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∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος για το ασφαλιστικό

Για το ασφαλιστικό στην εκποµπή «Ραδιο-φονικά» µε τους Γιώργο Κύρτσο και
Κάτια Μακρή:
∆ηµήτρης
Κάνατε µια πρόταση για παράλληλο διάλογο για το
∆ασκαλόπουλος: Ασφαλιστικό. Τι σας έκανε να διαµορφώσετε αυτή την
(Πρ. ΣΕΒ)
πρόταση
«Εκφράσαµε τη δική µας πεποίθηση ότι αυτό το θέµα είναι
µεγάλο και σηµαντικό για όλους µας και δεν θέλουµε πάλι να
δούµε µια µετάθεση του προβλήµατος ή όλους να πηγαίνουµε
στη λύση του χαµηλότερου βεληνεκούς ή να αναβάλλουµε.
Προτείναµε παράλληλα µε τον πολιτικό διάλογο, που είναι
απαραίτητο να γίνει, να γίνει και ένας διάλογος µεταξύ των
κοινωνικών εταίρων και ταυτόχρονα η δουλειά που θα γίνεται σε
πολιτικό επίπεδο και κοινωνικό, να τροφοδοτήσει µια καλή
απόφαση γιατί το ασφαλιστικό δεν είναι µόνο το φλέγον θέµα
των ηµερών, αλλά το µείζον πρόβληµα των επόµενων γενιών».
Μπορούν οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι να συνεννοηθούν;
«Βεβαίως το πιστεύω. Έχουµε κοινά συµφέροντα. ∆εν έχουµε
αντιπαράθεση και είµαστε εκείνοι που ζούµε κάθε µέρα την
πραγµατικότητα του χώρου της εργασίας, συνεργαζόµαστε και
έχουµε το κοινό ενδιαφέρον να φτιάξουµε ασφαλές περιβάλλον
για τους εργαζόµενους και αυτό είναι που δηµιουργεί την
ανάπτυξη».
Οι εργαζόµενοι όµως δεν θα θέλουν περισσότερα ασφαλιστικά
δικαιώµατα και αυτά θα πρέπει να χρηµατοδοτηθούν µε
επιβάρυνση της εργοδοσίας
«Οι εργαζόµενοι ήδη έχουν πει ότι περισσότερη επιβάρυνση στις
εισφορές και για τους εργοδότες και για τους εργαζόµενους δεν
νοείται. Είµαστε στα υψηλότερα σηµεία της Ευρώπης. Αυτό που
θέλουµε και οι δυο είναι να φτιάξουµε ένα περιβάλλον εργασίας
– το ασφαλιστικό δεν είναι πόση σύνταξη θα πάρουµε, είναι η
ασφάλεια που νιώθει ο εργαζόµενος για να αφιερωθεί στη
δουλειά του κάθε µέρα. Είναι και η καλή συνεργασία µε την
επιχείρηση που δουλεύει».
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Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πως αντέδρασαν στην
πρότασή σας;
«Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ξέρουν ότι αυτός ο τρόπος
µπορεί να είναι πιο αποτελεσµατικός και το πρόσθετο
πλεονέκτηµα µου είναι το σηµαντικό, είναι ότι θα το
αποσυνδέσουµε από τον πολίτικο διάλογο, που πρέπει να γίνει,
αλλά οδηγεί πολλές φορές στην ανάγκη του καθενός µας να πάρει
µια πόζα ή να βρει προσχήµατα για να κάνει ευρύτερη
τοποθέτηση».
Εργαζόµενοι δηλαδή και η εργοδοσία µπορεί να βρουν µια
κοινή πρόταση και έτσι να διευκολύνουν ή να δεσµεύσουν τον
πολιτικό διάλογο;
«Κάποιες κοινές προτάσεις των δυνάµεων της εργασίας, δεν θα
διευκολύνει την πολιτική συζήτηση και την πολιτική απόφαση;».
Θα ήσασταν πρόθυµοι να συµβάλετε στην πάταξη της
εισφοροδιαφυγής σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τοµέα;
«Στο ΣΕΒ έχουµε πάρει πολύ φωναχτά και πού συνεπώς τη θέση
ότι όχι µόνο είµαστε κατά της εισφοροδιαφυγής, αλλά αυτό το
κάνουµε και έµπρακτα. Είµαστε οι πρώτοι που
διαµαρτυρηθήκαµε σε αυτές τις ρυθµίσεις που γίνονται κάθε
τόσο σε αυτούς που χρωστάνε χρήµατα και παίρνουν παράταση
και περισσότερες δόσεις. Αυτό θεωρούµε ότι αναπαράγει αυτή τη
κακή πρακτική. Είναι κακή πρακτική και για την Οικονοµία και
για την αγορά και για τους συνεπείς φορολογούµενους που είναι
οι περισσότεροι».
Για τις µεταρρυθµίσεις
«Σε αυτό τον τόπο κυριαρχεί η µεταρρυθµιστική θεωρία και δεν
υπάρχει µεταρρυθµιστική πράξη. Είχαµε πρόσφατα τις εκλογές,
µια λαϊκή εντολή στην κυβέρνηση, την ανακοίνωση της
κυβέρνησης ενός προγράµµατος και µια δέσµευση να
προχωρήσει στις µεταρρυθµίσεις. Νοµίζω ότι έχουν µια εύλογη
πίστωση χρόνου για να βάλουν σε εφαρµογή το πρόγραµµα τους,
αλλά βεβαίως δεν έχουν πάρα πολύ καιρό. Είµαστε µια κοινωνία
που βρίσκεται στο παγκόσµιο και στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και
όλοι οι εταίροι ή οι ανταγωνιστές µας τρέχουν µε τα χίλια, για
αυτό δεν έχουµε πολύ καιρό».
Έρχονται και µέρες συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Η ΓΣΕΕ
ζητά 8% αύξηση. Τι θεωρείτε εσείς ρεαλιστικό ως αύξηση για
το 2008;
«Έχουµε δείξει τη δυνατότητά µας µαζί µε την ΓΣΕΕ οι
εργοδοτικές οργανώσεις, να λαµβάνουµε υπόψη µας και τις
κοινωνικές ανάγκες των εργαζόµενων και τις πραγµατικότητες
της Οικονοµίας και να καταλήγουµε µέσα από τη συζήτηση σε
µια λύση που ικανοποιεί τους πάντες. Το ίδιο θα κάνουµε και
τώρα. ∆εν έχει ξεκινήσει ο διάλογος, άρα δεν µπορούµε να
µιλήσουµε για αριθµούς, αλλά αυτή η διάθεση έχει αποδώσει στο
παρελθόν και θα αποδώσει ξανά».
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Οι αυξήσεις δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερες από τον
πληθωρισµό;
«∆ε παίρνουµε ποτέ αποφάσεις εν κενώ ούτε δογµατικές.
Λαµβάνουµε υπόψη µας τι συµβαίνει ευρύτερα στην οικονοµία
και από πλευράς εργαζοµένου και από πλευράς συνολικής
οικονοµίας και ανάπτυξης. Το κοινό µας συµφέρον είναι για
όλους να µεγαλώνει η πίτα».
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