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∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Καλή σας µέρα. Είναι η πρώτη µας συνέντευξη µετά
από τη Γενική Συνέλευση, βλέπω τώρα τον Ιούλιο ότι είστε αρκετοί ακόµη
εδώ, αλλά βλέπω ότι λείπουν κι άλλα πρόσωπα που έχω συνηθίσει να βλέπω
και να µε βλέπουν. Σήµερα θα ξεκινήσω µε ένα µικρό απολογισµό από αυτά
που κάναµε και είδατε και να σας πω και µερικά πράγµατα για το τι άλλο
κάνουµε εσωτερικά στο ΣΕΒ.
Τα θέµατα µε τα οποία ασχοληθήκαµε αυτό το διάστηµα ως
καινούρια ∆ιοίκηση του ΣΕΒ ήταν πολλά, που έρχονται σαν συνέχεια
ενεργειών κι άλλα που ήταν πρωτοβουλίες καινούριες. Υπήρξε το ξεκίνηµα
της

λειτουργίας

του

ΕΣΣΕΕΚΑ

(Εθνικού

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Συστήµατος

Σύνδεσης

της

µε την Απασχόληση) στο

οποίο συµµετείχαµε. Μια πρωτοβουλία, των κοινωνικών εταίρων εδώ και τρία
χρόνια που είχε αποτυπωθεί σε νόµο, ένας νόµος, ο οποίος δεν είχε µπει σε
εφαρµογή.
Με αυτή την εκδήλωση που έγινε στο Υπουργείο Απασχόλησης
στις 25 Μαΐου, έγινε το ξεκίνηµα, ο ορισµός Προέδρου και ελπίζουµε και η
δραστηριοποίηση αυτού του µηχανισµού, που συνδέει την επαγγελµατική
εκπαίδευση και κατάρτιση µε την απασχόληση. Είναι ένα πολύ σηµαντικό
θέµα, διότι εκεί ξοδεύουµε πάρα πολλά χρήµατα, οι κοινωνικοί εταίροι έχουν

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ– 12/7/2006

άποψη, έχουν θέση, θέλουν να δουλέψουν σε αυτό, άρα αυτός ο µηχανισµός
είναι σηµαντικός.
Ήταν επίσης σηµαντικό ότι για την παρουσία µας στο
ΕΣΣΕΕΚΑ, αν προσέξατε, όλοι οι κοινωνικοί εταίροι µαζί έκαναν κοινή
ανακοίνωση, που νοµίζω δείχνει αυτό που λέµε κι εµείς και είπα από το βήµα
της Γενικής Συνέλευσης, ότι και οι κοινωνικοί εταίροι είναι ώριµοι να
αναλάβουν περισσότερες ευθύνες και περισσότερες πρωτοβουλίες, αλλά και
η κοινωνία συνολικά είναι έτοιµη να αποδεχτεί τους κοινωνικούς εταίρους και
σαν διαµορφωτές απόψεων και πολιτικών.
Είχαµε επίσης την εκδήλωση για τα βραβεία των επιχειρήσεων
για το περιβάλλον στα τέλη Μαΐου. Είναι µια εκδήλωση που αγγίζει το
κεντρικό µας σκεπτικό, που λέει ότι και εµείς, για τα µέλη µας, για τις
επιχειρήσεις θέλουµε να αναδεικνύουµε τις καλές πρακτικές και θέλουµε να
τους προωθούµε και στους άλλους, σαν παράδειγµα προς µίµηση και από το
Σεπτέµβριο θα έχουµε αρκετές πρωτοβουλίες του ΣΕΒ προς αυτή την
κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση της ενηµέρωσης των µελών, της
προτροπής των µελών στο να γίνονται καλύτεροι κάθε µέρα στα θέµατα της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της εταιρικής διακυβέρνησης και όλα αυτά τα
πράγµατα που αποτελούν ευθύνες και πρακτικές της σύγχρονης επιχείρησης.
Υπογράψαµε επίσης το Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε τη Γενική
Γραµµατεία Ισότητας για τις ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες στις
επιχειρήσεις. Ένα θέµα, στο οποίο και εµείς στο ΣΕΒ και όλοι οι κοινωνικοί
εταίροι είµαστε ιδιαίτερα θετικοί και δεσµευτήκαµε να κάνουµε δράση στα
επόµενα χρόνια.
Υπήρξε

η

παρέµβαση

στο

Εθνικό

Συµβούλιο

Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, όπου ο ΣΕΒ είπε ότι κατά τα πρότυπα
της σύγχρονης επιχείρησης που θέλει να φέρει αποτέλεσµα µετρήσιµο και να
το βλέπει, προτείναµε αντί να περιµένουµε άλλο έναν χρόνο για την επόµενη
µεγάλη

αποτύπωση

του

τι

έγινε

απολογιστικά

στην

έκθεση

της

ανταγωνιστικότητας, είπαµε καλό είναι συχνότερα, κάθε δυο – τρεις µήνες, να
έχουµε ένα δισέλιδο που να έχουν γραφτεί οι συγκεκριµένοι στόχοι και πως
πήγαµε σε αυτούς.
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Είναι πολύ θετικό ότι η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή από το
Υπουργείο και γι' αυτό µε κάλεσαν και στην Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων του
ΕΣΑΑ, τώρα στις αρχές Ιουλίου, όπου ακριβώς συζητήσαµε πως θα βάλουµε
πιο συγκεκριµένους στόχους και µάλιστα καθορίστηκαν οµάδες εργασίας και
ορίστηκε και νέα συνάντηση, για να ξεκινήσει αυτή η δουλειά της
στοχοθέτησης και του απολογισµού µέσα στον Ιούλιο.
Είχαµε επίσης συναντήσεις της ∆ιοίκησης του ΣΕΒ µε τους
Προέδρους και τις ∆ιοικήσεις της ΟΚΕ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ όπου εκεί
είχαµε την ευκαιρία όχι µόνο να εξειδικεύσουµε τη δική µας πρόταση για
κοινές δράσεις των κοινωνικών εταίρων, αλλά και να διαπιστώσουµε ότι όλοι
οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι όχι µόνο είναι έτοιµοι, αλλά νιώθουν ότι είµαστε
απόλυτα δικαιολογηµένοι να προχωρήσουµε σε τέτοιες κοινές πρωτοβουλίες.
Στη τελευταία συνεδρίαση του Γενικού Συµβουλίου του ΣΕΒ,
που έγινε µε την παρουσία του Γενικού Γραµµατέα του ΟΟΣΑ, είχαµε την
ευκαιρία

να

συζητήσουµε

επιχειρηµατικός

κόσµος

για

και

τις
όλες

προκλήσεις
οι

που

οικονοµίες

αντιµετωπίζει

στα

θέµατα

ο
της

παγκοσµιοποίησης και εκεί εκφράσαµε κατ' αρχήν τις θέσεις του ΣΕΒ για την
παιδεία.
Προχωρήσαµε σε τοποθέτηση για τους πόρους µε στόχο την
ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή στην ηµερίδα που διοργανώθηκε από το
Κέντρο Θεσµικών Μεταρρυθµίσεων.
Επίσης είχαµε τοποθέτηση στο Συνέδριο για τη βιοµηχανία του
ΤΕΕ και συνάντηση µε τον κ. Πρωθυπουργό, η οποία είναι µια από τις
συναντήσεις που έχουµε ζητήσει µε όλα τα Κόµµατα και τους πολιτικούς
αρχηγούς, ακριβώς για να εκθέσουµε τις θέσεις µας.
Χτες

είχαµε

το

Ανοιχτό

Φόρουµ

για

τη

Συνταγµατική

Αναθεώρηση, όπου είναι µια πρωτοβουλία δική µας, γιατί το θέµα αυτό δεν
είναι αποκλειστικά αντικείµενο πολιτικής διαπραγµάτευσης, παρ' όλο που είναι
ευθύνη βεβαίως της Κυβέρνησης και των πολιτικών δυνάµεων, αλλά πρέπει
να γίνει αντικείµενο ουσιαστικού διαλόγου.
Αυτό νοµίζουµε ότι έγινε πάρα πολύ καλά χτες και στις
συζητήσεις υπήρξε πολύ καλό κλίµα, υπήρξαν πολλές απόψεις και υπήρξε και
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ικανοποίηση αυτών που συµµετείχαν, όπου είχαν την ευκαιρία να µιλήσουν
και είχαν την ευκαιρία να ακούσουν.
Αυτά έχω να πω εισαγωγικά, να περάσουµε στις ερωτήσεις σας.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να σας καλωσορίσω κι εγώ και να ευχαριστήσω για την
παρουσία σας εδώ σήµερα. Θα ήθελα να ζητήσω κάτι, το οποίο το έχουµε
επαναλάβει πάρα πολλές φορές, ίσως είναι λίγο τυπικό αλλά το χρειαζόµαστε,
θα θέλαµε κάθε φορά που υπάρχει ερώτηση από τους συναδέλφους να
δηλώνουν το όνοµά τους και το µέσο το οποίο εκπροσωπούν. Νοµίζω
µπορούµε να περάσουµε στις ερωτήσεις σας.
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το µόνο που ξέχασα να πω για να ολοκληρώσω, και
πιστεύω είναι θέµα ενδιαφέροντος, είναι ότι εµείς µιλάµε για το πρότυπο της
επιχείρησης η οποία βάζει στόχους, αναθέτει δουλειές και κυνηγάει
αποτελέσµατα. Να σας ενηµερώσω απλώς ότι αυτό το δίµηνο κάνουµε
ακριβώς αυτή την οργάνωση εσωτερικά, εδώ, για να κινητοποιήσουµε πέρα
από τις υπηρεσίες που έχουν εδώ τη σταθερή τους δουλειά, να
κινητοποιήσουµε

µέλη

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου

και

του

Γενικού

Συµβουλίου σε αυτούς τους τοµείς που θεωρούµε περιοχές πρωταρχικού
ενδιαφέροντος και δράσης για τον ΣΕΒ και αυτή είναι µια διαδικασία που
ολοκληρώνεται αυτές τις µέρες. Άρα εννοώ και για σας, ότι θα αρχίσετε να
ακούτε κι άλλες φωνές και να βλέπετε κι άλλα πρόσωπα για διάφορα θέµατα
και πρωτοβουλίες του ΣΕΒ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ωραία. Να περάσουµε στις ερωτήσεις.
∆ηµοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε ήθελα να σας ρωτήσω: στο πλαίσιο των
επαφών που έχετε ξεκινήσει µε ηγεσίες φορέων, αν δεν κάνω λάθος δεν έχετε
συναντηθεί µε τη νέα ηγεσία της ΓΣΕΕ ακόµη. Στο πλαίσιο του διαλόγου που
ξεκινάτε, η πρόταση που θα της κάνετε και οι προτεραιότητες που θα θέσετε
προς τη νέα ηγεσία της ΓΣΕΕ µπορείτε να µας πείτε ποιες θα είναι; Η παιδεία;
Το ασφαλιστικό; Η πρόταση του ΣΕΒ σε αυτή την πρώτη συνάντηση µε τη
ΓΣΕΕ ποια θα είναι;
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ουσιαστικά η πρόταση του ΣΕΒ προς τη ΓΣΕΕ και
να τονίσω ότι η συνάντηση δεν έχει γίνει ακόµη για τους λόγους που ξέρετε,
ενώ είχε γίνει αµέσως αποδεκτή, νοµίζω το έχετε εισπράξει από τις
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τοποθετήσεις του κ. Πολυζωγόπουλου αλλά και του κ. Παναγόπουλου
αργότερα, ότι ήταν πολύ θετικοί σε αυτή τη συζήτηση.
Σχεδιάζουµε και είναι προτεραιότητά µας να πάµε στη ΓΣΕΕ να
ακούσουµε, να δούµε τις δικές τους θέσεις και η δική µας πρόταση είναι ότι
επειδή είναι πολλά τα θέµατα που θεωρούµε ότι έχουµε κοινό ενδιαφέρον,
κοινό συµφέρον και δυνατότητα παρέµβασης από την κοινή µας δράση,
επειδή είναι πολλά αυτά τα θέµατα, έχουµε συζητήσει πως µπορούµε µέσα
από ένα βήµα µόνιµης συνεργασίας αυτά τα πράγµατα να τα έχουµε στο
τραπέζι συνέχεια, να έχουµε πρόοδο σε αυτά τα θέµατα, ανεξάρτητα από τη
συλλογική διαπραγµάτευση.
Αυτός ο ρυθµός που έχουµε να συναντιόµαστε και να συζητάµε
κυρίως γύρω απ’ τη συλλογική σύµβαση εργασίας, κάθε δύο χρόνια, όπου
επίσης εκφράζουµε ευχές και για άλλες δράσεις, οι οποίες τελικά µένουν
πίσω. Το βήµα µόνιµης συνεργασίας δίνει την ευκαιρία στις ηγεσίες του ΣΕΒ
και της ΓΣΕΕ, αλλά και των άλλων κοινωνικών εταίρων, να δίνουν έµφαση σε
θέµατα τα οποία θα επεξεργάζονται άλλες οµάδες, που ήδη λειτουργούν
µεταξύ µας, σε συνεργασίες.
Να δώσουµε έµφαση και σε άλλα θέµατα, µεταξύ των οποίων
είναι το ασφαλιστικό, είναι η λειτουργία του ΛΑΕΚ, τα χρήµατα τα οποία
δίνουµε σαν εργοδότες και εργαζόµενοι για διάφορους σκοπούς, για την
κατάρτιση και το πως θα γίνουν αντικείµενο καλύτερης χρήσης.
∆ηµοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει από πολλούς η εκτίµηση, η
αίσθηση, ότι το τελευταίο διάστηµα η εικόνα του ΣΕΒ στην κοινωνία είναι η
εικόνα ενός σκληρού και άτεγκτου εργοδοτικού συνδέσµου, κυρίως αυτό
σηµατοδοτήθηκε την περίοδο της διαπραγµάτευσης για τις συλλογικές
συµβάσεις. Έχετε και εσείς αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει αυτή η εικόνα στην
κοινωνία; Και εάν την έχετε, σκοπεύετε µε κάποιο τρόπο να µεθοδεύσετε, να
δουλέψετε την αλλαγή της;
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι ένα στερεότυπο που υπάρχει και το οποίο
σαφώς θεωρούµε ότι µας αδικεί. Ακριβώς η τοποθέτησή µας, το σχέδιο
δράσης µας, η φιλοσοφία και η δράση της νέας διοίκησης, θα είναι προς την
κατεύθυνση του να πούµε απλά πράγµατα. Καταρχήν ότι δεν είµαστε µια
κλειστή κάστα ή µια οµάδα συµφερόντων.
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Αλλά ότι η κοινωνία µας έχει αναθέσει εκ των πραγµάτων ένα
σηµαντικό ρόλο που είναι η δηµιουργία προϊόντων, υπηρεσιών, που
παράγουν πλούτο και απασχόληση, αυτό είναι σε όλες τις σύγχρονες
οικονοµίες η δουλειά που έχει ανατεθεί στην επιχειρηµατική δράση. Υπ’ αυτή
την έννοια είµαστε κοµµάτι της κοινωνίας, δεν προσπαθούµε να γίνουµε
κοµµάτι της κοινωνίας. Είµαστε διότι απασχολούµε χιλιάδες ανθρώπους,
συνεργαζόµαστε κάθε µέρα για να φέρουµε αποτελέσµατα, άρα έχουµε και
θέση στην κοινωνία απ’ την ανάθεση που µας έχει κάνει, άρα και γνώµη για
διάφορα θέµατα που αφορούν ευρύτερα την κοινωνία και την πρόοδό της.
Αυτό είναι το γενικό σκεπτικό µε το οποίο χαράζουµε τις δράσεις µας, τις
προτάσεις µας για συνεργασίες, το διάλογο που θέλουµε να ανοίξουµε, τις
πρωτοβουλίες για θέµατα όπως η αναθεώρηση του Συντάγµατος.

∆ηµοσιογράφος:

Ήθελα

να

σας

ρωτήσω,

καταρχήν

βρήκα

πολύ

ενδιαφέρουσα την ιδέα ενός Φόρουµ για τη συνταγµατική αναθεώρηση και
διάβασα µε ενδιαφέρον τις δικές σας εισηγήσεις που έγιναν χθες.
Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή δώσατε έµφαση στο θέµα της
παιδείας, χωρίς όµως να διευκρινίσετε εάν είστε υποστηρικτής µιας αλλαγής
του συγκεκριµένου άρθρου, του 16 όπως είναι διατυπωµένο ή πιστεύετε ότι οι
αλλαγές τις οποίες εισηγείστε είναι δυνατόν να επέλθουν χωρίς, δηλαδή δεν
αναφέρεστε καθόλου στο άρθρο 16 αν θυµάστε. Αναφέρεστε γενικώς στις
αρχές που πρέπει να διέπουν την παιδεία, που εν πολλοίς µπορεί και να
εµπεριέχονται στο άρθρο 16.
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Καταρχήν να διευκρινίσω ότι κάναµε το Ανοιχτό
Φόρουµ για να µπουν στο τραπέζι και να ακουστούν απόψεις τις οποίες και
εµείς είπαµε απ’ την αρχή ότι θέλουµε να ακούσουµε, να µάθουµε, για να
διαµορφώσουµε τις τελικές µας θέσεις. ∆εν κάναµε ένα Φόρουµ για να
περάσουµε τις δικές µας θέσεις. Και η δική µου η χθεσινή τοποθέτηση ήταν
ένα αρχικό πλαίσιο, το οποίο και αυτό έγινε µέσα στο πλαίσιο του Φόρουµ.
Είδατε ότι έγινε για να µπει στη συζήτηση των πολιτικών και να ακουστούν
απόψεις -και ακούστηκαν- απόψεις αντίθετες απ’ τις δικές µας.
Άρα, µε την επεξεργασία αυτών των στοιχείων, εµείς θα
διαµορφώσουµε οριστικά τις θέσεις µας πολύ σύντοµα για την πρόταση τη
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λεπτοµερή που θα έχουµε. Για το θέµα της παιδείας είναι ουσιαστικά απλό.
Λέµε ότι είναι η µεγάλη εθνική πρόκληση η αναβάθµισή της παιδείας, ότι η
δηµόσια παιδεία είναι και συνταγµατικό δικαίωµα, είναι και ο κορµός της
παιδείας και στην Ευρώπη και παγκόσµια.
Εµείς λέµε ότι συµφωνούµε µε την πρόταση που έχει γίνει και
απ’ τα δύο κόµµατα, για αναµόρφωση του άρθρου 16. Χθες ακούστηκε και µία
πρόταση ότι δεν πρόκειται να περιοριστούµε σε µερικές παραγράφους του
άρθρου 16, αλλά πρέπει να αναµορφωθεί όλο. Είναι µία σκέψη που θα την
επεξεργαστούµε.
∆ηµοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, προσφάτως σε οµιλία σας νοµίζω στην
Εθνική Τράπεζα, στην αίθουσα Καρατζά, εκφράσατε µε κατηγορηµατικότητα
την άποψη ότι πρέπει να αφήσουµε την αυταπάτη του µάννα εξ ουρανού εκ
του εξωτερικού, θα έλεγα εγώ και µάλιστα διαπίστωσα και µία υποτίµηση σε
όλες αυτές τις ροές κονδυλίων που έφτασαν τα τελευταία χρόνια ως νέο
σχέδιο Μάρσαλ, απ’ τα ΚΠΣ.
Αυτό αποκόµισα εγώ απ’ την οµιλία σας και θα ήθελα να σας
ρωτήσω το εξής: Θεωρείτε ότι τα ΚΠΣ έχουν εξαντλήσει τη δυναµική τους; Και
δεύτερον, υπάρχουν εξελίξεις στο χώρο µελών σας, όπως είναι οι τράπεζες,
που αποδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και µάλιστα υπάρχει
και µια πολύ µεγάλη κινητικότητα τελευταία.
Πως αποτιµάτε αυτή την κίνηση στον τραπεζικό τοµέα, δηλαδή
τις προτάσεις της CREDIT AGRICOLE, το ενδιαφέρον των ξένων που
ενδεχοµένως ακόµα δεν έχει εκφραστεί και για άλλες τράπεζες. ∆εν
αποδεικνύει αυτό ότι υπάρχει όντως περιθώριο εισαγωγής ξένων επενδυτών;
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, εδώ πρέπει να κάνουµε τη διάκριση µεταξύ
άµεσων επενδύσεων, του foreign direct investment, όπως µετράται στα
οικονοµικά, που είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκα ότι η Ελλάδα δεν έχει δείξει
τα τελευταία χρόνια δυνατότητα προσέλκυσης και εκεί είπα να µην
περιµένουµε στο µέλλον πολλά σε αυτό τον τοµέα.
Υπάρχουν βεβαίως τα κεφάλαια, τα επενδυτικά, τα οποία είναι
σηµαντικά, αυτά που µπαίνουν στο Χρηµατιστήριο και είναι και σηµαντικά, δεν
πρέπει να τα βλέπουµε µόνο σαν κερδοσκοπικά, αν και έχουν ένα χαρακτήρα
οπωσδήποτε µεσοπρόθεσµο ή βραχυπρόθεσµο η τοποθέτησή τους. Και
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υπάρχει και το ενδιαφέρον που υπάρχει για την ελληνική αγορά και στις
τράπεζες και σε άλλους χώρους, για επενδύσεις σε υπάρχουσες επιχειρήσεις,
σε εξαγορές.
Αυτό πάλι δεν λέγεται άµεση επένδυση απ’ αυτή που
µακροπρόθεσµα αλλάζει τη δυναµική της οικονοµίας. Αυτή είναι η
διαφοροποίηση που κάνω. Είναι θετικό ότι σαν αγορά θεωρούµαστε, το
Χρηµατιστήριό µας σοβαρό και διαφανές, ότι υπάρχουν ευκαιρίες και γι’ αυτό
έρχονται ξένα κεφάλαια σαν της CREDIT AGRICOLE για να αγοράσουν µία
τράπεζα. Αυτό όµως δεν είναι εκείνη η επιλογή στο παιχνίδι της
παγκοσµιοποίησης, µιας Ελλάδας ως χώρας εγκατάστασης µιας νέας
δραστηριότητας, µιας επένδυσης στην τεχνολογία µε άµεσο τρόπο. Αυτό είναι
στο οποίο δεν µπορούµε να είµαστε υπεραισιόδοξοι.
∆ηµοσιογράφος: Σχετικό µε τις άµεσες ξένες επενδύσεις. Η άποψη είναι ότι
γι’ αυτό φταιει το ευρύτερο κράτος της Ελλάδας, οι πρακτικές κλπ. Θα ήθελα
λίγο να αντιστρέψω την ερώτηση, να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιηµένος
απ’ τη δοµή και το πλαίσιο που λειτουργεί η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα.
Και δε µιλάω για τους οµίλους που προΐστασθε ή το άνω
κοµµάτι, αλλά αυτή την τεράστια βάση των επιχειρήσεων των µικρών, των
πολύ µικρών και τι θα µπορούσατε να κάνετε εσείς προκειµένου η κουλτούρα
και οι βάσεις, σε αυτό το στρώµα των επιχειρήσεων να αλλάξει.
Γιατί αυτοί που ενδιαφέρονται να κάνουν άµεσες ξένες
επενδύσεις δεν κοιτάνε πάντα τη νοµοθεσία του κράτους, κοιτάνε και τα
αποτελέσµατα των αντίστοιχων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων που είναι
συγκρίσιµες µε τα δικά τους µεγέθη. Και εκεί το σκορ δεν είναι και πολύ καλό.
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Νοµίζω ουσιαστικά δώσατε και τις απαντήσεις µε την
ερώτηση.
∆ηµοσιογράφος: Τι θα µπορούσατε να κάνετε εσείς σαν ΣΕΒ, προκειµένου
να αλλάξετε αυτή την κατάσταση.
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό ήταν και ένα αντικείµενο που θίξαµε και
ελπίζουµε να βρούµε τρόπους να το εφαρµόσουµε στις συζητήσεις µας µε
τους άλλους κοινωνικούς εταίρους και εννοώ περισσότερο τους εργοδοτικούς
που έχουν µέλη τις µικρότερες επιχειρήσεις τις βιοτεχνικές και το εµπόριο και
εκεί υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις, απ’ αυτές που είπα ότι ο ΣΕΒ έχει
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δεσµευτεί να κάνει και για τα µέλη του και ευρύτερα για την επιχείρηση, να
διαχύσει δηλαδή τις ιδέες του καλύτερου management, της ισχυρότερης
επιχείρησης, να βοηθήσει αν διαφωτίσει για τις ευκαιρίες που υπάρχουν.
Μία πρωτοβουλία που έχουµε και θα εκδηλωθεί σύντοµα µε το
Υπουργείο Ανάπτυξης είναι για την έρευνα και την τεχνολογία που είναι ένα
θέµα στο οποίο υπάρχουν δυνατότητες και στα Πανεπιστήµια και στις
επιχειρήσεις, όπου χρειάζεται µια βοήθεια εκ µέρους µας. Είναι ένα
παράδειγµα τοµέων στους οποίους µπορούµε να βοηθήσουµε. Και θα το
κάνουµε.
∆ηµοσιογράφος:

Η

κουλτούρα

των

συνενώσεων

στις

µικρότερες

επιχειρήσεις έχει µέλλον στην Ελλάδα;
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Νοµίζω ναι και είναι κάτι το οποίο έρχεται απ’ τις
ανάγκες της αγοράς, απ’ τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε, απ’ το
προφανές γεγονός ότι µας χρειάζεται µέγεθος και πόροι και οικονοµικοί και
ανθρώπινοι καλύτεροι, αυτό οδηγεί νοµοτελειακά προς τέτοιες συγχωνεύσεις
και συγκεντρώσεις.
Και είναι καλό να το δούµε αυτό. Βεβαίως πάντα υπάρχουν τα
θέµατα του ανταγωνισµού και πως επηρεάζεται που είναι σηµαντικά. Εκεί
υπάρχει µια Επιτροπή Ανταγωνισµού η οποία µελετάει και βγάζει τη γνώµη
της για τα συγκεκριµένα θέµατα. Πρέπει όµως ευρύτερα σαν χώρα, επειδή
είµαστε µικρή χώρα, επειδή είµαστε περιφερειακή χώρα, να σκεφτόµαστε ότι
είναι καλό να φτιάξουµε ισχυρότερα σχήµατα, είναι καλό να φτιάξουµε
εθνικούς πρωταθλητές. Γιατί µόνο έτσι θα διατηρήσουµε και την απασχόληση
για τον κόσµο και µόνο έτσι θα µπορούµε να έχουµε φιλοδοξίες ευρύτερες, να
βγούµε και εµείς απ’ τα σύνορα και να δυναµώσουµε.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να επανέλθω λίγο στο θέµα του
Συντάγµατος, της Αναθεώρησης του Συντάγµατος και της ενασχόλησης του
επιχειρηµατικού κόσµου µε ένα θέµα που έχουµε συνηθίσει να είναι
αντικείµενο διαλόγου και συζήτησης µεταξύ των πολιτικών.
Θεωρείτε, ότι η συζήτηση που γίνεται µεταξύ των πολιτικών
κοµµάτων, αλλά και οι απόψεις που εκφράζονται από τα κόµµατα, δεν
καλύπτουν

τον προβληµατισµό των επιχειρηµατιών και της κοινωνίας

ευρύτερα για το συγκεκριµένο θέµα;
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∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αν δεν ακουστεί και η δική µας η φωνή, δεν µπορεί
να περιµένουµε εκ των πραγµάτων άλλοι να την καλύπτουν. Γι’ αυτό
θεωρούµε, ότι έχουµε υποχρέωση να έχουµε άποψη. Και σε τελική ανάλυση
βεβαίως

το

δηµοκρατικό

µας

πολίτευµα

έχει

στο

κέντρο

του

την

Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία και τα κόµµατα, αλλά δεν υπάρχει µονοπώλιο
των κοµµάτων, σ’ αυτές τις συζητήσεις. Στη δηµοκρατία δεν υπάρχουν
µονοπώλια.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πώς χαρακτηρίζετε τη στάση των
τραπεζών στο θέµα της διαπραγµάτευσης για την κλαδική σύµβαση εργασίας
µε την έννοια, ότι ο ΣΕΒ έδειξε στην διαπραγµάτευση για την Εθνική Σύµβαση
ότι σέβεται αυτό το θεσµό, είναι ανάλογη η στάση των Τραπεζών αυτή την
ώρα;
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε, εδώ επειδή έχει περάσει ένα δίµηνο που
πάει έτσι και µετά πάει αλλιώς και ξανά συζητείται νοµίζω, το µόνο που θα
µπορούσα να πω εδώ είναι, ότι εφ’ όσον τελικά συµφωνήθηκε να γίνει ένας
διάλογος εύχοµαι και ελπίζω να γίνει και να ολοκληρωθεί.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε συνέχεια της ερώτησης, υπάρχει
σκέψη ή πρόθεση από τον ΣΕΒ να προτείνει αντίστοιχες συµβάσεις
Επιχειρησιακές κατά κλάδους στη ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της επικοινωνίας που
θέλετε να έχετε;
Και ένα δεύτερο, είστε σύµφωνος µε τις προτάσεις για
παράταση του εργασιακού βίου; Ευχαριστώ.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αν δεν κάνω λάθος µιλάµε για την επιµήκυνση του
εργασιακού βίου στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Τσιτουρίδης πρόσφατα, µε την
έννοια όπως το εξήγησε ο ίδιος, να δοθούν κίνητρα στους ανθρώπους των
45-50-55 ετών να παρατείνουν περισσότερα χρόνια στην εργασία τους από το
πάρουν πρόωρη συνταξιοδότηση.
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε, υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, εκτός από τη
Συλλογική Σύµβαση και επιχειρησιακές και οµοιοεπαγγελµατικές συµβάσεις.
Και αυτό είναι ένα θέµα που προβληµατίζει και εµάς και τη ΓΣΕΕ, γιατί και η
ΓΣΕΕ κάνοντας κάθε δύο χρόνια µια διαπραγµάτευση για το συνολικό θέµα
και εκείνη λαµβάνει υπόψη της και εµείς, ότι µετά έπεται το επόµενο κύµα των
άλλων διαπραγµατεύσεων.
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Αυτό πράγµατι, είναι ένα θέµα που ενδιαφέρει να σκεφτούµε αν
υπάρχουν τρόποι να το κάνουµε καλύτερα, να είµαστε πιο συνολικοί και πιο
αντικειµενικοί στην αντιµετώπισή του. ∆ιότι και όταν µιλάµε για ένα κόστος,
µια συµφωνία δηλαδή που συµφωνεί ένα συγκεκριµένο ποσοστό αυξήσεων,
είναι δεδοµένο ότι µετά µ’ αυτές που έπονται, αυτό το κόστος αυξάνει, κατά
κάποιο ποσοστό, κάτι που συνήθως το ξεχνάµε.
Χ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ (Αντιπρόεδρος ΣΕΒ): Για το θέµα της παρατάσεως του
επαγγελµατικού βίου που λέγατε, αυτό πέφτει κάτω από τη οµπρέλα του
ασφαλιστικού. Το ασφαλιστικό είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο θέµα, έχει πάρα
πολλές παραµέτρους, το να αποµονώνει κανένας µία παράµετρο από τις
δεκάδες που υπάρχουν για να καθορίσουν το πρόβληµα, δεν έχει νόηµα. Και
πολύ περισσότερο δεν έχει νόηµα όταν δεν έχει πραγµατοποιηθεί η βασική
µελέτη, η αναλογιστική ας το πούµε µελέτη του συνολικού συστήµατος για να
µπορούµε πάνω εκεί να κάνουµε υπολογισµούς, όχι εµείς, αλλά οι
τεχνοκράτες δηλαδή που θα κάνουν υπολογισµούς τι σηµαίνει το ένα ή το
άλλο µέτρο.
Εποµένως περιµένουµε και εµείς και όλοι νοµίζω οι κοινωνικοί
φορείς να προχωρήσει το θέµα της µελέτης των στοιχείων για το συνολικό
ασφαλιστικό σύστηµα και από εκεί και πέρα να υπάρξουν κάποιες
τοποθετήσεις από όλους τους φορείς, κυρίως βέβαια από τους πολιτικούς
που έχουν την πρωτοβουλία σ’ αυτή την περίπτωση για να αξιολογηθούν
ανάλογα.
Από την άλλη µεριά υπάρχουν ορισµένα στοιχεία τα οποία µας
ενδιαφέρουν και σήµερα, δηλαδή µπορούµε ίσως να πούµε ένα –δυο
πράγµατα, χωρίς κατ’ ανάγκη να περιµένουµε τη µελέτη, τα οποία δεν είναι
είναι η καρδιά του προβλήµατος που είναι το αναλογιστικό έλλειµµα, που θα
υπάρξει, ξέρω εγώ, µετά από µια γενιά και τι αντέχει αυτό ή όχι, αλλά είναι
πράγµατα σηµερινά που µπορούµε να τα αντιµετωπίσουµε.
Τέτοιου είδους πράγµατα είναι ίσως δύο ή τρία θέµατα. Ένα απ’
αυτά είναι η αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης στους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, όπως αυτοί είναι στηµένοι σήµερα.
Όλοι νοµίζω ξέρετε, δεν θα πούµε κάτι καινούργιο, ότι υπάρχουν
πολλά περιθώρια βελτίωσης. Για µας τους επιχειρηµατίες που είµαστε
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συνηθισµένοι να βλέπουµε νούµερα, το πρώτο που βλέπουµε είναι ότι δεν
υπάρχουν Ισολογισµοί, δεν υπάρχουν Αποτελέσµατα επίκαιρα κλπ. για να
µπορούµε να µετρήσουµε τι γίνεται, για να µην πάµε σε άλλα πράγµατα.
Είναι βέβαιον ότι οι εργαζόµενοι στους οποίους απευθύνεται και
οι συνταξιούχοι δεν εξυπηρετούνται, στο βαθµό που εµείς οι εργοδότες θα
θέλαµε να εξυπηρετούνται για να µπορούν να νιώθουν ασφάλεια, να έχουν
δηλαδή την αποτελεσµατικότητα αυτά τα πράγµατα στο επίπεδο των
εισφορών που δίδονται.
Εποµένως εκεί υπάρχει πολύ δουλειά να γίνει, ανεξάρτητα από
το γενικό ασφαλιστικό πρόβληµα. Το δεύτερο θέµα είναι, πώς ο κορµός της
κυρίας ασφάλισης, ο πρώτος πυλώνας αν το πούµε µε τους όρους της
Κοινοτικής νοµοθεσίας, µπορεί να συµπληρωθεί στο µέλλον µε προοπτική
µιας γενιάς και από άλλους πυλώνες. Ένα παράδειγµα είναι τα επαγγελµατικά
Ταµεία τα οποία ήδη έχουν νοµοθετηθεί. Ξεκίνησε λίγο µια προσπάθεια να
στηθούν τέτοια επαγγελµατικά ταµεία.
Εµάς θα µας ενδιέφερε πιστεύω και όταν λέω εµάς, εννοώ
όλους τους κοινωνικούς εταίρους, να προωθηθεί αυτός ο πυλώνας, ούτως
ώστε να συµπληρώσει το δείκτη ασφαλείας που δίνει το σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης.
Άλλα πράγµατα που θα µπορούσε να πει κανένας. Εµάς µας
απασχολούν κατά καιρούς και ορισµένες πολύ εµφανείς καταχρήσεις
προνοµίων, που µπορεί να έχουν κάποια ιστορική προέλευση, αλλά νοµίζω
ότι κάτω από το σηµερινό σύστηµα ίσως να πρέπει µερικά απ’ αυτά να
αναθεωρηθούν. Αυτό είναι όµως µια περιπτωσιολογία, όπου δεν έχουµε αυτή
τη στιγµή κάνει µελέτες σε βάθος γι’ αυτό το πράγµα, αλλά πιστεύω ότι είναι
µια κατεύθυνση που πρέπει να εξεταστεί, σαν θέµα αρχής, δηλαδή
περισσότερο και ανεξάρτητα από τα νούµερα τα οποία θα προκύψουν και τις
οικονοµικές δυνατότητες του συστήµατος, όπως θα βγουν από τη γενική
αναλογιστική µελέτη που πρόκειται να γίνει.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Κυριαζή ήθελα να σας ρωτήσω, αν σ’ αυτό που
λέτε, το θέµα του δεύτερου πυλώνα, που αντιλαµβάνοµαι ότι σας ενδιαφέρει
και όχι µόνο εσάς, έχει τεθεί και από τους φορείς της ιδιωτικής ασφαλιστικής
αγοράς κλπ. κλπ.
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Χ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ: Αυτός είναι ο τρίτος πυλώνας.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όχι και τα επαγγελµατικά ταµεία έχουν τεθεί ως θέµα,
έχουν µπει ως θέµα στο τραπέζι. Ήθελα να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε από τη
µεριά της Κυβέρνησης, υπάρχει κινητικότητα και ενδιαφέρον για να αλλάξουν
κάποια σηµεία του νόµου, ο οποίος κατά κοινή οµολογία δεν προωθεί την
λειτουργία των επαγγελµατικών ταµείων στην Ελλάδα και γενικότερα αν έχετε
εισπράξει από συζητήσεις ή συναντήσεις µε κυβερνητικά στελέχη πρόθεση να
τρέξει ο θεσµός των επαγγελµατικών ταµείων;
Χ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ: ∆εν έχουµε κάνει συζητήσεις, κυρίως γιατί και εµείς οι ίδιοι δεν
έχουµε µελετήσει σε βάθος το θέµα. Απλώς το ανέφερα γιατί είναι ένα ζήτηµα
το οποίο θα µας ενδιέφερε να το προχωρήσουµε µπροστά σε συνεργασία µε
όποιον ενδιαφέρεται και εκείνος.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα δύο ερωτήσεις. Η µία είναι διευκρίνιση
µάλλον. Η πρώτη αφορά την τοποθέτηση του κ. ∆ασκαλόπουλου για την
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και τις Κλαδικές Συµβάσεις, δεν
κατάλαβα, υπονοείτε ότι κάποια από τις δύο διαδικασίες πρέπει να
παραγκωνιστεί, ούτως ώστε να µην καταναλώνεται άσκοπος χρόνος και να
µην αυξάνεται το εργασιακό κόστος; ∆εν κατάλαβα ακριβώς, πάντως κάποια
από τις δύο διαδικασίες απ’ ότι κατάλαβα θέλετε να την παραµερίσετε. Ένα
αυτό. ∆εύτερον, άκουσα χθες τον κ. Αλογοσκούφη να ζητά προκαταβολικά
την µέγιστη κοινωνική συναίνεση για το ασφαλιστικό. Η αντιπολίτευση δεν
θέλει κάποια συζήτηση, τουλάχιστον ανοιχτά τώρα και είναι σαφές ότι όλες
αυτές οι τοποθετήσεις µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι θα ληφθούν κάποια
µέτρα, ενδεχοµένως να είναι σκληρά και γι’ αυτό και ζητά προκαταβολικά η
κυβέρνηση την κοινωνική συναίνεση και η αντιπολίτευση δεν τοποθετείται
γιατί θέλουν να αποφύγουν το πολιτικό κόστος.
Θα ήθελα, λοιπόν, ανεξάρτητα απ’ αυτά τα επιµέρους θέµατα
που αναφέρθηκε ο κ. Κυριαζής πριν, µια επίσηµη τοποθέτηση του ΣΕΒ ως
προς το βασικό πρόβληµα του ασφαλιστικού, που είναι τα οικονοµικά
ελλείµµατα. Ο κ. Αλογοσκούφης έχει πει, ότι δεν µπορούν να καλυφθούν από
τον προϋπολογισµό. Η θέσης αυτή τουλάχιστον είναι σαφής. Παρόµοια θέση
µπορεί να διατυπώσει ο ΣΕΒ; Ευχαριστώ.
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∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, δεν θέλουµε να παραµερίσουµε τίποτα και
είναι προφανές από το γεγονός, ότι είναι πολλά χρόνια τώρα, σχεδόν 20 που
λειτουργούµε και έχουµε πετύχει εργασιακή ειρήνη και συνεννόηση στην
αγορά µε το σύστηµα που υπάρχει, των Συλλογικών Συµβάσεων και των
άλλων. Λέµε απλώς, ότι µακροπρόθεσµα πρέπει, οφείλουµε να σκεφτόµαστε,
δεν ξέρω αν τίποτα απ’ αυτά είναι εφικτό, ότι θα ήταν ωφέλιµο και για τη
διαδικασία και για τους εργαζόµενους και για τις επιχειρήσεις, αυτά τα
πράγµατα να γίνονται πιο συντεταγµένα και οργανωµένα.
Έτσι απλά θα το πω: είναι ένα από τα θέµατα που λέω ότι
µπορεί να µπει σε ένα τέτοιο βήµα συνεργασίας και συζήτησης και που
µπορεί να καταλήξει σε κάποια λύση και µπορεί και όχι.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει µακριά από το µικρόφωνο)
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μα αν είχα κι εγώ κάτι να πω συγκεκριµένο, λέω ότι
είναι

ένα

αντικείµενο

προβληµατισµού

και

να

ψάξουµε

να

βρούµε

εναλλακτικές λύσεις, δηµιουργικοί άνθρωποι που είµαστε.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει µια δεύτερη ερώτηση για τη συναίνεση στο
ασφαλιστικό.
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει πράγµατι µια µεταρρυθµιστική ατολµία σε
όλες τις πολιτικές δυνάµεις και µια µεταρρυθµιστική φοβία σε µεγάλη µερίδα
της κοινής γνώµης. Γι’ αυτό κι εµείς λέµε ότι, παράλληλα µε τις πρωτοβουλίες
της Κυβέρνησης ή των Κοµµάτων, που συνήθως οδηγούν σε αντιδικία,
υπάρχει και η δυναµική της κοινωνικής συναίνεσης από τους ίδιους τους
κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι θέλουν να συζητήσουν, θέλουν να
συνεισφέρουν, θέλουν να δοθούν λύσεις.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση;
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε αυτή η µεταρρυθµιστική ατολµία που
αποδώσατε στις πολιτικές δυνάµεις, προφανώς όµως εκείνοι που έχουν την
ευθύνη που κυβερνούν. Τη βλέπετε πέρα από το θέµα του ασφαλιστικού, σε
ποιους τοµείς εσείς θα θέλατε γρηγορότερη µεταρρυθµιστική προσπάθεια;
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αφορά ευρύτερα το θέµα του πως βλέπουµε το
µέλλον µας. Εµείς, στις επιχειρήσεις έχουµε µάθει να το βλέπουµε σαν
δηµιουργική πρόκληση. Στο ευρύτερο σύστηµα δεν είναι τόσο εύκολο αυτό.
Τείνουµε συχνά να βλέπουµε σαν προκαταβολική απειλή τις αλλαγές που
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χρειάζονται. Πρέπει να κοιτάµε µπροστά και να είµαστε πιο τολµηροί γενικά,
προσπαθώντας

να

φέρουµε

αποτελέσµατα

κινητοποιώντας

και

προετοιµάζοντας τις κοινωνικές δυνάµεις. Πρέπει να αντιµετωπίσουµε τις
προκλήσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
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