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Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί φίλοι,
Είναι φανερό ότι η µορφή και η έκταση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης ξεπερνά
τις δυνατότητες της Ελλάδας να συνεισφέρει στην επίλυσή της. Η σταθεροποίηση
της παγκόσµιας οικονοµίας και η ανάκαµψή της µέσω µίας νέας χρηµατοπιστωτικής
αρχιτεκτονικής και µίας νέας ισορροπίας µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού
τοµέα, θα προέλθει µέσα από άλλους οµφαλούς της γης. Πιστεύω, εξάλλου, ότι
υπάρχουν στο πάνελ µας άλλοι οµιλητές που θα διαχειριστούν το θέµα αυτό πιο
αποτελεσµατικά από εµένα. Θα επικεντρωθώ, λοιπόν, στο µέρος της συζήτησης
που αφορά ειδικά την Ελλάδα.
Εδώ και χρόνια, η χώρα µας προχωρεί στον δρόµο του εκσυγχρονισµού της µε
βήµατα διστακτικά –αν όχι απρόθυµα. Ως προς τα αίτια αυτής της κατάστασης, από
πολλούς έχει διαγνωσθεί ότι η κοµµατικοκρατία αποτελεί βασικό παράγοντα της
εθνικής µας καθυστέρησης. Σήµερα, όµως, αφετηρία της προσπάθειάς µας να βγει η
Ελλάδα από την κρίση όρθια, πρέπει να αποτελέσει η συνειδητοποίηση πως, πολύ
πριν ξεσπάσει η παγκόσµια κρίση, η ελληνική οικονοµία βρισκόταν ήδη σε σοβαρή
υστέρηση.
Η διαχρονική πραγµατικότητα του υψηλού εξωτερικού και
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του µεγάλου δηµόσιου χρέους αναδεικνύει το
έλλειµµα της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς µας και της έλλειψης ξένων άµεσων
επενδύσεων, που νοµοτελειακά οδηγούν στη διεθνή υποβάθµισή µας.
Για την Ελλάδα, εποµένως, η έξοδος από την κρίση, υποχρεωτικά και αναπόφευκτα,
περνά µέσα από την απόφασή µας να υλοποιήσουµε εκείνες τις µεταρρυθµίσεις,
εκείνες τις αλλαγές, που για χρόνια όλοι µας προσκαλούν –ενίοτε και µας
προκαλούν– να κάνουµε, ώστε να βρούµε τη θέση που µας αρµόζει, τη θέση που
εµείς οι ίδιοι πρέπει να επιδιώκουµε, τουλάχιστον στην ενωµένη Ευρώπη των 27.
Κυρίες και κύριοι,
Από πολλές πλευρές, τις δύσκολες τούτες µέρες, εκπέµπονται παραδοσιακές
εκκλήσεις προς το Κράτος για προστασία, στήριξη, βοήθεια. Το Κράτος, όµως,
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αποτελεί σήµερα, πλέον, τον αδύνατο κρίκο της οικονοµικής αλυσίδας. Ζητάµε από
το κράτος λύσεις, ενώ το ίδιο αποτελεί ένα βασικό πρόβληµα για την αντιµετώπιση
της κρίσης.
Η κοινωνία, βέβαια, εύλογα ανησυχεί και κινητοποιείται, ενόψει των υπαρκτών αλλά
και των διαφαινόµενων συνεπειών της κρίσης. Θα ήταν ωστόσο δραµατικό αν
επικρατούσε µεταξύ των κοινωνικών οµάδων το δόγµα «ο σώζων εαυτόν σωθήτω»
και όχι η αντίληψη ότι θα σωθούµε –ή θα χαθούµε– όλοι µαζί. Για τον λόγο αυτό, οι
παροχές που δίνονται είτε αποσπασµατικά, είτε υπό το κράτος εκβιασµού είτε ως
κατασταλτικό φάρµακο στις επιµέρους κοινωνικές διεκδικήσεις, χωρίς να εντάσσονται
σ’ ένα σαφές και συνεπές σχέδιο, θα καταστούν µπούµερανγκ για το κοινωνικό
σύνολο και το κοινό µας µέλλον.
Η κρίση, όµως, µας προσφέρει µοναδική ευκαιρία να θέσουµε την ανάπτυξη και την
κοινωνική πρόοδο σε νέες, ανθεκτικές και σύγχρονες βάσεις.
Ο ΣΕΒ έχει υποδείξει ένα πλαίσιο δράσης σε τρεις άξονες που είναι µονόδροµος για
την εθνική διέξοδο από τα σηµερινά µας αδιέξοδα:
•
•

•

Τη στροφή από την εικονική οικονοµία της χρηµατοπιστωτικής κερδοσκοπίας
στην πραγµατική οικονοµία της εργασίας, της παραγωγής, του δηµιουργικού
µόχθου.
Τη διαµόρφωση ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης, στηριγµένου στην
επιχειρηµατική πρωτοβουλία, οριοθετηµένου από ισχυρούς θεσµούς και
προσανατολισµένου στους κλάδους αναπτυξιακής αιχµής της σύγχρονης
οικονοµίας και στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης.
Τον προσδιορισµό µιας νέας ισορροπίας ανάµεσα σ’ έναν δυναµικό ιδιωτικό
και σ’ έναν αποτελεσµατικό δηµόσιο τοµέα, που απαιτείται να συµπράξουν
για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Κανένας από τους άξονες αυτούς, όµως, δεν θα υλοποιηθεί, κανένα µοντέλο
ανάπτυξης δεν θα µας προσδώσει τον δυναµισµό που απαιτεί η παγκόσµια
οικονοµία και η ευρωπαϊκή σύγκλιση, αν δεν αλλάξουµε την αντίληψή µας για τη
σχέση µεταξύ πολιτικής και οικονοµίας, οικονοµίας και κοινωνίας. Και αυτό
προϋποθέτει την υιοθέτηση µίας νέας πολιτικής για την οικονοµία που να
χαρακτηρίζεται από:
• συναίνεση ως προς τις βασικές κατευθύνσεις,
• αποφασιστικότητα στις επιλογές, και
• αποτελεσµατικότητα στην εφαρµογή τους.
Αυτό είναι το τρίπτυχο της αντίληψης που υπαγορεύουν οι καιροί. Αν δεν το
υιοθετήσουµε, το φάσµα της διεθνούς υποβάθµισης της χώρας και της ανέχειας
ευρέων κοινωνικών στρωµάτων, που τώρα µας παραµονεύει, θα µετουσιωθεί σε
σκληρή πραγµατικότητα. Το µεγάλο πρόβληµά µας δεν είναι η δηµοσιονοµική και η
νοµισµατική πολιτική, που σε σηµαντικό βαθµό, εξάλλου, είναι «εκτός χειρών µας».
Είναι η υλοποίηση, µε κοινή βούληση και κοινή δέσµευση κρίσιµων θεσµικών
µεταρρυθµίσεων, που θα αλλάξουν τις βάσεις που στηρίζουν την οικονοµική
πολιτική.
Αγαπητοί φίλοι,
Οι σηµερινές περιστάσεις υπαγορεύουν ένα µείγµα οικονοµικής πολιτικής µε άµεσα
µέτρα κοινωνικής στήριξης και αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές. Τα µέτρα στήριξης
αναπόφευκτα θα επιβαρύνουν τον ήδη προβληµατικό Προϋπολογισµό.
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Οι διαρθρωτικές αλλαγές, όµως, αν υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
αρχίσουν να υλοποιούνται άµεσα και αποτελεσµατικά, θα προσδώσουν στη χώρα
µας την απαραίτητη αξιοπιστία ώστε να δικαιολογήσει την προσωρινή αύξηση των
ελλειµµάτων και να εξασφαλίσει την απαραίτητη διεθνή χρηµατοδότηση µε µικρότερο
κόστος.
Γνωρίζουµε όλοι ότι η χώρα µας βρίσκεται σ’ ένα κρίσιµο σταυροδρόµι:
•
•

Είτε θα µας επιβληθεί από την Ε.Ε. µία νέα αυστηρή επιτήρηση για την
αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας –πράγµα που θα
περιορίσει τις επιλογές πολιτικής και θα επιφέρει κοινωνικά αδιέξοδα,
Είτε θα δεσµευτούµε στην εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου και
µακρόπνοου µεταρρυθµιστικού προγράµµατος, συνδυασµένου µε άµεσα
µέτρα κοινωνικής στήριξης των ασθενέστερων, µε τη συναίνεση και τη
στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων µας.

Είναι προφανές ότι θεωρούµε τον δεύτερο δρόµο ως τη µοναδική και αναγκαία
επιλογή. Στη βάση αυτή, ο ΣΕΒ έχει καταθέσει ένα πλαίσιο για την προώθηση των
αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών, µε ταυτόχρονη πρόταση µέτρων για την επίτευξη
τριών ακόµα στόχων: τη στήριξη των κοινωνικά και οικονοµικά πιο ευάλωτων
οµάδων, την προστασία της απασχόλησης και την αναθέρµανση της οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί φίλοι,
Είναι δύσκολοι καιροί και είµαστε δύσκολος λαός. Ο κόσµος αλλάζει. Πρέπει ν’
αλλάξουµε κι εµείς!
Για να ξεφύγουµε από το τέλµα απαιτούνται ριζικές
πρωτοβουλίες.
Και, φυσιολογικά, οι πρωτοβουλίες ανήκουν στις ζωντανές,
δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου µας –σε όποιο χώρο και αν βρίσκονται.
Οι βασικοί παράγοντες που συνθέτουν τον δηµόσιο βίο –ο πολιτικός κόσµος και το
Κράτος, ο ιδιωτικός τοµέας και το συνδικαλιστικό κίνηµα, οι κοινωνικοί εταίροι και οι
πολίτες, οφείλουµε να κάνουµε την αυτοκριτική µας και να αποδείξουµε ότι µπορούµε
να αναβαθµίσουµε και τις διεκδικήσεις µας και την κοινωνική συµβολή µας.
Ευθύνη του Κράτους είναι να λειτουργεί µε βάση τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την
αποτελεσµατικότητα. Χρειαζόµαστε ένα Κράτος εστιασµένων αρµοδιοτήτων και
ευρείας αξιοπιστίας. Ένα Κράτος που να εγγυάται την πληρότητα και ποιότητα της
κοινωνικής πρόνοιας, που να εφαρµόζει τους νόµους και να αποστρέφεται την
πολυνοµία. Που να υπηρετεί, αντί να καταδυναστεύει τον πολίτη. Που να ευνοεί,
αντί να παρακωλύει την επιχειρηµατικότητα.
Ευθύνη του συνδικαλιστικού κινήµατος είναι να αποτελέσει φορέα δηµιουργικών
πρωτοβουλιών, που να εκφράζει τις διεκδικήσεις του σύγχρονου εργαζόµενου και όχι
τις φοβίες του. Χρειαζόµαστε, σήµερα, ένα συνδικαλιστικό κίνηµα που θα παίξει
ενεργό ρόλο στις σύγχρονες στρατηγικές απασχόλησης και θα αναλάβει από κοινού
µε τον ιδιωτικό τοµέα τολµηρές πρωτοβουλίες προώθησης επενδύσεων και
δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Ευθύνη της επιχειρηµατικής τάξης είναι να µεταγγίσει αναπτυξιακή και ανταγωνιστική
συνείδηση στο σύνολο της κοινωνίας. Γι’ αυτό χρειαζόµαστε σήµερα µία υπεύθυνη
και συνειδητοποιηµένη, σύγχρονη επιχειρηµατική τάξη, που θα αναδειχθεί
πρωτοπόρος στην προσπάθεια για την ανταγωνιστική ανασυγκρότηση της
οικονοµίας και της κοινωνίας.
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Ευθύνη του πολιτικού συστήµατος είναι να µην αναλώνεται σε στείρα αντιπαράθεση
και να µην παγιδεύεται στο δέος του µικροπολιτικού κόστους και της µικροπολιτικής
ατζέντας –που από τη φύση της είναι συγκρουσιακή. Χρειαζόµαστε ένα πολιτικό
σύστηµα που να καθοδηγεί τον λαό, αντί να τρέχει λαχανιάζοντας πίσω από το
υποτιθέµενο κοινό αίσθηµα. Χρειαζόµαστε ένα πολιτικό σύστηµα που, µε ενιαία
βούληση, θα αποφασίσει να επενδύσει πολιτικό κεφάλαιο στην αποφασιστική
εφαρµογή µακρόπνοων πολιτικών.
Οι καιροί, οι ανάγκες του τόπου, υπαγορεύουν καθαρές λύσεις, τόλµη και επιµονή.
∆εν έχουµε ανάγκη από ένα νέο πρόγραµµα σταθεροποίησης, αλλά από ένα εθνικό
πρόγραµµα ανασυγκρότησης που θα εκµεταλλευτεί την κρίση για να ξεπεράσει όλες
τις χρόνιες παθογένειες της οικονοµίας µας που, για δεκαετίες, αποφύγαµε να
αντιµετωπίσουµε.
Η σεναριολογία για εκλογές, αυτοδύναµες κυβερνήσεις ή κυβερνητικές συνεργασίες
είναι αποπροσανατολιστική. Η ευρωπαϊκή εµπειρία έχει καταδείξει ότι παρόµοιες
προσπάθειες εθνικής ανόρθωσης πετυχαίνουν µόνο όταν υπάρξει κοινή
προσπάθεια, µε σύγκλιση των πολιτικών δυνάµεων, τουλάχιστον στις βασικές
κατευθύνσεις και τους κεντρικούς άξονες δράσης, και την ενεργό συµµετοχή και
δέσµευση των κοινωνικών εταίρων. Αυτό µπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη βάση
συναίνεσης όλων των υπεύθυνων πολιτικών και κοινωνικών φορέων για την
αντιµετώπιση της κρίσης και την έξοδο απ’ αυτήν –χωρίς δυσβάστακτο κόστος. Αυτό
και µόνο µπορεί να προσδώσει το ζωτικό πολιτικό βάθος και την ορατή προοπτική
οικονοµικής και κοινωνικής προόδου, που είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις µίας
ισχυρής –δηλαδή µίας αξιόπιστης– διακυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
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