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Α. Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
1. Κράτος και οικονοµία έως τη Μεταπολίτευση, εν συντοµία…
Τα αίτια της παρούσας κρίσης στην Ελλάδα, αναζητούνται συνήθως στην
περίοδο

της

Μεταπολίτευσης.

Η

πραγµατικότητα

είναι

διαφορετική.

Φαινόµενα όπως το ελλειµµατικό και υπερχρεωµένο ∆ηµόσιο, η µεταπρατική,
αντιπαραγωγική και παρασιτική οικονοµία, η υπερδιόγκωση του κράτους, η
αναξιοκρατική και αναποτελεσµατική διοίκηση, η πελατοκρατία και ο
κοµµατισµός είναι χρόνια προβλήµατά µας και απαντούν σε πολλές περιόδους
της νεώτερης ιστορίας µας. Έτσι, ίσως, θα µπορούσαµε να εξηγήσουµε και τις
επανειληµµένες πτωχεύσεις της χώρας και την επιτροπεία, στην οποία κατά
καιρούς υποβλήθηκε. Από το 1827 έως το 1932 η Ελλάδα κήρυξε στάση
πληρωµών τέσσερις φορές. Ο διεθνής οικονοµικός έλεγχος που της επιβλήθηκε
το 1897, τερµατίστηκε 81 χρόνια αργότερα, το 1978! Πάντως, µετά τον
εµφύλιο και έως τη δεκαετία του 1980, το δηµόσιο χρέος δεν αποτελούσε
µείζον πρόβληµα για τη χώρα µας.

Από την ίδρυσή του, το νέο ελληνικό κράτος προσπάθησε να αναπτυχθεί
ισορροπώντας πάνω σε δυο βάρκες. Το φαινόµενο που ο Κ. Σηµίτης
χαρακτήρισε ως «δύο Ελλάδες», εκδηλώθηκε από την αρχή της νεώτερης
ελληνικής ιστορίας, είτε αφορούσε την πολιτική, είτε την οικονοµική, είτε την
κοινωνική ζωή του τόπου, είτε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Το ελληνικό κράτος
από τη µια πλευρά, άντλησε έµπνευση από προηγµένα πολιτικά ρεύµατα και
θεσµούς καθιερωµένους στο εξωτερικό, πρωτοστάτησε στην εισαγωγή του
κοινοβουλευτισµού και της καθολικής ψηφοφορίας, θέσπισε προοδευτικά
Συντάγµατα και κατοχύρωσε τις ατοµικές ελευθερίες. Την ίδια στιγµή, όµως,
βασίστηκε πολιτικά σε σχέσεις βαθιά ριζωµένες σε στάσεις και νοοτροπίες του
παρελθόντος. Η προαστική, πατριαρχική συγκρότηση της κοινωνίας, η
οικογενειοκρατία, ο τοπικισµός, ο συντεχνιακός τρόπος οργάνωσης του
οικονοµικού και δηµόσιου βίου διαπότισαν από την αρχή τη συγκρότηση του
νέου ελληνικού κράτους.
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Το αποτέλεσµα ήταν µια ιστορική πορεία µε σηµαντικά επιτεύγµατα, αλλά και
συνεχείς παλινωδίες. Όπου οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, στη ∆ιασπορά
πρωτίστως, ο ελληνισµός µπήκε από νωρίς στο δρόµο της ακµής. Από την
Οδησσό έως τη Βιέννη και από την Πόλη έως την Αλεξάνδρεια, δίπλα στο
εµπόριο και τη ναυτιλία, ανθούν για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση

τα

γράµµατα, οι τέχνες και οι επιστήµες. Το προοδευτικό αυτό κίνηµα µε την
ιδιαίτερη σηµασία που απέδωσε στην παιδεία, εξασφάλισε στους Έλληνες
αποφασιστικό προβάδισµα απέναντι στους λοιπούς λαούς της περιοχής,
προβάδισµα που µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο συντηρήθηκε έως τις µέρες
µας. Σε αντίθεση µε τις επιτυχίες του µείζονος ελληνισµού, η πορεία της
ανεξάρτητης Ελλάδας θα είναι από την αρχή σπαρµένη µε εµπόδια. Σε
βασικούς τοµείς, αυτούς που συγκροτούν το σκληρό πυρήνα της κυριαρχίας
του, δηλαδή την επιβολή της δηµόσιας τάξης και την είσπραξη των φόρων, το
σύγχρονο ελληνικό κράτος ηττήθηκε εξακολουθητικά. Από τον Καποδίστρια,
που δολοφονήθηκε, µεταξύ άλλων και

επειδή άσκησε το δικαίωµα της

κεντρικής κυβέρνησης να νέµεται η ίδια τους δασµούς και όχι οι τοπικοί
προύχοντες, έως τη διαχρονικά τεράστια και νοµιµοποιηµένη στην κοινή
αντίληψη φοροδιαφυγή, η απόσταση δεν είναι µεγάλη. Ούτε από τις παράνοµες
οµάδες που ασκούσαν εγκληµατική δράση τον 19ο

αιώνα, έως τους

σηµερινούς τροµοκράτες και τους καταστροφείς. Εξαρτηµένο από µικρά και
µεγάλα συµφέροντα, αδύναµο να καθορίσει

και να προασπίσει το γενικό

δηµόσιο όφελος, το ελληνικό κράτος δεν κατέκτησε ποτέ εκείνον το βαθµό της
λειτουργικής ανεξαρτησίας και του διοικητικού ορθολογισµού, που θα του
επέτρεπε να δρα κυρίαρχα, αξιοκρατικά και αποτελεσµατικά. Παρενθέσεις
σοβαρές και ενδιαφέρουσες υπήρξαν βέβαια, αλλά είχαν το χαρακτήρα
διαλλειµάτων.

Τη βασική ευθύνη για την αποτυχία του κράτους να αντεπεξέλθει στο έργο
του, φέρει ιστορικά η πολιτική τάξη της χώρας: τα κόµµατα και οι εκπρόσωποί
τους. Με σηµαντικές βέβαια εξαιρέσεις, οι Έλληνες πολιτικοί στερήθηκαν τη
ζωτική αυτονοµία, την επιµονή, την αποτελεσµατικότητα, τον πολιτικό
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ορθολογισµό και, κυρίως, τη διάθεση να εξασφαλίσουν την πολιτική και
διοικητική συνέχεια του κράτους, όπως έκαναν συνάδελφοί τους σε άλλα
κράτη. Εγκλωβίστηκαν στον παραδοσιακό ρόλο του συνηγόρου στενά
πελατειακών συµφερόντων, καθώς και στις ανάγκες της πόλωσης και του
διχασµού, που συχνά προσλάµβαναν και παρασιτικά χαρακτηριστικά. Εδώ και
δύο σχεδόν αιώνες, σταθερό µέληµα των κοµµάτων ήταν οι υποθέσεις των
ψηφοφόρων τους, τα ατοµικά και συλλογικά ρουσφέτια. Σε αντάλλαγµα, οι
ψηφοφόροι τούς παρείχαν την υπακοή τους στην κάλπη. Ακόµη και η
ιδεολογία δεν επηρέασε παρά µόνο επουσιωδώς αυτή τη σχέση. Σπεύδω να
θυµίσω, προς αποφυγή βιαστικών σχολίων, πως µιλώ για την περίοδο προ του
1974. Για τη Μεταπολίτευση, στο πλαίσιο της οποίας φέρω και εγώ πολιτική
ευθύνη, θα γίνει λόγος αµέσως µετά.
Η αλληλεξάρτηση πολιτικών και ψηφοφόρων έχει τις ρίζες της στη χρόνια
καχεξία και υστέρηση της ελληνικής οικονοµίας. Για µια χώρα της οποίας ο
πληθυσµός έζησε δύσκολες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες,
όπως υπήρξε η Ελλάδα στο µεγαλύτερο µέρος της σύγχρονης ιστορίας της, το
κράτος ήταν παραδοσιακά η µόνη ασφαλής επαγγελµατική διέξοδος. Η
δηµοσιοϋπαλληλία, η θεσιθηρία, η αργοµισθία ήταν όνειρα πού γαλούχησαν
γενεές και γενεές. Ιδίως για τον µορφωµένο, τον προσοντούχο Έλληνα το
∆ηµόσιο κάποτε

ήταν και µονόδροµος: «πάσα άλλη σκέψις», έγραφε ο

Κωστής Παλαµάς στα 1882, «δύναται να του προκαλέσει ερύθηµα».

Καθώς το κράτος παρέµενε ο πλέον αξιόπιστος εργοδότης,

επιδίωξη των

κοµµάτων εξουσίας ήταν η κατάκτηση και νοµή του. Κόµµα ανίκανο να
εξασφαλίσει στους οπαδούς του τα οφέλη της κρατικής προστασίας,
διακινδύνευε την αφοσίωσή τους, άρα και τη δυνατότητά του να διεκδικήσει
την επικράτηση στην εκλογική µάχη. Οι πολιτικοί έβλεπαν στον εαυτό τους όχι
την επιτελική κεφαλή του κράτους, αλλά πρωτίστως έναν µεσολαβητή µεταξύ
εργοδότη και εργαζόµενου, διοίκησης και διοικουµένου. Προς αποφυγή
παρεξηγήσεων: κατά τη διάρκεια αυτής της ιστορίας δύο αιώνων, υπήρξαν και
σηµαντικές διοικητικές και πολιτικές εξαιρέσεις. Το έργο που παραγόταν,
όµως, κατά τις εξαιρετικές αυτές περιόδους, καταστρεφόταν ή υπονοµευόταν,
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ευθύς ως προέκυπταν κυβερνητικές µεταβολές στο πλαίσιο του διχασµού ή
αργότερα, του µεταπολιτευτικού δικοµµατισµού.

Υπό τέτοιες συνθήκες, η διόγκωση του κράτους ήταν αναπόφευκτη, ακριβώς
επειδή η κύρια εξυπηρέτηση που είχαν να προσφέρουν τα κόµµατα στους
ψηφοφόρους τους ήταν οι κρατικές θέσεις. Εξίσου αναπότρεπτη ήταν η
διάδοση της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας και, εν τέλει, της διαφθοράς. Ο
οµφάλιος λώρος που συνέδεε τα κόµµατα µε το κράτος, συχνά απαγόρευε στη
∆ιοίκηση να ασκεί τις αρµοδιότητές της, υπό το πρίσµα του γενικού
συµφέροντος. Αλλά και αντίστροφα, η χαοτική λειτουργία της κρατικής
µηχανής καθιστούσε αναγκαία τη µεσολάβηση των πολιτικών από το
παρασκήνιο, ώστε να εξυπηρετηθούν στοιχειωδώς οι πολίτες.

Ό,τι προηγήθηκε, αποτελεί µία σύντοµη καταγραφή των συµπτωµάτων της
παθολογίας και της κακοδαιµονίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους, από την
ίδρυση του, έως και τη Μεταπολίτευση. Η Ελλάδα, όµως, δεν ήταν µόνο η
αυτοεξίσωσή της µε τα προβλήµατά της. Η Ελλάδα υπήρξε µια χώρα, όπου
µετά τον Β´ΠΠ και έως τη Μεταπολίτευση, και παρά το γεγονός πως το σχέδιο
Μάρσαλ δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς, πάλεψε για την ανάπτυξή της. Η ναυτιλία,
η γεωργία, που εξασφάλιζε διατροφική επάρκεια, τα εµβάσµατα των
εκατοντάδων χιλιάδων µεταναστών µας, η οικοδοµή και οι κατασκευές, η
εκβιοµηχάνιση αποτέλεσαν πήγες ανάπτυξης. Σε συνδυασµό µάλιστα µε τη
συγκράτηση των Ελλήνων σε ό,τι αφορά την κατανάλωση και το ολιγαρκές
του βίου τους, όλες αυτές οι οικονοµικές δραστηριότητες επέτρεψαν στη χώρα
έως τα τέλη της δεκαετίας του ‘70 να έχει πολύ χαµηλό δηµόσιο χρέος (28.4%
του Α.Ε.Π. το 1980, αλλά µε περιορισµένο Α.Ε.Π. και σε απόλυτους αριθµούς
µόλις 1.7 δισ. ευρώ δηµόσιο χρέος!) Συνοψίζοντας, η δεκαετία του ‘70, βρήκε
την Ελλάδα µε πολλά προβλήµατα που αφορούσαν το κράτος, τη διοίκηση, την
πολιτική, αλλά και µε έναν ελπιδοφόρο ιδιωτικό τοµέα, ενός πολύ εργατικού
λαού.
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2. Η µεταπολιτευτική περίοδος

Από τον παραδοσιακό ρόλο του «προστάτη» ή αλλιώς, από τον -κατά την
ανάλυση του Α. Παπανδρέου- πατερναλιστικό ρόλο του κράτους, οι
εκπρόσωποι του πολιτικού συστήµατος δεν µπόρεσαν, παρά µόνο σπάνια, να
αποστούν. Η εξάρτησή τους αυτή έγινε εντονότερη µετά το 1974. Η
νοµιµοποίηση της κοµµουνιστικής Αριστεράς συνοδεύτηκε από την υιοθέτηση
σηµαντικού µέρους των ιδεολογηµάτων της, ακόµη και από δυνάµεις που
βρίσκονταν στο άλλο άκρο του πολιτικού φάσµατος. Ιδίως η επικράτηση της
λογικής ότι «ο λαός έχει πάντα δίκιο», οδήγησε στην αντίληψη ότι κάθε
διεκδίκηση έναντι του κράτους, ακόµη και η πιο παράλογη και ιδιοτελής, είναι
νόµιµη και δικαιολογηµένη («Στον καταµερισµό όµως των ευθυνών, δεν
µπορεί να µην πάρουν τη θέση τους και τα κόµµατα της Αριστερής
Αντιπολίτευσης. ∆εν υπήρξε αίτηµα, δέκα χρόνια που είµαι εγώ Βουλευτής,
για µεταβολή σύµβασης αορίστου χρόνου σε σύµβαση µόνιµης υπαλληλικής
σχέσης, δεν υπήρξε αίτηµα για πρόσληψη στο δηµόσιο, δεν υπήρξε αίτηµα για
πρόσληψη στην οποιαδήποτε δηµόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας, δεν υπήρξε
αίτηµα περί ένταξης σε ένα ταµείο που παλεύει να τα βγάλει πέρα µε το µισό
του ελληνικού πληθυσµού, σε ό,τι αφορά την κοινωνική ασφάλιση, δεν υπήρξε
κανένα πελατειακό αίτηµα που να µην υποστηρίχτηκε από την Αριστερά και
να µην ψηφίστηκε από την Αριστερά». Απόσπασµα από την οµιλία µου κατά
τη

συζήτηση στη Βουλή του σχ/νόµου «Μέτρα για την εφαρµογή του

Μηχανισµού Στήριξης της ελληνικής Οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της
Ζώνης του ευρώ και το ∆. Ν.Τ», 6-5-2010). Επικράτησε η γνώµη ότι δουλειά
του πολιτικού είναι απλώς και µόνο να ικανοποιεί τα λαϊκά αιτήµατα. Επί
δεκαετίες, κάθε δυναµική διεκδίκηση είχε σχεδόν εξασφαλισµένη την ευρεία
κοινωνική υποστήριξη. Η υποθήκευση των µακροπρόθεσµων συµφερόντων
της χώρας «έγινε µε τη µορφή ενός σιωπηρού, αλλά διαρκούς και κατά µέγα
µέρος συνειδητού και επαίσχυντου κοινωνικού συµβολαίου, στο πλαίσιο του
οποίου η εκάστοτε πολιτική ηγεσία […] ανέλαβε τη λειτουργία να ενισχύει
γρήγορα και παρασιτικά τις καταναλωτικές δυνατότητες του ‘λαού’ µε
αντίτιµο την πολιτική του εύνοια» (Παναγιώτης Κονδύλης, 1992). Ο
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λαϊκισµός, λοιπόν,

έγινε βασικό στοιχείο όχι µόνο της ρητορείας των

κοµµάτων, αλλά και της δράσης των συνδικάτων, των κοινωνικών φορέων,
των οµάδων πίεσης, των συντεχνιών και των Μ.Μ.Ε.

Η κρίσιµη διαφορά µε την αµέσως προηγούµενη περίοδο ήταν ότι πολιτικοί
και κόµµατα είχαν πλέον την πολυτέλεια να ενδίδουν στο λαϊκισµό. Η Ελλάδα
της Μεταπολίτευσης δεν ήταν η φτωχή χώρα του παρελθόντος. Ήδη από τη
δεκαετία του 1950 είχε εισέλθει οικονοµικά σε νέο στάδιο. Χάρη στη
συµµαχική βοήθεια, την ανάπτυξη του τουρισµού και της ναυτιλίας και την
περιορισµένη αλλά αξιόλογη εκβιοµηχάνιση που συντελέστηκε µεταπολεµικά,
ευρέα στρώµατα του πληθυσµού απολάµβαναν, σιγά-σιγά, συνθήκες σχετικής
ευµάρειας. Μια αριθµητικά ισχυρή µεσαία τάξη είχε έλθει στα πράγµατα. Γι’
αυτήν µιλούσαν και έπρατταν µε ιδιαίτερη ένταση τόσο ο Κ. Καραµανλής όσο
και ο Α. Παπανδρέου. Υπό άλλες συνθήκες, η εξέλιξη αυτή θα αποδυνάµωνε
τη σηµασία του κράτους. Στην περίπτωση της Ελλάδας αυτό δεν συνέβη. Ο
νέος πλούτος µετά το 1974 δεν προήλθε µόνο από την ανάπτυξη των
παραγωγικών υποδοµών της χώρας όπως µόλις αναφέρθηκε, αλλά και από µία
εξωτερική πηγή: τις κοινοτικές µεταβιβάσεις και το δανεισµό. Ως συνέπεια, ο
ρόλος του κράτους, που είχε αναλάβει να επενδύσει και να διανείµει αυτά τα
κεφάλαια, αντί να περιοριστεί, γιγαντώθηκε.

Για µια χώρα που έζησε επί ενάµιση σχεδόν αιώνα υπό συνθήκες µεγάλων
δυσκολιών, τα ποσά που εισέρρευσαν ιδίως µετά το 1981 στην ελληνική
οικονοµία ήταν σηµαντικά . Σε σηµερινές τιµές, µόνο οι καθαρές µεταβιβάσεις
της Ε.Ε. προς την Ελλάδα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ανήλθαν στα 203,47
δισ. ευρώ. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής την
περίοδο 1962-2009 έφτασαν τα 169 δισ. Σε αυτές, πρέπει να προστεθεί ο
δηµόσιος δανεισµός της χώρας που την τελευταία τριακονταετία αυξήθηκε
κατά 300 σχεδόν δισ. ευρώ, στο µεγαλύτερο µέρος τους προερχόµενα, όπως
όλοι σήµερα ξέρουµε, από το εξωτερικό. Εδώ, ωστόσο, για να βάλουµε όλη
την αλήθεια πάνω στο τραπέζι, πρέπει να προσθέσουµε δύο σηµαντικά
δεδοµένα:
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α. Τα χρήµατα που η Ελλάδα επωφελήθηκε από κοινοτικές µεταβιβάσεις
επανεξήγοντο µε τη µορφή της γιγάντωσης των εισαγωγών. Για παράδειγµα
στο φάρµακο όπου οι δαπάνες το 2009 ανήλθαν στο εξωφρενικό, για το δυτικό
ηµισφαίριο του πλανήτη, ποσό των 5,6 δισ. ευρώ για τα ασφαλιστικά ταµεία,
το 80% περίπου των προϊόντων εισάγονται από τη Γερµανία, τη Γαλλία, το
Ηνωµένο Βασίλειο, τη ∆ανία, τις ΗΠΑ κ.λπ.
β. Μεγάλο µέρος του εξωτερικού δανεισµού κάλυπτε τις εξοπλιστικές ανάγκες
της χώρας, το ύψος των οποίων κινήθηκε σε αστρονοµικά

για την Ε.Ε.

επίπεδα!!! Ειδικά το έτος 2002, οι αµυντικές δαπάνες ανήλθαν στο 4,91% του
Α.Ε.Π., ξεπερνώντας ακόµη και την Τουρκία! Τη δεκαετία 1998-2008
αγοράσαµε εξοπλισµούς που κατά το 74% προέρχονταν από τις Η.Π.Α., την
Γερµανία και την Γαλλία, ενώ από το 1970 και έως το 2008 η Ελλάδα ξόδεψε
200 δισ. ευρώ για αµυντικές δαπάνες!!!

Μικρό µόνο µέρος αυτού του πακτωλού διοχετεύτηκε στην παραγωγική
οικονοµία. Γεωργία και µεταποίηση συρρικνώθηκαν σταθερά µετά το 1980, η
χώρα αποβιοµηχανοποιήθηκε, η ύπαιθρος εγκαταλείφθηκε. Κανείς κλάδος της
οικονοµίας δεν αναπτύχθηκε όσο θα επέτρεπε, µε µια µέτρια έστω απόδοση
αυτών των χρηµάτων. Το µεγαλύτερο µέρος τους διαχύθηκε µέσω του κράτους
απευθείας στην ιδιωτική κατανάλωση, ιδίως εισαγώγιµων προϊόντων. Ακόµη
και η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων αφορούσε πρωτίστως την
κατανάλωση, και κατά κύριο λόγο την οικοδοµή.

Για δεκαετίες ολόκληρες, τα δύο τρίτα των κρατικών εσόδων κατευθύνονταν
σταθερά σε τρεις µόνο οµάδες αποδεκτών: µισθωτούς του δηµόσιου τοµέα,
συνταξιούχους, επιδοτούµενους αγρότες. Η χώρα έφτασε να έχει αναλογικά το
υψηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης στις συντάξεις του δηµόσιου τοµέα, µεταξύ
όλων των κρατών του ΟΟΣΑ. Το 2010 κατείχε την τριακοστή θέση στον
παγκόσµιο πίνακα της κατανάλωσης και µόλις την ενενηκοστή σ’ αυτόν της
παραγωγής. Εισήγαγε σταθερά τρεις φορές περισσότερα απ’ όσα εξήγαγε. Είχε
την υψηλότερη ιδιωτική κατανάλωση της Ε.Ε., ως ποσοστό του ΑΕΠ. Κατά
µέσο όρο τη δεκαετία 2000-2010 η διαφορά εισαγωγών-εξαγωγών ανερχόταν
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στο –11% του ΑΕΠ, όταν ο αντίστοιχος δείκτης στην Ευρωζώνη ήταν στο
+1,5%. Ο υπερδανεισµός του κράτους δεν άργησε να διαµορφώσει νέα
πρότυπα κοινωνικής συµπεριφοράς. Με ευθύνη και της αλόγιστης πιστωτικής
πολιτικής των τραπεζών, ο ιδιωτικός δανεισµός των νοικοκυριών από µόλις 3,5
δισ. ευρώ το 1995 εκτινάχθηκε το 2008 στα 110 δισ. ευρώ (αύξηση 3.000%),
διοχετευόµενος και αυτός στην κατανάλωση. Μόνο ο εξωτερικός δανεισµός
της χώρας, δηµόσιος και ιδιωτικός, ξεπέρασε το 2009 τα 400 δισ. ευρώ,
ποσοστό 168% του ΑΕΠ.

Ιδιάζον γνώρισµα του ελληνικού καταναλωτικού παρασιτισµού ήταν ο
εξισωτικός του χαρακτήρας. Τα δανεικά και οι επιδοτήσεις µοιράστηκαν όχι
στους λίγους αλλά στους πολλούς: τους εργαζόµενους στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα µε τη λογική του εξισωτισµού, τους συνταξιούχους των επιδοτούµενων
από το κράτος ταµείων, τους πάσης φύσης επιδοµατούχους, τους αγρότες.
Σηµαντικά ποσά διοχετεύτηκαν και στον ιδιωτικό τοµέα µε την άνθιση των
ενισχύσεων κάθε µορφής, τις επιχορηγήσεις χωρίς αναπτυξιακό αποτέλεσµα,
τις υπερκοστολογηµένες προµήθειες, τα πανάκριβα δηµόσια έργα.

Αποτέλεσµα ήταν η αξιοσηµείωτη διασπορά του πλούτου µε µεγάλο µέρος των
Ελλήνων, όµως, να µην πληρώνουν φόρους. Κι έτσι, το χάσµα µεταξύ των
χαµηλότερων και των υψηλότερων εισοδηµάτων την περίοδο 1988-2008 δεν
αυξήθηκε, αλλά µειώθηκε. Η µεταπολιτευτική ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας
συνετέλεσε και αυτή στο κλείσιµο της εισοδηµατικής ψαλίδας. Η
συνταξιοδότηση µε προνοµιακούς όρους, η ανεξέλεγκτη επιδοµατική πολιτική,
η οικοδόµηση µιας ολόκληρης βιοµηχανίας επιµορφωτικών σεµιναρίων και
προγραµµάτων επανακατάρτισης και πρόσκαιρης απασχόλησης προσέφεραν
σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες µια αξιόλογη πηγή εισοδήµατος. Η πολιτική
προστασία των κλειστών επαγγελµάτων επέτρεψε στις συντεχνίες να
µονοπωλούν και να υπερτιµολογούν το προϊόν τους στην αγορά. Συνεπώς, το
κλείσιµο της ψαλίδας, ανάµεσα στα εισοδήµατα, δεν είχε ορθολογική βάση.
Μπορεί το αποτέλεσµα να ήταν ευπρόσδεκτο, τα αίτιά του, όµως, ήταν
τεχνητά, προϊόν οικονοµικού και διοικητικού ανορθολογισµού. Έτσι η
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κατάρρευση ήταν ζήτηµα χρόνου. Και η διεθνής οικονοµική κρίση την
επιτάχυνε και την παρόξυνε.

Η διασπορά του εισοδήµατος αντικατοπτρίζεται έντονα στην κοινωνική
διαστρωµάτωση. ∆ίπλα στην πολυπληθή τάξη των µισθοδοτούµενων του
∆ηµοσίου,

η

Ελλάδα

είναι

η

χώρα

µε

τους

περισσότερους

αυτοαπασχολούµενους και µικροεπιχειρηµατίες µε ποσοστό διπλάσιο του
µέσου κοινοτικού όρου.

Χαρακτηριστικός

είναι ο

πληθωρισµός

σε

επαγγέλµατα όπως το δικηγορικό ή το ιατρικό. Εξίσου κατακερµατισµένη ήταν
και η γεωργία, µε µεγάλο αριθµό αγροτών και αντίστοιχα µικρό αγροτικό
κλήρο. Στο σύνολο της οικονοµίας, οι απασχολούµενοι σε επιχειρήσεις άνω
των 250 εργαζοµένων δεν ξεπερνούν το 9% του εργατικού δυναµικού,
περιλαµβανοµένων των ∆ΕΚΟ και των τραπεζών. Οι µεγάλες επιχειρήσεις, οι
µεγάλοι εργοδότες σπανίζουν χαρακτηριστικά. Αλλά και αυτοί, σε σύγκριση
µε τους ξένους ανταγωνιστές τους, είναι σχετικώς µικροί και συχνά -αλλά όχι
πάντα- αδύναµοι να σταθούν επί ίσοις όροις στις διεθνείς αγορές.

Η διόγκωση, λοιπόν , του κράτους και του δανειοδίαιτου παρασιτισµού, από τη
µια πλευρά, και η καχεξία της παραγωγικής οικονοµίας και της ιδιωτικής
επιχειρηµατικότητας, από την άλλη, υπήρξαν φαινόµενα παράλληλα και
συµπληρωµατικά. Ειδικά η υπερτροφία του κράτους επέδρασε παραλυτικά
στην ήδη ασθενική παραγωγική οικονοµία, αποτρέποντας µε ποικίλους
τρόπους την πραγµατική ανάπτυξη. Οι αποδοχές στο δηµόσιο τοµέα λ.χ.,
καθότι µονίµως ελκυστικότερες από αυτές του ιδιωτικού, αποστέρησαν τις
επιχειρήσεις από πολύτιµους ανθρώπινους πόρους, οι οποίοι µεταφέρονταν στο
δηµόσιο τοµέα για να αδρανοποιηθούν και εν τέλει να αχρηστευθούν.

Η

γραφειοκρατία και η διαφθορά κατέπνιξαν την όποια επενδυτική πρωτοβουλία.
Η µεγάλη ρευστότητα του ∆ηµοσίου έστρεψε τους ιδιώτες προς τη διεκδίκηση
κρατικών έργων και προµηθειών και αποθάρρυνε τη δραστηριοποίησή τους
στην ελεύθερη και διεθνή αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο έχω τις δικές µου
ευθύνες, ως πολίτης και ως πολιτικός. Τις έχω δηµοσίως αποδεχθεί. Σήµανα,
ωστόσο, εγκαίρως συναγερµό, µε όσες δυνάµεις διέθετα. Η οµιλία µου επί του

12

προϋπολογισµού του έτους 2009 καθώς και η παρέµβαση µου τον Μάρτιο του
2009, αποτελούν τις σηµαντικότερες, από την πλευρά µου, παρεµβάσεις, µε
σκοπό να αλλάξει η πορεία,
συστήµατος

ενός αµήχανου και ευδαίµονος κοµµατικού

που δεν έβλεπε την επερχόµενη καταστροφή. (Βουλή των

Ελλήνων, ∆εκέµβριος 2008: «Ενώ χρειαζόµαστε µια απολύτως επιθετική
δηµοσιονοµική πολιτική για να υπερβούµε τα συµπτώµατα της διεθνούς
οικονοµικής κρίσης, η άθλια δηµοσιονοµική µας κατάσταση δεν επιτρεπει να
ασκηθεί αυτή η επιθετική δηµοσιονοµική πολιτική. Η χώρα θα χρειαστεί
χρήµατα για τις εγγενείς της υποχρεώσεις και ανάγκες και για τις πολιτικές που
χρειάζεται η διεθνής οικονοµική συγκυρία, αλλά δεν θα τα βρίσκει. Και δεν θα
τα βρίσκει, γιατί δεν θα µπορεί να δανειστεί, δεδοµένου ότι έχει κλονιστεί η
εµπιστοσύνη των ξένων επενδυτών, και γιατί ενδεχοµένως εάν δανειστεί στην
πορεία θα υποστούµε µορφές επιτροπείας.» Βλ. ακόµη την οµιλία µου στην
εκδήλωση του Κέντρου Ευρωπαϊκού και Συνταγµατικού ∆ικαίου µε θέµα:
Ελλάδα, Προτάσεις για αλλαγές στην οικονοµική διακυβέρνηση, στις 9
Μαρτίου 2009: «Η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία στην περίοδο της οικονοµικής
ανόδου και της ευµάρειας να προβεί στις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές
στα δέκα συγκεκριµένα σηµεία στα οποία ήδη αναφέρθηκα [ριζική
τροποποίηση του φορολογικού συστήµατος, διευκόλυνση επενδύσεων,
γρήγορη εφαρµογη του ΕΣΠΑ, άρση της γραφειοκρατίας για τις επενδύσεις
στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ταχεία απονοµή δικαιοσύνης στις υποθέσεις
µε οικονοµικό ενδιαφέρον, µονοήµερη σύσταση και αδειοδότηση εταιριών,
συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, µεταστροφή της γεωργίας, αύξηση
της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου τουριστικού προορισµού, βελτίωση
της κρατικής παρέµβασης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας]. Η χώρα
µας σπατάλησε έτσι τη δυνατότητά της να αντιµετωπίσει από καλύτερες θέσεις
την περίοδο της οικονοµικής κρίσης, εσωτερικής και διεθνούς, όποτε αυτή
προέκυπτε. Και τώρα που ξέσπασε η λαίλαπα, η Ελλάδα κοιτά ανήµπορη,
αµήχανη και ακινητοποιηµένη, από τις δυσκολίες που προκάλεσε το πολιτικό,
το διοικητικό και το δικαστικό µας σύστηµα. Πρέπει, όµως, να αντιδράσουµε,
εδώ και τώρα. Η Ελλάδα δεν έχει χρόνο»).
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Ταυτοχρόνως, ωστόσο, µέσα σε ό,τι συγκροτεί τη σύγχρονη κρίση του
ελληνικού δηµοσίου τοµέα και της ελληνικής οικονοµίας εµφανίζονται και τα
πρώτα, αλλά πολύ βασικά, στοιχεία για την υπέρβαση της κρίσης, και την
επαναφορά της χώρας στην ευηµερία, αλλά και την αξιοπιστία. α. Στο ∆ηµόσιο
υπάρχουν χιλιάδες εργαζόµενοι απόφοιτοι των Εθνικών Σχολών (π.χ.
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Υγείας, καθώς και η διπλωµατική Ακαδηµία), που αν
έλθουν στο προσκήνιο µπορούν να στηρίξουν τη Νέα Ελληνική Ανόρθωση. β.
Η σηµερινή αύξηση των εξαγωγών φέρνει στην επιφάνεια τις δυνάµεις της
νέας ελληνικής επιχειρηµατικότητας. γ. Μεταξύ των ανέργων, ένα µεγάλο
µέρος τους είναι πολύ υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, από πανεπιστήµια της
Ελλάδας και του εξωτερικού. Η διαθεσιµότητα τους να εργαστούν µε λογικές
αµοιβές, αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πλεονέκτηµα, για τις επενδύσεις, εάν
βέβαια υπάρξει θετικό κλίµα. δ. Οι τοµείς όπου µπορούµε να δηµιουργήσουµε
συνθήκες άµεσης προκοπής, εδώ και τώρα, είναι συγκριτικά µε άλλους στη
Ε.Ε., πολλοί και συγκεκριµένοι: ο τουρισµός (περίπου το 20% του ΑΕΠ), η
γεωργία µε µεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες, οι αστείρευτες πηγές ενέργειας
(µε

προϋπόθεση

την

άµεση

άρση

της

διοικητικής

και

δικαστικής

γραφειοκρατίας), η παραγωγή τροφίµων, το λιανικό και το χονδρικό εµπόριο
και όπως πάντα η ναυτιλία µας. Εδώ πρέπει να προστεθεί, ιδίως µετά την
επιτυχία της Κύπρου, η πιθανότητα να αποκτήσουµε πηγή πλούτου από τα
κοιτάσµατα πετρελαίου που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας,
ιδίως µε τον καθορισµό Α.Ο.Ζ. ∆εν υπάρχει αµφιβολία, πως η µεγαλύτερη
επιτυχία της Κύπρου, µετά την ένταξή της στην Ε.Ε., αποτελεί η ανακήρυξη
της Α.Ο.Ζ. της και η συνεκµετάλλευση µε εταιρείες ισραηλινών κι
αµερικανικών συµφερόντων. Πρόκειται για µία τεράστια οικονοµική και
πολιτική επιτυχία, που οδήγησε µάλιστα την Τουρκία σε αναδίπλωση.

∆εν

υπάρχει αµφιβολία, πως η ανάκαµψή µας είναι δική µας υπόθεση. Την
ανωτέρω αισιόδοξη σκέψη επιβεβαιώνουν και ορισµένα πολύ βασικά
χαρακτηριστικά της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, που είναι οπωσδήποτε
ελπιδοφόρα. Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού και το άνοιγµα των
συνόρων έφερε την Ελλάδα σε δεσπόζουσα θέση τις δεκαετίες του 1990 και
του 2000. Κράτος µέλος της Ε.Ε., της ευρωζώνης στη συνέχεια, και του
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ΝΑΤΟ, η χώρα έπαιξε έναν ηγετικό ρόλο στη Ν.Α Ευρώπη. Ο Κ. Σηµίτης
καθοδήγησε τη χώρα σε αυτήν την πορεία. Τη ίδια στιγµή, το ελληνικό
τραπεζικό και επιχειρηµατικό κεφάλαιο κινήθηκε αστραπιαία στην αγορά των
70 εκατοµµυρίων κατοίκων της Ν.Α Ευρώπης. Περίπου 3.500 ελληνικές
επιχειρήσεις άσκησαν εµπόριο ή επένδυσαν σε χώρες της περιοχής αυτής.
Τράπεζες, βιοµηχανικά υλικά, τρόφιµα, υπηρεσίες, υπεραγορές ήταν κατά
βάση

το

αντικείµενο

της

επιχειρηµατικής

δραστηριότητάς

τους.

Η

εξωστρέφεια σχετιζόταν οπωσδήποτε µε τις περισσότερες ευκαιρίες που
προσέφεραν οι νέες αγορές, αλλά και µε το αντι-επενδυτικό κλίµα που
κυριαρχούσε στην Ελλάδα (φορολογική αστάθεια , υψηλό κόστος εργασίας και
εισφορών, γραφειοκρατία κ.λπ.)
Η χώρα µας, λοιπόν, παρασύρθηκε στη δίνη της πιο έντονης κρίσης µετά τον
εµφύλιο πόλεµο, µε έναν αντιπαραγωγικό και δύστροπο δηµόσιο τοµέα, µε µία
γραφειοκρατικοποιηµένη ∆ικαιοσύνη, µε έναν συρρικνωµένο και µη
ανταγωνιστικό ιδιωτικό τοµέα, αλλά και µε µία σειρά πλεονεκτηµάτων, που
σχετίζονται µε κρυµµένες και καταπιεσµένες δυνάµεις του δηµοσίου τοµέα και
µε έναν ιδιωτικό τοµέα έτοιµο να αδράξει τις ευκαιρίες, αν βέβαια αυτές του
δοθούν. Με άλλες λέξεις, η Ελλάδα αντιµετωπίζει την κρίση από διπλή οπτική
γωνία. Αφενός από την οπτική γωνία των πολιτών της που θέλουν να
ανασκουµπωθούν για να βοηθήσουν στην Ανόρθωση της χώρας και του
εαυτού τους, που όπως αποδείχθηκε είναι οι πολύ περισσότεροι, και αφετέρου
από την οπτική γωνία εκείνων που νοσταλγούν το πρόσφατο κακό παρελθόν
µας και θέλουν να επιµείνουν σε αυτό. Οι δύο Ελλάδες κατά την έκφραση του
Κ. Σηµίτη είναι παρούσες και σήµερα κατά την προσπάθεια απεγκλωβισµού
µας από τη δίνη της κρίσης.

15

Β. Η ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
1. Από την κρίση των αµερικανικών τραπεζών στην κρίση του ελληνικού
δηµόσιου χρέους
Το ξέσπασµα της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, που ξεκίνησε το 2008
στις Ηνωµένες Πολιτείες, κατέλαβε τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και
της Βόρειας Αµερικής απροετοίµαστες. Στην Ελλάδα, όµως,

έπαιξε ρόλο

καταλύτη. Επιτάχυνε την από καιρό διαφαινόµενη κατάρρευση του
οικονοµικού της προτύπου και την έφερε απότοµα αντιµέτωπη µε τις χρόνιες
ανεπάρκειες και αδυναµίες του διοικητικού και πολιτικού της συστήµατος.

Επί σειρά ετών, η Ελλάδα χρηµατοδοτούσε τα ελλείµµατα και το δηµόσιο
χρέος της δανειζόµενη µε πολύ χαµηλά επιτόκια ως κράτος µέλος της
προνοµιούχου λέσχης του ενιαίου νοµίσµατος. Οι αγορές, οι οίκοι
αξιολόγησης, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εταίροι της,
την αντιµετώπιζαν ως χώρα λίγο πολύ φυσιολογική, υπερχρεωµένη µεν, αλλά
πάντως φερέγγυα και αξιόχρεη.

Η κρίση, και η διαχείρισή της βεβαίως , απέδειξαν ότι είχαµε υπερβεί τις
δυνάµεις µας. Κι ακόµη, η έµπρακτη διάψευση της πίστης ότι οι αγορές έχουν
την ικανότητα να αυτορυθµίζονται, έδειξε ότι οι τράπεζες δανείζουν και ότι οι
αξιολογικοί οίκοι αποτιµούν συχνά επί τη βάσει ανορθολογικών κινήτρων και
βραχυπρόθεσµων υπολογισµών. Μεταξύ ενός χρεώστη που βρίσκεται σε
προσωρινή δυσκολία να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις του, αλλά
τα µακροοικονοµικά του στοιχεία είναι υγιή, και ενός που µπορεί
βραχυπρόθεσµα

να

εξυπηρετεί

τις

δανειακές

του

οφειλές

αλλά

µεσοµακροπρόθεσµα είναι βέβαιο ότι οδεύει προς την οριστική χρεοκοπία, οι
τράπεζες και οι αξιολογικοί οίκοι συνήθως κατακεραυνώνουν τον πρώτο και
επιβραβεύουν τον δεύτερο.
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Η Ελλάδα ήταν µοιραίο να βιώσει και τις δύο αυτές στάσεις διαδοχικά. Για
τριάντα χρόνια, ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρα τακτική στις
πληρωµές της, ήταν πελάτισσα περιζήτητη στη δανειακή αγορά. Μετά την
είσοδό της στην ΟΝΕ τα κεφάλαια που αντλούσε τοκίζονταν µε επιτόκια µόλις
ελαφρώς υψηλότερα εκείνων του γερµανικού ∆ηµοσίου. Τηρουµένων των
αναλογιών, οι αγορές έβλεπαν το ελληνικό κράτος όπως οι τράπεζες τους
καταθέτες τους πριν το ξέσπασµα της κρίσης: ως θελκτικό υπερκαταναλωτή.

Η ατµόσφαιρα άλλαξε άρδην το 2008. Η κατάρρευση της Lehman Brothers
στις Η.Π.Α και λίγο αργότερα των ισλανδικών τραπεζών ανέτρεψε πλήρως την
εικόνα της ευφορίας, φέρνοντας στην επιφάνεια τις δραµατικές αδυναµίες του
παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Φάνηκε ότι η απορρύθµισή του,
που πρωτοξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 και εξακολούθησε µε όλο και
εντατικότερο ρυθµό έκτοτε, είχε αφήσει τα κράτη και τους διεθνείς
οργανισµούς χωρίς τους αναγκαίους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Και επίσης, ότι
η διακίνηση κολοσσιαίων ποσών σε ηµερήσια βάση και πραγµατικό χρόνο
χάρη στα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα, είχε καταστήσει την παγκόσµια
οικονοµία ευάλωτη, έρµαιο τυχαίων ψυχολογικών µεταπτώσεων και υποχείριο
της οργανωµένης κερδοσκοπίας. Γρήγορα, η ακραία δυσπιστία και
επιφυλακτικότητα αντικατέστησαν την άκρατη αισιοδοξία και τις ανεδαφικές
προσδοκίες.

Για την Ελλάδα αυτό είχε ως συνέπεια ότι οι στρόφιγγες έκλεισαν. Και η χώρα,
µαθηµένη να εξοφλεί τα χθεσινά της χρέη µε τη σύναψη νέων δανείων,
βρέθηκε ξεκρέµαστη. Σε αυτό πρέπει να προστεθούν και τα παιχνίδια µε το
ευρώ, όπου αµφότεροι οι υποστηρικτές και οι πολέµιοι του ενιαίου
ευρωπαϊκού νοµίσµατος βρέθηκαν να µας χτυπούν: οι πρώτοι επειδή η
δηµοσιονοµική µας διαχείριση το θέτει σε κίνδυνο, οι δεύτεροι επειδή
εξουθενώνοντας εµάς θέλουν να βλάψουν εκείνο.

Σήµερα, τριάµισι σχεδόν χρόνια µετά την καταβαράθρωση της κτηµαταγοράς
και των επενδυτικών τραπεζών στις ΗΠΑ, και δύο χρόνια µετά την έναρξη της
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αναταραχής για το δηµόσιο χρέος σε Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και
Ιταλία, το πρόβληµα συγκλονίζει το οικοδόµηµα του ευρώ, ενδεχοµένως της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της ίδιας. Πιο βαθιά, όµως, αθέατη στους πολλούς,
βρίσκεται η ραγδαία υποχώρηση της ∆ύσης. Το δηµόσιο χρέος των χωρών του
δυτικού κόσµου υπολογίζεται σήµερα στα 50 τρισεκατοµµύρια δολλάρια. Σε
αυτό πρέπει να προστεθεί το ιδιωτικό χρέος τους που συχνά είναι ακόµη
µεγαλύτερο. Μόνο το εξωτερικό ιδιωτικό χρέος της Βρετανίας, λ.χ., ξεπερνάει
το 300% του ΑΕΠ της. Η ∆ύση ζει εδώ και δεκαετίες πάνω από τις δυνάµεις
της. Αν ο ελληνικός παρασιτικός καταναλωτισµός υπήρξε ασυναγώνιστος
πανευρωπαϊκά, η παραγωγική αποδιάρθρωση και η αποβιοµηχάνιση είναι
φαινόµενα που συναντώνται και αλλού. Για καιρό Ευρώπη και Αµερική
πίστευαν ότι οι υπηρεσίες, ο λεγόµενος τριτογενής τοµέας, φτάνουν και
περισσεύουν. Η κρίση έδειξε ότι οι οικονοµίες που επέµειναν στη βιοµηχανία,
άντεξαν περισσότερο. ∆εν είναι τυχαίο ότι «οι χώρες που κερδίζουν θέσεις µε
ραγδαίο ρυθµό στην παγκόσµια κατάταξη είναι ακριβώς εκείνες που παράγουν
αγαθά

πρώτης

ανάγκης:

τρόφιµα,

µεταποίηση,

ενέργεια»

(Ντάγκλας

ΜακΟυίλλιαµς, CEBR, ∆εκέµβριος 2011).

Η διαπίστωση ότι η κρίση του δηµοσίου χρέους δεν αφορά µόνο την Ελλάδα,
δεν δικαιολογεί, βέβαια, τον εφησυχασµό. Ο λόγος είναι ότι οι διαρθρωτικές
αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας δεν αφορούν µόνο το στενό δηµόσιο
τοµέα. Και άλλες χώρες πλήττονται από την κρίση του χρέους, διατηρούν όµως
σηµαντικές παραγωγικές δυνατότητες χάρη στον ιδιωτικό τους τοµέα, που
παραµένει κατά βάση υγιής. Επιπλέον, η θέση του πρωτοπόρου στην
εκδήλωση της ασθένειας και του ουραγού στην προσπάθεια για τη θεραπεία
της, στην οποία περιήλθαµε λόγω των σφαλµάτων που ήδη αναφέρθηκαν, έχει
γεννήσει και συντηρεί µεταξύ των ευρωπαίων εταίρων µας µια διάθεση
τιµωρητική. Το κλίµα αυτό αγωνιζόµαστε να ανατρέψουµε, όχι πάντα
επιτυχώς, διότι απειλεί να µας αποµονώσει πλήρως διεθνώς και να µας
καταστήσει αποδιοποµπαίο τράγο. Κάτι τέτοιο όµως θα ήταν άδικο,
κοντόφθαλµο και αδιέξοδο σε ό,τι αφορά την Ε.Ε. και την ευρωζώνη, και σε
κάθε περίπτωση αντιπαραγωγικό για όλους τους πολίτες της Ε.Ε. Σε πρώτη και
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σε τελευταία ανάλυση: άλλο θέµα οι ευθύνες ηµών των Ελλήνων για την
πορεία µας και ο αγώνας που θα δώσουµε για την Ανόρθωσή µας, κι άλλο η
συνολική πορεία και τα προβλήµατα του ευρώ και της ευρωζώνης.

Η Ελλάδα καλείται να συµµαζέψει τα του οίκου της έχοντας στη διάθεσή της
µηδενικά χρονικά περιθώρια. Η κυβέρνηση Παπαδήµου και η κυβέρνηση που
θα προκύψει από τις επόµενες εκλογές καλούνται επιπλέον να διαχειριστούν
τις συνέπειες από την έως τώρα πορεία της χώρας να εφαρµόσει
αποτελεσµατικά τα µέτρα του Μνηµονίου και του Μεσοπρόθεσµου
Προγράµµατος,

όπως

αυτά

εξειδικεύονται,

συµπληρώνονται

και

απεικονίζονται στη νέα συµφωνία του Φεβρουαρίου 2012. Κυρίως, όµως, να
καταρτίσουν µια µακρόπνοη στρατηγική, που ήδη έγινε και σχεδιάστηκε στο
νέο πρόγραµµα εξυγίανσης των βασικών δηµοσιονοµικών και οικονοµικών
δεικτών, που θα στηρίξει τον απεγκλοβισµό της Ελλάδας από το σηµερινό
αδιέξοδο και θα της διανοίξει µια νέα βιώσιµη προοπτική, βεβαίως µόνο εάν
και εφόσον συνδυαστεί µε έναν οικονοµικό και κοινωνικό στόχο: το στόχο της
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Προϋποθέσεις γι’ αυτό είναι α) η ορθή διάγνωση των λόγων που µας οδήγησαν
στη συµφωνία του Μαΐου του 2010 και σε όσες ακολούθησαν· β) η νηφάλια
αποτίµηση των επιτυχιών καθώς και των λαθών και των παραλείψεων της
ελληνικής πλευράς αλλά και των εταίρων µας, που σηµάδεψαν την
µεταρρυθµιστική προσπάθεια της διετίας 2010-2011· γ) η κατάστρωση και
εφαρµογή αναπτυξιακών πολιτικών εδώ και τώρα· δ) η ακριβής στάθµιση των
διαπραγµατευτικών δυνατοτήτων µας έναντι των δανειστών µας, ιδίως στο νέο
πολιτικό και οικονοµικό τοπίο που διαµορφώνεται πανευρωπαϊκά. Πρέπει να
προσέξουµε τον εξής κίνδυνο: αν η κυβέρνηση Παπαδήµου τελικώς
περιοριστεί µόνο στην εφαρµογή της απόφασης της 26ης Οκτωβρίου και η
επόµενη κυβέρνηση, εάν είναι νέα, χρειαστεί ένα εξάµηνο προσαρµογής, τότε
η χώρα θα έχει χάσει όλο το 2012 και θα µπει στο 2013 µε τα ίδια προβλήµατα,
σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της και την ανάπτυξη.

19

2. Τα µέτρα και η στρατηγική του Μνηµονίου (Μάιος 2010)
Το Μνηµόνιο της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, τον εφαρµοστικό νόµο
που ψήφισε η Βουλή ως sui generis νοµοθεσία τον Μάιο του 2010, βασίστηκε
σε δύο δεδοµένα. Το πρώτο ήταν ότι χωρίς την εξασφάλιση νέου άµεσου
δανεισµού, ληξιπρόθεσµα οµόλογα θα έµεναν ανεξόφλητα και η χώρα θα
αναγκαζόταν να κηρύξει µονοµερώς στάση πληρωµών, να χρεοκοπήσει
δηλαδή και επισήµως. Το δεύτερο, ότι µια τέτοια στάση πληρωµών θα
οδηγούσε αυτόµατα στην επιβολή ακόµη επαχθέστερων δηµοσιονοµικών
περιστολών και στην κατάρρευση του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος. Η
στήριξη της Ελλάδας ήταν, λοιπόν, ζωτική υπόθεση για όλη την Ευρώπη,
αλλά και ύψιστη δική µας υποχρέωση. Τυχόν ανεξέλεγκτη δική µας χρεοκοπία
θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες για το σύνολο της ευρωζώνης, αλλά και της
παγκόσµιας οικονοµίας που δεν είχε συνέλθει ακόµη από το σοκ της Lehman
Brothers. Κι από την άλλη, για την Ελλάδα µια τέτοια κατάσταση θα οδηγούσε
τη χώρα και τους πολίτες της σε µια άνευ προηγουµένου πολιτική περιπέτεια
και στη γενικευµένη φτώχεια.

Παρά τις προειδοποιήσεις πολλών ειδηµόνων και πολιτικών, οι περισσότερες
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η ίδια η Ένωση δεν ήταν πρόθυµες ή έτοιµες να
αντιµετωπίσουν το πρόβληµα συνολικά. Περιορίστηκαν λοιπόν σε τοπικές,
πυροσβεστικές παρεµβάσεις. Το Μνηµόνιο µε την Ελλάδα ήταν η µορφή µιας
τέτοιας παρέµβασης. Ζητήµατα όπως η απουσία µηχανισµών ελέγχου του
παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η χειραγώγηση των αγορών από
τους οίκους αξιολόγησης, ο ρόλος της ΕΚΤ, η ανάγκη διαµόρφωσης µιας
πραγµατικά κοινής ευρωπαϊκής δηµοσιονοµικής πολιτικής δεν τέθηκαν. Όπως
δήλωνε η καγκελάριος Α. Μέρκελ τον Μάιο του 2010, το ζητούµενο ήταν «να
κερδίσουµε χρόνο». Τούτων δοθέντων, τα διαπραγµατευτικά περιθώρια που

20

είχε η ελληνική κυβέρνηση, όπως εξελίχθηκαν τα πράγµατα, ήταν στην πράξη
πολύ περιορισµένα.

Το Μνηµόνιο χτίστηκε πάνω σε πέντε θεµελιώδεις παραδοχές:

1. Το ελληνικό χρέος είναι κατά βάση βιώσιµο, δεν χρειάζεται εποµένως
να περικοπεί.
2. Η Ελλάδα είναι δυνατόν να επιστρέψει στις αγορές το 2012.
3. Η αναµενόµενη ύφεση από την επιβολή των µέτρων θα κορυφωνόταν το
2010, θα συνεχιζόταν µε µικρότερη ένταση το 2011 και θα
ξεπερνούνταν το 2012, όταν η οικονοµία θα άρχιζε να ανακάµπτει.
4. Τα προβλεφθέντα µέτρα

που περιελάµβαναν, δηµοσιονοµικές

προσαρµογές και διαρθρωτικές αλλαγές, µπορούσαν να εφαρµοστούν
πλήρως και να αποδώσουν ταχέως.
5. Βάσει των ανωτέρων παραδοχών, ένα δάνειο 110 δισ. ευρώ,
προερχόµενο από τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και το ∆.Ν.Τ. µε όρους
ευνοϊκούς και εκτός αγορών ευρισκόµενους θα ήταν η ενδεδειγµένη
λύση για την Ελλάδα.

Το πρόγραµµα που συνόδευε το δάνειο των 110 δισ. ευρώ έθετε ως
προτεραιότητα τη σταθεροποίηση του δηµόσιου χρέους έως το 2013 και την
µετέπειτα µείωσή του, ώστε η Ελλάδα να επιστρέψει στις αγορές.
Προβλεπόταν ο µηδενισµός του πρωτογενούς ελλείµµατος της χώρας εντός
δυο ετών και ήδη από το 2012 η µετατροπή του σε πρωτογενές πλεόνασµα. Για
τον λόγο αυτό, το κύριο βάρος των µέτρων επιµεριζόταν στην αρχή της
εφαρµογής του προγράµµατος, τα έτη 2010-2011.

Πολιτικά, το ζητούµενο ήταν διπλό: η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών
του κράτους και, συγχρόνως, ο περιορισµός του κόστους λειτουργίας του.
Αυτό έπρεπε να επιτευχθεί µε διαρθρωτικές αλλαγές που θα εξασφάλιζαν σε
µόνιµη βάση την αύξηση των εσόδων, την περιστολή των δαπανών και την
άρση των δυσλειτουργιών στην οργάνωση της ∆ιοίκησης, ιδίως στις
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οικονοµικές εφορίες, τα ασφαλιστικά ταµεία, το σύστηµα υγείας και τις
∆ΕΚΟ.

Στην πράξη, η εφαρµογή του Μνηµονίου σήµαινε ότι το ελληνικό κράτος θα
έπαυε πλέον να λειτουργεί όπως πριν. Στο κοινωνικό πεδίο, η επιτυχία του
προϋπέθετε δραµατική µετατόπιση των ισορροπιών. Μέσα σε ελάχιστο
χρονικό διάστηµα έπρεπε να διασφαλιστεί η µεταφορά πόρων από τον δηµόσιο
στον ιδιωτικό τοµέα, από την κατανάλωση στις επενδύσεις και τις εξαγωγές
και από τις προστατευόµενες και µη εµπορεύσιµες υπηρεσίες και επαγγέλµατα
στους κλάδους των εµπορεύσιµων προϊόντων και υπηρεσιών (βλ. σχετικά τη
µελέτη του Χρ. Ιορδάνογλου, Μνηµόνιο, ένα post mortem, 2011). Προφανώς,
το σύνολο των αναπτυξιακών πολιτικών που είχε και έχει ως ανάγκη η χώρα
και οι οποίες θα ήταν αντίβαρο στην ύφεση που θα επέφεραν αφενός η
οικονοµική κρίση και αφετέρου η µείωση των δηµόσιων δαπανών, ήταν εκτός
Μνηµονίου και ορθώς, αφού αυτές ήταν –και είναι– ζήτηµα που αφορά το
ελληνικό κράτος και όχι τους δανειστές του. Εδώ, όµως, ακριβώς εµφανίστηκε
το βασικό µας πρόβληµα κι άρχισε να αναπτύσσεται και ο σχετικός κριτικός
λόγος από τον Αύγουστο του 2010!

3. Επιτυχίες και αστοχίες κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή του
προγράµµατος.
Ώς περίπου τα τέλη του 2010, οι στόχοι του Μνηµονίου γίνονταν πράξη µε
µικρές µόνο αποκλίσεις. Το έλλειµµα τελικά συρρικνώθηκε κατά πέντε και
πλέον µονάδες του ΑΕΠ. Ωστόσο η περικοπή των δηµόσιων δαπανών ήταν
κατά πολύ µεγαλύτερη από την αρχικά σχεδιαζόµενη και επιτεύχθηκε κυρίως
µε την οριζόντια µείωση που επιβλήθηκε στις αποδοχές, µισθούς και
συντάξεις. Οι κορυφαίες διαρθρωτικές αλλαγές του 2010 αφορούσαν στο
ασφαλιστικό σύστηµα, τις εργασιακές σχέσεις και την αναδιοργάνωση της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
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Τα πρώτα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του προγράµµατος έγιναν δεκτά
εκτός συνόρων

µε ικανοποίηση. Το επιτόκιο των ελληνικών οµολόγων

υποχώρησε αισθητά. Στο εσωτερικό της χώρας, παρά τις συνεχείς
κινητοποιήσεις των συνδικάτων και την απορριπτική στάση των περισσότερων
κοµµάτων της αντιπολίτευσης, το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα φαινόταν να
εξασφαλίζει τη συναίνεση ή έστω την ανοχή πλατιών κοινωνικών στρωµάτων,
που αναγνώριζαν την κρισιµότητα των συνθηκών. Στις δηµοτικές και
περιφερειακές εκλογές του Νοεµβρίου, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναδείχθηκε και πάλι
πρώτη πολιτική δύναµη!

Όµως ήδη από τα τέλη του 2010, τα πράγµατα επιδεινώθηκαν. Ο αρχικός
µεταρρυθµιστικός ζήλος της κυβέρνησης κόπασε, ενώ οι δυνάµεις της
αντίστασης ή τις ολιγωρίας στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόµµατός µας
κέρδισαν έδαφος. Ειδικά το πρώτο εξάµηνο του 2011, εκτός κάποιων
εξαιρέσεων, η κυβέρνησή µας έδινε την εντύπωση ότι κατέβασε τα µολύβια.
Το πρόβληµα ήταν κεντρικό. Ο φόβος πως δήθεν δεν µπορούµε να
συνεχίσουµε κατέλαβε πολλά στελέχη και, ως αποδείχθηκε, οι δισταγµοί
αποτέλεσαν κυρίαρχη στάση. Ταυτοχρόνως, το δέος απέναντι στο πολιτικό
κόστος δεν επέτρεπε να φανεί αυτό που οι πολίτες ήθελαν, δηλαδή να
προχωρήσουµε στο πρόγραµµα ανόρθωσης που εφαρµόζαµε. Η δηµαγωγία της
αντιπολίτευσης άρχισε να κερδίζει πόντους, αφού η κυβέρνηση τους
παραχωρούσε.

Στο δηµοσιονοµικό πεδίο, ο στόχος για έλλειµµα όχι

µεγαλύτερο από το 7,5% του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε επανειληµµένα προς τα
πάνω. Ιδίως η µείωση των δαπανών δεν προχώρησε. Στον τοµέα των εσόδων, ο
αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής δεν απέδωσε. Ο
φορολογικός νόµος του Απριλίου του 2010 αποδείχθηκε ανεπαρκής. Αυτή
ακριβώς την περίοδο ο γράφων έκανε δύο παρεµβάσεις: η µία αφορούσε την
πραγµατικότητα σχετικά µε τα διαµορφωµένα ελλείµµατα του 2011 («να
πούµε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό»), και η άλλη την απροθυµία της
κυβέρνησης να προχωρήσει στην εφαρµογή του προγράµµατος («σε
νεφελώδεις πολιτικές δεν έχω θέση. Σε κάθε περίπτωση είµαι στη διάθεση του
Πρωθυπουργού»). Θυµίζω εδώ, πως οι δισταγµοί και η αποπροσανατολισµένη
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συµπεριφορά, οδήγησε σε δύο λάθη: στην αποδοκιµασία της τρόικας, η οποία
ανέφερε το πρόγραµµα ιδιωτικοποίησης των 50 δισ. για το οποίο η κυβέρνηση
είχε συµφωνήσει αλλά δίσταζε να το ανακοινώσει, καθώς και σε µια άγνωστη
στους περισσοτέρους κρίση µε την τρόικα για τις δυνατότητες της ελληνικής
κυβέρνησης να πάρει και νέα µέτρα (τα οποία τελικώς πήρε τον Ιούνιο του
2011, δηλαδή τρείς µήνες µετά), στις παραµονές των εορτών του Πάσχα το
2011.

Προς τα τέλη του 2011, τα στοιχεία έδειχναν έλλειµµα κοντά στο 10%. Ιδίως
οι σωρευµένες καθυστερούµενες πληρωµές του κράτους συνέχισαν να
αναστατώνουν την αγορά. Η ύφεση ξεπέρασε κατά πολύ τα προβλεπόµενα
φθάνοντας

στο 6% του ΑΕΠ. Οι αδυναµίες

στην εκτέλεση του

προϋπολογισµού κατέστησαν αναπόφευκτη τη λήψη νέων µέτρων άµεσης
απόδοσης, όπως το τέλος ακινήτων, που µε τη σειρά τους στέγνωσαν την
αγορά και βάθυναν την ύφεση. Μείζων εµπλοκή παρουσιάστηκε και στο πεδίο
των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονοµία. Π.χ. οι αποκρατικοποιήσεις δεν
προχώρησαν και στο άνοιγµα της αγοράς ενέργειας δεν σηµειώθηκε πρόοδος.
Την ίδια στιγµή, η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ βελτιώθηκε αλλά
παρέµεινε ανεπαρκής, αφού η κυβέρνηση κεντρικά δεν πήρε πρωτοβουλίες,
αφήνοντας µόνο του τον αρµόδιο Υπουργό. Πάνω από όλα, όµως, η
αναπτυξιακή πολιτική µε την άρση των γραφειοκρατικών εµποδίων στη
∆ιοίκηση και τη ∆ικαιοσύνη δεν προχώρησε, ούτε προωθήθηκαν αναπτυξιακές
πολιτικές στους τοµείς που η Ελλάδα διαθέτει τεχνογνωσία και µπορεί να
επιτύχει αµέσως θεαµατικά αποτελέσµατα. Η ύφεση κυρίευσε τη χώρα. Η
εσωτερική αυτή ακαταστασία, αποτέλεσε µια ιδιόρρυθµη αλλά και έντονη
πολιτική κρίση, µέσα στη δίνη της οικονοµικής κρίσης. Η Ελλάδα εµφάνιζε
πρόβληµα επάρκειας του δυναµισµού του πολιτικού της προσωπικού. Όλα
αυτά κατέληξαν στην εκδήλωση της διάθεσης του Πρωθυπουργού Γ.
Παπανδρέου να παραδώσει την εξουσία, στις γνωστές του συνοµιλίες µε τον
αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Α. Σαµαρά, στον ανασχηµατισµό της
Κυβέρνησης µε την ανάληψη θέσης αντιπροέδρου και Υπουργού Οικονοµικών
από τον Ευ. Βενιζέλο, τη νέα ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή κ.λπ.

24

Στην επιδείνωση του εσωτερικού πολιτικού κλίµατος ήρθε να προστεθεί και το
διεθνές κλίµα που αντιστράφηκε, όταν η Γερµανία ζήτησε τη δηµιουργία
µόνιµου µηχανισµού διαχείρισης κρίσεων µε επιµερισµό του κόστους και
στους ιδιώτες δανειοδότες. Μολονότι εύλογο πολιτικά, το γερµανικό αίτηµα
ενέτεινε την δυσπιστία των αγορών έναντι των υπερχρεωµένων χωρών και
µείωσε αισθητά τις πιστοληπτικές τους δυνατότητες.

Τα προβλήµατα στην εφαρµογή του προγράµµατος που αναφέρθηκαν
ανέδειξαν καθαρά για µια ακόµη φορά τις περιορισµένες δυνατότητες του
πολιτικού συστήµατος και της δηµόσιας διοίκησης της χώρας. Έφερε όµως
στην επιφάνεια και τις αδυναµίες του αρχικού σχεδιασµού του Μνηµονίου
επειδή αυτό δεν συνδυάστηκε µε αναπτυξιακές πολιτικές, µε ευθύνη της
κυβέρνησης. Στον ενάµιση και πλέον χρόνο από την εφαρµογή του,
σηµειώνονται ως αποτελέσµατα τα εξής
– Πρώτα απ’ όλα αυτό που συνήθως ξεχνιέται: η Ελλάδα µε τα 110 δισ.
δανείου µε όρους εκτός αγοράς και από χρήµατα προερχόµενα από
ευρωπαϊκούς λαούς, απέφυγε τη στάση πληρωµών, συνεπώς τη χρεοκοπία.
– Το έλλειµµα µειώθηκε για το 2010 κατά 5 µονάδες του Α.Ε.Π. Αυτή η
επιτυχία δηλώνει ευθέως τη δυνατότητα της χώρας να περιορίσει τα χρέη
της.
– Η πρόβλεψη ότι η Ελλάδα θα µπορούσε να επιστρέψει στις αγορές εντός
του 2012 δεν επαληθεύτηκε.
– Η πρόβλεψη για σχετικώς συγκρατηµένη αύξηση της ανεργίας (στην
πραγµατικότητα αυτή πλησιάζει ήδη το 18%) δεν επαληθεύτηκε, µε ευθύνη
της κυβέρνησης. Ως υπουργός εργασίας σε συνεδρίαση του Υ.Σ. είχα
υποστηρίξει ότι θα αγγίξει το 20% .
– Η πρόβλεψη για την πτώση του πληθωρισµού (στην πραγµατικότητα αυτός
µετά από µιαν απρόσµενη άνοδο κατά 4,7% το 2010, άρχισε να
αποκλιµακώνεται µόλις στις αρχές του 2011), επαληθεύτηκε σε µεγάλο
βαθµό.
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– Το µέγεθος της µείωσης της επενδυτικής δραστηριότητας, αποδείχθηκε
µεγαλύτερο.
– Η εκτίµηση ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιµο, διαψεύστηκε.
– Η εκτίµηση για την εξέλιξη της ύφεσης (που αντί να εκτονωθεί το 2010,
κορυφώθηκε το 2011 και ήδη επεκτείνεται στο 2012), δεν ήταν ορθή.
Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε, το 2012 δεν έγινε το πρώτο έτος παραγωγής
πρωτογενούς πλεονάσµατος. Η εκτίµηση αυτή, την οποία είχε υιοθετήσει
και ο νέος Πρωθυπουργός κ. Παπαδήµος, αποδείχθηκε λανθασµένη. Εάν,
βέβαια, υπολογίσουµε το διαρθρωτικό έλλειµµα -δηλαδή το έλλειµµα χωρίς
τις επιπτώσεις της ύφεσης στα έσοδα και τα έξοδα- τότε η εικόνα για την
προσπάθεια δηµοσιονοµικού εξορθολογισµού για την πατρίδα µας γίνεται
καλύτερη. Και αυτό, γιατί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσµατος θα είχε
επιτευχθεί εάν η ύφεση δεν είχε φτάσει το 6,8% του ΑΕΠ το 2011. Ως εκ
του περισού, βέβαια, η αναφορά και η ευθύνη για τις εύστοχες και τις
άστοχες προβλέψεις επιµερίζεται τόσο στη ελληνική κυβέρνηση, όσο και
στους εκπροσώπους των δανειστών µας.

Σήµερα, οι παράγοντες που επιτείνουν την παρατεινόµενη ύφεση είναι η
µείωση της κατανάλωσης, η συνεχιζόµενη πιστωτική ασφυξία, η αβεβαιότητα
για το µέλλον της οικονοµίας, η υπερφορολόγηση, η κάµψη της οικονοµικής
δραστηριότητας γενικά, αλλά και ειδικότερα στην Αθήνα, λόγω των συνεχών
κινητοποιήσεων (όπως δήλωσε στο Υπουργικό Συµβούλιο ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, Χ. Παπουτσής, από τον Σεπτέµβριο του 2010 έως τον
Φεβρουάριο του 2012 έγιναν στην Αθήνα 1.300 διαδηλώσεις!!!) Μία ακόµη
πρόβλεψη του Μνηµονίου που επαληθεύτηκε είχε να κάνει µε την ενίσχυση
της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας. Η έντονη αύξηση των εξαγωγών
σε συνδυασµό µε ανάλογη πτώση των εισαγωγών οδήγησαν στη σηµαντική
βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Θετικές ήταν οι επιπτώσεις
και στην τουριστική οικονοµία της χώρας, όπου το 2011 σηµειώθηκε διπλή
αύξηση αφίξεων και εσόδων και για το 2012 προβλέπεται νέα αξιοσηµείωτη
αύξηση.
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Σε ό,τι αφορά τις αποτυχίες κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, αυτές µόνο
εν µέρει εξηγούνται

από την αποτυχία του ελληνικού κράτους να το

εφαρµόσει αποτελεσµατικά. Εξίσου οφείλεται και

στην αδυναµία των

δανειστών µας να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονοµίας.
Πάντως, ούτε εµείς ούτε εκείνοι λάβαµε υπόψη µας τις ανεπάρκειες του
ελληνικού διοικητικού και

πολιτικού συστήµατος, το µέγεθος των

αντιδράσεων των ορισµένων οµάδων συµφερόντων, αλλά και, ως προς
ορισµένα θέµατα, τη δηµαγωγία των ΜΜΕ.

Την αστοχία όλων µας επιδείνωσε ο διχασµός της ηγεσίας των χωρών της
ευρωζώνης για το χειρισµό του ελληνικού ζητήµατος, ιδίως η εµµονή της
Γερµανίας σε µια πολιτική αποκλειστικά περιοριστική, χωρίς αναπτυξιακή
διάσταση και πρωτίστως χωρίς καταφυγή σε χρηµατοπιστωτικά µέσα όντως
δραστικά, όπως τα ευρωοµόλογα. Όπως φάνηκε και στις περιπτώσεις κυρίως
της Πορτογαλίας αλλά και της Ιρλανδίας, τα προγράµµατα που και εκεί
καταρτίστηκαν

απλώς ανέστειλαν για ένα διάστηµα τα συµπτώµατα της

κρίσης, χωρίς να είναι σε θέση να τα εξαλείψουν, η δραµατική περιστολή των
κρατικών δαπανών βύθισε το σύνολο της οικονοµίας σε βαθιά ύφεση που µε τη
σειρά της, µέσω της µείωσης των φορολογικών εσόδων, επιβάρυνε εκ νέου το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το χρέος. Εντωµεταξύ, στο φαύλο κύκλο της
αυτοτροφοδοτούµενης ύφεσης έχουν περιέλθει τα περισσότερα κράτη-µέλη
της Ε.Ε. ενώ η κρίση, ως κρίση πλέον εµπιστοσύνης στο ευρώ, επηρεάζει
αρνητικά την παγκόσµια οικονοµία. Οι ευρωπαϊκές παλινωδίες στο ελληνικό
ζήτηµα έφεραν στην επιφάνεια τη δοµική αδυναµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά και εγκαίρως κρίσεις αυτού του µεγέθους.
Επίσης, ανέδειξαν τις βαθιές αντιθέσεις στη στρατηγική των µεγάλων χωρών,
ως προς το µέλλον της νοµισµατικής ένωσης και του ευρώ. Οι ευρωπαϊκοί
θεσµοί αποδείχθηκαν για µια ακόµη φορά βραδυκίνητοι απέναντι στη ραγδαία
διαδοχή των εξελίξεων, που διαµορφώνονταν στις διεθνείς αγορές καθηµερινά.
Τα κράτη µέλη της Ένωσης διχάστηκαν σε δύο µερίδες, τον «αξιόπιστο»
Βορρά και τον «προβληµατικό» Νότο, τις χώρες που διατήρησαν το τριπλό Α
της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης και τα λεγόµενα «PIGS», στα οποία όµως
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προστέθηκαν η Γαλλία και η Αυστρία. Ιδίως η στάση της γερµανικής
κυβέρνησης, που για λόγους εσωτερικής πολιτικής επανειληµµένα λειτούργησε
ως τροχοπέδη στη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων, συντήρησε και επέτεινε
την πολιτική απαξίωση της Ευρώπης και των ενωσιακών θεσµών. Ο
επιµερισµός των ευθυνών επιχειρείται να γίνει µε αντικειµενικό τρόπο. Μόνο
έτσι µπορούµε να διορθώσουµε τα λάθη µας και να προχωρήσουµε στην
Ανόρθωση της χώρας. Οι δηµαγωγίες, ο λαϊκισµός και η µικροπολιτική δεν
µπορούν να δώσουν λύσεις στο πρόβληµα µας. Αυτό, άλλωστε, αποδείχθηκε
και στο δεύτερο εξάµηνο του 2011!
4. Το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα, η συµφωνία του «δεύτερου Μνηµονίου»
και η νέα ∆ανειακή Σύµβαση
Η επίσηµη οµολογία, ότι τα µέτρα του Μνηµονίου δεν επαρκούσαν για να
επιλύσουν το πρόβληµα του ελληνικού χρέους ήρθε στη θερινή σύνοδο
κορυφής των χωρών της ευρωζώνης. Με τη συµφωνία της 21ης Ιουλίου 2011,
η Ελλάδα λάµβανε πρόσθετο δάνειο 109 δισ. ευρώ, ενώ τα ελληνικά οµόλογα
που ήταν σε χέρια ιδιωτών ανταλλάσσονταν µε νέα, µειωµένης ονοµαστικής
αξίας κατά 21%. Με την αναδιάρθρωση αυτή, που αποκλήθηκε εθελοντική
ώστε να µην ενεργοποιηθούν τα ασφάλιστρα κινδύνου, η Ε.Ε. παραδεχόταν για
πρώτη φορά ότι το ελληνικό χρέος δύσκολα εξυπηρετείται . Υπό την πίεση της
Γερµανίας, και παρά τις έντονες αντιδράσεις άλλων χωρών και των τραπεζών,
για πρώτη φορά οι ιδιώτες οµολογιούχοι κλήθηκαν να συµµετάσχουν στο
κόστος της βοήθειας προς την Ελλάδα. Προηγουµένως, µε το νέο
Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα που ενέκρινε η Βουλή των Ελλήνων πριν από τη
Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου, η χώρα επαναλάµβανε τη δέσµευσή της να
επιτύχει πρωτογενή πλεονάσµατα ήδη από το 2012, να προωθήσει τις
αποκρατικοποιήσεις και να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις. Συγχρόνως ενέκρινε
νέα δύσκολα δηµοσιονοµικά µέτρα και αποδεχόταν να τεθεί υπό την
επιτήρηση ξένων συµβούλων.

28

Η συµφωνία της 21ης Ιουλίου αποδείχτηκε βραχύβια. Οι περισσότεροι
ανεξάρτητοι παρατηρητές είχαν θεωρήσει εξαρχής ότι το «κούρεµα» του 21%
και η µείωση των επιτοκίων δεν θα ανακουφίσει ουσιαστικά τη χώρα από τις
υπέρογκες δανειακές υποχρεώσεις της. Επιπλέον, στο εσωτερικό πεδίο, η
µεταρρυθµιστική προσπάθεια, που ήταν όρος για την επιτυχή εφαρµογή του
Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος, αντί να ενταθεί εξακολούθησε να λιµνάζει,
ενώ

αποτύγχαναν

η

µία

µετά

την

άλλη

οι

προσπάθειες

για

επαναδιαπραγµάτευση της πορείας µας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ανάγκη για µια νέα ριζικότερη διευθέτηση του
ελληνικού χρέους ήταν προφανής. Αναγνωρίζοντας το γεγονός, τα κράτη µέλη
της ευρωζώνης στη Σύνοδο Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 προχώρησαν
στην έγκριση νέας δανειακής σύµβασης, ύψους αυτή τη φορά 130 δισ. ευρώ.
Το «κούρεµα» των ελληνικών οµολόγων, πάντα υπό τον όρο της εθελοντικής
συναίνεσης του ιδιωτικού τοµέα (PSI), έφτασε στο 50% της ονοµαστικής αξίας
τους, ενώ οµολογήθηκε και επίσηµα ότι η Ελλάδα δεν µπορεί να επιστρέψει
στις αγορές πριν το 2021. Η νέα συµφωνία έγινε δεκτή µε ανακούφιση από τις
κυβερνήσεις και τις αγορές, ανακούφιση που µετατράπηκε όµως γρήγορα σε
απογοήτευση και οργή, όταν έγινε γνωστή η θέση «του δηµοψηφίσµατος» που
αναστάτωσε τη διεθνή οικονοµία. (Έγινε γνωστό πως στο Υ.Σ. ζήτησα αµέσως
την απόσυρση της θέσης για το ∆ηµοψήφισµα. Μίλησα µε σκληρά λόγια γι’
αυτή την επιλογή. Επέµενα στις θέσεις µου και την επόµενη ηµέρα στη Βουλή:
«Αυτήν τη θέση υποστήριξα και χθες το βράδυ, στη συζήτηση του Υπουργικού
Συµβουλίου για το δηµοψήφισµα. Και αυτήν τη θέση θα υποστηρίζω
ανεξαρτήτως ποια είναι η αφορµή και σήµερα εδώ, µπροστά σας και αύριο και
όλες τις επόµενες ηµέρες. ∆εν νοείται Έλληνας και Ελληνίδα που ανήκει στον
κύριο κορµό των πολιτικών δυνάµεων, που να ξεστρατίζει και έναν πόντο από
αυτό. Γιατί όποιος το κάνει, θέτει σε κίνδυνο δηµόσια αγαθά και µία
προοπτική και κανένας δεν του έχει δώσει το δικαίωµα». Απόσπασµα από τη
συζήτηση στη Βουλή για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης προς την
Κυβέρνηση, 2-11-2011).
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Για πρώτη φορά εγέρθηκε θέµα διακοπής κάθε βοήθειας προς τη χώρα και
αποποµπής της από το ευρώ. Η αναστάτωση στο εξωτερικό και το εσωτερικό
ανάγκασε τον Πρωθυπουργό, µετά τη δραµατική σύσκεψη στις Κάννες, να
υποβάλει την παραίτησή του και την Νέα ∆ηµοκρατία και τον Λαϊκό
Ορθόδοξο Συναγερµό να συναινέσουν, µαζί µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., στη στήριξη
µιας ολιγόµηνης κυβέρνησης υπό τον Λουκά Παπαδήµο. Η πρόταση για το
δηµοψήφισµα ήταν, ωστόσο, η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει. Οι
βασικές αδυναµίες της κυβέρνησής µας µε Πρωθυπουργό τον Γ. Παπανδρέου
ήταν: α) η εσφαλµένη δηµαγωγική αντιπολιτευτική µας πρακτική πριν το 2009,
προκάλεσε σηµαντική αργοπορία να πάρουµε τα κατάλληλα µέτρα όταν γίναµε
κυβέρνηση (ο γράφων ως στέλεχος του Κινήµατος και ως υπουργός διαφώνησε
έντονα και µε τις δύο αυτές πολιτικές). β) Η αδυναµία και ο φόβος να µιλάµε
µε τον πολίτη τη γλώσσα της πραγµατικότητας, µας οδήγησε σε αδυναµία να
διατηρήσουµε την πολιτική ηγεµονία που αποκτήσαµε το 2009. Έτσι, µετά τις
δηµοτικές εκλογές του 2010, οι ενοχές και οι δισταγµοί σταµάτησαν το έργο
της κυβέρνησης. Χάθηκε χρόνος, χάθηκαν ευκαιρίες, δυσφηµιστήκαµε στο
εξωτερικό, ενώ ο λαός έκανε θυσίες. γ) Η ανάγκη να αποτανθούµε στην Ε.Ε.
για την επίλυση των προβληµάτων µας, αντέφασκε µε την εξωτερική πολιτική
της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου. Αντί να προσανατολιστούµε στον κεντρικό
ευρωπαϊκό συσχετισµό, στείλαµε αντιφατικά και δυσχερώς ερµηνευόµενα
µηνύµατα. δ) Η ανυπαρξία αναπτυξιακών πολιτικών σύντοµης απόδοσης. ε) Η
απολύτως λανθασµένη επιλογή του δηµοψιφίσµατος, που είχε καταστροφικές
συνέπειες. Και ως προς αυτές τις τελευταίες αδυναµίες ο γράφων ασκούσε
συνεχή κριτική για να ωθήσει τα πράγµατα σε ορθότερη κατεύθυνση. Οι
οµιλίες µου στο ελληνικό Κοινοβούλιο, τα κατά καιρούς κείµενα των
συνεντεύξεών µου, όπως και τα ρεπορτάζ από τις συνεδριάσεις των
κυβερνητικών οργάνων, αποδεικνύουν αυτού του λόγου το αληθές. Ωστόσο, η
ευθύνη από τη λειτουργία της κυβέρνησης είναι συλλογική. Αναλαµβάνω,
συνεπώς, και εγώ το µερίδιό µου στην ευθύνη αυτή. Οι πολίτες θα
αποφασίσουν για τον καθένα µας. Θα πρέπει, ωστόσο, να πιστωθούν στον Γ.
Παπανδρέου και στον αγώνα του ως Πρωθυπουργού τα εξής: α) κατά τη
θητεία του κλήθηκε να αντιµετωπίσει προβλήµατα και καθυστερήσεις
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δεκαετιών, µέσα σε λίγους µήνες! β) Ενθάρρυνε, ως Πρωθυπουργός, όσους
Υπουργούς επιχειρούσαν να κάνουν σηµαντικές και δύσκολες διαρθρωτικές
αλλαγές. γ) Τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του 2011 συνδιαµόρφωσε δύο πολύ
σηµαντικές αποφάσεις της Ε.Ε. για την πατρίδα µας. Κι ας µην ξεχνάµε: αν τον
Μάιο του 2010 δεν υπήρχε το Μνηµόνιο, και τα 110δισ. ευρώ, η χώρα σε λίγες
ηµέρες θα πτώχευε. δ) Κράτησε ενωµένο το κυβερνητικό κόµµα παρ’ ότι
λαµβάνονταν αποφάσεις αντιφατικές µε το παρελθόν του, κάτι που δεν ήταν
καθόλου αυτονόητο, και συνέβαλε µε τον πιο καίριο τρόπο στη δηµιουργία
πολυκοµµατικής κυβέρνησης (πράγµα που είχε επιχειρήσει και τον Ιούνιο του
2011). Με τα όσα προηγήθηκαν, προφανώς και δεν φιλοδοξώ να κάνω
αποτίµηση της περιόδου 2009-2012. Για να αποτιµηθεί η περίοδος αυτή
χρειάζεται χρόνος και, οπωσδήποτε, αντικειµενικότερη προσέγγιση από αυτήν
ενός υπουργού των κυβερνήσεων 2009- 2012. Ωστόσο, επειδή έζησα την
πρόσφατη αυτή κυβερνητική εµπειρία από θέση εµπροσθοφυλακής, οι απόψεις
µου έχουν χαρακτήρα τεκµηρίων. Η ολοκληρωµένη τους κατάθεση θα γίνει
αργότερα, βάσει του πολιτικού ηµερολογίου που έχω κρατήσει και των
ασφαλέστερων συµπερασµάτων, που η πάροδος του χρόνου συνήθως
επιτρέπει. Περιορίζοµαι, ωστόσο, εδώ στην αναφορά σε ορισµένα καίρια
θέµατα, ενόψει των εξελίξεων στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. αλλά και στη χώρα, στην πορεία
προς τις βουλευτικές εκλογές, της άνοιξης του 2012.
Εντωµεταξύ, καταρτίστηκε το λεγόµενο «δεύτερο Μνηµόνιο» που οδήγησε
στην αποχώρηση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού από την κυβέρνηση και
στην πολιτική κρίση των ηµερών 9 έως 12 Φεβρουαρίου. Οι διαπραγµατεύσεις,
οι συµφωνίες και οι διαφωνίες επ’ αυτού, καθώς και οι σχετικές δραµατικές
πολιτικές εξελίξεις είναι πρόσφατες. ∆εν χρειάζεται ειδική αναφορά σε αυτές.
Αρκεί η επισήµανση πως όλα όσα έγιναν αποτελούν ένα πραγµατικό «τέλος
εποχής». Από τη ∆ευτέρα 13-2-2012, πολλά έχουν αλλάξει και σχεδόν τίποτε
δεν θα είναι όπως ήταν πριν. Για την Ελλάδα, την κοινωνία και τις πολιτικές
της δυνάµεις, ανοίγεται ένας νέος, και πάλι κακοτράχαλος δρόµος. Οι
πολιτικές συγκλίσεις έγιναν µε τρόπο παράδοξο για τις µεταπολιτευτικές
συνήθειες του τόπου, µεταξύ των κύριων κορµών των δύο διαρκώς πολωµένων
πολιτικών κοµµάτων εξουσίας. Η πλειοψηφία που τελικώς αποδέχτηκε να
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δώσει όλες της τις δυνάµεις για να µην πτωχεύσει η χώρα, ενώ µειώθηκε σε
σχέση µε αυτή του Νοεµβρίου του 2011, ωστόσο παρέµεινε ευρύτατη εφόσον
συγκροτείται από τα 2/3 της Βουλής.
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Γ. Η ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ.

1. Μετά την απόφαση της Ε.Ε και τις σχετικές συµφωνίες . Ένας πρώτος
απολογισµός.
Λίγα χρόνια µετά την εκδήλωση της κρίσης, η διαχείριση του ελληνικού
χρέους βρίσκει τη χώρα οικονοµικώς εξουθενωµένη. Τα δύο αυτά χρόνια µας
δίδαξαν ότι η κρίση δεν είναι απλώς οικονοµική. Σ’ αυτήν εµπλέκονται εξίσου,
ίσως και περισσότερο, το πολιτικό σύστηµα της χώρας, η δηµόσια διοίκηση
και οι οργανωµένες κοινωνικές οµάδες . Η κρίση έχει να κάνει εντέλει µε τις
συλλογικές αξίες, τον τρόπο ζωής µας και τον τρόπο µε τον οποίο κατανοούµε
τον εαυτό µας. Με αυτή την έννοια είναι καθολική και µόνο αν την
κατανοήσουµε ως τέτοια θα είµαστε σε θέση να την υπερβούµε. Βαθειά είναι η
πεποίθησή µου, πως ο κύριος κορµός της ελληνικής κοινωνίας έχει κατανοήσει
τα προβλήµατά της, θέλει να βοηθήσει στην Ανόρθωση της χώρας και αναζητά
εναγωνίως τις κατάλληλες πολιτικές ηγεσίες.

Μια από τις ευεργετικές συνέπειες της κρίσης είναι ότι διέλυσε τις αυταπάτες
µας. Ανακαλύψαµε αίφνης ότι δεν είµαστε τόσο πλούσιοι όσο πιστεύαµε.
∆ιαπιστώνοντας ότι είµαστε φτωχότεροι, διαπιστώνουµε επίσης ότι το
µεγαλύτερο τµήµα των δανείων, που πήραµε, καταναλώθηκε, δηλαδή,
εξανεµίστηκε σε µη παραγωγικές χρήσεις και υποθήκευσε το µέλλον µας και
το µέλλον των επερχόµενων γενεών. Το αποτέλεσµα ήταν να αλλάξει βίαια η
ίδια η κοσµοαντίληψή µας. Εφησυχασµένοι ότι θα ζούµε εσαεί µε δίχτυ
ασφαλείας, ανακαλύψαµε έκπληκτοι ότι εφεξής η ζωή µας, ιδίως των νέων, αν
δεν αντιδρούσαµε
διακινδύνευση.

Το

θα ήταν
κράτος

συνυφασµένη µε την αβεβαιότητα και την
που

έως

τώρα

προσέφερε

απλόχερα

καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας στο στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, που
συντηρούσε κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις, που «επιδοτούσε» επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελµατίες µέσω της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, αυτό
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το κράτος µε το οποίο πορευτήκαµε τόσο καιρό, ανήκει οριστικά στο
παρελθόν. Και η αντίστροφη πορεία άρχισε. Με την περικοπή του 13ου και του
14ου µισθού στο ∆ηµόσιο και τον ασφαλιστικό νόµο (Μάιος και Ιούλιος του
2010) για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες η παρούσα γενιά πλήρωνε τα
χρέη της, χάριν των εποµένων!!!

Όπως είδαµε, εικοσιένα µήνες µετά το Μνηµόνιο, ο πρώτος απολογισµός
δείχνει ότι οι προσδοκίες µας περί βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους,
ταχείας επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και ανάκαµψης, γρήγορης
απόδοσης των µεταρρυθµίσεων δεν επαληθευθήκαν. Από την άλλη,
διακρίνουµε πλέον καθαρά τους δύο µεγάλους δηµοσιονοµικούς στόχους που
έχουµε εµπρός µας, καθώς και το µέγεθος των πολιτικών µας στόχων: α) την
επίτευξη πρωτογενών πλεονασµάτων, από το 2013 και την κατάρτιση
ισοσκελισµένων προϋπολογισµών από το 2015 και πέρα, όταν θα λήξει η
δανειακή σύµβαση και η Ελλάδα θα κληθεί να τα βγάλει πέρα µόνη της και β)
την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας σε αναπτυξιακούς ρυθµούς.

Είναι προφανές, ότι αν η χώρα πρόκειται να έχει ετησίως πρωτογενή
πλεονάσµατα άνω του 4% του ΑΕΠ την περίοδο 2014-2020 και ελαφρώς
µικρότερα την περίοδο 2020-2030, θα απαιτηθεί αυστηρή δηµοσιονοµική
πειθαρχία, καθώς και µεγάλες και επιτυχείς αναπτυξιακές προσπάθειες. Οι
στόχοι αυτοί µπορεί να ακούγονται ως φιλόδοξοι, είναι όµως και ρεαλιστικοί
και αποδοτικοί και πάντως, είµαστε αναγκασµένοι εκ των πραγµάτων να τους
πλησιάσουµε. Αυτή τη στιγµή, µε δεδοµένο το συσχετισµό δυνάµεων εντός και
εκτός Ε.Ε., εναλλακτική επιλογή δεν προσφέρεται. Και ας µην ξεχνάµε: χωρίς
την αρωγή των εταίρων µας, η χώρα θα ήταν υποχρεωµένη να κηρύξει
χρεοστάσιο αύριο κιόλας, άρα να προχωρήσει σε πολύ επαχθέστερα µέτρα,
ιδίως εις βάρος των ασθενέστερων. Και επιπλέον θα έπρεπε να επιβιώσει
οικονοµικά σε ένα όλο και πιο αντίξοο διεθνές περιβάλλον, αποµονωµένη από
τους φυσικούς της συµµάχους. Αυτές ή παρόµοιες προοπτικές, προφανώς και
δεν αποτελούν λύσεις. Κι όσοι τις αρθρώνουν ή της υπονοούν, ή εξ
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αντικειµένου µας οδηγούν προς αυτές, προσφέρουν τις χειρότερες δυνατές
υπηρεσίες στον ελληνικό λαό και στην πατρίδα µας.
2. Τι πρέπει να κάνουµε…
Τα όσα ακολουθούν δεν αποτελούν πρόταση κυβερνητικού προγράµµατος.
Συνεπώς, δεν καλύπτονται αρκετοί από τους τοµείς της κυβερνητικής δράσης.
Σε ό,τι αφορά τα όσα πρέπει να γίνουν το συντοµότερο δυνατόν, το κείµενο
των θέσεων στέκεται στα βασικά θέµατα της συνάντησης κράτους και
οικονοµίας. Η Ελλάδα βρίσκεται ενώπιον ιστορικών αποφάσεων. Οι Έλληνες
καλούµαστε

να

εκτελέσουµε

σε

ελάχιστο

χρονικό

διάστηµα

τρεις

πραγµατικούς άθλους. Ο πρώτος είναι να αποκαταστήσουµε το κύρος της
χώρας στο εξωτερικό και να κρατήσουµε ανοιχτή πάση θυσία την ευρωπαϊκή
µας προοπτική. Αποµονωµένη και αναξιόπιστη, µακριά από τις δυνάµεις του
κεντρικού ευρωπαϊκού συσχετισµού, η Ελλάδα θα κινδύνευε να µετατραπεί σε
µόνιµο παρία του διεθνούς οικονοµικού συστήµατος. Η αντιστροφή αυτού του
κλίµατος είναι εθνική επιταγή. Η προσπάθεια που θα απαιτηθεί είναι γιγάντια,
όχι όµως πολύχρονη και δεν αφορά µόνο τις ιθύνουσες πολιτικές δυνάµεις. Ο
ανεύθυνος αποµονωτισµός, µε τον οποίο ερωτοτροπούν ορισµένοι, πρέπει να
ανασχεθεί εγκαίρως. Ουδείς µπορεί να διανοηθεί πως θα µπορούσε να
ακυρώσει µια ευρωπαϊκή στρατηγική µισού και πλέον αιώνα, για την οποία
επιτυχώς πάσχισε ο ελληνικός λαός.

Ο δεύτερος άθλος είναι να πάψουµε επιτέλους να ξοδεύουµε περισσότερα από
αυτά που κερδίζουµε. Έτσι κι αλλιώς κανείς πλέον δεν είναι διατεθειµένος να
µας δανείζει για να διατηρήσουµε το σηµερινό επίπεδο κατανάλωσης. Το
δίληµµα είναι απλό: είτε θα ανασυγκροτήσουµε τον παραγωγικό ιστό της
χώρας, είτε θα συµβιβαστούµε µε τη δραµατική πτώση του βιοτικού µας
επιπέδου, που θα εξαθλιώσει τη χώρα για πολλές δεκαετίες. Αυτόν τον άθλο
φαίνεται πως θα τον κατακτήσουµε αντί για τα τέλη του πρώτου εξαµήνου του
2012, όπως υπολογίζαµε, εντός του 2013. Η στιγµή αυτή πιστεύω πως θα
αποτελέσει την απαρχή της πορείας του τόπου προς την ανάκαµψη.
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Ο τρίτος άθλος είναι να συγκροτήσουµε επιτέλους σοβαρό και αξιόπιστο
κράτος. Οι φλυαρίες περί «επανίδρυσης του κράτους» και η άπρακτη
µεταρρυθµισιολογία του πρόσφατου παρελθόντος έχουν προσδώσει στη
σχετική

συζήτηση

έναν

φαιδρό

τόνο.

Ωστόσο,

ο

ριζοσπαστικός

µετασχηµατισµός της δηµόσιας διοίκησης είναι εκ των ων ουκ άνευ. Κράτος
που οι µείζονες αποφάσεις του στα ζητήµατα της φορολογίας και της δηµόσιας
τάξης και ασφάλειας τελούν διαρκώς υπό αίρεση, δεν νοείται. Κράτος που
µοιράζεται τα έσοδά του µε φοροκλέπτες και εισφοροφυγάδες, µε καταχραστές
και επίορκους, δεν νοείται. Όρος για όλα αυτά είναι να απαλλαγούµε από τις
ιδεολογικές µας παρωπίδες. Το κράτος που χρειαζόµαστε δεν είναι ούτε το
κράτος-πατερούλης της παλαιοαριστεράς, όπου το ∆ηµόσιο αναλαµβάνει να
κάνει τα πάντα, ούτε το κράτος-νυχτοφύλακας των υπερφιλελεύθερων, που θα
κρατάει το φανάρι στους επιχειρηµατίες. Χρειαζόµαστε ένα στιβαρό,
παρεµβατικό κράτος, µε υπαλληλία σύγχρονη και ευέλικτη, και εν ταυτώ ένα
κράτος επιτελικό, ικανό να σχεδιάζει µακροπρόθεσµα για όλους τους τοµείς
του δηµοσίου συµφέροντος, από την οικονοµία έως την εκπαίδευση και την
κοινωνική πολιτική. Αυτό το κράτος δεν πρέπει να είναι ούτε «λίγο» ούτε
«πολύ», ούτε «µικρό» ούτε «µεγάλο», αλλά ευφυές, ταχύ και αποτελεσµατικό.
Επιµένω εδώ και χρόνια, πως ο ριζοσπαστικός µετασχηµατισµός του κράτους
αποτελεί σήµερα τον µείζονα εθνικό στόχο. Η παρέµβασή µου τον Μάρτιο του
2009 µε αναλυτικές προτάσεις επί του θέµατος αυτού είχε ακουστεί µε ένταση
στο πολιτικό σύστηµα, φάνηκε προς στιγµήν πως θα µπορούσε να επηρεάσει
το κυβερνητικό πρόγραµµα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά συνέχεια η παράταξη δεν
έδωσε.

Στο πολιτικό πεδίο, το µέλλον της χώρας θα κριθεί από το αν θα αναδειχθούν
ηγεσίες µε κύρος και βούληση να συγκρουστούν ευθέως µε τις κακοδαιµονίες
µας. Από το αν θα συγκροτηθούν κόµµατα εξουσίας µε εδραιωµένες
πεποιθήσεις, αποφασισµένα και αποτελεσµατικά. Από το αν εντέλει το έθνος
θα βρει εκείνες τις δυνάµεις που θα αναδειχθούν σε υποκείµενα της αλλαγής,
αποµονώνοντας εκείνους που επενδύουν όλα τα επιχειρήµατα τους στην

36

καταστροφή. Χωρίς τη συντριβή των δυνάµεων της καθήλωσης και της
οπισθοδρόµησης, η χώρα δύσκολα θα απεγκλωβιστεί . Είναι αλήθεια, πως η
διετία 2009–2011 έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθούν νέοι πολιτικοί µε
δυνατότητες διαχείρισης µειζόνων κρίσεων. Κι αυτό οδηγεί εκ των πραγµάτων
στην περιθωριοποίηση του πολιτικού, που µόνα του εφόδια ήταν η δηµαγωγία
και η δεξιότητα στη διανοµή των κρατικών λαφύρων µετά τις εκλογικές νίκες.

Στο πεδίο των άµεσων αναγκαίων αποφάσεων ζωτικής σηµασίας είναι η
προώθηση

των

διαρθρωτικών

αλλαγών

και

µεταρρυθµίσεων

και

η

αποκατάσταση της ρευστότητας της οικονοµίας. Με την ανταλλαγή των
οµολόγων

και

την

ανακεφαλαιοποίηση

των

ελληνικών

τραπεζών,

εξασφαλίζουµε ουσιαστικό χρηµατοοικονοµικό όφελος και, ιδίως, κερδίζουµε
χρόνο. Έως το 2021, δεν χρειάζεται να προσφύγουµε στις αγορές για την
αναχρηµατοδότηση του χρέους µας, ενώ έως το 2014 η νέα σύµβαση καλύπτει
τις δανειακές µας ανάγκες, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων.

Σε αντιστάθµισµα, καλούµαστε να αφήσουµε πίσω µας εδραιωµένες
νοοτροπίες και συµπεριφορές. Καλούµαστε µε άλλες λέξεις:
– Να υπερβούµε την παράλυση της δηµόσιας διοίκησης, η οποία ήταν ήδη
αναποτελεσµατική πριν την κρίση και αποδεικνύεται δυο φορές πιο
αναποτελεσµατική σε συνθήκες κρίσης.
– Να ενισχύσουµε, µε την άρση των γραφειοκρατικών εµποδίων, την
ανάπτυξη στους πέντε κρίσιµους γι’ αυτήν τοµείς δραστηριότητας.
– Να ενισχύσουµε την αναπτυξιακή επιχειρηµατικότητα και να διαρρήξουµε
κάθε σχέση µε τον οικονοµικό παρασιτισµό.
– Να ξεπεράσουµε τις αδυναµίες του πολιτικού συστήµατος.
– Να αντιµετωπίσουµε τις αντιδράσεις των πάσης φύσης συντεχνιών.
– Να αποδείξουµε στους υπόλοιπους ευρωπαίους ότι και θέλουµε και
µπορούµε να τιµήσουµε τις υπογραφές µας και τη θέση µας στην
ευρωζώνη.
– Να αντικρούσουµε τον αρνητισµό και τη συχνά µηδενιστική κριτική των
ΜΜΕ.
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Πάνω από όλα, η ελληνική κοινωνία καλείται επιτέλους να αποτοξινωθεί από
τις

αντιλήψεις

της

αχαλίνωτης

κατανάλωσης,

του

επιχειρηµατικού

παρασιτισµού και του κορπορατισµού. Ήδη έχουµε κάνει τα πρώτα
αποτελεσµατικά βήµατα. Καλούµαστε

να επανοικειωθούµε αξίες που

εξαχνώθηκαν µέσα στην παραζάλη της περιόδου των δανεικών και στις
ψευδαισθήσεις της εσαεί ευηµερίας: την πειθαρχία, την αξιοκρατία, την
αναγνώριση της σηµασίας της αριστείας και της σκληρής εργασίας, το
σεβασµό στην ιεραρχία, την συναίσθηση της αποστολής και του καθήκοντος,
την αλληλοβοήθεια, τον πατριωτισµό, τη συλλογική και διαγενεακή
αλληλεγγύη.

«Ακόµη και η απλούστερη σκέψη και γνώση φανερώνει ότι η εθνική ανάπτυξη
µπορεί να γίνει µόνο µε την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων, δηλαδή µε
τον αντίστοιχο περιορισµό της κατανάλωσης, προ παντός όταν τα
καταναλωτικά αγαθά η χώρα δεν τα παράγει αλλά τα εισάγει, και για να τα
εισαγάγει δανείζεται, δηλαδή εκχωρεί τις αποφάσεις για το µέλλον της στους
δανειοδότες της. Ο δρόµος της ανάπτυξης είναι ο δρόµος της συσσώρευσης,
της εντατικής εργασίας και της προσωρινής τουλάχιστον (µερικής) στέρησης,
ενώ ο δρόµος της (βραχυπρόθεσµης µόνον) ευηµερίας είναι ο δρόµος του
παρασιτισµού και της εκποίησης της χώρας. Αυτή η άτεγκτη οικονοµική
αλήθεια ισχύει ανεξάρτητα από το κοινωνικό και ηθικό πρόβληµα της
διανοµής των βαρών και της ιεράρχησης ων στερήσεων.» (Παναγιώτης
Κονδύλης, 1991). Εικοσιένα χρόνια µετά και εν µέσω µιας δραµατικής κρίσης,
δύσκολα νοµίζω πως µπορεί ένας νοήµων πολίτης, και µάλιστα πολιτικός, να
θελήσει να προσθέσει ή να αφαιρέσει έστω και µία λέξη στη φράση αυτή του
αείµνηστου Κονδύλη.

Ευθύνη µας είναι να καταστήσουµε σαφές: τώρα που τέλειωσαν τα δανεικά, ο
µόνος τρόπος για να διατηρήσουµε το υψηλό βιοτικό µας επίπεδο είναι να
στραφούµε αποφασιστικά προς τις αξίες της εργασίας, της παραγωγικότητας,
της ανάπτυξης και γι’ αυτό της ατοµικής και συλλογικής προσπάθειας.
Περισσότερο από καινοτόµους νόµους και φιλόδοξα µέτρα, η χώρα έχει
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ανάγκη από µια στέρεη λογική της ατοµικής και της συλλογικής προσπάθειας.
Πρέπει να συντονιστούµε όλοι στην προσπάθεια να ξανακερδίσουµε το καλό
µας όνοµα στη Ευρώπη και τον κόσµο, την αξιοπιστία µας ως χώρα και να
επιστρέψουµε στην ευηµερία ατοµικά και συλλογικά. Θα τα καταφέρουµε αν
πάψουµε να χάνουµε χρόνο, αν συναισθανθούµε ότι κάθε ήµερα που περνά
είναι για να δίνουµε µάχες.

3. Έλληνες στην Ενωµένη Ευρώπη

α. Εθνικό κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση

Είµαστε Έλληνες στην Ενωµένη Ευρώπη. Είµαστε λαός µε µακρά ιστορική
διαδροµή, µε φιλοδοξίες για το µέλλον, µε συνείδηση της ιδιαιτερότητάς του
και επίγνωση της προσφοράς και του πολιτισµού του. Ταυτοχρόνως όµως
αποτελούµε µέρος ενός πλανητικού περιβάλλοντος, που αλλάζει διαρκώς. Ενός
οικουµενικού δικτύου, που ακόµη και τα πλέον απόµακρα σηµεία του τελούν
υπό όλο και στενότερη αλληλεξάρτηση, µέσω της οικονοµίας, της
πληροφορίας , της οικολογίας, του κοινού τρόπου ζωής.

Η τεχνική πρόοδος και η ελευθερία των συναλλαγών έκαναν τον κόσµο µας
µικρότερο. Μείζονα προβλήµατα όπως η χρηµατοπιστωτική κρίση, η
κλιµατική αλλαγή, η διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής, η
µετανάστευση µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο σε οικουµενικό επίπεδο. Η
παγκοσµιοποίηση είναι αναντίστρεπτο γεγονός. Όµως στο ερώτηµα ποιοι είναι
οι παράγοντες και οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων στο πλανητικό γίγνεσθαι, η
απάντηση που µας δίνει η σύγχρονη ιστορία είναι σαφής: πρωτίστως εθνικά
κράτη.

Η αυτοδιάθεση των λαών ως πολιτική αρχή προβλέφθηκε στον Καταστατικό
Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών το 1948. Έκτοτε επιβεβαιώνεται σταθερά. Μέσα
σε εξήντα χρόνια, τα µέλη του ΟΗΕ αυξήθηκαν από 40 σε 180 και πλέον.
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Μόνο στην Ευρώπη δηµιουργήθηκαν µετά το 1989, είκοσι πέντε νέα εθνικά
κράτη: ΕΣΣ∆, Τσεχοσλοβακία, Γιουγκοσλαβία, η διχασµένη Γερµανία, το
ενιαίο Σουδάν ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Από τον Καναδά ώς την Τουρκία
και από το Βέλγιο ώς την Ισπανία, όλες σχεδόν οι πολυεθνικές χώρες που
απέµειναν αντιµετωπίζουν θέµα εσωτερικής ενότητας µε αυτονοµιστικά
κινήµατα και συγκρούσεις.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι τα υπερεθνικά µορφώµατα στο χώρο της
οικονοµίας, του πολιτισµού, της κοινωνίας των πολιτών διαδραµατίζουν
κρίσιµο, ενίοτε και αναντικατάστατο ρόλο. Ωστόσο, οι σηµαντικότερες
εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών επιβεβαιώνουν την κοµβική σηµασία του
έθνους κράτους: η πτώση του Τείχους του Βερολίνου και του υπαρκτού
σοσιαλισµού· η εµπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεµο κατά των ισλαµιστών και της
τροµοκρατίας· η ανάδυση της Κίνας, της Ινδίας, της Βραζιλίας

και των

αναπτυσσόµενων χωρών του πάλαι ποτέ Τρίτου Κόσµου· ακόµη και η
διαχείριση

της

σοβούσας

οικολογικής

κρίσης

και

της

τρέχουσας

χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής αναταραχής έδειξαν ότι τα πολιτικά
υποκείµενα κινούνται διεθνώς µε βάση πρωτίστως εθνικά συµφέροντα. Η
αναφορά αυτή δεν είναι θεωρητική. Για µας αποτελεί διδαχή: δεν µπορούµε να
τα περιµένουµε όλα από τους εταίρους µας. Η Ε.Ε είναι το κοινό µας σπίτι,
όµως εµείς είµαστε πρωτίστως υπεύθυνοι για τον εαυτό µας.

Σ’ αυτόν το γενικό κανόνα, το πρωτοφανές πείραµα της ειρηνικής ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης µεταπολεµικά µοιάζει να είναι η απόλυτη εξαίρεση.

Η

δηµιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µεταπολεµικά ήταν γέννηµα της
νηφάλιας διαπίστωσης, ότι οι παραδοσιακοί ενδοευρωπαϊκοί ανταγωνισµοί
είχαν πλέον χάσει τη σηµασία τους. Στον ψυχροπολεµικό κόσµο των
αντίπαλων υπερδυνάµεων, κανένα ευρωπαϊκό έθνος δεν µπορούσε να σταθεί
επί ίσοις όροις. Η ίδια διαπίστωση ισχύει σήµερα ακόµη περισσότερο. Ο
πληθυσµός της ηπείρου βρίσκεται εδώ και δεκαετίες σε δηµογραφική κάµψη.
Εµπρός στην άνοδο δυνάµεων όπως η Κίνα και η Ινδία, το οικονοµικό βάρος
της Ευρώπης προοδευτικά φθίνει. Η πολιτική και πολιτιστική της επιρροή
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επίσης. Αν τα ευρωπαϊκά κράτη επιθυµούν να παραµείνουν αξιόλογη δύναµη
σε οικουµενικό επίπεδο, µόνη τους επιλογή είναι η σύµπραξη. Η Ελλάδα
ευτύχησε υπό την ηγεσία των Κ. Καραµανλή και Κ. Σηµίτη, να είναι παρούσα
σε αυτή την εξέλιξη. Η ένταξή µας στην Ε.Ο.Κ. και στην ευρωζώνη αποτελεί
πολιτική κληρονοµιά προς τις επόµενες γενεές των Ελλήνων και των
Ελληνίδων.

Η οικοδόµηση της Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας δεν αντιφάσκει εποµένως προς
την ιδέα του έθνους. Ανέκαθεν η σύσταση συµπράξεων και συµµαχιών
αποτέλεσε µέσο άσκησης εθνικής πολιτικής. Αλλά και για λόγους
δηµοκρατικής νοµιµοποίησης, η πραγµάτωση της Ευρωπαϊκής Ιδέας δεν
µπορεί να γίνει ερήµην των εθνικών κρατών. Μολονότι στην πορεία της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα εθνικά κράτη µεταβιβάζουν ολοένα και
περισσότερα τµήµατα της κυριαρχίας τους στους ενωσιακούς θεσµούς, τα ίδια
θα παραµένουν διακριτές πολιτικές, ιστορικές και πολιτισµικές οντότητες. Η
Ευρώπη λοιπόν, οικοδοµείται από ιστορικούς λαούς µε ισχυρές εθνικές
ταυτότητες, δηλαδή µε την απαραίτητη αυτογνωσία, η οποία οικοδοµείται
παράλληλα, όχι απλώς µε την ανοχή του άλλου, αλλά µε την επιδίωξη της
ύπαρξης και της χειραφέτησής του ως στοιχείου της νέας ευρωπαϊκής
δηµόσιας σφαίρας και στη συνέχεια, του λεγόµενου ευρωπαϊκού ∆ήµου, ο
οποίος τελικώς θα νοµιµοποιεί τη νέα ευρωπαϊκή, ενωσιακή δηµόσια εξουσία.
Η εθνική ταυτότητα, πλέον, δεν οικοδοµείται µόνο µε τα ιστορικά και τα
σύγχρονα υλικά που την κάνουν µοναδική, αλλά και από τα στοιχεία της
κοινής επιθυµίας των λαών της Ευρώπης να συνυπάρξουν, µε βάση κοινές
αρχές και αξίες (δηµοκρατία, δικαιοσύνη, ελευθερία, αλληλεγγύη). Έτσι, η υπό
διαµόρφωση ευρωπαϊκή ταυτότητα δεν συγκροτείται από την πρόσθεση των
εθνικών ταυτοτήτων. Αντιθέτως, αποτελεί την εγγύηση της επιβίωσης των
εθνικών ταυτοτήτων, οι οποίες, εξελισόµενες, αναδεικνύουν τα κοινά
χαρακτηριστικά αλλά και τη βούληση τους να συµπτύξουν µια κοινή-ενιαία
πολιτική οργάνωση. Από αυτή τη συζήτηση και από αυτές τις διεργασίες το
ΠΑ.ΣΟ.Κ πρέπει να πάψει να απουσιάζει. Και, κυρίως, το ΠΑ.ΣΟ.Κ οφείλει να
εγκαταλείψει ορισµένες αντιευρωπαϊκές, κοσµοπολίτικες εκζητήσεις, που δεν
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θεµελιώνονται πουθενά κι αφήνουν τη χώρα εκτός συσχετισµών κι εκτός
πηγών ισχύος.

β. Η Ευρώπη ακρογωνιαία στρατηγική επιλογή του ελληνισµού

Η αναγνώριση του γεγονότος ότι τα εθνικά κράτη παραµένουν κινητήριος
δύναµη της ιστορίας, δεν σηµαίνει κατά κανένα τρόπο επιστροφή στον
αυτάρεσκο εθνοκεντρισµό του παρελθόντος. Ούτε θέλει να δώσει την
εντύπωση ότι ο κόσµος µας είναι πάγιος και σταθερός. Αντίθετα, σε έναν
πολυπαραγοντικό και απρόβλεπτο κόσµο, η αξία του στρατηγικού σχεδιασµού
και του συντονισµένου χειρισµού των γεγονότων σε διεθνές και υπερεθνικό
επίπεδο έχει µεγαλύτερη σηµασία από ποτέ. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι αφενός
µεν η ορθή κατανόηση των εθνικών συµφερόντων και δυνατοτήτων µας,
δηλαδή η εθνική µας αυτογνωσία. Αφετέρου δε η ορθή αποτίµηση του
διεθνούς περιβάλλοντος, των επιδιώξεων και των συµφερόντων των λοιπών
πρωταγωνιστών στην παγκόσµια σκακιέρα, συµµάχων και ανταγωνιστών. Με
κλασσικούς γεωπολιτικούς όρους, η Ελλάδα σε πλανητικό επίπεδο είναι µικρή
δύναµη. Η οικονοµία της αντιστοιχεί µόλις στο 2% του ΑΕΠ της ευρωζώνης.
Αξιόλογο ρόλο διαδραµατίζει µε τις δικές της δυνάµεις µόνο στα Βαλκάνια και
την Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά και στα τρία αυτά επίπεδα –παγκόσµιο,
ηπειρωτικό, τοπικό– ο ρόλος που της αναλογεί, ενδυναµώνεται µε την ένταξή
της στο ευρύτερο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για µας η ΕΕ δεν είναι κοσµοπολίτικο ιδεολόγηµα, είναι στρατηγική, εθνική
επιλογή. ∆ηλαδή, στρατηγικού χαρακτήρα εκτίµηση, ότι η υπερεθνική
πολιτική ολοκλήρωση διαµορφώνει συνθήκες αποτελεσµατικής προώθησης
των αρχών, των αξιών και των συµφερόντων µας. Κι αυτό σε δύο επίπεδα: α)
εντός του ευρωπαϊκού χώρου, όπου η ενοποιητική διαδικασία αποτελεί το
προσφορότερο µέσο οικοδόµησης µιας ουσιαστικής δηµοκρατικής και δίκαιης
οργάνωσης της ευρωπαϊκής και της ελληνικής κοινωνίας και β) στο πλαίσιο
της οικουµενικής «αταξίας» (παγκοσµιοποίηση), όπου η Ε.Ε. συγκροτεί την
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απάντηση στις αρνητικές συνέπειες της. Η δηµοκρατικά οργανωµένη και
νοµιµοποιηµένη Ευρώπη και η κοινή ευρωπαϊκή δηµόσια εξουσία, µπορεί να
αποτελέσει πρότυπο περιφερειακής πολιτικής οργάνωσης, εντός ενός πολύπολικού /πολυκεντρικού παγκόσµιου συστήµατος µε αυξηµένη ισχύ και κύρος.
Και µέσω αυτής της ισχύος και του κύρους να επιχειρηθεί η επανάκτιση της
εξουσίας από τις άναρχες αγορές, κυρίως µέσω της επιλογής ενός ρυθµιστικού
πλαισίου στο χρηµατιστηριακό κεφάλαιο, πηγής κι αιτίας της τρέχουσας
οδυνηρής κρίσης. Μέσω της ένταξής µας σ’ αυτήν, προασπίζουµε τα εθνικά
µας συµφέροντα, πρωτίστως την ειρήνη και την οικονοµική µας ευηµερία. Ως
ενεργό υποκείµενο της ευρωπαϊκής ενοποίησης, γινόµαστε µέτοχοι µιας
πρωτόγνωρης πολιτικοοικονοµικής διεργασίας, που γεννά ποικίλες και
τολµηρές προσδοκίες. Τέλος, µέσω της ανάδειξης της Ε.Ε. σε ισχυρό πολιτικό
πόλο στο παγκόσµιο σύστηµα, αποκτούµε λόγο ικανό να ακουστεί και έξω από
τη στενή γεωγραφική µας περιφέρεια.

Σε έναν κόσµο γεµάτο προκλήσεις και αβεβαιότητες, η ευρωπαϊκή µας
προοπτική αποτελεί το σταθερό σκέλος του διαβήτη της εξωτερικής µας
πολιτικής. Η ακτίνα αυτής της τελευταίας µπορεί να µεταβάλλεται κατά
περίπτωση, να αυξοµειώνεται κατά τις περιστάσεις, όµως δεν µπορεί να είναι
αποτελεσµατική αν δεν εκκινεί από σταθερή βάση, από βάση ευρωπαϊκή. Κι ας
µην ξεχνάµε: το κυπριακό είναι ακόµη πληγή για τον ελληνισµό, τα
προβλήµατα µας στη βαλκανική δεν έχουν λυθεί και ναι µεν η κρίση απέσπασε
τη προσοχή µας απ’ όλα αυτά, αλλά κάποιοι άλλοι επιµένουν να τα προσέχουν.
Εν ολίγοις, κανείς στον πλανήτη δεν απαλλάχτηκε από τα λεγόµενα εθνικά
θέµατα, επειδή έπαψε ο ίδιος, από µόνος του, να τα προσέχει. ∆ίχως την
παραµικρή διάθεση κινδυνολογίας, τα καθήκοντα µας απέναντι στην πατρίδα
µας προϋποθέτουν ενίσχυση της φωνής µας, που µόνο η Ε.Ε. µπορεί να µας
παράσχει. Είµαστε ανεξάρτητο κράτος, αλλά ταυτόχρονα κράτος-µέλος της
Ε.Ε. και της ευρωζώνης. Η όσµωση αυτών των δύο ιδιοτήτων προϋποθέτει
πίστη στις επί µέρους αξίες τους, δυνατότητα διάκρισης αλλά και σύνθεσής
τους, δηλαδή, εν ολίγοις, επιδεξιότητα στους χειρισµούς συνειδητοποιηµένων
πολιτικών και κοµµάτων.
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γ. Για τη δυναµική συµµετοχή µας στα ευρωπαϊκά δρώµενα

Η παρούσα οικονοµική κρίση ωθεί την Ελλάδα να εξαντλήσει το διπλωµατικό
και πολιτικό της κεφάλαιο. Ειδικά στο πλαίσιο της Ε.Ε. η χώρα λόγω χρόνιων
υστερήσεων της ή ασύγγνωστων σφαλµάτων της πολιτικής της ηγεσίας,
βρέθηκε να αποµονώνεται ή και ευθέως να βάλλεται από τους εταίρους της.
Ο αντίκτυπος όλων αυτών στο εσωτερικό της χώρας ήταν συχνά τραυµατικός.
Αντιευρωπαϊκά αντανακλαστικά απελευθερώθηκαν και δυνάµωσαν οι φωνές
του οµολογηµένου ή κρυπτόµενου ευρωσκεπτικισµού.

Μολονότι

ψυχολογικά

κατανοητός

στις

παρούσες

συνθήκες,

ο

ευρωσκεπτικισµός είναι καταφανώς λανθασµένος και αδιέξοδος, είτε οδηγεί
εµµέσως ή αµέσως σε έναν νέο φιλοατλαντισµό είτε στις επικίνδυνες
ακροβασίες περί µοναχικού ελληνικού κράτους. Άµεση ανάγκη αποτελεί η
επιβεβαίωση προς το εσωτερικό και το εξωτερικό της ευρωπαϊκής
προσήλωσης

της

χώρας,

η συνεπής

εκπλήρωση

των

ανειληµµένων

υποχρεώσεών µας, η συσσώρευση νέου πολιτικού και διπλωµατικού
κεφαλαίου. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι η δυναµική επαναπρόσδεσή µας στον
κεντρικό ευρωπαϊκό συσχετισµό. Μια επαναπρόσδεση που θα δυναµώσει τη
φωνή της Ελλάδας αφού, παρά τα προβλήµατά µας, θα µετέχουµε στις
δυνάµεις που προωθούν και την υπόλοιπη Ευρώπη σε µία πορεία προς την
εµβάθυνση της ενοποίησης, µε όφελος διπλό: και για την Ελλάδα ως µέρος του
ευρωπαϊκού συνόλου και για την Ελλάδα ως κράτος κυρίαρχο και αξιοπρεπές.
Αυτή η πολιτική δεν είναι σήµερα απλή, όπως ήταν το 2009, όταν το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναλάµβανε την εξουσία. Σήµερα, ο κεντρικός ευρωπαϊκός
συσχετισµός δεν έχει διαρραγεί, αλλά έχει υποστεί αλλοιώσεις. Έντονες
µάλιστα. Η σύµπλευση της Γερµανίας και του ∆.Ν.Τ., σε πολλές περιπτώσεις,
µεταβάλει τα δεδοµένα, αλλά δεν είναι καλό να αλλάζει τον προσανατολισµό
και τις επιλογές µας.

Εθνικό ζητούµενο είναι µια Ευρώπη παγκόσµιος πόλος, µια Ευρώπη ενεργός
και ισχυρός πολιτικός παίκτης σε πλανητικό επίπεδο. Αυτό προϋποθέτει
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µεταβίβαση αρµοδιοτήτων, θεσµών και διαδικασιών λήψης αποφάσεων που
θα καταλήγουν στη διαµόρφωση ιδίας πολιτικής βούλησης. Επίσης,
αυξηµένους πόρους και κοινοτικό προϋπολογισµό, αφενός µεν για να καταστεί
η Ευρώπη ελκυστική για τους πολίτες της, και κυρίως τους κοινωνικώς
αδύναµους, αφετέρου για να αποτελέσει ισχυρό πολιτικό υποκείµενο. Η
οικονοµική

διακυβέρνηση

συνιστά

από

ιδρύσεως

των

Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων το προνοµιακό µέσο προώθησης, καλό αγωγό της ενοποιητικής
διαδικασίας. Άλλα βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση είναι, πρώτον, η κοινή
πολιτική άµυνας και ασφάλειας, δεύτερον, η διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού
κοινωνικού χώρου µε κοινά µέτρα και σταθµά παρεχόµενων υπηρεσιών
πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας, και τρίτον, η συγκρότηση ενός ενιαίου
ευρωπαϊκού δηµόσιου χώρου, στο πλαίσιο του οποίου θα αναδειχθούν και
κατά κυριολεξίαν ευρωπαίοι πολιτικοί, δηλαδή πολιτικοί των οποίων ο λόγος
θα ξεπερνά τα όρια των συνόρων και θα αποκτά πανευρωπαϊκή εµβέλεια (βλ.
κείµενα Α. Πασσάς, 2011, Κ. Κουτσουρέλης, Θ. Κωτσόπουλος, 2011).

Ανεξαρτήτως της πορείας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καµιά ελληνική
επιδίωξη στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας
αν κινηθεί µακριά από τον κεντρικό συσχετισµό δυνάµεων της Ε.Ε. Αυτό όµως
συνεπάγεται αναγκαία την ενδυνάµωση της ελληνικής παρουσίας στο
εσωτερικό της Ένωσης, και κυρίως την επαναξιολόγηση της στάσης µας στο
εσωτερικό των ευρωπαϊκών θεσµών. Η ελληνική απουσία από τις µείζονες
ευρωπαϊκές συζητήσεις του παρελθόντος, λ.χ. από το διάλογο για τη θέσπιση
του ευρωπαϊκού Συντάγµατος µετά τη συντακτική συνέλευση, έδειξε
ανάγλυφα την ελλειµµατική σχέση του ελληνικού πολιτικού συστήµατος µε το
ευρωπαϊκό φαινόµενο. Η παρούσα χρηµατοπιστωτική κρίση έδειξε καθαρά τον
τερατώδη βαθµό εξάρτησης της ελληνικής µεταπολιτευτικής ευηµερίας από τις
κοινοτικές µεταβιβάσεις και, ιδίως, τον ξένο δανεισµό.

Η χώρα δεν γίνεται να εξακολουθήσει να παρασιτεί εις βάρος του εαυτού της,
του µέλλοντός της. Χωρίς την πολιτική µας Ανόρθωση , η συµµετοχή µας στα
ευρωπαϊκά δρώµενα θα εξακολουθήσει να είναι άγονη και παθητική. Χωρίς
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την οικοδόµηση µιας πράγµατι παραγωγικής, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής
οικονοµίας, θα παραµείνουµε ανυπόληπτοι φτωχοί συγγενείς. Κι επειδή αυτό
ούτε θέλουµε να συµβεί, ούτε µπορεί να το αφήσουµε να συµβεί, πρέπει να
ανασκουµπωθούµε εδώ και τώρα.

Η κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας δεν είναι απαίτηση
που θέτει κάποιος άλλος, µια έξωθεν και επαχθής επιταγή τρίτων. Αποτελεί
πάγιο αίτηµα γενεών και γενεών Ελλήνων από την ίδρυση του κράτους,
απέδωσε µάλιστα κατά καιρούς αξιόλογα αποτελέσµατα. Τις µεταπολιτευτικές
δεκαετίες, η επανάπαυση στα κεκτηµένα, η αγνόηση της χρόνιας παραγωγικής
µας καχεξίας και ιδίως η χαλάρωση που προκάλεσε η ένταξη της χώρας στον
ασφαλή λιµένα του ευρώ ανέτρεψαν σε µεγάλο βαθµό τα οφέλη της
ευρωπαϊκής µας ένταξης. ∆εν τα ακύρωσαν όµως. Άµεσο εθνικό πρόταγµα του
παρόντος είναι η Ελλάδα να προσέλθει στην ευρωπαϊκή οικογένεια ως
ισότιµος εταίρος, ικανός να συµβάλει θετικά στο κοινό ευρωπαϊκό µέλλον. Αν
συνεχίσουµε τις προσπάθειες µας δίχως αναστολές και δισταγµούς αλλά
µεταβάλλοντας τους όρους λειτουργίας της οικονοµίας µας και µε συνείδηση
της ένταξής µας στην Ε.Ε. και την ευρωζώνη ως της µείζονος εθνικής µας
στρατηγικής, είναι θέµα λίγου χρόνου η απόκτηση της θέσης, που έως και
πρόσφατα είχαµε στο κοινό ευρωπαϊκό τραπέζι. Η σταθεροποίηση της χώρας
µας θα συντελέσει στη σταθερότητα της ευρωζώνης και της Ε.Ε. Ως ΠΑ.ΣΟ.Κ.
και ως χώρα θα πρέπει να πούµε ένα σταθερό «ΝΑΙ» στη διαµορφωµένη
ευρωπαϊκή απαίτηση για συνέπεια στην κατάρτιση και εφαρµογή των ετήσιων
κρατικών προϋπολογισµών -αφού τα υπέρογκα χρέη και η εξυπηρέτησή τους
υπονοµεύουν τους αδύναµους κι όχι τους ισχυρούς, ανεξαρτήτως εθνικότηταςµε κοινές πολιτικές ανάπτυξης όµως, υπό την ευθύνη της δηµοκρατικά
νοµιµοποιηµένης ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον έλεγχο του ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου , µε αποκατάσταση της αρχής της αλληλεγγύης. Εν συντοµία, τα
εργαλεία µιας τέτοιας πολιτικής µπορεί να είναι:
α) Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και η δηµοσιονοµική ένωση
(φορολογία), ο έλεγχος των εθνικών προϋπολογισµών, µε προϋπόθεση την
περαιτέρω εκχώρηση κυριαρχίας από όλους.
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β) Η διαµόρφωση ενός ισχυρού κοινοτικού προϋπολογισµού µε ενδεχόµενο
πόρο το φόρο στις χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές· η ΕΚΤ να αναλάβει ρόλο
«δανειστή ύστατής καταφυγής», παρεµβαίνοντας στις αγορές οµολόγων όσο
µαζικά απαιτείται για να συγκρατείται το κόστος δανεισµού σε ανεκτά
επίπεδα. Έκδοση ευρωοµολόγου, σε συνεργασία µε την Ε.Τ.Ε (ενδεχοµένως
«κοινοτικοποίηση» του χρέους, έως και 60% των κριτηρίων του Μάαστριχ).
γ) Περαιτέρω ενίσχυση των νέων µηχανισµών (όπως το υπο διαµόρφωση
Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ταµείο), οι οποίοι όταν καθίσταται απαραίτητο, θα
θέτουν εκτός αγορών, όποιο κράτος-µέλος χρειάζεται προστασία.

δ.Για ένα ανανεωµένο, ευρωπαϊκό, µεταρρυθµιστικό, σοσιαλδηµοκρατικό
Κίνηµα .

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ πρέπει να αλλάξει. Να µετατραπεί, διατηρώντας τα
χαρακτηριστικά του ως ανοικτού κόµµατος, σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό,
µεταρρυθµιστικό, σοσιαλδηµοκρατικό Κίνηµα. Το ερώτηµα και το κριτήριο
διάκρισης µεταξύ των λαών και των πολιτών τους είναι

προφανώς, ή

πρωτίστως, η εθνική προέλευση. Σηµασία, ωστόσο, ενίοτε έχουν και ορισµένα
στοιχεία της πολιτικής τους οντότητας. Οι Έλληνες και οι Έλληνιδες που θα
στηρίξουν το αναδιαµορφωµένο ΠΑ.ΣΟ.Κ., θα στηρίζουν ένα κίνηµα της
κέντρο-αριστεράς, που θα τεθεί οριστικά έξω από και εναντίον των
παρασιτικών, αντιαναπτυξιακών και βαθύτατα συντηρητικών πολιτικών του
πρόσφατος παρελθόντος. Τα πολιτικά κόµµατα, και το ΠΑ.ΣΟ.Κ µέσα σε
αυτά, αποτελούν για την Ελλάδα, αλλά και για την Ε.Ε., τους θεµελιακούς
θεσµούς της ∆ηµοκρατίας. Τα κόµµατα στην εθνική, αλλά και την ευρωπαϊκή
τους διάσταση µπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τους βασικούς θεσµούς
διαµόρφωσης

του

ευρωπαϊκού

δηµόσιου

χώρου,

προπλάσµατος

του

ευρωπαϊκού ∆ήµου. Ταυτοχρόνως, για τις ανάγκες της Ελλάδας, τα κόµµατα
πρέπει να αποτελέσουν την κορυφαία µεταρρυθµιστική δύναµη κι όχι να
κρύβονται πίσω από τις κυβερνήσεις! Αυτό, όµως, προϋποθέτει, τουλάχιστον
για µας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ, διαφορετική από τη σηµερινή µας συγκρότηση.
Απαιτείται

η

υπέρβαση

του

σκληρού

αρχηγικού,

αυταρχικού

και
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προσωποπαγούς κόµµατος και η µετάβαση προς ένα πραγµατικά δηµοκρατικό
συλλογικό υποκείµενο, βασικό πυλώνα της ελληνικής κεντροαριστεράς. Σε
αυτό το σύγχρονο ευρωπαϊκό, µεταρρυθµιστικό, σοσιαλδηµοκρατικό Κίνηµα,
οι τάσεις πρέπει να κατοχυρωθούν, µε εκπροσώπησή τους στην ηγεσία του. Η
µονολιθικότητα προϋποθέτει δεσποτισµό κι όλα αυτά είναι αντίθετα µε τα
πλειοψηφικά κινήµατα του λαού!!! Η αναπαραγωγή των χειρότερων προτύπων
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη νεολαία του, πρέπει να περάσει οριστικά στο παρελθόν.
Ειδικές ρυθµίσεις για τη συµµετοχή της ηγεσίας της νεολαίας του Κινήµατος
πρέπει να προβλεφθούν, όπως επίσης και η συµµετοχή στελεχών της νεολαίας
στα επιµέρους κοινοβουλευτικά και πολιτικά όργανα του Κινήµατος, ώστε να
αναδεικνύονται θεσµικά και λειτουργικά τα νέα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τα
όργανα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., το Συνέδριο, το Πολιτικό και το Εθνικό Συµβούλιο (ή
όπως αλλιώς τα ονοµάσουµε) θα έχουν σταθερό αριθµό µελών και θα
προκύπτουν από ψηφοφορίες. Η λογική των οργάνων-φυσαρµονικών, που
κατήργησε την αξία της συµµετοχής και µετέτρεψε το Εθνικό Συµβούλιο σε µη
αποφασίζον σώµα, περνούν οριστικά στο παρελθόν. Στο παρελθόν, επίσης, θα
περάσει η συµµετοχή στα όργανα εκπροσώπων άλλων θεσµών, που ενίσχυαν
τη θέση του αρχηγού, µε πλάγιο τρόπο. Στο επίπεδο, τέλος, της πολιτικής
στρατηγικής το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει να διακρίνεται

από την κυβέρνηση,

διατηρώντας την πολιτική του αυτοτέλεια και να δρα συστηµατικά στη
διαµόρφωση των ευρωπαϊκών κυρίως συµµαχιών, αποφεύγοντας τους
κοσµοπολιτισµούς που καταλήγουν

στην ανυπαρξία

διεθνών πολιτικών

σχέσεων. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ωστόσο, µε τη νέα του µορφή για να λειτουργήσει
αποτελεσµατικά, χρειάζεται να εγκαθιδρύσει µια νέα δοµή στο πολιτικό
σύστηµα της χώρας. Με τη συνταγµατική αλλαγή για την οποία γίνεται λόγος
αµέσως παρακάτω (4β), αλλά όπου γίνεται και πριν από την πραγµατοποίησή
της, πρέπει να κάνουµε ορισµένες βασικές αλλαγές, που αφορούν, κατά κύριο
λόγο, τα θέµατα: εκπροσώπηση του λαού, πολιτικό χρήµα και διαφάνεια. Πιο
συγκεκριµένα: το εκλογικό σύστηµα της χώρας πρέπει να εξασφαλίζει τη
δηµοκρατική εκπροσώπηση, αλλά και την κυβερνητική σταθερότητα. Σε αυτή
τη

βάση

επιλέγουµε

συστήµατα

ενισχυµένης

αναλογικής,

που

δεν

παρεµποδίζουν όµως τον πολυκοµµατισµό, µέσω ανάδειξης βουλευτών από
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ισοµερείς, δεκαεδρικές ή δεκαπενταεδρικές εκλογικές περιφέρειες, δίχως
εξαιρέσεις. Οι δεκαεδρικές ή δεκαπενταεδρικές εκλογικές περιφέρειες
εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν α) τόσο την επικράτηση κανόνων πολιτικής και
όχι ρουσφετολογικής συναλλαγής πολιτικών και πολιτών, αφού δίνουν ευρύ
χώρο στον πολιτικό λόγο και β) δεν επιτρέπουν την κυριαρχία των
ρουσφετολογικών σχέσεων και των πελατειακών συναλλαγών, όπως θα
γινόταν εάν υιοθετούσαµε τις µονοεδρικές περιφέρειες. Ταυτοχρόνως,
κόµµατα και πολιτικοί χρηµατοδοτούνται κατά την επιλογή τους, από το
δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα. Στη δεύτερη περίπτωση, η επιλογή αφορά και
την βουλευτική αποζηµίωση και η χρηµατοδότηση οργανώνεται µε τη
δηµιουργία ενός ιδιόρρυθµου σωµατείου, το οποίο συµπεριλαµβάνει τους
χρηµατοδότες, κατά το ποσό της επιλογής τους. Έτσι, όλοι γνωρίζουν την πηγή
προέλευσης της χρηµατοδότησης και τον τρόπο λειτουργίας του βουλευτή και
του κόµµατος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η διαφάνεια προστατεύει τη
δηµοκρατική λειτουργία των θεσµών και των προσώπων. Κι ακόµη, πρέπει να
συνεχιστεί η εφαρµογή όλων των µέτρων διαφάνειας που θεσπίστηκαν την
περίοδο 2009-2011. Και να διευρυνθεί η εµβέλεια της ισχύος τους. Π.χ. να
δηµοσιοποιούνται στο διαδίκτυο το πόθεν έσχες όλων των προσώπων που
σχετίζονται µε τον δηµόσιο βίο. Τέλος, θα συντελέσουν στην αναβάθµιση του
πολιτικού συστήµατος και ορισµένες, κατά τη γνώµη µου, πολύ σηµαντικές
αλλαγές που προϋποθέτουν όµως την αναθεώρηση του Συντάγµατος, το 20132014. Και συγκεκριµένα: αα) η αυτοπρόσωπη υποστήριξη των αναφορών των
πολιτών, σε ειδική επιτροπή της Βουλής (αναθεώρηση του άρθρου 69 του
Συντάγµατος). ββ) Η θέσπιση ελάχιστου αριθµού παρόντων Βουλευτών κατά
την ψήφιση των σχεδίων νόµων (άρθρο 67). γγ) Η ρητή πρόβλεψη, ότι η
σύσταση εξεταστικής των πραγµάτων επιτροπής αποτελεί δικαίωµα της
µειοψηφίας (άρθρο 68§2). δδ) Η θέσπιση µορφών άµεσου, διεισδυτικού και
απροειδοποίητου ελέγχου, κατά τα αγγλοσαξονικά πρότυπα (άρθρο 70§6). Να
σηµειωθεί εδώ, πως ενώ για το νοµοθετικό έργο το Σύνταγµα αφιερώνει ειδικό
κεφάλαιο, για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο «αρκείται» σε µία παράγραφο επτά
σειρών! εε) Η θέσπιση της λαϊκής νοµοθετικής πρωτοβουλίας, µε την
υπογραφή του 3% του εκλογικού σώµατος (300.000 πολίτες), µε την
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ταυτόχρονη αλλαγή του άρθρου 73§3 του Συντάγµατος σύµφωνα µε το οποίο
-κατά την ερµηνεία του- οι προτάσεις νόµων των Βουλευτών δεν τίθενται σε
ψηφοφορία! Και στστ) η αλλαγή του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των
Υπουργών.

ε. Το πρόβληµα της µετανάστευσης

Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα έφτασε σε ένα σηµείο να είναι χώρα χωρίς
πρωτεύουσα, αφού το κέντρο της έχει καταληφθεί από την παράνοµη
µετανάστευση, τα ναρκωτικά, την πορνεία, τα παραεµπόριο. Πέραν όµως των
θεµάτων της πρωτεύουσας οι συνολικές διαστάσεις του προβλήµατος κείνται
εκτός ορίων: Το 2008 ο αριθµός των ανθρώπων που εισήλθαν παράνοµα στην
Ελλάδα ανήλθε στους 146.337. Το 2009 ήταν 126.145 και το 2010 ήταν
132.524. Όλη τη δεκαετία του 2000 η χώρα δεχόταν κατά µέσο όρο 120.000
λαθροµετανάστες ετησίως. Και ο αριθµός αυτός αφορά µόνο τους
συλληφθέντες. ∆εν περιλαµβάνει δηλαδή όσους δεν εντοπίστηκαν από τις
ελληνικές αρχές. Το 86% των παράνοµων αφίξεων στην Ε.Ε. το 2010
σηµειώθηκε στην Ελλάδα!!! Εδώ και χρόνια, πόσο µάλλον τώρα σε συνθήκες
κρίσης, η οικονοµική και κοινωνική πλευρά του προβλήµατος της
µετανάστευσης υπερβαίνει τις δυνατότητες της Ελλάδας να τις αντιµετωπίσει.
Ένα παράδειγµα: Για τις 799 υπάρχουσες θέσεις σε κέντρα φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο, το 2010 κατατέθηκαν 10.253 αιτήσεις. Ένα δεύτερο
παράδειγµα: Τα 4 αστυνοµικά κέντρα κράτησης στην περιοχή του Έβρου και
των ελληνοτουρκικών συνόρων δεν χωρούν ούτε χίλιους ανθρώπους. Την ίδια
στιγµή ο αριθµός των παράνοµων µεταναστών εκεί υπερβαίνει τους 40.000! Το
Υπουργείο Υγείας µε κινητές µονάδες και προσωπικό προσπαθεί να παράσχει
υγειονοµική κάλυψη. Όµως, υπό αυτές τις συνθήκες, η κάλυψη αυτή δεν είναι
επαρκής.
Η µετανάστευση αποτελεί κοινό ευρωπαϊκό πρόβληµα. Και ως τέτοια απαιτεί
κοινή ευρωπαϊκή λύση. Όλα δείχνουν ότι το µεταναστευτικό ρεύµα δεν
πρόκειται στο ορατό τουλάχιστον µέλλον να κοπάσει. Η Ελλάδα και οι
υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού νότου έχουν ανάγκη την ευρωπαϊκή
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αλληλεγγύη. Είτε µε νέα θεσµικά και χρηµατοδοτικά εργαλεία µονιµότερου
χαρακτήρα, είτε µε την τροποποίηση και διεύρυνση των παλαιών, ώστε να
µπορούν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά την πρόκληση. Ειδικά, η
πολιτική διγλωσσία της ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει να εγκαταλειφτεί. Οι
εταίροι µας δεν µπορεί να µας αρνούνται από τη µια πλευρά την αναθεώρηση
του ευρωπαϊκού κανονισµού για το άσυλο (∆ουβλίνο 2), που αναγκάζει την
Ελλάδα να παλεύει ουσιαστικά µόνη της µε το πρόβληµα, και από την άλλη,
να µας µέµφονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Από
πλευράς ελληνικής κυβέρνησης και ελληνικής διοίκησης, απαιτείται, πάντα
στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών, η συνεργασία των Υπουργείων
Εσωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη,
καθώς και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.

4. Μια νέα οικονοµία για την Ελλάδα

α. Προς ένα πρότυπο πράγµατι αναπτυξιακό
Για δεκαετίες η ελληνική οικονοµία γνώρισε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης.
Όµως κατά βάση

αυτή ήταν επιφανειακή· επρόκειτο για αριθµητική

µεγέθυνση του ΑΕΠ χωρίς πραγµατική ανάπτυξη των παραγωγικών πόρων. Η
τάση αυτή πρέπει συντονισµένα και συστηµατικά να αντιστραφεί. Η
αντιµετώπιση των δοµικών προβληµάτων της ελληνικής οικονοµίας πρέπει να
κινηθεί συγχρόνως προς δύο κατευθύνσεις:

α) Προς την επίτευξη της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και σταθερότητας.
∆εδοµένου ότι το πρωτογενές πλεόνασµα εξαρτάται κυρίως από τον ρυθµό
αύξησης του ΑΕΠ, η επίτευξη υψηλών ρυθµών ανάπτυξης αποτελεί κρίσιµη
προϋπόθεση
προσαρµογής.

για

την

επιτυχία

του

προγράµµατος

δηµοσιονοµικής

Μου είναι γνωστό, πως όσο δεν αρχίζει µια συντονισµένη

αναπτυξιακή προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης, κυρίως σε θέµατα
εύκολα και µικρά, που προϋποθέτουν όµως σχέδιο και φανατισµό στην
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εφαρµογή κεντρικά από την κυβέρνηση, και τον Πρωθυπουργό, η επίτευξη
ρυθµών ανάπτυξης θα ακούγεται σαν ευχή και κοινοτυπία. Η επιµονή µου στο
θέµα αυτό, και η προσπάθειά µου να προσεχθεί ως µείζονος και εθνικής
σηµασίας ο τοµέας αυτός της κυβερνητικής δράσης προκαλεί συχνά ψιθύρους
στα πρωθυπουργικά επιτελεία και µου έχει κοστίσει αρκετά παραπολιτικά
δηµοσιεύµατα και συχνές πολιτικές αποµονώσεις από τις ηγετικές οµάδες.
Είναι σύµπτωµα κρίσης να λες τα αυτονόητα και να αντιµετωπίζεσαι σαν να
παραδοξολογείς ή να επιδιώκεις κάτι άλλο, ξένο προς αυτά που υποστηρίζεις.

β) Προς τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, ώστε
να αποκατασταθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της. Η κατάρρευση του
δανειοδίαιτου µεταπολιτευτικού προτύπου ανάπτυξης µας αναγκάζει να
δηµιουργήσουµε ένα νέο, ποιοτικά, ριζικά διαφορετικό και αποτελεσµατικό.
Αυτό το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας οφείλει να στηριχθεί σε τρεις
πυλώνες: α)τη βελτίωση της παραγωγικότητας, β)τον προσανατολισµό στις
διεθνείς αγορές και γ)την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Η επίτευξη αυτού του τριπλού στόχου δεν µπορεί να γίνει αύριο. Πρέπει να
γίνει σήµερα και να συνεχιστεί τα επόµενα χρόνια. Για αυτό δεν υπάρχει
πολιτική για το µέλλον της Ελλάδας, αν δεν στηρίζεται στο σήµερα. Οι πολίτες
που έχουν υποστεί την κρίση περιµένουν µε αγωνία να τους πούµε τί θα
κάνουµε γι αυτούς και τη χώρα σήµερα. Αναµένουν σαφή χρονοδιαγράµµατα,
µέσα στα οποία θα εφαρµοστούν συγκεκριµένες πολιτικές. Μέσα σε όλα αυτά
περιµένουν να δουν που ακριβώς τοποθετείται ο εαυτός τους και οι οικογένειές
τους. Συνεπώς, δεν υπάρχει χώρος για φλυαρίες ή για µια αναπτυξιακή
µελλοντολογία και, κυρίως, δεν υπάρχει χώρος ούτε χρόνος για να
επαναλάβουµε τις γενικότητες που αναµάσησαν επί δεκαετίες πολλές
κυβερνήσεις και πολλοί πρωθυπουργοί, δίχως να µπορέσουν να εφαρµόσουν
τα περισσότερα από όσα είπαν. α) Αύξηση της παραγωγικότητας: Η αύξηση
της συνολικής παραγωγικότητας είναι ο κυριότερος µοχλός της ανάπτυξης.
Εµπειρικές µελέτες αλλά και η κοινή λογική δείχνουν ότι η τεχνολογική
πρόοδος και οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη είναι βασικοί παράγοντες
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αύξησης της συνολικής παραγωγικότητας, άρα της ανάπτυξης. Οι παράγοντες
αυτοί εξαρτώνται µε τη σειρά τους από άλλες παραµέτρους (π.χ. τους
διαθέσιµους φυσικούς πόρους, τη συµµετοχή στο διεθνές εµπόριο, την
επικοινωνία µε τεχνολογικά προηγµένες χώρες). Η κρισιµότερη, όµως
παράµετρος είναι η ποιότητα των θεσµών: η εφαρµογή των νόµων, το επίπεδο
γραφειοκρατίας, η διαφθορά, η εύρυθµη λειτουργία των αγορών. Σύµφωνα µε
µετρήσεις του ΟΟΣΑ, αν η Ελλάδα έφερνε τους θεσµούς της στο µέσο επίπεδο
των χωρών του, το κατά κεφαλήν εισόδηµα θα µπορούσε να αυξηθεί έως και
25%. β) Εστίαση στις διεθνείς αγορές: Ζητούµενο είναι να ξεφύγουµε από τον
φαύλο κύκλο του παρελθόντος. Η χαµηλή συνολική παραγωγικότητα και
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας οδηγούσε σε ένα είδος
ανάπτυξης στηριγµένο στην κατανάλωση, που µε τη σειρά του επιδείνωνε την
παραγωγικότητα. Οι µη εµπορεύσιµοι κλάδοι (που χαρακτηρίζονται από
µικρότερο ανταγωνισµό και παραγωγικότητα) είχαν την περίοδο 2001-2010
µερίδιο 70% στο ΑΕΠ και συνέβαλαν κατά 69,8% στην ανάπτυξη. Έντονη
αύξηση παρατηρήθηκε στις µεταφορές, στο εµπόριο και την εστίαση. Η ύφεση
προκαλεί συρρίκνωση των µη εµπορεύσιµων κλάδων (δηλαδή αυτών που
εξυπηρετούν µόνο την εγχώρια αγορά δίχως να έχουν τις προϋποθέσεις
διείσδυσης στις διεθνείς αγορές). Ωστόσο, η µετατόπιση πόρων προς τους
εξαγωγικούς τοµείς καθυστερεί λόγω διαρθρωτικών προβληµάτων και, κυρίως,
δυσχερειών στη χρηµατοδότηση σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής
διαδικασίας.

γ)

Ξένες

επενδύσεις:

∆εδοµένης

της

δυσκολίας

να

κινητοποιήσουµε εγχώριους πόρους κατά την τρέχουσα συγκυρία, η
προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι κρίσιµης σηµασίας. Οι ξένες επενδύσεις
διαχρονικά είχαν πολύ µικρή συνεισφορά στην ανάπτυξη. Ως ποσοστό του
ΑΕΠ κυµάνθηκαν την περίοδο 1970-2010 κάτω του 1%. Όταν το κίνητρο του
χαµηλού κόστους εργασίας εξέλιπε, η Ελλάδα κατέστη ουραγός στην
προσέλκυση ξένων επενδύσεων µεταξύ των 27 κρατών-µελών της ΕΕ. Ενώ
θεωρητικά η ΟΝΕ θα αύξανε τις επενδύσεις, στην Ελλάδα παρέµειναν
στάσιµες, εξαιτίας των διαρθρωτικών αδυναµιών, (το 2010 συρρικνώθηκαν
στο 0,72% του ΑΕΠ.) Επιπλέον, πλην των εξαγορών ορισµένων ελληνικών
τραπεζών από ξένους οµίλους, δεν προχώρησαν στην Ελλάδα σχεδόν καθόλου
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οι εξωστρεφείς επενδύσεις. Αντιθέτως, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες
εξυπηρέτησης της ελληνικής αγοράς ευνοήθηκαν από τις ολιγοπωλιακές δοµές
πολλών κλάδων της ελληνικής οικονοµίας, καθώς και την υπερτίµηση της
πραγµατικής ισοτιµίας, παράγοντες που αύξαναν τα περιθώρια κέρδους. Οι
περισσότερες ξένες επενδύσεις δεν αφορούσαν δηµιουργία νέων επιχειρήσεων,
αλλά εξαγορά ελληνικών επιχειρήσεων (18,9% και 97,8% πριν και µετά την
ΟΝΕ). Οι απελευθερούµενοι εγχώριοι πόροι σπανίως κατευθύνθηκαν σε άλλες
παραγωγικές δραστηριότητες, µε αποτέλεσµα απλώς να αλλάζει χέρια η
ιδιοκτησία του κεφαλαίου. Οι ξένες επενδύσεις βραχυπρόθεσµα θα συµβάλουν
στη χρηµατοδότηση των ελλειµµάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Για να υπάρξουν, όµως, προϋποθέτουν κατάλληλο κλίµα, δηλαδή ειδικό
φορολογικό καθεστώς, θετική στάση της γραφειοκρατίας, τόσο της ∆ιοίκησης
όσο και της ∆ικαιοσύνης, µείωση εργοδοτικών εισφορών (που σχεδιάστηκε
στο νέο πρόγραµµα που συµφωνήθηκε µε τους δανειστές της χώρας) και
κίνητρα για την αξιοποίηση του υπερπροσοντούχου ανθρώπινου δυναµικού
που µαστίζεται από την ανεργία ενώ διατίθεται να µπει στη αγορά εργασίας µε
όρους µισθολογικούς, που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά µας (βλ.
κείµενα Γ. Στουρνάρα, 2011, Κ. Αναγνωστόπουλου, 2011).

β. Οι βάσεις της ανάπτυξης
Το νέο πρότυπο πρέπει να είναι εξωστρεφές. Ούτως ή άλλως, οι κλάδοι
προϊόντων και υπηρεσιών που προορίζονται για εγχώρια κατανάλωση θα
συρρικνωθούν περαιτέρω λόγω της πτώσης των διαθέσιµων εισοδηµάτων,
πράγµα που θα οδηγήσει σε ταχύτερη αποκλιµάκωση των µισθών και τιµών σε
αυτούς τους κλάδους µε αποτέλεσµα να απελευθερωθούν διαθέσιµοι πόροι,
κεφάλαιο και εργασία, που θα κατευθυνθούν στους εξαγωγικούς κλάδους.
Ήδη η ιδιωτική κατανάλωση µειώνεται, εξαιτίας της ύφεσης και της
συρρίκνωσης των εισοδηµάτων. Ο εξωτερικός τοµέας και οι επενδύσεις
µπορούν να υποκαταστήσουν µερίδια της κατανάλωσης και του δηµόσιου
τοµέα στο ΑΕΠ, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική οικονοµία θα
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µετασχηµατιστεί βαθύτατα ως προς την παραγωγική δοµή και το θεσµικό
πλαίσιο µε κύριους άξονες:

–τη ριζική αναµόρφωση του δηµόσιου τοµέα και στην αναβάθµιση του
θεσµικού περιβάλλοντος που επιδρά στην επιχειρηµατικότητα και τις
επενδύσεις,
–τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που ενισχύουν τον ανταγωνισµό και τη
διαφάνεια,
–την αναβάθµιση της εκπαίδευσης και τη διασύνδεσή της µε την οικονοµία,
–τη

στροφή

στην

εξωστρέφεια

και

τα

ποιοτικά

προϊόντα

υψηλής

προστιθέµενης αξίας.

Το σηµαντικό για την ανάπτυξη (σηµαντικότερο και από το κεφαλαιουχικό
απόθεµα) είναι να πραγµατοποιηθούν οι θεσµικές εκείνες διαρθρωτικές
αλλαγές,
οικονοµίας.

οι οποίες θα βελτιώσουν τη συνολική παραγωγικότητα της
Ο ριζοσπαστικός µετασχηµατισµός του κράτους αποτελεί τη

σηµαντικότερη διαρθρωτική αλλαγή

προκειµένου να αυξηθεί η συνολική

παραγωγικότητα της οικονοµίας και να περιοριστούν αντιαναπτυξιακές
παράµετροι (πελατοκρατία, διαφθορά, γραφειοκρατία). Εδώ, ωστόσο, πρέπει
να προσεχθεί ιδιαίτερα το εξής: η µεταρρύθµιση του κράτους αποτελεί µια
µακρά κι επίπονη διαδικασία, η οποία θα περιλάβει τόσο τη ∆ιοίκηση, όσο και
τη ∆ικαιοσύνη. Σε αρκετές περιπτώσεις ή µακρά και επίπονη αυτή διαδικασία
προϋποθέτει και την αναθεώρηση του Συντάγµατος (βλ. για την αναθεώρηση
αυτή και τα σηµεία 2δ και 5γ του παρόντος κειµένου) στην κατεύθυνση
(ενδεικτικώς) : α) ως προς τη ∆ιοίκηση : Θέσπιση αποκλειστικών προθεσµιών,
σχετικά µε το χρόνο δράσης της ∆ιοίκησης. Στο άρθρο 101 του Συντάγµατος,
θα προβλεφθεί, η αρχή της ταχείας και ψηφιακής ∆ιοίκησης, θα θεσπιστεί
ειδική παράγραφος περί των αποκλίνουσων προθεσµιών που θα ορίζει ο
νοµοθέτης εδραζόµενος σε αυτήν και θα καθοριστεί ως συνταγµατικό
desideratum η εξ αποστάσεως και µόνο σχέση ∆ιοίκησης και διοικουµένων.
Καθιέρωση, στο πλαίσιο και του ενωσιακού δικαίου, βέβαια, ειδικών κινήτρων
σε ό,τι αφορά τις ξένες επενδύσεις. Η προστασία του χρόνου του διοικουµένου,

55

του πολίτη, του οικονοµικώς ενεργού ανθρώπου επιβάλλει την ταχεία
διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων για οικονοµικό περιεχόµενο,
συµβάλλοντας έτσι στην πολυπόθητη ανάπτυξη που αποτελεί το βασικό
εργαλείο

αντιµετώπισης

της

ύφεσης.

Θέσπιση

ειδικού

εξαιρετικού

καθεστώτος, σε σχέση µε τη στελέχωση της δηµόσιας διοίκησης από νέα ή και
από εξωτερικά στελέχη, µε βάση προσόντα και δεξιότητες που έχουµε ανάγκη,
προκειµένου το κράτος να ανταποκριθεί στον αναπτυξιακό του ρόλο. Εδώ θα
πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως το εξής: η διοικητική γραφειοκρατία συνηθίζει
να «κρύβει» τα ικανά της στελέχη που µαραζώνουν και απαξιώνονται µέσω
του εξισωτισµού. Τα στελέχη αυτά, που συνήθως προέρχονται από τις
επιµέρους σχολές του ∆ηµοσίου πρέπει να έλθουν στο προσκήνιο
καταλαµβάνοντας διευθυντικές θέσεις και αναλαµβάνοντας στα χέρια τους την
διοικητική Ανόρθωση της χώρας. Στο άρθρο 101 θα πρέπει να προστεθεί µια
τέταρτη παράγραφος, βάση της οποίας θα προβλεφθεί ενιαία για όλη την
∆ιοίκηση προκοινοβουλευτική νοµοθετική διαδικασία. β)Ως προς τη
∆ικαιοσύνη : Ίδρυση Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου, µε το οποίο θα επιταχυνθεί
η απονοµή της ∆ικαιοσύνης και θα αποφεύγονται οι στρεψοδικίες και η
αρνησιδικία. Αναθεώρηση των άρθρων 94 και 95 του Συντάγµατος, ώστε να
µεταφερθούν από το ΣτΕ στα ∆ιοικητικά Εφετεία οι αιτήσεις ακυρώσεως κατά
ατοµικών διοικητικών πράξεων. Στον ακυρωτικό έλεγχο του ΣτΕ θα
παραµείνουν έτσι µόνο οι κανονιστικές πράξεις της ∆ιοίκησης, καθώς και
ορισµένες, µείζονος σηµασίας, εφέσεις κατά αποφάσεων των ∆ιοικητικών
Εφετείων. Αναθεώρηση και του άρθρου 20§1 του Συντάγµατος, µε την
προσθήκη της ταχείας απονοµής της ∆ικαιοσύνης, ως βασικής συνιστώσας της
αποτελεσµατικότητας της, ειδικά για υποθέσεις µε οικονοµικό-επενδυτικό
ενδιαφέρον. Θέσπιση δυνατοτήτων για ειδική διεξοδική εκδίκαση κατά
απόλυτη προτεραιότητα όλων των υποθέσεων µε αναπτυξιακό περιεχόµενο,
ούτως ώστε η ολοκληρωτική εκδίκαση των σχετικών ενστάσεων/προσφυγών
να µην ξεπερνά τους έξι µήνες σε κάθε περίπτωση, οριοθέτηση των
αρµοδιοτήτων της ∆ικαιοσύνης ως προς την προστασία του περιβάλλοντος
κ.λπ. Είναι, βέβαια, φανερό πως αυτή η παρέµβαση θα µπορεί να ολοκληρωθεί
το 2014! Η Ελλάδα , όµως, δεν έχει την πολυτέλεια να µιλά για το αύριο δίχως
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να καταπιαστεί µε το σήµερα. Η χώρα µας δεν έχει άλλο χρόνο, οι ανάγκες δεν
µπορούν να περιµένουν. Απαιτείται άµεση δράση ως προς τις αναπτυξιακές της
πολιτικές και συγκεκριµένα: Όποια µελέτη κι αν συµβουλευτεί κανείς (π.χ. Mc
Kinsey and Company-Athens Office 2011, Greece 10 years ahead), µε όποιον
λογικό άνθρωπο, έλληνα ή αλλοδαπό, συζητήσει θα αποκοµίσει το σταθερό
συµπέρασµα, πως η χώρα µας πρέπει τώρα, το 2012, να κινητοποιήσει τις
δυνάµεις της στην ανάπτυξη των τοµέων δραστηριότητας ως προς τις οποίες
διαθέτει ζώσα εµπειρία. Κι όλοι συµφωνούν πως ο τουρισµός, η ενέργεια, η
αγροτική οικονοµία, η βιοµηχανία τροφίµων, το εµπόριο, οι κατασκευές,
φυσικά µαζί µε τη ναυτιλία αποτελούν την κινητήρια δύναµη της ελληνικής
οικονοµίας. Η έρευνα και η τεχνολογία, η σύνδεση της εκπαίδευσης µε την
οικονοµία, η καινοτοµία, η συνολική αναδιάρθρωση του ελληνικού κράτους
κ.λπ. αποτελούν µείζονες αναπτυξιακούς στόχους, οι οποίοι όµως αφορούν το
απώτερο µέλλον της χώρας.

Άλλα ενδεικτικά µέτρα και διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να προωθηθούν
σχετίζονται µε:
– την θέσπιση πάγιου, δίκαιου και λειτουργικού φορολογικού συστήµατος,
– την απλοποίηση και επιτάχυνση της έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων,
–την περάτωση του κτηµατολογίου,
– την αξιοποίηση της αδρανούς δηµόσιας περιουσίας,
– την αναθεώρηση του περιβαλλοντικού και χωροταξικού πλαισίου, ώστε να
στηριχθεί η ανάπτυξη χωρίς εκπτώσεις από τα διεθνώς ισχύοντα,
– την προαγωγή των συµπράξεων πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων στο πεδίο
των καινοτοµιών και της έρευνας.
Εδώ να προσεχθεί το εξής: η αναφορά µου στο «δίκαιο φορολογικό σύστηµα»
δεν θα γινόταν, αν δεν είχε εγκριθεί από τη Βουλή το νέο πρόγραµµα. Κι αυτό
διότι δεν θέλω να συµµετάσχω στη σχετική συζήτηση, µε ένα «κλισέ» της
µεταπολίτευσης, που αποτελεί το κατ’ εξοχήν παράδειγµα της απόστασης
λόγων και έργων που χαρακτηρίζει το ελληνικό πολιτικό σύστηµα.
Παρουσίαση ορισµένων ενδεδειγµένων αλλαγών στο φορολογικό µας
σύστηµα, είχα κάνει ήδη από τον Μάρτιο του 2009 (π.χ. κατάργηση του
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Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων, εκ νέου χρήση των αντικειµενικών κριτηρίων
που είχε θεσπίσει ο Αλ. Παπαδόπουλος κ.λπ.). Ωστόσο, η συµπερίληψη
ορισµένων πολύ βασικών εργαλείων για τη λειτουργία των σχετικών αρµόδιων
µηχανισµών του ελληνικού κράτους συµπεριλαµβάνονται στο νέο πρόγραµµα
που συµφώνησε η χώρα µε τους δανειστές της. Άρα, η αναφορά στο «δίκαιο
φορολογικό σύστηµα» έχει όλες τις δυνατότητες το 2012 να πάρει σάρκα και
οστά.

Ας προσπαθήσουµε σε όλα αυτά, σηµασία, όµως, έχει πως για την υπέρβαση
της παρούσας δραµατικής ύφεσης, χρειαζόµαστε επειγόντως την αναθέρµανση
της παραγωγικής δραστηριότητας τώρα αµέσως, το 2012. Οι περικοπές των
δηµοσίων δαπανών θα επιστρέψουν χρήµατα στον έλληνα φορολογούµενο το
2012 για τελευταία χρονιά. Ό,τι είχαµε να περισώσουµε εξαντλείται φέτος.
Από εκεί και πέρα για τη διατήρηση των κοινωνικών µας υποδοµών (στην
υγεία, στην πρόνοια, στην παιδεία, στην αυτοδιοίκηση, στην οικονοµία),
καθώς και για την καταπολέµηση της ανεργίας χρειαζόµαστε ανάπτυξη.
Ανάπτυξη και πάλι ανάπτυξη. Οι τοµείς, λοιπόν, στους οποίους πρέπει να
κατευθύνουµε την αναπτυξιακή δράση της ελληνικής πολιτείας είναι αυτοί που
προαναφέρθηκαν (τουρισµός, ενέργεια, αγροτική οικονοµία, βιοµηχανία
τροφίµων, εµπόριο, κατασκευές, ναυτιλία). Και ως προς αυτούς πρέπει να
οργανώσουµε καλύτερα τη συνάντηση του κράτους µε την οικονοµία. Η
οικονοµική διακυβέρνηση (καλύτερα η οικονοµική κυβέρνηση) για την
Ελλάδα του 2012, κατά τη γνώµη µου συνοψίζεται στα εξής :
α) Ο Πρωθυπουργός προεδρεύει κυβερνητικής επιτροπής, στην οποία
συµµετέχουν όλοι οι υπουργοί που εκτελούν τµήµατα του προγράµµατος
ΕΣΠΑ. Η υπό τον Πρωθυπουργό αυτή λειτουργία είναι η µόνη που µπορεί να
εξασφαλίσει ταχείς ρυθµούς στην εκταµίευση των σχετικών κονδυλίων. Με
δεδοµένη την τρέχουσα επενδυτική άπνοια, τα κονδύλια του ΕΣΠΑ µπορούν
να συνεισφέρουν σηµαντικά στην επανεκκίνηση της οικονοµίας. Οι αποφάσεις
της ΕΕ του Ιουλίου 2011 για την εφαρµογή ενός «Ευρωπαϊκού Σχεδίου
Μάρσαλ» για την Ελλάδα, εφόσον εφαρµοστούν, δύνανται να επιφέρουν
σηµαντικές µεταβολές στα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών ενισχύσεων,
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ξεπερνώντας στρεβλώσεις του παρελθόντος. Το σχέδιο

προβλέπει τη

διευκόλυνση της εκταµίευσης κοινοτικών πόρων µέσω του ΕΣΠΑ µε
αντίστοιχη µείωση ή και χρονική µετάθεση της εθνικής συµµετοχής στη
χρηµατοδότηση των επενδυτικών σχεδίων. Επιπροσθέτως, µεταβάλλει τη
φιλοσοφία των προς χρηµατοδότηση προγραµµάτων, ώστε να προκρίνονται
δράσεις οι οποίες ενισχύουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Είναι
πέραν κάθε λογικής, η διοίκηση να αδρανεί, ενώ τα χρήµατα υπάρχουν και
«κάθονται». Ως Υπουργός έκανα πολλές και επίπονες προσπάθειες, που
σταµάτησαν στη γραφειοκρατία, στις πολλές διοικητικές απαιτήσεις και στο
φόβο έναντι των κατηγοριών για διαφθορά. Ή η προσπάθεια αυτή θα
αναληφθεί από τον Πρωθυπουργό ή δεν θα γίνει τίποτε.

β) Αντίστοιχη επιτροπή για την ανταγωνιστικότητα στη οποία προεδρεύει
επίσης ο Πρωθυπουργός. Η κατά τα πρότυπα των Ολυµπιακών Αγώνων αυτή
λειτουργία της κυβέρνησης είναι η µόνη που µπορεί να οδηγήσει σε ταχύρυθµη
λειτουργία των οργάνων της ∆ιοίκησης, από τα οποία εξαρτάται η
αναθέρµανση της οικονοµίας, κατά βάση στους τοµείς που προαναφέρθηκαν.
Ο Υπουργός ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στο πλαίσιο του ανωτέρου στρατηγικής
σηµασίας σχήµατος, συντονίζεται διµερώς, υπό την διαρκή προεδρία του
Πρωθυπουργού, µε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
Τουρισµού, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, Εµπορίου και
Ναυτιλίας, προκείµενου να αρθούν όλα τα γραφειοκρατικά εµπόδια, ώστε να
προωθηθούν οι σχετικές οικονοµο-κοινωνικές λειτουργίες και να αναθερµανθεί
η οικονοµία. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένες αποφάσεις που πρέπει να
ληφθούν αµέσως, διότι µέσα από αυτές προκύπτει ο τρόπος που πρέπει να
δουλέψουµε εδώ και τώρα. Με αυτές τις ενδεικτικές προτάσεις προσπαθούµε
να αλλάξουµε µέθοδο πολιτικής δουλειάς. Τα κόµµατα και οι κυβερνήσεις να
αποκτήσουν νέο υπόδειγµα πολιτικής δράσης και συγεκριµένα:
• Σε όλες τις αδειοδοτήσεις τίθενται ταχείες προθεσµίες, εβδοµάδων ή
µηνών. Οι αδειοδοτήσεις ειδικότερα στο πεδίο του τουρισµού και των
σχετικών µε αυτόν επαγγελµάτων, ή αγροτικής ανάπτυξης επιταχύνονται
κατά το µέγιστο δυνατό, ανά δραστηριότητα και τόπο. Ένα πρόσφατο
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παράδειγµα νέου επιχειρηµατία, ο οποίος ζητά άδεια για νέα καλλιέργεια
µοναδικού προϊόντος της ελληνικής γης έχοντας διαρρυθµίσει και την
εξαγωγή του και περιµένει τέσσερα χρόνια να αδειοδοτηθεί!!! Οι
ηµεροµηνίες αυτές ελέγχονται ως προς την τήρησή τους από την αρµόδια
κυβερνητική επιτροπή, το Υπουργικό Συµβούλιο και την αρµόδια επιτροπή
της Βουλής. Το δεύτερο πρόγραµµα περιέχει σε αρκετές περιπτώσεις της
διοικητικής δράσης σχετικές προβλέψεις, αλλά θα χαθεί χρόνος έως την
εφαρµογή του, αφού προϋποθέτει τη δηµιουργία σχετικών επιτροπών και
στη συνέχεια την εφαρµογή των προτάσεών τους.
• Ο χρόνος εκπόνησης µελετών ελαχιστοποιείται µε γρήγορες νοµοθετικές
και διοικητικές παρεµβάσεις.
• Οι περιοχές της χώρας µε τους περισσότερους άνεργους και µε οικονοµική
καχεξία

µεγαλύτερης

έντασης

προτιµούνται,

λ.χ

στην

εφαρµογή

διευρυµένων ενεργειακών προγραµµάτων.
• Σε όλους τους αγροτικούς δήµους µετατάσσονται αµέσως οι υπάλληλοι των
αγροτικών διευθύνσεων των περιφερειών και αυτοί αναλαµβάνουν τον
επαναπροσανατολισµό των αγροτών ή όσων θέλουν να κάνουν έναρξη
αγροτικών δραστηριοτήτων σε νέες προσοδοφόρες και εξαγωγικές
γεωργικές

και

κτηνοτροφικές

δραστηριότατες.

Πολύ

γρήγορα

θα

αποδειχτεί, πως ο τοµέας αυτός εµπεριέχει και τη λύση σε ό,τι αφορά το
πρόβληµα της ανεργίας που αντιµετωπίζει η Ελλάδα και οι πολίτες της
αυτή την εποχή. Οι αδειοδοτήσεις για ύδρευση κ.λπ. δίδονται σχεδόν
αυτόµατα.
• Ειδικά φορολογικά κίνητρα παρέχονται στις επιχειρήσεις που επενδύουν
στην Ελλάδα, εφόσον απασχολούν έλληνες εργαζόµενους. Τα φορολογικά
κίνητρα κατοχυρώνονται νοµοθετικά, θα κατοχυρωθούν και µε την
αναθεώρηση του Συντάγµατος, γίνονται ως προς αυτά οι κατάλληλες
συνεννοήσεις µε την Ε.Ε. και µπορούν να φθάσουν έως και την ολοσχερή
φοροαπαλλαγή, για κάποιο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
• Ειδικές ρυθµίσεις, στο πλαίσιο της προηγούµενης πολιτικής θεσπίζονται
για την πρόσληψη υπερπροσοντούχων ανέργων, που αποτελούν µια θετική
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ιδιαιτερότητα της Ελλάδας στο πλαίσιο του αγώνα για την αναθέρµανση
της οικονοµίας.
• Εντοπίζονται και καταστέλλονται οι εναρµονισµένες πρακτικές κυρίως
εισαγωγικών επιχειρήσεων, που κρατούν υψηλές τιµές βασικών προϊόντων
super–market. Πρέπει να λάβει τέλος η κερδοσκοπία ορισµένων που
«βγάζουν λεφτά», µε παράνοµο τρόπο, ενώ η χώρα αγωνίζεται να µην
γονατίσει.
• Μειώνονται οι εργοδοτικές εισφορές, πρωτίστως µε την περικοπή εκείνων
των ποσοστών τους, που θεσπίστηκαν υπέρ ορισµένων αµφίβολης
χρησιµότητας νοµικών προσώπων του δηµοσίου (η πρόβλεψη αυτή του
νέου προγράµµατος πρέπει να εφαρµοστεί µε συνέπεια). Τη θέση αυτή
υποστηρίζω σταθερά από το 2010. Αν είχε τότε πάρει σάρκα και οστά, δεν
θα φθάναµε σήµερα στο προβληµατικό, από πλευράς ουσίας, ενδεχόµενο
της κατάργησης του ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας. Στις εργασιακές
σχέσεις οι σχετικές ρυθµίσεις του δεύτερου προγράµµατος θα ήταν
διαφορετικές, αν δεν είχε διακοπεί βίαια η µεταρρύθµισή τους, τον
Σεπτέµβριο του 2010.
• Το ήµισυ, ωστόσο, των απαιτούµενων µέτρων αφορά τη ρευστότητα στην
αγορά, την οποία πρέπει να παρέχουν οι τράπεζες µετά την χρηµατοδότηση
της Ελλάδας, βάσει του νέου προγράµµατος.
• Πραγµατική και άµεση, επίσης, τόνωση της ρευστότητας στην αγορά θα
αποτελέσει και η πληρωµή όλων των καθυστερηµένων οφειλών του
δηµοσίου προς τους προµηθευτές του, αλλά και των καθυστερηµένων
οφειλών από ΦΠΑ. Η βεβαιότητα για αυτή τη µορφή της ρευστότητας
προκύπτει από τις σχετικές χρονοδιαγεγραµµένες προβλέψεις του νέου
προγράµµατος.
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΧΤΥΠΟΥΝ Ε∆Ω ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΟΥ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ. Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΒΑΣΕΙ
ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ -Ή ΒΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΩΝ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ

ΚΑΙ
ΕΝΑ

ΦΤΩΧΟΤΕΡΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ!

5. Για την ανασύνταξη του κοινωνικού κράτους
α. Ένα σύστηµα σε κρίση επιβίωσης
Η ακραία δηµοσιονοµική
κατάρρευσης

το

σύνολο

κρίση, ανάµεσα στα άλλα, έφερε στα όρια της
του

κοινωνικού

κράτους

στην

Ελλάδα,

αναδεικνύοντας τις αδυναµίες δεκαετιών. Η προσπάθεια των τελευταίων ετών
επικεντρώθηκε στη διάσωσή του µέσα από την εξοικονόµηση πόρων και την
καταπολέµηση της σπατάλης. Οι περιορισµένες δυνατότητες του τακτικού
προϋπολογισµού να συνδράµει, άφησε ανοιχτή µονάχα την επιλογή της
αναχρηµατοδότησης του συστήµατος από τους υφιστάµενους πόρους, µε την
καλύτερη αξιοποίησή τους. Ταυτόχρονα έγινε επιτέλους κατανοητό και κοινά
παραδεκτό ότι η Υγεία, η Πρόνοια και η Κοινωνική Ασφάλιση είναι άµεσα
συνδεδεµένα µεταξύ τους δηµόσια αγαθά, καθώς αφενός µεν συγκροτούν το
ίδιο το κοινωνικό κράτος µε τη στενή του έννοια, αφετέρου δε µοιράζονται
µεταξύ τους κοινούς διοικητικούς µηχανισµούς και πόρους. Υπό αυτό το
πρίσµα, είναι απαραίτητη η ενοποίηση των δοµών και λειτουργιών τους υπό τη
σκέπη

ενός

επιτελικού

υπουργείου.

Αυτό

θα

επιτρέψει

την

αποτελεσµατικότερη διαχείριση των κοινωνικών υποθέσεων, αλλά και την
εξοικονόµηση σηµαντικών πόρων µε τον περιορισµό του διοικητικού κόστους.
Η εξοικονόµηση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς θα αποτελέσει τη
βάση για την αναχρηµατοδότηση της κοινωνικής πολιτικής στη δυσµενή
δηµοσιονοµική συγκυρία που διανύει η χώρα. Την πρόταση αυτή διατύπωσα
στην ευρωπαϊκή επιτροπή και έγινε ήδη µέρος του νέου προγράµµατος.
Ταυτοχρόνως, έγινε δεκτή η πρόταση µου, όλα τα ταµεία (οι κλάδοι υγείας
τους) να υπαχθούν στον ΕΟΠΥΥ. Αυτές οι δύο κρίσιµες θεσµικές επιλογές
πρέπει να ψηφιστούν από την Βουλή τώρα και να εφαρµοστούν τον Ιούνιο.
Είναι κρίµα, ωστόσο, να χρειάζεται να µεσολαβούν οι εταίροι µας για να
κάνουµε όσα οφθαλµοφανή έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Θυµίζω,
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πως την αλλαγή αυτή πρότεινα στον Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, ευθύς ως
µε όρισε Υπουργό Υγείας.

Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση του 2010 αποτέλεσε την πρώτη σηµαντική
µεταρρύθµιση στο πλαίσιο της κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο
τρίµηνο του 2009 απαιτήθηκε η έκτακτη χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών
ταµείων µε 2,5 δισ. ευρώ και αυτό υπό συνθήκες που ακόµη δεν είχαν
εκδηλωθεί στα ακραία τους όρια, µε ανεργία σχεδόν στο µισό από όσο
καταγράφεται το 2011. Η πρόβλεψη για την ανάγκη έκτακτης χρηµατοδότησης
το 2011 µε τα τότε δεδοµένα έφτανε τα 5 δισ. ευρώ, ανέφικτο για έναν τόσο
στενά

πιεζόµενο

τακτικό

προϋπολογισµό.

Ξεπερνώντας

την

αναποφασιστικότητα δεκαετιών, η Ελλάδα αναµόρφωσε το ασφαλιστικό της
σύστηµα µε τρόπο καθολικό και µε άξονα τον εξορθολογισµό και τη
βιωσιµότητά του. Η πληθώρα των ταµείων έδωσε τη θέση της σε τρία βασικά
και δύο µικρότερα ταµεία κύριας ασφάλισης, καταργώντας την ανώφελη
πολυδιάσπαση. Οι εισφορές και οι παροχές ανασχεδιάστηκαν µε βάση
αναλογιστικές µελέτες µε στόχο την ενιαία αντιµετώπιση των ασφαλισµένων,
αλλά και την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του συστήµατος. Οι µελέτες που
έγιναν σε συνεργασία µε την ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας και αξιολογήθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέδειξαν τη βιωσιµότητα του συστήµατος έως
και το 2050, ευθυγραµµίζοντάς το µε τα ανθεκτικότερα ευρωπαϊκά συστήµατα
κοινωνικής ασφάλισης.

Στον τοµέα της υγείας, τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ στο τέλος του 2009 είχαν ένα
συνολικό χρέος 6,8 δισ. ευρώ ενώ συνέχιζαν να παράγουν ετησίως ελλείµµατα
που επέτειναν τα δηµοσιονοµικά βάρη της χώρας. ∆ύο χρόνια αργότερα και
χάρη στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, η συντριπτική πλειονότητα των
νοσοκοµείων της χώρας έχουν ξεπληρώσει τις οφειλές τους έως και το 2010. Ο
ρυθµός αποπληρωµής για το 2011 φτάνει έως και το πρώτο εξάµηνο κατά µέσο
όρο, βελτίωση εντυπωσιακή αν αναλογιστούµε ότι το 2009 το σύστηµα
χρωστούσε ακόµη οφειλές του 2005. Και όλα αυτά ενώ ο προµηθευτικός
προϋπολογισµός του ΕΣΥ έπεσε από τα 3 δισ. του 2009 στα 2,4 δισ. το 2011.
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Αυτή η µείωση κατά 20% των δαπανών έρχεται σε µια στιγµή κατά την οποία
το σύστηµα εξυπηρετεί 30% περισσότερους πολίτες από όσους το 2009!

Στον τοµέα της φαρµακευτικής δαπάνης, το ξέσπασµα της κρίσης βρήκε το
ελληνικό δηµόσιο να διαθέτει ετησίως 5,6 δισ. ευρώ, δηλαδή δύο φορές
περισσότερα απ’ ό,τι χώρες µε τον ίδιο πληθυσµό, όπως το Βέλγιο και η
Πορτογαλία. Το 2011 η δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη έκλεισε στα 3,750 δισ.
ευρώ, µειωµένη κατά 35% σε σχέση µε το 2009. Για να γίνει αυτό
απαιτήθηκαν

δυναµικές

παρεµβάσεις

στο

χώρο

του

φαρµάκου.

Αναδιευθετήθηκαν προς τα κάτω όλα τα ποσοστά κέρδους των εµπλεκοµένων
(φαρµακοβιοµηχανίας, φαρµακοποθηκών, φαρµακοποιών), αξιοποιήθηκαν στο
έπακρο τα περιορισµένα αλλά εντέλει αποτελεσµατικά µέσα ελέγχου
(ηλεκτρονική σάρωση συνταγών και ηλεκτρονική συνταγογράφιση στο 50%
των εκδιδόµενων συνταγών) και κυρίως ασκήθηκε µετά από πολλά χρόνια
τιµολογιακή πολιτική. Μάλιστα, η σχετική αρµοδιότητα µεταφέρθηκε στο
Υπουργείο Υγείας, τερµατίζοντας έναν ανορθολογισµό δεκαετιών που ήθελε
το Υπουργείο Ανάπτυξης να τιµολογεί και τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας
να εφαρµόζουν. Στη διάρκεια του 2011 το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε
τρεις υποκοστολογήσεις φαρµάκων εκδίδοντας δελτία τιµών των Μάιο, τον
Αύγουστο και τον ∆εκέµβριο. Τέλος, και σε ό,τι αφορά τη νοσοκοµειακή
δαπάνη φαρµάκων, για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ∆ηµοσίου
διενεργήθηκαν ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα:
το ΕΣΥ προµηθεύτηκε φάρµακα προϋπολογισθείσας αξίας άνω των
100.000.000 ευρώ, ξοδεύοντας λίγο περισσότερο από 20.000.000 ευρώ (80%
κάτω από το αντίστοιχο κόστος του 2010).

β. Χρόνιες παθογένειες και νέες προκλήσεις
Οι κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα ανέρχονται περίπου στο 25% του ΑΕΠ,
όσο περίπου και στις λοιπές χώρες της ευρωζώνης. Παρ’ όλα αυτά, το ποσοστό
της φτώχειας στη χώρα υπερβαίνει σηµαντικά τον µέσο όρο της ευρωζώνης
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φτάνοντας σχεδόν το 20%. Η συµµετοχή των ιδιωτών στο κόστος της
περίθαλψης είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη. Οι προνοιακοί θεσµοί είναι
αναιµικοί ή υπολειτουργούν. Ακόµη και σήµερα, το βάρος της κοινωνικής
προστασίας πέφτει κατά κύριο λόγο στην οικογένεια. Τα χρήµατα του
φορολογούµενου, δηλαδή, δεν φθάνουν στους δικαιούχους, παρά τις
προσπάθειες των δύο τελευταίων ετών. Χάνονταν στη διαδροµή κι ακόµα δεν
έχουµε ανατρέψει τελείως αυτή την κατάσταση. Το φαινόµενο αυτής της
κακοδιοίκησης και της διαφθοράς περιορίζεται, αλλά παραµένει η ανάγκη για
διοικητικό εξορθολογισµό χάριν των πολιτών.

Όλα τα δεδοµένα δείχνουν, λοιπόν, ότι η αξιοποίηση των διατιθέµενων πόρων
απέχει πολύ από το να είναι ικανοποιητική. Στο δείκτη αποτελεσµατικότητας
των δαπανών για την καταπολέµηση της φτώχειας η Ελλάδα κατατάσσεται
µεταξύ των ουραγών της Ε.Ε. Το κοινωνικό κράτος στη χώρα υπονοµεύουν
µάστιγες όπως η απάτη (π.χ. οι 60.000 µη απογραφέντες «συνταξιούχοι» του
ΙΚΑ), οι καταχρήσεις στην παροχή αναπηρικών συντάξεων, η µεγάλη
εισφοροδιαφυγή, η ύπαρξη των λεγόµενων «ευγενών» ταµείων που χορηγούν
υψηλές συντάξεις χωρίς αντίστοιχες εισφορές, η υπερβολική

ακόµη

συνταγογράφηση φαρµάκων, η λειτουργία ορισµένων νοσοκοµείων µε
πληρότητα

κάτω

του

50%,

η

συνεχιζόµενη

σε

µικρότερη

βάση

υπερτιµολόγηση αναλώσιµων ιατρικών υλικών και συσκευών, η ανάγκη
ολοκλήρωσης των συστηµάτων ελέγχου, διοίκησης και οργάνωσης, κ.ο.κ.

Αλλά και σε οικουµενικό επίπεδο, οι αλλαγές που σηµειώθηκαν κατά τις
τελευταίες δεκαετίες στο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον µάς θέτουν
ενώπιον πρωτόγνωρων προβληµάτων. Η ανάδυση της µεταβιοµηχανικής
κοινωνίας, η οικονοµία των υπηρεσιών και της γνώσης, η παγκοσµιοποίηση
δηµιουργούν ανάγκες, οι οποίες δεν µπορούν να καλυφθούν από τα
παραδοσιακά σχήµατα της θεσµοθετηµένης κοινωνικής προστασίας.

Οι

κοινωνικές µεταβολές, η δραµατική αλλαγή των δηµογραφικών δεδοµένων και
οι νέες µορφές που παίρνει ο θεσµός της οικογένειας απαιτούν τον
αναπροσανατολισµό του σύγχρονου κράτους προνοίας.

Οι ευµετάβλητες
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εργασιακές σχέσεις εκθέτουν τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού σε νέους
κινδύνους. Απέναντι σ’ όλα αυτά, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα,
πολιτική και οικονοµία δεν έχουν ακόµη ολοκληρωµένη απάντηση.
Χαρακτηριστικό της συγκυρίας είναι η γενική ρευστότητα και ασάφεια. Το
µόνο βέβαιο είναι ότι ο ρόλος της κοινωνικής προστασίας οφείλει να
επαναπροσδιοριστεί. Το κοινωνικό κράτος, µε την ευρεία του έννοια, καλείται
να πάρει νέα µορφή.

Το νέο κοινωνικό κράτος που ζητούµε να οικοδοµήσουµε πρέπει να
διακρίνεται από πνεύµα παροχής ίσων ευκαιριών. Έµφαση πρέπει να δοθεί
στην ίση πρόσβαση σε δηµόσια αγαθά υψηλής ποιότητας (δηµόσια παιδεία,
υγεία), στο δίκαιο φορολογικό σύστηµα και την καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής, στην ανακατανοµή κοινωνικών δαπανών προς όφελος όσων τις
έχουν πράγµατι ανάγκη. Το ζητούµενο είναι να εξοικονοµήσουµε πόρους από
τη φοροδιαφυγή, τη σπατάλη στις ∆ΕΚΟ και την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε
να τους διαθέσουµε σε επιδόµατα ανεργίας µεγαλύτερης διάρκειας και στην
επανεκπαίδευση των εργαζοµένων. Προτεραιότητά µας στον αγώνα κατά της
φτώχειας πρέπει να καταστεί η θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος, κατά το πρότυπο των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών.

Με το µετασχηµατισµό του κοινωνικού κράτους πρέπει να επιτύχουµε ένα
αποφασιστικό άλµα στον τοµέα της αποτελεσµατικότητας. Η πολιτική µας
πρέπει να απευθύνεται σε εκείνους που την έχουν πραγµατικά ανάγκη. Επί
παραδείγµατι, τον Μάρτιο θα ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Υγείας η
κατάρτιση του εθνικού καταλόγου των δικαιούχων επιδοµάτων, µε ψηφιακό
τρόπο. Με µόνο την αποφυγή των διπλοεγγραφών και των λοιπών µορφών των
πελατειακών σχέσεων και της διαφθοράς αναµένεται εξοικονόµηση 250εκ.
ευρώ! Οι πόροι που διατίθενται, πρέπει λοιπόν να διατίθενται δίκαια και να
αποδίδουν στην πράξη. Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι τα οριζόντια µέτρα
στήριξης, που ώς τώρα λαµβάναµε, αποδείχτηκαν παθητικά και ανεπαρκή, η
κοινωνική πολιτική που θα σχεδιάσουµε στο µέλλον οφείλει να είναι
ενεργητική και στοχευµένη.
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Το νέο κοινωνικό πρότυπο πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που
προκύπτουν ή θα προκύψουν στην αγορά εργασίας. Η επιζητούµενη
µετακίνηση µεγάλου µέρους του εργατικού δυναµικού από κλάδους
εσωστρεφείς προς κλάδους που παράγουν εξαγώγιµα αγαθά και υπηρεσίες, αν
αφεθεί εξ ολοκλήρου στις δυνάµεις της αγοράς, αναµένεται να έχει ως
αποτέλεσµα υψηλή µεταβατική ανεργία. Η παρέµβαση του κράτους και των
κοινωνικών εταίρων είναι εποµένως κρίσιµη. Μαθήµατα µπορούµε να
αντλήσουµε από τη διεθνή εµπειρία. Από το σκανδιναβικό κοινωνικό πρότυπο
λ.χ. που συνδυάζει την ευελιξία στην αγορά εργασίας µε την ασφάλεια και την
προστασία του εργαζοµένου. Ή από τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετώπισαν οι
Γερµανοί την κρίση της περιόδου 2008-2009: µέσω της πρόσκαιρης µείωσης
των ωρών εργασίας και, αντίστοιχα, του µισθού, χωρίς απολύσεις και µε µέτρα
του κράτους για την ενίσχυση της απασχόλησης, όπως η µείωση εισφορών της
κοινωνικής ασφάλισης (µέτρο που δυστυχώς έπρεπε να φθάσουµε στα όρια της
πτώχευσης για να αποφασίσουµε την εφαρµογή του, µε παρέµβαση των
δανειστών της χώρας και συµπερίληψη του στο δεύτερο πρόγραµµα).

Η διεθνής πείρα δείχνει ότι σε χώρες όπως αυτές της Λατινικής Αµερικής, οι
οικονοµικές κρίσεις της δεκαετίας του ‘80 διήρκησαν πολύ, διότι οι κοινωνικές
οµάδες προσπάθησαν να επιρρίψουν το κόστος της κρίσης η µία στην άλλη, σε
µια ατµόσφαιρα κοινωνικής σύγκρουσης. Αντίθετα, στις χώρες της Ν.Α. Ασίας
η κρίση της δεκαετίας του ‘90 διήρκησε λίγο, διότι οι κοινωνικές οµάδες ήρθαν
σε συνεννόηση µεταξύ τους υπό το συντονισµό του κράτους και µοιράστηκαν
το κόστος της κρίσης σε κλίµα συναίνεσης.

Το βέβαιο είναι το κράτος οφείλει να πάψει πλέον να επιδιώκει την επίτευξη
κοινωνικών στόχων µε προσλήψεις στο ∆ηµόσιο, µε ίδρυση κρατικών
επιχειρήσεων και φορέων κ.ο.κ. Τέτοιες απόπειρες µας οδήγησαν κατά το
παρελθόν σε διασπάθιση πόρων και επέτειναν την υπερχρέωση της χώρας.
Όµως πλην σπάνιων εξαιρέσεων, το κράτος απέτυχε ιστορικά κάθε φορά που
θέλησε

να

δραστηριοποιηθεί

ως

επιχειρηµατίας.

Ο

κρίσιµος

και
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αναντικατάστατος ρόλος του κράτους είναι άλλος: να εξασφαλίζει όρους
υγιούς ανταγωνισµού, να θέτει προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, να
προστατεύει το περιβάλλον, να εποπτεύει τις αγορές, ιδίως εκείνες του
χρηµατοπιστωτικού και ασφαλιστικού τοµέα. Και, βεβαίως, να συντηρεί ένα
επαρκές δίκτυο κοινωνικής προστασίας για όσους το έχουν ανάγκη.

γ. Προς ένα νέο πρότυπο κοινωνικής πολιτικής

∆ιεθνώς τα παραδοσιακά συστήµατα κοινωνικής πολιτικής έχουν κλείσει τον
ιστορικό τους κύκλο. Οι ποικίλες µεταλλάξεις τους δεν απέδωσαν τα
αναµενόµενα. Ο κρατισµός εκτόξευσε το κόστος χωρίς να διασφαλίσει την
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ο απόλυτος εκφιλελευθερισµός επίσης
δεν έδωσε λύσεις. Όπου εφαρµόστηκε, περιόρισε µεν το κόστος, αλλά οδήγησε
και σε απαράδεκτη διόγκωση των ανισοτήτων. Ο «τρίτος δρόµος», µε την
υιοθέτηση ορισµένων δηµοφιλών πλευρών του φιλελευθερισµού, µετατόπισε
το κέντρο βάρους του συστήµατος προς το ίδιο το άτοµο.

Το νέο πρότυπο κοινωνικής πολιτικής που αναζητούµε οφείλει να στηριχθεί
στα διαθέσιµα δεδοµένα. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της
ελληνικής κοινωνίας, αλλά και να συνυπολογίζει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Να
καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες, αλλά και να συντονίζεται µε το νέο
αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Στο επίκεντρό του βρίσκεται η αρχή ότι
αποστολή του κράτους είναι να προστατεύει τους πολίτες από τη µακρά
έκθεσή τους στους κινδύνους του κοινωνικού αποκλεισµού. Ο µακροχρόνιος
εγκλωβισµός µεγάλων µερίδων του πληθυσµού στην ανέχεια και την ανεργία
δηµιουργεί ένα διαρκή φαύλο κύκλο, αναπαράγοντας και οξύνοντας τα
προβλήµατα, τις ανισότητες, τους αποκλεισµούς. Αυτός ο φαύλος κύκλος
πρέπει να σπάσει (βλ. Γ.Στουρνάρα, Οικονοµική κρίση και κοινωνική
πολιτική,2011). Βασικές επιδιώξεις προς την κατεύθυνση αυτή αποτελούν
πολιτικές, που δηµιουργούν κοινωνικά δίκτυα, µε τα οποία θα µπορέσουµε να
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αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που δηµιουργεί η κρίση. Ενδεικτικά
αναφέρονται:

– Η δραστική µείωση των ποσοστών φτώχειας. Η αποτελεσµατικότητα των
εθνικών και κοινοτικών πόρων οφείλει να αυξηθεί µέσω της ευφυέστερης
χρήσης και διάθεσής τους. Πρώτα από όλα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον
Μάρτιο, ο Εθνικός κατάλογος δικαιουµένων επιδοµάτων από τον οποίο θα
προκύψουν οι πραγµατικώς έχοντες ανάγκη και θα τεθούν εκτός
συστήµατος όσοι το αποµυζούν παρανόµως. Από αυτή και µόνο την
ενέργεια θα προκύψουν οφέλη 250 εκατ. ευρώ.
– Η θεσµοθέτηση ενός ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος για το σύνολο
των πολιτών και ειδικά για τους συνταξιούχους. Ως προς αυτό, ωφέλιµη θα
ήταν η σχετική προσθήκη στα άρθρα 21§3 και 22§5 του Συντάγµατος.
– Η συµπερίληψη στον εργασιακό βίο των περιόδων αναπροσανατολισµού
και επανακατάρτισης του εργαζόµενου, δηλαδή των διαστηµάτων της
ενεργούς µετάβασης από τη µια θέση ή επάγγελµα στην άλλη.
– Η κατά προτεραιότητα προστασία του παιδιού. Η κοινωνική προστασία
ολόκληρης της οικογένειας, στο µέτρο που µε αυτήν διασφαλίζεται
πρωτίστως η προστασία του παιδιού, οφείλει επίσης να ενισχυθεί.
– Η ενθάρρυνση και προώθηση των συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτιικού
τοµέα στο χώρο της Υγείας.
– Η βελτίωση και επέκταση των νέο-ιδρυθέντων δικτύων για τους άστεγους
(π.χ. φιλοξενία τους σε εγκαταλελειµµένα ξενοδοχεία της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης), σε συνεργασία µε τους ΟΤΑ και την Εκκλησία της
Ελλάδας αποτελεί µείζονα προτεραιότητα.

Η µεταµόρφωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από
Υπουργείο Νοσοκοµείων, όπως ήταν έως πρόσφατα, σε υπουργείο αντάξιο του
τίτλου του, που θα εξοπλίζει την Πολιτεία µε ένα επιτελικό όργανο, το οποίο
θα µπορεί να αφοσιωθεί στη χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής δηµόσιας
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υγείας µε στόχο την πρόληψη και όχι απλώς τη θεραπεία, ακριβώς όπως
συµβαίνει στα προηγµένα κράτη.

Ειδικά στον τοµέα της υγείας, θα πρέπει να καταστήσουµε εκ νέου σαφές ότι
το αγαθό της υγείας είναι δηµόσιο. Ο υστερόβουλος περιορισµός του δηµόσιου
χαρακτήρα της υγείας στην πηγή της χρηµατοδότησής του, αλλοιώνει τη
φυσιογνωµία του προς όφελος των ποικίλων οµάδων πίεσης και συµφερόντων
που τελικά το ιδιοποιούνται. Αυτό µας έχει οδηγήσει διεθνώς στο να εξαρτάται
η παροχή του αγαθού από τις διαθέσεις των εµπλεκοµένων (βιοµηχανιών,
επαγγελµατιών υγείας) και όχι από τις ανάγκες των δικαιούχων, των πολιτών.
Η επανατοποθέτηση του δικαιούχου στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του
συστήµατος σηµαίνει και επανεκτίµηση του ρόλου των εµπλεκοµένων σε αυτό.
Οι υποδοµές της υγείας, της πρόνοιας, του κοινωνικού κράτους γενικά, δεν
υπάρχουν για να βρουν δουλειά κάποιοι, αλλά για να παρέχουν υπηρεσίες
στους πολίτες.

Αυτή τη στιγµή, η µεγαλύτερη πρόκληση στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα
και όλο τον ανεπτυγµένο κόσµο είναι η καταπολέµηση των µη µεταδιδόµενων
νοσηµάτων (της καρδιάς, του αναπνευστικού, του νευρολογικού συστήµατος,
του καρκίνου, του διαβήτη κ.λπ.) που σχετίζονται µε τον τρόπο ζωής µας, µε
τη διατροφή µας, τις συνήθειές µας, την άθληση. Η προώθηση και υιοθέτηση
προτύπων συµπεριφοράς και συνηθειών που θωρακίζουν ή τουλάχιστον δεν
εκθέτουν σε κίνδυνο τον ανθρώπινο οργανισµό βρίσκεται στον πυρήνα της
νέας αντίληψης για την πολιτική της υγείας. Οι ευηµερούσες κοινωνίες
οφείλουν να αντιµετωπίσουν τους κινδύνους στην υγεία του πληθυσµού που
απορρέουν από την ίδια την ευηµερία τους. Η Ελλάδα πρέπει να συντονίσει το
βηµατισµό της µε τα συµβαίνοντα στα λοιπά προηγµένα κράτη. Πρέπει να
περάσουµε από την πολιτική της περίθαλψης που έχει ως επίκεντρό της τη
νοσοκοµειακή µονάδα, σε µια πολιτική δηµόσιας υγείας βασιζόµενη σε µια
συνολική προσέγγιση της συλλογικής και ατοµικής συµπεριφοράς των
πολιτών. Η πρόληψη των νοσηµάτων που οφείλονται στην κακή διατροφή και
την ελλιπή σωµατική άσκηση οφείλει να αποτελέσει εθνικό στόχο. Η αρχή
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έγινε τον Σεπτέµβριο του 2011, µε την ίδρυση από τον Γ. Παπανδρέου της
ειδικής µονάδας διατροφής και άθλησης στο Υπουργείο Υγείας. Πρέπει να
επιµείνουµε αποφασιστικά και για πολλά χρόνια στις πολιτικές αυτές, που
αποτελούν σε όλα τα προηγµένα κράτη, τις µείζονες πολιτικές δηµόσιας
υγείας.

Στον τοµέα της πρόνοιας, το κεντρικό κράτος θα παραµείνει και µελλοντικά ο
βασικός πυλώνας της κοινωνικής προστασίας. Το δηµόσιο κοινωνικό δίκτυο
πρέπει να ενισχυθεί µε την ένταξη σε αυτό των ΟΤΑ, ώστε να επωµιστούν την
παροχή της πρωτοβάθµιας κοινωνικής φροντίδας. Οι υπηρεσίες των ΟΤΑ
πρέπει να ενταχθούν σε ένα δίκτυο δοµών κοινωνικής προστασίας, ενώ
ταυτόχρονα θα αναλαµβάνουν την πιστοποίηση και ένταξη στο σύστηµα
εκείνων των φορέων παροχής εναλλακτικών κοινωνικών υπηρεσιών που το
επιθυµούν, όπως είναι οι οργανώσεις της εκκλησίας ή οι ΜΚΟ. Μέσω της
επίσηµης ένταξης και πιστοποίησής τους, οι φορείς αυτοί θα αποκτούν
πρόσβαση

υπό

συγκεκριµένους

και

αυστηρούς

όρους

σε

κρατικά

χρηµατοδοτικά προγράµµατα. (βλ. π.χ. το προαναφερθέν πρόγραµµα για τους
αστέγους ή τα προγράµµατα σίτισης).

Το νέο προνοιακό παράδειγµα έχει ως προτεραιότητά του τον αγώνα κατά της
ανέχειας των παιδιών και των οικογενειών τους, την προστασία της υγείας τους
και την προστασία της εργασίας των γονέων, την προστασία των αστέγων κ.λπ.
Μολονότι είναι γνωστό ότι καθοριστικά για την πορεία ενός ανθρώπου είναι τα
πρώτα στάδια της ζωής του και ότι ένα περιβάλλον στέρησης και αστάθειας
υπονοµεύει, πολλές φορές αθεράπευτα, τις µελλοντικές του προοπτικές, η
ασκούµενη σήµερα κοινωνική πολιτική δεν καλύπτει επαρκώς τις σχετικές
ανάγκες. Αντιθέτως, υπό συνθήκες γενικής εργασιακής απορρύθµισης, οι
οµάδες που υφίστανται τις πιο οδυνηρές συνέπειες είναι οι εργαζόµενες
µητέρες και τα παιδιά τους. Για αυτές τις οµάδες, ίσες ευκαιρίες σηµαίνει κατ’
επέκταση µεγαλύτερες επενδύσεις στην παιδεία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη
διά βίου εκπαίδευση. Και προϋποθέτει την οικοδόµηση ενός κοινωνικού
περιβάλλοντος υποστηρικτικού για το παιδί και την οικογένειά του.
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Στην παρούσα συγκυρία, το µεγαλύτερο ίσως πρόβληµα της χώρας είναι η
διαχείριση των προσδοκιών των πολιτών. Πλατιά κοινωνικά στρώµατα
πλήττονται από την κρίση, την ανεργία, τις µισθολογικές περικοπές και τα
φορολογικά µέτρα. Οι άνεργοι προσεγγίζουν το 20%, όπως είχαµε εγκαίρως
προειδοποιήσει τον Ιανουάριο του 2010. Εδώ πρέπει να προσεχθεί το εξής: η
επισήµανση µου αυτή, δεν έγινε στο πλαίσιο µιας δηµόσιας φλυαρίας, αλλά
στα θεσµοποιηµένα όργανα του κράτους που συµµετέχω και ενόψει λήψης
αποφάσεων. Εν προκειµένω, ενηµέρωσα επ’ αυτών την εθνική αντιπροσωπεία
και τοποθετήθηκα ως µέλος του Υπουργικού Συµβουλίου, ενόψει της
απόφασης για το πρόγραµµα σταθεροποίησης του 2010, όπου προβλεπόταν
ανεργία κάτω του 10%, ενώ αυτή ήδη κάλπαζε!!! Η µεσαία τάξη δεν έχει
πλέον την πολυτέλεια, όπως παλαιότερα, να καταφεύγει στις υπηρεσίες
εκπαίδευσης και υγείας του ιδιωτικού τοµέα. ∆ιεκδικεί λοιπόν το µερίδιό της
στα δηµόσια αγαθά, τα οποία µέχρι τώρα χρηµατοδοτούσε µε τους φόρους που
κατέβαλε, αλλά η ίδια δεν απολάµβανε. Χωρίς τον ριζικό µετασχηµατισµό του
κράτους, χωρίς την εκ νέου εστίαση των προσπαθειών µας στον σκληρό
πυρήνα του, τις επιτελικές, εποπτικές και κοινωνικές λειτουργίες του, ο
κίνδυνος της κατάρρευσης, όπως είδαµε, είναι άµεσος. Έργο µας είναι να
σχεδιάσουµε αυτόν το µετασχηµατισµό τώρα, µε µέθοδο και επιµονή. Η
εµπειρία που συσσωρεύτηκε από τα κρίσιµα 2 ½ χρόνια αποτελεί εφαλτήριο
για να πραγµατοποιήσουµε

το µεγάλο άλµα. Η επανεξέταση και ο

ανασχεδιασµός των υφιστάµενων δαπανών για το κοινωνικό κράτος θα µας
επιτρέψει µεταξύ άλλων να προωθήσουµε:
– Τον περαιτέρω εξορθολογισµό των οικογενειακών επιδοµάτων.
– Την προστασία της κατοικίας.
– Την προώθηση των εναλλακτικών µορφών επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
– Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΟΑΕ∆.
– Τη φροντίδα των ευάλωτων ηλικιακών οµάδων (παιδιών και ηλικιωµένων).
–Τη

δραστικότερη

Αλληλεγγύης.

παρέµβαση

του

Εθνικού

Κέντρου

Κοινωνικής
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Ιδίως τα πιεζόµενα από την κρίση µεσαία στρώµατα πρέπει να υποστηριχθούν
κατά τρόπο άµεσο και αποτελεσµατικό. Αυτά θα αποτελέσουν άλλωστε την
προωθητική δύναµη της Νέας Ελληνικής Ανόρθωσης. Εάν κινηθούµε µε
ταχύτητα προς αυτήν την κατεύθυνση, θα αποτρέψουµε τη µετατροπή της
οικονοµικής κρίσης σε βαθειά και µακροχρόνια κοινωνική κρίση. Αν φανούµε
τολµηροί και αταλάντευτοι στις αποφάσεις µας, µπορούµε να µετατρέψουµε
την κρίση σε ευκαιρία. Είναι ζήτηµα πίστης στην ανάγκη δηµιουργίας
προστατευτικών κοινωνικών δικτύων και αποτελεσµατικότητας στη διοικητική
δράση.
Τέλος, µια ακόµα επισήµανση, για την οποία έχει ήδη γίνει αναφορά στο
κείµενο αυτό: εδώ και πολλά χρόνια το Υπουργείο Υγείας έπρεπε να εποπτεύει
όλες τις υπηρεσίες υγείας, δηλαδή και τους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών
ταµείων. Ο γράφων είχε υποστηρίξει στον προηγούµενο, αλλά και στον νυν,
Πρωθυπουργό την ανάγκη αυτής της διαρθρωτικής αλλαγής. Κι ακόµη, υπό
αυτή τη διευρυµένη εποπτεία να τεθούν και οι κλάδοι υγείας όλων των
ασφαλιστικών ταµείων που δεν εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ µε την άµεση
ένταξή τους. Εδώ την άρνηση εκδήλωνε ο κορπορατισµός! Τελικώς, οι
αναγκαίες αυτές αλλαγές έγιναν τµήµα του νέου προγράµµατος µε παρέµβαση
του γράφοντος και θα νοµοθετηθούν αµέσως, τώρα, τον Φεβρουάριο του 2012.
Ταυτοχρόνως, οι υπηρεσίες πρόνοιας, εκτός των θεµάτων της ψυχικής υγείας,
θα µεταφερθούν στο Υπουργείο Εργασίας, όπου ο σχεδιασµός θα µπορεί να
επιτευχθεί ευκολότερα, αφού το Υπουργείο αυτό, εποπτεύοντας τις πολιτικές
ως προς την εργασία, την ανεργία, τη σύνταξη, την αναπηρία, θα εποπτεύσει
και τους τοµείς των κοινωνικών δικτύων και της πρόνοιας. ∆υστυχώς, έπρεπε
να φθάσει η χώρα στα όρια της πτώχευσης για να κάνει τα αυτονόητα και τα
στοιχειώδη.
Πολλά από όσα αναφέρθηκαν για τη συνάντηση κράτους και οικονοµίας,
δηλαδή για την ανάπτυξη, καθώς και για τον εξορθολογισµό και την
στοχευµένη λειτουργία του κοινωνικού κράτους σε συνθήκες κρίσης,
συµπεριλαµβάνονται στο δεύτερο πρόγραµµα. Η παρούσα κυβέρνηση, καθώς
και η επόµενη πρέπει να «τρέξουν» την εφαρµογή τους, ορισµένες φορές
ακόµη και πιο γρήγορα από τα συµφωνηθέντα χρονοδιαγράµµατα. Και µέσα

73

από αυτή τη γρήγορη και αποτελεσµατική δράση, οι πολίτες θα αντιληφθούν
ότι κάτι αλλάζει προς το καλύτερο και ότι τα χρονοδιαγράµµατα των
κυβερνήσεων ταυτίζονται απολύτως µε τα δικά τους. Μόνο έτσι, θα
αποκατασταθεί, όχι η ρωγµή αλλά το ρήγµα, ανάµεσα στις σχέσεις της
πολιτικής και των πολιτικών µε την κοινωνία. Μόνο έτσι, οι πολίτες θα
αποκτήσουν κοινά διακυβεύµατα µε τους πολιτικούς και το πολιτικό σύστηµα.
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∆. ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Η πατρίδα δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει άλλο χρόνο. Είµαστε σε κρίση, οι
πολίτες αγωνιούν για την Ανόρθωση της χώρας. Μέσα σ’ αυτήν, θέλουν να
δουν τη δική τους επαναφορά σε µια ασφαλή ζωή, στην ευηµερία και στην
αξιοπιστία. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες αισθάνονται ως υπερεπείγουσα την
ανάγκη να ανακτήσουν το καλό τους όνοµα στην Ευρώπη και τον κόσµο. Για
όλα αυτά οι πολίτες της Ελλάδας θέλουν να δουν να δίνονται και να
κερδίζονται οι µάχες εδώ και τώρα.

Η Νέα Ελληνική Ανόρθωση προϋποθέτει τη στήριξη του λαού, των πολιτών,
ατοµικά και συλλογικά. Η στήριξη αυτή υπάρχει. Οι πολίτες, στα χρόνια αυτά
της κρίσης, έδειξαν δυναµικό χαρακτήρα και βούληση να βοηθήσουν την
πατρίδα µας και τους εαυτούς τους. Η Νέα Ελληνική Ανόρθωση, όµως,
προϋποθέτει και ριζοσπάστες, θεληµατίες πολιτικούς και αντίστοιχα κόµµατα
και οργανώσεις. Χρειαζόµαστε δύναµη, ριζοσπαστισµό, ηρωισµό στην
εφαρµογή του σχεδίου για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Χρειαζόµαστε
την

εγκαθίδρυση

αποτελεσµατικών

θεσµών

κοινωνικής

δικαιοσύνης.

Χρειαζόµαστε ένα ανθεκτικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
πρέπει να προσφέρει στον τόπο αυτή την υπηρεσία µε τη µετατροπή του σε ένα
δυναµικό,

ευρωπαϊκό,

µεταρρυθµιστικό,

σοσιαλδηµοκρατικό

Κίνηµα,

ενσωµατώνοντας όλες τις υγιείς δυνάµεις της ελληνικής κοινωνίας και της
νεολαίας µας. Οι πελατειακές πολιτικές σχέσεις, ο παρασιτισµός, ο
κορπορατισµός, ο νεποτισµός, που κυριαρχούν επί δεκαετίες, πρέπει αµέσως
να περάσουν στο χθες. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως Κίνηµα λαού και νεολαίας, θα
στηριχθεί έτσι στις πιο υγιείς δυνάµεις του τόπου, στους πολίτες που θα
ανασκουµπωθούν και θα παλέψουν για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονοµίας, εξορθολογισµό της δηµόσιας διοίκησης και της
δικαιοσύνης, αξιοκρατία, αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη, µέσα σε
συνθήκες πραγµατικής ∆ηµοκρατίας. Η Γ΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία θα
παραχωρήσει τη θέση της, αποχωρώντας µαζί µε την οικονοµική κρίση, σε µια
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Νέα Ελλάδα, ακµαία κι αξιόπιστη, θεµελιωµένη σε ένα νέο Σύνταγµα. Ο
αγώνας γι’αυτήν την κατάκτηση θα είναι µακρύς και δύσκολος, αλλά θα τον
κερδίσουµε.

Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δείξαµε, µέσα στη δίνη της πιο δύσκολης
οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης µετά τον εµφύλιο, πως
µπορούµε να σταθούµε όρθιοι, πως δεν θα γονατίσουµε. Πολιτικά θα κάνουµε
τις απαραίτητες ριζοσπαστικές αλλαγές. Θα εγκαταλείψουµε τα κόµµατα που
κρύβονταν πίσω από τις κυβερνήσεις, που συνήθιζαν να µοιράζουν
µετεκλογικά λάφυρα, που µετέτρεπαν τα στελέχη της νεολαίας σε πιστά
αντίγραφα του χειρότερου εαυτού τους. Θα µεταµορφώσουµε τα κόµµατα και
τις οργανώσεις τους στις πρωτοπορίες του αγώνα για τη Νέα Ελληνική
Ανόρθωση. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κάνει σήµερα, πρώτο από όλους, αυτή την αρχή. Οι
πολίτες θα γυρίσουν την πλάτη στη γραφειοκρατία της πολιτικής, της
διοίκησης, της δικαιοσύνης. Αέρας αλλαγής θα πνεύσει παντού.

Η Ε.Ε. και η ευρωζώνη αποτελούν εθνική στρατηγική. Η πατρίδα θα
πολλαπλασιάσει τις δυνάµεις της στο κοινό ευρωπαϊκό σπίτι. Θα µετέχει σε
όλους τους ευρωπαϊκούς αγώνες, θα ανήκει και πάλι στον κεντρικό ευρωπαϊκό
συσχετισµό, θα κάθεται και πάλι µε αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια στο κοινό
τραπέζι των µεγάλων ευρωπαϊκών αποφάσεων. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα αποτελέσει,
ως πολιτικό Κίνηµα, την πραγµατική εµπροσθοφυλακή της πατρίδας στην
ευρωπαϊκή της πορεία, θα εξελιχθεί σε παράγοντα ευρωπαϊκής σταθερότητας,
θα παλεύει εναντίον του ευρωσκεπτικισµού, του δήθεν κοσµοπολιτισµού των
διεθνών σχέσεων, αλλά και εναντίον της προσπάθειας που σήµερα εξωθεσµικά
συντελείται, να αλλάξει χαρακτήρα η Ευρώπη, υποτασσόµενη στις πιο
σκληρές µονεταριστικές πολιτικές. Είµαστε Έλληνες στην Ενωµένη Ευρώπη.

Μέσα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, µε τη δύναµη µιας χώρας-µέλους της
ευρωζώνης, θα δίνουµε όλες τις µάχες για τα συµφέροντα της πατρίδας και του
έθνους µας, θα παλεύουµε για τη δίκαιη λύση του Κυπριακού, θα
αντιµετωπίζουµε αποφασιστικά, όποιον επιβουλεύεται τα συµφέροντά µας. Το
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ΠΑ.ΣΟ.Κ. παλεύει για ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές στο κράτος και στην
οικονοµία. ∆ιαµορφώνει, εδώ και τώρα, νέες συνθήκες στη συνάντηση
κράτους και οικονοµίας. Παλεύει για το ριζοσπαστικό µετασχηµατισµό του
κράτους, στηριζόµενο στις πιο υγιείς δυνάµεις της δηµοσιοϋπαλληλίας, τους
νέους, τους προσοντούχους, τους πατριώτες δηµοσίους υπαλλήλους, που
σήµερα περιθωριοποιούνται από τους γραφειοκράτες. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στηρίζει
την

επιχειρηµατικότητα.

Αγωνίζεται

κατά

των

µονοπωλίων,

που

διαµορφώνουν, ακόµη και εν µέσω κρίσης, τιµές προϊόντων πολύ πάνω από τις
δυνατότητες και τους κανόνες της αγοράς. Παλεύει για την ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα, ως προϋποθέσεις και εφαλτήρια της Νέας Ελληνικής
Ανόρθωσης.

Το

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

παλεύει

για

µια

ισορροπηµένη

αντιµετώπιση

της

µετανάστευσης. Μεριµνά για τους εργαζόµενους που προέρχονται από τρίτες
χώρες και νοµιµοποιούν την παρουσία τους στην πατρίδα µας. Είµαστε
αντίθετοι σε κάθε µορφή ξενοφοβίας και ρατσισµού. Όλα αυτά για εµάς
αποτελούν θέσεις αρχής. Ταυτοχρόνως, όµως, γνωρίζουµε πως δεν υπάρχει
κράτος στον πλανήτη δίχως πρωτεύουσα. ∆εν µπορούµε να ανεχθούµε το
γκέτο στο κέντρο της Αθήνας. ∆εν µπορούµε να αποδεχτούµε την Ελλάδα σαν
ξέφραγο αµπέλι. Μπορούµε να διακρίνουµε την αποδοχή και την κατανόηση
του «άλλου», από την παράλυση του κοινωνικού ιστού, την γκετοποίηση και
την εγκληµατικότητα. Η Ελλάδα είναι είσοδος στην Ε.Ε. Η είσοδος όµως αυτή
πρέπει να αποκτήσει επιτέλους και µία πόρτα, την οποία για να την ανοίξει ο
οποιοσδήποτε πρέπει πρώτα να την κτυπήσει.

Οι µάχες αυτές θα δοθούν σήµερα. Κανείς δεν δικαιούται να µιλά για το αύριο,
αν δεν λέει τί ακριβώς θα κάνει σήµερα. Οι φλύαροι, οι αδέξιοι και οι
συστηµατικώς ψευδόµενοι δηµαγωγοί θολώνουν τα νερά, συσκοτίζουν το
τοπίο, εµποδίζουν την πατρίδα να ξεφύγει από τη δίνη της κρίσης. Το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. καταγγέλει τη δηµαγωγία και το λαϊκισµό, κάνοντας την πιο
οδυνηρή αυτοκριτική για τα δικά του λάθη.
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Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως δυναµικό, ευρωπαϊκό, µεταρρυθµιστικό, σοσιαλδηµοκρατικό
Κίνηµα στηρίζει τις προσπάθειές του στο λαό, στη νεολαία, στις κοινωνικές
δυνάµεις ενηµερώνοντάς τους για τα πραγµατικά προβλήµατα, τις δυσκολίες,
τις επιτυχίες, αλλά και τις αποτυχίες. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στηρίζεται στο λαό και τη
νεολαία και δεν τους φοβάται. Μιλά τη γλώσσα της αλήθειας κι όχι της
µικροκοµµατικής δηµαγωγίας. Κι όπως πρέπει να κάνει αυτοκριτική για τα
λάθη του ως κυβερνώντος ή αντιπολιτευόµενου κόµµατος ή να στηλιτεύει
φαινόµενα ευδαιµονισµού των πολιτών κι αδιαφορίας για τα δηµόσια αγαθά,
τόσο πρέπει να αντικρούει τις ψευδείς κι ανυπόστατες θεωρίες για δήθεν
εγγενείς αδυναµίες του ελληνικού λαού, που δεν θέλει τάχα να εργάζεται
σκληρά κ.ο.κ. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν αποδείξει πως δίνουν
ολόπλευρα τις µάχες της επαγγελµατικής και κοινωνικής ζωής, κι αν κράτος
και πολίτες υποτιµήσαµε τις αρνητικές συνέπειες του δανεισµού, κανείς δεν
δικαιούται να παραβλέπει πως ένα µεγάλο µέρος των δανείων απορροφήθηκε
και εξακολουθεί να απορροφάται από τα εξοπλιστικά προγράµµατα της χώρας,
στα οποία µας οδηγούσαν οι συχνά υποδαυλιζόµενες έριδες µε την Τουρκία,
καθώς και από τις εισαγωγές. Κανείς δεν δικαιούται να προσποιείται πως
αγνοεί τις αλήθειες αυτές.

Η Ελλάδα, η πατρίδα µας µπορεί. Τουρισµός, ναυτιλία, εκσυγχρονισµένη
γεωργία, βιοµηχανία τροφίµων, ενέργεια, νέοι δυναµικοί κλάδοι, εµπόριο
αποτελούν για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες διαρκείς και µόνιµες πηγές
πλούτου, ανάπτυξης, ευηµερίας. Για να κατακτήσουµε αυτά τα αγαθά πρέπει
να νικήσουµε στη µάχη εναντίον του οικονοµικού παρασιτισµού, της
πολιτικής, της διοικητικής και της δικαστικής γραφειοκρατίας. Και
ταυτοχρόνως, πρέπει να αναπτύξουµε σε δίκαιη και ορθολογική βάση, το
δίκτυο προστασίας για τους συµπολίτες µας, που έχουν ανάγκη την µέριµνα
του κράτους. Οι δύο Ελλάδες, της προόδου και της συντήρησης, που
αντιπαλεύουν από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, πρέπει να δώσουν τη
θέση τους στην Ελλάδα, την πατρίδα µας, το λίκνο του ευρωπαϊκού
πολιτισµού, τη χώρα της προκοπής, της ευηµερίας, της αξιοκρατίας και της
αλληλεγγύης.

