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Κύριε Πρόεδρε του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών.
Aξιότιµες κυρίες και κύριοι.
Mε µεγάλη χαρά µιλώ σήµερα στην Ετήσια Συνέλευσή σας που
συµπίπτει µε µια ιδιαίτερη συγκυρία για το Σύνδεσµό σας. Tην αλλαγή σκυτάλης σε
ένα νέο Πρόεδρο και σε ένα νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τον ΣΕΒ.
Θέλω πρώτα απ’ όλα να πω δυο λόγια για τον Οδυσσέα, µε τον οποίο
ήµασταν και συµµαθητές στο σχολείο. Η θητεία του στον ΣΕΒ χαρακτηρίστηκε απ’
την προσπάθειά του να ξεφύγει από το στενό πλαίσιο της διεκδίκησης αιτηµάτων και
να εκφράσει έναν ευρύτερο λόγο για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας.
Μέλος µιας νεότερης γενιάς επιχειρηµατιών, δεν είναι τυχαίο ότι
έφερε ένα άλλο πνεύµα, ευρωπαϊκό και διεθνές, στο Σύνδεσµό σας. Η αίσθησή µου
είναι ότι, δεν ήταν καθόλου τυχαία η πολύ θετική του πρωτοβουλία για την Χάρτα
∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων που συζητήσαµε πέρσι εδώ στη Συνέλευσή σας.

Στην ευρύτητα της αντίληψής του για τον ρόλο των εργοδοτών
εντάσσεται η προσπάθειά του να θεσπίσει κανόνες και αρχές δεοντολογίας για τις
επιχειρήσεις και τη δραστηριότητά τους. Όχι µόνο στα στενά πλαίσια των χώρων
δουλειάς και παραγωγής, αλλά και ευρύτερα προς την κοινωνία και το έθνος.
Η Χάρτα αυτή αναδεικνύει πρώτα απ’ όλα τη σηµασία της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης. ∆εύτερον, τονίζει την καθοριστική σηµασία και της κοινωνικής
διαβούλευσης ως µέσο για να προωθηθούν οι αλλαγές. ∆εν θα µπορούσα να
συµφωνήσω περισσότερο ότι οι αλλαγές µπορεί να υπάρξουν και να έχουν
βιωσιµότητα µόνο όταν είναι κτήµα όλων. ∆ηλαδή, τελικά, να είναι προϊόν σωστής
διαβούλευσης µε όλους τους ενδιαφερόµενους. Να αισθάνονται και να είναι και
συµµέτοχοι αλλά και µέτοχοι του τελικού αποτελέσµατος.
Το αντίθετο συνήθως φέρνει την αντίδραση, την οπισθοδρόµηση, την
προκατάληψη, την καχυποψία. ∆ηλαδή, η µονοµέρεια γίνεται τελικά τροχοπέδη για
την εξέλιξη της κοινωνίας µας.
Θέλω επίσης να ευχηθώ στο νέο Πρόεδρο και στο νέο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µια γόνιµη και δηµιουργική θητεία ώστε ο ΣΕΒ και η επιχειρηµατική
κοινότητα να συνεισφέρουν δηµιουργικά στην ανταγωνιστικότητα, στην ανάπτυξη,
αλλά και την κοινωνική συνοχή στη χώρα µας τα χρόνια που έρχονται.
Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες.
Είστε µέλη του ΣΕΒ.
Επιχειρηµατίες, Βιοµήχανοι, Τραπεζίτες.
Είµαι Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. Είµαι
Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς, της µεγαλύτερης πολιτικής οργάνωσης που
συγκεντρώνει

στους

κόλπους

της

πάνω

από

160

σοσιαλιστικά

και

σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα απ’ όλο τον κόσµο.
Ένα είναι το κεντρικό ερώτηµα.
Υπάρχει χώρος για συνεργασία µεταξύ µας;
Μπορούµε να βρούµε µια κοινή γλώσσα;
Μπορούµε να δουλέψουµε για κοινούς στόχους;
Άποψή µου; Πιστεύω πως ναι. Προϋπόθεση είναι να δηµιουργήσουµε
και να δουλέψουµε µέσα σε ένα καθαρό πλαίσιο.
Με ξεκάθαρους κανόνες του παιχνιδιού.
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Με σεβασµό στις διαφορετικές µας αφετηρίες και προτεραιότητες.
Γι’ αυτό ανέφερα και τη Χάρτα ∆ικαιωµάτων. Αποτελεί παράδειγµα
οριοθέτησης κανόνων και αρχών που θα µας βοηθήσουν να βρούµε κοινούς τόπους
και στόχους και διαδικασίες ξεκάθαρης συνεργασίας.
Σας µιλώ σήµερα για τα σχέδιά µας για τη χώρα, αλλά και για να σας
πω τι περιµένουµε και από εσάς. Να έχουµε ένα δηµιουργικό και αποτελεσµατικό
διάλογο για το µέλλον της χώρας.
Θα αναφερθώ σε επτά κορυφαία ζητήµατα πολιτικής, µε βάση τους
πυλώνες στρατηγικής που έθεσα όταν συναντηθήκαµε στη Θεσσαλονίκη, τον
περασµένο Σεπτέµβριο.
Μεταρρύθµιση στο κράτος.
Μακροοικονοµική πολιτική.
Κοινωνικό κράτος.
Φορολογικό σύστηµα.
Πολιτικές απασχόλησης και εκπαίδευσης.
Επιχειρηµατικότητα, εξωστρέφεια.
Σχέσεις πολιτικών µε τον επιχειρηµατικό κόσµο.
Στόχος µια δυναµική και ανταγωνιστική οικονοµία µε ένα ισχυρό
κοινωνικό κράτος.
Στόχος να απελευθερώσουµε τις υγιείς, δηµιουργικές και παραγωγικές
δυνάµεις της κοινωνίας µας.
Θα βοηθήσουµε εσάς να απελευθερωθείτε απ’ τα δεσµά της
γραφειοκρατίας

και

του

αθέµιτου

ανταγωνισµού,

ενός

αντιπαραγωγικού

περιβάλλοντος.
Θα σας ζητήσουµε, όµως, και να συµβάλλετε στη συγκρότηση ενός
ισχυρού και αποτελεσµατικού κοινωνικού κράτους, στις πολιτικές απασχόλησης και
κατάρτισης. Στη διαµόρφωση ενός κράτους δικαίου.
Μεγαλύτερη ελευθερία για σας, αλλά και µεγαλύτερη εταιρική ευθύνη
από εσάς.
Ζήτηµα πρώτον. Πολιτική για τη µεταρρύθµιση στο κράτος. Η
πολιτική για τη µεταρρύθµιση στο κράτος είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
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Προϋπόθεση να αφήσουµε τις υγιείς δηµιουργικές δυνάµεις της κοινωνίας να
εκφραστούν. Για να απελευθερώσουµε τις δυνάµεις του ελληνισµού.
Θέλουµε ένα κράτος που εγγυάται την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών
και αγαθών σε όλους τους πολίτες. Ένα κράτος που δεν παράγει αναγκαστικά το ίδιο
τις υπηρεσίες, αλλά εγγυάται και ελέγχει την ποιότητα, την προσβασιµότητα και την
ίση µεταχείριση για όλους.
Ένα κράτος αποτελεσµατικό, κοντά στον πολίτη, που να ελέγχεται από
τον πολίτη.
Ένα κράτος µε ικανή επιτελική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Με ριζική απλοποίηση νόµων και διαδικασιών και µε κωδικοποίηση
της νοµοθεσίας.
Με ενίσχυση των µηχανισµών, της έννοιας της διαµεσολάβησης για να
εξυπηρετείται ο πολίτης και η επιχείρηση, και να επιλύονται προβλήµατα ή διαφορές
µε ήπιο και γρήγορο τρόπο.
Με συστηµατική αξιολόγηση της διοίκησης και των υπαλλήλων µέσω
προγραµµάτων επίτευξης στόχων, µε σαφή κριτήρια.
Με αµοιβές που λαµβάνουν υπόψη τη γνώση, τις συνθήκες εργασίας,
τις αρµοδιότητες, τις ευθύνες των υπαλλήλων.
Με σύστηµα εξέλιξης των υπαλλήλων που διασφαλίζει τις αρχές της
αξιοκρατίας, όχι της κοµµατικοκρατίας, και µε διαρκή επιµόρφωση καθώς οι
εξελίξεις είναι συνεχείς.
Με ολοκληρωµένη εισαγωγή µεθόδων και εργαλείων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση που θα εγγυηθεί µεγαλύτερη διαφάνεια,
λογοδοσία -αυτό που λέµε στα αγγλικά accountability- ευκολία στην εξυπηρέτηση
του πολίτη, εξοικονόµηση πολύτιµου χρόνου.
Υπηρεσίες υγείας και παιδείας θα µπορούν να αναπτυχθούν
συστηµατικά στον κυβερνοχώρο, δίνοντας νέα διάσταση στις δυνατότητες
πρόσβασης στις αναγκαίες για την κοινωνική συνοχή λειτουργίες της παιδείας και της
υγείας.
Μέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στόχο έχουµε να
αναπτύξουµε και την ηλεκτρονική δηµοκρατία. Πέραν της κοινοβουλευτικής
δηµοκρατίας υπάρχει και η πιο άµεση ή και συµµετοχική δηµοκρατία. Η υπεύθυνη
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και αξιόπιστη πληροφόρηση, η διαβούλευση, ο διάλογος και η συµµετοχή µπορούν
να ενισχυθούν τα µέγιστα µε την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας.
Απαραίτητη βεβαίως προϋπόθεση είναι οι ευρυζωνικές υποδοµές.
Απαραίτητη προϋπόθεση το φτηνό internet, το ∆ιαδίκτυο, κάτι για το οποίο βλέπουµε
µεγάλη ολιγωρία εκ µέρους της σηµερινής κυβέρνησης. Χάνουµε έτσι τεράστιες
ευκαιρίες όχι µόνο να εκσυγχρονίσουµε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση αλλά να κάνουµε και
τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές.
Για µας η ριζική αποκέντρωση είναι "εκ των ων ουκ άνευ", για µια
γενναία µεταρρύθµιση του κράτους.
Στην κεντρική διοίκηση να παραµείνουν οι βασικοί τοµείς του
σχεδιασµού της ανάπτυξης. Η εξωτερική πολιτική και ασφάλεια, τα δηµόσια
οικονοµικά, η δικαιοσύνη, ένας εθνικός σχεδιασµός της υγείας, της παιδείας και του
κοινωνικού κράτους και της πολιτικής προστασίας, οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, η
εγγύηση για την ποιότητα των δηµόσιων αγαθών.
Στην

αιρετή

περιφερειακή

διοίκηση

και

στην

πρωτοβάθµια

Αυτοδιοίκηση να ανατεθεί η ευθύνη και, αν θέλετε, και η µεγαλύτερη ευχέρεια και
πρωτοβουλία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση υπηρεσιών, όπως της
εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.
Η µονάδα του σχολείου π.χ. θα έχει πολύ µεγαλύτερες ελευθερίες να
διαµορφώσει το πρόγραµµα του σχολείου να επιλέξει τα στελέχη του, να οργανώσει
το ωράριό του σύµφωνα µε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των µαθητών. Το
ίδιο και για τις άλλες βαθµίδες εκπαίδευσης που θα επιτρέπουν την ουσιαστική
σύνδεση της κατάρτισης µε την παραγωγή.
Χρειαζόµαστε µεγαλύτερες και ισχυρότερες αναπτυξιακές ενότητες
στη χώρα ώστε να µπορούµε να αξιοποιήσουµε τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα.
Ενότητες περιφερειακές ώστε να µπορούµε να αξιοποιήσουµε, τα πλεονεκτήµατα,
παραδοσιακά αλλά και νέα, αυτών των ενοτήτων.
Οι ενότητες αυτές θα πρέπει να σχεδιαστούν παράλληλα µε την
αλλαγή του εκλογικού συστήµατος, που θα συνδυάζει την εκλογή βουλευτών και από
την περιφέρεια και από µονοεδρικές περιφέρειες.
Η τοπική ανάπτυξη προϋποθέτει ισχυρούς και αποτελεσµατικούς
∆ήµους. Χρειαζόµαστε ένα νέο πρόγραµµα συνένωσης πρωτοβάθµιων ΟΤΑ για να
µπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν την τοπική ανάπτυξη σε συνεργασία µε τις
5

τοπικές παραγωγικές δυνάµεις. Όχι τον παραπέρα κατακερµατισµό των ∆ήµων, αλλά
τη µεγαλύτερη συνένωση τους.
Οι ισχυροί αποκεντρωµένοι θεσµοί επιτρέπουν τον επιτόπου
συντονισµό. Καταργούν πολυεπίπεδες διαδικασίες αποφάσεων αλλά και τον
κατακερµατισµό αρµοδιοτήτων σε πολλαπλές υπηρεσίες.
Σήµερα για να πάρει κανείς µια άδεια, για να εξυπηρετηθεί από το
∆ηµόσιο, να υπάρξει µια απόφαση, αναγκάζεται να τρέχει σε πολλαπλές υπηρεσίες,
κεντρικές και τοπικές, έχοντας την αίσθηση ότι είναι πρωταγωνιστής σε ένα έργο του
Κάφκα. Η αποκεντρωµένη διοίκηση αποτελεί βασικό φάρµακο γι’ αυτή τη νόσο σε
όλα τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη.
Γνωρίζοντας από την άλλη ότι ο Συνήγορος του Πολίτη µας
προειδοποιεί ότι υπάρχει µεγάλη διαφθορά στους θεσµούς Αυτοδιοίκησης και ότι
πολλές φορές και ο επιχειρηµατίας βρίσκεται στο έλεος ενός τοπικού παράγοντα,
είναι απαραίτητο η ισχυρή Αυτοδιοίκηση να συνδυαστεί µε τοµές στη διοίκηση της.
Στελεχιακό δυναµικό.
Μηχανισµούς απολογισµού και ελέγχου του παραγόµενου έργου.
Ένα σύστηµα αποτελεσµατικού οικονοµικού και διαχειριστικού
ελέγχου µε στόχο τη διαχείριση κινδύνων, τη συνολική δηµοσιονοµική πειθαρχία, τη
διαφάνεια των αποφάσεων και την κοινωνική λογοδοσία. Ένα πλαίσιο αξιολόγησης
και ελέγχου των αποτελεσµάτων της διοικητικής δράσης το οποίο θα δίνει έµφαση
στην παρακολούθηση του προϊόντος και του αποτελέσµατος.
Προτείνουµε παράλληλα µε την αύξηση αρµοδιοτήτων και πόρων
στην Αυτοδιοίκηση και την εισαγωγή ενός νέου µοντέλου οικονοµικής διαχείρισης
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ζήτηµα δεύτερο. Η µακροοικονοµική πολιτική.
Η επόµενη κυβέρνηση θα είναι κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Για να µην
ακούγεται αυτό αλαζονικό, να το χρωµατίσω λέγοντας ότι και το διεκδικούµε αλλά
και το πιστεύουµε από τις ενδείξεις που έχουµε από τον έλληνα πολίτη.
Η ουσία είναι ότι θα παραλάβουµε µια οικονοµία η οποία θα
βρίσκεται, κατά πάσα πιθανότητα, ακόµα υπό δηµοσιονοµική επιτήρηση. Για πρώτη
φορά στην πρόσφατη ιστορία της. Αποτέλεσµα συνειδητών πολιτικών επιλογών, ή να
πω

ασυνείδητων

επιλογών,

της

ψευδεπίγραφης
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αλλά

και

καταστροφικής

«δηµοσιονοµικής απογραφής» της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας. Μιας
απογραφής που καταρράκωσε το κύρος της χώρας µας στο εξωτερικό και ανέκοψε
την ανάπτυξη.
Είχα την ευκαιρία προ δύο ετών στη ∆ΕΘ να παροµοιάσω την
απογραφή µε µια επιχείρηση που αλλάζει µάνατζερ, και αυτός αντί να χτίσει επάνω
στο

τι

βρήκε,

προσπαθεί

να

δυσφηµίσει

τον

προηγούµενο

µάνατζερ,

καταρρακώνοντας το κύρος ολόκληρης της επιχείρησης στην αγορά. ∆υστυχώς
βγήκα αληθινός στις προβλέψεις αυτές.
Θα παραλάβουµε µια οικονοµία µειωµένων προσδοκιών. Με την
αγορά σε κρίση, µε τις επενδύσεις -δηµόσιες και ιδιωτικές- σε ύφεση, µε διευρυµένες
ανισότητες, µε έντονη κοινωνική ανασφάλεια, αγωνία και αβεβαιότητα για το αύριο.
Μια παρόµοια οικονοµία δηµιουργεί µια ψυχολογία που δεν βοηθά
καθόλου το κλίµα, δεν συµβάλλει στις προϋποθέσεις, στην κοινωνία για τις
απαραίτητες µεταρρυθµίσεις που χρειάζεται η χώρα.
Άρα, πρώτο µέληµά µας για την επόµενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ, είναι να επαναφέρει την εµπιστοσύνη. Εµπιστοσύνη στην ελληνική
οικονοµία.
Το 2004 η κυβέρνηση του κ. Καραµανλή παρέλαβε µια δυναµική
οικονοµία που µπορούσε να κοιτάξει το µέλλον µε αισιοδοξία. Μια οικονοµία που
είχε ξεπεράσει πολλά προβλήµατα που την ταλαιπωρούσαν επί χρόνια, που µπορούσε
να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής και να κάνει άλµατα προόδου.
Μετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες, υπήρχαν διασφαλισµένοι πόροι 25
δις ευρώ του Γ΄ ΚΠΣ για την ανάπτυξη της χώρας. Όµως, αντί να χτίσει επέλεξε να
κατεδαφίσει. Αντί να διορθώσει τα λάθη και να πάει µπροστά, προτίµησε να
χρησιµοποιήσει τα λάθη ως άλλοθι για να µείνει στάσιµη. Έχασε µεγάλες ευκαιρίες
στην Ε.Ε. Αντί να ενώσει τους έλληνες και τις ελληνίδες γύρω από νέους µεγάλους
στόχους, προτίµησε να διαιρέσει την κοινωνία.
Αύξησε το έλλειµµα και για να το επαναφέρει σε επίπεδα συµβατά µε
τη συµµετοχή µας στην ΟΝΕ, εγκατάλειψε τις δηµόσιες επενδύσεις. Εκεί έγιναν
τεράστιες περικοπές, "σπατάλες" κατά τον κ. Καραµανλή.
Αύξησε τους έµµεσους φόρους. Έκανε µια σαφή αναδιανοµή πλούτου,
επιβαρύνοντας τα µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα.
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Μείωσε τις δαπάνες για την παιδεία, για την έρευνα, για το µέλλον της
χώρας.
∆εν

µπόρεσε

και

δεν

θέλησε

να

δηµιουργήσει

πραγµατικό

ανταγωνισµό στις αγορές. Προτίµησε την ασφάλεια µιας πελατειακής λογικής.
Η πολιτική της, η πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας, είναι µια πολιτική
που, δυστυχώς, υπονοµεύει το µέλλον.
Όχι µόνο δεν µοιράζει την πίτα πιο δίκαια.
∆εν την βοηθά καν να µεγαλώσει.
Εµείς αναγνωρίζουµε ότι το µεγάλο δηµόσιο χρέος της χώρας δεν είναι
η παρακαταθήκη που θέλουµε να αφήσουµε στα παιδιά µας. Υπάρχει. Όµως. ένα
µεγάλο µέρισµα ειρήνης το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί. Θα εξαντλήσουµε όλα τα
περιθώρια που µπορεί να µας δώσει η µείωση των αµυντικών δαπανών.
Αυτό βεβαίως προϋποθέτει τις σχέσεις γειτονίας µε την Τουρκία που
είχαµε κατακτήσει στο παρελθόν. Μια ενεργητική και όχι παθητική πολιτική για την
επίλυση ζητηµάτων µεγάλων µε την γείτονα χώρα.
Απαραίτητο επίσης είναι να εξορθολογίσουµε τις δαπάνες του
κράτους.
Γιατί

οι

δαπάνες

δεν

συγκρατώνται

µε

µεγαλοστοµίες

και

λεονταρισµούς.
Και δεν πρέπει να συγκρατούνται µε περικοπές σε απαραίτητα
κοινωνικά προγράµµατα.
Γι’ αυτό και θα προχωρήσουµε σε έναν προϋπολογισµό, στο βαθµό
του εφικτού, από µηδενική βάση.
Τι σηµαίνει αυτό, γιατί έχει σηµασία η έννοια της µηδενικής βάσης;
∆ιότι ουσιαστικά θέτει επί τάπητος τις πραγµατικές προτεραιότητες της χώρας και
αποκαλύπτει τις περιοχές του προϋπολογισµού που έχουν µικρή αξία να διατηρηθούν
και να χρηµατοδοτηθούν.
Είναι για µένα πράξη πολιτικής ευθύνης, η ξεκάθαρη αποτύπωση σε
έναν πολυετή προϋπολογισµό των προτεραιοτήτων που θα στηρίξουν το νέο ελληνικό
αναπτυξιακό πρότυπο: εκπαίδευση, έρευνα, καινοτοµία, προώθηση της απασχόλησης,
νέες υποδοµές, νέες υπηρεσίες ποιότητας.
Με δεσµεύσεις για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων.
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Στο πλαίσιο ενός προϋπολογισµού που θα καταργεί τους άπειρους
κωδικούς

που

δηµιουργούν

προϋπολογισµού,

που

θα

απόλυτη

ανελαστικότητα

επιβραβεύει

την

στην

εκτέλεση

απορροφητικότητα

και

του
την

αποτελεσµατικότητα.
Στο πλαίσιο ενός προϋπολογισµού αποκεντρωµένου στα χαµηλότερα
επίπεδα της διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, µε ταυτόχρονη µεταφορά σ’ αυτές πόρων
και αρµοδιοτήτων.
Με

αποτελεσµατικούς

ελεγκτικούς

µηχανισµούς,

κοινωνική

λογοδοσία, διαφάνεια, συµµετοχή των πολιτών στη διαµόρφωση προτεραιοτήτων σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Με ισχυρότερο λόγο του Κοινοβουλίου στην κατάρτιση και τον έλεγχο
του προϋπολογισµού.
Να µπορείτε εσείς, όπως και οι υπόλοιποι κοινωνικοί εταίροι, να
ελέγχετε πού πηγαίνουν οι φόροι που καταβάλλετε στο κράτος.
Ζήτηµα τρίτο. Η πολιτική για το κοινωνικό κράτος.
Αλλαγές δεν µπορεί να γίνουν χωρίς κοινωνική συνοχή.
Ανάπτυξη δεν µπορεί να είναι βιώσιµη χωρίς ένα αποτελεσµατικό
σύστηµα κοινωνικής προστασίας, χωρίς ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος.
Οι χώρες µε το µεγαλύτερο δυναµισµό και τη µεγαλύτερη
ανταγωνιστικότητα είναι αυτές µε το πιο ανεπτυγµένο κοινωνικό κράτος και τις πιο
ρηξικέλευθες κοινωνικές µεταρρυθµίσεις.
Οι πόροι για το κοινωνικό κράτος αυξήθηκαν σηµαντικά τα χρόνια
που το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση. Όµως η ποιότητα των υπηρεσιών και η
αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης υπολείπεται πολύ απ’ αυτήν που θα έπρεπε να
είναι.
Χρωστάµε

στους

έλληνες

πολίτες

ένα

κοινωνικό

κράτος

προσανατολισµένο στο µέλλον.
Κοινωνικό κράτος µε ποιότητα υπηρεσιών που θα ανταποκρίνεται στις
σηµερινές ανάγκες. Με επαρκή χρηµατοδότηση, µε νέες δοµές και υπηρεσίες
κοινωνικής προστασίας. Με φιλόδοξους αλλά και πρακτικούς στόχους όπως η
ελάττωση του ποσοστού φτώχιας µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις, η καταπολέµηση
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της µακροχρόνιας ανεργίας και στα δύο φύλα, η εισοδηµατική ενίσχυση ασθενών
οµάδων, η ισότητα των ευκαιριών.
Πριν από µερικές ηµέρες πρότεινα ένα συνολικό πλαίσιο για το
µεγάλο θέµα του ασφαλιστικού.
Εµείς δεν διαπραγµατευόµαστε την ανάγκη αλληλεγγύης ανάµεσα στις
γενιές και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συντάξεων για όλους.
Προτάσσουµε

τη

διατήρηση

του

δηµόσιου,

καθολικού

και

αναδιανεµητικού χαρακτήρα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης µε βάση την
τριµερή χρηµατοδότηση.
Προτείνουµε την ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταµείων µε στόχο να
πάµε σταδιακά σε κατά βάση τρία Ταµεία για την κύρια ασφάλιση και σε
οµαδοποίηση των Επικουρικών Ταµείων.
Την

ενθάρρυνση

των

πρωτοβουλιών

για

ίδρυση

ισχυρών

Επαγγελµατικών Ταµείων από τους κοινωνικούς εταίρους και µε κεφαλαιοποιητικά
συνταξιοδοτικά σχήµατα πέραν της κύριας και της επικουρικής ασφάλισης.
Τη διάκριση του προνοιακού τύπου παροχών από τις δαπάνες του
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Σήµερα δίνονται πολλές παροχές µέσω του
ασφαλιστικού συστήµατος που δεν έχουν ουσιαστικά σχέση µε το ασφαλιστικό
σύστηµα. Έτσι φορτώνουµε την κοινωνική πολιτική στο αναλογιστικό έλλειµµα, που
είναι λάθος.
Τη σύνδεση των κλάδων υγείας των Ταµείων µε νέες δοµές
πρωτοβάθµιας υγείας και βεβαίως ολοκληρωµένο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Το κράτος
να θέτει προδιαγραφές και τα Ταµεία να αγοράζουν υπηρεσίες είτε από τους
δηµόσιους είτε από τους ιδιωτικούς φορείς.
Τη ριζική αλλαγή του τρόπου είσπραξης των εισφορών µε ενοποίηση
των µηχανισµών ελέγχου και τη διασταύρωση των στοιχείων, για την πάταξη της
εισφοροδιαφυγής.
Τη δηµιουργία µιας πιο στέρεης, ανταποδοτικής βάσης στις εισφορές,
για να αποθαρρυνθεί η πρόωρη συνταξιοδότηση και να ενθαρρυνθεί η εθελούσια
παραµονή στην εργασία.
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Την επαναξιολόγηση του καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων, µε βάση τις σηµερινές αντιλήψεις και συνθήκες για την υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζοµένων.
Τον σαφή καθορισµό των δικαιούχων αναπηρικής σύνταξης και τον
έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών, ενιαίων για όλα τα Ταµεία.
Την ενεργητική διαχείριση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων
όλων των Ταµείων.
Τη θεσµοθέτηση της εθνικής κατώτατης σύνταξης για όλους τους
πολίτες στο πλαίσιο της διασφάλισης ενός εγγυηµένου επιπέδου αξιοπρεπούς
διαβίωσης. Αν θέλετε, ένα δίχτυ ασφαλείας που προλαβαίνει κοινωνικά προβλήµατα,
αντιµετωπίζει τα αίτιά τους, ανακόπτει τον κατήφορο του κοινωνικού αποκλεισµού.
Όχι απλώς µε πόρους, αλλά µε αναβάθµιση των κοινωνικών υποδοµών, µε
προγράµµατα για συγκεκριµένες οµάδες όπως για νέα ζευγάρια που φτιάχνουν
οικογένεια, ή για την ποιότητα ζωής για της τρίτης ηλικίας.
Πρότεινα µάλιστα στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγµατος να
συµπεριλάβουµε

τη

συνταγµατική

κατοχύρωση

ενός

εγγυηµένου

επιπέδου

αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους.
Πιστεύω ότι σε µια εποχή παγκοσµιοποίησης οι εξελίξεις, οι αλλαγές,
η αναγκαία ευελιξία της κοινωνίας απαιτεί τη σιγουριά ενός κοινωνικού συστήµατος,
ένα δίχτυ προστασίας για όλους.
Αυτό, βέβαια, απαιτεί τη ριζική αναµόρφωση του σηµερινού κράτους
πρόνοιας που ασχολείται δυστυχώς µε το πώς θα ξεφορτωθεί το πρόβληµα, που
αποσύρει τον Έλληνα από την κοινωνία και την οικονοµία. Να πάµε σε ένα κράτος
πρόνοιας που θα εγγυάται και θα προωθεί την ενεργή συµµετοχή του πολίτη στην
οικονοµία µας.
Σε αντίθεση µε την κυβέρνηση που ασχολείται µόνο µε τα
αναλογιστικά µεγέθη, εµείς επιµένουµε ότι η συζήτηση για το ασφαλιστικό είναι
τυφλή εάν δεν συνδεθεί µε την ευρύτερη αναπτυξιακή λογική στη χώρα µας. Με το
µοντέλο ανάπτυξης, µε τις πολιτικές απασχόλησης και παιδείας, µε πολιτικές για ένα
νέο σύστηµα υγείας, µε την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού.
Ζήτηµα τέταρτο. Το φορολογικό σύστηµα.
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Χρειάζονται βαθιές τοµές στο φορολογικό µας σύστηµα.
Για µας, το φορολογικό σύστηµα εκτός από µηχανισµός κινήτρων
είναι και βασικό εργαλείο αναδιανοµής.
Θέλουµε να ανατρέψουµε τη συνεχιζόµενη επιδείνωση της σχέσης
άµεσων προς έµµεσους φόρους στα συνολικά έσοδα.
∆ιαφωνούµε µε την αδιάκριτη µείωση των συντελεστών φορολογίας
των κερδών στις επιχειρήσεις.
Είµαστε υπέρ του να φορολογούνται όσο γίνεται λιγότερο τα
αδιανέµητα κέρδη. Τα κέρδη που αξιοποιούνται για επενδύσεις και δηµιουργούν
θέσεις εργασίας. Θα είµαστε ανοιχτοί και σε περαιτέρω µείωση αυτών των
συντελεστών για να ενθαρρύνουµε τις επενδύσεις, για να δηµιουργήσουµε νέες θέσεις
εργασίας.
Όµως, δεν αντιλαµβανόµαστε γιατί το εισόδηµα από τα διανεµόµενα
κέρδη θα πρέπει να φορολογείται λιγότερο απ’ ότι το εισόδηµα από µισθωτή εργασία.
Γι’ αυτό και θα φορολογήσουµε τα διανεµόµενα κέρδη, τα µερίσµατα,
µαζί µε τη φορολογία εισοδήµατος. Με τους ίδιους συντελεστές.
Αυτή είναι και η πρακτική στις περισσότερες χώρες όπως συµβαίνει
και στην Ιρλανδία, το αγαπηµένο οικονοµικό µοντέλο της κυβέρνησης της Νέας
∆ηµοκρατίας.
Η κυβέρνηση προσπαθεί σήµερα να δελεάσει τους πολίτες
υποσχόµενη µειώσεις φορολογικών συντελεστών για τα νοικοκυριά.
Προφανώς όλοι θέλουµε χαµηλότερους φόρους. Όµως θέλω να είναι
ξεκάθαρο σε όλους τι επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση.
Τα χαµηλά εισοδήµατα δε θα ωφεληθούν.
Τα µεσαία εισοδήµατα θα έχουν µια µικρή, ελάχιστη φορολογική
ελάφρυνση.
Τα µεγάλα εισοδήµατα θα έχουν µια πολύ µεγάλη φορολογική
ελάφρυνση. Και αυτήν θα την πληρώσουν τα χαµηλά και τα µεσαία εισοδήµατα. Με
υψηλότερους έµµεσους φόρους, µικρότερες κοινωνικές δαπάνες λιγότερες δηµόσιες
υποδοµές έτσι ώστε να καλυφθούν 1,5 – 2 δις ευρώ που θα χαθούν ως έσοδα για το
κράτος από τη µείωση των συντελεστών.
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Ποια είναι η οικονοµική λογική της µείωσης των φορολογικών
συντελεστών σε περίοδο δηµοσιονοµικής λιτότητας; Ποια είναι η οικονοµική λογική
και η ηθική νοµιµοποίηση κάποιος που δηλώνει πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο να
έχει ετήσια φορολογική ελάφρυνση που φτάνει τα 8.000 ευρώ.
Πώς αυτό συµβαδίζει µε τις ανάγκες χρηµατοδότησης του κοινωνικού
κράτους των προγραµµάτων απασχόλησης, των µεγάλων προτεραιοτήτων του
µέλλοντος.
Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι το πρόβληµα στο φορολογικό µας
σύστηµα είναι αλλού. Είναι η αναξιοπιστία του φορολογικού µας συστήµατος
απέναντι στις επιχειρήσεις και τον πολίτη.
Είναι η ανασφάλεια της επιχείρησης απέναντι στην αυθαιρεσία του
φορολογικού ελέγχου και τη διαφθορά.
Είναι η αδικία των συχνών ρυθµίσεων που τιµωρούν τους
καλοπληρωτές και ευνοούν αυτούς που παρανοµούν.
Είναι η µεγάλη φοροδιαφυγή που εξαναγκάζει τους µισθωτούς και
τους καλοπληρωτές να επωµίζονται το βάρος στη φορολογία εισοδήµατος και όλους
µας να πληρώνουµε µέσω υψηλότερου ΦΠΑ.
Είναι η έλλειψη ανταποδοτικότητας. Ο πολίτης δεν αισθάνεται ότι
παρέχονται οι υπηρεσίες ανάλογα µε αυτά που πληρώνει.
Είµαι πεισµένος ότι έχουµε πολύ περισσότερα να κερδίσουµε ως
κοινωνία από µια συστηµατική προσπάθεια να ξαναβρούµε την ανταποδοτικότητα
των παροχών και την εµπιστοσύνη του πολίτη στο σύστηµα φορολογίας.
Να δηµιουργήσουµε συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού στις
αγορές κυνηγώντας τις ολιγοπωλιακές και πελατειακές τακτικές που ανεβάζουν το
κόστος ζωής για το νοικοκυριό.
Να µειώσουµε δραστικά το κόστος της παραπαιδείας βελτιώνοντας τις
υπηρεσίες που προσφέρει το δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά και την ευρύτητα
των επιλογών που θα έχει ο νέος για την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Να µειώσουµε το κόστος για την περίθαλψη σε ένα σύστηµα υγείας
όπου οι δαπάνες στο δηµόσιο τοµέα είναι ανεξέλεγκτες, χωρίς µηχανογράφηση και οι
µηχανισµοί ελέγχου στον ιδιωτικό τοµέα ανύπαρκτοι.
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Όλα αυτά θα κάνουν το φορολογικό βάρος πολύ πιο ανεκτό. Θα
δώσουν µια αίσθηση δικαίου που σήµερα απουσιάζει. Με διαφάνεια στο πώς
δαπανώνται οι πόροι. Με πόρους στοχευµένους προς συγκεκριµένο στόχο και όχι όλα
σε µια µεγάλη µαύρη τρύπα.
Να ξέρει ο πολίτης πώς δαπανώνται τα χρήµατα του. Να αποκτηθεί
φορολογική συνείδηση µέσα από τη διαφάνεια και την ανταποδοτικότητα του
φορολογικού συστήµατος.
Θα κάνουµε και τις διαπραγµατεύσεις για την εισοδηµατική πολιτική
πολύ πιο εύκολες. Γιατί ο µισθωτός δε θα βλέπει το πραγµατικό του εισόδηµα να
εξανεµίζεται. Εµείς εκεί θα στραφούµε.
Ζήτηµα πέµπτο. Η πολιτική µας για την απασχόληση και την
παιδεία.
Η επόµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα κριθεί και από την ικανότητά
της να δηµιουργήσει συνθήκες για την αύξηση της απασχόλησης. Προοπτική
εργασίας στον άνεργο. Εργασία για όλους. Ευκαιρίες για όλους. Νέες ευκαιρίες για
όσους αντιµετωπίσουν πρόβληµα και προστασία για όσους δεν µπορούν.
Η σηµερινή Κυβέρνηση έχει βάλει στο στόχαστρο τον εργαζόµενο και
τα δικαιώµατά του. Η πολιτική της υπαγορεύεται από µια κοντόθωρη θα έλεγα, αλλά
και υστερόβουλη λογική που ενοχοποιεί τον εργαζόµενο.
∆εν αποτελεί για µας αναπτυξιακή προοπτική η επένδυση στη φθηνή
εργασία, η επένδυση στη φτώχεια, η επένδυση στην εξαθλίωση του εργαζόµενου.
Η ελληνική αγορά εργασίας χρειάζεται αλλαγές και προσαρµογές.
Αυτό το δεχόµαστε. Υπάρχουν ανισότητες. Υπάρχουν αδικίες. Υπάρχουν
δυσλειτουργίες, δυσκαµψίες που ούτε την ανεργία µειώνουν ούτε τους εργαζόµενους
προστατεύουν.
Όµως η λογική του αυταρχισµού και η πρακτική των µονοµερών
παραχωρήσεων χωρίς συναίνεση είναι αδιέξοδες. Και σας προτρέπω κι εγώ να µην
ακολουθήσετε αυτή τη λογική.
Όσο και αν µερικές φορές µοιάζει θελκτική. Όσο και αν µοιάζει να
έχει βραχυπρόθεσµα οφέλη.
Μια µόνο ρεαλιστική πρόταση υπάρχει για τη µείωση της ανεργίας και
την επιτάχυνση της ανάπτυξης. Είναι αυτή που εξασφαλίζει την ασφάλεια των
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εργαζοµένων και έτσι δίνεται η δυνατότητα για περισσότερη προσαρµοστικότητα και
ευελιξία.
Σε µια συζήτηση που είχαµε σε επίπεδο σοσιαλιστικών κοµµάτων ο
Μπλερ είχε διατυπώσει το σύνθηµα ότι ασφάλεια δεν υπάρχει χωρίς αλλαγές µέσα σε
έναν παγκόσµιο κόσµο. Και είχα προσθέσει ότι και αλλαγές δεν µπορούν να
υπάρξουν χωρίς ασφάλεια.
Στήριξη για µας σηµαίνει να δώσουµε το αίσθηµα της ασφάλειας και
στον εργαζόµενο. Να δώσουµε προτεραιότητα στις ενεργές πολιτικές απασχόλησης
µε στόχευση σε ευάλωτες οµάδες, όπως είναι οι νέοι οι γυναίκες οι µακροχρόνια
άνεργοι και οι ηλικιωµένοι.
Με πραγµατική εξατοµικευµένη βοήθεια.
Με παρακολούθηση και καταγραφή της ανταπόκρισης στις προσφορές
θέσεων ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος παροχών.
Με ενίσχυση των µηχανισµών εποπτείας της λειτουργίας της αγοράς
εργασίας µε διατάξεις που εξασφαλίζουν δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση
εργαζοµένων σε ένα ευέλικτο περιβάλλον εργασίας.
Είµαστε έτοιµοι να ανοίξουµε ένα µεγάλο διάλογο µε εργοδότες και µε
εργαζόµενους για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Για µας, αυτές θα έχουν θετικό
αποτέλεσµα, θετικό αποτέλεσµα για όλους, όταν θα προκύψουν µέσα από κοινωνική
διαβούλευση, διαπραγµάτευση και επίτευξη συναίνεσης για να µπορέσουν να
στεριώσουν.
Εµείς έχουµε στο ΠΑΣΟΚ θα έλεγα σχετική µέχρι και µεγάλη
πολιτική εµπειρία σε αυτό. Θέσαµε τα θεµέλια της διαδικασίας του κοινωνικού
διαλόγου. Σήµερα αναπτύσσουµε και ως αντιπολίτευση ικανότητες στα στελέχη µας
για διαβούλευση, διαµεσολάβηση, επίλυση συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα.
∆ε φοβόµαστε το κοινωνικό πρόβληµα. ∆εν κρυβόµαστε από αυτό.
∆εν αντιδρούµε παθητικά δεν αντιδρούµε αυταρχικά. Ξέρουµε πώς θα τα
αντιµετωπίσουµε

χρησιµοποιώντας

τα

εργαλεία

του

διαλόγου

και

της

διαπραγµάτευσης. Και αυτό πιστεύω ότι αποτελεί διαχωριστική γραµµή ανάµεσα σε
µας και τη Νέα ∆ηµοκρατία.
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Θα καλέσουµε εσάς και όλους τους κοινωνικούς εταίρους να
αναλάβετε τους µηχανισµούς κατάρτισης και τους µηχανισµούς στήριξης των
ανέργων.
∆ε θεωρώ ότι το σύστηµα το κρατικό που έχουµε σήµερα είναι
αποδοτικό ή ανταποδοτικό και στοχευµένο στις πραγµατικές ανάγκες. ΟΑΕ∆, ΛΑΕΚ
πρέπει να γίνουν δικά σας εργαλεία -των κοινωνικών εταίρων. Αλλά και η
ουσιαστική σας συµµετοχή στον αποκεντρωµένο προγραµµατισµό των ΙΕΚ, των
ΚΕΚ, των περιφερειακών ΤΕΙ και ΑΕΙ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνδεση
του τοπικού αναπτυξιακού µοντέλου µε την παραγωγή και την κατάρτιση, που
προϋποθέτει βεβαίως να απελευθερώσουµε αυτούς τους φορείς, να αποκεντρώσουµε
αυτούς τους φορείς, ώστε να µπορούν να σχεδιάζουν ελεύθερα και περιφερειακά.
Όλο αυτό το πιστεύω διότι εσείς οι εργοδότες γνωρίζετε τις ανάγκες
της αγοράς εργασίας και οι εργαζόµενοι γνωρίζουν τις δικές τους ανάγκες σε νέες
δεξιότητες. Άρα πολύ πιο καλά θα αυτοδιαχειριστείτε τις δικές σας εκπαιδευτικές
ανάγκες, τις ανάγκες κατάρτισης απ’ ότι ένα απρόσωπο και συγκεντρωτικό κράτος.
Και θα σχεδιάσουµε µαζί τα προγράµµατα για να αντιµετωπίσουµε τα
έντονα φαινόµενα βιοµηχανικής κρίσης, και µαζικών απολύσεων που µαστίζουν
πολλές περιοχές στη χώρα µας. Πρόσφατα είχαµε την περίπτωση της Μακεδονίας και
της Νάουσας.
Εσείς το γνωρίζετε καλά. Στις σηµερινές ανοιχτές αγορές δεν
µπορούµε πάντα να προστατεύσουµε αυτές τις θέσεις εργασίας. Μπορούµε όµως να
προστατεύσουµε τους ανέργους και να τους δώσουµε πάλι προοπτική.
Όχι µετατρέποντάς τους σε συνταξιούχους, όχι µε επιδόµατα, αλλά µε
προγράµµατα ανασυγκρότησης για τις φθίνουσες περιοχές και γι’ αυτό παρουσιάσαµε
και µια συνολική πρόταση.
Εξατοµικευµένη στήριξη του ανέργου που του επιτρέπει να
επανενταχθεί στην αγορά εργασίας. Με επιλογές. Ιδιαίτερα την κατάρτιση, κίνητρα
για πρόσληψη από επιχειρήσεις µέσω επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών.
Επιδοτήσεις επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και αυτοαπασχόληση των ανέργων.
Με τη δυνατότητα απασχόλησης, στους απολυµένους µεγαλύτερης
ηλικίας που δύσκολα βρίσκουν δουλειά στην ελεύθερη αγορά, σε θέσεις κοινωνικής
εργασίας, όπως γίνεται σε πολλές χώρες όπως π.χ. στην Ολλανδία. Σε σχολεία σε
νοσοκοµεία στην αυτοδιοίκηση. Βοηθώντας το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας.
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Με ειδική εισοδηµατική ενίσχυση που δε θα επιβαρύνει τα
συνταξιοδοτικά ταµεία. Γιατί είναι χρέος της κοινωνίας µας να αντιµετωπίζει τις
βίαιες ανακατατάξεις που προκαλούνται χωρίς παράλληλα να εµποδίζει τις αλλαγές
που πρέπει να γίνουν.
Ζήτηµα έκτο. Η πολιτική για την επιχειρηµατικότητα και την
εξωστρέφεια.
Εδώ σας καλώ να δουλέψουµε µαζί για να αλλάξουµε την αντίληψη
που έχει η ελληνική κοινωνία για την επιχειρηµατικότητα. Την ενοχική στάση
απέναντι στο ρίσκο και τη δηµιουργία.
Είχα πρόσφατα µια συζήτηση µε νέους οι οποίοι σπούδαζαν στην
Κεφαλονιά για τη βιοκαλλιέργεια και τους ρώτησα τι θα επιλέγανε µεταξύ του να
φτιάξουν µια µονάδα βιοκαλλιέργειας σε κάποια αγροτική περιοχή, να πάνε σε µια
ιδιωτική επιχείρηση σύµβουλοι ή κάτι άλλο ή να πάνε στο δηµόσιο για να βρουν µια
δουλειά εκεί. Ήταν οµόφωνη η επιλογή τους να πάνε στο δηµόσιο.
Αυτή η αντίληψη πρέπει να αλλάξει. Να µπολιάσουµε τους νέους µε
το µικρόβιο της δηµιουργίας και της αναζήτησης νέων δρόµων και στον
επιχειρηµατικό τοµέα.
Σας καλώ να δουλέψουµε µαζί για να αλλάξουµε τις σηµερινές βαριές
γραφειοκρατικές διαδικασίες που πνίγουν την επιχειρηµατικότητα και οδηγούν την
αποτυχία.
Σας καλώ να δουλέψουµε µαζί για να σπάσουµε τα σηµερινά τείχη
ανάµεσα σε µια εσωστρεφή ακαδηµαϊκή κοινότητα και το χώρο των επιχειρήσεων.
Για να πείσουµε το τραπεζικό σύστηµα να πάρει µεγαλύτερο ρίσκο και να ενισχύσει
τους νέους επιχειρηµατίες και τις γυναίκες.
Να δηµιουργήσουµε συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού στην
οικονοµία που φέρνει καινοτοµία νέα προϊόντα υπηρεσίες θέσεις απασχόλησης.
Για να αναδείξουµε την τοπική επιχειρηµατικότητα σε όλη την Ελλάδα
σαν το δρόµο για την ανάπτυξη, αλλά και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Σας καλώ να δουλέψουµε µαζί για να ανοίξουµε νέους δρόµους στους
Έλληνες και τις Ελληνίδες επιχειρηµατίες στο εξωτερικό. Να τους στηρίξουµε στην
προσπάθειά τους, να δηµιουργήσουµε µια ανοιχτή εξωστρεφή οικονοµία που δε
φοβάται τις προκλήσεις του αύριο.
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Στην καρδιά της νέας πρότασης για την επιχειρηµατικότητα είναι η
εξωστρέφεια της οικονοµίας και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Θα δώσουµε έµφαση σε µια νέα αντίληψη για την εξωτερική πολιτική,
όπου εθνικά θέµατα δεν είναι µόνο οι σχέσεις µας µε τις γειτονικές χώρες, αλλά και η
προώθηση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.
Η επένδυση στον άνθρωπο είναι το κλειδί. Να δώσουµε αξία στην
εργασία, µεγαλύτερη αξία στο προϊόν, µέσα από την παιδεία, την έρευνα και την
καινοτοµία.
Να διαµορφώσουµε τις συνθήκες ενός προϊόντος ποιοτικού, µε τέτοιες
αξίες που πολύ δύσκολα µπορούν να γίνουν αντικείµενο αντιγραφής από άλλες
χώρες. Να συνδεθούν µε τις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα.
Ο αγροτικός τοµέας πρέπει να συνδεθεί µε τη βιοµηχανία για να δώσει
προϊόντα ποιότητας και προϊόντα προέλευσης.
Να ενισχύσουµε τα δηµόσια κέντρα ερευνών και να ανοίξουµε το
χώρο της παιδείας και της έρευνας στην ευρύτερη περιοχή.
Να δούµε και άλλους τοµείς. Της υγείας, συνδυάζοντας το περιβάλλον
µας, τον τουρισµό µας, τις δυνατότητες που έχουµε, ώστε να κάνουµε την υγεία ένα
πλεονέκτηµα παραγωγικό αναπτυξιακό για τη χώρα συνδυάζοντάς την µε τις άλλες
υπηρεσίες τουρισµού, αγροτουρισµού συνεδριακού τουρισµού και εκπαίδευσης.
Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.
Ανάπτυξη

νέων

τεχνολογιών

πληροφορίας

και

επικοινωνίας.

Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας που η Ελλάδα θα µπορούσε να είναι πρότυπο γιατί
όχι;
Βοηθώντας εν µέρει και τη σταδιακή απεξάρτησή µας από το
πετρέλαιο.
Οφείλουµε να τολµήσουµε µε νέες ιδέες. Να δηµιουργήσουµε, για
παράδειγµα, ένα ταµείο από τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων που επενδύει στο
µέλλον στην έρευνα στην τεχνολογία στις καινοτόµες επιχειρηµατικές ιδέες. Ένα
ταµείο που θα βοηθάει επίσης στην αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων και τη
στήριξη της εισόδου τους στην αγορά εργασίας.
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Θέλω να εγγυηθώ ότι η αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει
δρόµους για την υγιή επιχειρηµατικότητα. Θα κάνει σύνθηµα και πρακτική της την
καινοτοµία.
Ζητώ και από εσάς να αναλάβετε τις ευθύνες που σας αναλογούν.
Περισσότερη και πιο ουσιαστική εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Μεγαλύτερη

περιβαλλοντική

ευθύνη.

Το

περιβάλλον

αποτελεί

συγκριτικό

αναπτυξιακό πλεονέκτηµα και σαν τέτοιο πρέπει να προστατευτεί και να αξιοποιηθεί.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις που ακολουθούν παρόµοιες πρακτικές είναι δυστυχώς πολύ
λίγες.
Σας ζητώ περισσότερες επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό. Στη
χώρα µας οι δαπάνες κατάρτισης των εργαζοµένων από τις επιχειρήσεις είναι από τις
χαµηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Περισσότερη ασφάλεια για τους εργαζόµενους. Είµαστε χώρα µε
εξαιρετικά υψηλούς δείκτες εργατικών ατυχηµάτων.
Σας ζητώ µεγαλύτερη συµβολή στην έρευνα και την τεχνολογική
ανάπτυξη. Έχουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, µαζί µε την Πορτογαλία, τη
χαµηλότερη συµβολή των επιχειρήσεων σε δαπάνες έρευνας.
Περισσότερες επενδύσεις. Ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου.
Εγκατάλειψη της λογικής της εξάρτησης των επιχειρηµατικών προσπαθειών από το
κράτος.
Τέλος στην πελατειακή κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα που είναι
αδιέξοδη και επικίνδυνη για τον τόπο. Μια επιχειρηµατικότητα που εντείνει την
εξάρτηση του επιχειρηµατία από το κράτος και δεν τον κάνει ανταγωνιστικό στην
παγκόσµια αγορά. Μια εξάρτηση που δεν τον αφήνει να εξελιχθεί σωστά.
Το κράτος πρέπει να είναι δίπλα στις προσπάθειες τις δικές σας. Όχι
ρουσφετολογικά, όχι πελατειακά. Το κράτος έχει ρόλο. Να στηρίξει κλάδους
αναπτυσσόµενους, να στηρίξει την έρευνα, να στηρίξει την επιµόρφωση, να
αναπτύξει τις απαραίτητες υποδοµές, να εγγυάται κανόνες δικαίου, να µη βάζει
εµπόδια, να απελευθερώνει, αντί να χειραγωγεί τον επιχειρηµατία.
Ζήτηµα έβδοµο. Σχέσεις πολιτικών µε επιχειρηµατίες.
Κι αυτό µε φέρνει στο τελευταίο ζήτηµα, φίλες και φίλοι, ένα επίµαχο
θέµα, θέµα συνήθως ταµπού, το οποίο όµως πρέπει µε καθαρότητα και ευθύτητα να
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αντιµετωπίσουµε. Έρχοµαι σε ένα θέµα που δαιµονοποιεί, τόσο τους επιχειρηµατίες,
όσο και τους πολιτικούς. Ένα θέµα που µας ενοχοποιεί όλους στα µάτια της κοινής
γνώµης. Είναι οι σχέσεις των πολιτικών µε τους επιχειρηµατίες.
Έχουµε δύο δρόµους να επιλέξουµε. Ο ένας είναι πελατειακός. Είναι η
αντίληψη ότι όλα απαγορεύονται, αλλά όλα γίνονται αν έχεις ισχυρό κατάλληλο
«δόντι». Είναι η αντίληψη ότι ο επιχειρηµατίας δεν έβγαλε τα λεφτά του από θεµιτές
δραστηριότητες αλλά από κοµπίνες. Είναι η αντίληψη ότι ο πολιτικός όταν βρίσκεται
µε τον επιχειρηµατία δεν µιλάει για το δηµόσιο συµφέρον αλλά για το προσωπικό του
συµφέρον. Είναι η ενοχοποίηση της λειτουργίας µας ως πολιτικών, η ενοχοποίηση
της δικιάς σας λειτουργίας ως επιχειρηµατιών.
Εσάς σας αδικούν για τον τρόπο που παράγετε κέρδος και που
συναλλάσσεστε µε το κράτος. Εµάς µας αδικούν για τον τρόπο διασφάλισης του
"πολιτικού χρήµατος". Αυτή η εικόνα πρέπει να αλλάξει κι εδώ οι νοµοθετικές
παρεµβάσεις δεν επαρκούν.
Πρέπει να σπάσουµε τις πελατειακές αντιλήψεις που διαµορφώνουν
προνοµιακές σχέσεις µε συγκεκριµένους επιχειρηµατίες και δεν προωθούν την
πραγµατική επιχειρηµατικότητα.
Πρέπει να στηρίξουµε επιχειρήσεις και κλάδους επιχειρήσεων για να
πάει η οικονοµία µπροστά και όχι για να στηρίξουµε ευνοούµενους επιχειρηµατίες.
∆ική µου δέσµευση είναι ότι δεν θα κάνω πολιτική προσωπικής
εύνοιας, αλλά πολιτική που θα διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισµό µε στόχο την
ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Με ενδιαφέρει η επιβίωση και η µετεξέλιξη µιας επιχείρησης, όχι γιατί
κάποιος θα είναι ευνοούµενος µου ή του κόµµατος µου. Με ενδιαφέρει επειδή θα
υπάρξει όφελος για την οικονοµία, για τη χώρα, για τον εργαζόµενο, για την
κοινωνία, για την επιχειρηµατικότητα.
Αυτό σηµαίνει να εµπεδώσουµε τους απαραίτητους κανόνες και
αντίληψη µεταξύ µας. Θα αποβεί ωφέλιµο για τη χώρα, για τη δηµοκρατία, για την
ανάπτυξη, για την οικονοµία.
Θα εµπεδώσουµε την έννοια του κράτους δικαίου. Οι κανόνες θα
δώσουν σιγουριά και στον επιτυχηµένο επιχειρηµατία, αλλά και στο νέο που ζητά να
δηµιουργήσει.
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Πριν από κάποια χρόνια ένας µεγάλος κοινωνιολόγος, ο Robert
Putnam, έκανε µια έρευνα στην Ιταλία. Θέλησε να καταλάβει γιατί υπήρχε τόση
διαφορά, και στους δηµοκρατικούς θεσµούς και στην αντιµετώπιση της διαφθοράς
και στην οικονοµική ανάπτυξη, µεταξύ Σικελίας και Βόρειας Ιταλίας.
Το συµπέρασµα του ήταν ότι στη Βόρεια Ιταλία είχαν δηµιουργήσει
µια κουλτούρα εµπιστοσύνης, άγραφων, αν θέλετε, κανόνων, αντιλήψεων και
νοοτροπιών, που ανέπτυσσαν τη συνεργασία, τη συλλογικότητα, τη διαβούλευση, την
αξιοπιστία, τη διαφάνεια.
Το ονόµασε "κοινωνικό κεφάλαιο". Ένα άυλο κεφάλαιο, που όµως
δηµιουργούσε ένα δίχτυ συνεργατικότητας και εµπιστοσύνης πάνω απ’ όλα, µέσα στο
οποίο µπορούσε ο επιχειρηµατίας, ο δηµιουργός, ο πολίτης, να επιχειρήσει το
καινούριο, µε σιγουριά και µε σχέδιο. Να έχει σιγουριά ότι το σχέδιο του θα είχε µια
ευοίωνη προοπτική.
Στη Σικελία, αντιθέτως, βρήκε κλίµα καχυποψίας, αυθαιρεσίας,
µυστικοπάθειας, αυταρχισµού και ατοµισµού. Εκεί δεν υπήρχε το "κοινωνικό
κεφάλαιο" της Βόρειας Ιταλίας. Εκεί δεν υπήρχαν κανόνες, παρά εκείνες του δικαίου
του ισχυρού, του πελατειακού, µαφιόζικου αν θέλετε, συστήµατος διαχείρισης της
κοινωνίας.
Εµείς δεν είµαστε Σικελία, δεν είµαστε όµως και Βόρεια Ιταλία.
Ξέρω ότι µπορούµε να κάνουµε πολλά. Πιστεύω στην Ελλάδα. Το
κορυφαίο γεγονός των Ολυµπιακών Αγώνων ήταν αποκαλυπτικό. Μπορούµε όταν
θέλουµε. Μπορούµε όταν βάζουµε στόχους. Όχι στόχους συµβατικούς, όχι στόχους
µετριότητας. Μπορούµε όταν βάλουµε τον πήχη ψηλά, όταν λέµε ότι θα γίνουµε
πρωταγωνιστές σε συγκεκριµένους κλάδους. Μπορούµε όταν δηµιουργήσουµε µια
νέα εµπιστοσύνη, το νέο αυτό "κοινωνικό κεφάλαιο" που τόσο το είδαµε στους
εθελοντές των Αγώνων µας.
Κυρίες και κύριοι,
είµαι σοσιαλιστής και εµείς οι σοσιαλιστές από τη φύση µας είµαστε
αισιόδοξοι. Πιστεύουµε ότι µπορούµε µε την κοινή µας θέληση και τις κοινές µας
δράσεις να φτιάξουµε έναν κόσµο µε µεγαλύτερη ισότητα, ευκαιρίες και δυνατότητες,
ασφάλεια και ευηµερία, κοινωνική δικαιοσύνη και αρµονία µε το περιβάλλον.
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Σήµερα όµως ανησυχώ για τη χώρα µας. Καθηµερινά χάνονται
ευκαιρίες. Εξελίξεις µας προσπερνούν. Η ανασφάλεια και η κοινωνική πόλωση
εντείνονται.
∆εν µπορούµε ως κοινωνία να µείνουµε στην στείρα και ξεπερασµένη
αντιπαράθεση που προσπαθεί να βάλει εργαζόµενους και εργοδότες η κυβέρνηση.
∆εν µπορούµε ως χώρα να ξαναγυρίσουµε σε αποτυχηµένα µοντέλα
οικονοµικής ανάπτυξης που η ιστορία έχει αφήσει πίσω.
Η
επαγγέλλεται,

πολιτική
είναι

αυτής

άτολµες,

της

κυβέρνησης,

κοινωνικά

άδικες,

οι

µεταρρυθµίσεις

τελικά

αδιέξοδες

που
και

αναποτελεσµατικές.
Για µένα, χρειάζεται συνεργασία. Συνεργασία για να γίνουν τοµές και
αλλαγές µε ασφάλεια και σιγουριά.
Χρειάζεται συνεργασία για να περάσουµε σε µια οικονοµία που
παράγει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες έντασης της γνώσης.
Μια οικονοµία που βασίζεται στην επένδυση στο ανθρώπινο
κεφάλαιο.
Μια οικονοµία που να ενθαρρύνει την επιχειρηµατική δράση, δίνοντας
την δυνατότητα στον επιχειρηµατία να επενδύσει, να πάρει ρίσκα, να δηµιουργεί
πλούτο και απασχόληση, χωρίς να φοβάται τον ανταγωνισµό και τις προκλήσεις των
διεθνών αγορών, µέσα από ένα αποτελεσµατικό ρυθµιστικό περιβάλλον που
διασφαλίζει όρους υγιούς ανταγωνισµού για την προστασία του καταναλωτή.
Χρειάζεται συνεργασία για να φτιάξουµε µια οικονοµία ίσων
ευκαιριών στην οποία όλοι συµµετέχουν και έχουν µέρισµα στην ανάπτυξη.
Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε.
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