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Το σκάνδαλο της Siemens µονοπωλεί την πολιτική σκηνή και φέρνει
επικίνδυνους κλυδωνισµούς στα δύο µεγάλα κόµµατα. Πώς εκτιµάτε ότι
επηρεάζει την οικονοµία και τις σχέσεις κράτους – επιχειρηµατιών;
Ευτυχώς, η πολιτική δεν έχει για την πραγµατική οικονοµία τη σηµασία που
είχε άλλοτε. Η σύγχρονη και δυναµική ιδιωτική οικονοµία έχει µάθει να
διοχετεύει πόρους σε επενδύσεις ανταγωνιστικής προσαρµογής και να
αναλαµβάνει ουσιαστική κοινωνική ευθύνη. Όποιοι επιµένουν σε πρακτικές
κρατικοδίαιτου παρασιτισµού είναι εκτός εποχής και µοιραία θα µείνουν εκτός
τροχιάς. Το σκάνδαλο Siemens είναι σκάνδαλο µαύρου πολιτικού χρήµατος
και σαν τέτοιο στιγµατίζει τη λειτουργία του Κράτους, την ποιότητα του
πολιτικού συστήµατος, την ουσία της µεταπολιτευτικής µας δηµοκρατίας. ∆εν
πρέπει λοιπόν µόνο να διαλευκανθεί δικαστικά, αλλά και να απαντηθεί
πολιτικά.
Αρκετές φορές σας καταλογίζουν ότι ο λόγος σας είναι υπέρ το δέον
«πολιτικός», ορισµένοι µάλιστα µιλούν ακόµα και για «κόµµα
επιχειρηµατιών».
Ίσως βολεύει κάποιους να βλέπουν τον ΣΕΒ ως µια συντεχνιακή κάστα
προνοµιακών συµφερόντων, αποκοµµένη από τις ανάγκες και τους
προβληµατισµούς του κοινωνικού συνόλου.
Αλλά δεν είµαστε αυτό!
Αποτελούµε οργανικό κοµµάτι των πιο ανήσυχων και δηµιουργικών δυνάµεων
της χώρας –κι έχουµε όχι απλώς θεσµικό δικαίωµα, αλλά χρέος και ευθύνη να
παρεµβαίνουµε µε καθαρή φωνή στα ζωτικά ζητήµατα που αφορούν την
οικονοµία, την κοινωνία, το µέλλον. Τα περί «κόµµατος επιχειρηµατιών» είναι
αποκύηµα των αντανακλαστικών όσων βλέπουν τα πάντα υπό το πρίσµα της
κοµµατοκρατίας.
Ο επιχειρηµατικός κόσµος αποτελεί µια δυναµική
πραγµατικότητα, µία πλατιά κοινότητα της γνώσης και της άµιλλας που ούτε
χρειάζεται ούτε διεκδικεί κοµµατική ταυτότητα. Είναι, όµως, δυνατό να µην
έχει φωνή και ρόλο; Είναι σαν να λέµε ότι δεν πρέπει να έχει κοινωνική
συνείδηση ή ότι η πορεία του τόπου δεν την αφορά!
Πιστεύετε ότι οι υπάρχοντες πολιτικοί σχηµατισµοί µπορούν να δώσουν
λύση στα σύγχρονα προβλήµατα ή ζούµε το τέλος του κύκλου της
µεταπολίτευσης, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για το παραδοσιακό πολιτικό
σκηνικό;
Και ο δικοµµατισµός και η µεταπολιτευτική παρακαταθήκη βρίσκονται έκδηλα
σε βαθιά δοµική κρίση. Ο πολίτης «εισπράττει» από τη λειτουργία του
πολιτικού
συστήµατος
τις
παθογένειες
του:
αδιαφάνεια,
αναποτελεσµατικότητα, διαφθορά, κοµµατικοκρατία, συντεχνιασµός. Κανείς
δεν µιλά πια στην καρδιά των πολιτών –και στην καρδιά των προβληµάτων.
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Αυτή είναι η ουσία της κρίσης. Ο κόσµος νιώθει την ανάγκη αλλαγής –αλλά ο
πολιτικός κόσµος δεν τον πείθει ότι θέλει ή µπορεί να την επιφέρει. Θεωρώ,
ωστόσο, παρακµιακό σύµπτωµα µία κοινωνία να επαφίεται ολοκληρωτικά στα
κόµµατα. Από πλευράς µου, προσβλέπω σε µία συµµαχία προόδου µέσα
από την ίδια την κοινωνία. Με όρους κοινωνικούς και όχι κοµµατικούς.
Προσβλέπω στη σύµπραξη και τις κοινές πρωτοβουλίες των κοινωνικών
εταίρων σαν βάση για µία ευρύτερη κοινωνική συναίνεση που τα κόµµατα
σήµερα δεν µπορούν να επιτύχουν και την οποία δεν θα µπορούν να
αγνοήσουν.
Ο επιχειρηµατικός κόσµος ανησυχεί για το ενδεχόµενο πρόωρων
εκλογών, που µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την οικονοµία ιδιαίτερα
την περίοδο της διεθνούς κρίσης που χρειάζεται πολιτική βούληση για
τη λήψη µέτρων;
∆εν απαιτείται επίσπευση των εκλογών, αλλά επίσπευση των αναγκαίων
αποφάσεων και δράσεων για να ανταπεξέλθει ο τόπος στις αλυσιδωτές
συνέπειες της εντεινόµενης διεθνούς κρίσης.
Με την εκλογολογία
ανακυκλώνουµε τα αδιέξοδα, µεταθέτοντάς τα µεταφυσικά στις κάλπες –ενώ
υπάρχει νωπή λαϊκή εντολή. Γιατί επιµένουµε να την αγνοούµε;
Πολλοί µίλησαν για ρήγµα στους κόλπους του ΣΕΒ µετά την απόφαση
της Marfin Investments Group να αποσύρει όλες τις εταιρείες του οµίλου
από τον Σύνδεσµο. Πώς αντιµετωπίζετε την κατάσταση και την κριτική
στο θέµα αυτό;
Υπάρχει θέµα «εµβάθυνσης» του ΣΕΒ µετά τη
«διεύρυνση»;
∆ύο εταιρείες της MIG έπαψαν να είναι µέλη µας. ∆ικαίωµά τους. Μέσα στο
τελευταίο µόνο 12µηνο, ο Σύνδεσµος απέκτησε 70 και πλέον νέα µέλη –
µεταξύ των οποίων µερικές από τις πιο ισχυρές επιχειρηµατικές µονάδες όλου
του παραγωγικού φάσµατος. Ο ΣΕΒ διευρύνεται συνεχώς ως προς τον
αριθµό των µελών και την αντιπροσωπευτικότητά του και «εµβαθύνεται» ως
προς την ποιότητα του λόγου και των πρωτοβουλιών του. Κι αυτό συµβαίνει
διότι όλα τα µέλη µας ενστερνίζονται συνειδητά όχι απλώς ένα Καταστατικό,
αλλά ένα ξεκάθαρο σύνολο αρχών, αντιλήψεων και ιδεών –στο πλαίσιο του
οποίου ουδείς διανοείται ότι ο ΣΕΒ µπορεί να λειτουργήσει ως εκφραστής ή
συνήγορος των ειδικών συµφερόντων κάθε µέλους.
Πώς είναι σήµερα οι σχέσεις σας µε τον κ. Ανδρέα Βγενόπουλο,
αντιπρόεδρο της ΜΙG;
∆εν είναι σχέσεις αντιπαλότητας, αν αυτό υπονοείτε. Προσωπικά, δεν έχω
τίποτα να χωρίσω µε τον Ανδρέα Βγενόπουλο. Άλλωστε, σήµερα πια τα πεδία
δράσης µας δεν έχουν κανένα κοινό σηµείο. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το ότι
γνωριζόµαστε κοντά 20 χρόνια.
Η κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι φταίνε οι επιχειρήσεις και τα
υπερκέρδη για την ακρίβεια. Εσείς τι απαντάτε;
Η διαρκής αναζήτηση εξιλαστήριου θύµατος στους «κερδοσκόπους» της
επιχειρηµατικής δράσης, δεν µπορεί να αποτελεί µόνιµο άλλοθι της πολιτικής
αβελτηρίας ή ανεπάρκειας. Και ο επιχειρηµατικός κόσµος υφίσταται τις
συνέπειες της κρίσης. Ήδη, απειλούνται σοβαρά πάνω από 100.000
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που δεν έχουν τη δυνατότητα να αντέξουν το
αυξηµένο κόστος ή να αντιµετωπίσουν τη µείωση της ζήτησης. Παρά ταύτα,
όσες µεγάλες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα, στρατεύτηκαν µε αίσθηµα
κοινωνικής ευθύνης στη µάχη κατά της ακρίβειας, απορροφώντας µέρος του
αυξηµένου κόστους και συγκρατώντας τις τιµές τους. Αντίθετα, το πανταχού
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παρόν Κράτος συντηρεί τον φαύλο κύκλο της αδιάφανης και σπάταλης
διαχείρισης, της συσσώρευσης ελλειµµάτων, της επαχθούς φορολόγησης, της
παροχής ακριβών και υποβαθµισµένων υπηρεσιών. Πάνω από τα µισά
χρήµατα που βγαίνουν κάθε µήνα από τον οικογενειακό προϋπολογισµό πάνε
σε λογαριασµούς του Κράτους και υπόκεινται σε πληθωριστικές στρεβλώσεις
που προκαλεί η παρέµβαση του Κράτους.
Πώς είναι αλήθεια οι σχέσεις σας µε την κυβέρνηση, καθώς η κριτική
που ασκείτε φαίνεται ότι προκαλεί δυσαρέσκεια σε αρκετά κυβερνητικά
στελέχη;
Οι θέσεις που διατυπώνω δεν είναι ούτε αντικυβερνητικές ούτε
φιλοκυβερνητικές, δεν έχουν κοµµατικό χρώµα ούτε σκοπιµότητα.
Καυτηριάζουµε χρόνιες παθογένειες που ξεπερνούν την όποια κυβέρνηση,
εκφράζοντας µια συγκεκριµένη βούληση για την πορεία και το µέλλον του
τόπου. Ο ΣΕΒ θέλει να είναι χρήσιµος, όντας ουσιαστικός. Και νοµίζω ότι
αυτό σταδιακά γίνεται κατανοητό και στην κυβέρνηση και στην κοινή γνώµη.
Έχουµε άλλωστε ένα ατράνταχτο επιχείρηµα: τη συνέπεια στις θέσεις που
εκφράζουµε –είτε συνοµιλώντας µε την κυβέρνηση είτε µε τη ΓΣΕΕ.
Θα διεκδικούσατε και τρίτη θητεία στον ΣΕΒ ή πιστεύετε ότι οι στόχοι
που έχετε θέσει µπορούν να ολοκληρωθούν στη διετία αυτή;
Βρίσκοµαι ακόµη στην αρχή της δεύτερης θητείας µου, άρα είναι πρόωρο να
µιλάµε για µια ενδεχόµενη τρίτη. Έχουµε χαράξει µια µακρόπνοη στρατηγική
και υλοποιούµε συγκεκριµένους στόχους, που αναφέρονται στη φυσιογνωµία,
την παρέµβαση και την προοπτική του ΣΕΒ σε µια εποχή ραγδαίων αλλαγών
και ανακατατάξεων. Η παραµονή µου στο πηδάλιο του Συνδέσµου θα
εξαρτηθεί από το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των στόχων αυτών –δεν είναι
θέµα προσωπικής φιλοδοξίας.
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