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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Επενδύσεις, καινοτομία, σεβασμός των κοινωνικών δικαιωμάτων 
Τρεις βασικοί παράγοντες για μια επιτυχημένη ανάκαμψη της οικονομίας και της 
απασχόλησης στην Ελλάδα 
 
Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν περάσει εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, από τότε που η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση χτύπησε πριν από επτά χρόνια. Πολύ υψηλά 
επίπεδα δημόσιου ελλείμματος και χρέους έφεραν την ελληνική οικονομία στα πρόθυρα 
της κατάρρευσης. Η χρηματοδοτική βοήθεια ήταν απαραίτητη, αλλά δόθηκε μόνο υπό την 
προϋπόθεση αυστηρών όρων. Το αποτέλεσμα ήταν μείωση του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 25% 
και μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση. Μετά από έντονες διαπραγματεύσεις, η ελληνική 
κυβέρνηση αναγκάστηκε σε συμφωνία ενός νέου προγράμματος για τρίτη φορά με τους 
αυστηρούς όρους που επιβάλλονται από την τρόικα για την παροχή νέας οικονομικής 
στήριξης.  
 
Επί του παρόντος, εκφράζονται κάποια παράπονα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης σχετικά 
με αυτό το τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα. Η ένστασή τους 
είναι ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη πληρώσει αρκετά. Ωστόσο, μια θέση εναντίον  
ενός νέου δανείου είναι εντελώς λανθασμένη και αντιπαραγωγική. Το γεγονός είναι ότι οι   
οι πιστώτριες χώρες είχαν διάφορα οικονομικά οφέλη μέχρι τώρα. Πρώτα απ' όλα, χάρη στο 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ έχουν επωφεληθεί από εξοικονομήσεις  λόγω 
των χαμηλότερων επιτοκίων που πληρώνουν για το δικό τους δημόσιο χρέος. Δεύτερον, η 
ελληνική κυβέρνηση ήδη πληρώνει τόκους για τα τρέχοντα δάνεια. Έτσι, οι πιστώτριες 
ευρωπαϊκές χώρες έχουν εισπράξει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τους τόκους που 
πλήρωσε η Ελλάδα μεταξύ του 2010 και του 2014. 
 
 
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα έπρεπε να διαμαρτύρονται μόνο αν η Ελλάδα δεν ήταν σε 
θέση να αποπληρώσει τα δάνεια. Είναι παράδοξο το γεγονός ότι οι ίδιες οι οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις με τις οποίες η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη αυξάνουν την πιθανότητα 
μιας τέτοιας αθέτησης πληρωμών στο μέλλον. Οι επιβαλλόμενες περικοπές στις συντάξεις, 
στις δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας και στους μισθούς ασκούν τεράστιες πιέσεις στην 
απόδοση της οικονομίας, στις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και στα φορολογικά έσοδα. Η 
ανεργία αυξάνεται ραγδαία με πάνω από το 50% των νέων να είναι εκτός αγοράς εργασίας, 
και οι οικογένειες να αδυνατούν να πληρώσουν το ενοίκιο ή το στεγαστικό τους δάνειο, και 
να αγωνίζονται για να θρέψουν τα παιδιά τους. Η Τρόικα υπολόγισε λάθος την έκταση των 
αρνητικών επιπτώσεων των επιβαλλόμενων μεταρρυθμίσεων και της ακραίας λιτότητας. 
Δημιούργησε ένα μοιραίο φαύλο κύκλο όπου μεγαλύτερος δανεισμός βασιζόμενος σε μη 
βιώσιμες συνθήκες οδηγεί σε ακόμη περισσότερο χρέος. Υπάρχει τώρα μια ευρεία 
συναίνεση ότι η αύξηση του δείκτη χρέους/ΑΕΠ μπορεί να σταματήσει μόνο με την 
ελάφρυνση του χρέους. 
 
Εμείς, η Παγκόσμια Industriall καθώς και η Ευρωπαϊκή Industriall και οι ελληνικές 
οργανώσεις μέλη μας, αντιτασσόμαστε σθεναρά στην ιδέα μίας Ευρώπης χωρίς την Ελλάδα, 
καθώς το κόστος είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπερβαίνει τα όποια οφέλη, όχι μόνο για την 



Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την ευρωζώνη. Θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις  για την 
ήδη αδύναμη οικονομική ανάκαμψη. Για μας η Ελλάδα πρέπει να είναι μέρος του 
Ευρωπαϊκού μέλλοντος, και για μας μια Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα είναι κάτι το αδιανόητο. 
 
Αναγνωρίζουμε ότι το νέο μνημόνιο είναι σκληρό και εξοντωτικό ιδιαίτερα για τα λαϊκά 
στρώματα, τους εργαζόμενους , τους νέους, τους άνεργους και τους συνταξιούχους.  Στην 
περίπτωση που οι μεταρρυθμίσεις ακολουθήσουν ένα λιγότερο ακραίο μονοπάτι λιτότητας 
και : 
 
 
 • Καταπολεμηθεί η διαφθορά και η μαύρη εργασία.  
 
 • Αναμορφωθεί η δημόσια διοίκηση της Ελλάδας. 
 
 • Καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή. 
 
τότε αυτές οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να επιφέρουν στο μέλλον κάποια πρόοδο . 
 
Ωστόσο, καταγγέλλουμε την υπάρχουσα ακόμα πίστη σε πολιτικές λιτότητας και περικοπών 
του προϋπολογισμού : 
 

 Είμαστε αντίθετοι με την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, τις 
ιδιωτικοποιήσεις, τις περαιτέρω περικοπές στις συντάξεις, την απορρύθμιση του 
εργατικού δικαίου, και την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων . 

 Τα μέτρα αυτά καταστρέφουν την κοινωνική ασφάλιση, το εισόδημα των 
εργαζομένων και την αγοραστική δύναμη και θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
εγχώρια ζήτηση και κατά συνέπεια στην οικονομική ανάκαμψη . 

 
Το τρίτο  μνημόνιο θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση αν ήταν αναπτυξιακό 
και όχι υφεσιακό χωρίς νέες μειώσεις μισθών, συντάξεων και νέες αυξήσεις φόρων, μόνο 
εάν σπάσει τον φαύλο κύκλο της αύξησης του χρέους και της συρρίκνωσης του ΑΕΠ, και 
εφόσον δημιουργήσει εκ νέου στην Ελλάδα ένα θετικό κλίμα που θα μπορέσει να μειώσει 
την ανεργία και τη φτώχεια. 
 
Οι επενδύσεις, η καινοτομία και ο σεβασμός των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι οι 
βασικοί παράγοντες για την επιτυχή ανάκαμψη της οικονομίας και της απασχόλησης 
στην Ελλάδα. Η Παγκόσμια Industriall, καθώς και η Ευρωπαϊκή Industriall και οι ελληνικές 
οργανώσεις μέλη μας, είμαστε επομένως της γνώμης ότι πρέπει να δημιουργηθούν 
επειγόντως επαρκείς συνθήκες ενίσχυσης της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ασφάλισης: 
 
 •Επιστροφή σε μια υγιή οικονομία που θα βασίζεται σε ένα σχέδιο εθνικής 
 ανασυγκρότησης (π.χ. πρωτογενής τομέας , τουρισμός, βιομηχανική ανάπτυξη ) 
 
 • Ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ανάπτυξη και την απασχόληση ως αντιστάθμισμα 
 των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. 
 
 •Επενδύσεις ικανές να εκσυγχρονίσουν την οικονομία, να στηρίξουν την



 καινοτομία,  να αναπτύξουν τις κοινωνικές δομές και να βελτιώσουν τις 
 ενεργειακές υποδομές και την ενεργειακή απόδοση. 
 
 • Επίλυση του ζητήματος του ελληνικού χρέους, απαραίτητη προϋπόθεση 
 προκειμένου να υπάρχουν ελπίδες ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής 
 οικονομίας. 
 
 •Σεβασμός των θεμελιωδών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, του δικαιώματος για 
 συλλογικές διαπραγματεύσεις σε όλα τα επίπεδα και ενίσχυση του κοινωνικού 
 διαλόγου. 
 
Οι παραπάνω όροι αποτελούν προϋπόθεση για την αποκατάσταση της ελπίδας σε μια 
απελπισμένη ελληνική κοινωνία η οποία θα συνεχίσει τον αγώνα της για καλύτερες 
συνθήκες εργασίας και για αξιοπρεπή ζωή. Η ελληνική κυβέρνηση, το Κοινοβούλιο και 
ολόκληρος ο ελληνικός λαός έχουν τη βούλησή να επαναφέρουν την οικονομία και την 
κοινωνία τους στις ράγες της ανάπτυξης. Τώρα η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να 
αντιμετωπίσει τις κοινές προκλήσεις με αμοιβαία εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη. Τώρα η 
Ευρώπη πρέπει να επανέλθει στις ιδρυτικές της  αρχές, της αλληλεγγύης και της ισοτιμίας 
για να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο μέλλον και για την Ε.Ε. και για την Ελλάδα . Για μας, η 
σωτηρία της Ελλάδας σημαίνει επίσης σωτηρία της Ευρώπης σε αυτή την πολύ δύσκολη 
οικονομική και πολιτική περίοδο. 


