Σηµεία Οµιλίας Γιώργου Α. Παπανδρέου
Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

24.5.2007

Κύριε Πρόεδρε του ΣΕΒ,
Αξιότιµες κυρίες και κύριοι,
Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
Με την φετινή σας Γενική Συνέλευση συµπληρώνονται 100 χρόνια από την
ίδρυση του Συνδέσµου.
Η δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης είναι εγγύηση µακροβιότητας αλλά και
προσφοράς στο κοινό συµφέρον.
∆ιότι σήµερα καλείται η σύγχρονη επιχείρηση να ανταγωνιστεί – όχι απλά
µέσα από τα κέρδη της – αλλά µέσα από την ταυτότητά της, την δυνατότητά
της να συµβάλλει και στο γενικότερο καλό.
Στην ευηµερία αλλά και στην αξία µιας κοινωνίας.
Το απαιτούν οι καταναλωτές. Το απαιτούν οι καιροί.
Το απαιτούν οι µεγάλες ευκαιρίες αλλά και οι παγκόσµιες απειλές όπως αυτές
για το περιβάλλον.
Παρακολουθώ – παρακολουθούµε όλοι µε ειδικό ενδιαφέρον – τη µετεξέλιξη
του ΣΕΒ τα τελευταία χρόνια.
Παλιότερα το µετασχηµατισµό του από Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων σε
Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών.
Πιο πρόσφατα καινοτόµες πρωτοβουλίες σας όπως η Χάρτα ∆ικαιωµάτων και
Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων.
Μία κίνηση που αναδεικνύει τη σηµασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
αλλά και της κοινωνικής διαβούλευσης για να επιτευχθούν αλλαγές.
Το Ανοιχτό Φόρουµ Ανταγωνιστικότητας, που επιχειρεί να αποτελέσει πεδίο
δηµιουργικού προβληµατισµού και διασταύρωσης ιδεών.
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Αλλαγές σηµαντικές που προωθούν την ανταγωνιστικότητα και την ανάγκη
µιας άλλης αντίληψης για την σχέση επιχείρησης – καταναλωτή, επιχείρησης
και δηµόσιου συµφέροντος.
Μέσα από αυτή την οπτική, είναι σηµαντικό όταν οι δηµόσιες τοποθετήσεις
σας ξεφεύγουν από τις στενές συντεχνιακές διεκδικήσεις και αναφέρονται στα
µεγάλα προβλήµατα της κοινωνίας.
Θέλω να ενισχύσω τα βήµατα τα δικά σας προς αυτή την κατεύθυνση αλλά
και να σας διαβεβαιώσω ότι µέσα από αυτή την πολιτική αντίληψη θα
προσεγγίσω και τα ζητήµατά σας αύριο ως κυβέρνηση.
Για µια νέα σχέση κράτους – επιχειρηµατία, κοινωνίας – πολιτείας, εργοδοτών
και εργαζοµένων ώστε να υπάρξει εµπιστοσύνη και συναντίληψη για κοινούς
στόχους. Μια σχέση που αξιοποιεί το παραγωγικό δυναµικό της χώρας για
µεγάλους στόχους και τοµές. Μακριά από µικροπολιτική και ρουσφετολογική
πρακτική.
Είµαι εδώ σήµερα για να µιλήσω για το πρόγραµµά µας. Τις κατευθύνσεις
που θα ακολουθήσουµε αύριο ως κυβέρνηση.
Και είµαι έτοιµος να υποστηρίξω συστηµατικά, υπεύθυνα και αποτελεσµατικά
καινοτόµες πολιτικές.
Και το εγγυώµαι αυτό διότι ξέρω ότι η ελληνική οικονοµία δεν θα επιβιώσει –
θα περάσει πολύ δύσκολες µέρες - εάν δεν κινηθούµε συντεταγµένα,
σχεδιασµένα, µέσα από συλλογικές διαβουλεύσεις που θα εµπεδώσουν
µεγάλες αλλαγές και τοµές στην χώρα.
Πολιτικές και µέτρα που µας επιτρέπουν να είµαστε ανταγωνιστικοί, να
έχουµε ανάπτυξη βιώσιµη και όχι ευκαιριακή, να αξιοποιήσουµε συγκριτικά
µας πλεονεκτήµατα και να εγγυηθούµε παράλληλα κοινωνική δικαιοσύνη.
Κυρίες και κύριοι,
Η χώρα µας σήµερα χρειάζεται µεγάλες αλλαγές.
Ριζικές τοµές µε το παρελθόν, θαρραλέες αποφάσεις, σίγουρες κατευθύνσεις
και σχέδιο εάν δεν θέλουµε να µείνουµε στο περιθώριο των εξελίξεων.
Α) ∆εν θα κάνουµε πολιτικές µπαλώµατος και πελατειακών σχέσεων για να
ικανοποιήσουµε κάποιους προσωρινά.
∆εν θα υπάρξουν άσκοποι πειραµατισµοί και τροπολογίες τελευταίας στιγµής.
Θα εγγυηθώ τη σωστή και τεκµηριωµένη ανάλυση των προβληµάτων αλλά
και ευκαιριών που µας ανοίγονται.
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Β) ∆εν θα επιβραβεύεται ο κοµπιναδόρος και θα τιµωρείται ο σωστός.
Θα επιµείνω ώστε να εµπεδωθούν αρχές και κανόνες όπου δεν θα µπορεί ο
καθένας να αυθαιρετεί.
Γ) ∆εν θα αιφνιδιάζουµε τον κόσµο µε τις πολιτικές µας επιλογές αλλά θα
πείθουµε για τις αλλαγές που χρειάζονται.
Ο κοινωνικός διάλογος για µας δεν είναι πρόσχηµα.
Είναι κεντρική πολιτική επιλογή.
Η σοβαρότητα στην τεκµηρίωση και µελέτη θα εγγυώνται µια κοινή βάση
διαλόγου – έστω και όταν τα συµφέροντά µας αποκλίνουν.
Η εµπειρία των τριών τελευταίων ετών στη χώρα µας είναι απολύτως σαφής:
Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν πόλωσαν, αδίκησαν, έγιναν βίαια και χωρίς
διάλογο.
Και όχι µόνο απέτυχαν αλλά και πήγαν την χώρα µας πολύ πιο πίσω.
Χάθηκε η αξιοπιστία και η εµπιστοσύνη.
Η σηµερινή κυβέρνηση κατάφερε µε την πολιτική της να υπονοµεύσει την
αξιοπιστία της πολιτείας στον πολίτη, την αξιοπιστία στην δικαιοσύνη, στα
σώµατα ασφαλείας, στην δηµόσια διοίκηση, στα κόµµατα, στους
επιχειρηµατίες, στα συνδικάτα.
Η Ελλάδα της αυτοπεποίθησης των Ολυµπιακών Αγώνων έµεινε ένα
παραµύθι µακρινό.

Κυρίες και κύριοι,
Ξέρω ότι η κυβέρνηση θα επικαλεστεί ότι η ελληνική οικονοµία αναµένεται να
αναπτυχθεί το 2007 µε ρυθµό κοντά στο 4%.
Ότι οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί.
Οι εξαγωγές επίσης.
Και άρα όλα βαίνουν καλώς.
∆υστυχώς η πραγµατικότητα είναι πολύ διαφορετική.
Η χώρα µας ζει το τέλος ενός αναπτυξιακού υποδείγµατος που έχει πλέον
κλείσει τον κύκλο του.
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Η ανάπτυξη βασίζεται σε πήλινα πόδια.
Βασίζεται κυρίως στην κατανάλωση και αυτή µε τη σειρά της σε µια εξαιρετικά
ανησυχητική αύξηση του δανεισµού των νοικοκυριών.
Οι επενδύσεις, αντί να εκσυγχρονίζουν και να διευρύνουν το παραγωγικό
δυναµικό της χώρας, κατευθύνονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία στην
κατοικία.
Οι εξαγωγές αυξάνονται γιατί υπάρχει ανάκαµψη στον υπόλοιπο κόσµο.
Όµως οι εξαγωγές προϊόντων της βιοµηχανίας µειώνονται και η Ελλάδα
εξακολουθεί να µην µπορεί να παρακολουθήσει τη διεθνή αγορά.
Και βέβαια η εικόνα της δραµατικής πτώσης της ανταγωνιστικότητας της
χώρας µας επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία για το έλλειµµα του ισοζυγίου.
Εάν ήµασταν εκτός ΟΝΕ, το σηµερινό έλλειµµα στο ισοζύγιο της τάξης του
12% του ΑΕΠ θα οδηγούσε σε σοβαρές αναταράξεις στη νοµισµατική
ισορροπία της χώρας.
Όσο για τις ξένες επενδύσεις, αυτές είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία
επενδύσεις χαρτοφυλακίου.
∆εν είναι επενδύσεις που ανανεώνουν και επεκτείνουν το παραγωγικό
δυναµικό της χώρας.
Παράλληλα, τα στοιχεία για την κατάσταση στα νοικοκυριά και στις
επιχειρήσεις – ιδιαίτερα τις µικρές επιχειρήσεις - είναι ακόµα πιο ανησυχητικά.
Όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.
Το «σύνδροµο της τρίτης εβδοµάδας» τείνει να γίνει ο κανόνας.
Αγγίζει πλέον τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες που βυθίζονται στα
χρέη.
Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στις επιχειρήσεις.
Εάν εξαιρέσουµε τις τράπεζες και µερικές µεγάλες επιχειρήσεις, οι υπόλοιπες
περνούν δύσκολες στιγµές.
Ιδιαίτερα εκεί όπου οι επιχειρήσεις είναι εκτεθειµένες στο διεθνή ανταγωνισµό,
όπως στη βιοµηχανία, παρατηρείται σηµαντική επιδείνωση.
Οι δε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις της χώρας καθηµερινά χάνουν τη µάχη
της επιβίωσης απέναντι στον εγχώριο και διεθνή ανταγωνισµό.
Η επόµενη κυβέρνηση που θα είναι κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα παραλάβει µια
οικονοµία σε διαρθρωτική κρίση.
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Με την αγορά σε αδιέξοδο, µε διευρυµένες ανισότητες, µε έντονη κοινωνική
ανασφάλεια, αγωνία και αβεβαιότητα για το αύριο.
Η επιτήρηση είναι χαρακτηριστικό αυτής της κατάστασης.
Πριν από µερικές ηµέρες ο Πρωθυπουργός έκανε ένα διάγγελµα για να
ανακοινώσει πως η χώρα βγήκε από τη δηµοσιονοµική επιτήρηση.
Θα µου επιτρέψετε να πω πως η χώρα δεν βγήκε από τη δηµοσιονοµική
επιτήρηση.
Βγήκε από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος.
Και έχει σήµερα µεγαλύτερα προβλήµατα.
Γιατί σήµερα, τρία χρόνια από την απογραφή, η χώρα δεν βρίσκεται καν στο
σηµείο που βρισκόταν πριν ξεκινήσει αυτή η ιστορία.
Η κυβέρνηση έκανε πριν τρία χρόνια την απογραφή.
Είχαµε ζητήσει να γίνει µε τρόπο διακοµµατικό ώστε να υπάρξει απόλυτη
διαφάνεια.
∆εν το ήθελε αυτό η Ν∆.
Χρησιµοποίησε την απογραφή ως µετεκλογικό κόλπο.
Να φορτώσει την δικιά της αδυναµία να εκπληρώσει τις αµέτρητες
προεκλογικές της υποσχέσεις στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
Ποιος; Η παράταξη που όταν ήταν στην εξουσία την τελευταία φορά βύθισε
την Ελλάδα στον υπερδανεισµό..
Θυµίζω πως την περίοδο 1989-1993 το χρέος της χώρα µας αυξήθηκε σε 4
µόλις χρόνια από το 70% στο 110% του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 10 µονάδες το
χρόνο.
Με αυτή τη βαριά κληρονοµιά αναµετριέται ακόµη και σήµερα η Ελλάδα.
Και τα αποτελέσµατα της απογραφής τα πλήρωσε η χώρα. Πρώτα απ’ολα µε
τον διασυρµό του καλού µας ονόµατος.
Τα πλήρωσε ο απλός πολίτης.
Με περισσότερους φόρους, µε χαµηλότερες δηµόσιες επενδύσεις, µε την
υποχρηµατοδότηση των δηµοσίων αγαθών της παιδείας και της υγείας.
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Πέρα λοιπόν από τα όποια κίνητρα, αυτή είναι η πιο σκληρή αλλά και αληθινή
κριτική για την απογραφή:
η κυβέρνηση δαπάνησε πολύτιµο χρόνο για να πετύχει µικροπολιτικούς
στόχους αντί να αντιµετωπίσει τα πραγµατικά προβλήµατα.
∆εν έκανε καµία δηµοσιονοµική εξυγίανση.
Προτίµησε να κόψει από τα εύκολα: τις δηµόσιες επενδύσεις, τα δηµόσια
αγαθά.
Προτίµησε τις παραποιήσεις της πραγµατικής δηµοσιονοµικής της
διαχείρισης.
Μετατοπίζοντας ελλείµµατα σε προηγούµενα χρόνια, κρύβοντας ή
µεταµφιέζοντας δηµοσιονοµικές δαπάνες, παραποιώντας τα µεγέθη του
δηµόσιου χρέους.
Ούτε χρησιµοποίησε το «µαξιλάρι» που της προσέφερε η ισχυρή ανάπτυξη
που κληρονόµησε, την αξιοπιστία – το θετικό ‘brand name’ - που είχαµε στην
ΕΕ, και όσα δηµοσιονοµικά περιθώρια υπήρχαν για να προωθήσει αλλαγές
που θα ανανέωναν το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας.
Σήµερα για παράδειγµα το κράτος εξακολουθεί να πληρώνει περισσότερα για
τόκους από όσα δαπανά για δηµόσιες επενδύσεις ή για την παιδεία και την
έρευνα µαζί.
Το µεγάλο ζήτηµα λοιπόν της πραγµατικής δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και
της ανατροπής των χρηµατοδοτικών προτεραιοτήτων του κράτους είναι
µπροστά µας.

Κυρίες και κύριοι,
Θα µου επιτρέψετε στο σηµείο αυτό να κάνω και µια σύντοµη αναφορά στο
µεγάλο ζήτηµα που απασχολεί όλους τους πολίτες αυτόν τον καιρό, το
σκάνδαλο στα ασφαλιστικά ταµεία.
Οι αποκαλύψεις είναι πλέον καθηµερινές και εκθέτουν την κυβέρνηση και τον
πρωθυπουργό προσωπικά.
Κάθε µέρα που περνά καταρρέει άλλο ένα ψέµα, άλλη µια προσπάθεια
συγκάλυψης.
Είναι πλέον σαφές πως δεν έχουµε να κάνουµε µε ένα οµόλογο.
Με ένα ταµείο.
Με έναν «ανίδεο διοικητή».
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Έχουµε να κάνουµε µε ένα οργανωµένο σχέδιο που αφορούσε δεκάδες
ταµεία.
Με κεντρικό σχεδιασµό.
Και µε σαφείς πολιτικές ευθύνες που πρέπει να αναληφθούν.
Εµείς ζητάµε διαφάνεια, αποκατάσταση, δικαιοσύνη και παραδειγµατική
τιµωρία των ενόχων.
Πλήρη διαφάνεια.
Να δοθούν στη δηµοσιότητα όλες οι συµβάσεις.
Να διαλευκανθεί από τις αρµόδιες Αρχές που πήγαν οι προµήθειες.
Πλήρη αποκατάσταση των Ταµείων.
Να ακυρωθούν όλες αυτές οι πράξεις και τα Ταµεία να βρεθούν µε τα
οµόλογα που είχαν.
Τιµωρία των ενόχων.
Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς συγκαλύψεις, χωρίς αµνηστίες.
Χωρίς να εξαιρούνται πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να εξαιρούνται συγγενείς και
φίλοι.
Η σηµερινή κυβέρνηση έχει χάσει πλήρως οποιαδήποτε αξιοπιστία είχε για να
αντιµετωπίσει το µείζον ζήτηµα του ασφαλιστικού.
Το ασφαλιστικό το οποίο κράτησε στο συρτάρι ως πρόβληµα τρία χρόνια ενώ
λεηλατούσε παράλληλα τα ταµεία µε τον πιο ευφάνταστο τρόπο και απίθανο
θράσος.
Θράσος που µας εκθέτει και διεθνώς. Για µια ακόµα φορά.
Έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας για να µπορεί να χειριστεί σοβαρά ζητήµατα
της χώρας.
Η δικιά µας πολιτική πρώτα απ’ όλα θα εγγυηθεί την αξιοκρατική, διάφανη και
ανοιχτή επιλογή των διοικήσεων των ταµείων.
Η πολιτική µας θα εγγυηθεί τις συντάξεις. Την αξιοπιστία του διαλόγου.
Θα διασφαλίσει τη θωράκιση των αποθεµατικών των ταµείων.
Για διαφάνεια, αποτελεσµατικότητα και κοινωνική λογοδοσία στη διαχείριση.

7

Κυρίες και κύριοι,
Πριν µερικές ηµέρες ολοκληρώσαµε το προγραµµατικό συνέδριό µας.
Επικυρώσαµε την προγραµµατική µας πρόταση για τις επόµενες εκλογές.
Πολιτικές, δοµές και χρηµατοδοτήσεις που ανταποκρίνονται στα αιτήµατα των
καιρών µε νέα αντίληψη.
Με προτάσεις µελετηµένες, κοστολογηµένες και δηµοσιονοµικά εφικτές.
Για µια δίκαιη κοινωνία, για τη δυνατή Ελλάδα, προτείνουµε ένα νέο µοντέλο
διάρθρωσης της χώρας.
Με µια κυβέρνηση επιτελική, µε λιγότερα υπουργεία και µε τις βασικές τους
αρµοδιότητες αποκεντρωµένες στην περιφέρεια.
Με αιρετό περιφερειάρχη σε µικρότερο αριθµό περιφερειών.
Με έναν νέο «Καποδίστρια» και νέες συνενώσεις που θα οδηγήσουν σε 300 400 ισχυρούς δήµους.
Θέλουµε την Ελλάδα πρωτοπόρα στην Γνώση και την Τεχνολογία.
Ξέρουµε πως το µέλλον της πατρίδας µας θα κριθεί στην εκπαίδευση.
Ένα εκπαιδευτικό σύστηµα ποιότητας κοντά στην παραγωγή.
Βασικό συνεργάτη και µοχλό των παραγωγικών δυνάµεων από την κατάρτιση
µέχρι την εκπαίδευση.
Αυτό απαιτεί ένα σύστηµα ευέλικτο, αποκεντρωµένο και αυτόνοµο από τον
γραφειοκρατικό κρατισµό.
Το δικό µας σχέδιο εγγυάται πραγµατικά αυτόνοµα και αυτοδιοικούµενα
Πανεπιστήµια, µε ισχυρή χρηµατοδότηση αλλά και µε διαφανείς και ισχυρούς
µηχανισµούς λογοδοσίας, αξιολόγησης, κινήτρων και ελέγχου ποιότητας.
∆ηµόσια δωρεάν Παιδεία µε σύγχρονες υποδοµές, µε τους µαθητές να
αποκτούν γνώση δύο ξένων γλωσσών, µε την πληροφορική και τους
υπολογιστές παντού.
Μαζί εγγυόµαστε την αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ
την πρώτη τετραετία. 1 δισ. Ευρώ περισσότερα από τον πρώτο κιόλας
χρόνο.
∆εν αποκλείουµε και το ρόλο του µη-κρατικού τοµέα. Εγγυόµαστε αντιθέτως
ότι θα µπουν σοβαροί κανόνες λειτουργίας, αξιολόγησης και πιστοποίησης.
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Πυρήνας της πρότασης του ΠΑΣΟΚ είναι η νέα Κοινωνική Συµφωνία για την
ανάπτυξη και την απασχόληση.
Οι νέοι θα έχουν δικαίωµα πρόσληψης σε επιχειρήσεις για 4 χρόνια, µε πλήρη
ασφάλιση και κλιµακούµενη καταβολή των εισφορών.
Οι ενήλικες που χάνουν τη θέση εργασίας θα έχουν το δικαίωµα να
µετατρέψουν το επίδοµα ανεργίας σε επίδοµα απασχόλησης ή
αυτοαπασχόλησης.
Όσοι απολύονται λίγο πριν τη σύνταξη, θα έχουν το δικαίωµα να
προσληφθούν σε κοινωνικές θέσεις εργασίας ώστε να συµπληρώσουν τα
ένσηµα που χρειάζονται.
Προτείνουµε συγκεκριµένα µέτρα ενίσχυσης της οικογένειας και του παιδιού.
∆ηµιουργούµε Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης.
Ένα δηµόσιο κεφάλαιο, που θα συγκεντρώνει και θα επενδύει έσοδα και µε τις
αποδόσεις του θα στηρίξει συµπληρωµατικά το ασφαλιστικό σύστηµα.
Εγγυόµαστε ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους.
Με κατώτερη οικογενειακή σύνταξη και δίκτυο υπηρεσιών σε κάθε δήµο.
Ένα νέο Εθνικό Σύστηµα Υγείας όπου η πολιτεία θα θέτει όρους και
προδιαγραφές, θα αξιολογεί και ελέγχει και τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό
τοµέα.
Η φιλοσοφία του προγράµµατος δεν είναι να δώσουµε παροχές σε
επιλεγµένες κατηγορίες πολιτών.
Η πολιτική µας είναι να εγγυηθούµε ισότιµη και δίκαιη µεταχείριση όλων.
Να αποκαταστήσουµε τις αδικίες µε την αναδιανοµή και να διαµορφώσουµε
τις συνθήκες και τις δοµές ευηµερίας για όλους.
Το είπα και στο συνέδριό µας: δεν µοιράζω προνόµια και παροχές.
Εγγυώµαι δικαιώµατα.
Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ στις πιο συγκεκριµένες πολιτικές µας για την
οικονοµία και την επιχειρηµατικότητα.
Η νέα κοινωνική συµφωνία - προϋποθέτει µια δυναµική οικονοµία που
παράγει, καινοτοµεί και δηµιουργεί πλούτο.
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Μια οικονοµία που αξιοποιεί τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα αλλά και
δηµιουργεί νέα σε νέους τοµείς.
Που δηµιουργεί ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες έντασης γνώσης για
τις νέες αγορές.
Που κάνει την καινοτοµία σύνθηµα, την ποιότητα σταθερή αξία, το περιβάλλον
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
Που θα διασφαλίζει ασφάλεια στην παροχή ενέργειας και θα καθιστά τη χώρα
µας ανταγωνιστική σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Χρειάζονται υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης – σταθερά υψηλότεροι από εκείνους
των εταίρων µας στην ΕΕ.
Ανάπτυξη που στηρίζεται στις επενδύσεις και στην εξωστρέφεια, όχι στον
υπερδανεισµό και την οικοδοµή.
Γι’ αυτό και δίνουµε έµφαση στις δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την
αναβάθµιση της παραγωγικής βάσης της χώρας.
Για τη βελτίωση των εισοδηµάτων και της ποιότητας ζωής των Ελλήνων
πολιτών.
Το Κράτος οφείλει να αναλάβει τις δικές του ευθύνες.
Να διαµορφώσει ένα περιβάλλον µε γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες χωρίς
γκρίζες ζώνες που δηµιουργούν εµπόδια και αντικίνητρα.
Οι δηµόσιες επενδύσεις θα ανέρχονται σε τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ και θα
είναι σε τοµείς µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στη δυναµική της
οικονοµίας.
Επενδύσεις όµως θα γίνουν κυρίως από τις εσάς, από τις επιχειρήσεις.
Γι αυτό και τα αδιανέµητα κέρδη των νοµικών προσώπων θα φορολογούνται
µε χαµηλό συντελεστή.
Για τον ίδιο σκοπό, θα καθιερώσουµε φορολογικά κίνητρα για την έρευνα –
καινοτοµία.
Πενταετές αφορολόγητο για µικρές επιχειρήσεις νέων σε ηµιαστικές και
αγροτικές περιοχές.
Και θα κάνουµε ριζικές τοµές στο φορολογικό σύστηµα µε στόχο τη διαφάνεια,
την απλοποίηση και τη µείωση της αυθαιρεσίας στον φορολογικό έλεγχο.
Με καθιέρωση του λογιστικού προσδιορισµού εσόδων για όλες τις
επιχειρήσεις.
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Με κωδικοποίηση των φορολογικών διατάξεων και σταδιακή κατάργηση του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Ώστε να επαναφέρουµε την αίσθηση δικαίου και τη χαµένη εµπιστοσύνη
ανάµεσα στο κράτος και την επιχείρηση.
Το επιχειρείν, η καινοτοµία, η πρωτοβουλία και η ανάληψη ρίσκου, είναι
οργανικά στοιχεία της νέας αναπτυξιακής κουλτούρας που χρειάζεται η χώρα.
Γι’ αυτό και θα εντάξουµε τη διάσταση της επιχειρηµατικότητας στη
διδασκαλία της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Θα σπάσουµε τα σηµερινά τείχη ανάµεσα σε µια εσωστρεφή ακαδηµαϊκή
κοινότητα και τον χώρο των επιχειρήσεων.
Θα αναδείξουµε την τοπική επιχειρηµατικότητα σε όλη την Ελλάδα, τη
γυναικεία, τη νεανική επιχειρηµατικότητα.
Με σοβαρές και στοχευµένες ενισχύσεις, όχι αδιάκριτο µοίρασµα χρηµάτων.
Θέτουµε ως στόχο η Ελλάδα, µέσα σε µια πενταετία, να ανέβει στην πρώτη
βαθµίδα των χωρών για την έναρξη και ανάπτυξη µιας βιώσιµης επιχείρησης.
Μειώνοντας σε µια βδοµάδα, τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την
ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης µιας εταιρείας.
Με ανάπτυξη του δικτύου «Υπηρεσιών µιας στάσης».
Με αναµόρφωση του πτωχευτικού δικαίου στη λογική της «δεύτερης
ευκαιρίας».
Με υποστήριξη πολιτικών για την επίτευξη βιώσιµου µεγέθους των
επιχειρήσεων, συνεργασιών, δικτυώσεων.
Θα στηρίξουµε τις ελληνικές επιχειρήσεις όλων των µεγεθών.
∆ηµιουργώντας το περιβάλλον για την εδραίωση ισχυρών Ελληνικών Οµίλων.
Οµίλων ικανών να πετύχουν το κατάλληλο ανταγωνιστικό µέγεθος και να
αναδειχθούν σε εθνικούς και περιφερειακούς πρωταθλητές.
Να τελειώνουµε επιτέλους µε τη µιζέρια της διαπλοκολογίας.
Γιατί πιστεύουµε πως έχει σηµασία για τον ελληνικό παραγωγικό ιστό οι
επιχειρηµατικές αποφάσεις να παίρνονται στη χώρα µας και όχι στο
εξωτερικό.
Στην προσπάθεια αυτή, χρειαζόµαστε ένα ισχυρό και σύγχρονο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα προσαρµοσµένο στις νέες συνθήκες.
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Για αυτό και θα στηρίξουµε νέους χρηµατοπιστωτικούς θεσµούς και νέες
µορφές σύµπραξης του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
Θα προχωρήσουµε σταδιακά στην ενιαία εποπτεία των Χρηµατοπιστωτικών
Ιδρυµάτων, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Χρηµατιστηρίου και κεφαλαιαγοράς.
Χρειαζόµαστε ένα πλέγµα δικτυακών υποδοµών που θα στηρίζουν την
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.
Και βέβαια το εργαλείο της νέας εποχής, ευρυζωνικές υποδοµές που
επιτρέπουν οι προηγµένες ηλεκτρονικές επικοινωνίες να γίνουν βασικός
µοχλός ανάπτυξης.
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΕ και του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι την τελευταία
τριετία αντί να συγκλίνουµε σε αυτό τον τοµέα µε τις υπόλοιπες χώρες, η
απόσταση µεγαλώνει.
Θέλουµε να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός στις αγορές.
Θα εξαλείψουµε τυπικούς και άτυπους φραγµούς στην είσοδο νέων
επιχειρήσεων στην αγορά.
Θα ενισχύσουµε τις ανεξάρτητες ρυθµιστικές αρχές ώστε να
καταπολεµήσουµε φαινόµενα ολιγοπωλιακής συµπεριφοράς.
Οι πολιτικές µας προτάσεις στην οικονοµία έχουν στόχο την ανάπτυξη, τις
επενδύσεις, την απασχόληση.
Έχουν όµως στόχο και όλοι να απολαµβάνουν το δίκαιο µέρισµα της
ανάπτυξης.
Έχουν στόχο την αναδιανοµή που αντιµετωπίζει τις σηµερινές ανισότητες.
Την παροχή δηµοσίων αγαθών ποιότητας σε κάθε πολίτη χωρίς
αποκλεισµούς.
Γι’ αυτό και το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει σε µια ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση
στη φορολογία.
Για ένα σύγχρονο, αποτελεσµατικό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα.
Με την καθιέρωση µιας ενιαίας, προοδευτικής, τιµαριθµοποιηµένης
φορολογικής κλίµακας.
Με την κατάργηση του καθεστώτος φορολόγησης των εισοδηµάτων από
εργασία µε υψηλότερο συντελεστή από αυτά που προέρχονται από το
κεφάλαιο.
Τα κέρδη που διανέµουν οι εταιρείες στα φυσικά πρόσωπα-µετόχους τους, θα
φορολογούνται σαν εισόδηµα φυσικών προσώπων.
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Οι φόροι της ακίνητης περιουσίας θα αναµορφωθούν και θα ενοποιηθούν σ’
έναν ενιαίο φόρο και τα έσοδα θα αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας θα αναµορφωθεί ώστε να αρθούν οι
αδικίες για τους µικροϊδιοκτήτες και να φορολογείται η πραγµατικά µεγάλη
περιουσία.
Θα πάρουµε αποτελεσµατικά µέτρα για τη φορολόγηση ακινήτων που
ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες.
Θα καθιερώσουµε τη φορολόγηση της υπεραξίας από βραχυχρόνιες
χρηµατιστηριακές συναλλαγές.
Στις αγορές, το κριτήριο παρουσίας του κράτους για εµάς θα είναι ένα και
µοναδικό: να εγγυάται ποιοτικές και προσιτές υπηρεσίες σε όλους τους
πολίτες, είτε παρέχονται από δηµόσιους είτε από ιδιωτικούς φορείς.
Αυτό σηµαίνει διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος.
Αξιοποίηση των επενδύσεων και της περιουσίας του Έλληνα πολίτη, υγιής
ανταγωνισµός προς όφελός του.
Στις υποδοµές και τα δίκτυα, εφόσον αποτελούν «φυσικό µονοπώλιο», το
δηµόσιο θα διατηρήσει τον ρυθµιστικό του ρόλο.
Θα απελευθερώσει στον ανταγωνισµό την προσφορά υπηρεσιών, είτε αυτές
παρέχονται από το δηµόσιο είτε από τον ιδιωτικό τοµέα, διαφυλάσσοντας το
δηµόσιο συµφέρον και την καθολική υπηρεσία.
Η Ν∆ προσαρµόζει τους στόχους και τις φιλοδοξίες της στα µέτρα µιας
περιοριστικής και άδικης οικονοµικής πολιτικής.
Υποχρηµατοδοτεί την εκπαίδευση, την υγεία, τις δηµόσιες επενδύσεις στην
περιφέρεια.
Ιδιωτικοποιεί τα δηµόσια αγαθά.
Εκποιεί τις δηµόσιες υποδοµές όπως κάνει σήµερα µε τον ΟΤΕ και απαξιώνει
τη ∆ΕΗ.
Και δίνει φοροαπαλλαγές που είτε είναι κοινωνικά άδικες είτε δεν αρκούν για
να αντισταθµίσουν την υποχρηµατοδότηση των δηµοσίων αγαθών.
Η δική µας λογική είναι διαφορετική:
Εµείς θέτουµε ξεκάθαρα τους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς µας στόχους:
εκπαίδευση, έρευνα, καινοτοµία, απασχόληση, κοινωνικό κράτος, δηµόσιες
υποδοµές.
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Και δεσµευόµαστε στους τρόπους µε τους οποίους θα χρηµατοδοτήσουµε τις
νέες προτεραιότητες της χώρας:
•
•
•
•
•
•

από την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την αύξηση των εσόδων του
κράτους
από την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής,
από την αποτελεσµατική φορολόγηση του πλούτου
από τον εξορθολογισµό των δαπανών στο δηµόσιο τοµέα,
από το «µέρισµα ειρήνης»,
από την αξιοποίηση της µεγάλης κινητής και ακίνητης περιουσίας του
δηµοσίου.

Θα αποτυπώσουµε συνεπώς ξεκάθαρα, σε έναν πολυετή προϋπολογισµό, τις
προτεραιότητες που θα στηρίξουν το νέο ελληνικό αναπτυξιακό πρότυπο.
Πετυχαίνοντας παράλληλα µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και
σταδιακή αποκλιµάκωση του δηµοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κάθε
χρόνο.
Έτσι, ο πολίτης θα ξαναβρεί την αίσθηση του δικαίου.
Θα ξέρει πού ξοδεύεται και τι του αποδίδει κάθε ευρώ που πληρώνει σε
φόρους.
Θα ξέρει ότι τα χρήµατά του πιάνουν τόπο και του επιστρέφονται από το
κράτος σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Κυρίες και κύριοι,
Άφησα τελευταίο ένα κεφαλαιώδες ζήτηµα που δηλητηριάζει την οικονοµική
και πολιτική ζωή της χώρας.
Τον τρόπο διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος, τις πελατειακές σχέσεις.
∆υστυχώς η εµπειρία της τελευταίας τριετίας έχει εµπεδώσει στην ελληνική
κοινωνία την πεποίθηση πως όλα είναι ζήτηµα κοµµατικής ταυτότητας,
γνωριµιών, σχέσεων, οικογενειακών ή µη.
Στις σχέσεις κράτους-πολίτη αλλά και του κράτους µε την επιχείρηση.
Ποτέ τη ζωή µου δεν συµβιβάστηκα µε πελατειακές λογικές.
∆εν θα το κάνω ούτε τώρα.
Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη κηρύξει τον πόλεµο σε κάθε είδος και ίχνος µυστικής
διαχείρισης.
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Η διαφάνεια είναι για µας και θα είναι για την κυβέρνησή µας, ο πρώτος
κανόνας: όλα στο φως, όλα στη δηµοσιότητα, όλα γνωστά στους πολίτες και
ανοιχτά στον έλεγχο.
Όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµοί µε ισολογισµό και διπλογραφικό
σύστηµα.
Κάθε υπουργική απόφαση που αφορά διάθεση κονδυλίων, δηµοσιεύεται στο
διαδίκτυο.
Η πολιτική µας θα εισάγει την αξιολόγηση µε βάση τα αποτελέσµατα σε
ποσότητα και ποιότητα υπηρεσιών.
Την επιβράβευση των φορέων και διοικητικών µονάδων που επιτυγχάνουν
υψηλές επιδόσεις.
Και στη σχέση του κράτους µε τους επιχειρηµατίες, η επιλεκτική και
πελατειακή λογική θα δώσει τη θέση της σε κανόνες.
Πρέπει να σπάσουµε τις πελατειακές αντιλήψεις που διαµορφώνουν
προνοµιακές σχέσεις, που αδικούν τους πολλούς και σωστούς επιχειρηµατίες
και δεν προωθούν την πραγµατική επιχειρηµατικότητα.
Γιατί η διαφθορά δεν είναι απλώς θέµα ηθικής.
Είναι πρωτίστως θέµα ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.
∆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.
∆εν θέλουµε πολίτες – ούτε επιχειρηµατίες ζητιάνους προς την πολιτική
εξουσία για εκείνα που κανονικά δικαιούνται.
∆εν θέλουµε πολίτες ή και επιχειρηµατίες που λόγω της θέσης τους
παραβιάζουν, αγνοούν, καταπατούν νόµους και δεοντολογίες.
Εγγυόµαστε κανόνες αξιοκρατίας, διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας,
σεβασµού των θεσµών.
Όσοι σέβονται και ακολουθούν αυτούς τους κανόνες, δεν θα έχουν να
φοβηθούν τίποτα από εµάς.
Οι κανόνες θα τηρούνται.
Οι υπόλοιποι θα µας βρουν απέναντί τους.
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Αυτή τελικά είναι εγγύηση για σωστή διαχείριση, δίκαιη κοινωνία αλλά και µια
νέα εµπιστοσύνη και αξιοπιστία στην χώρα µας για να κάνουµε τις µεγάλες
τοµές.
Κυρίες και κύριοι,
Ο χρόνος που τρέχει είναι κρίσιµος.
Πρέπει το ταχύτερο δυνατό να αναπροσανατολίσουµε την ανάπτυξη της
χώρας σε ένα µοντέλο που θα λειτουργεί για όλους, µε ενσωµάτωση
τεχνολογίας, καινοτοµίας και ποιότητας, ώστε να δηµιουργηθούν συνθήκες
αειφόρου ανάπτυξης.
Μιας ανάπτυξης από όλους και για όλους.
Η ανάπτυξη, η πραγµατική ανάπτυξη θα συµβάλει και θα εδραιώσει τη δίκαιη
κοινωνία και τη δυνατή Ελλάδα που θέλουµε.
Εµείς, θα διασφαλίσουµε ένα περιβάλλον που ευνοεί τη δηµιουργικότητα,
ενθαρρύνει την επιχειρηµατικότητα, προωθεί την ανάπτυξη.
Μπορούµε να το εγγυηθούµε για το αύριο.
Και σε αυτήν την προσπάθεια καλούµε όλες τις υγιείς δυνάµεις της κοινωνίας
να πορευτούν µαζί µας.
Σας ευχαριστώ
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