξελίξεις αυτές επιβαρυντικές, κατ’ εξοχήν, για το µέλλον.

∆ηµοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, έρχονται ανατιµήσεις από 1/1/2004;
Οδυσσέας Κυριακόπουλος: Το θέµα των τιµών πιστεύουµε ότι είναι ένα
θέµα στο οποίο έχει δοθεί υπερβολική έµφαση. Άλλωστε επανειληµµένως έχει
πει ο ΣΕΒ ότι έχουµε εµπιστοσύνη στα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας, που καταδεικνύουν ότι οι τιµές χονδρικής των βιοµηχανικών
προϊόντων του τόπου µας, αυξάνονται µεν, αλλά µε ρυθµούς που

υπολείπονται του πληθωρισµού. Άρα υπάρχουν προφανώς θέµατα τιµών,
αλλά δεν είναι τέτοια ώστε να δηµιουργούµε το θέµα που δηµιουργούµε και
το οποίο έχει αρνητικές και αυτό επιπτώσεις στην οικονοµία. -

