ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 13 Μαίου 2004

∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ κ. Ο∆ΥΣΣΕΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΕΒ: Ήταν η πρώτη συνάντηση που είχαµε µε τον Πρωθυπουργό, µετά τις εκλογές. Η
συνάντηση ορίστηκε, όπως είδατε, σήµερα, µετά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή. Κάναµε µια
γενική συζήτηση για την πορεία της οικονοµίας, για τα θέµατα που απασχολούν τον επιχειρηµατικό
κόσµο. Τον ενηµερώσαµε για την γενική συλλογική σύµβαση εργασίας, αφού σήµερα έληξαν οι
διαπραγµατεύσεις. Είχαµε ένα ευτυχές τέλος. Ο Πρωθυπουργός και οι δύο υφυπουργοί που ήταν
µαζί του έδωσαν το στίγµα ότι ενδιαφέρονται για την ανταγωνιστικότητα του τόπου. Ότι θα
συµµετέχουν στην προσπάθεια αυτή για τη βελτίωση της θέσης της χώρας µας στις ανταγωνιστικές
µελέτες, που γίνονται και στην Ελλάδα και στον εξωτερικό.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα γίνουν αλλαγές στην αγορά εργασίας;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΕΒ: Όχι, δεν συζητήσαµε για τέτοιου είδους θέµατα. ∆εν υπάρχει θέµα νοµίζω
περιοριστικών µέτρων. Υπάρχουν θέµατα, όπως το να δούµε πώς θα βελτιώσουµε τη λειτουργία
των διαδικασιών, της γραφειοκρατίας, πώς θα µπορέσουµε να βοηθήσουµε τις επενδύσεις,
ελληνικές και ξένες, ώστε να διατηρηθεί η ανάπτυξη στους ρυθµούς που έχουµε συνηθίσει και,
γιατί όχι, να ξεπεράσουµε το 4%, να πλησιάσουµε κοντά στο 5%.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
κερδοσκοπήσουν.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΕΒ: ∆εν συζητήσαµε αυτά τα θέµατα.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για την τιµή των καυσίµων ανησυχείτε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΕΒ: Τα καύσιµα είναι ένα θέµα που απασχολούν την παγκόσµια κοινωνία. Νοµίζω ότι
ζούµε τιµές καυσίµων, 40 δολάρια το βαρέλι, που είναι οι ψηλότερες που έχουµε δει τα τελευταία
10 χρόνια. Όπως θα έχετε δει, όλες οι Κυβερνήσεις του κόσµου ασχολούνται µε το θέµα αυτό και
προσπαθούν να δουν πώς θα αντιµετωπίσουν την έλλειψη προσφοράς πετρελαίου αυτήν τη
στιγµή, παγκοσµίως.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΠΕΤΡΟΥ ∆ΟΥΚΑ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΣΕΒ
Όλοι προβληµατιζόµαστε για την ανταγωνιστικότητα της Οικονοµίας. Στόχος όλων µας είναι να
βάλουµε µπρος για µια βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας, αν θέλουµε να
πιάσουµε τους στόχους µας.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε σχέση µε την Ολυµπιάδα, υπάρχει ένα όργιο κερδοσκοπίας. Κάποιοι θέλουν
µέσα σε 15 µέρες να βγάλουν τα λεφτά χρόνων. Τί θα κάνετε;
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να είστε βέβαιος ότι δεν θα τα καταφέρουν. Οι προθέσεις δεν αρκούν για να
µπορέσουν να καταφέρουν αυτά που θέλουν. Ενόψει της Ολυµπιάδος να είστε βέβαιος ότι δεν θα
τα καταφέρουν.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα πάρετε αστυνοµικά µέτρα;
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι, αστυνοµικά µέτρα δεν µπορούµε να πάρουµε. ∆εν επιτρέπεται και δεν είναι
στη φιλοσοφία µας το να φοβερίζουµε τον κόσµο, µέσα από πρακτικές του παρελθόντος οι οποίες
απέτυχαν. Τα µέτρα που θα πάρουµε θα είναι µέτρα υγιούς ανταγωνισµού, ενίσχυση της Επιτροπής
Ανταγωνισµού. Και βεβαίως ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει πώς να αντιµετωπίζει αυτούς, οι οποίοι
είναι τα µιάσµατα της αγοράς. Και έχουµε µερικούς τέτοιους.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να επιλέγει δηλαδή τί αγοράζει.
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σαφέστατα. Ο διαβασµένος καταναλωτής είναι ο καλύτερος εγγυητής της
λειτουργίας της αγοράς.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΛΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΣΕΒ
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα πάρετε κάποια πρόσθετα µέτρα για την αντιµετώπιση της ακρίβειας στην
αγορά;
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτήν τη στιγµή, κατ΄ αρχήν, είναι θετικό ότι αναγνωρίζει, έστω και µε
καθυστέρηση, το ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχει ακρίβεια στην αγορά. Ακρίβεια υπήρχε και πριν τις εκλογές,
ακρίβεια υπάρχει και τώρα. ∆εν υπάρχει όµως καµία ειδική έξαρση τιµών. Τα οπωροκηπευτικά είναι
πολύ χαµηλότερα από πέρσι. Και µη βιαζόµαστε να προεξοφλήσουµε ότι οι υψηλές τιµές του
πετρελαίου, εφόσον συνεχιστούν, τί επιπτώσεις θα έχουν. Αφήστε να τις δούµε. Ας ελπίσουµε ότι
οι τιµές θα πέσουν. Αν και εφόσον υπάρξουν επιπτώσεις, λόγω των ανατιµήσεων, τότε θα
αντιµετωπίσουµε το θέµα.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πλαφόν στα καύσιµα;
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι, έχουµε πει ότι δεν τίθεται θέµα πλαφόν.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάντως το µέτρο σύγκρισης των τιµών δεν είναι το τί ίσχυε πέρυσι, αλλά το τί
αντέχει η τσέπη του κάθε πολίτη. Αυτό δεν είναι το µέτρο σύγκρισης;
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εµείς κατηγορούσαµε την απελθούσα Κυβέρνηση για ακρίβεια. Και είναι θετικό ότι
σήµερα η Αντιπολίτευση αναγνωρίζει, έστω και µε καθυστέρηση, ότι υπάρχει ακρίβεια.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εµείς ρωτάµε για την αγοραστική δύναµη του κάθε πολίτη. Είναι ακριβά τα
πράγµατα...
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βεβαίως είναι ακριβά, αλλά δεν µπορεί η ακρίβεια να καταπολεµηθεί µέσα σε έναν ή
δύο µήνες. Η καταπολέµηση της ακρίβειας είναι υπόθεση, η οποία απαιτεί προσπάθειες. Οι λύσεις
είναι ανταγωνισµός, ανταγωνισµός και περισσότερος ανταγωνισµός.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Λειτουργεί ο ανταγωνισµός στην Ελλάδα;
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι στο επίπεδο που θα θέλαµε.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε σχέση µε το ΣΕΒ, έδειξε µια έκθεση στον Πρόεδρο για την
ανταγωνιστικότητα;
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ακούσαµε τις απόψεις του ΣΕΒ για την οικονοµία, τις προτάσεις του για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας και τις προτάσεις του για την
οικονοµία.

