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∆ηµοσιογράφος: Σεβόµαστε το εµπάργκο που υπάρχει για την έκθεση που
µας δίνετε σήµερα, αλλά αν µπορούµε να πούµε, έτσι σε γενικές γραµµές κάτι, να
δώσουµε µια εικόνα έτσι λίγο γενική για το που πάει η ανταγωνιστικότητα της
χώρας. Και τι πιστεύετε ότι είναι θετικό, τι αρνητικό;
Οδυσσέας Κυριακόπουλος: Η ανταγωνιστικότητα είναι ίσως το σηµαντικότερο
θέµα που θα έπρεπε να απασχολεί σήµερα την κοινωνία µας, γιατί µόνο µέσα
από την ανάπτυξη, µέσα από την επιχειρηµατική δράση θα µπορέσουµε να
αντιµετωπίσουµε και τα θέµατα της ανεργίας και της απασχόλησης, αλλά και τα
κοινωνικά θέµατα των συντάξεων, που σίγουρα έχουµε να δούµε τα επόµενα
χρόνια.
Αυτή την εποχή η παγκόσµια οικονοµία θίγεται από τη µεγάλη αύξηση των
τιµών του πετρελαίου. Ένα χρηµατιστηριακό είδος και το οποίον αποδεικνύει, ότι
οι προβλέψεις που είχαν όλοι κάνει για φέτος και για το 2005 ίσως ήταν υπέρ
αισιόδοξες.
Νοµίζω, ότι αυτό κάνει επιτακτικό να αναθεωρήσουµε τη σκέψη µας, να
προσέξουµε ακόµα περισσότερο τις δαπάνες του δηµοσίου τοµέα, να ξαναδούµε
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν σηµαντικό
κόστος ενέργειας, αλλά και αυτών που χρησιµοποιούν το πετρέλαιο σαν πρώτη
ύλη.
Πιστεύετε, ότι εκτός από το πετρέλαιο στην ελληνική
∆ηµοσιογράφος:
οικονοµική και πολιτική ζωή υπάρχουν κάποια στοιχεία που αποτελούν
τροχοπέδη στην άνοδο της ανταγωνιστικότητας;
Οδυσσέας Κυριακόπουλος: Κοιτάξτε, η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες, αλλά σίγουρα η πολυνοµία, ένα κράτος που λειτουργεί µε
τον τρόπο που λειτουργεί στη χώρα µας, µε τις µεγάλες γραφειοκρατικές
διαδικασίες που απαιτούνται, µε τις καθυστερήσεις, µε όλο αυτό το πλαίσιο το
οποίο δεν είναι φιλικό στις επιχειρήσεις θα επιβαρύνεται η ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων.
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∆ηµοσιογράφος: Η διαπλοκολογία κ. Πρόεδρε επηρεάζει την οικονοµία;
Οδυσσέας Κυριακόπουλος: Η όλη αυτή συζήτηση αναµφισβήτητα επιβαρύνει
το κλίµα και την οικονοµία. Είναι σηµαντικό να δούµε αν οι θεσµοί και οι νόµοι
τους οποίους έχουµε υιοθετήσει, οι οποίοι επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων, αν λειτουργούν επαρκώς, εάν καταφέρουν να διαφυλάξουν
τη χώρα µας από την διαπλοκή.
Η γενικότερη αντίληψη είναι, ότι όχι. Και έτσι θα πρέπει να
αναθεωρήσουµε νοµίζω τις σκέψεις µας για το ποιο είναι το πλαίσιο αυτό που θα
µας προφυλάξει όλους καλύτερα.
∆ηµοσιογράφος; Να σας ρωτήσω κάτι. Από τα στοιχεία της έρευνας της ίδιας
σας ανησυχεί και πώς το σχολιάζετε έξι (6) θέσεις κάτω από πλευράς διαφθοράς;
Οδυσσέας Κυριακόπουλος: Νοµίζω, ότι είναι γνωστό στην ελληνική κοινωνία,
ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέµα διαφθοράς στη χώρα µας. Είναι άλλο από το θέµα
της διαπλοκής. Αυτό για το οποίο συζητάµε, είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό
πρόβληµα, το οποίον πρέπει να αντιµετωπίσουµε.
Οι Φινλανδοί οι οποίοι είναι πρώτοι στη λίστα της ανταγωνιστικότητας και
τους οποίους φιλοξενήσαµε στο ΣΕΒ προχθές για να µπορέσουµε να
µελετήσουµε τα επιτεύγµατά τους στην καινοτοµία, στην έρευνα, στην ανάπτυξη
έχουν την µικρότερη διαφθορά.
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