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Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ µίλησε σήµερα στον «Αθήνα 9.84» και τον
Άρη Τόλιο.
* ∆ήλωση Κεφαλογιάννη για διαπλοκή – διαφθορά:
«∆εν είναι κάτι που θέλω να το σχολιάσω. Το θέµα της διαπλοκής και της διαφθοράς έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ την κοινωνία µας και η διαπλοκολογία – θα έλεγα – ακόµη περισσότερο. Η
χώρα έχει ένα σοβαρό θέµα διαφθοράς αλλά υπάρχουν και αυτοί που διαφθείρουν και αυτοί που
είναι διαφθειρόµενοι. Κι έχει ένα γενικότερο θέµα κουλτούρας που πρέπει να µας προβληµατίσει,
γιατί σίγουρα επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα του τόπου. Νοµίζω ότι είναι πολύ βαθιά και δύσκολη αυτή η αλλαγή και νοµίζω ότι ο νόµος θα πρέπει να είναι αυστηρός και αποτελεσµατικός».
* Για ασφαλιστικό:
«Η αλήθεια είναι ότι δεν είµαι αρκετά ενήµερος για το πλαίσιο της συζήτησης που ξεκινάει. Πάντως
νοµίζω ότι η όλη συζήτηση είναι αναγκαία και πρέπει να ξεκινήσει. Πρώτα απ’ όλα όµως να συµφωνήσουµε τι είδους ασφαλιστικό σύστηµα χρειάζεται η χώρα µας. Τι είναι αυτό που θα ικανοποιούσε την κοινωνία σήµερα και µετά να δούµε τι στοιχίζει αυτό και ποιος και πώς µπορεί να το πληρώσει. Νοµίζω ότι η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει από το τι θέλουµε, να δούµε πόσο πολύ απέχουµε σήµερα από αυτό το οποίο επιζητούµε και µετά να υπολογίσουµε πώς θα επιµερίσουµε το
κόστος. Το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γι’ αυτό δεν πρέπει να χαθεί χρόνος. Πρέπει να ξεκινήσουµε τη συζήτηση και τη µελέτη άµεσα, διότι και περισσότερα στοιχεία χρειάζονται και µελέτες,
αλλά και µία συµφωνία γενικότερα κοινωνικών εταίρων, πολιτικών κοµµάτων, της µεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας, ώστε να µπορέσουµε να έχουµε και αναµενόµενο καλό αποτέλεσµα που
µπορεί να σηµαίνει και µια – αν θέλετε – σταδιακή ρύθµιση επί του θέµατος».
Αρ. Τόλιος: Αυτό όµως µου µοιάζει να έρχεται σε αντίθεση µε τα όσα είπατε – δηλώσατε ότι το ασφαλιστικό πρέπει να λυθεί τα επόµενα δύο χρόνια.
Οδ. Κυριακόπουλος: «∆εν νοµίζω ότι ακριβώς αυτό είπα. Είπα ότι δεν µπορεί να περιµένει η συζήτηση τουλάχιστον και υπάρχουν πράγµατα που θα µπορούσε να κάνει κανείς και άµεσα. ∆εν
πρέπει να περιµένουµε να τελειώσει σε δύο χρόνια η συζήτηση για να αρχίσουµε να παίρνουµε
µέτρα, ορισµένα πράγµατα βελτιωτικά και στη διαχείριση των πόρων, αλλά και να αρχίσουµε να
εναρµονίζουµε ορισµένες πολιτικές που έχουν πράξει άλλοι, δεν είναι πράγµατα τα οποία όλα πρέπει να µείνουν για το τέλος µια διετούς διαδικασίας».
* Για δήλωση Αλέκου Παπαδόπουλου:
«Θα θεωρούσα τη δήλωση του κ. Παπαδόπουλου ότι έχει µία λογική. Βεβαίως χρειάζεται µια περίοδο προσαρµογής. Όλες οι αλλαγές σε αυτά τα συστήµατα τα κοινωνικά απαιτούν µία περίοδο
προσαρµογής, αλλά ήταν πάρα πολύ λογικό αυτό το οποίο είπε».
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* Απόφαση κυβέρνησης να προχωρήσει στη πρόωρη συνταξιοδότηση εργαζοµένων στα
κλωστήρια Νάουσας:
«Νοµίζω ότι είναι βεβιασµένη απόφαση. Η επανένταξη των ανέργων και η αντιµετώπιση του προβλήµατος είναι ένα θέµα που πρέπει να απασχολήσει την κοινωνία µας και σίγουρα την κυβέρνηση, αλλά το να βάλουµε ανθρώπους στη σύνταξη από τα πενήντα τους, µετά από είκοσι πέντε
χρόνια µόνο εργασίας, νοµίζω πως αυτό ακριβώς είναι στην τελείως ανάποδη κατεύθυνση από τις
λύσεις που θα χρειαστεί να δώσουµε στο ασφαλιστικό µας σύστηµα. ∆ηλαδή, είναι πολύ δύσκολο
όταν η κοινωνία µας πλέον - ελπίζω ότι όλοι να µπορούµε να ζήσουµε ογδόντα χρόνια και παραπάνω - µε είκοσι πέντε χρόνια εργασίας να µπορούµε να εξασφαλίσουµε σαράντα πέντε µε πενήντα χρόνια σύνταξης».
Αρ. Τόλιος: Στις λύσεις αυτές έχουν ευθύνη και οι επιχειρηµατίες;
Οδ. Κυριακόπουλος: «Σίγουρα ευθύνες έχουν και οι επιχειρήσεις και σίγουρα θα έχουν γίνει και
λάθη. Άλλωστε, η επιχειρηµατικότητα ενέχει και πάρα πολλούς κινδύνους και δεν πρέπει να το ξεχνάµε αυτό. Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να κοιτάξει κανείς είναι αν υπάρχει δόλος ή αν µε καλή πρόθεση έγιναν επενδύσεις και προσπάθειες οι οποίες δεν έφεραν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Ο
µεν δόλος νοµίζω ότι είναι κάτι που είναι κολάσιµο και πρέπει να το κυνηγά η δικαιοσύνη. Τα επιχειρηµατικά λάθη θα πρέπει να τα συγχωρούµε, να δούµε τι µπορούµε να µάθουµε από αυτά και
να δίνουµε δεύτερη και τρίτη ευκαιρία σε ανθρώπους που πραγµατικά προσπαθούν, διακινδυνεύουν και τα δικά τους χρήµατα για να δηµιουργήσουν πλούτο και θέσεις εργασίας στον τόπο. Γιατί
χρειαζόµαστε πολλούς περισσότερους επιχειρηµατίες, πολύ µεγαλύτερη επιχειρηµατική δράση.
Μόνο η επιχειρηµατική δράση θα λύσει τα κοινωνικά θέµατα, όπως είναι η ανεργία και η απασχόληση».
Αρ. Τόλιος: Έχει ευθύνες η κυβέρνηση για την πολιτική της µέχρι σήµερα; Και το αναφέρω διότι,
διορθώστε µε αν κάνω λάθος, ήσασταν ιδιαίτερα επικριτικός τουλάχιστον για ορισµένους υπουργούς, χαρακτηρίζοντάς τους “λαϊκιστές”, έτσι δεν είναι;
Οδ. Κυριακόπουλος: «Ο λαϊκισµός επικρατεί γενικά στη χώρα µας αυτή την εποχή, αρέσει σε όλους δυστυχώς και στο δηµοσιογραφικό χώρο, θα έλεγα ιδιαίτερα στα ΜΜΕ, αλλά και σε πολλούς
πολιτικούς. ∆υστυχώς, πολύ εύκολα να τοποθετούνται για πράγµατα που ακούγονται ευχάριστα
καταρχήν, αλλά τα οποία έχουν πολύ µεγάλο κόστος και τα οποία µεσοµακροπρόθεσµα θα επιβαρύνουν την κοινωνία.».
Αρ. Τόλιος: Ωστόσο, αν θέλετε, σε επίπεδο τουλάχιστον πολιτικών και ειδικά των περίφηµων µεταρρυθµίσεων, γιατί πολύς λόγος γίνεται για τις µεταρρυθµίσεις, η κυβέρνηση έχει την πρώτη ευθύνη.
Οδ. Κυριακόπουλος: «Αναµφισβήτητα την έχει µια κυβέρνηση κάθε φορά (σ.σ. την ευθύνη) και
γίνονται µεταρρυθµίσεις. Απλούστατα πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνονται πολύ περισσότερα
πράγµατα και πολύ πιο γρήγορα και θα έπρεπε ίσως να έχουµε και λίγο µεγαλύτερη εξωστρέφεια
για να δούµε και τι γίνεται στον περίγυρό µας. Να δούµε τι κάνουν οι άλλοι σήµερα και προσελκύουν επενδύσεις, τι κάνουν οι κοινωνίες που έχουν πολύ προχωρηµένα κοινωνικά συστήµατα στη
θέση τους, όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες».
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Αρ. Τόλιος: Να ψάχνουµε τα µοντέλα πάλι;
Οδ. Κυριακόπουλος: «Όχι, δεν είναι θέµα µοντέλων, πρέπει να µάθουµε, πρέπει να δούµε τι κάνουν αυτοί διαφορετικό από εµάς και να δούµε αν από εκεί µπορούµε να πάρουµε µαθήµατα και
να φτάσουµε σε τέτοιες ισορροπίες, ώστε να έχουµε και πιο ανεπτυγµένα κοινωνικά συστήµατα,
καλύτερη υγεία, καλύτερες συντάξεις και να είµαστε και πιο ανταγωνιστικοί».
Αρ. Τόλιος: Οι προβλέψεις, γενικά, του ΣΕΒ για το πού πάµε, τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα ποιες
είναι;
Οδ. Κυριακόπουλος: «Όσον αφορά το θέµα των επιτοκίων, η αύξηση µπορεί να είναι αναµενόµενη, άλλωστε ζήσαµε µια περίοδο ιδιαίτερα χαµηλών επιτοκίων που έχουν δυστυχώς, αν θέλετε,
από µια πλευρά και θετικά βοηθήσει στα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια και από την άλλη
πλευρά, σήµερα, πολλές οικογένειες που είναι δανεισµένες και οφείλουν χρήµατα θα κληθούν αύριο να πληρώσουν περισσότερους τόκους».
* Για άνοδο των τιµών του πετρελαίου διεθνώς:
«Η αύξηση των τιµών του πετρελαίου δεν βοηθά τη χώρα µας που έχει µεγάλη εξάρτηση από εισαγόµενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, διότι και το φυσικό αέριο τιµάται ανάλογα µε την τιµή του
πετρελαίου».
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