Με αφορµή την οµιλία του στη Βουλή στην εκποµπή «Ραδιο-φονικά»µε τους Γιώργο
Κύρτσο και Κάτια Μακρή:
«Είναι καλή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης που καλεί του
∆ηµήτρης
∆ασκαλόπουλος: κοινωνικούς εταίρους να πουν τις απόψεις τους. ∆εν έχει καµία
(Πρ. ΣΕΒ)
προσδοκία να έρθουµε για να την λιβανίσουµε και αυτό δεν είχε
γίνει καµιά φορά και δεν έγινε και χθες. Όλοι θεώρησαν χρήσιµο
να τονίσουν αυτά που δεν γίνονται γιατί τα άλλα που γίνονται, τα
συζητούµε σε άλλα βήµατα».
«Ο ΣΕΒ έχει σταθερές θέσεις και κάνει σταθερές προτάσεις.
∆ώσαµε το περίγραµµα της δικής µας θέσης που λέει ουσιαστικά
ότι εµείς πιστεύουµε ότι η επιδίωξη συναίνεσης δεν πρέπει να
είναι απραξία και πρέπει να µπούµε όλοι µαζί σε ένα συµβούλιο
δηµιουργίας. Αυτή είναι µια βασική θέση. Μια άλλη βασική θέση
είναι ότι εµείς πιστεύουµε ότι η κοινωνία είναι πολύ πιο έτοιµη
από όσο πιστεύουµε να δει αυτές τις αλλαγές και τις
µεταρρυθµίσεις που λέµε και εξαγγέλλουµε κάθε τόσο να
εφαρµόζονται».
Για το καρτέλ του Κράτους:
«Ας µη µείνουµε σε ταµπέλες. Η κυριαρχία του Κράτους στην
Οικονοµία και στην καθηµερινή ζωή είναι κάτι που αγγίζει τον
κάθε πολίτη. Κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί ότι αυτό το πλέγµα
που υπάρχει των δηµοσιών επιχειρήσεων, των εκατοντάδων
επιτροπών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, η
γραφειοκρατία, το πολύπλοκο πλέγµα των νόµων δεν είναι
πράγµατα που εµποδίζουν τον καθένα µας»,
Υπάρχει καµιά βελτίωση σε αυτό;
«Τον κάθε πολίτη να ρωτούσατε θα σας έλεγε ότι δεν βλέπει
πολλά πράγµατα να γίνονται προφανώς βολεύει όλους αυτούς που
είναι µέσα σε αυτό το σύστηµα και σιωπηρά όλοι εκείνοι τελικά
καταφέρνουν να το διατηρούν µεγάλο και κραταιό ακόµα αυτό το
πλέγµα».

Ποια µεταρρύθµιση έπρεπε να γίνει και δεν έγινε;
«Υπάρχουν πολλές µεταρρυθµίσεις πρακτικές, αλλά υπάρχουν
και τα µεγάλα θέµατα που πρέπει να αντιµετωπίζει η κοινωνία ,
που έχουν µπει σε έναν δρόµο, αλλά είναι ένας δρόµος πολλής
συζήτησης και αναβολής. Είναι το θέµα της Παιδείας, το
ασφαλιστικό και η συζήτηση για την Συνταγµατική αναθεώρηση
που θα δώσει την ευκαιρία στην κοινωνία να συζητήσει τα
προβλήµατα που έχει και να δει πως µπορεί να τα λύσει πιο
γρήγορα. Είναι µια θετική πρωτοβουλία».
Πολλοί λένε οι βιοµήχανοι δεν είναι µε το µέρος της κοινωνίας
και του καταναλωτή,
«Για το θέµα του καταναλωτή, δεν είναι νοητό να λέει κανένας
ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι κοντά στους καταναλωτές. Η ύπαρξη
της επιχείρησης εξαρτάται από τη σχέση της µε τον πελάτη της αν
δεν τον φροντίσει εξαφανίστηκε. Ο καταναλωτής είναι πολύ
σκληρός στις επιλογές του. Ο καταναλωτής ψηφίζει κάθε µέρα µε
το ευρώ του. Αν οι πολιτικοί χρειάζονται τις ψήφους των πολιτών
κάθε 4 χρόνια, οι επιχειρήσεις χρειάζονται εκατοµµύρια ψήφους
καθηµερινά».
Μήπως εσείς µιλάτε για καρτέλ του Κράτους και αυτοί µιλούν
για καρτέλ του γάλακτος;
«Μήπως είναι βολικό να γίνεται αυτή η σύνδεση για να µπαίνουν
παράσιτα στη φωνή του ΣΕΒ; Ας ακούσουµε τι προτείνει ο ΣΕΒ
και ας κάνει την κριτική του ο καθένας και ας αφήσουµε το
ψάξιµο για κίνητρα και ερµηνείες προθέσεων».
Η ΓΣΕΕ λέει ότι θέλετε να σας δίνει περισσότερα η
κυβέρνηση και δεν το κάνει και για το λόγο αυτό κάνετε
κριτική στην κυβέρνηση
«Στο σύγχρονο κόσµο τα πράγµατα που ευνοούν τις επιχειρήσεις,
είναι πράγµατα που ευνοούν συνολικά το κοινωνικό σύνολο.
Χωρίς ανάπτυξη και υγιείς επιχειρήσεις δεν έχουµε χρήµατα για
να φροντίσουµε την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή»
Ο κ. Παναγόπουλος λέει ότι τα διανεµόµενα κέρδη δεν θα
έπρεπε να φορολογούνται λιγότερο
«∆ε νοµίζω ότι και ο κ. Παναγόπουλος θα έλεγε ότι πρέπει να
έχουµε περισσότερο φόρο στις επιχειρήσεις. Αυτό που θέλουµε
είναι περισσότερα έσοδα στο Κράτος για να µπορεί και εκείνο να
κάνει τις δικές του δουλείες που είναι η κοινωνική συνοχή και
πρόνοια. Ο περισσότερος φόρος στην επιχείρηση δεν έρχεται από
τον µεγαλύτερο συντελεστή, αλλά από την ανάπτυξη της
Οικονοµίας και των επιχειρήσεων και τότε γεµίζουν τα ταµεία.
Είναι πολλά τα πράγµατα που πρέπει να κάνουµε για την
ανάπτυξη και λέµε ότι και η ευθύνη ηµών των ιδίων, των
δυνάµεων της εργασίας είναι µεγάλη».

Για την κατάσταση στο λιµάνι:
«∆ηµιουργείται µεγάλο πρόβληµα στην αγορά. Από την άλλη
όµως οι µεταρρυθµίσεις που όλοι θέλουµε να δούµε, πρέπει να
περάσουν από κάποιες συγκρούσεις. Όταν οι συγκρούσεις είναι
µεγάλες µε τα συµφέροντα οµάδων και την καθεστηκυία
αντίληψη, δεν υπάρχει και εύκολος τρόπος και καλύτερος τρόπος
για να πετύχουµε αποτέλεσµα ».

