ΠΑΣΟΚ
«ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ»
ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ.
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ.

1. «Δεν αντέχουμε άλλο». Μέσα σε αυτές τις 3 λέξεις αποτυπώνεται ανάγλυφα η οργή των
εργαζομένων,

των

συνταξιούχων,

των

επαγγελματιών,

βιοτεχνών

και

μικροεπιχειρηματιών που θα πλημμυρίσουν αύριο και μεθαύριο τους δρόμους των
πόλεων. Μέσα σε αυτές τις 3 λέξεις αποτυπώνεται πλήρως η κατάσταση στην
οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι και η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών
νοικοκυριών.
2. Η ελληνική οικονομία είναι από καιρό στον ολισθηρό δρόμο της επιβράδυνσης, της
ακρίβειας, της δημοσιονομικής εκτροπής, της έλλειψης επενδύσεων, της επιδείνωσης της
ανταγωνιστικότητας

και

όλα

αυτά

με

ευθύνη

της

κυβέρνησης.

Η

διεθνής

χρηματοπιστωτική κρίση βρίσκει τη χώρα ανοχύρωτη και πιο ευάλωτη τόσο οικονομικά
όσο και πολιτικά. Τέσσερα χρόνια τώρα έχουμε χάσει τεράστιες ευκαιρίες και
δυνατότητες. Η κυβέρνηση είναι αναξιόπιστη να διαχειρίζεται την εσωτερική κρίση
και ανέτοιμη να διαχειριστεί τη διεθνή κρίση.

3. Καλούμε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τους νεοσυντηρητικούς δογματισμούς της, τα
ιδεολογήματα και τον στρουθοκαμηλισμό της. Προτείνουμε επτά συγκεκριμένα
πράγματα:
-

Πρώτον, να αποσύρει αμέσως το σχέδιο προϋπολογισμού. Δεν νοείται να

φορτώνουμε στους πολίτες νέους φόρους εν μέσω κρίσης. Να επαναφέρει το
αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να μειώσει τα φορολογικά βάρη για τα
μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Να αυξήσει τις δημόσιες επενδύσεις.
-

Δεύτερον, να στηρίξει τις ασθενέστερες ομάδες αποδεχόμενη τις προτάσεις μας

για χορήγηση έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης, επίδομα θέρμανσης και αύξηση του
συντελεστή επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες.
-

Τρίτον, με άμεση νομοθετική ρύθμιση και υπό αυστηρή εποπτεία, να δώσει

ρευστότητα στις Τράπεζες, η οποία θα περάσει στην πραγματική οικονομία. Όπως
έχουν κάνει και οι περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε αντίθεση με εμάς.
-

Τέταρτον, να δημιουργήσει ένα Ταμείο κατά το πρότυπο άλλων χωρών που θα

παρέχει ρευστότητα στις Τράπεζες, υπό τον όρο, της χρηματοδότησης με
ευνοϊκούς όρους μικρομεσαίων και εξαγωγικών επιχειρήσεων.

-

Πέμπτο, να υιοθετήσει όλες τις προτάσεις μας για τους δανειολήπτες, ώστε να

τους προστατέψει από κατασχέσεις, καταχρηστικές πρακτικές και να προωθήσει την
αναχρηματοδότηση των στεγαστικών δανείων.
-

Έκτο, να αναμορφώσει το σημερινό κατακερματισμένο αναποτελεσματικό

πλαίσιο εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος για να μην επενδύονται
καταθέσεις και συντάξεις σε τοξικά δομημένα ομόλογα και σε άλλες επισφαλείς
τοποθετήσεις.
-

Και τέλος, έβδομο, να δώσει ώθηση στη δημιουργία ενός διαφορετικού

προτύπου ανάπτυξης με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την καθαρή ενέργεια,
κάτι που είναι ακόμα πιο σημαντικό στη σημερινή κρίση, ενεργοποιώντας όλους τους
μηχανισμούς για να ολοκληρωθεί χωρίς απώλειες το Γ’ ΚΠΣ και να ξεκινήσει το ΕΣΠΑ.
4. Η σημερινή κυβέρνηση, όμως, δεν έχει ούτε τη βούληση, ούτε την ικανότητα να
προχωρήσει στις κατευθύνσεις αυτές. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας.

