
ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ  

        14/01/09 

 

Με τις επιλογές που έκανε η Κυβέρνηση Καραμανλή οδήγησε τους πολίτες σε αδιέξοδο. 

 

Με τις επιλογές που κάνει και ετοιμάζεται να κάνει, ναρκοθετεί την Ελληνική οικονομία. 

 

Είναι φανερό ότι ο κ. Καραμανλής δεν ασχολείται με τη διάσωση της Ελληνικής οικονομίας, 

αλλά με τη διάσωση του κόμματος της Ν.∆. στις επόμενες εκλογές.  

 

Τον Ελληνικό λαό τον ενδιαφέρει όμως το παρόν και το μέλλον της οικογένειάς του, το παρόν 

και το μέλλον του τόπου του. 

 

Η Κυβέρνηση φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της οικονομικής πολιτικής που οδήγησε την 

οικονομία σε τραγικά αδιέξοδα, τα οποία άλλωστε και ο ίδιος ο κ. Καραμανλής ομολόγησε με 

την αποπομπή του κ. Αλογοσκούφη και του κ. Φώλια. 

 

Αδιέξοδα που εμφανίζονται σήμερα με:  

 

α) την επιταχυνόμενη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, με κίνδυνο να μπει η 

οικονομία σε τροχιά ύφεσης και μαζικών απολύσεων, 

 

β) τη διεύρυνση της ανισότητας και της φτώχειας και την επικράτηση ενός γενικευμένου 

αισθήματος φόβου, ανασφάλειας και αρνητικών προσδοκιών για το μέλλον.  Ο δείκτης 

οικονομικού κλίματος έχει διαμορφωθεί στις 54 περίπου μονάδες (54,3) και πρόκειται για τη 

χαμηλότερη επίδοση που έχει σημειωθεί όσο διεξάγονται στην Ελλάδα οι έρευνες οικονομικής 

συγκυρίας. 

 

γ) την καθίζηση των δημοσίων εσόδων, τη διόγκωση των καταναλωτικών δαπανών του 

δημοσίου και τη δημοσιονομική εκτροπή, 

 



δ) την υπερχρέωση της οικονομίας και τη θεαματική χειροτέρευση της πιστοληπτικής 

αξιολόγησης του Ελληνικού δημοσίου από τις διεθνείς αγορές και 

 

ε) τη ναρκοθέτηση των αναπτυξιακών προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. 

 

Τα σημαντικά αυτά προβλήματα δεν μπορεί να τα διαχειριστεί η σημερινή Κυβέρνηση. 

 

Αντίθετα, με τις αντιφατικές και παρασκηνιακές διευθετήσεις που επιχειρεί, ο Πρωθυπουργός 

και το οικονομικό επιτελείο, τα προβλήματα αυτά θα επιδεινωθούν τα επόμενα χρόνια.  

 

Αφού η Κυβέρνηση οργανώνει τα πάντα με ορίζοντα εκλογών, μια υπηρεσία της μένει να 
προσφέρει: να προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατό. 
 

Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ολοκληρωμένο και υπεύθυνο σχέδιο διάσωσης της Ελληνικής οικονομίας, 

με άξονα τους 4 πυλώνες που ανέπτυξε ο Πρόεδρος Γιώργος Παπανδρέου στη ∆ΕΘ: 

• Κατοχύρωση ενός δίκαιου, ευνομούμενου και αποτελεσματικού κράτους με 

αποτελεσματική εποπτεία στις αγορές και λογοδοσία στους πολίτες. 

• Προώθηση, μέσω κατάλληλων κινήτρων και επενδύσεων, μιας νέας οικονομίας με αιχμή 

την «Πράσινη Ανάπτυξη». 

• Στήριξη του οικογενειακού προϋπολογισμού και της αγοραστικής δύναμης των 

νοικοκυριών. 

• Αποκατάσταση του κοινωνικού κράτους, ιδιαίτερα στους ευαίσθητους τομείς της υγείας και 

παιδείας. 

 

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει, επίσης, ένα βραχυχρόνιο πρόγραμμα εξόδου της χώρας 

από την κρίση, με πολύ συγκεκριμένα μέτρα για τη διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική 

οικονομία, την τόνωση της αγοράς και των ΜΜΕ, τη στήριξη των δανειοληπτών και κοινωνικά 

ευαίσθητων ομάδων, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ορθολογική και αποτελεσματική 

διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. 

Το πρόγραμμα αυτό κατατέθηκε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 

προϋπολογισμού και έγινε αντικείμενο διαλόγου με τους παραγωγικούς φορείς το προηγούμενο 

τρίμηνο. 

 



Απέναντι στο δικό μας ολοκληρωμένο και υπεύθυνο σχέδιο, η Κυβέρνηση παλινωδεί μεταξύ της 

υποτιθέμενης υπευθυνότητας και του ακραίου λαϊκισμού. 

 

Στερείται σχεδίου.  Στερείται αξιοπιστίας. 

 

Αρκείται στο να μαδάει τη μαργαρίτα για το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος μήνας να 

προκηρυχθούν εκλογές.  

 

Συγκεκριμένα:  
 

1. Αντί ο κ. Καραμανλής να εξηγήσει ποια λάθη έγιναν στη διαχείριση της οικονομίας και στην 

άσκηση οικονομικής πολιτικής τα τελευταία πέντε χρόνια - λάθη που τον υποχρέωσαν να 

αποπέμψει τους αρμόδιους υπουργούς - ανακατανέμει ρόλους μέσα στο ίδιο οικονομικό 

επιτελείο.  Προσπαθεί να εξευμενίσει, έστω και παροδικά, την κοινή γνώμη, προκαλώντας όμως 

σύγχυση και αβεβαιότητα στην εγχώρια και ξένη αγορά και στους παραγωγικούς φορείς ως 

προς την ακολουθούμενη πολιτική. 

 

2. Αντί η Κυβέρνηση να διαμορφώσει και να καταθέσει, τόσο στην Βουλή όσο και στην ΕΕ, ένα 

αναθεωρημένο, μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, μια συνεκτική 

δηλαδή πρόταση για την έξοδο της χώρας από την κρίση, αναλίσκεται σε επικοινωνιακές 

διαρροές περί δήθεν «ανατροπής» της οικονομικής πολιτικής και δήθεν «φιλολαϊκής» στροφής.  

Όλοι όσοι γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση της οικονομίας, γνωρίζουν ότι οι διαρροές 

αυτές δεν είναι τίποτε άλλο παρά τακτικές κινήσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα στο πλαίσιο του 

εκλογικού σχεδιασμού της Ν.∆. 

 

3. Αντί η Κυβέρνηση να έχει ήδη ανακοινώσει, όπως έκαναν όλες σχεδόν οι χώρες της ΕΕ, ένα 

ετήσιο πρόγραμμα δανειακών αναγκών βασισμένο σ΄ ένα  μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα εξόδου 

της χώρας από την κρίση, επιλέγει την υιοθέτηση μιας «φοβικής συμπεριφοράς» και απόκρυψης 

στοιχείων και προθέσεων.  Ετσι, ενώ η Κυβέρνηση ανακοινώνει δανειακές ανάγκες ύψους 41 δις 

ευρώ,  έγκυροι αναλυτές του εξωτερικού εκτιμούν υπέρβαση των αναγκών αυτών τουλάχιστον 

κατά 30 δις ευρώ, λόγω μεγαλύτερων αποκλίσεων του δημοσιονομικού ελλείμματος, κρυφών 

ελλειμμάτων σε νοσοκομεία και ΝΠ∆∆ και υψηλών δανειακών αναγκών των Ελληνικών 

Τραπεζών.  Αποτέλεσμα η Ελλάδα να αποκαλείται «το μαύρο πρόβατο της Ευρωζώνης». 

 



4. Αντί η Κυβέρνηση να εμφανίζεται ως ένας  αξιόπιστος παίκτης στις διεθνείς αγορές που 

διαχειρίζεται με σύνεση το δημόσιο δανεισμό ώστε να επιτευχθεί το χαμηλότερο δυνατό κόστος 

για τον φορολογούμενο, επιλέγει πολιτικές αδιαφάνειας και χαμηλού πολιτικού ρίσκου - αλλά 

υψηλού οικονομικού κόστους - μέσα από κοινοπρακτικές διαδικασίες βραχυπρόθεσμων και 

πανάκριβων εκδόσεων.  Σημειώνω μόνο ότι, στη χθεσινή δημοπρασία, τα έντοκα γραμμάτια, για 

παράδειγμα, των 13 εβδομάδων προσέφεραν απόδοση 2,4%, όταν τα αντίστοιχα Ιταλικά 

προσέφεραν 1,66% και τα Γερμανικά περίπου 1,3%.  Πραγματικά δεν ξέρω ποιος πρέπει να 

πανηγυρίζει περισσότερο, η Ελλάδα που με πολύ υψηλότερο κόστος είχε κάλυψη 6,5 φορές ή η 

Ιταλία που χρηματοδοτήθηκε με σημαντικά χαμηλότερο κόστος και κάλυψη 1,7 φορές περίπου.   

Χθες εξάλλου, το spread των Ελληνικών και Γερμανικών 3ετών ομολόγων έφθασε σε ιστορικά 

υψηλά επίπεδα προσεγγίζοντας τις 300 μονάδες βάσης, ενώ το spread Ελληνικών και 

Γερμανικών 10ετών ομολόγων εκτοξεύτηκε στις 242 μονάδες βάσης, δηλαδή σε ιστορικά υψηλά 

, προ εποχής ΟΝΕ, επίπεδα. 

 

5. Αντί η Κυβέρνηση να έχει ήδη αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις της για το ρυθμό ανάπτυξης της 

οικονομίας και για βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού για το 2009 τόσο στο σκέλος των 

εσόδων όσο και στο σκέλος των δημοσίων δαπανών, συνεχίζει με λογιστικές αλχημείες και 

τερτίπια να κρύβει δαπάνες και να ωραιοποιεί τα δημοσιονομικά, διασύροντας τη χώρα και 

υποθηκεύοντας το μέλλον της.  Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα κινηθεί πολύ κάτω από 

το 2%,  τα έσοδα για το 2008 θα διαμορφωθούν περίπου 3,5 δις χαμηλότερα απ΄ όσα υπολόγιζε 

η Κυβέρνηση, ενώ η υπέρβαση των δαπανών υπολογίζεται σε περισσότερα από  2 δις ευρώ.   

 

6. Αντί η Κυβέρνηση να αναθεωρήσει συντεταγμένα τη φορολογική πολιτική που 

ενσωματώνεται στον προϋπολογισμό του 2009 και να εξορθολογίσει και να ανακατανείμει τις 

δαπάνες βάσει προτεραιοτήτων, καταφεύγει σε διαρροές και μισόλογα για επαναφορά του 

αφορολόγητου για τις ΜΜΕ, επέκταση της περαίωσης, ακόμα και κατάργηση του ΕΤΑΚ, την ίδια 

στιγμή που μοιράζει χρήματα δεξιά και αριστερά χωρίς κριτήρια.   

Η πρακτική αυτή το μόνο που κάνει είναι να εντείνει την αβεβαιότητα και να δυναμιτίζει, ακόμα 

περισσότερο, το έλλειμμα αξιοπιστίας της Κυβέρνησης. 

 

7. Αντί η Κυβέρνηση να αυξήσει, στο πλαίσιο μιας συντεταγμένης αναθεώρησης του 

προϋπολογισμού, το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων, εξοικονομώντας πόρους από άλλες 

πηγές, επιμένει στη μείωση Π∆Ε κατά 850 εκατ. το 2009. 

 



8. Αντί η Κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τους Κοινοτικούς πόρους από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης για τη στήριξη του κοινωνικού κράτους και της μέσης Ελληνικής οικογένειας, η 

απορροφητικότητα σε βασικούς τομείς που σχετίζονται με την καθημερινότητα του πολίτη, όπως 

στην υγεία και την πρόνοια αλλά και σε υποδομές όπως στους σιδηροδρόμους και στις αστικές 

συγκοινωνίες, παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή. 

(Έως τις 21/12/2008 η απορροφητικότητα του Επιχειρησιακού προγράμματος Υγείας και 

Πρόνοιας ήταν  84.90% και του Ε.Π. Σιδηρόδρομου, Αεροδρόμια και Αστικές συγκοινωνίες 

81.36%.) 

 

9. Αντί η Κυβέρνηση να προχωρήσει στην αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων προς 

όφελος της Ελληνικής περιφέρειας, μειώνει στον Προϋπολογισμό του 2009 δαπάνες για 

συγχρηματοδοτούμενα έργα κατά 850 εκατ. Ευρώ, την ίδια στιγμή που αυξάνει κατά 1 δις τα 

έργα που εκτελούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους.  Μοναδική εξήγηση γι΄ αυτή την πρακτική 

είναι η αποφυγή της Κοινοτικής εποπτείας, η κάλυψη παλαιότερων υποχρεώσεων προς 

κατασκευαστικές εταιρείες και η χρησιμοποίηση των πόρων αυτών από την Κυβέρνηση ως 

προεκλογικές παροχές.  Με τον τρόπο αυτό όμως, υποθηκεύεται η δυνατότητα εισροής  

πρόσθετων Κοινοτικών πόρων ύψους 3 δις ευρώ για το 2009, σε μια περίοδο επιταχυνόμενης 

επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.  

 

10. Αντί η Κυβέρνηση να ενεργοποιήσει το ΕΣΠΑ με ταχείς ρυθμούς, οι προσκλήσεις για την 

υποβολή προτάσεων για το 2009 αντιστοιχούν μόλις στο 40% της μέσης ετήσιας ενεργοποίησης 

των προγραμμάτων που κανονικά θα έπρεπε να έχει το ΕΣΠΑ.  Ενώ δηλαδή, κάθε χρόνο, θα 

έπρεπε να ενεργοποιούνται προγράμματα ύψους 5,63 δις ευρώ, οι προσκλήσεις για το 2009 

μόλις και ξεπερνούν συνολικά τα 2.298 εκατ. ευρώ (978 εκατ. για περιφερειακά και 1320 εκατ. 

για τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα).  

 

11. Αντί η Κυβέρνηση να διασφαλίσει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική χρήση των πόρων 

στον αγροτικό τομέα, «επιφυλάσσει» ακόμη μία θλιβερή πρωτιά για τη χώρα μας.  Η Ελλάδα 

οφείλει να επιστρέψει τα περισσότερα κονδύλια, μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στα Κοινοτικά 

Ταμεία για παρατυπίες στις γεωργικές δαπάνες.  Η αδυναμία της Κυβέρνησης να ανταποκριθεί 



στις κοινοτικές προδιαγραφές στερούν από τα δημόσια ταμεία και τους Έλληνες 

φορολογούμενους €179 εκατ.1! 

 

12. Αντί η Κυβέρνηση να αξιολογήσει  προσεκτικά τις αιτιάσεις μας ότι οι μηχανισμοί διαχείρισης 

του ΕΣΠΑ που έχουν προβλεφθεί αποτελούν μνημείο πολυπλοκότητας, αδιαφάνειας και 

σπατάλης πόρων και να υιοθετήσει έγκαιρα  τις προτάσεις μας, έρχεται σήμερα, μετά από δύο 

χρόνια, να ανακοινώσει ότι προωθείται «διοικητική μεταρρύθμιση που θα μειώσει την 

γραφειοκρατία και το κόστος εφαρμογής του». 

 

13. Αντί η Κυβέρνηση να αξιοποιήσει τις Σ∆ΙΤ ως αναπτυξιακό εργαλείο προώθησης σύνθετων 

έργων υψηλού επιχειρηματικού ρίσκου αλλά και αυξημένου κοινωνικού οφέλους, τις 

χρησιμοποιεί για παραγωγή συμβατικών έργων, που χρηματοδοτούνται με πανάκριβο δανεισμό 

και μάλιστα με ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν την υλοποίηση τους.  Γι΄ αυτό άλλωστε, τρία 

χρόνια μετά την θεσμοθέτησή των Σ∆ΙΤ (Ν.3389/2005) και ενώ έχουν γίνει ανακοινώσεις 

εγκρίσεων και διαγωνισμοί, δεν έχει αρχίσει κανένα έργο.  Για την Κυβέρνηση της Ν.∆., οι Σ∆ΙΤ 

έχουν λειτουργήσει αποκλειστικά ως άλλοθι της μείωσης των ∆ημοσίων Επενδύσεων. 

 

14. Αντί η Κυβέρνηση να στηρίζει  τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω 

της κρίσης μέσω παροχής ρευστότητας με χαμηλό κόστος δανεισμού, προγράμματα 

αναχρηματοδότησης αλλά και ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις, σχεδίασε,  με πρωτοφανή 

προχειρότητα, το ΤΕΜΠΜΕ, δημιουργώντας ουσιαστικά έναν έμμεσο μηχανισμό εξυγίανσης του 

χαρτοφυλακίου των ιδιωτικών τραπεζών, διοχετεύοντας σ΄αυτές πρόσθετα κεφάλαια του 

Ελληνικού ∆ημοσίου, δηλαδή του Έλληνα φορολογούμενου. 

Ειδικότερα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συναντούν κλειστές πόρτες σε ιδιωτικές τράπεζες από 

τις οποίες ζητούν εγγυημένα δάνεια.Αυτές τους προτρέπουν να απευθυνθούν σε κρατικές 

τράπεζες, κυρίως στην Αγροτική Τράπεζα, και με εγγυημένα άτοκα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ που θα 

λάβουν να αποπληρώσουν δάνεια που έχουν σε αυτές ή να αρθούν οι εμπράγματες 

εξασφαλίσεις τους!  Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι οι ιδιωτικές τράπεζες να 

πετυχαίνουν εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους με πόρους του δημοσίου, το χαρτοφυλάκιο της 

Αγροτικής Τράπεζας να επιβαρύνεται με μεγάλες επισφάλειες και τα κεφάλαια κίνησης που 

διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία να είναι περιορισμένα. 
                                                 
1 Τα επιστρεπτέα ποσά από την Ελλάδα είναι: € 83,6 εκατ. λόγω ελεγκτικών αδυναμιών στον τομέα της παραγωγής ελαιολάδου, 
€ 67,4 εκατ. λόγω ανεπαρκών ελέγχων στον τομέα της βαμβακοπαραγωγής, € 14,3 εκατ. λόγω ελλείψεων στο σύστημα 
καταγραφής και ελέγχου στον τομέα της κτηνοτροφίας, € 11 εκατ. λόγω υπέρβασης ανώτατων τιμών και υπέρβασης σε 
προθεσμίες πληρωμών, € 2,67 εκατ. λόγω αδυναμιών των λογιστικών ελέγχων. 



 

15. Αντί η Κυβέρνηση να στηρίζει τους ανέργους με ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και 

πολιτικές που θα διασφάλιζαν βιώσιμες θέσεις εργασίας, ανοίγει το παράθυρο για 

ρουσφετολογικές προσλήψεις στο δημόσιο τομέα με τροπολογία  στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο 

για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων δημιουργώντας τόσο ένα νέο καθεστώς  

εργασιακής ομηρίας στο δημόσιο τομέα, όσο και τις προσδοκίες για επιλεκτική μόνιμη 

πρόσληψη στο δημόσιο μέσω μοριοδοσίας εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ.  

 

16. Αντί η Κυβέρνηση να στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες τους πληθυσμού μέσω μιας 

στοχευμένης αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής με σαφή κριτήρια και έλεγχο, μοιράζει, για 

καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους,  χιλιάρικα, σε επιδοτούμενους ή μη ανέργους αντιμετωπίζοντάς 

τους ως επαίτες.  Η πρόσφατη μάλιστα τροπολογία στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για το Ταμείο 

Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων συμπεριλαμβάνει στη ρύθμιση όλους τους ενήλικες 

έως 65 ετών που μπορούν να βγάλουν κάρτα ανεργίας με βάση μια Κοινή Υπουργική απόφαση.  

Σημειώνω ότι το ΠΑΣΟΚ, ως υπεύθυνη αντιπολίτευση, έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση 

για την παροχή έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης, από 500 έως 1300 Ευρώ, πολύ στοχευμένα, 

ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, για όσους έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 

10.500 ευρώ. 

 

17. Αντί η Κυβέρνηση να διασφαλίζει με ουσιαστικό  τρόπο τον ανταγωνισμό στις αγορές  

προστατεύει μέσω συγκεκριμένων ρυθμίσεων, συγκεκριμένες,  επιχειρήσεις και συμφέροντα 

από τον ανταγωνισμό. Αυτό γίνεται όχι μόνο στις αγορές βασικών προϊόντων και υπηρεσιών, 

αλλά συστηματικά στην αγορά ενέργειας και στην χρηματοπιστωτική αγορά. Πρόσφατο 

παράδειγμα το νομοσχέδιο που συζητείται  στη Βουλή για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και 

Επενδύσεων.  

 

18. Αντί η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε αναγκαίες αναδιαρθρώσεις κλάδων της οικονομίας 

που μαστίζονται από την κρίση και να βοηθήσει ουσιαστικά επιχειρήσεις ώστε να λειτουργήσουν 

σε βιώσιμη βάση, διασφαλίζοντας έτσι θέσεις εργασίας, προχωρά σε κατασπατάληση πόρων 

και διευθετήσεις κάτω από το τραπέζι.  Το παράδειγμα της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας, 

εταιρεία του πρώην Ομίλου Λαναρά, είναι το πλέον χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα.  Η 

Κυβέρνηση διοχέτευσε ήδη μέσω της Εθνικής και Αγροτικής Τράπεζας €10 εκατ. από τα €35 

εκατ. που είχε υποσχεθεί για να σωθεί δήθεν η εταιρεία, χωρίς καμία σοβαρή αξιολόγηση του 

μακροχρόνιου επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας.  Οι εποπτικές αρχές της κεφαλαιαγοράς, 



παντελώς απούσες, συνεχίζουν να κλείνουν τα μάτια σε παιχνίδια που φαίνεται ότι έχουν γίνει 

με τη μετοχή της εταιρείας προς όφελος του επιχειρηματία.  Την ίδια στιγμή, στην αγωνία των 

εργαζομένων της εταιρείας που παραμένουν απλήρωτοι για πέντε μήνες, η Κυβέρνηση απαντά, 

παραμονή Χριστουγέννων με εφ΄ άπαξ παροχή χιλιάρικου (τελευταία Υπουργική Απόφαση με 

ΦΕΚ 2622 στις 23 ∆εκεμβρίου 2008).  Τα ίδια κάνει και για ανέργους άλλων επιχειρήσεων, 

όπως η COTTON FILL και η ΡΑΠΤΕΞ.  Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει σχετική ερώτηση στη Βουλή τις 

αμέσως επόμενες ημέρες.   

 

19. Αντί η Κυβέρνηση να παρέχει κίνητρα και να ενισχύει την αναδιάρθρωση της παραγωγικής 

βάσης της χώρας και την δημιουργία προστιθέμενης αξίας και νέων θέσεων απασχόλησης, 

προχωρά σε ρυθμίσεις που οδηγούν σε κλείσιμο δεκάδες μικρές και μεσαίες Ελληνικές 

επιχειρήσεις προς όφελος « ισχυρών παικτών» στην οικονομία ,είτε αυτοί είναι μεγάλοι 

Τραπεζικοί Όμιλοι, πολυεθνικές εταιρείες και μεγάλες εταιρείες.  Πρόσφατο παράδειγμα, ο 

κλάδος ιδιωτικών ασφαλίσεων όπου η Κυβέρνηση προωθεί αυθαίρετα - και χωρίς να αποτελεί 

μια τέτοια ρύθμιση κοινοτική επιταγή - αύξηση του εγγυητικού κεφαλαίου για τις  εταιρείες αυτές 

σε 3 εκ σε 6 εκατ. Ευρώ, γεγονός που θα δημιουργήσει άμεσα προβλήματα βιωσιμότητας σε 

πολλές μικρές ασφαλιστικές εταιρείες. 

 

20. Αντί η Κυβέρνηση να προωθήσει από το 2004 ένα νέο αποτελεσματικό πλαίσιο μέτρων 

ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηματικότητας, έρχεται σήμερα με δηλώσεις του νέου Υπουργού 

Ανάπτυξης να υποσχεθεί ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα εγγυάται τη μείωση του κόστους 

έναρξης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

 

Πρόκειται για μια πολιτική χωρίς αναπτυξιακή και κοινωνική στόχευση. Μια πολιτική χωρίς 

αξιοπιστία. Η πολιτική αυτή πρέπει να ανατραπεί το γρηγορότερο δυνατό για το καλό της 

Χώρας με προσφυγή στις κάλπες. 


