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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος για την Οικονοµία στην
εκποµπή «Εδώ και Τώρα» µε τους Γιώργο Κύρτσο και Ρίτσα Μπιζόγλη:
∆ηµήτρης
Σας βλέπουµε πιο ριζοσπαστικό τον τελευταίο καιρό, µήπως
∆ασκαλόπουλος: µας βγαίνετε από τα αριστερά;
(Πρ. ΣΕΒ)
«Μήπως απλώς παρατηρώ αυτό που παρατηρείτε και εσείς που
συµβαίνει στην παγκόσµια Οικονοµία;
Έχουµε καταλάβει ότι προέρχεται από το γεγονός ότι φύγαµε από
την πραγµατική οικονοµία του µόχθου, της δουλειάς, του ιδρώτα,
-αυτού που µας έµαθαν οι πατεράδες µας- και µε τον όρο αγορά
εννοούµε µόνο την αγορά χρηµάτων και όχι τον χώρο της
παραγωγής αγαθών υπηρεσιών και µε τον όρο περιουσία
φτάσαµε να εννοούµε µόνο την λογιστική αποτίµηση διαφόρων
χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και όχι πια την αξία που
χρειάζεται µε δουλειά και µε σύνεση».
Για την επιστολή που είχε στείλει στον κ. Αλογοσκούφη τον
Οκτώβρη για τα µέτρα για την Οικονοµία που είναι
απαραίτητα:
«Πάντως κάτι έγινε. Ας είµαστε ικανοποιηµένοι µε αυτό. Οι
τράπεζες ανακοίνωσαν ότι θα συµµετάσχουν σε αυτό το
πρόγραµµα που είναι απαραίτητο σαν πρώτο βήµα για την
επαναφορά της κανονικότητας στις αγορές και θα βοηθήσει πολύ.
∆εν αρκούν όµως αυτά τα µέτρα, έχουµε µια µεγάλη κρίση».
Ποια είναι τα πρόσθετα µέτρα που χρειάζονται για να
δηµιουργηθεί µια νέα δυναµική;
«Είµαστε στην ΕΕ ευτυχώς και παίρνουµε παραδείγµατα από εκεί
και ερεθίσµατα. Αυτό που χρειάζεται να συνειδητοποιήσουµε
είναι ότι στη δική µας χώρα πέρα από αυτή την παγκόσµια κρίση
είχαµε και τη δική µας κρίση που υπέβοσκε από πριν. Όλες αυτές
οι µεταρρυθµίσεις που έλεγαν ότι θα γίνουν, όλα αυτά τα
στοιχεία προόδου για µια αποδοτική κοινωνία, για ένα υγιές
επιχειρηµατικό περιβάλλον, όλα αυτά για κάποιους λόγους τα
αναβάλλαµε. ∆εν έχουµε πια τη δυνατότητα να τα αναβάλλουµε.
Αυτή η κρίση ανέδειξε ακόµα περισσότερο τις χρόνιες
παθογένειες που έχουµε εδώ και τις υστερήσεις µας».
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Για την πράσινη ανάπτυξη:
«Η επόµενη ευκαιρία για παγκόσµια ανάπτυξη είναι η πράσινη
ανάπτυξη και τα προϊόντα που χρειαζόµαστε για να λύσουµε τα
προβλήµατα του περιβάλλοντος».
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