Η άγλσζηε "επαλάζηαζε" ζηελ
θεληξηθή αγνξά ηνπ Ρέληε
Μηα κηθξή επαλάζηαζε θαίλεηαη πσο έιαβε ρώξα ζε έλα μεραζκέλν από ηνπο
πνιινύο θιάδν, απηόλ ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ ηξνθίκσλ. Ο Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ
Αγνξώλ & Αιηείαο ΑΕ, εηζήγαγε, ηδίσο από ην 2012 θαη έσο ζήκεξα κηα ζεηξά
δηαξζξσηηθώλ αιιαγώλ, όρη πάληνηε ρσξίο αληηδξάζεηο. Όκσο πνιιά θαίλεηαη πσο
κέλνπλ αθόκα λα γίλνπλ.
Γηα ηελ ώξα όκσο, θαη όπσο ζεκεηώλεη κηιώληαο ζην Capital.gr o πξόεδξνο θαη
δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο ΟΚΑΑ, θ. Παλαγηώηεο Σηακπνπιίδεο, έρεη απνθηήζεη ην
δηθαίσκα λα πξνηάζζεη πσο ήηαλ «ε πξώηε ΔΕΚΟ πνπ πξνρώξεζε ζηελ επηζηξνθή
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 4,5 εθαη. επξώ, ζην δεκόζην απνπιήξσζε 11 ρξόληα λσξίηεξα
δάλεην 4,3 εθαη. επξώ κε εγγύεζε ηνπ δεκνζίνπ, θαηέβαιε κέξηζκα 0,5 εθ επξώ
πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ θαη ην πνην ζεκαληηθό απ΄ όια, εκθάληζε ηδίξν 9 εθ επξώ
ελώπηνλ ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ κεηά από δεθάδεο ρξόληα ιεηηνπξγίαο ησλ
ηρζπνζθαιώλ».

πλέληεπμε ζηνλ Ηιία Γ. Μπέιιν
Κύξηε ηακπνπιίδε, πώο θαη πόζν ζπκβάιεη ζηα δεκόζηα νηθνλνκηθά ν ΟΚΑΑ;
Ο ΟΚΑΑ ΑΕ, παξνπζίαζε, ηδίσο από ην 2012 θαη ζήκεξα, έλα νινθιεξσκέλν
πξόγξακκα δηαξζξσηηθώλ αιιαγώλ. Θπκίδσ όηη ήηαλ ε πξώηε ΔΕΚΟ πνπ
πξνρώξεζε ζηελ επηζηξνθή κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 4,5 εθ επξώ, απνπιήξσζε 11
ρξόληα λσξίηεξα δάλεην 4,3 εθ επξώ κε εγγύεζε ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ, θαηέβαιε
κέξηζκα 0,5 εθ επξώ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ θαη ην πνην ζεκαληηθό απ΄ όια,
εκθάληζε 9 εθ επξώ ελώπηνλ ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ κεηά από δεθάδεο ρξόληα
ιεηηνπξγίαο ησλ ηρζπνζθαιώλ. Παξάιιεια αιιάμακε ζπζέκεια ηνλ θαλνληζηηθό
πιαίζην ζην ρνλδξεκπόξην, απειεπζεξώλνληαο δπλάκεηο, εμαιείθνληαο ηελ
γξαθεηνθξαηία θαη εληείλνληαο ηνλ αληαγσληζκό, θαη κηα ζεηξά από αιιαγέο πνπ
πξνθαλώο δελ ρσξάλε λα αλαθεξζνύλ ζε κία ζπλέληεπμε. Όια απηά, εθηόο από ηελ
δηθή καο ζηξαηεγηθή επηινγή, ρξεηάζηεθαλ θαη ηελ ακέξηζηε πνιηηηθή ζηήξημε, ηδίσο
ησλ εγεζηώλ ηνπ ππνπξγείνπ αλάπηπμεο. Αιιά ζέισ λα ζαο εμνκνινγεζώ, όηη θαη
θάπνηεο ζηηγκέο, ίζσο ηηο θξηζηκόηεξεο γηα ηελ πνξεία ησλ αιιαγώλ, ρξεηάζηεθε θαη ε
παξέκβαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πξσζππνπξγνύ.

Από πνύ πξνέθπςε απηή ε ππεξαμία;
Πηζηεύσ αθξάδαληα ζηηο δπλάκεηο θαη ην θηιόηηκν ησλ δεκόζησλ ιεηηνπξγώλ, είηε
απηνί είλαη δεκόζηνη ππάιιεινη, είηε πνιηηηθνί. Εκείο σο δηαρεηξηζηέο πείζακε όζνπο
έπξεπε ώζηε λα ζπκβάινπλ ζηελ κεηαηξνπή ηνπ ΟΚΑΑ ΑΕ από κία μεραζκέλε
ΔΕΚΟ, ζε ππιώλα αλάπηπμεο θαη πξνώζεζεο ηνπ αληαγσληζκνύ. Θεσξώ όκσο, όηη ν
λένο θαλνληζκόο κηζζώζεσλ θαη εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
ΟΚΑΑ ΑΕ, δίλεη ην κήλπκα γηα ην πώο απειεπζεξώλεηο δπλάκεηο θαη πξαθηηθέο πξνο
όθεινο ησλ ζπλαιιαζζόκελσλ, θαη πσο δίλεηο ππεξαμία ζηε δεκόζηα πεξηνπζία. Σ΄
απηό πνπ δελ δώζακε εηδηθό βάξνο είλαη ε αλάπηπμε πεξηζζόηεξσλ θηιηθώλ πξνο ην
πεξηβάιινλ κέηξσλ, θάηη πνπ είλαη όκσο ζηηο άκεζεο πξνηεξαηόηεηεο καο.
Πώο θαηέζηε δπλαηό λα γπξίζεη ν ΟΚΑΑ ζηελ θεξδνθνξία παξά ηα κλεκόληα
θαη ηελ ύθεζε;
Καηαξρήλ λα ζπκίζνπκε ζε όινπο όηη νη δεκόζηεο εηαηξείεο ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία
ηνπο ειιεηκκαηηθέο θαη δεκηνγόλεο θάηη πνπ αληαλαθινύζε ηελ γεληθόηεξε
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε ζην ειιεληθό δεκόζην. Ο εμνξζνινγηζκόο ησλ
νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο ηήξεζεο ησλ όξσλ ηεο δαλεηαθήο
ζύκβαζεο θαη γηα πξώηε θνξά ην θξάηνο, πηνζέηεζε πξαθηηθέο θαη εξγαιεία ηεο
ειεύζεξεο νηθνλνκίαο, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ή θαη επηβάιινληαο πνιιέο θνξέο,
ηνπο κάλαηδεξ ηνπ δεκνζίνπ λα εθαξκόζνπλ πξνγξάκκαηα εμπγίαλζεο θαη
αλάπηπμεο. Εκείο ζηνλ ΟΚΑΑ ΑΕ, πξνζαξκνζηήθακε ήδε από ηέιε ηνπ 2011 κε
απνηέιεζκα νη κεηέπεηηα κεηαβνιέο λα απνξξνθεζνύλ νκαιόηεξα. ¨Όκσο ε ζπληαγή
είλαη κία: πεηζαξρία, ηδίσο ζηα ιεηηνπξγηθά θόζηε, θαη αλάπηπμε λέσλ αληαπνδνηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Ήηαλ ν εμνξζνινγηζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΚΑΑ κλεκνληαθή δέζκεπζε;
Τν ζύκθσλν ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, εθηόο από δηο επξώ, επηπρώο έθεξε
θαη δεζκεύζεηο. Ελδερνκέλσο πνιιέο κεηαξξπζκίζεηο λα γίλνληαλ, αιιά πνηέ δελ ζα
νινθιεξώλνληαλ νη κεγάιεο ηνκέο ηδίσο ζηε δεκόζηα δηνίθεζε, πρ πεηζαξρηθό
δεκόζησλ ππαιιήισλ, αμηνινγήζεηο πξνζσπηθνύ, έιεγρνο πξνζιήςεσλ, θαη αθόκε
δεθάδεο αιιαγέο νη νπνίεο παξεκπηπηόλησο δελ είραλ νύηε έλα επξώ θόζηνο,
αληηζέησο απέδσζαλ εθαηνκκύξηα έζνδα ζην ειιεληθό δεκόζην.
Υπάξρνπλ θσλέο πνπ ιέλε όηη νη πνιηηηθέο πνπ αζθείηε, ελδπλακώλνπλ ηνπο
ηζρπξνύο θαη βγάδνπλ από ην παηρλίδη ηνπο αδύλαηνπο.
Τα ηειεπηαία ρξόληα άιιαμε ε δσή όισλ καο θαη πξνθεηκέλνπ λα ζηαζνύκε όξζηνη γηα
λα παιέςνπκε ηα ιάζε ηνπ παξειζόληνο, θάλακε νη ίδηνη αιιαγέο ζηα λνηθνθπξηά
καο. Πόζν κάιηζηα όηαλ αζθείο δεκόζηα εμνπζία θαη βξίζθεζαη κπξνζηά ζε
αξξύζκηζηεο θαηαζηάζεηο δεθαεηηώλ θαη πξέπεη λα επηιέμεηο εάλ ζα ζώζεηο ηνλ θιάδν
ή ζα παξαζπξζείο από ην ζπλαίζζεκα θαη ηνλ πόλν όζσλ δελ θαηάθεξαλ λα αληέμνπλ
ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Εκείο νθείιακε θαη απηό θάλνπκε, λα δξάζνπκε κε
γλώκνλα ηελ επηβίσζε ησλ θιάδσλ. Γηα απηό όιεο καο νη ελέξγεηεο δεκηνπξγνύλ
θαιύηεξεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνύ θαη αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Έρσ δήζεη όιεο
ηηο ζηηγκέο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα κηαο δσληαλήο θνηλσλίαο ζηνλ ΟΚΑΑ ΑΕ, όκσο ηα
ζηνηρεία καο δηθαηώλνπλ θαη απηό δελ κπνξεί λα παξεξκελεπζεί. Καλείο λνηθνθύξεο
δελ έρεη ιόγν λα αλεζπρεί γηα θάηη πνπ ζα δώζεη ππεξαμία ζην επάγγεικα ηνπ θαη ζα
δεη έηζη ηνλ θόπν ηνπ λα πηάλεη ηόπν. Όια ηα άιια πεξί ηδησηώλ θιπ, πεξηζζεύνπλ.

