ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΓΣΕΕ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του
ΣΕΒ

Αθήνα 13/05/2008

Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης,
Κύριοι Υπουργοί,
Κύριοι ∆ιοικητές Τραπεζών , ∆ηµοσίων Οργανισµών και
Επιχειρήσεων,
Κύριε Πρόεδρε και µέλη του ∆.Σ. του ΣΕΒ,
Κυρίες και κύριοι,
1. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και την ∆ιοίκηση του
ΣΕΒ για την πρόσκληση να απευθύνουµε χαιρετισµό στην
Ανοικτή Συνεδρίαση της Ετήσιας Συνέλευσης των µελών του
ΣΕΒ
2. Είναι πλέον κοινή η διαπίστωση ότι το 2008 στην χώρα µας οι
επιχειρήσεις

δραστηριοποιούνται κάτω από την κρίση των

διεθνών χρηµατοπιστωτικών αγορών και την πιθανότητα να
εισέλθει η αµερικάνικη οικονοµία σε ύφεση, ως αποτέλεσµα
κυρίως

των

συνδυασµένων

ελλειµµάτων,

εµπορικού

και

δηµοσιονοµικού. Θεωρώ ότι διπλό είναι και το έλλειµµα που
χαρακτηρίζει και την εγχώρια επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Έλλειµµα

στρατηγικού

επιχειρηµατικότητας

που

σχεδιασµού
οδηγεί

σε

της

κοντόφθαλµες

πρακτικές κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Έλλειµµα

αίσθησης

δηµοσίου

συµφέροντος

που

εκτείνεται και στις δηµόσιες πολιτικές που σχετίζονται
µε την επιχειρηµατικότητα.

Οι εξελίξεις στην ακρίβεια και στον πληθωρισµό και η αύξηση
του δανεισµού των νοικοκυριών ( 24% το 2007 σε σχέση µε
το 2006 ) δηµιουργούν συνθήκες µείωσης της αγοραστικής
δύναµης των καταναλωτών και επιδείνωσης των προσδοκιών
ζήτησης στην ελληνική οικονοµία. Μας ανησυχούν ιδιαιτέρως
οι εξελίξεις στην απασχόληση µε την συνεχή αύξηση των
ευελιξιών στην µισθωτή εργασία και στην απορύθµιση της
αγοράς εργασίας.
3. Η γνώµη µας συµπυκνώνεται στην διαπίστωση ότι η πορεία της
ελληνικής οικονοµίας χαρακτηρίζεται από την εγκατάλειψη
κάθε αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής (χαρακτηριστική
περίπτωση το Ασφαλιστικό) καθώς και από την προσήλωση της
στην διαχείριση των δηµοσίων ελλειµµάτων και της σκληρής
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, προκειµένου να επιτευχθούν από
το 2010 ισοσκελισµένοι προϋπολογισµοί.
Αντί το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών να «χτίσει» τον
προϋπολογισµό µε την υπόθεση των 80$/βαρέλι όφειλε να
επιτυγχάνει τον ενεργειακό µετασχηµατισµό της οικονοµίας
από µια ανοικονόµητη οικονοµία πετρελαίου σε µια οικονοµία
ανανεώσιµης ενέργειας, σε µια «πράσινη» οικονοµία. ∆εν το
έπραξε.
Μήπως, όµως, παρενέβη ρυθµιστικά στις αγορές των ∆ΕΚΟ
µέσω της άσκησης µιας κοινωνικά σώφρονος και οικονοµικά
ανταγωνιστικής τιµολογιακής πολιτικής; ∆εν το έπραξε αλλά

αναλώθηκε στην εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Μήπως,
θα µειωθεί η φορολογία; Η φορολογία µειώθηκε µόνο για τις
επιχειρήσεις και ύστερα απ’ αυτή ακολουθεί η συνεχής αύξηση
των έµµεσων φόρων. Υπενθυµίζω ότι η αύξηση των επιτοκίων
θα επιβάλλει σχεδόν αυτόµατα την αύξηση της φορολογίας για
την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους. Μήπως, η κυβέρνηση
σχεδιάζει τη λήψη µέτρων για την έκτακτη στήριξη των
χαµηλών εισοδηµάτων; ∆υστυχώς όχι.
4. Η αποτροπή επιδείνωσης της αναπτυξιακής και κοινωνικής
κατάστασης της ελληνικής οικονοµίας προϋποθέτει να δοθεί
µεγαλύτερη

έµφαση

στην

ανάπτυξη

που

βασίζεται

στην

αύξηση της παραγωγικότητας. Υπογραµµίζουµε όµως ότι η
ανάπτυξη που βασίζεται στην ενίσχυση της ζήτησης αλλά δεν
συνοδεύεται από αύξηση της παραγωγικότητας, µε καινοτοµία,
έρευνα

και

περιορισµούς

νέα
και

τεχνολογία
δεν

διακρίνεται

µπορεί

να

από

σοβαρούς

αναµένεται

ότι

θα

προστατεύσει την ελληνική οικονοµία από τις επιπτώσεις µιας
ενδεχόµενης ύφεσης του ρυθµού ανάπτυξης

σε διεθνές

επίπεδο.
5. Η

ανάπτυξη

δηµόσιων

παραγωγικότητα

µπορεί

πολιτικών
να

που

προφυλάξει

οικονοµία από εξωγενείς διαταραχές.

βελτιώνουν

την

καλύτερα

την

Η άσκηση δηµόσιων

πολιτικών αναδιάρθρωσης των αγορών και ενίσχυσης των
συνθηκών ανταγωνισµού σε βάρος των ολιγοπωλιακών και

απολυταρχικών συµπεριφορών των επιχειρήσεων αποτρέπουν
αποτελεσµατικά

την αισχροκέρδεια και την υπερ-κερδοφορία

που συντηρούν τον πληθωρισµό κερδών που κυριαρχεί στην
χώρα µας.
6. Όµως

για

την

αποτελεσµατική

καταπολέµηση

των

πληθωριστικών πιέσεων και της ακρίβειας δεν αρκούν µέτρα
εποπτείας της αγοράς και των επιχειρήσεων που έχουν
εξαγγελθεί από το αρµόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης. Απαιτούνται
σοβαρές παρεµβάσεις στην διάρθρωση των αγορών. Σε όσες
αγορές ορισµένες επιχειρήσεις κατέχουν δεσπόζουσα θέση
(ολιγοπώλια),
µεγαλύτερη

η
από

επιτάχυνση
ότι

σε

του

πληθωρισµού

εκείνες

που

είναι

λειτουργούν

ανταγωνιστικά.
Απαιτείται

λοιπόν

να

µελετηθεί

άµεσα

και

σε

βάθος

η

διάρθρωση των αγορών και να υλοποιηθεί µια συστηµατική και
µακρόπνοη πολιτική για την αναδιάρθρωσή τους και την
ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισµού.
7. Όµως µία µακρόπνοη πολιτική αναδιάρθρωσης των αγορών και
ενίσχυσης των συνθηκών ανταγωνισµού, δεν συνάδει µε την
ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης των επιχειρήσεων και µε τη
δηµιουργία

ολιγοπωλιακών

συνθηκών

διαµέσου

των

πολιτικών ιδιωτικοποίησης των δηµοσίων επιχειρήσεων. Και
αυτό γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις στερούν, εκτός των άλλων, την
ελληνική οικονοµία ακόµα περισσότερο από την ανάληψη νέων

αναπτυξιακών
επιχειρήσεων

πολιτικών
δηµοσίου

προώθησης
συµφέροντος

του
και

µοντέλου

διαρθρωτικής

ανταγωνιστικότητας που απαιτεί το αναπτυξιακό µέλλον και η
κοινωνική συνοχή στη χώρα µας. Επί παράδειγµα η εκποίηση
του ΟΤΕ µε την παραχώρηση του management αποτελεί την
πλέον

χαρακτηριστική

καταστροφική

επιλογή

για

τα

συµφέροντα της χώρας και της οικονοµίας.
8. Οι παρατηρούµενες αυτές αντιφάσεις στην εφαρµοζόµενη
οικονοµική πολιτική έχουν καταστήσει την ελληνική οικονοµία
ως τη πιο αδύναµη οικονοµία της ευρωζώνης µε αρνητικά
αποτελέσµατα για τον κόσµο της µισθωτής εργασίας. Ιδιαίτερα
στις

σηµερινές

συνθήκες

της

οικονοµικής

και

πολιτικής

αβεβαιότητας για την αποτροπή αυτής της τάσης απαιτείται η
διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης και πρότασης
αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία θα αντιµετωπίσει δυναµικά τα
προβλήµατα της καινοτοµίας, των επενδύσεων, της ποιότητας ,
των

εργασιακών

σχέσεων

και

της

αναδιανοµής

του

εισοδήµατος τόσο στην σφαίρα της παραγωγής , όσο και στην
σφαίρα της κυκλοφορίας.
Κυρίες και Κύριοι,
9. ∆ράττοµαι της ευκαιρίας της παρουσίας του Προέδρου της
Κυβέρνησης και ελπίζω να µη θεωρηθεί κατάχρηση της
φιλοξενίας σας για να αναφερθώ σ’ ένα ζήτηµα εργασιακό που

στον πυρήνα του είναι πρόβληµα δηµοκρατίας και λειτουργίας
των θεσµών.
Αναφέροµαι στις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και στις
ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Χρόνια τώρα, αλλά και πρόσφατα η ΓΣΕΕ και ΣΕΒ µε τη
σύναψη ΕΓΣΣΕ δίνουν περιεχόµενο και στη διαπραγµάτευση
και στην κοινωνική συνεννόηση.
Επίλεκτα µέλη του Συνδέσµου σας όµως, όπως είναι οι
Τράπεζες, αρνούνται να δώσουν εξουσιοδοτήσεις για την
έναρξη διαπραγµατεύσεων για Συλλογική Σύµβαση µε την
ΟΤΟΕ.
Αµφισβητούν δηλαδή το θεσµικό πλαίσιο των ελεύθερων
διαπραγµατεύσεων, ανοίγοντας συνολικά ένα επικίνδυνο για
τους θεσµούς αλλά και για την Ευρωπαϊκή πρακτική, ζήτηµα.
Η στάση των Τραπεζών δεν γίνεται αποδεκτή ιδιαίτερα µάλιστα
όταν η άρνηση προέρχεται από το κρίσιµο µέγεθος που δίνει το
ποσοστό

διαπραγµατευτικής

ικανότητας

που

προβλέπει

ο

Νόµος. Και το κρίσιµο αυτό µέγεθος συµπυκνώνεται σε
Τράπεζες που η πολιτεία επέλεξε τη διοίκησή τους.
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ να επιληφθείτε και προσωπικά αυτού του θέµατος.
10. Καλή επιτυχία στις εργασίες της ετήσιας Συνέλευσής σας

Ευχαριστώ πολύ.

