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Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Μόνο οι κατ’ επάγγελµα αισιόδοξοι αρνούνται σήµερα αυτό που όλοι
συνειδητοποιούµε µε τον πιο σκληρό τρόπο: ότι οι ηµέρες της ραγδαίας
ανάπτυξης και του εύκολου πλουτισµού έχουν παρέλθει. Μία ορισµένη
µορφή της παγκοσµιοποίησης σείεται συθέµελα –καθώς κατέρρευσε το
ιδεολόγηµα της παντοδύναµης, αυτορρυθµιζόµενης και ανεξέλεγκτης
χρηµατοπιστωτικής αγοράς.
Μίας αγοράς που δεν υπόκειτο σε κανένα κανόνα και σε καµία εποπτεία.
Μίας αγοράς που αδιαφορούσε αν βρισκόταν σε αναντιστοιχία µε την
κοινωνία.
Στις ηµέρες µας, ζήσαµε την ανάδειξη ενός παγκόσµιου χρηµατοοικονοµικού
καπιταλισµού που είχε αποκοπεί από την πραγµατική οικονοµία και την
κοινωνία.
Η θεσµική διαδικασία του δανεισµού και της άντλησης επιχειρηµατικών
κεφαλαίων µέσω του χρηµατιστηρίου, βαθµιαία στρεβλώθηκε και
µετεξελίχθηκε σε αυτοτελή διαδικασία συσσώρευσης λογιστικού πλούτου,
ουσιαστικά αποσυνδεµένη από την παραγωγική επένδυση, από την
πραγµατική οικονοµία.
Στις ηµέρες µας, φτάσαµε µε τον όρο αγορά να εννοούµε ουσιαστικά µόνο την
αγορά χρηµάτων και όχι τον ζωτικό χώρο της παραγωγής αγαθών και
υπηρεσιών.
Η παραδοσιακή διαδικασία της αποταµίευσης για µελλοντική εξασφάλιση,
µετεξελίχθηκε σε αυτοτελή διαδικασία στοιχηµάτων γρήγορης απόδοσης.
Στις ηµέρες µας, φτάσαµε µε τον όρο περιουσία να εννοούµε ουσιαστικά µόνο
την τρέχουσα λογιστική αποτίµηση ακατανόητων και ριψοκίνδυνων
χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και όχι την αξία που χτίζεται µε
µακροπρόθεσµη δουλειά και σύνεση.
Αυτός είναι ο ασύδοτος χρηµατοοικονοµικός καπιταλισµός που προκάλεσε τα
σηµερινά δεινά.
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Μπροστά µας ανοίγεται µία δυσοίωνη και οπωσδήποτε ανηφορική περίοδος.
λειτουργία και διαχείριση της οικονοµίας θα αλλάξουν ριζικά. Το πλαίσιο και
οι συνθήκες της οικονοµικής δράσης παγκοσµίως θα µεταβληθούν –ίσως
δραµατικά. Βαθµιαία θα µεταβληθεί –πρέπει να µεταβληθεί– και ο σηµερινός
συσχετισµός οικονοµίας, κοινωνίας και πολιτικής. ∆ιότι, η κρίση δεν είναι
µόνο οικονοµική. Ουσιαστικά, είναι κρίση ηθικής. Γιατί ένα οικονοµικό
σύστηµα είναι αποτελεσµατικό και βιώσιµο, µόνο όταν είναι ηθικά
νοµιµοποιηµένο στη συλλογική συνείδηση.
Η παγκόσµια κρίση ακουµπά και τη χώρα µας. Ήδη γίνεται αισθητή από την
πλειοψηφία της κοινωνίας, όπως και από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων.
Οι προβλέψεις του Προϋπολογισµού θα δοκιµασθούν σκληρά, κατά τον ίδιο
τρόπο που ήδη υποφέρουν οι οικογενειακοί προϋπολογισµοί και
επιβαρύνονται πολλοί επιχειρηµατικοί ισολογισµοί.
Κανένας κλάδος, καµία κοινωνική οµάδα δεν είναι στο απυρόβλητο.
Κι αυτό, για µένα, σηµαίνει ότι η κρίση αυτή, που απειλεί να µας
κατακερµατίσει, ταυτόχρονα µας προκαλεί να την αντιµετωπίσουµε ενωµένοι.
Ας µην κρυβόµαστε ωστόσο πίσω από το δάχτυλό µας : πολύ πριν ξεσπάσει
η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική αναταραχή, η χώρα µας είχε πάρει τον δρόµο
της οικονοµικής επιβράδυνσης και της κοινωνικής ανασφάλειας. Εδώ και
πολλά χρόνια, η οικονοµία µας λειτουργούσε µε κανόνες αλχηµείας:
αγοράζαµε καταναλωτικά όνειρα, ενώ στην πραγµατικότητα προεξοφλούσαµε
επιδοτήσεις και εκποιούσαµε το µέλλον των παιδιών µας.
Η παγκόσµια κρίση έφερε πιο έντονα στην επιφάνεια τα συµπτώµατα της
οικονοµικοκοινωνικής µας δυσπραγίας, τις συσσωρευµένες από δεκαετίες
διαρθρωτικές παθογένειες.
Η κρίση µάς απειλεί –αλλά και µας προκαλεί. Μας προσφέρει µια µοναδική –
και ίσως την ύστατη– ευκαιρία να θέσουµε την ανάπτυξη και την κοινωνική
πρόοδο σε νέες και υγιείς βάσεις. Η αλλαγή πλεύσης, η επιστροφή στον
καπιταλισµό της πραγµατικής οικονοµίας, είναι σήµερα ζωτική για την
επιβίωσή µας στον σύγχρονο κόσµο –για να αποτρέψουµε το φάσµα της
παραγωγικής αποσάθρωσης, της οικονοµικής καθίζησης, των κοινωνικών
αναταραχών, της εθνικής υποβάθµισης.
Για µία εθνική διέξοδο από τα αδιέξοδα που εντείνει η παγκόσµια κρίση, είναι
µονόδροµος:
•
•
•

Η στροφή από την εικονική οικονοµία της χρηµατοπιστωτικής
κερδοσκοπίας στην πραγµατική οικονοµία της εργασίας, της
παραγωγής, του δηµιουργικού µόχθου.
Η διαµόρφωση ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης, οριοθετηµένου από
νέους θεσµούς και στηριγµένου στους κλάδους αναπτυξιακής αιχµής
της σύγχρονης οικονοµίας.
Ο προσδιορισµός µιας νέας ισορροπίας ανάµεσα σ’ έναν δυναµικό
ιδιωτικό και σ’ έναν αποτελεσµατικό δηµόσιο τοµέα, που σήµερα
καλούνται να συµπράξουν για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
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Επιστροφή στην πραγµατική οικονοµία σηµαίνει ότι παράγονται και
εξελίσσονται προϊόντα και υπηρεσίες µε αντικειµενική αξία που καθορίζεται
από εκείνους που τις χρειάζονται και θέλουν να τις πληρώνουν.
Σηµαίνει ότι οι τιµές και οι αξίες συνδέονται µε τις εξελίξεις στην
παραγωγικότητα, µε τις επενδύσεις σε καινοτοµία, σε κτίρια και µηχανήµατα,
σε γνώση και σε ανθρώπους.
Επιστροφή στην πραγµατική οικονοµία σηµαίνει επαναφορά στο προσκήνιο
της σκληρής δουλειάς, της επένδυσης, και της αποταµίευσης.
Σηµαίνει ρεαλιστική εκτίµηση του επιχειρηµατικού ρίσκου, µακροπρόθεσµο
ορίζοντα και ουσιαστική ανάληψη ευθύνης από τις επιχειρήσεις απέναντι
στους εργαζόµενους και την κοινωνία.
Επιστροφή στην πραγµατική οικονοµία σηµαίνει ανασυγκρότηση της
οικονοµίας µε κριτήρια την παραγωγικότητα, την προστιθέµενη αξία, την
ανταγωνιστικότητα.
Η ανασυγκρότηση αυτή δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς αλλαγές στους
θεσµούς. Η ανάπτυξη δεν δηµιουργεί θεσµούς. Οι θεσµοί δηµιουργούν
ανάπτυξη. Γι’ αυτό σήµερα, περισσότερο παρά ποτέ, η χώρα χρειάζεται τον
εκσυγχρονισµό του πλαισίου κανόνων και πρακτικών που καθορίζουν τη
λειτουργία του κράτους δικαίου, της διοίκησης, της παιδείας, της
επιχειρηµατικής δράσης.
Στους τοµείς αυτούς τα διεθνή στοιχεία για τη χώρα µας είναι αµείλικτα
καταδικαστικά. Τόσο, ώστε η Ελλάς να µην κατατάσσεται πλέον στην
κατηγορία των πιο αναπτυγµένων χωρών.
Η αποτελεσµατική λειτουργία και ανεξαρτησία των θεσµών θα επιτευχθεί µόνο
µε τη δραστική µείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, τον εξοβελισµό της
κοµµατικοκρατίας από όλες τις πτυχές της ζωής µας και την ποιοτική και
οργανωτική αναγέννηση της δηµόσιας διοίκησης µε µοναδικό κριτήριο την
υπηρεσία του πολίτη µε αποτελεσµατικότητα.
Στη σύγχρονη εποχή µας χρειαζόµαστε µία αντίληψη που να αναγνωρίζει ότι
ούτε ο άγριος φιλελευθερισµός του 19ου αιώνα και των αρχών του 21ου ούτε ο
εκτεταµένος κρατικός παρεµβατισµός του 20ου µπορούν πλέον να εγγυηθούν
τη λειτουργία ενός συστήµατος που εξασφαλίζει ταχεία οικονοµική ανάπτυξη,
κοινωνική συνοχή και πολιτική σταθερότητα.
Και οι δύο φιλοσοφίες έχουν πέσει θύµατα των ελπίδων που διέψευσαν και
των επιπτώσεων που επέφεραν.
Σε µία ισορροπηµένη κοινωνία οφείλουν να συνυπάρχουν και ο δηµιουργικός
ιδιωτικός και ο αποτελεσµατικός δηµόσιος τοµέας –ο καθένας µε σαφείς και
κοινά αποδεκτούς ρόλους– σε µία σχέση ισορροπίας βασισµένη στην
πραγµατική οικονοµία, στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την κοινωνική µέριµνα,
στην ηθική της επιχειρηµατικότητας και την αξιοπρέπεια της εργασίας, στον
σεβασµό προς τον πολίτη – πελάτη, στη διαφάνεια και στην αξιοκρατία.
Πάνω απ’ όλα, όµως, χρειάζεται σήµερα να δείξουµε έµπρακτα πίστη στο
εθνικό κεφάλαιο των ανθρώπων που συναπαρτίζουν το δηµιουργικό δυναµικό
αυτού του τόπου. ∆ιαθέτουµε δυνάµεις που δικαιολογούν ελπίδες και
υπόσχονται προοπτικές. Αρκεί να κινητοποιηθούν και να δουλέψουν.
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Η σηµερινή Ελλάδα δεν εµπνέει τους προικισµένους νέους της για εργασία και
δηµιουργία. Το πελατειακό κράτος, η ασφυκτική κοµµατικοκρατία φράζουν
τον δρόµο στους αξιότερους και ευνοούν σκανδαλωδώς τους µετριότερους.
Λείπει η αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, ο σχεδιασµός και η έµπνευση
που θα αναγεννήσουν την ελπίδα και θα ξαναδέσουν τα καλύτερα παιδιά µας
µε τον τόπο τους και µε τη δίψα για προκοπή.
Κρίση όµως, δεν σηµαίνει καταστροφή. Σηµαίνει ανάγκη ανασύνταξης και
ανασυγκρότησης.
Σηµαίνει αναπροσαρµογή των αντιλήψεων και της
συµπεριφοράς µας, υπό το βάρος παθηµάτων που πρέπει να µας γίνουν
µαθήµατα.
Η άµεση οικονοµική πρόκληση είναι εµφανής:
Σήµερα απαιτείται,
περισσότερο από ποτέ, αποτελεσµατική και άµεση αντιµετώπιση των
πιεστικών προβληµάτων του δηµοσίου χρέους, του ελλείµµατος στο ισοζύγιο
πληρωµών, της υστερούσας ανταγωνιστικότητας.
Σήµερα απαιτείται αύξηση των εξαγωγών σε προϊόντα µέσης και υψηλής
τεχνολογίας, διόγκωση του ενδοκλαδικού εµπορίου, κλείσιµο της ψαλίδας
ανάµεσα στις δυνητικές και τις πραγµατικές µας εξαγωγές, άνοιγµα όλων των
αγορών στον ανταγωνισµό.
Μία βαθιά δοµική κρίση, σαν αυτή που βιώνουµε, µπορεί να σηµαίνει το τέλος
µιας εποχής –αλλά όχι και το τέλος του κόσµου. Αντίθετα, εµπεριέχει την
αρχή µιας νέας εποχής –τους κανόνες της οποίας σ’ εµάς εναπόκειται να
προσδιορίσουµε– κι όχι στον όποιο από µηχανής θεό.
Η ευρύτερη πρόκληση για µας, τούτη την ώρα, σε τούτον τον τόπο, είναι να
ξεφύγουµε από το τέλµα ενός συστήµατος που εκτρέφει τις «φούσκες» πάσης
φύσεως. Και να οικοδοµήσουµε από την αρχή ένα σύστηµα πραγµατικών
αξιών –σε όλα τα επίπεδα: της οικονοµίας, της πολιτείας, της κοινωνίας.
Είναι µία πρόκληση που απευθύνεται άµεσα στο Κράτος και το πολιτικό
σύστηµα, απ’ όπου αναζητούνται κατ’ αρχήν οι µεγάλες αποφάσεις, οι
αποφασιστικές παρεµβάσεις, το πλαίσιο εθνικής δράσης.
Αλλά, εξίσου καθοριστική µπορεί και πρέπει να είναι η συµβολή της
επιχειρηµατικής τάξης σε µια τέτοια επένδυση στο κοινό µας µέλλον.
Μπροστά στην κρίση, ο επιχειρηµατικός κόσµος δεν αδιαφορεί. Γιατί δεν
µπορεί να υπάρξει επιχειρηµατική δράση όταν στον τόπο επικρατούν οι νόµοι
της αδράνειας. Οι επιχειρήσεις δεν επιτυγχάνουν µέσα σε µία κοινωνία που
αποτυγχάνει.
Είναι ευθύνη όλων µας: των ηγεσιών όλων των κοµµάτων, όλων των
φορέων, είναι ευθύνη της ίδιας της κοινωνίας να φέρουν στο προσκήνιο τις
πραγµατικές ανανεωτικές δυνάµεις, όλες εκείνες τις δηµιουργικές δυνάµεις
που µπορούν να ωθήσουν τον τόπο προς τα εµπρός, να ενεργοποιήσουν τις
εφεδρείες όλης της κοινωνίας, να δείξουν και να ανοίξουν τον δρόµο για µία
προοδεύουσα σύγχρονη Ελλάδα.
Αυτή είναι η κοινή ευθύνη µας.
Αυτός είναι ο εθνικός µονόδροµος για την έξοδο από την παγκόσµια κρίση.
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