Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2008

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην εκποµπή 09:00-11:00 µε τον Γιώργο Σταµατόπουλο
9 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (πρόεδρος ΣΕΒ)
Αποσπάσµατα της συνέντευξης:
(Ασφαλιστικό)
<<Νοµίζω η αντίδραση που υπάρχει σήµερα είναι εύλογη γιατί δεν υπάρχει
η σιγουριά ότι λύνουµε το θέµα σε µόνιµη βάση και υπάρχει η ανησυχία ακριβώς
αυτή, ότι δεν έχουµε απαντήσει τα µεγάλα ερωτήµατα.>>
Συµµερίζεστε την αισιοδοξία της αρµόδιας υπουργού, έτσι όπως διατυπώθηκε, ότι
θα είναι µια λύση για δεκαετίες, κύριε ∆ασκαλόπουλε;
<<Συµµερίζοµαι απλώς την άποψη ότι από κάπου πρέπει να ξεκινήσουµε και
την πεποίθηση ότι πρέπει να συνεχίσουµε να συζητάµε και να παίρνουµε
αποφάσεις.>>
Τα συνδικάτα εµφανίζουν τους εργοδότες να πιέζουν για αύξηση του αριθµού του
µίνιµουµ των απολύσεων. Ισχύει αυτό;
<<Κατηγορηµατικά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καµία τέτοια επιθυµία ή
θέληση ή αίτηµα από την πλευρά των εργοδοτικών οργανώσεων. Και να το πω απλά,
δεν χαίρεται κανένας επιχειρηµατίας να απολύει, για τον απλό λόγο ότι όταν
χρειαστεί να απολύσει σηµαίνει ότι οι δουλειές του δεν πάνε καλά και όταν οι
δουλειές δεν πάνε καλά δεν είναι λύση οι απολύσεις.>>
(Εκλογές)
<<Οι εκλογικοί κύκλοι ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν αποσυνδεθεί από
την οικονοµία. Η οικονοµία έχει να αντιµετωπίσει τον παγκόσµιο ανταγωνισµό, έχει
να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της ανάπτυξής της, της εξωστρέφειας. Αυτές είναι
πολύ πιεστικές οι ανάγκες και είναι αυτό στο οποίο είναι αφοσιωµένες οι
επιχειρήσεις, εργαζόµενοι και εργοδότες µαζί κι έχουν αποσυνδεθεί από τον
εκλογικό κύκλο.>>
(ΟΤΕ)
<<Πιστεύω ότι αντιµετωπίζουµε τις δυσκολίες που έχει ακόµα η µετάβασή
µας στην ελεύθερη οικονοµία απ’ την οποία απλώς πρέπει να συνειδητοποιήσουµε
ότι σαν καταναλωτές και σαν πολίτες έχουµε ήδη πάρα πολλά οφέλη. Ας µην έχουµε
αντιδράσεις παλαιού τύπου, πρέπει να βάλουµε µπροστά τις ανάγκες µας και τις

απαιτήσεις µας που έχουµε σαν καταναλωτές για καλύτερα προϊόντα. Αυτό γίνεται
µέσα από τον ανταγωνισµό, από την ελεύθερη αγορά και εκεί πρέπει να
προχωρήσουµε σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας.>>
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