4 Φεβρουαρίου 2009
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΤ
∆ηλώσεις-συνεντεύξεις
Στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ 105,8
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, πρόεδρος του ΣΕΒ:
« ∆εν µπορεί να επιδιώκει κάθε κοινωνική οµάδα τη δική
της διάσωση, γιατί η κρίση πλήττει τους πάντες και η
διέξοδος απ’ αυτή είναι κοινή µας υπόθεση.»
Συνέντευξη στην εκποµπή « Επισηµάνσεις» µε την Πηνελόπη
Γαβρά.
Ακολουθεί απόσπασµα της συνέντευξης:
Τη συνέντευξη αυτή µπορείτε να τη βρείτε και στην
ιστοσελίδα της ΕΡΤ: www.ert.gr
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: « Αύριο, ο κ. Παπαθανασίου παρουσιάζει το
πρόγραµµα σταθερότητας και µια µέρα πριν παρεµβαίνετε και το
χαρακτηρίζετε κουρελόχαρτο. Πιστεύετε, ότι είναι σε λάθος γραµµή η
οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης;»
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: « Η λέξη κουρελόχαρτο, ποτέ δεν
ξεστοµίστηκε από άνθρωπο του ΣΕΒ και δεν ξέρω από πού προέρχεται.
Τέτοια λέξη δεν υπάρχει ποτέ, δεν αρµόζει εξάλλου και σε µας να
χρησιµοποιούµε τέτοιες λέξεις. Αυτή η επιστολή, ήταν µία προσπάθεια
να συνεισφέρουµε µε τις δικές µας απόψεις και τις δικές µας προτάσεις,
για το πώς αυτό το σταθεροποιητικό πρόγραµµα και για χρήση στους
ευρωπαίους εταίρους µας αλλά και για την πραγµατικότητα των
αποφάσεών µας, θα γίνει καλύτερο.»
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: « Πιστεύετε, δηλαδή, ότι υπάρχουν πράγµατα τα
οποία επιδέχονται βελτιώσεων σ’ αυτό το πρόγραµµα σταθερότητας και
τα οποία θα πρέπει η κυβέρνηση να τα δει;»

∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: « ∆εν πρέπει να βλέπουµε σαν φόβητρο, την
επιτήρηση των Βρυξελλών. Έχουµε ανάγκη αυτόν τον καιρό και για
άµεσα µέτρα κοινωνικής στήριξης, αλλά κυρίως για διαρθρωτικές
αλλαγές. Αν υποβληθούν άµεσα και στην ΕΕ και αρχίσουν να
υλοποιούνται άµεσα και αποτελεσµατικά, θα δώσουν στη χώρα µας την
απαραίτητη αξιοπιστία. Αυτό χρειαζόµαστε τώρα και για να πείσουµε
τους ευρωπαίους εταίρους µας, ότι έχουµε ένα πρόγραµµα δεσµευτικό
και θα κάνουµε αυτά που δεν έχουµε κάνει τόσα χρόνια και αυτό θα έχει
ευεργετικές επιπτώσεις στο άλλο µας µεγάλο πρόβληµα, στο κόστος του
χρέους. Χρειαζόµαστε χρήµατα και όσο πιο φθηνά τα πάρουµε από τις
αγορές, τόσα περισσότερα χρήµατα θα µας περισσέψουν για τις
υπόλοιπες ανάγκες µας.»
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: « Ποια θα χαρακτηρίζατε ηµίµετρα, απ’ αυτά που
µέχρι στιγµής η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει;»
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: « Εκφράζουµε περισσότερο την ανησυχία, ότι
αυτό το πρόβληµα της κρίσης που αντιµετωπίζουν όλες οι χώρες και η
δικιά µας ακόµα πιο έντονα ίσως, είναι ένα κοινό πρόβληµα όλων µας.
Είπαµε, χαρακτηριστικά: ‘‘θα σωθούµε ή θα χαθούµε όλοι µαζί’’. Αυτό,
σηµαίνει ότι δεν µπορεί να επιδιώκει κάθε κοινωνική οµάδα τη δική της
διάσωση, γιατί η κρίση πλήττει τους πάντες και η διέξοδος απ’ αυτή είναι
κοινή µας υπόθεση.»
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: « ∆εν πρέπει να υποκύπτει, λέτε, η κυβέρνηση στις
πιέσεις κάποιων κοινωνικών οµάδων και ότι οι παροχές που δίνονται
περιστασιακά, ενδεχοµένως να είναι και µπούµερανγκ για την κοινωνία;»
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: « Τα προβλήµατα που έχουµε σήµερα, που
µετριούνται µε οικονοµικά µεγέθη, είναι αποτέλεσµα τέτοιου είδους
λάθος αποφάσεων, υποχωρήσεων ή µεγάλων απαιτήσεων. Παροχές
µπορεί να πρέπει να γίνονται, σαφώς. Σε µία κρίση ενισχύουµε τους
οικονοµικά ασθενέστερους, αλλά οι παροχές πρέπει να εντάσσονται σ’
ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ανασυγκρότησης της οικονοµίας.»
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: « Είναι λάθος το αγροτικό πακέτο των 500 εκ.
ευρώ, σ’ αυτή τη φάση;»
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: « Έχει δυστυχώς αποδειχθεί ότι αυτή η µάχη
των τρακτέρ, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει τον πόλεµο του αγροτικού
εκσυγχρονισµού.»

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: « Όσον αφορά την Ολυµπιακή, πώς βλέπετε να
εξελίσσεται αυτό το θέµα; Γιατί υπάρχουν προβλήµατα, απ’ ό,τι
διαπιστώνουµε όλοι.»
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: « Είναι µία επιβάρυνση στην οικονοµία µας
για πολλά χρόνια, την οποία καλό θα ήταν να µην την έχουµε πια.»
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: « Πώς θα αντιµετωπίσετε, το πρόβληµα των
απολύσεων από τις επιχειρήσεις;»
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: « Έχουµε µια πρωτόγνωρα αβέβαιη εποχή,
αλλά οι απολύσεις είναι λύση ύστατης ανάγκης. ∆εν είναι αβασάνιστη
επιλογή για τις επιχειρήσεις. Μπορούµε να αντιµετωπίσουµε την κρίση
χωρίς δυσβάσταχτο κόστος, χωρίς µεγάλες επιπτώσεις, αρκεί να
αποφασίσουµε να κάνουµε συνολικά, µε τη συµµετοχή και τη δέσµευση
όλων όλα αυτά που δεν τολµήσαµε να πράξουµε εδώ και τόσα χρόνια.»
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: « Σ’ αυτή τη χρονική στιγµή, που και το
ψυχολογικό κλίµα έχει τη µεγάλη του σηµασία, η παρέµβαση του ΣΕΒ
δηµιουργεί εντάσεις. Έτσι δεν είναι;»
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: « Ελπίζω, δηµιουργικές. Όταν υπάρχει µία
ένταση κρίσης, η δηµιουργική ένταση είναι η αυτοδέσµευση, είναι οι
προτάσεις και είναι η θέληση για συνεργασία και σύγκλιση απόψεων.
Αυτό, νοµίζω ότι εκφράζουµε και µπορεί πολύ εύκολα όλα αυτά που
λέµε, να ερµηνευθούν έτσι και όχι ως κριτική ή ως απελπισία. Υπάρχει
πρόταση πολιτικής και πρόταση µέτρων εφαρµογής και είµαστε έτοιµοι
να δεσµευτούµε κι εµείς ως επιχειρήσεις, για το πώς µπορούµε να
συνεισφέρουµε.»

