Ο. Κυριακόπουλος: «Το ζήτηµα είναι πώς µπορούµε να τονώσουµε
την απασχόληση και να καταπολεµήσουµε την ανεργία…»
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ µιλά στους Α. Πορτοσάλτε και ∆. Γιατζόγλου για τις συλλογικές συµβάσεις

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Βρισκόµαστε σε µία διαπραγµάτευση, άρα καταλαβαίνετε
ότι είναι πολύ λίγα αυτά που µπορώ να πω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το
2,8% δεν θα αφορά τις αυξήσεις γενικότερα στην χώρα µας, θα αφορά τη
γενική συλλογική σύµβαση εργασίας και το σηµείο εισόδου στην αγορά
εργασίας. Θα έπρεπε να προβληµατιστούµε βλέποντας τι κάνουνε οι άλλοι.
Γιατί δεν είµαστε µόνοι µας, ζούµε στην ευρωζώνη, έχουµε κάνει αρκετές
εθνικές επιλογές και ένα είναι σίγουρο: ότι δεν είναι δυνατόν ο κατώτατος
µισθός να ανεβαίνει µε ταχύτητα περίπου τριπλή από ότι ανεβαίνει στις άλλες
χώρες της ευρωζώνης τα τελευταία πέντε χρόνια και αυτό να συνεχιστεί.
Οι αυξήσεις που έχουνε δοθεί στις περισσότερες χώρες κατά µέσον όρο στην
ευρωζώνη αθροίζονται περίπου στο 2,1% ή 2,2%. 'Αρα υπό αυτό το πρίσµα
το 2,8 προφανώς είναι µια αύξηση 25-30% πάνω από αυτό. Θα έλεγε κανείς
ότι είναι µια καλή και εύλογη αύξηση αυτού του ποσού. Αλλά αυτό δεν
σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες πάνε καλά, οι κλάδοι που πάνε καλά δεν
πρέπει να δώσουµε µεγαλύτερες και καλύτερες αυξήσεις.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Λαµβάνεται υπόψη ότι τα ελληνικά δεδοµένα είναι
πολύ χαµηλότερα σε σχέση µε τα λοιπά ευρωπαϊκά. Αυτή η διαφορά
πιστεύετε ότι µπορεί κάποια στιγµή να καλυφθεί ή πρέπει να καλυφθεί;
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει κανείς να ξέρει πολλά πράγµατα γύρω από το
κοµµάτι αυτό που αφορά την γενική συλλογική σύµβαση εργασίας για να το
πει αυτό. Ο κατώτερος µισθός στην χώρα µας είναι µεν πολύ χαµηλότερος
από ότι είναι στην Γερµανία, στην Γαλλία, στην Αγγλία και αλλού, αλλά είναι
πάνω από τον κατώτατο µισθό που πληρώνουνε οι Ισπανοί, σηµαντικά πάνω
περίπου 30%-40% πάνω από αυτό που πληρώνουνε οι Πορτογάλοι. Επίσης
χώρες της ευρωζώνης που σίγουρα µας ανταγωνίζονται για επενδύσεις για
θέσεις εργασίας. Και αν δούµε ότι στην χώρα µας η ανεργία είναι στο 10% και
σε άλλες χώρες η ανεργία βεβαίως είναι ψηλά, αλλά στην Ισπανία
συγκεκριµένα σαν παράδειγµα που η ανεργία πέφτει-πέρυσι έπεσε δυο
ποσοστιαίες µονάδες από το 10,5 στο 8,5% -ίσως θα έπρεπε να
προβληµατιστούµε τι µπορούµε και εµείς να κάνουµε εδώ στην χώρα µας.
∆ιότι το πρώτο ζητούµενο είναι αυτό. ∆εν είναι αν θα είναι 1 ευρώ ή 2 ευρώ
παραπάνω ο κατώτατος µισθός. Είναι τι κάνουµε ώστε να τονώσουµε την
απασχόληση και να καταπολεµήσουµε την ανεργία.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η απάντηση είναι οι επενδύσεις
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Προφανώς
οι
επενδύσεις
είναι
η
λύση...
επιχειρηµατικότητα τέλος πάντων. Πρέπει να τονώσουµε και να αυξήσουµε
την επιχειρηµατικότητα.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τί πιστεύετε ότι επενδύθηκε από όλα τα χρήµατα
που έχασαν κάποιοι στο χρηµατιστήριο και κέρδισαν κάποιοι άλλοι;

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα πολύ µεγάλο µέρος σίγουρα επενδύθηκε. Υπήρξαν
και ορισµένες σίγουρα καταστάσεις οι οποίες έχουνε βρει το δρόµο τους προς
την δικαιοσύνη... αλλά το µεγάλο µέρος αυτών των κεφαλαίων επενδύθηκε για
αυτό και οι επενδύσεις στην χώρα µας επί µια πολύ µεγάλη περίοδο
ξεπερνάει σηµαντικά τους µέσους ευρωπαϊκούς όρους. Πριν από τους
Ολυµπιακούς Αγώνες αφενός µεν ήτανε και οι κρατικές επενδύσεις, αλλά οι
ιδιωτικές κυρίως επενδύσεις έφεραν την χώρα µας να επενδύει του 24-25%
του ΑΕΠ ετησίως. Επενδύσεις έχουνε γίνει στην χώρα µας. Τώρα, πόσο
αποτελεσµατικές ήταν αυτές, πόσες θέσεις δηµιούργησαν, πόσες εξαγωγές
δηµιούργησαν, πόσο βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητά µας αυτά είναι
σχετικές έννοιες και δύσκολες... δεν τις έχω στο µυαλό µου εύκολα. Πάντως
έχουνε σίγουρα συµβάλει στην βελτίωση του βιοτικού µας επιπέδου, στην
αύξηση της παραγωγής και πιστεύω ότι έχουνε δηµιουργήσει και σηµαντικές
θέσεις εργασίες...Πιστεύω ότι οι καλύτερες αµοιβές δίνονται από τις
επιχειρήσεις που πάνε καλά. Νοµίζω ότι σε πολλές επιχειρήσεις δίδονται και
καλές αυξήσεις και µπόνους, εφάπαξ που συνδέονται βεβαίως µε τα
αποτελέσµατα που έχει η κάθε επιχείρηση και ο κάθε κλάδος. Αυτό όµως δεν
είναι γενικευµένο. Στη χώρα έχουµε ένα 25-30 των επιχειρήσεων οι οποίες
δυστυχώς έχουνε δυσκολία να παρακολουθήσουνε την ανταγωνιστικότητα και
την παγκοσµιοποίηση. Χάνουν τζίρους, κάθε χρόνο είναι ζηµιογόνες, ή έχουνε
πτώση των κερδών τους. Αυτές οι επιχειρήσεις προβληµατίζονται. Οι
υπόλοιπες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές, αναπτύσσονται, είναι κερδοφόρες...
πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια αµείβουνε καλά τους εργαζόµενους,
σηµαντικά πάνω από τις συλλογικές συµβάσεις και επίσης πολλές εξ αυτών
κάνουνε χρήση και του µηχανισµού του µπόνους, δηλαδή µιας πρόσθετης
ετήσιας αµοιβής σχετισµένη µε τα καλά αποτελέσµατα.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Που υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους των
επιχειρηµατιών σε σχέση µε τους εργαζόµενους;
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είµαι σε θέση να κάνω αυτή την σύγκριση,
δυστυχώς, αλλά ας πούµε ότι το ποσοστό κέρδους πρέπει κανείς να το
συγκρίνει µε τα απασχολούµενα κεφάλαια. Αυτό είναι πάντα ο τρόπος
υπολογισµού. ∆ηλαδή µεγάλα ή µικρά κέρδη σε σχέση µε τα επενδυµένα
κεφάλαια, σε σχέση µε τα αποτελέσµατα που περιµένουνε και οι επενδυτές
στην αγορά προκειµένου να αγοράσουν και να στηρίξουν αυτή την µετοχή ή
να συµµετέχουν αύριο σε µια αύξηση κεφαλαίου που θα χρειαστεί η
επιχείρηση. Όσον αφορά τις αυξήσεις ας πούµε ότι νοµίζω ότι στις
επιχειρήσεις αυτές που πάνε καλά, οι αυξήσεις υπερβαίνουνε σηµαντικά του
πληθωρισµού και έχουµε πραγµατικές αυξήσεις που βελτιώνουνε το βιοτικό
επίπεδο και την ζωή του κάθε εργαζόµενου σε αυτές.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση είναι άτολµη σε ότι
αφορά τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν τόσο στο εργασιακό όσο και
στο ασφαλιστικό;
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ε θα ήθελα να χαρακτηρίσω εγώ την κυβέρνηση, αλλά
να πω ότι σίγουρα αυτά που έχουµε κάνει δεν φτάνουνε. Είναι προφανές ότι
δεν θα λύσουµε το θέµα της ανεργίας αν δεν πάρουµε πρόσθετα µέτρα, αν
δεν καταφέρουµε να γίνουµε πιο ελκυστικοί, αν δεν καταφέρουµε να
προσελκύσουµε εκτός από τα ελληνικά κεφάλαια και πολλά ξένα κεφάλαια. ∆ε
θα βρούµε λύση και το µεγαλύτερο πρόβληµα που έχει η κοινωνία µας που
είναι η ανεργία θα διαιωνίζεται, κινδυνεύει επίσης και να αυξηθεί. Άρα πρέπει
να πάρουµε περισσότερα µέτρα, πρέπει να εξετάσουµε κάθε τι που θα δώσει
µια ευκαιρία στους νέους, µια ευκαιρία στις γυναίκες που είναι οι πληθυσµοί
αυτοί που ίσως πάσχουνε περισσότερο από όλα από την ανεργία. Νοµίζω ότι
αυτό πρέπει να µας προβληµατίσει όλους µας.

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν προκαθορίζεις. Η διαπραγµάτευση είναι
διαπραγµάτευση και αναµφισβήτητα δηµιουργεί εντάσεις. Είναι η πιο δύσκολη
στιγµή στις σχέσεις µας µε τους εργαζόµενους. Είναι η διαπραγµάτευση της
κάθε σύµβασης. Πέραν αυτού µόλις τελειώσει η σύµβαση, υπάρχει, νοµίζω,
ταύτιση απόψεων σε πολλά πράγµατα και πρωτοβουλίες κοινές που
µπορούµε να αναπτύξουµε για να βελτιώσουµε το όλο κλίµα. Υπάρχει µια
σχετική ένταση και βεβαίως αυτή τη στιγµή όλοι αγωνιούµε να δούµε που θα
καταλήξουµε. ∆ιότι οι προσδοκίες που είχανε τεθεί από την άλλη πλευρά είναι
πολύ ψηλά.

