Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών
∆ίκτυο Μέσων Ενηµέρωσης

Αποµαγνητοφώνηση
των δηλώσεων του Προέδρου του ΣΕΒ
κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου
στα Ηλεκτρονικά Μέσα Ενηµέρωσης
16 ∆εκεµβρίου 2004

∆ηµοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, ποιες είναι οι προσδοκίες του επιχειρηµατικού
κόσµου από την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας; Και το δεύτερο που θα θέλαµε
να µας πείτε, πού οφείλονται οι ανατιµήσεις που παρατηρούνται στις βιοµηχανίες
τροφίµων;
Οδυσσέας Κυριακόπουλος: Νοµίζω, ότι κατ’ αρχήν ζούµε σε µια ιδιαίτερα καλή
συγκυρία αυτή τη στιγµή µετά την επιλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και τη
συναίνεση που φάνηκε να µπορούν να βρουν τα δύο κόµµατα, ώστε να
ξεπεράσουµε αυτή την αβεβαιότητα που υπήρχε για το εάν η όχι θα έχουµε
εκλογές την Άνοιξη.
Νοµίζω, ότι ανοίγει ο δρόµος πλέον, ώστε να προχωρήσει η
Κυβέρνηση στο έργο της και τις µεταρρυθµίσεις που χρειάζεται ο τόπος, ώστε να
βελτιώσουµε την ανταγωνιστικότητά µας και µαζί µε όλους τους άλλους
Ευρωπαίους να επιταχύνουµε το δρόµο για την επίτευξη των στόχων της
Λισσαβόνας.
Είναι ένας δρόµος, µια προοπτική που θα βάλει τη χώρα µας
πραγµατικά στο παιχνίδι της ανταγωνιστικότητας, που θα µας βοηθήσει να
δηµιουργήσουµε τις θέσεις εργασίας που χρειαζόµαστε τόσο πολύ.
Από εκεί και πέρα νοµίζω, ότι το θέµα των τιµών που πλέον έχει
γίνει µια συνεχής συζήτηση της κοινωνίας γύρω από τον προβληµατισµό αυτό,
καλώς γίνεται, γιατί πράγµατι ο πληθωρισµός είναι κάτι τι το οποίο πρέπει να µας
απασχολεί, πρέπει να κοιτάξουµε να συγκρατήσουµε τις αυξήσεις των τιµών,
αλλά από την άλλη µεριά πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι δεν µπορεί να
µιλάµε για µεγάλες αυξήσεις στις αµοιβές και στους µισθούς, δεν µπορεί να
µιλάµε για τιµές ενέργειας εκεί που φτάσαµε και να µην έχουν κι αυτά τα
πράγµατα και επιπτώσεις κάποια στιγµή στις τιµές.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ Ο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 16/12/2004

∆ηµοσιογράφος: Για την Τουρκία δεν µας είπατε.
Οδυσσέας Κυριακόπουλος: Νοµίζω, ότι ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός της
Τουρκίας είναι µία θετική εξέλιξη, την οποία πρέπει να στηρίζουµε και
στηρίζουµε. O επιχειρηµατικός κόσµος όπως ξέρετε, έχει ανοίξει πολύ πριν από
την πολιτεία τον δρόµο της επικοινωνίας και του διαλόγου µε τους συναδέλφους
µας της Τουρκίας και περιµένουµε όλοι µας µε µεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις τις
σηµερινές και τις αυριανές στη Σύνοδο Κορυφής.
∆ηµοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, τώρα που βρήκαµε Πρόεδρο ∆ηµοκρατίας και
δεν θα γίνουν οι εκλογές, του χρόνου θα έχουµε λιγότερη ανεργία τέτοια εποχή;
Οδυσσέας Κυριακόπουλος: Η ανεργία θα εξαρτηθεί σε πάρα πολύ µεγάλο
βαθµό από τον ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας, τον οποίον θα µπορέσουµε να
πετύχουµε από τη δυνατότητα να προσελκύσουµε επενδύσεις στον τόπο µας,
πέραν απ’ αυτές που θα κάνει σίγουρα ο ελληνικός ιδιωτικός τοµέας, αφού για
πρώτη φορά βλέπουµε του χρόνου προφανώς και είναι λογικό µία πτώση σε
δηµόσιες επενδύσεις σε σχέση µε το 2004.
∆ηµοσιογράφος : Ευχαριστούµε πολύ κ. Πρόεδρε.
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