Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Οµιλία Προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατίας, Αντώνη Σαµαρά
Στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, Χαλκιδική
Κυρίες και κύριοι,
Βρίσκοµαι ανάµεσά σας, ανάµεσα σε εκπροσώπους από τον κόσµο της
Εργασίας, σε στιγµές δύσκολες - και για την χώρα γενικότερα και για τους
εργαζόµενους ακόµα περισσότερο…
Θέλω να είµαι ειλικρινής µαζί σας. Και θα συνοψίσω τις θέσεις µου σε 10 σηµεία:
* Πρώτον, η κρίση που γνωρίζουµε σήµερα δεν είναι συγκυριακή.
Ουσιαστικά χρεοκόπησε ένα ολόκληρο µοντέλο οικονοµικής διαχείρισης το οποίο
στηρίχθηκε σε αναδιανοµή δανεικών. Κι ένα πολιτικό µοντέλο, το οποίο
στηρίχθηκε σε αναδιανοµή πελατειακών σχέσεων ανάµεσα στο κράτος, τα
κόµµατα και την κοινωνία. Αυτό τελείωσε πια…
* ∆εύτερον, το µοντέλο αυτό παρήγαγε µια στρεβλή ανάπτυξη: η χώρα
αποβιοµηχανοποιήθηκε, η Γεωργία απαξιώθηκε, ο δηµόσιος τοµέας διογκώθηκε,
οι εξαγωγές κατέρρευσαν, δηµιουργήθηκε ένα ανεξέλεγκτο δηµόσιο χρέος και
ελλείµµατα που δεν µπορούν να τιθασευτούν. Ενώ παράλληλα δηµιουργήθηκε κι
ένα δεύτερο έλλειµµα, στο ισοζύγιο πληρωµών, που πιστοποιεί συνολική
κατάρρευση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.
* Τρίτον, χρεοκόπησε αυτό το µοντέλο. Αυτό, όχι η Ελλάδα!
Η Ελλάδα έχει τεράστιο αναξιοποίητο πλούτο, τεράστια αναξιοποίητα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Κι αυτά µας δείχνουν το δρόµο για µια νέα
Οικονοµία πιο βιώσιµη, πιο ανταγωνιστική, ικανή να δηµιουργεί εισόδηµα, ικανή
να διαχέει εισόδηµα και ευκαιρίες σε όλους, ικανή να δηµιουργεί πλούτο και να
προσφέρει προοπτικές ευηµερίας σε όλους. Και ιδιαίτερα στους Εργαζόµενους.
Κι ένα νέο Κοινωνικό Συµβόλαιο, όπου ο χώρος της Εργασίας δεν θα ζει σε
ατέλειωτη λιτότητα, δεν θα υποβάλλεται συνεχώς σε θυσίες χωρίς αντίκρισµα,
δεν θα βιώνει την αβεβαιότητα, δεν θα λέει «κάθε πέρσι και καλύτερα», δεν θα
φοβάται την ανεργία...
Οι εργαζόµενοι να γίνουν δηµιουργοί και µερισµατούχοι του πλούτου αυτής της
κοινωνίας. Όχι αναλώσιµοι «παρίες», πρώτοι στις θυσίες και τελευταίοι στις
ευκαιρίες και στην ευηµερία.
* Τέταρτον, το µοντέλο που τώρα χρεοκόπησε δεν προέκυψε µόνο του.
Κάποιοι το δηµιούργησαν, κάποιοι το ανέχθηκαν, κάποιοι το διαχειρίστηκαν και
κάποιοι το στήριξαν. Θα σας το πω ευθέως, όπως το σκέπτοµαι: Όλες οι
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πολιτικές δυνάµεις του τόπου έχουν ευθύνες για το στρεβλό µοντέλο, που εδώ
και δεκαετίες επιβλήθηκε και σήµερα χρεοκόπησε. Το κόµµα µου ευθύνεται γιατί
δεν το άλλαξε, όπως υποσχέθηκε. Γιατί δεν τόλµησε να το αλλάξει όταν είχε την
ευκαιρία. Γιατί υπέκυψε στον πειρασµό του διαχειριστικού «κυβερνητισµού». Σε
αυτό αναλαµβάνουµε πλήρως την ευθύνη…
Αλλά το µοντέλο αυτό δεν το δηµιούργησε το κόµµα µου...
Σε τέτοιες δύσκολες στιγµές όλοι οφείλουµε να αναλάβουµε τις ευθύνες µας. Γιατί
όλοι έχουν τις ευθύνες τους. ∆εν υπάρχουν «αναµάρτητοι». Εµείς αναλάβαµε τις
δικές µας ευθύνες και κάναµε την αυτοκριτική µας. Πολύ θα βοηθούσε το διάλογό
µας µε την κοινωνία, αν και όλοι οι άλλοι έκαναν το ίδιο…
* Πέµπτον, όλες οι χώρες επλήγησαν από τη διεθνή κρίση. Που την
προκάλεσε η απληστία των ανεξέλεγκτων χρηµαταγορών. Η Ελλάδα δεν
µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Αλλά η προηγούµενη Κυβέρνηση δεν έχασε
τον έλεγχο. Όταν είδε να ξεφεύγει το έλλειµµα, όπως συνέβη σε όλες τις χώρες
του κόσµου, πήρε ορισµένα έκτακτα µέτρα, όπως έκαναν κι άλλες χώρες.
∆ύσκολα µέτρα. Αλλά καµία σχέση και καµία σύγκριση µε τα µέτρα που
βλέπουµε τώρα. Που είναι πολύ πιο σκληρά. Και οδυνηρά. Και
αναποτελεσµατικά…
Η Νέα Κυβέρνηση, µόλις ανέλαβε µετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, φρόντισε
να µαταιώσει τα µέτρα της προηγούµενης κυβέρνησης για τον περιορισµό του
ελλείµµατος. Είχε εκλεγεί τάζοντας στους πάντες τα πάντα και κραυγάζοντας
«λεφτά υπάρχουν». Κι ας γνώριζε ότι το έλλειµµα είχε ξεφύγει.
Αποτέλεσµα: το έλλειµµα ξέφυγε πολύ περισσότερο. Τα πάντα παρέλυσαν. Μαζί
παρέλυσαν τα δηµόσια έργα και ο εισπρακτικός µηχανισµός του κράτους. Το
έλλειµµα εκτοξεύθηκε σε διψήφια νούµερα.
Κι ήταν τότε που η χώρα υπέστη την επίθεση των κερδοσκόπων στις διεθνείς
αγορές. Αναγκάστηκε να δανειστεί υψηλότερα. Και στη συνέχεια να επιβάλει
πολύ χειρότερα µέτρα από εκείνα που είχε απορρίψει λίγους µήνες πριν.
Ζητώντας θυσίες που δηµιουργούν µεγαλύτερη ύφεση, οδηγούν σε ακόµα
µεγαλύτερη υστέρηση εσόδων και σε ακόµα σκληρότερα µέτρα.
Αυτή τη στιγµή µεγάλο µέρος των θυσιών στις οποίες υποβάλλεται ο ελληνικός
λαός είναι, όχι για να µειωθούν τα ελλείµµατα, αλλά για να καλυφθούν οι νέοι
µεγαλύτεροι τόκοι.
* Έκτον, θα σας το πω ευθέως: ∆εν είµαι εδώ για να κατακρίνω κανένα.
Αλλά ο λαϊκισµός στρέφεται, τελικά, κατά του λαού και τιµωρεί το λαό. Οι
απατηλές υποσχέσεις στρέφονται εναντίον όσων εύκολα τις πιστεύουν.
Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα, συνήθως, οδηγούν σε θυσίες χωρίς αντίκρισµα.
* Έβδοµον, από τη στιγµή που η κρίση ξέσπασε ανοικτά και πήρε
δραµατικές διαστάσεις, ως αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είπα τρία
πράγµατα:
-- Πρώτον, κάλεσα την κυβέρνηση να πάρει µέτρα για το δραστικό
περιορισµό του ελλείµµατος. Άµεσα µέτρα. Για να µην αναγκαστεί να πάρει πολύ
χειρότερα και πολύ πιο επώδυνα, αργότερα. Όπως και, δυστυχώς, έγινε…
-- ∆εύτερον, ζήτησα να συµπληρωθούν τα όποια µέτρα για το έλλειµµα µε
µέτρα-ανάσες για την τόνωση της αγοράς. Κατέθεσα συγκεκριµένα δέσµη 23
τέτοιων µέτρων. Ώστε να µην γονατίσει η Οικονοµία. Ώστε να µη διαλυθεί η
κοινωνία.
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∆εν µπορούν να πνίξουν την Οικονοµία για να… «εξυγιάνουν» τα δηµόσια
οικονοµικά!
∆εν µπορούν να διαλύσουν την Κοινωνία για να τη… «σώσουν»!
Η κυβέρνηση, δυστυχώς δεν άκουσε τις εκκλήσεις µας.
Από το βήµα αυτό, της ζητώ για µια ακόµα φορά, να στηρίξει την οικονοµία µε
µέτρα-ανάσες µηδενικού ή πολύ χαµηλού κόστους. Για να αντέξει η χώρα την
κρίση, για να συγκρατήσει την ανεργία. Για να µπορέσει να βγει η Οικονοµία από
την κρίση χωρίς να χρειαστούν κι άλλα σκληρότερα µέτρα.
* Όγδοον, «κόκκινη γραµµή» για µένα είναι το εισόδηµα των
χαµηλόµισθων και χαµηλοσυνταξιούχων. ∆εν ευθύνονται αυτοί για την κρίση. Και
δεν µπορούν να την πληρώσουν αυτοί. Κάθε ευρώ που χάνεται από τους πιο
αδύνατους, δεν µειώνει τα ελλείµµατα, βαθαίνει την ύφεση.
-- Η κυβέρνηση επέλεξε πολιτική που αφαιρεί και διαιρεί: Αφαιρεί
εισόδηµα και διαιρεί το λαό...
-- Εµείς προτείνουµε πολιτική που προσθέτει και πολλαπλασιάζει.
Προσθέτει θέσεις εργασίας και πολλαπλασιάζει το ρυθµό της ανάκαµψης.
Γι’ αυτό και διαφωνήσαµε µε την αύξηση του ΦΠΑ, που πλήττει δυσανάλογα τα
χαµηλά στρώµατα, όπως και µε την αύξηση του Ειδικού Φόρου στα καύσιµα,
που διαχέεται σε όλη την οικονοµία και πλήττει τους πάντες, από παντού, αλλά
περισσότερο πλήττει τους πιο αδύναµους: τους εργαζόµενους και τους
απόµαχους της εργασίας. Όπως διαφωνήσαµε και µε την περιστολή του 13ου
µισθού.
Προτείναµε διαφορετικά µέτρα για το έλλειµµα, που περιορίζουν πραγµατικά την
φοροδιαφυγή και τη δηµόσια σπατάλη. Αλλά σε αυτά η κυβέρνηση άργησε,
παλινωδεί και εξακολουθεί να καθυστερεί.
Προτείναµε ένα διαφορετικό µείγµα οικονοµικής πολιτικής.
∆εν ήλθα εδώ για να σας φανώ ευχάριστος. ∆εν ήλθα εδώ για να σας
κοροϊδέψω. Αρκετοί σας έχουν ξεγελάσει µέχρι τώρα...
Ήλθα εδώ για να σας πω ότι είναι αναπόφευκτα κάποια οδυνηρά µέτρα. Αλλά όχι
αυτά που διαλύουν τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό. Κι όχι χωρίς τόνωση της
αγοράς.
* Ένατο, µπορεί σε πολλά πράγµατα να συµφωνήσετε µε τις θέσεις µας.
Και σε άλλα να διαφωνήσετε. Σε ένα, όµως, θα συµπέσουµε: Στο θέµα της
ανεργίας.
Αγωνιζόµαστε µε όλους τους τρόπους, να εµποδίσουµε εκτόξευση της ανεργίας.
Και να εξασφαλίσουµε, ταχύτερη διέξοδο από την κρίση µε άνοδο της
απασχόλησης. Για να έχουν όλοι, όχι µόνο εργασία, αλλά και επιλογές και
ευκαιρίες σταδιοδροµίας.
* ∆έκατον, ιδεολογία της δικής µας παράταξης είναι ο κοινωνικός
φιλελευθερισµός. Όχι ο νεοφιλελευθερισµός, όχι η νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα
που οδήγησε ολόκληρο τον κόσµο στην χρηµατοπιστωτική κρίση.
Θέλουµε κοινωνικό έλεγχο των αγορών. Και δίνουµε προτεραιότητα στην
κοινωνική συνοχή. Ο κοινωνικός φιλελευθερισµός εξασφαλίζει περισσότερη
ανάπτυξη, µεγαλύτερη απασχόληση, περισσότερες ευκαιρίες και διάχυση
ευκαιριών σε όλους.
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Κλείνω µε εκείνο που σας είπα στην αρχή: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να
χρεοκοπήσει. Θυµηθείτε τα λόγια µου. Η Ελλάδα έχει δυνατότητες, έχει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα, έχει µέλλον.
Αλλά το πιο σηµαντικό της πλεονέκτηµα, είστε εσείς: οι άνθρωποι της Εργασίας.
Κι αυτό το πλεονέκτηµα είναι το πιο αναξιοποίητο.
Φίλες και φίλοι,
Γνωρίζετε ότι είµαι πολιτικός που δεν κολακεύει το ακροατήριό του.
Έµαθα και στα χειροκροτήµατα, έµαθα και στο µοναχικό δρόµο.
Έµαθα να νικώ, έµαθα και να χάνω. Έµαθα και να ξανασηκώνοµαι και να στέκω
όρθιος και να προχωρώ.
Λέω αυτό που σκέπτοµαι. Και εννοώ αυτά που λέω.
∆εν σας ζητώ να συµφωνήσετε σε όλα µαζί µου...
Σας ζητώ, όµως, να πιστέψετε στον εαυτό σας, να πιστέψετε στην αξία σας, να
πιστέψετε στο µέλλον σας, στο κοινό µέλλον όλων µας και σε µια Ελλάδα που
δεν τρώει τα παιδιά της. Τα στηρίζει και τους δίνει ευκαιρίες να δηµιουργήσουν.
Σας ζητώ µέσα στους σκοτεινούς σηµερινούς καιρούς να δείτε την Ελπίδα:
Για µια Ελλάδα µε Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Κοινωνική ∆ικαιοσύνη, Συνοχή,
Αλληλεγγύη και Ευηµερία για όλους.
Μια Ελλάδα που όλοι µαζί θα δηµιουργήσουµε. Και που θα είναι δική σας.
Γιατί χωρίς τον κόσµο της Εργασίας - χωρίς εσάς - δεν υπάρχει Κοινωνία.
Σας ευχαριστώ
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