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«Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ»
«Σαο θαισζνξίδσ θη εγώ ζην Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ, όπνπ
έρνπκε ηε ραξά λα θηινμελνύκε απηή ηελ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα εθδήισζε. Πηζηεύσ
όηη ζπδεηήζεηο όπσο ε ζεκεξηλή απνηεινύλ έλα είδνο «όαζεο» ζην δεκόζην δηάινγν.
Απνηεινύλ πεδίν νπζηαζηηθήο αληηπαξάζεζεο ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ, ζε κηα επνρή όπνπ
δπζηπρώο θπξηαξρνύλ ε έληαζε θαη ε ξεηνξηθή ηνπ εληππσζηαζκνύ. Θέισ, ινηπόλ, λα
ζπγραξώ ην Σύιινγν Απνθνίησλ ηνπ LSE γηα ηελ πξσηνβνπιία. Καη βεβαίσο λα
επραξηζηήζσ γηα ηελ επθαηξία λα θάλσ απηή ηε κηθξή εηζαγσγή. Να ζέζσ κεξηθνύο
βαζηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο, πνπ ειπίδσ όηη ζα απνηειέζνπλ ζηε ζπλέρεηα αληηθείκελν
ηνπ δηαιόγνπ, κεηαμύ ησλ δηαθεθξηκέλσλ νκηιεηώλ καο.
Τν ζέκα ηεο απνςηλήο ζπδήηεζεο είλαη ε Διιάδα κεηά ην Μλεκόλην. Δίλαη, νπζηαζηηθά,
ε πξόθιεζε ηεο επόκελεο εκέξαο γηα ηε ρώξα θαη γηα ηνπο πνιίηεο. Δίλαη ε πξόθιεζε
ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο, κεηά από 6 ρξόληα ύθεζεο. Δίλαη ε πξόθιεζε ηεο
απνθαηάζηαζεο ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ησλ Διιήλσλ θαη ηεο επνύισζεο ησλ πιεγώλ πνπ
άλνημε ε θξίζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.
Έρνπκε ζπλεζίζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα λα ρξεζηκνπνηνύκε ην Μλεκόλην σο βαζηθό
νξόζεκν ηεο θξίζεο. Καη θπξίσο λα πεξηραξαθώλνπκε ην δεκόζην δηάινγν θαη ηελ
πνιηηηθή αληηπαξάζεζε, κέζα ζην δίπνιν «Μλεκόλην – Αληηκλεκόλην». Απηό είλαη
αιήζεηα, αιιά όρη νιόθιεξε. Τν Μλεκόλην ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κπνξεί λα ήηαλ ε
βαζηθή, αιιά όρη ε κνλαδηθή αηηία ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη
θπξίσο ηεο θνηλσλίαο. Γεθαεηίεο ηώξα σο εθπξόζσπνη ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηάμεο
κηινύζακε ζπλερώο γηα ηηο αλαγθαίεο δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έπξεπε λα έρνπλ
γίλεη. Όηη άξρηδε όκσο, θπξίσο ιόγσ ηνπ πνιηηηθνύ θόζηνπο, δελ νινθιεξσλόηαλ. Απηό
δε ζεκαίλεη βέβαηα όηη ην Μλεκόλην έδσζε ή ζα δώζεη ηε ιύζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Δίλαη βέβαην όηη ην Μλεκόλην, κε απηή ηνπ ηε κνξθή
ηνπιάρηζηνλ, δελ δηαζθαιίδεη ηελ ππέξβαζε ηεο θξίζεο. Καη απηό έρεη γίλεη μεθάζαξα
αληηιεπηό όια απηά ηα ρξόληα. Γηα απηό άιισζηε θαη ζην ζύλνιό ηνπο νη πνιηηηθέο
δπλάκεηο ηεο ρώξαο, έζησ θαη κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ε θαζεκηά, επηζπκνύλ λα κπεη
όζν ην δπλαηό πην γξήγνξα έλα ηέινο ζην Μλεκόλην.
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Δίλαη θνηλά απνδεθηό όηη ε πνιηηηθή είλαη ε ηέρλε ηνπ εθηθηνύ θαη όρη ηνπ επηζπκεηνύ.
Γηα απηό δελ ζα πξέπεη λα είκαζηε αηζεξνβάκνλεο θαη νη πνιηηηθνί καο ζα πξέπεη λα
ζηακαηήζνπλ λα ξέπνπλ πξνο ηνλ ιατθηζκό. Δίλαη δεδνκέλν όηη εθόζνλ ε Διιάδα
ζπλερίδεη λα απνηειεί κέινο ηεο Δπξσδώλεο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο δεκνζηνλνκηθνύο
θαλόλεο θαη ειέγρνπο πνπ ηζρύνπλ πιένλ γηα όια ηα θξάηε – κέιε.
Πώο ζα επηηεπρζεί απηό;
Δπαλεηιεκκέλα σο επηκειεηεξηαθή θνηλόηεηα έρνπκε ηνλίζεη όηη ρξεηάδεηαη έλα
κίληκνπκ ζπλελλόεζεο κεηαμύ ησλ πνιηηηθώλ δπλάκεσλ. Όπσο θαη έρνπκε ηνλίζεη όηη
απηή ε ζπλελλόεζε δε ζα πξέπεη λα είλαη εηθνληθή, αιιά ζα πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο ηεο νηθνλνκίαο καο. Έλα ζρέδην πνπ ζα
πξέπεη λα είλαη άξηηα θαηαξηηζκέλν θαη ηεθκεξησκέλν, ώζηε λα κελ επηδέρεηαη
αληηξξήζεσλ θαη ακθηζβεηήζεσλ από ηελ πιεπξά ησλ εηαίξσλ καο. Αιιά παξάιιεια,
ζα πξέπεη λα είλαη έλα ζρέδην πνπ πξαγκαηηθά ζα δίλεη ιύζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ειπίδεο
ζηελ θνηλσλία γηα έλα θαιύηεξν αύξην ζηηο δύζθνιεο απηέο επνρέο.
Έρσ ηελ αίζζεζε όηη, ηαπηόρξνλα, αλ θαηαθέξνπκε λα επηηύρνπκε απηή ηε ζπλελλόεζε
γηα ηα απηνλόεηα, ζα κπνξέζνπκε λα αζθήζνπκε θαη εκείο ηηο δηθέο καο πηέζεηο πξνο
ηνπο εηαίξνπο θαη ηνπο δαλεηζηέο καο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ δηθώλ ηνπο δεζκεύζεσλ,
πνπ ζήκεξα επηδεηθηηθά δείρλνπλ λα αξλνύληαη, κε άιινζη όηη δελ έρνπκε εθπιεξώζεη
ζην αθέξαην αθόκε θαη παξάινγα κέηξα πνπ καο δεηνύλ. Γελ πξέπεη θαηά ζπλέπεηα λα
αθήζνπκε ηελ ηύρε καο κόλν ζε μέλα ρέξηα. Πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε θαη εκείο νη ίδηνη
από ηε κηα λα θάλνπκε ηελ νηθνλνκία όζν πην αληαγσληζηηθή γίλεηαη, αιιά θαη από ηελ
άιιε λα πξνηείλνπκε ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο γηα ηνλ εμνξζνινγηζκό ιαλζαζκέλσλ
πξνηύπσλ, πνπ δπζηπρώο απνηεινύλ ζέζθαηα ζηελ ελσκέλε Δπξώπε.
Η αιήζεηα είλαη, ζα πξέπεη λα γίλεη μεθάζαξν όηη ζε θακία πεξίπησζε ε επηρεηξεκαηηθή
θνηλόηεηα δελ επηζπκεί ηελ επηζηξνθή ζην παξειζόλ, ηελ επηζηξνθή ζε έλα κνληέιν πνπ
ζηεξίρζεθε θπξίσο ζηελ εζσηεξηθή θαηαλάισζε. Γελ κπνξνύκε λα γπξίζνπκε ζηελ
επνρή ησλ δαλεηθώλ πνπ έθαλαλ κεξηθνύο θύθινπο ζηελ αγνξά θαη κεηά έθεπγαλ ζην
εμσηεξηθό, γηα λα πιεξώζνπλ εηζαγόκελα πξντόληα θαη ππεξεζίεο. Γηα λα ζηεξίμνπλ
επελδύζεηο, εηζνδήκαηα θαη ζέζεηο εξγαζίαο εθηόο Διιάδαο.
Η αιήζεηα είλαη όηη γηα λα απνθαηαζηαζεί ην βηνηηθό επίπεδν ησλ πνιηηώλ, ε ρώξα ζα
πξέπεη λα παξάγεη πεξηζζόηεξν εζληθό πινύην. Να παξάγεη πόξνπο, ηνπο νπνίνπο ζα
κπνξέζεη λα αλαδηαλείκεη ζηελ θνηλσλία, ρσξίο λα νδεγεζεί μαλά ζηε δίλε ησλ
ειιεηκκάησλ. Με απιά ιόγηα: ην δεηνύκελν ζηε κεηά ην Μλεκόλην επνρή δελ είλαη ην
πόζεο παξνρέο ζα κνηξάζεη ην θξάηνο θαη ζε πνηνπο. Δίλαη ην πώο απηέο ζα
ρξεκαηνδνηεζνύλ.
Γηα λα παξαρζεί ηθαλόο εζληθόο πινύηνο, απαηηείηαη πιένλ έλα λέν ππόδεηγκα. Πνπ ζα
εζηηάδεη ζηελ παξαγσγή δηεζλώο εκπνξεύζηκσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, ζηελ
θαηλνηνκία, ζηελ νηθνλνκία ηεο γλώζεο, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθώλ
πιενλεθηεκάησλ ηεο ρώξαο. Κηλεηήξηνο κνριόο ζε απηό ην κνληέιν δελ κπνξεί παξά λα
είλαη ν ηδησηηθόο ηνκέαο, ε εμσζηξεθήο θαη αληαγσληζηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα.
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Γηα λα ελεξγνπνηεζεί μαλά ν παξαγσγηθόο κεραληζκόο ηεο νηθνλνκίαο, ρξεηάδνληαη
ηζρπξά θνξνινγηθά θίλεηξα θαη εξγαιεία ξεπζηόηεηαο. Γηα λα ππάξμνπλ λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο ρξεηάδνληαη λέεο ηδησηηθέο επελδύζεηο. Γηα λα ππάξμεη απνθαηάζηαζε ησλ
κηζζώλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ρξεηάδνληαη βηώζηκεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζα ηνπο
θαηαβάιινπλ. Κη απηέο ρξεηάδνληαη, κε ηε ζεηξά ηνπο, έλα ζηαζεξό θαη επλντθό
πεξηβάιινλ.
Δπηηξέςηε κνπ, ινηπόλ, σο εθπξόζσπνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο, λα ζέζσ απηό
ην βαζηθό εξώηεκα ζηνπο νκηιεηέο καο:
- Με πνην ηξόπν ζα δηαζθαιίζνπκε όηη ην ηέινο ηνπ Μλεκνλίνπ δελ ζα νδεγήζεη ηελ
ειιεληθή νηθνλνκία πίζσ, ζην ζαζξό κνληέιν αλάπηπμεο πνπ νδήγεζε ζηε
δεκνζηνλνκηθή θαηάξξεπζε;
- Πσο ζα δηαζθαιηζηεί κηα πγηήο νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία ζα δεκηνπξγεί
πόξνπο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο;
- Πσο ζα κπνξέζεη ν ηδησηηθόο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο λα ππεξεηήζεη ηε δηαηεξήζηκε
αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο; Με πνηεο ζπλζήθεο ξεπζηόηεηαο; κε πνην θνξνινγηθό
θαζεζηώο; κε πνηνπο θαλόλεο, αιιά θαη κε πνηα θίλεηξα;
Έρνπκε απέλαληί καο δύν εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο. Οη νπνίνη εθπξνζσπνύλ δηαθνξεηηθνύο
πνιηηηθνύο ρώξνπο, εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο ηδενινγίεο. Γηαζέηνπλ όκσο θαη νη
δύν πςειό βαζκό πνιηηηθνύ ξεαιηζκνύ, ζνβαξόηεηαο θαη λεθαιηόηεηαο. Δίκαη γη’ απηό
βέβαηνο όηη ηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ ζε απηή ηε ζύληνκε εηζαγσγή, ζα γίλνπλ αθνξκή γηα
κηα πξαγκαηηθά ελδηαθέξνπζα θαη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε».
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