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Όταν στα µέσα Σεπτεµβρίου µου προτάθηκε από το ΙΕΝΕ να είµαι οµιλητής 

στην εκδήλωση αυτή, είχα εκτιµήσει ότι το οικονοµικό τοπίο θα ήταν πιο 

τεταµένο, αλλά όχι και ότι σήµερα θα είχαµε φτάσει στο χειρότερο σηµείο της 

κρίσης και επιπλέον σε συνδυασµό µε µια ευρύτερη ευρωπαϊκή κρίση. Στη 

φάση που περνάµε, θυµάµαι τη φράση του πρωθυπουργού Ανδρέα 

Παπανδρέου τον ∆εκέµβριο 1993 στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό: «ή το 

έθνος θα τιθασεύσει το χρέος ή το χρέος θα φάει το έθνος». Μόλις πριν δυο 

εβδοµάδες, θεωρούσα ότι  η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είχε δοθεί 

αµετάκλητα: Το χρέος έτρωγε το έθνος. Σήµερα, διαφαίνεται πάλι µια θετική 

προοπτική και ελπίδα. Μια απολύτως τελευταία ελπίδα. Το έδειξαν οι 

αντιδράσεις σύσσωµης της κοινωνίας τις τελευταίες δυο εβδοµάδες, όταν 

αντιµέτωποι όλοι µε το αµείλικτο δίληµµα αν θα πάρουν την ευθύνη της 

κατάρρευσης µε κοινωνικά ανεύθυνες και εθνικά καταστροφικές δράσεις, 

έκαναν πίσω. Όταν σιωπηρά, αλλά εµφατικά, η κοινωνία στήριξε την επιλογή 

κυβέρνησης υπό τον Λουκά Παπαδήµο.  

 

Η κατάσταση που βρισκόµαστε έχει αναλυθεί εκτενέστατα, είναι γνωστή σε 

όλες της τις λεπτοµέρειες. Επιπλέον, ως διαδικασία είχε γίνει αποδεκτή, γιατί, 

αν δεν είχε γίνει, δεν θα είχαµε φθάσει εδώ που είµαστε. Μπορώ να 

υποστηρίξω, ότι σήµερα βρισκόµαστε σε ένα σηµείο που πρέπει να ξεκινήσει 

η αντίστροφη µέτρηση; Μπορώ να υποστηρίξω, ότι βρισκόµαστε σε ένα 

σηµείο, στο οποίο πρέπει να αναλάβουµε όλοι τις ευθύνες µας και να 

αρχίσουµε να ανεβαίνουµε αντί να κατεβαίνουµε; Όπως βλέπετε, εκφράζοµαι 

µε ερωτηµατικό, γιατί απλούστατα δεν είµαι σίγουρος για την απάντηση. ∆εν 

είµαι σίγουρος, γιατί αν µπορούµε πράγµατι να απαντήσουµε σήµερα θετικά, 

θα µπορούσαµε να το είχαµε πει και νωρίτερα, και για να µην το είχαµε πει 

νωρίτερα, φαίνεται ότι για κάποιους λόγους είµαστε µία κοινωνία χαµένων 

ευκαιριών. Και φυσικά, δεν αναφέροµαι σε ατοµικό αλλά σε συλλογικό 

επίπεδο. ∆εν ευθύνονται όλοι και µε ισότιµο τρόπο για την πορεία αυτή. ∆εν 

έχουν την ίδια ευθύνη οι πολίτες και το πολιτικό σύστηµα. Όµως, συλλογικά 

φτάσαµε στη σηµερινή πραγµατικότητα, και γι’ αυτό συλλογικά µόνο θα 

µπορέσουµε να την ξεπεράσουµε. Παρ’ όλες τις εξαιρετικά δυσµενείς 

συνθήκες, η προσωπική µου απάντηση στο ερώτηµα αν µπορούµε να 



3 

 

περάσουµε σε ανοδική τροχιά, είναι θετική. Ναι µπορούµε, αλλά µε 

δυσκολίες, µε αναζήτηση νέων επιλογών, µε υποµονή και σκληρή δουλειά.  

 
Τα κεντρικά ερωτήµατα που όλοι καλούµαστε να απαντήσουµε είναι τί πρέπει 

να κάνουµε, τί µπορούµε να κάνουµε, τί θέλουµε να κάνουµε, -πρωτίστως 

συνολικά, ως εθνικό σύστηµα, αλλά και ως άτοµα, ως παραγωγικά κύτταρα ή 

οργανωµένοι συλλογικοί φορείς, και φυσικά ως κυβέρνηση. Το τι πρέπει να 

κάνουµε, το τι µπορούµε να κάνουµε και το τι θέλουµε να κάνουµε είναι τρία 

διαφορετικά ζητήµατα. Το λέω αυτό, γιατί ζούµε σε έναν εκρηκτικό 

βολονταρισµό, που παίρνει µια µορφή υπερφίαλου και παραπλανητικού 

βερµπαλισµού, ο οποίος αφού καλλιεργήθηκε για µακρύτατο χρόνο και αφού 

οδήγησε τη χώρα στην κρίση, εξακολουθεί να νοµίζει, ότι ακόµα και σήµερα η 

κρίση µπορεί να ξεπεραστεί µε τους ίδιους τρόπους, τις ίδιες ιδεοληψίες και 

αντιλήψεις που οδήγησαν στην κρίση.  

 

Θεωρώ, ότι µέσα στην κοινωνία µας έχουν ιδεολογικοποιηθεί 

αυτοκαταστροφικές εµµονές. Ότι έχει ιδεολογικοποιηθεί –ώστε να 

νοµιµοποιείται στα µάτια κοινωνικών τµηµάτων- ένα ολόκληρο πλέγµα 

πολιτικών, οι οποίες δήθεν ωφελούν ευρύτατα στρώµατα, ενώ κατ’ 

επανάληψη οι επιλογές αυτές έχουν στραφεί εναντίον του απλού κόσµου και 

της χώρας, δηµιουργώντας έναν όλο και σκληρότερο λογαριασµό, τον οποίο ο 

κόσµος αυτός κάποια στιγµή πληρώνει σκληρά. Αρκεί να αναφέρω µια λέξη: 

ασφαλιστικό. Επιπλέον, σήµερα, αντί να δίνουµε µάχες για ένα στρατηγικό 

σχέδιο εξόδου από τη χειρότερη στιγµή των τελευταίων πολλών δεκαετιών, 

υπάρχουν φωνές που µας οδηγούν 1300 χρόνια πίσω, επαναλαµβάνοντας τον 

βυζαντινό διχασµό µε το µανδύα του µνηµονοµάχου και του µνηµονολάγνου. 

Είµαστε στ’ αλήθεια µια περίεργη κοινωνία, που διατηρεί περίεργες 

παραδόσεις, που θεωρούµε ότι συµβολίζουν και εθνική υπερηφάνεια.  

 

Για δεκαετίες πορευτήκαµε µια εύκολη και ανέµελη ζωή, όπου, µε εξαίρεση 

κάποιων φωνών, οικοδοµούσαµε το βιοτικό µας επίπεδο µεταθέτοντας το 

λογαριασµό στο µέλλον. Έναν λογαριασµό που τον πληρώνουµε σήµερα 

σωρευτικά. Στην ουσία, µε απίστευτη απληστία, -θα χρησιµοποιήσω τον 

αγγλικό όρο greed- αρπάζαµε από το µέλλον ό,τι µπορούσαµε προκειµένου να 
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χαρούµε ένα καλύτερο σήµερα, για να έχουµε την ψευδαίσθηση, ότι ήµασταν 

έξυπνοι, ικανοί, παραγωγικοί. Ήµασταν όλα απ’ αυτά, σίγουρα, απλώς όχι 

όσο νοµίζαµε. Την απληστία αυτή την ασκούσαµε σε βάρος των νέων, των 

µελλοντικών γενεών, ξεχνώντας ότι σήµερα ο µέσος όρος προσδόκιµου βίου 

είναι σχεδόν 80 χρόνια, και µαζί µε τους νέους, τα παιδιά και τα εγγόνια µας, 

θα είµαστε κι εµείς αυτοί που θα πλήρωναν το λογαριασµό.  

 

Φερθήκαµε µε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό απληστίας απ’ ότι οι άπληστες 

αγορές που καταγγέλλοντας µε πάθος. Καταγγέλλουµε τις αγορές, αλλά 

θέλουµε να ακολουθήσουµε τα χνάρια της απληστίας τους. Καταγγέλλουµε το 

παγκοσµιοποιηµένο τραπεζικό σύστηµα και την ίδια στιγµή προτείνουµε νέες 

επεκτατικές πολιτικές, που οδηγούν σε ακόµα µεγαλύτερη εξάρτηση από 

αυτό, πιστεύοντας ότι έτσι θα παράγουµε ανάπτυξη, µια λέξη που έχει 

κακοποιηθεί στο έπακρο. Στην ουσία φερθήκαµε ακόµα χειρότερα, ακόµα πιο 

παράλογα και άπληστα, από τις αγορές. Γιατί µεταξύ αγορών και επιλογών 

µας υπάρχει µια θεµελιακή διαφορά: ότι ενώ οι αγορές µέσα από την 

απληστία βγαίνουν κερδισµένες, εµείς µέσα από την απληστία βγαίνουµε 

χαµένοι.  

 

Σε όσα χρόνια πάει η µνήµη µου πίσω, δεν θυµάµαι ούτε µια χρονιά, που στη 

συζήτηση του προϋπολογισµού πολιτικές δυνάµεις, κοινωνικές οργανώσεις 

και πολλοί άλλοι, να µην καταγγέλλουν την εκάστοτε κυβέρνηση γιατί δεν 

κάνει περισσότερες δαπάνες για τη λειτουργία του κράτους, για την 

ανάπτυξη, για κοινωνικούς στόχους. Με άλλα λόγια, γιατί δεν χρεωνόταν και 

άλλο, γιατί δεν οδηγούσε ακόµα πιο γρήγορα στο σηµείο που φτάσαµε. Το 

κυρίαρχο κλισέ ήταν ότι ο προϋπολογισµός ήταν αντικοινωνικός και 

αντιαναπτυξιακός. Ότι κάθε φορά πηγαίναµε στο µεσαίωνα. Ευτυχώς αυτό 

δεν συνέβη.  

 

Όποια απάντηση και να δώσουµε στα ερωτήµατα που ανέφερα -τι πρέπει, τι 

µπορούµε και τι θέλουµε να κάνουµε-, προϋποθέτει ότι θα έχουµε απαντήσει 

µε πολύ ξεκάθαρο τρόπο πού θέλουµε να πάµε µε αυτό που θα κάνουµε. Αν 

δεν έχουµε στόχους, δεν έχει νόηµα να αναζητούµε τι θα κάνουµε. Το δεύτερο 

έπεται του πρώτου. Το γεγονός ότι είµαστε για 3η χρονιά σε µια βαθιά κρίση 
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µέσα στην οποία αντί να δίνουµε µάχες για να οικοδοµήσουµε νέες 

προοπτικές, δίναµε µάχες που µας κρατούν σταθερά µακριά από µια θετική 

προοπτική, δείχνει, ότι δεν έχουµε ξεκαθαρίσει, ούτε τι πρέπει, ούτε τι 

µπορούµε, ούτε τι θέλουµε να κάνουµε. Ίσως γιατί κοιτάµε πίσω, προς αυτά 

που τα χρόνια που πέρασαν τα αποκτήσαµε µε εύκολους τρόπους, αγνοήσαµε 

όµως παντελώς την αξία που είχαν, ενώ στη συνέχεια αρνηθήκαµε να 

κατανοήσουµε ακόµα και πως θα τα διατηρήσουµε. Έτσι, αρκετά απ’ αυτά 

χάθηκαν.  

 

Σήµερα είναι µια στιγµή που πολλά πρέπει να τα σκεφτούµε ξανά από την 

αρχή. Να δούµε πώς θα ανοικοδοµήσουµε ένα ανθεκτικό παραγωγικό 

σύστηµα, πιο υγιείς κοινωνικές σχέσεις, βιώσιµες οικονοµικές δοµές, και ένα 

µοντέλο διακυβέρνησης που θα βρίσκεται σε ρήξη µε το µοντέλο που µας 

έφερε εδώ. Γνωρίζουµε ότι θα περάσουµε πολύ δύσκολες φάσεις. 

Βρισκόµαστε σε µια φάση, όπου αν δεν αλλάξουµε θέση, και αν από θεατές 

δεν γίνουµε ενεργοί µαχητές -ο καθένας όπου µπορεί- θα επιδεινώσουµε την 

κατάστασή µας. Όπως ανέφερα, η έξοδος από την κρίση δεν είναι ζήτηµα 

ούτε µόνο της κυβέρνησης, ούτε µόνο της κοινωνίας, ούτε µόνο του 

παραγωγικού κόσµου, που εκπροσωπείται στην αίθουσα αυτή. Είναι θέµα 

συλλογικό.  

 

Επιστρέφω στο κεντρικό ερώτηµα: Πού βρισκόµαστε, πού θέλουµε να πάµε 

και πώς; 

 

Γύρω από τα ερωτήµατα αυτά θα επισηµάνω έξη ζητήµατα: 

 

Πρώτον, πρέπει να αποκαταστήσουµε τις µακροοικονοµικές ισορροπίες στην 

οικονοµία µας, καθώς αυτές είναι η κεντρική προϋπόθεση για να ενισχύσουµε 

το παραγωγικό µας σύστηµα, που έχει σηµαντικές αδυναµίες και επιπλέον 

έχει κλονιστεί επικίνδυνα. Είναι επίσης κεντρική προϋπόθεση για να 

στηριχθούµε από την Ευρώπη και να µείνουµε στην ευρωζώνη και την Ε.Ε. 

Η υλοποίηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της 26/27 Οκτωβρίου 

και οι πολιτικές µε τις οποίες θα υλοποιηθούν οι στόχοι που τίθενται, 

αποτελούν σήµερα κρίσιµη παράµετρο. Η αποφασιστικότητά µας να 
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κινηθούµε προς την κατεύθυνση αυτή θα κρίνει τη στήριξη που µας παρέχει 

το ευρωπαϊκό σύστηµα. Η ταχύτητα µε την οποία θα κινηθούµε έχει τεράστια 

σηµασία εν όψει της κρίσης της ευρωζώνης, η οποία αγγίζει όλο και 

περισσότερες χώρες.  

 

∆εύτερον, σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιµη φάση, πρέπει να διασφαλίσουµε 

την ευρωπαϊκή µας ταυτότητα. Όχι για κάποιους λόγους µεταφυσικούς, αλλά 

γιατί η έννοια της ευρωπαϊκής ταυτότητας περιέχει τις κεντρικές αξίες της 

κοινωνικής δηµοκρατίας και της κοινωνικής ισορροπίας, της οικονοµικής 

ανάπτυξης, της ποιότητας ζωής, της σταθερότητας. Επιπλέον, τα πιο κεντρικά 

εθνικά µας συµφέροντα εξαρτώνται άµεσα από την συµµετοχή µας στο 

ευρωπαϊκό σύστηµα. Βλέπουµε βεβαίως σήµερα την κρίση που απλώνεται 

συνεχώς και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Βλέπουµε και τους κινδύνους που 

µια τέτοια εξέλιξη µπορεί να έχει για όλους. Πιστεύω, ότι βρισκόµαστε σε µια 

µεταβατική φάση της Ευρώπης, από την οποία ή θα προκύψουν νέες µορφές 

συνεργασίας και διακυβέρνησης, ή η κρίση θα παραµένει, µε όλες τις 

αρνητικές συνέπειες. Η ευρωζώνη βιώνει ό,τι και εµείς: κατανοεί, ότι δεν είναι 

σταθερό και βιώσιµο το µεγάλο σχέδιο του ενιαίου νοµίσµατος, χωρίς 

σοβαρές αλλαγές σε συµπεριφορές, θεσµούς, κανόνες πειθαρχίας και 

συνολικό σχέδιο και συντονισµό.  

 

Τρίτη επισήµανσή µου, έχει να κάνει µε την αποδυνάµωση της χώρας, που την 

βιώνουµε σε διάφορα επίπεδα. Χώρες που µπορούν να πορευτούν µε σχετική 

αυτονοµία, είναι χώρες που έχουν οικονοµική δύναµη, παραγωγική δύναµη, 

συλλογική βούληση για ισχυρή οικονοµία και κοινωνία. Όλοι θέλουµε να 

αισθανόµαστε τη χώρα µας εθνικά ισχυρή και να είµαστε υπερήφανοι γι’ 

αυτήν. Όµως δεν φαίνεται να ακολουθούµε το µονοπάτι που οδηγεί στο 

αποτέλεσµα αυτό. Αντί για επενδύσεις, δουλειά, αυτοπειθαρχία, συνοχή, 

ταυτίσαµε την εθνική δύναµη µε αυξηµένη σπατάλη, δανεισµό και 

χαλαρότητα. Κρύβαµε όλο και περισσότερα προβλήµατα κάτω από το χαλί. 

Μέχρις ότου συνειδητοποιήσουµε, ότι ελάχιστα επενδύουµε στο να είµαστε 

µια χώρα δυνατή, και ότι το να καλλιεργούµε φαντασιώσεις µε λόγια χωρίς 

σκληρή προσπάθεια,  µπορεί να είναι εθνικά εξαιρετικά επικίνδυνο. Το τι 

έγινε το 1922, οι λεονταρισµοί στη Κύπρο στη δεκαετία του 1960, η εισβολή το 
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1974, και άλλα µικρότερα, µας θυµίζουν πού οδηγούµαστε, όταν δεν 

µετριόµαστε µε την πραγµατικότητα και τις δυνάµεις µας. Μέσα στην 

Ευρώπη τα τελευταία 50 χρόνια, βρήκαµε στήριξη ενάντια στη δικτατορία, 

δηµιουργήθηκαν υψηλά εισοδήµατα, χρηµατοδοτήθηκαν επενδύσεις και έργα 

που δεν είχαµε δει ποτέ, αποκτήσαµε ένα νόµισµα και οικονοµικές συνθήκες 

που δεν θα είχαµε δει ποτέ, έχουµε σήµερα µια στήριξη και οικονοµική και 

πολιτική αλληλεγγύη, ακόµα και στις πιο δύσκολες στιγµές µας.  

 

Το ότι εµείς, µετά την ένταξή µας στην Ευρωζώνη, νοµίσαµε ότι µπορούσαµε 

να παραβλέψουµε κάθε πειθαρχία και κανόνα ισόρροπης λειτουργίας, ήταν 

δικό µας θέµα. Όµως επίσης φάνηκε, ότι οι δρόµοι προς την κρίση ήσαν 

περισσότεροι. Όπως βλέπουµε, και άλλες χώρες περιέρχονται επίσης σε 

κρίση, έστω και αν είναι σε καλύτερη κατάσταση από εµάς, ακόµα και αν 

τήρησαν πολύ καλύτερα τους κανόνες µιας υγιούς δηµοσιονοµικής και 

µακροοικονοµικής πολιτικής. Φυσικά έγιναν λάθη, και µάλιστα τεράστια, στη 

διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού συστήµατος συνολικά, τόσο στα δέκα χρόνια 

λειτουργίας του, όσο και από την κρίση µέχρι σήµερα. Γι αυτό και η κρίση 

στην Ευρώπη σήµερα είναι πολύ ευρύτερη από την ελληνική κρίση. Μέσα 

στην Ευρώπη πρέπει όµως να ξαναβρούµε τη θέση µας, µια θέση που θα µας 

διασφαλίσει τη δύσκολη, αλλά αποτελεσµατική έξοδο από την σηµερινή κρίση 

και θα διασφαλίσει και ένα στόχο που βρίσκεται στο λεξιλόγιο όλων: την  

ανάπτυξη -οικονοµική και κοινωνική. 

 

Τέταρτο σηµείο µου λοιπόν, η ανάπτυξη. Εδώ πέσαµε σε σύγχυση. Ταυτίσαµε 

την κατανάλωση µε την πρόοδο και την ανάπτυξη. Μπερδέψαµε την 

παραγωγική βάση, την απασχόληση και την στέρεη ανάπτυξη µε πρόσκαιρα 

κέρδη και σαθρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Όλοι στην αίθουσα αυτή 

είµαστε συνδεδεµένοι µε την καρδιά της αναπτυξιακής διαδικασίας: το 

παραγωγικό σύστηµα. Πολλοί είστε συνδεδεµένοι  µε τον ειδικότερο τοµέα 

της ενέργειας -και εγώ µέχρι πρόσφατα. Το επίµαχο θέµα της ανάπτυξης έχει 

µια µακροοικονοµική, µια διαρθρωτική και µια κλαδική διάσταση. 

 

Η µακροοικονοµική διάσταση είναι ότι η ανάπτυξη θα αποτελέσει το κεντρικό 

µέτρο της επιτυχίας ή της αποτυχίας µας για την έξοδο από την κρίση. Η 
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επίτευξη κάθε στόχου που έχουµε µπροστά µας, είτε για τα δηµοσιονοµικά, 

δηλαδή τα ελλείµµατα και το χρέος, είτε για την ανεργία, είτε για τις 

κοινωνικές πιέσεις, είτε για τα εθνικά συµφέροντα και την εθνική κυριαρχία 

θα εξαρτηθεί από τις επιδόσεις µας στο δίπολο “δηµοσιονοµική εξισορρόπηση 

και ανάπτυξη”. Πρέπει να πετύχουµε και στα δύο µέτωπα ταυτόχρονα. Η 

δηµοσιονοµική εξυγίανση από µόνη της δεν θα βοηθήσει χωρίς να 

αναστρέψουµε την ύφεση σε µεγέθυνση, και από την άλλη, µεγέθυνση χωρίς 

δηµοσιονοµική σταθεροποίηση είναι ανέφικτη και µη βιώσιµη. Στην ουσία, 

στα δύο αυτά πεδία δεν χωρεί λειψή προσπάθεια, γιατί κάτι τέτοιο δεν οδηγεί 

σε λειψό, αλλά σε µηδενικό αποτέλεσµα.  

 

Βέβαια, όλοι γνωρίζουµε, ότι βρισκόµαστε σε µια περίοδο στην οποία ούτε οι 

προοπτικές της  εσωτερικής µας αγοράς, ούτε το γενικότερο κλίµα και οι 

πρακτικές στη χώρα µας κάνουν εύκολες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. 

Υπάρχει όµως καµία αµφιβολία ότι οι διάφορες αναταραχές στο κέντρο της 

Αθήνας για δύο χρόνια, και οι γενικές ή οι λευκές τυφλές απεργίες έκοψαν 2 ή 

3 ποσοστιαίες µονάδες από την αναπτυξιακή διαδικασία, δηλαδή γύρω στα 5-

7 δισεκ. ευρώ; Ότι αντί να πέσουµε µε τα µούτρα για να πετύχουµε µέσω 

µεγαλύτερης παραγωγικότητας µια πιο µικρή ύφεση, σπρώξαµε, εµείς πάλι 

από µόνοι µας, την ύφεση ακόµα πιο βαθιά, την ίδια ώρα που επικαλούµαστε 

συνεχώς την ανάπτυξη;  

 

Είναι σαφές, ότι ανάπτυξη µε ένα χρηµατοοικονοµικό σύστηµα όπως σήµερα, 

είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό πρόβληµα. Όχι µόνο οι επενδύσεις, η 

αναδιάρθρωση ή οι εξαγωγές εµποδίζονται από την έλλειψη ρευστότητας, 

αλλά και η τρέχουσα λειτουργία των επιχειρήσεων δοκιµάζεται σκληρά. Αυτός 

είναι ένας εξαιρετικά κρίσιµος παράγοντας για τον οποίο είναι ανάγκη, να 

αποκαταστήσουµε σταδιακά βαθµούς µεγαλύτερης αξιοπιστίας και 

εµπιστοσύνης στο διεθνή χώρο. Η ολοκλήρωση των προσπαθειών για την 

υλοποίηση των αποφάσεων του Οκτωβρίου θα είναι µεγάλη συµβολή για το 

εθνικό παραγωγικό σύστηµα. Η εµπλοκή των επιχειρήσεων σε ακόµα 

δυσκολότερες συνθήκες περιορισµένης ρευστότητας, απ’ ότι σήµερα, θα 

επιβαρύνει ακόµα περισσότερο το στόχο της ανάπτυξης.   
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Μιλώντας για ανάπτυξη, θα πω κάτι που όλοι στην αίθουσα το γνωρίζουν. Η 

ανάπτυξη δεν είναι αποτέλεσµα µόνο µιας επεκτατικής πολιτικής. Είναι 

εξίσου σηµαντικά και αποτέλεσµα δύο ακόµα παραγόντων: της αύξησης της 

παραγωγικότητας και της αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης. Σε ότι 

αφορά τον πρώτο παράγοντα, την παραγωγικότητα, τα περιθώρια κατά τη 

γνώµη µου είναι σηµαντικά, ακόµα και µέσα στην κρίση. Αύξηση της 

παραγωγικότητας σηµαίνει εσωτερικές, οργανωτικές, λειτουργικές 

βελτιώσεις, εξοικονόµηση εισροών, όπως ενέργεια ή πρώτες ύλες. Σηµαίνει 

επίσης ποιοτική αναβάθµιση των προϊόντων που παράγονται, ώστε να 

ανταποκρίνονται σε διεθνή πρότυπα. Σηµαίνει και στροφή προς εξαγωγές, 

που απαιτούν εσωτερικές αναδιαρθρώσεις και ένα νέο προσανατολισµό σε 

επίπεδο επιχείρησης. Φαίνεται ότι ένας αριθµός επιχειρήσεων έχουν αρχίσει 

ήδη να κινούνται προς µια τέτοια κατεύθυνση, όπως δείχνουν οι υψηλές 

αυξήσεις των µη-πετρελαϊκών εξαγωγών. Ορισµένες από τις ενέργειες στην 

κατεύθυνση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας σίγουρα έχουν 

κάποιο κόστος, αλλά αυτό είναι χαµηλότερο από το κόστος µιας τυπικής 

επένδυσης. Το σηµείο που θέλει προσοχή και ευαισθησία στις στρατηγικές 

βελτίωσης της παραγωγικότητας είναι η ανεργία. Ο επιχειρηµατικός κόσµος 

πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια να συµφιλιώσει τις δύο καταστάσεις.  

 

Το θέµα της παραγωγικότητας δεν αφορά µόνο τον τοµέα των επιχειρήσεων. 

Η δηµόσια διοίκηση και η αυτοδιοίκηση αντιπροσωπεύουν γύρω στο 35-40% 

του ΑΕΠ της χώρας. Σε πολλά από τα πεδία δραστηριοποίησής τους η 

παραγωγικότητα είναι εξαιρετικά χαµηλή και προσφέρει σηµαντικότατα 

περιθώρια βελτίωσης. Κάτι τέτοιο θα ήταν µια σηµαντικότατη συµβολή στην 

επίτευξη ανάπτυξης στη σηµερινή φάση στενότητας της ρευστότητας, όπου 

επεκτατικές πολιτικές είναι απαγορευτικές. Όµως, η κουλτούρα που 

κυριαρχεί κάνει ένα τέτοιο εγχείρηµα εξαιρετικά απαιτητικό σε χρόνο, σε 

προσπάθεια, σε επιµονή και συνεκτικότητα. Απαιτεί πολλές, µικρότερες ή 

µεγαλύτερες εντάσεις µε εµπεδωµένα µικροσυµφέροντα και πρότυπα σκέψης, 

απαιτεί συνεχή πληροφόρηση και συνεννόηση µε τους ενδιαφερόµενους, 

απαιτεί τόλµη. ∆αιδαλώδεις και αδιαφανείς διαδικασίες, γραφειοκρατίες που 

εξαντλούν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους συναλλασσόµενους γενικά και 

συχνά συνδέονται µε πρόσθετες χρηµατικές επιβαρύνσεις, αβεβαιότητα και 
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ταλαιπωρία είναι γνωστά φαινόµενα. Θεωρώ, ότι αν η κυβέρνηση αυτή δεν 

είχε οριοθετηµένο χρόνο κοινοβουλευτικής εµπιστοσύνης, θα έπρεπε να θέσει 

την υιοθέτηση διάφανων και αντικειµενικών κανόνων µε βάση πρότυπα 

ποιότητας, την ταχύτητα εξυπηρέτησης και γενικά, τον εκσυγχρονισµό στις 

συναλλαγές δηµόσιας διοίκησης και πολίτη σε στρατηγική προτεραιότητά της.  

 

Ο όρος εκσυγχρονισµός αποτελεί για πολλούς ανάθεµα. Ως εάν σηµαίνει κάτι 

άλλο από το ότι αν θες να πετύχεις οικονοµική, κοινωνική και πολιτική 

ανάπτυξη πρέπει να λαµβάνεις κάθε φορά υπ’ όψη τις αντικειµενικές 

συνθήκες και τα νέα εργαλεία. Είµαστε µια κοινωνία στην οποία για πολλούς 

διάφορες λέξεις φορτώνονται ένα παραµορφωµένο και βαρύ ιδεολογικό 

φορτίο, που δεν έχει καµιά σχέση µε την πραγµατικότητα. Την ίδια ώρα όλοι 

θέλουν ανάπτυξη, απασχόληση, βελτίωση επιπέδου ζωής, προοπτικές 

ευηµερίας. Μέχρις ότου κατανοήσουµε, ότι σε κάθε ιστορική φάση η 

δηµιουργία ανάπτυξης έχει τους κανόνες της και ότι ένας από αυτούς είναι η 

αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων-κλειδιά, όπως µια αποτελεσµατική   

δηµόσια διοίκηση, η καινοτοµία, η διαφάνεια στις συναλλαγές, η επίσηµη 

οικονοµία, η συνέπεια στην πληρωµή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, η 

ευελιξία στην αντιµετώπιση πολλών νέων προβληµάτων και πολλοί άλλοι 

παράγοντες, θα αναζητούµε την ανάπτυξη, αλλά θα την βλέπουµε να ανθεί σε 

άλλες κοινωνίες. 

 

Αναφέρθηκα στην παραγωγικότητα ως εργαλείο-κλειδί για την ανάπτυξη, 

αλλά αυτό δεν αρκεί. Όσο και αν αυξηθεί η παραγωγικότητα, θα οδηγεί σε 

περιορισµένα αποτελέσµατα, αν δεν συνδυάζεται µε έναν συνεχή 

µετασχηµατισµό της παραγωγής προς προϊόντα και υπηρεσίες που συνεχώς 

παίρνουν τη θέση προηγούµενων στις προτιµήσεις της εσωτερικής και 

διεθνούς ζήτησης. Το πρόβληµα στην Ελλάδα είναι ότι εµφανίζουµε έναν 

εξαιρετικά αργό µετασχηµατισµό του παραγωγικού µας συστήµατος σε 

σύγκριση µε χώρες όπως  Ισπανία, η Πορτογαλία, για να µην µιλήσω για την 

Ιρλανδία, µε την οποία κάποια στιγµή ήµασταν στην ίδια αφετηρία. 

Εξακολουθούµε να έχουµε το κέντρο βάρους της παραγωγής και των 

εξαγωγών µας σε προϊόντα χαµηλής και χαµηλής προς µέσης τεχνολογικής 

υφής, στα οποία επιπλέον έχουµε πάψει να έχουµε ανταγωνιστικά 
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πλεονεκτήµατα. Υστερούµε εξαιρετικά στις κατηγορίες µέσης προς 

υψηλότερης τεχνολογίας, στις οποίες οι άλλες χώρες που προανέφερα, έχουν 

µετατοπίσει σηµαντικό τµήµα της παραγωγικής βάσης τους. Να σας αναφέρω 

επίσης, ότι από τις 90 περίπου οµάδες προϊόντων της ταξινόµησης εξωτερικού 

εµπορίου, µόνο σε έναν αριθµό 5-10 διατηρούµε ακόµα ανταγωνιστικά  

πλεονεκτήµατα και αυτά φθίνοντα.  

 

Το πρόβληµα δεν είναι θεωρητικό.  Έχει τεράστια αναπτυξιακή σηµασία, 

όπως και τεράστια κοινωνική σηµασία. Στην ουσία, είµαστε εγκλωβισµένοι σε 

τύπους παραγωγής που στηρίζονται σε ανειδίκευτη εργασία. Η µετανάστευση 

έχει αξιοποιηθεί και ευνοήσει την σχετική εµµονή και ακαµψία του 

παραγωγικού αυτού πρότυπου. Όµως στα προϊόντα αυτά χώρες φθηνού 

κόστους διεισδύουν µαζικά στη διεθνή αγορά και µας ανταγωνίζονται από 

θέση ισχύος. Επιπλέον η ζήτηση για τα προϊόντα αυτά δεν έχει ιδιαίτερα 

µεγάλη αυξητική τάση. Αυτό σηµαίνει, ότι η ίδια η δοµή της παραγωγικής µας 

βάσης βάζει στο στόχο το κόστος της εργασίας. Όσο η οικονοµία µας δεν 

επιτυγχάνει µια µετάβαση σε τύπους παραγωγής που θα στηρίζονται σε πιο 

ειδικευµένη εργασία, καινοτοµία, ποιότητα και άλλα σύνθετα 

χαρακτηριστικά, τόσο το κόστος εργασίας και τα εισοδήµατα των 

εργαζόµενων θα πιέζονται από τον ανταγωνισµό των αναδυόµενων 

οικονοµιών και τόσο πιο αδύναµες θα είναι η ανταγωνιστικότητα και η 

ανάπτυξη της οικονοµίας µας.  

 

Ο τοµέας της ενέργειας, στον οποίο ανήκουν πολλοί από εσάς, προσφέρει, 

ακόµα και τώρα, σηµαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη. Μέσω της 

απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, της 

εκµετάλλευσης των πηγών υδρογονανθράκων της χώρας, της ιδιωτικοποίησης 

ενεργειακών εταιριών µπορούµε να επιτύχουµε χαµηλότερο και 

αποδοτικότερο κόστος ενέργειας για τους καταναλωτές και ισχυρότερα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα για εξαγωγές, όπου αυτές είναι εφικτές. Το 

σηµερινό καθεστώς τιµών στη χώρα είναι γνωστό ότι δεν αντανακλά το 

πραγµατικό κόστος παραγωγής της ενέργειας. Το καθεστώς αυτό 

βραχυχρόνια ωφελεί τους καταναλωτές, µακροχρόνια όµως δεν είναι βιώσιµο 

και το βάρος θα φέρουν πάλι οι καταναλωτές.  



12 

 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Όσο δύσκολο και αν είναι το οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο κινείται ο 

κόσµος της παραγωγής, όσα προβλήµατα και αν υπάρχουν σε σχέση µε το 

Κράτος, η χώρα είναι ανάγκη να φτάσει σε θετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης. 

∆ιαφορετικά θα βγούµε από την κρίση πολύ πιο αργά και µε µεγαλύτερο 

κόστος. Οι δυνατότητες στις οποίες αναφέρθηκα  προηγουµένως δεν έχουν 

παρά  ενδεικτικό χαρακτήρα. Ο κόσµος της παραγωγής, εσείς όλοι εδώ, 

γνωρίζετε καλύτερα τις παραµέτρους της παραγωγικότητας και της 

αναδιάρθρωσης και τι είναι εφικτό. Το κοινό πρόβληµα είναι ότι έχουµε φύγει 

από τις συνθήκες εύκολης ανάπτυξης και πλέον οποιοσδήποτε εφικτός στόχος 

έχει σκληρές προϋποθέσεις. Η για να το πω και διαφορετικά, ακριβώς επειδή 

ακολουθήσαµε το δρόµο της εύκολης ανάπτυξης, γι αυτό πληρώνουµε σήµερα 

τις συνέπειες. Η κρίση στην Ελλάδα ζητά µια απάντηση αναπτυξιακή. Όµως η 

ανάπτυξη θα έρθει, αν υπάρξουν πολύ σοβαρές τοµές σε ότι αφορά 

αντιλήψεις, συµπεριφορές και επιλογές που καλλιεργήσαµε στο παρελθόν.  

 


