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Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 

Μέγαρο Καρατζά 

 

Οµιλία κ. Μιχάλη Μασουράκη για την Παρουσίαση του Συλλογικού Τόµου: 

«Ανταγωνιστικότητα για Ανάπτυξη: Προτάσεις Πολιτικής», της Ελληνικής 

Ένωσης Τραπεζών.  

 

Στην οµιλία µου θέλω να αναφερθώ σε ορισµένα οριζόντια θέµατα που 

διατρέχουν όλα τα άρθρα του τόµου.  Ανεξαρτήτως εξειδίκευσης γνωστικού 

αντικειµένου, είναι διάχυτη η προσπάθεια όλων των συµµετεχόντων να 

ταυτοποιήσουν τις προϋποθέσεις για την επιτυχή µετάβαση της ελληνικής 

οικονοµίας σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο.  Υπάρχει µεγαλύτερη έµφαση 

στο τι πρέπει να γίνει και λιγότερη έµφαση στο πώς θα γίνει και, κυρίως, ποιος 

θα το κάνει.  Στο τι πρέπει να γίνει, υπάρχει σχεδόν απόλυτη συµφωνία.  Το 

ζητούµενο είναι µια οικονοµία προσανατολισµένη προς τα διεθνώς 

εµπορεύσιµα αγαθά και υπηρεσίες, που για να παραχθούν από την φύση τους 

απαιτούν µεγαλύτερη παραγωγικότητα, λόγω της έκθεσης στον διεθνή 

ανταγωνισµό.  Τι σηµαίνει έκθεση στον διεθνή ανταγωνισµό; Σηµαίνει ότι 

ενσωµατώνονται στην εγχώρια παραγωγική διαδικασία όλες οι νέες 

τεχνολογίες, καινοτοµίες, τεχνικές µάνατζµεντ, χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

και οτιδήποτε άλλο χρησιµοποιούν ξένες επιχειρήσεις µε ισχυρή παρουσία 

στην διεθνή αγορά.  Γιατί γίνεται αυτό;  Διότι και οι εξαγωγές και η εγχώρια 

παραγωγή για υποκατάσταση εισαγωγών ανταγωνίζονται τα προϊόντα αυτών 

των εταιρειών.  Γιατί είναι αναγκαίος αυτός ο ανταγωνισµός;  Όχι µόνο γιατί 

δηµιουργούνται υψηλότερα εισοδήµατα και σε µονιµότερη βάση.  Κυρίως, 

όµως, γιατί έτσι η παραγωγική µηχανή της χώρας είναι σε θέση να 
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παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, και στον τεχνολογικό/οικονοµικό τοµέα και 

στον θεσµικό/κοινωνικό τοµέα, έτσι ώστε οι ασυνέχειες από τις αλλαγές να 

περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό.  Τα φαινόµενα καθυστέρησης 

προσαρµογής στα τεκταινόµενα διεθνώς αφθονούν στην χώρα µας και δεν 

χρειάζεται να αναφερθούν.   

Σε µια κοινωνία και οικονοµία που διαρθρώνονται γύρω από ένα 

παντοδύναµο, αλλά συνάµα σπάταλο, κράτος όπου βασιλεύει η 

προσοδοθηρία, δηµιουργείται µια παραγωγική δοµή χαµηλής τεχνολογικής 

διείσδυσης, απολιθωµένων εργασιακών σχέσεων και προστασίας από τον 

ανταγωνισµό προνοµιούχων οµάδων σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, σε 

µια αέναη σχέση αλληλοεξάρτησης, που οδηγεί στην υπανάπτυξη.  Βεβαίως, 

ένα τέτοιο οικοσύστηµα χαµηλής παραγωγικότητας απαιτεί χρηµατοδότηση 

εκτός συστήµατος (βλέπε εξωτερικός δανεισµός), έτσι ώστε να 

χρηµατοδοτούνται όλα τα προνόµια, είτε αυτά αφορούν φοροδιαφυγή είτε 

κλειστά επαγγέλµατα είτε δωρεάν σίτιση στο Πρυτανείο για χιλιάδες 

εργαζοµένους χωρίς ανάλογα προσόντα, δήθεν επιχειρηµατίες, οργανωµένους 

παραγωγικούς φορείς και κοινωνικές οµάδες, συνδικαλιστικούς 

εκπροσώπους όλων των αποχρώσεων και επιπέδων.   

Και, όταν ξαφνικά κόπηκε η χρηµατοδότηση λόγω της κρίσης δηµοσίου 

χρέους, κατέρρευσε όλο το οικοδόµηµα και άρχισε το πλοίο να µπάζει νερά.  

Βεβαίως, η αναζήτηση προσόδου καλά κρατεί, απλώς η πίτα είναι µικρότερη 

και δηµιουργούνται εντάσεις στην διανοµή.  Κάποιοι ροµαντικοί τολµούν να 

µιλούν για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο δυναµικής και εξωστρεφούς 

οικονοµίας.  Το πολιτικό προσωπικό, ξεκάθαρα ή συγκεκαλυµµένα, είτε είναι 

εναντίον µιας τέτοιας προοπτικής, είτε καπηλεύεται την οργή και την 

δυσαρέσκεια του κόσµου για τον χαµένο παράδεισο, όπως λειτουργούσε 

δηλαδή το σύστηµα πριν την κρίση.  Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν γίνονται 
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πράγµατα προς την σωστή κατεύθυνση.  Απλώς δεν δηµιουργείται ποτέ η 

κρίσιµη µάζα για να σπρώξει το σύστηµα αποφασιστικά προς τα εµπρός.  

Τέτοιες προσπάθειες αντιπροσωπεύουν το Μνηµόνιο, το ΕΣΠΑ, το Σύµφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η ενοποίηση της τραπεζικής εποπτείας και όλες, 

εν γένει, οι εξωγενείς πρωτοβουλίες.  Όλα αυτά βοηθούν.  Αλλά δεν µπορούν 

να υποκαταστήσουν την λειτουργία των αγορών.  Στο καπιταλιστικό σύστηµα, 

δεν γίνεται τίποτα εάν δεν υπάρχει κερδοφορία.  Το γεγονός ότι δεν έχουµε 

ισχυρή παρουσία στους κλάδους των διεθνώς εµπορεύσιµων αγαθών 

οφείλεται στο ότι, στο παρελθόν τουλάχιστον, όπως θα γίνεται και για πολύ 

καιρό ακόµη στο µέλλον, τα κέρδη έβγαιναν πιο εύκολα στους µη διεθνώς 

εµπορεύσιµους κλάδους όπου οι απαιτήσεις ανταγωνισµού ήταν, αν όχι 

ανύπαρκτες, τουλάχιστον µηδαµινές, σε αντίθεση µε τα κέρδη στους διεθνώς 

εµπορεύσιµους κλάδους που απαιτούσαν σχεδιασµό, τεχνολογίες, οργάνωση 

κ.λ.π., καθώς ο ανταγωνισµός είναι οξύτατος.  Σε µια οικονοµία και κοινωνία 

όπως την περιέγραψα προηγουµένως, η κύρια επιδίωξη ήταν όχι να ζήσουµε 

µε ό,τι παράγουµε και να µεγιστοποιήσουµε την παραγωγή, αλλά να ζήσουµε 

και µε τα λεφτά των άλλων, µεγιστοποιώντας την δαπάνη µέσω δανεισµού, 

όπως γράφει ο κ. Μαρούλης.  Σε µια τέτοια οικονοµία, λοιπόν, τα µεγάλα 

δηµοσιονοµικά ελλείµµατα καταλήγουν σε µεγάλα ελλείµµατα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών, που χρηµατοδοτούνται από συσσώρευση χρέους.  

Όλα αυτά, στο επίπεδο της πραγµατικής οικονοµίας, µεταφράζονται σε µια 

διόγκωση των εσωστρεφών, και αντίστοιχα συρρίκνωση των εξωστρεφών, 

κλάδων.  Αυτό γίνεται διότι η υπερβάλλουσα εγχώρια ζήτηση ικανοποιείται 

από την παραγωγή των διεθνώς µη εµπορεύσιµων αγαθών, καθώς οι τιµές και 

η κερδοφορία τους αυξάνουν, και από την αύξηση των εισαγωγών και, 

ενδεχοµένως, την µετατόπιση των εξαγωγών στην εσωτερική αγορά.  Η 

αυξηµένη ζήτηση δεν προκαλεί αύξηση της παραγωγής διεθνώς 

εµπορεύσιµων αγαθών καθώς δεν αυξάνεται η κερδοφορία, µιας και οι τιµές 
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τους καθορίζονται στις διεθνείς αγορές.  Εάν είχαµε το δικό µας νόµισµα, µια 

υποτίµηση της ισοτιµίας θα αύξανε τις τιµές σε τοπικό νόµισµα των διεθνώς 

εµπορεύσιµων αγαθών και θα επέφερε µια αύξηση των σχετικών τιµών και της 

κερδοφορίας στα διεθνώς εµπορεύσιµα αγαθά και έτσι θα ξεκίναγε µια 

εξισορρόπηση.  Πόροι θα µεταφερόντουσαν στα διεθνώς εµπορεύσιµα αγαθά 

και θα άρχιζε η παραγωγή τους να αυξάνει.  Θα µπαίναµε, έτσι, σε µια 

διαδικασία ανατροπής των µεγάλων ελλειµµάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών έτσι ώστε να πληρωθεί το χρέος που έχουµε συσσωρεύσει.  Και 

αυτό γίνεται µε το Μνηµόνιο, µε την διαφορά, όµως, ότι επειδή είµαστε στο 

Ευρώ και δεν καθορίζουµε εµείς την ισοτιµία, η αύξηση των σχετικών τιµών 

και της κερδοφορίας στα διεθνώς εµπορεύσιµα αγαθά, γίνεται µέσω 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής και συνακόλουθης λιτότητας, που ρίχνει τις 

τιµές και την κερδοφορία στα διεθνώς µη εµπορεύσιµα αγαθά και αποκαθιστά 

την ισορροπία. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται εσωτερική υποτίµηση.  

Βεβαίως, θα πρέπει να τονισθεί ότι ακόµη και σε περίπτωση ύπαρξης εθνικού 

νοµίσµατος, η υποτίµηση της ισοτιµίας δεν είναι από µόνη της 

αποτελεσµατική λόγω πληθωρισµού εάν δεν συνοδευθεί από δηµοσιονοµική 

προσαρµογή, έτσι ώστε η µεταβολή των σχετικών τιµών να γίνεται και από τις 

δύο πλευρές.  Η ύπαρξη του Ευρώ σηµαίνει ότι η διαδικασία στην χώρα µας 

γίνεται αποκλειστικά µέσω δηµοσιονοµικής προσαρµογής και της 

συνεπαγόµενης λιτότητας.  Όλα αυτά τα περί βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας και µεταφοράς πόρων από τους εσωστρεφείς προς τους 

δυναµικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας είναι το κύριο αντικείµενο των 

άρθρων στην πρώτη ενότητα του τόµου και κυρίως στα άρθρα των κ.κ. 

Αναστασάτου-Χαρδούβελη, κ. Βέττα και κας Κουραντή και κ. Παπάζογλου. 

Το ερώτηµα, βεβαίως, που τίθεται είναι η χρονική διάσταση του εγχειρήµατος. 

Ακόµη και αν αλλάξουν οι σχετικές τιµές, θα πάρει χρόνο για να 
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αναδιαρθρωθεί η οικονοµία προς όφελος εξωστρεφών δραστηριοτήτων.  Δεν 

είναι εύκολη υπόθεση ο µετασχηµατισµός της οικονοµίας, παρά µόνο σε 

βάθος χρόνου.  Το σηµαντικό είναι να ξεκινήσει η διαδικασία.  Το αν έπρεπε να 

ξεκινήσει µε την κρίση, το Μνηµόνιο, την λιτότητα express, την ανεργία µαµούθ 

κ.λ.π. είναι άλλο θέµα.  Αλλά αυτό ακριβώς είναι το κόστος της αδράνειας 

προσαρµογής για πάρα πολλά χρόνια.  Όλοι µας γνωρίζουµε π.χ. ότι το 

συνταξιοδοτικό ήταν µη διατηρήσιµο αλλά το πολιτικό σύστηµα δεν τολµούσε 

την µεταρρύθµιση.  Και όταν τολµούσε, τα αποτελέσµατα ήταν αποκαρδιωτικά. 

Και όταν άρχισαν να διαφαίνονται οι επιπτώσεις στην διαρθρωτική ανεργία 

στην δεκαετία του 2000 από το αδιέξοδο οικονοµικό µοντέλο των ελλειµµάτων 

και της εσωστρέφειας, η εναλλακτική απάντηση του πολιτικού συστήµατος 

ήταν οι προσλήψεις στο δηµόσιο, που ήταν ένας από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες που οδηγήθηκε τελικά η χώρα στην πτώχευση. 

Το πρόγραµµα διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, που συνοδεύει το πρόγραµµα 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής, έχει ως αποκλειστικό σκοπό να δηµιουργήσει 

τις κατάλληλες συνθήκες, µέσω τόνωσης του ανταγωνισµού, για την 

εσωτερική υποτίµηση.  Αλλά ακόµη και αν γίνει η εσωτερική υποτίµηση, η 

αλλαγή στην διάρθρωση της οικονοµίας (δηλαδή από καφετέριες σε 

αυτοκινητοβιοµηχανίες) δεν είναι αυτόµατη.  Η εσωτερική υποτίµηση είναι 

αναγκαία συνθήκη άλλα όχι ικανή.  Η αναδιάρθρωση της παραγωγής, που θα 

φέρει η µεταβολή των σχετικών τιµών, απαιτεί νέες επενδύσεις και 

τεχνολογίες, επαγγελµατική επανακατάρτιση, εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, και 

άλλες παρεµβάσεις που επηρεάζουν την οικονοµική ανάπτυξη µακροχρόνια.  

Ο τοµέας της εκπαίδευσης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, όπως 

αναλύεται στο άρθρο του κ. Ψαχαρόπουλου, όπου οι πιο απλές και 

αυτονόητες µεταρρυθµίσεις καθυστερούν για χρόνια.  
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Όλοι αυτοί οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν υποβοηθούνται από τις 

διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις αλλά δεν φέρνουν αποτέλεσµα από την µια µέρα 

στην άλλη.  Συνεπώς, µια οικονοµία σε καθεστώς αναπροσαρµογής, µπορεί 

να εγκλωβισθεί σε µια περίοδο παρατεταµένης ανεργίας, που συνοδεύεται µε 

κοινωνικές εντάσεις και εκρήξεις.  Και αυτό ζούµε σήµερα. Αυτό που θα 

µπορούσε να βοηθήσει σηµαντικά ώστε να µετριασθεί το κόστος 

προσαρµογής σε ανεργία είναι, ταυτόχρονα µε την εσωτερική υποτίµηση, να 

δηµιουργηθεί ένα ευνοϊκό αναπτυξιακό κλίµα µε ιδιωτικοποιήσεις, επενδύσεις 

σε υποδοµές και προσέλκυση αµέσων ξένων επενδύσεων. Όσο αυτή η 

αναπτυξιακή διαδικασία δεν ενεργοποιείται, τόσο θα διατηρείται η ανεργία σε 

υψηλά επίπεδα.   

Με την αναπροσαρµογή που επιχειρείται, η ανάπτυξη σε βάθος χρόνου 

προϋποθέτει την ανακατανοµή της απασχόλησης από τον δηµόσιο προς τον 

ιδιωτικό τοµέα της ελληνικής οικονοµίας, και από τους µη διεθνώς 

εµπορεύσιµους κλάδους στους εξωστρεφείς τοµείς της οικονοµικής 

δραστηριότητας.  Πέραν αυτού, όµως, η ανάπτυξη θα στηριχθεί από την 

απορρόφηση της ανεργίας των νέων, καθώς και από την αύξηση του 

εργατικού δυναµικού µέσω αυξηµένης συµµετοχής των γυναικών στην αγορά 

εργασίας, αλλά και µέσω µεταναστευτικών ροών.  Ο µετασχηµατισµός αυτός 

διευκολύνεται µε τις αποκρατικοποιήσεις και το άνοιγµα στις ξένες 

επενδύσεις, τις διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, την µεταρρύθµιση 

του συνταξιοδοτικού συστήµατος, το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, 

την άρση εµποδίων στην επιχειρηµατική δραστηριότητα και την απλοποίηση 

αδειοδότησης νέων εταιρειών, σε συνδυασµό µε τα προγράµµατα 

χρηµατοδότησης για την επιχειρηµατικότητα και τις ενισχύσεις των 

επενδυτικών νόµων, την εξάλειψη της φοροδιαφυγής στους ελεύθερους 

επαγγελµατίες και τις µικρές ατοµικές επιχειρήσεις και, βεβαίως, τον 
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εξορθολογισµό της λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα ώστε να απελευθερωθεί 

εργατικό δυναµικό µε ταυτόχρονη αύξηση της λειτουργικής 

αποτελεσµατικότητας του κράτους.  Όλα αυτά λίγο-πολύ έχουν δροµολογηθεί.  

Υπάρχει, πάντως, ακόµη ανάγκη για την εξειδίκευση κατάλληλης 

µεταναστευτικής πολιτικής ώστε να έρχονται στην χώρα άνθρωποι µε γνώσεις 

και κατάρτιση που δεν θα είναι βάρος στην οικονοµία, όπως αναλύουν και στο 

άρθρο τους για την µετανάστευση οι κ.κ. Ζωγραφάκης και Κασίµης.   

Οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της διαδικασίας 

µετάβασης στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο.  Εδώ, βεβαίως, σκοντάφτουµε στα 

µικρά και µεγάλα συµφέροντα που δεν µπορούν πλέον να διατηρηθούν χωρίς 

δανεισµό από το εξωτερικό.  Η προστασία των συµφερόντων αυτών από τον 

εγχώριο και διεθνή ανταγωνισµό είναι συνυφασµένη, ταυτίζεται εάν θέλετε, µε 

την άσκηση οικονοµικής πολιτικής στην Ελλάδα, εξού και η αµηχανία του 

πολιτικού συστήµατος να εφαρµόσει τις προτάσεις του ΟΟΣΑ για την άρση 

των εµποδίων στον ανταγωνισµό.  Όποια πρόοδος και αν σηµειώνεται στον 

τοµέα αυτό είναι συνήθως από υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

ενσωµάτωση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον καταναγκασµό που 

ασκεί το Μνηµόνιο.  Χωρίς αυτές τις άγκυρες σταθερότητας, η χώρα θα έµενε 

ακυβέρνητη.  Το πολιτικό προσωπικό είναι αποκοµµένο από τις διεργασίες 

που δηµιουργούν πλούτο µέσω σκληρής δουλειάς και αποταµίευσης.  Κάτω 

δε από το ιδεολόγηµα της προστασίας των αδυνάτων µε τα λεφτά πάντα των 

άλλων, έχουν καθηλώσει την χώρα στα σηµερινά αδιέξοδα.  Βεβαίως, η 

αδυναµία δανεισµού οδηγεί πλέον το δράµα στην κάθαρση.  Υπάρχουν τρεις 

προοπτικές: Είτε θα γίνουν οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και θα αποκτήσει 

η οικονοµία την επιδιωκόµενη εξωστρέφεια, είτε θα τα κουτσοκαταφέρνουµε, 

ψιλοδανειζόµενοι στις αγορές όταν µπορούµε, και θα πορευόµαστε χωρίς 

πυξίδα και όραµα διατηρώντας εν πολλοίς το status quo της 
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«ψωροκώσταινας», ή τέλος, θα βγούµε από το Ευρώ και θα ζήσουµε επιτέλους 

τον θρίαµβο της ελπίδας επάνω στην εµπειρία, και, βεβαίως, θεός φυλάξοι! 

Στα άρθρα του τόµου υπάρχουν πάµπολλες προτάσεις όσον αφορά στους 

κλάδους της ελληνικής οικονοµίας που έχουν δυνατότητες εξωστρεφούς 

ανάπτυξης.  Εδώ, όµως τίθεται το δεύτερο ερώτηµα.  Ποιος θα το κάνει και 

πώς θα το κάνει.   Οι περισσότερες προτάσεις κάνουν επίκληση στις µαγικές 

δυνάµεις του κράτους για να φέρει την εξωστρεφή ανάπτυξη.  Και το κράτος 

κάνει ότι µπορεί για να διοχετεύσει κοινοτικούς πόρους σε επενδυτικές 

πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανταγωνιστικότητα, τις καινοτοµίες, τις 

νέες τεχνολογίες κ.λ.π.  Αλλά δυστυχώς αυτό δεν φτάνει.  Το κράτος έχει έναν 

ακόµη πιο σηµαντικό ρόλο  να παίξει.  Το κράτος πρέπει να ασχοληθεί µε τις 

µεγάλες αναπτυξιακές συνιστώσες της χωροταξίας, της φορολογίας, της 

απονοµής δικαιοσύνης, της χωρίς γραφειοκρατία και αδιαφάνεια λειτουργίας 

της κρατικής µηχανής, της παροχής ενός δικτύου προστασίας για την 

απορρόφηση των κραδασµών της ανεργίας και της φτώχειας, της δηµιουργίας 

ίσων ευκαιριών για όλους µε όχηµα την παροχή βασικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, της στοχευµένης παροχής υπηρεσιών υγείας στον πληθυσµό και 

της προστασίας των ηλικιωµένων, κ.ο.κ.  ΄Εχει πάρα πολλά να κάνει το κράτος 

µε διαδικασίες εκτός αγορών.  Γι΄αυτό, όµως, θα πρέπει να είναι και 

αποτελεσµατικό και όπου είναι δυνατόν να συνεργάζεται µε τον ιδιωτικό τοµέα 

της οικονοµίας για την επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος µε το 

χαµηλότερο δυνατό κόστος.  Μαύρη γάτα, άσπρη γάτα, αρκεί να πιάνει 

ποντίκια, όπως είπε κάποτε ο Deng Hsiao Ping, αν δεν κάνω λάθος. 

Από εκεί και πέρα, όµως, πρέπει να αναγνωρισθεί  ο κυρίαρχος ρόλος της 

κερδοφορίας των ιδιωτικών επενδύσεων και της ελευθερίας δράσεων της 

ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας.  Αυτό είναι αυτονόητο στις περισσότερες 

χώρες του κόσµου.  Αισθάνοµαι µερικές φορές σαν να απευθύνοµαι σε 
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στελέχη της νοµενκλατούρας µιας χώρας που µόλις κατέρρευσε ο 

σοσιαλισµός.  Αλλά στην Ελλάδα, τίποτα δεν είναι αυτονόητο.  Σε κάθε 

περίπτωση, είναι στείρα και ανιστόρητη η δηµόσια συζήτηση που εξελίσσεται 

στην χώρα µας, για τον καπιταλισµό, για τρίτους δρόµους προς τον 

σοσιαλισµό και για τα πέντε κακά της µοίρας µας.  Η µετεξέλιξη του 

Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Κίνας σε καθοδηγητή του Κινεζικού κράτους-

στρατηγείου για την καπιταλιστική ανάπτυξη της χώρας θα έπρεπε να είχε 

δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά τα θέµατα.  ‘Ολοι ξέρουµε ότι ο καπιταλισµός, 

µαζί µε την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων της οικονοµίας, φέρνει και 

ανισότητες, εκµετάλλευση, φτώχεια κ.λ.π.  Όπως το είχε διατυπώσει ο 

Ουίνστον Τσώρτσιλ «το κακό µε τον καπιταλισµό είναι ή άνιση κατανοµή της 

ευηµερίας ενώ το κακό µε τον σοσιαλισµό είναι η ίση κατανοµή της φτώχειας».  

Όλα αυτά είναι γνωστά.  Αλλά ο καπιταλισµός, οι αγορές και η ελεύθερη 

ιδιωτική πρωτοβουλία φέρνουν αποτέλεσµα, ιδίως σε συνδυασµό µε όλο το 

θεσµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο εξοµάλυνσης των όποιων  αρνητικών 

εξωτερικών οικονοµιών ασκεί η λειτουργία της αγοράς στην κοινωνία.  Και το 

αποτέλεσµα αυτό είναι το άριστο δυνατό, ιδίως σε συνδυασµό µε την 

δηµοκρατία που, και πάλι σύµφωνα µε τον Τσώρτσιλ, «είναι το χειρότερο 

σύστηµα διακυβέρνησης εκτός από όλα τα άλλα». 

Το κράτος-κωπηλάτης είναι νεκρό.  Για να υπάρξει βιώσιµη  ανάπτυξη, θα 

πρέπει η ελληνική οικονοµία να πάψει, λοιπόν, να είναι κρατικοδίαιτη.  Το 

κράτος θα πρέπει να συνεισφέρει στην οικονοµική ανάπτυξη µε ένα ισχυρό 

θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας, µε ένα αποτελεσµατικό σύστηµα κοινωνικής 

προστασίας και µε την διοχέτευση πόρων σε υποδοµές.  Από εκεί και πέρα, 

όµως, δεν απαιτούνται κρατικές επιδοτήσεις και επενδυτικά κίνητρα για την 

ανάπτυξη συγκεκριµένων κλάδων ή δραστηριοτήτων. Οι επενδυτές γνωρίζουν 
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πού να βάλουν τα λεφτά τους.  Και το µόνο που απαιτείται είναι να µην 

εµποδίζονται για λόγους προστασίας κατεστηµένων συµφερόντων. 

Είναι αλήθεια ότι σε µια καπιταλιστική οικονοµία σαν την δικιά µας είναι 

δύσκολο να σχεδιάσεις την ανάπτυξη, επιλέγοντας κλάδους αιχµής, 

διοχετεύοντας τους απαραίτητους πόρους και δηµιουργώντας τις συνέργειες 

που απαιτεί η µεγέθυνση τους.  Δεν είναι πάντως ακατόρθωτο.  Και σε κάθε 

περίπτωση, οι κλάδοι αυτοί δεν µπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί από τους 

κλάδους που σχετίζονται µε την γεωγραφική θέση της χώρας που, ούτως ή 

άλλως, θα είχαν ήδη αναπτυχθεί εάν δεν υπήρχε η προστασία από τον 

ανταγωνισµό, οι διαρθρωτικές στρεβλώσεις, η υπανάπτυξη του θεσµικού 

πλαισίου κ.λπ.  Και αν γίνει, τέτοιου είδους επιλογή κλάδων αιχµής, αυτό θα 

πρέπει να γίνει, πρώτον, χωρίς διακριτική µεταχείριση σε βάρος άλλων 

κλάδων της οικονοµίας, και, δεύτερον, µε την µεγαλύτερη δυνατή 

κινητοποίηση του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας.  Τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα της χώρας µας αναδεικνύουν αβίαστα την πρωτοπορία  των 

εξαγωγικών κλάδων (γεωργία-µεταποίηση-ενέργεια-τουρισµός-

διαµετακοµιστικό εµπόριο), που «θα σύρουν το κάρο της ανάπτυξης». Το νέο 

αναπτυξιακό πρότυπο είναι ήδη υπό διαµόρφωση καθώς ενισχύεται η σχετική 

κερδοφορία των κλάδων των διεθνώς εµπορεύσιµων αγαθών  και υπηρεσιών 

σε µία οικονοµία χωρίς ελλείµµατα και δανεισµό από το εξωτερικό. Ο ρόλος 

της οικονοµικής πολιτικής στην σηµερινή συγκυρία είναι να στηρίξει τον 

µετασχηµατισµό αυτό της οικονοµίας, ενισχύοντας το θεσµικό πλαίσιο 

εγκατάστασης και ανταγωνισµού επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, µέσω 

συνέχισης των διαρθρωτικών αλλαγών.  Έχει ενδιαφέρον, στο σηµείο αυτό, να 

γίνει αναφορά στην άποψη του κ. Μητσόπουλου, ο οποίος εάν και είναι 

υπέρµαχος της άρσης όλων των περιορισµών στον ανταγωνισµό, θεωρεί ότι 

θα πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια, όταν γίνεται απελευθέρωση των αγορών, 
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να µην υπάρχει διακριτική µεταχείριση εναντίον της µεταποίησης και υπέρ 

των υπηρεσιών, που είναι συχνά αυτό που συµβαίνει στο πλαίσιο λειτουργίας 

της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.   

Ένα ελπιδοφόρο µήνυµα που διαπερνάει τα άρθρα για την πραγµατική 

οικονοµία είναι ότι η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να ενεργοποιηθεί τα 

επόµενα χρόνια σε προϊόντα και υπηρεσίες που δηµιουργούν «εµπειρίες» και 

«εµπιστοσύνη» στον καταναλωτή λόγω αυθεντικότητας, εντοπιότητας, 

πιστοποίησης, κ.ο.κ., κυρίως στους εξαγωγικούς τοµείς-κλειδιά της γεωργίας 

και του τουρισµού, όπως θα διαβάσετε στις επιµέρους αναλύσεις των κ.κ. 

Χριστοδουλάκη και Στάθη για τους δυναµικούς τοµείς της ελληνικής 

οικονοµίας καθώς και των κ.κ. Δαµιανού και Βλάχου για την γεωργία και των 

κ.κ. Σιγάλα και Χρήστου για τον τουρισµό, που περιλαµβάνονται στον τόµο.  

Στο σηµείο αυτό θέλω να αναφερθώ στο παράδειγµα του Οργανισµού Λιµένος 

Ηρακλείου, ενός φορέα του δηµοσίου µε όλα τα µειονεκτήµατα και τη µιζέρια 

της κρατικής διοίκησης και γραφειοκρατίας, που έχει καταφέρει να 

ενεργοποιηθεί στον τοµέα της κρουαζιέρας µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα, 

ακολουθώντας τις πλέον σύγχρονες ιδέες και πρακτικές περί δηµιουργίας 

«εµπειριών» και «εµπιστοσύνης» στον καταναλωτή.  Το άρθρο του Γιάννη 

Μπρά, του διοικητού στο λιµάνι του Ηρακλείου Κρήτης, αξίζει να διαβασθεί απ 

όλους όσους ενδιαφέρονται για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο στην πράξη.  Με 

λιγοστούς πόρους αλλά µεγάλο ενθουσιασµό και σωστές επιχειρηµατικές 

πρακτικές, έχουν γίνει θαύµατα, κάτι που αποδεικνύει, ότι το επιχείρηµα πού 

θα βρεθούν τα λεφτά για να χρηµατοδοτηθεί η ανάπτυξη, είναι κούφιο και 

αποπροσανατολιστικό.  Το άρθρο του κ. Μπρά θα πρέπει να διαβασθεί 

ιδιαίτερα από όσους έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους για ανάπτυξη στο 

κράτος και στους πόρους που πλέον δεν διαθέτει.  Διαβάστε το άρθρο και 

δείτε ανάγλυφα να αναδύεται η νέα Ελλάδα, όπως ο φοίνικας από τις στάχτες 
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του.  Και, διαβάστε, επίσης, το άρθρο του κ. Γράτσου για την ελληνική 

ναυτιλία, έναν κλάδο που γνωρίζει την παγκόσµια καταξίωση, ίσως γιατί 

ουδέποτε ήταν δέσµιος του κρατικού εναγκαλισµού και πάντοτε ήταν 

εκτεθειµένος στον διεθνή ανταγωνισµό.  Η ναυτιλία συνεισφέρει σήµερα στην 

οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα όσο και ο τουρισµός και περίπου το 

ίδιο συνεισφέρουν οι εξαγωγές προϊόντων χωρίς πετρελαιοειδή.  Και η 

δυνατότητα η ναυτιλία να συνεισφέρει περισσότερα, όπως και ο τουρισµός, 

δεν έχει ακόµη επαρκώς αναδειχθεί.  Και µιας και ο λόγος περί ναυτιλίας, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τοποθέτηση του κ. Ψαραύτη για την 

παραχώρηση τµηµάτων των λιµένων σε διαφορετικούς παρόχους, σε 

αντιδιαστολή µε το µοντέλο ιδιωτικοποίησης που προωθεί η κυβέρνηση.   

Επανερχόµενος στην γενικότερη ανάλυση, θέλω να επισηµάνω ότι ο 

µετασχηµατισµός της ελληνικής οικονοµίας, που λαµβάνει χώρα ούτως ή 

άλλως αλλά µε ρυθµούς κατώτερους των περιστάσεων, θα µπορούσε να 

επιταχυνθεί µε την ενεργό προσέλκυση κεφαλαίων και ανθρώπων στη χώρα.  

Η Ελλάδα θα µπορούσε να µετεξελιχθεί  σε ευρωπαϊκό κόµβο υψηλής 

ποιότητας διαβίωσης και αναψυχής, µε όχηµα την εγκατάσταση στην χώρα 

µας καινοτόµων δραστηριοτήτων και ατόµων υψηλού εισοδηµατικού επιπέδου 

ή υψηλού επιπέδου τεχνολογικής, επιστηµονικής, καλλιτεχνικής, 

χρηµατοοικονοµικής κλπ εξειδίκευσης.  Κάτι τέτοιο θα αναζωογονούσε και το 

παραδοσιακό αµιγώς τουριστικό προϊόν της χώρας µας, που εξαρτάται 

σήµερα  σε µεγάλο βαθµό από τον οργανωµένο µαζικό τουρισµό, δηλαδή 

χαµηλές εισπράξεις, υψηλή εποχικότητα και γεωγραφική συγκέντρωση.  Η 

αγορά κατοικίας θα µπορούσε να απογειωθεί.  Οι υποδοµές της χώρας σε 

δρόµους, λιµάνια, αεροδρόµια κ.λ.π. θα βελτιωνόντουσαν σηµαντικά.  Το ίδιο 

θα συνέβαινε και µε όλη την τουριστική υποδοµή της χώρας, 

περιλαµβανοµένων των υποδοµών για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 
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τουρισµού.  Και, βεβαίως, οι συνέργειες µε την γεωργία, την µεταποίηση, τις 

κατασκευές και τους λοιπούς κλάδους της οικονοµίας θα ήταν καταλυτικού 

χαρακτήρα. 

Η Ελλάδα θα µπορούσε αβίαστα να γίνει το playground της Ευρώπης και της 

ευρύτερης περιοχής, αλλά και όχι µόνο.  Η Ελλάδα θα µπορούσε κάλλιστα να 

αποκτήσει χαρακτηριστικά Φλόριντας και Silicon Valley στην Ευρώπη.  

Μπορούµε να διδαχθούµε πολλά και να πάρουµε κάτι από την Φλόριντα και 

κάτι από την Silicon Valley.  Είναι λάθος να  διαγράψουµε την οικοδοµή, που 

ήταν για δεκαετίες η κινητήριος δύναµη της οικονοµίας µας.  Είναι λάθος να 

θεωρούµε ότι τα «µπετά» είναι το παρελθόν και τα «µυαλά» το µέλλον.  Η ζωή 

δεν κάνει άλµατα.  Ευκαιρίες υπάρχουν παντού και η ανάπτυξη είναι µια 

µακροχρόνια διαδικασία όπου το µέτρο και η ισορροπία θα πρέπει να 

διαφυλάσσονται.  Και «µυαλά» και «µπετά», λοιπόν, είναι το σωστό µείγµα. 

Και ας ξεκινήσουµε από τα «µπετά».  Ένα θέµα στο οποίο δεν γίνεται σχεδόν 

καµία αναφορά, όχι µόνο στον τόµο ανά χείρας αλλά ούτε και στα διάφορα νέα 

αναπτυξιακά πρότυπα που κυκλοφορούν (McKinsey, IOBE, KEΠΕ) είναι το 

µέλλον του κατασκευαστικού κλάδου.  Ο κλάδος είναι κλινικά νεκρός σήµερα.  

Το 2007, οι επενδύσεις στις κατασκευές ανέρχονται σε €36 δισ., εκ των οποίων 

€28 δισ. σε κατοικίες.  Σήµερα δεν υπερβαίνουν τα €10 δισ., µε τις κατοικίες 

κοντά στα €4 δισ.  Ακόµη και αν αφαιρέσουµε την πτώση στις τιµές των 

κατοικιών κατά 35%, η πτώση των επενδύσεων σε κατοικίες υπερβαίνει το 

50% σε πραγµατικούς όρους.  Η προστιθέµενη αξία το 2006 ήταν €16 δισ. και ο 

κλάδος απασχολούσε 363 χιλιάδες ανθρώπους.  Σήµερα, η προστιθέµενη αξία 

έχει πέσει κάτω από €4 δισ. (στο ¼ του επιπέδου των καλών εποχών) και η 

απασχόληση στις 206 χιλιάδες (µείωση κατά 43%).  Κάποιοι θα πουν, µα 

υπήρχε φούσκα στα ακίνητα.  Και έχουν δίκιο.  Σε κάθε περίπτωση, 

υπερβολικά υψηλοί επενδυτικοί πόροι πήγαιναν σε ακίνητα και όχι σε 
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παραγωγικές δραστηριότητες, όπως ας πούµε επενδύσεις στην µεταποίηση, 

στην γεωργία κ.ο.κ.  Και πολλοί θα υποστήριζαν ότι το φορολογικό σαφάρι 

των ακινήτων που έχει ξεκινήσει µε την καθιέρωση του ΕΝΦΙΑ και του ΦΑΠ, 

µακροχρόνια θα στρέψει τις επενδύσεις σε πιο παραγωγική κατεύθυνση.  Αν 

και θεωρητικά τα επιχειρήµατα αυτά έχουν κάποια βάση, δεν µπορούµε να 

διαγράψουµε µε µια µονοκονδυλιά το γεγονός ότι ένα µεγάλο µέρος της 

παραγωγικής βάσης της χώρας αυτής τα τελευταία 30 χρόνια ήταν οι 

κατασκευές, και όλα τα επαγγέλµατα και οι επιχειρήσεις γύρω από τις 

κατασκευές.  Προσωπικά, πιστεύω ότι το νέο αναπτυξιακό πρότυπο θα πρέπει 

να συνδυάζει αρµονικά το παρελθόν µε το µέλλον, και την µεταφορά πόρων σε 

δυναµικούς και εξωστρεφείς  κλάδους µε την αναζωογόνηση παραδοσιακών 

κλάδων της ελληνικής οικονοµίας.  Και όσο γρηγορότερα ανακάµψουν οι 

κατασκευές, τόσο γρηγορότερα θα ανακάµψει η ελληνική οικονοµία και θα 

απορροφηθεί η τεράστια ανεργία.  Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο η χώρα να 

κινηθεί προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης της δεύτερης 

κατοικίας και των υποδοµών σε δρόµους, λιµάνια, αεροδρόµια, νοσοκοµεία 

κ.λ.π., στο πλαίσιο µετατροπής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό κόµβο 

προορισµού ανθρώπων και επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

Μετά την αναφορά στα «µπετά», ήρθε η ώρα να µιλήσουµε και για τα «µυαλά».  

Σε ένα µεγάλο αριθµό αναλύσεων στον τόµο αυτό, λοιπόν, είναι διάχυτη η ιδέα 

ότι είναι λάθος πολιτική να προσπαθούµε να βελτιώσουµε την 

ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µε µείωση µισθών διότι δεν είναι δυνατόν 

να ανταγωνισθούµε τις χώρες χαµηλού εργατικού κόστους.  Αντίθετα, θα 

πρέπει να επικεντρώσουµε τις προσπάθειες µας στην αύξηση της 

παραγωγικότητας, εξού και η επίκληση του κράτους για να επιβάλλει τον 

παραγωγικό µετασχηµατισµό της οικονοµίας.  Στην ανάλυσή του, ο κ. 

Καλογήρου παρουσιάζει µια µακρά σειρά από συγκεκριµένες προτάσεις και 
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παρεµβάσεις, που η υλοποίησή τους µπορεί όντως να δώσει ώθηση στην 

καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα αιχµής και να φέρει την Ελλάδα στην 

διεθνή πρωτοπορία.  Στα ίδια συµπεράσµατα, αν και από διαφορετική οπτική 

γωνία, καταλήγουν και η ανάλυση των κ.κ. Εµµανουηλίδη-Τραυλού για την 

ανταγωνιστική επιχειρηµατικότητα, και η ανάλυση του  κου Κοµνηνού και της 

κας Σεφερτζή για την έξυπνη εξειδίκευση και τις χωρικές αναπτυξιακές 

διαστάσεις που ενσωµατώνονται στις προτάσεις αυτές.  Τέλος, ο κ. 

Τσακανίκας καταπιάνεται µε το ειδικότερο θέµα των τηλεπικοινωνιών και 

αναδεικνύει, µε µία σειρά από προτάσεις, την σηµασία που θα είχε για την 

τεχνολογική αναβάθµιση της ελληνικής οικονοµίας η επέκταση των 

σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών εφαρµογών σε όλη την χώρα.  Η πιο βασική 

υπόθεση που γίνεται εδώ είναι ότι µπορεί να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και 

να αυξηθεί το τεχνολογικό και καινοτοµικό περιεχόµενο της παραγωγής, µε 

εξωγενείς δράσεις στο πεδίο των κρατικών παρεµβάσεων και πολιτικών.  Η 

αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο δεν  είναι παρά αναπόσπαστο (ενδογενές δηλαδή) 

συστατικό στοιχείο της ιδιωτικής κερδοφορίας και των ιδιωτικών επενδύσεων.  

Διότι η κερδοφορία φέρνει τις επενδύσεις και οι επενδύσεις φέρνουν αύξηση 

της παραγωγικότητας.  Δεν ισχυρίζοµαι ότι δεν είναι απαραίτητες οι κρατικές 

παρεµβάσεις, αλλά µάλλον ότι δεν αρκούν για να αποκτήσουµε δυναµικότητα 

και εξωστρέφεια, εάν δεν λαµβάνουµε υπόψη ταυτόχρονα την παράµετρο της 

κερδοφορίας της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας.  Αυτό που έχει σηµασία για 

την ανταγωνιστικότητα είναι η εξέλιξη του σχετικού µοναδιαίου κόστους 

εργασίας, δηλαδή της σχετικής κερδοφορίας, και όχι εάν η όποια βελτίωση 

προέρχεται από µισθούς ή την παραγωγικότητα.  Οι υψηλοί γερµανικοί µισθοί 

δεν εµποδίζουν τις εξαγωγές της Γερµανίας να έχουν κατακτήσει όλο τον 

κόσµο διότι το σχετικό µοναδιαίο κόστος εργασίας στην Γερµανία παραµένει 

σταθερό, βρέξει-χιονίσει.  Οι µισθοί δεν αυξάνουν ποτέ πέραν της 

παραγωγικότητας.  Όταν, δε,  ανατιµάται το Ευρώ, το αντισταθµίζουν µε 
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παρεµβάσεις στο εργασιακό κόστος.  Δυστυχώς, δεν υπάρχει εναλλακτική στο 

σύστηµα αυτό, εάν έχεις µια οικονοµία που ανταγωνίζεται όλες τις άλλες 

διεθνώς.  Και, οι Γερµανοί αυτό το έχουν καταλάβει καλά. 

Άλλοι πάλι, πέραν του εργατικού κόστους και της παραγωγικότητας, θέτουν 

θέµα ενεργειακού κόστους ως καθοριστικού στοιχείου της ανταγωνιστικότητας 

της ελληνικής οικονοµίας.  Στο θέµα αυτό, πάντως, δεν υπάρχει σαφής 

αντιµετώπιση στα άρθρα του τόµου, αν και θίγεται από διάφορους 

συγγραφείς, όπως την κυρία Διακουλάκη και τον κύριο Σαρτζετάκη.  Μπορεί η 

δηµιουργία χρηµατιστηρίου ενέργειας, κατά τον κ. Μυλωνά, να εξοµαλύνει την 

τιµολόγηση της ενέργειας αλλά αυτό δεν είναι υποκατάστατο για την έλλειψη 

στρατηγικής παραγωγής ενέργειας µε µικρότερο κόστος, ώστε να 

αντιµετωπισθεί η επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 

επιχειρήσεων.  Η πρόοδος στην χρήση των ΑΠΕ πρέπει να συµβαδίζει µε την 

δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας και την ύπαρξη εναλλακτικών µεθόδων 

παραγωγής φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως π.χ. είναι οι επενδύσεις σε 

µονάδες που χρησιµοποιούν λιθάνθρακα, που είναι απαραίτητες για την 

αποτελεσµατική χρήση των ΑΠΕ όταν δύει ο ήλιος ή πέφτει ο άνεµος.  Η 

ύπαρξη µονάδων ακριβού φυσικού αερίου δεν προσφέρονται ως µονάδες 

βάσης.  Και η ιδιωτικοποίηση της λεγόµενης «µικρής ΔΕΗ» αναπαράγει το ίδιο 

µίγµα καυσίµων µε αυτό που δηµιουργεί το πρόβληµα. Ήδη, το υπάρχον 

σύστηµα οδηγείται σε κάποια εξισορρόπηση µε δραστικές µειώσεις των 

επιδοτήσεων για ΑΠΕ, που ενδεχοµένως είναι επιβεβληµένη όχι µόνο για 

δηµοσιονοµικούς λόγους αλλά και γιατί, διαφορετικά, οδηγούν σε υπερβολική 

και µη βιώσιµη επιβάρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Οι 

τεχνολογίες ΑΠΕ γίνονται όλο και φθηνότερες, και, ίσως, κάποια µέρα η 

ανάπτυξη τεχνολογίας για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας που 
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παράγεται από τις ΑΠΕ δώσει κάποια λύση στα σηµερινά αδιέξοδα.  Σε κάθε 

περίπτωση, οι ΑΠΕ είναι το µέλλον αλλά το µέλλον δεν είναι ακόµη εδώ. 

Σε κάθε γνωστικό αντικείµενο υπάρχουν πληθώρα κατευθύνσεων και/ή 

προτάσεων πολιτικής που εκφράζουν την αγωνία των ειδικών για το νέο 

αναπτυξιακό πρότυπο.  Όλα καταγράφονται τηλεγραφικά στο παράρτηµα της 

ανακοίνωσης τύπου της ΕΕΤ.  Και δεν λείπουν οι ιδέες.  Αυτό που λείπει, 

όµως, είναι ο τρόπος.  Και, βεβαίως, εκεί που απαιτείται παρέµβαση του 

κράτους και κυβερνητική πρωτοβουλία, δεν είναι ξεκάθαρο γιατί υπάρχει 

ολιγωρία και αβελτηρία. Προφανώς, όλα γίνονται ή δεν γίνονται στον βαθµό 

που θίγονται επιχειρηµατικά συµφέροντα.  Η προστασία από τον ανταγωνισµό 

είναι µια βαθειά ριζωµένη ιδέα στην σύγχρονη ελληνική οικονοµική πολιτική, 

µε αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις  να παραµένουν κρατικοδίαιτες και να 

στηρίζουν την ανταγωνιστικότητά τους, όχι  στην τεχνολογική τους υπεροχή ή 

στην ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παράγουν, αλλά στην 

φοροδιαφυγή, στην αδιαφάνεια και, βεβαίως, στην διεκδίκηση νοµικών 

ρυθµίσεων µε στόχο την διαµόρφωση προνοµιακού επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο αντλούν πρόσοδο σε βάρος του κοινωνικού 

συνόλου.  Ακόµη και η χρήση κοινοτικών πόρων γίνεται αντικείµενο αθέµιτης 

συναλλαγής και ευνοούνται µε αδιαφανή τρόπο όσοι είναι εντός των τειχών.  

Όλα εντάσσονται στην λογική της προστασίας από τον ανταγωνισµό.  Υπ’ 

αυτές τις συνθήκες, είτε υπάρχει πλήρης απραξία για να µην θιγεί το status 

quo είτε αναλαµβάνονται παρεµβάσεις που είναι συνήθως ατελείς και 

ατελέσφορες.  Χειρότερη είναι η κατάσταση όταν το κράτος αναλαµβάνει 

επιχειρηµατική πρωτοβουλία µε καταστροφικά συνήθως αποτελέσµατα.  Η 

ιδέα του να καταργηθούν όλα τα εµπόδια ώστε να ασκείται η επιχειρηµατική 

δραστηριότητα απ’ όλους επί ίσοις όροις είναι ξένη προς τα ελληνικά ήθη και 

τις επιχειρηµατικές πρακτικές.  Καθώς, όµως, καταρρέει το παλιό σύστηµα και 
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λεφτά δεν υπάρχουν αφού κανείς δεν µας δανείζει, δηµιουργούνται σταδιακά 

οι συνθήκες για την απεξάρτηση από τις ολιγοπωλιακές πρακτικές και την 

επιδίωξη του ανταγωνιστικού κέρδους µέσα από σκληρή δουλειά και όχι 

προσπορισµό προσόδου. 

Στα περισσότερα άρθρα γίνεται αναφορά στο χαµηλό επίπεδο της δηµόσιας 

διοίκησης ως ανασχετικού παράγοντα στην αναπτυξιακή διαδικασία.  Η 

αίσθηση αυτή είναι εντονότερη σε όσους προσβλέπουν σ’ ένα ισχυρό, 

αποτελεσµατικό, έντιµο, αξιόπιστο κ.ο.κ. κράτος για να καλύψει όλα εκείνα τα 

κενά που διαπιστώνονται στην παραγωγική δοµή της χώρας.  Οι 

περισσότεροι δεν αντιλαµβάνονται ότι αυτό που λείπει δεν είναι τίποτα άλλο 

από την κερδοφορία.  Αντίθετα, προσπαθούν να κάνουν υποδείξεις πολιτικής 

ώστε το παντοδύναµο και πάνσοφο κράτος να καλύψει τα κενά που αφήνει ο 

ιδιωτικός τοµέας της οικονοµίας.  Και, βεβαίως, η επίκληση στις µαγικές 

δυνάµεις του κράτους πέφτει στο κενό, µιας και αυτό που απαιτείται είναι 

συνήθως ένα µικρό και ευέλικτο κράτος που να µην βάζει προσκόµµατα στην 

ελεύθερη επιχειρηµατική δραστηριότητα, όχι επειδή δεν θα θέλει αλλά επειδή 

δεν θα µπορεί.  Η πολυνοµία, η κακονοµία, οι αδειοδοτικές διαδικασίες, η 

γραφειοκρατία, οι πολυδαίδαλες εξαιρέσεις και όλες οι λοιπές παθογένειες της 

δηµόσιας διοίκησης είναι εκφάνσεις ενός αναποτελεσµατικού κράτους, όπως 

αναλύεται µε γλαφυρότατο τρόπο στο άρθρο του κ. Καρκατσούλη.   Αυτό, 

όµως, δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι τα πράγµατα θα διορθωθούν αν το κράτος 

διοικηθεί καλύτερα, και µάλιστα από έντιµους και ηθικούς ανθρώπους.  Το 

πρόβληµα είναι αυτό το ίδιο το µέγεθος του κράτους.  Το τελευταίο πρέπει να 

µειωθεί διότι όσο µεγαλύτερο και πολύπλοκο και αδιαφανές είναι, τόσο 

χαµηλότερη είναι η παραγωγικότητα του.  ‘Όλες αυτές οι αρνητικές πλευρές 

της λειτουργίας του κράτους είναι αποτέλεσµα ενός κράτους που απασχολεί 

το ¼ του εργατικού δυναµικού της χώρας, χωρίς να µπορεί να αµείβει 
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ικανοποιητικά τους παραγωγικούς υπαλλήλους, διότι αµείβει και πολλούς που 

δεν δουλεύουν ή παράγουν έργο χαµηλής αξίας για το κοινωνικό σύνολο. 

Σχετικά µε το θέµα της απονοµής δικαιοσύνης, η παραγωγικότητα του 

δικαστικού συστήµατος µπορεί να αυξηθεί κατακόρυφα εάν εφαρµοσθούν οι 

λεπτοµερείς και συγκεκριµένες προτάσεις του προέδρου της Νοµικής Σχολής 

Αθηνών κ. Φορτσάκη, κατ’ εξοχή αρµοδίου δια να οµιλεί, που αποτελούν 

πραγµατική τοµή σε ένα πρόβληµα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, µε 

µεγάλο αρνητικό οικονοµικό αντίκτυπο στην οικονοµική δραστηριότητα.  Και 

εδώ, όπως και αλλού, διαφαίνεται ξεκάθαρο και σε όλο του το µεγαλείο το 

φαινόµενο της προσοδοθηρίας, όπως  αναλύεται στο άρθρο του κ. Πελαγίδη.  

Δυστυχώς, ακόµη και στον χώρο της δικαιοσύνης, πολλά συµβαίνουν ή δεν 

συµβαίνουν, επειδή στρατιές ανθρώπων αµείβονται ή απασχολούνται, σε 

βάρος του κοινωνικού συνόλου, χωρίς βεβαίως να έχουν την παραµικρή 

ευθύνη.  Αυτή είναι η πραγµατικότητα, χωρίς φόβο και πάθος. 

¨Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που µας κληροδότησε η κρίση, είναι η 

υπερφορολόγηση της οικονοµίας, ιδίως για τους συνεπείς φορολογούµενους.  

Τα φορολογικά έσοδα το 2013 ανήλθαν στην Ελλάδα σε 45,5% του ΑΕΠ (έναντι 

46,7% του µέσου όρου της Ευρωζώνης).  Δεδοµένου ότι η φοροδιαφυγή στην 

Ελλάδα υπολογίζεται σε 5 π.µ. του ΑΕΠ (25% του ΑΕΠ παραοικονοµία επί 20% 

µέση φορολογική επιβάρυνση), τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα για τους 

συνεπείς φορολογουµένους υπερβαίνουν κατά πολύ τον µέσο όρο της 

Ευρωζώνης, αναλόγως του µεγέθους της φοροδιαφυγής που υποθέτει κανείς 

στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης.  Συνεπώς, η πάταξη της φοροδιαφυγής θα 

δώσει την ευκαιρία να µειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των συνεπών 

φορολογουµένων και όχι να αυξηθούν οι πρωτογενείς δαπάνες, δεδοµένης 

της ανάγκης για ευµεγέθη πρωτογενή πλεονάσµατα τα επόµενα χρόνια.  Στην 

ανάλυση του κ. Ράπανου και της κας Καπλάνογλου γίνεται µια 
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εµπεριστατωµένη ανάλυση, η οποία καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το 

φορολογικό σύστηµα, µε την εξαίρεση των υψηλών εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης είναι σχετικά φιλικό στην ανάπτυξη από άποψης συντελεστών και 

διάρθρωσης επιµέρους φορολογικών βαρών, αλλά έχει έντονο 

αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα λόγω της µεγάλης φοροδιαφυγής, των συνεχών 

αλλαγών της φορολογικής νοµοθεσίας, της αναποτελεσµατικής φορολογικής 

διοίκησης, του χρονοβόρου συστήµατος επίλυσης διαφορών κ.ο.κ. 

Στο συνταξιοδοτικό/ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας έχει γίνει µεγάλη 

πρόοδος όσον αφορά στην εξασφάλιση της βιωσιµότητας του.  Τα τρέχοντα 

προβλήµατα των ασφαλιστικών ταµείων σχετίζονται περισσότερο µε την 

επίπτωση της ύφεσης στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές και την µαζική 

συνταξιοδότηση πολιτών λόγω της µεγάλης ανεργίας που επέφερε η 

εφαρµογή του Μνηµονίου, παρά µε την παραµετροποίηση του συστήµατος.  

Παρ όλα, αυτά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του συστήµατος µέσω 

ενεργοποίησης των ιδιωτικών αποταµιεύσεων σε ατοµικό και επαγγελµατικό 

επίπεδο, όπως προτείνει ο κ. Τήνιος, καθώς και την συµµετοχή και του 

ιδιωτικού τοµέα στην ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, γήρατος και 

υγείας, όπως το θέµα αναλύεται διεξοδικά στο άρθρο του κ. Νεκτάριου.  Κάτι 

που δεν αποκλείει και ο κ. Λιαρόπουλος στο θέµα της ασφάλισης υγείας, αν 

και η έµφαση είναι στην κατάργηση των εισφορών εργοδοτών και 

εργαζοµένων για την υγεία και την αντικατάσταση τους µε φορολογικά έσοδα 

για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς είναι αδιανόητο να υπάρχουν 

συµπολίτες µας που να στερούνται ασφάλισης υγείας λόγω της ύφεσης και 

της ανεργίας.  Αλλά δεν ξέρω εάν έτσι λύνεται το θέµα µε ένα φορολογικό 

σύστηµα που ήδη επιβαρύνει υπερβολικά τους συνεπώς φορολογουµένους.  

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις του τύπου «να πληρώσουν οι 

άλλοι». 
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Στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας, και της πολιτικής απασχόλησης, ο 

τόµος φιλοξενεί αναλύσεις υψηλού επιπέδου από τους κ.κ. Κικίλια, 

Ματσαγγάνη, και την κυρία Παπαπέτρου, αν και ο ρόλος τους είναι άχαρος 

όταν 1 στους 4 συµπολίτες µας, και 2 στους 3 νέους, είναι άνεργοι.  Με το 

κοινωνικό κράτος να έχει υποστεί µία άνευ προηγουµένου αναδιάταξη, η 

αποδόµηση εάν προτιµάτε, για να περιορισθεί η σπατάλη και οι διαθέσιµοι 

πόροι να κατευθύνονται εκεί που υπάρχει η µεγαλύτερη ανάγκη, είναι 

προφανές ότι η ανακούφιση των ανέργων και η προστασία από την απόλυτη 

φτώχεια αναδεικνύονται ως οι τοµείς που οι διακεκριµένοι συγγραφείς 

εστιάζουν τις προτάσεις τους.  Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η µεγάλη ανεργία 

που δηµιουργήθηκε µε την εφαρµογή του Μνηµονίου αντανακλά κατ’ αρχάς το 

γεγονός του υπερβολικά µεγάλου µεγέθους των κλάδων των µη διεθνώς 

εµπορεύσιµων αγαθών σε σχέση µε άλλες χώρες, που υπέστησαν καθίζηση 

όταν έκλεισαν οι στρόφιγγες της χρηµατοδότησης, και, κατά δεύτερο λόγο, του 

υπερβολικά µεγάλου αριθµού των αυτοαπασχολούµενων στους κλάδους 

αυτούς που οδήγησε στα περιβόητα «λουκέτα», και στην διάψευση των 

ελπίδων µιας ζωής για πολλούς συµπολίτες µας.  Από εδώ και πέρα, όσα 

µαγαζιά ανοίγουν, για να επιβιώσουν θα πρέπει να προσφέρουν υψηλή 

ποιότητα και άρτια εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικά περιθώρια κέρδους, µιας 

και ο ανταγωνισµός θα είναι εντονότερος.  Η απορρόφηση όλων των 

ανθρώπων που είναι άνεργοι ή που υποαπασχολούνται δεν πρόκειται να 

επιτευχθεί µε προγράµµατα καταπολέµησης της ανεργίας (αυτά είναι 

προγράµµατα για την προσωρινή ανακούφιση των επιπτώσεων της ανεργίας 

στο βιοτικό επίπεδο) αλλά µόνο µε την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, 

στο βαθµό που θα δηµιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης σε πραγµατικές 

δουλειές στην ανταγωνιστική παραγωγή.  Και αυτή θα είναι µία σταδιακή 

διαδικασία χωρίς εύκολες επιτυχίες.  Ακριβώς για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται 

να ενεργοποιηθεί η χώρα στην προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό, 
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τώρα που έχει διαµορφωθεί ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον από την πλευρά της 

προσφοράς, µε ζητούµενα, µεταξύ άλλων, το σταθερό φορολογικό σύστηµα, 

το γρήγορο σύστηµα αδειοδότησης επιχειρήσεων, το απλό χωροταξικό για 

την εγκατάσταση επιχειρήσεων, την ταχεία απονοµή της δικαιοσύνης, κ.ο.κ.  

Και όλα αυτά, µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο, συνδέονται µε την άρση της 

προστασίας από τον ανταγωνισµό των ελληνικών επιχειρήσεων σε 

διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας.  Αν δεν αρθούν όλα αυτά τα 

εµπόδια, δεν πρόκειται να δούµε ταχεία αποκλιµάκωση της ανεργίας και όλη η 

συζήτηση για την ανάκαµψη θα είναι άνευ περιεχοµένου.  Όσοι υπόσχονται 

ανάκαµψη και µείωση της ανεργίας θα διαψευσθούν εάν δεν γίνει ό,τι είναι 

απαραίτητο για να ανοίξουν οι δουλειές στην Ελλάδα.  Δεν υπάρχει, πλέον, η 

δυνατότητα τόνωσης της ζήτησης µε δανεικά.  Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό 

σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, και πρωτίστως από το πολιτικό προσωπικό 

που διακατέχεται, σε µεγάλο βαθµό, από µία αβάστακτη ελαφρότητα 

προσβλέποντας σε µαγικές λύσεις.  Η εκδίωξη της Τρόικας δεν πρόκειται να 

απαλύνει τους εισοδηµατικούς περιορισµούς.  Πρέπει να µάθουµε να ζούµε 

από τους καρπούς της εργασίας µας και της αποταµίευσης µας.  Οι δουλειές 

δεν µεγαλώνουν στα δένδρα.  Πρέπει να δηµιουργηθούν µέσω 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ίσως έχει έρθει, πλέον, το πλήρωµα του χρόνου οι τοπικές 

κοινωνίες να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους, και όχι να τα περιµένουν 

όλα από το κέντρο. Υπό προϋποθέσεις, θα µπορούσαν να διαµορφώνουν ένα 

ελκυστικό περιβάλλον για την άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας και 

την προσέλκυση επιχειρήσεων στην περιοχή τους.  Η απογείωση της 

οικονοµικής δραστηριότητας µπορεί να ενισχυθεί ακόµη  περαιτέρω εάν οι 

τοπικές κοινωνίες θα µπορούσαν να ασκήσουν οι ίδιες πολιτική προσέλκυσης 

επενδύσεων στην περιοχή τους, σε ανταγωνισµό µε άλλες περιφέρειες. Στο 
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ίδιο µήκος κύµατος, θα έπρεπε ενδεχοµένως οι τοπικές κοινωνίες να έχουν το 

δικαίωµα να αποφασίζουν οι ίδιες το είδος του χωροταξικού σχεδιασµού που 

θα ήθελαν να εφαρµόσουν.  Ας αναλάβουν την ευθύνη για το οικιστικό 

περιβάλλον στο οποίο θέλουν να ζήσουν και το είδος των επιχειρηµατικών 

µονάδων που θέλουν να προσελκύσουν στην περιοχή τους.  Δεν είναι πλέον 

οικονοµικά αποτελεσµατικό και πολιτικό διαχειρίσιµο το πρότυπο οργάνωσης 

όπου ο Μεγάλος Αδελφός από το κέντρο κινεί τα νήµατα και ξέρει τι πρέπει, 

και τι δεν πρέπει, να κτισθεί στις τοπικές κοινωνίες.  Μία τέτοιου είδους 

αποκέντρωση µπορεί ενδεχοµένως να απελευθερώσει τεράστιες δηµιουργικές 

δυνάµεις και να οδηγήσει σε ρυθµούς ανάπτυξης που δεν τους έχουµε ούτε 

καν φαντασθεί.  Οι εξαιρετικές αναλύσεις για το χωροταξικό στα άρθρα της κας 

Γιαννακούρου και του κ. Καυκαλά, καθώς και του κ. Κόνσολα και του κ. Κορρέ 

και της κας Κόκκινου, αναδεικνύουν την σηµασία του χωροταξικού 

σχεδιασµού για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.  Στο µοναδικό άρθρο για 

το περιβάλλον, η πραγµατιστική προσέγγιση του κ. Σαρτζετάκη και οι 

προτάσεις του σε µια σειρά από τοµείς παρέµβασης στην ελληνική οικονοµία 

αποτελούν πολύτιµες συµβολές στην περιβαλλοντική διάσταση της 

αναπτυξιακής διαδικασίας.    

Και έρχοµαι τώρα στο µεγάλο θέµα της χρηµατοδότησης.  Τα πράγµατα είναι 

σχετικά απλά.  Υπάρχουν €70 δισ. παραπάνω δάνεια από καταθέσεις.  Το 

χρηµατοδοτικό αυτό κενό καλύπτεται από την ΕΚΤ.  Η ΕΚΤ είναι διατεθειµένη 

να συνεχίσει να καλύπτει την διαφορά καταθέσεων-χορηγήσεων έως ότου 

οµαλοποιηθεί η κατάσταση.  Από την άλλη πλευρά δεν είναι διατεθειµένη να 

αυξήσει την έκθεση της στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.  Συνεπώς, κάθε 

δάνειο που αποπληρώνεται και κάθε κατάθεση που επιστρέφει µπορεί να 

γίνονται νέα δάνεια, υπό την προϋπόθεση όµως ότι αυτό δεν οδηγεί σε 

διόγκωση του χρηµατοδοτικού κενού και, ει δυνατόν, σε αποκλιµάκωση του 
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δανεισµού των τραπεζών από την ΕΚΤ.  Ταυτόχρονα, οι τράπεζες έχουν να 

διαχειρισθούν τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια που, µετά από συνεχή αύξηση τα 

τελευταία χρόνια, διαµορφώνονται πλέον στο 1/3 του συνόλου των δανείων.  Η 

αυξητική αυτή τάση εµφανίζει σηµεία επιβράδυνσης και, ως εκ τούτου, 

αναµένεται σταθεροποίηση του λόγου µη εξυπηρετούµενων δανείων προς το 

σύνολο των δανείων  σε υψηλότερο από το σηµερινό επίπεδο, κάποια στιγµή 

προς το τέλος του χρόνου. Καταλυτικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση παίζει 

η ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητος.  Έχει παρατηρηθεί σε άλλες 

οικονοµίες ότι τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια φθάνουν στο ανώτατο σηµείο 

τους (πριν να αρχίσουν να µειώνονται δηλαδή) περίπου 3 έως 4 τρίµηνα από 

την στιγµή που ξεκινά και πάλι να αυξάνει η απασχόληση.  Στην Ελλάδα, η 

απασχόληση αναµένεται να αυξηθεί κατά 0,6% το 2014 ως σύνολο για πρώτη 

φορά µετά από χρόνια.  Συνεπώς, σε κάποιο χρονικό σηµείο –κατά πάσα 

πιθανότητα στο 2ο τρίµηνο του 2014- θα αρχίσει να αυξάνει η απασχόληση µε 

βάση τα εποχικώς διορθωµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.  Βεβαίως, µε τα στοιχεία 

της νόµιµης απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα του συστήµατος ΕΡΓΑΝΗ, οι 

προσλήψεις είναι µεγαλύτερες από τις απολύσεις ήδη από τον Δεκέµβριο του 

2013, κάτι πρωτοφανές σε σχέση µε το τι συνέβαινε τα προηγούµενα χρόνια.  

Συνεπώς, πρέπει να είµαστε χρονικά πολύ κοντά στην σταθεροποίηση της 

απασχόλησης.  Ένα χρόνο από σήµερα η οικονοµία θα αναπτύσσεται µε 1,5% 

έως 2% περίπου, αν δεν υπάρξει κάποιο ατύχηµα.  Αυτό σηµαίνει ότι θα έχει 

βελτιωθεί σηµαντικά η ικανότητα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών να 

εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες ενώ θα έχει αρχίσει 

επίσης να εµφανίζεται και κάποια υγιής ζήτηση για νέα δάνεια. 

Κάθε φορά που ένα δάνειο γίνεται µη εξυπηρετούµενο, οι τράπεζες παίρνουν 

προβλέψεις, αναγνωρίζουν δηλαδή ζηµιές µειώνοντας τα κεφάλαιά τους.  Η 

πρόβλεψη απαιτεί σύνθετους υπολογισµούς που στο τέλος καταλήγουν σε µια 
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εκτίµηση της καθαρής ζηµίας που θα υποστεί η τράπεζα, αφού δηλαδή 

συνυπολογισθεί και το όφελος της τραπέζης από την ρευστοποίηση των 

ενεχύρων στην κατοχή της.  Αυτή η διαδικασία εκ των πραγµάτων µπορεί να 

τραβήξει σε µάκρος.  Προϋποθέτει, επίσης, ότι οι τράπεζες έχουν κεφάλαια 

επαρκώς υψηλότερα από το εποπτικό ελάχιστο όριο, έτσι ώστε, ακόµη και 

µετά την σταδιακή τους µείωση καθώς παίρνουν προβλέψεις, να διατηρούν  

την επιθυµητή κεφαλαιακή επάρκεια, όπως καθορίζεται από τον τραπεζικό 

επόπτη.  Ήδη, το τραπεζικό σύστηµα είχε πλήρως ανακεφαλαιοποιηθεί στο 

παρελθόν για την περίοδο 2012-14 και εφέτος αναµένεται να 

ανακεφαλαιοποιηθεί εκ νέου για την περίοδο 2015-17.  Προϋποθέτει, επίσης, 

ότι η οικονοµία θα ανακάµψει και, συνεπώς, οι επιχειρήσεις θα επανέλθουν σε 

κερδοφορία και θα µπορούν να επανακτήσουν την δυνατότητα τους να 

εξυπηρετούν καλύτερα τις δανειακές τους υποχρεώσεις.  Σε ένα τέτοιο 

σκηνικό, οι τράπεζες γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα ποιές επιχειρήσεις 

αντιµετωπίζουν πρόβληµα ρευστότητας, έχοντας καλές προοπτικές 

ανάκαµψης και θέληση να επιβιώσουν, και συνεπώς, οι επιχειρήσεις αυτές θα 

πρέπει να βοηθηθούν χρηµατοδοτικά ώστε να σταθούν στα πόδια τους.  

Γνωρίζουν, επίσης, ποιές επιχειρήσεις έχουν πρόβληµα φερεγγυότητας και 

µειωµένα ή καθόλου αντανακλαστικά ώστε να ορθοποδήσουν και, συνεπώς, 

θα πρέπει να οδηγηθούν σε επιχειρηµατική αναδιάρθρωση, συγχώνευση, 

κ.ο.κ., ώστε να σταµατήσουν να επιβαρύνουν το πιστωτικό σύστηµα και, 

τελικά, τις δυνατότητες χρηµατοδότησης άλλων υγιών επιχειρήσεων.  Και 

προχωρούν σε περιορισµό των πιστώσεων και, σε κάθε περίπτωση, ζητούν 

ανταλλάγµατα σε ορισµένες περιπτώσεις µεγάλων επιχειρήσεων, που µπορεί 

να φθάνουν και σε αλλαγή της διοίκησης της εταιρίας και σε ρευστοποίηση 

συγκεκριµένων µη λειτουργικών στοιχείων ενεργητικού και, εν γένει, σε 

παρεµβάσεις αναδιάρθρωσης  και εξορθολογισµού του ισολογισµού της 

εταιρίας. 
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Όλα αυτά παίρνουν χρόνο και µπορούν να επιταχυνθούν µόνο εάν υπάρχουν 

παίκτες στο σύστηµα που είναι έτοιµοι να αναλάβουν την εξυγίανση των 

εταιριών αυτών. Οι τράπεζες, αν και δεν είναι διατεθειµένες, αλλά ούτε και 

έχουν τους πόρους για να αναλάβουν απευθείας αυτό το έργο, λειτουργούν ως 

καταλύτες σε αυτή τη διαδικασία. Συνήθως, µια γρηγορότερη και πιο καθαρή 

λύση θα ήταν οι τράπεζες να προχωρήσουν σε διαγραφές δανείων και να 

επιδιώξουν την ανάκτηση οποιουδήποτε ποσού είναι δυνατόν, ή να 

πωλήσουν τα δάνεια σε ποσοστό υποπολλαπλάσιο της αξίας τους, σε 

εξειδικευµένες εταιρίες οι οποίες προσδοκούν να βγάλουν κέρδος από την 

διαχείριση των προβληµατικών δανείων.  Οι εταιρίες αυτές δρουν εξυγιαντικά 

στο πρότυπο λειτουργίας των προβληµατικών επιχειρήσεων (κλείσιµο 

µονάδων, µείωση προσωπικού, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και ότι 

άλλο απαιτείται για την επαναφορά στην κερδοφορία, µε δεδοµένη την 

συγκυρία και τις όποιες προοπτικές, πριν το οριστικό κλείσιµο της εταιρίας σε 

περίπτωση αποτυχίας). 

Βεβαίως, κάτι τέτοιο θα είχε µεγαλύτερη έννοια να γίνει σε ένα τραπεζικό 

σύστηµα χωρίς κεφάλαια. Οι ελληνικές τράπεζες όµως, 

ανακεφαλαιοποιήθηκαν στην αρχή της περιόδου, έτσι ώστε ανά πάσα στιγµή 

να είναι εξασφαλισµένη η σταθερότητα του συστήµατος και, κυρίως, η 

ασφάλεια των καταθέσεων.  Θα ήθελα να θυµίσω εδώ ότι η 

ανακεφαλαιοποίηση έγινε καθώς η χώρα περνούσε σε µια περίοδο 

καταρράκωσης της εµπιστοσύνης στην οικονοµία  λόγω της κρίσης δηµοσίου 

χρέους και του PSI, που εξανέµισε τα κεφάλαια των τραπεζών που είχαν 

τοποθετηθεί στο πιο ασφαλές µέχρι τότε επενδυτικό µέσο, δηλ, τα κρατικά 

οµόλογα. 

Σε κάθε περίπτωση, οι «βίαιες» αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, εγείρουν 

άλλου είδους ζητήµατα καθώς καταστρέφουν παραγωγικό ιστό και θέσεις 
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εργασίας και δηµιουργούν κοινωνικά αδιέξοδα.  Βεβαίως, το αντεπιχείρηµα 

είναι ότι, για όσες εταιρίες δεν υπάρχει µέλλον, θα πρέπει τα κεφάλαια και οι 

εργασιακοί πόροι να κατανεµηθούν σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες, 

όπως απαιτεί η διαδικασία της «δηµιουργικής καταστροφής», κατά 

Shumpeter.  

Είναι προφανές ότι η ανάγκη µείωσης της εξάρτησης από τον ΕΚΤ, η 

διάβρωση της καταθετικής βάσης και η µεγάλη επιβάρυνση των τραπεζών, 

από τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, θέτουν σηµαντικούς περιορισµούς στην 

χορήγηση νέων δανείων στην οικονοµία.  Το τι µπορούν να κάνουν οι 

τράπεζες στην σηµερινή συγκυρία αναλύεται στο άρθρο του κ. Λεκκού και της 

κας Βλάχου.  Πέραν, όµως, της τραπεζικής υπάρχουν και προτάσεις για την 

ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών, χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων.  Ο κ. 

Θωµαδάκης επικεντρώνεται περισσότερο στην ενδυνάµωση του θεσµικού 

πλαισίου της κεφαλαιαγοράς (εταιρική διακυβέρνηση υπό την πολιορκία 

µεγάλων ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

εξειδικευµένα στις σηµερινές ανάγκες εξόδου από την κρίση και πιστωτικής 

στενότητας).  Ο κ. Κουλορίδας προχωρεί σε συγκεκριµένες, εξαιρετικά 

χρήσιµες θα έλεγα, προτάσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της 

ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, και η πρόταση του κ. Καραγάνη για 

την δηµιουργία εγγυοδοτικού µηχανισµού µε στόχο την ανταλλαγή 

εµπράγµατων ακινητοποιήσεων των εταιρικών ισολογισµών µε εγγυήσεις που 

θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως καλύµµατα στις τράπεζες.       

Πολλοί προτείνουν, επίσης, ως λύση την ανάπτυξη αγοράς εταιρικών 

οµολόγων, ώστε οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρόσθετη µη 

τραπεζική χρηµατοδότηση.  Αυτό, ενδεχοµένως, στην σηµερινή συγκυρία 

έλλειψης εµπιστοσύνης, απαιτεί την λειτουργία εγγυοδοτικών εργαλείων, 
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όπως προτείνει ο κ. Θωµαδάκης, αν και το ποιος φέρνει το κόστος της 

εγγύησης δεν είναι σαφές και, το όλο εγχείρηµα είναι µάλλον αβέβαιης 

έκβασης, δεδοµένου του µικρού µεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να γίνει υποκατάσταση εταιρικών οµολόγων στην 

τραπεζική χρηµατοδότηση.  Αν µη τι άλλο, οι τράπεζες παίζουν σήµερα τον 

ρόλο του αξιολογητού  της πιστοληπτικής ικανότητας που, εναλλακτικά, θα 

έπαιζαν οι αγορές εταιρικών οµολόγων.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η 

πρόταση του κ. Σακελλάρη για την σύσταση Ταµείου Χρηµατοδότησης 

Επενδύσεων, µέσω ενός µηχανισµού παροχής ασφάλισης χρηµατοδοτών, µε 

τους εθνικούς πόρους να απορροφούν τις πρώτες πιθανές ζηµιές. 

Το πρόβληµα της ρευστότητας, βεβαίως, διογκώνεται από το γεγονός ότι όλα 

αυτά συµβαίνουν σε µια οικονοµία µε 27% ανεργία, και µε τις αντοχές του 

πληθυσµού και των επιχειρήσεων στο «κόκκινο».  Ίσως, και µόνο γι’ αυτό, θα 

πρέπει να ενεργοποιηθεί άµεσα η κυβέρνηση στο να αποκαταστήσει, 

ενωρίτερα και εντονότερα του αναµενόµενου, την αναπτυξιακή διαδικασία.  

Καλό το νέο αναπτυξιακό πρότυπο αλλά δεν έρχεται µόνο του.  Η χώρα 

πρέπει να γνωρίσει εισβολή κεφαλαίων από το εξωτερικό, σε ένα κλίµα 

αναπτυξιακού οργασµού, ανεξαρτήτως του τι µπορεί αυτό να σηµαίνει για 

µικροϋπολογισµούς και µικροσυµφέροντα.  Εδώ που έχουµε φτάσει, είναι 

πλέον πολυτέλεια να «µπλοκάρουµε» επενδύσεις, µε γραφειοκρατικές 

αγκυλώσεις που υποκρύπτουν ανοµολόγητες επιδιώξεις.  Είναι, επίσης, 

αδιανόητο να καθυστερούµε την δηµοσιονοµική προσαρµογή και τις 

µεταρρυθµίσεις που θα αποκαταστήσουν σε µόνιµη βάση την εµπιστοσύνη 

στις προοπτικές της οικονοµίας, και θα οδηγήσουν σε µαζική εισροή 

επενδυτικών κεφαλαίων και επιστροφή των καταθέσεων στο τραπεζικό 

σύστηµα, «ξεµπλοκάροντας» έτσι την αναπτυξιακή διαδικασία. 
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Χωρίς επενδύσεις δεν µπορεί να υπάρξει γενικευµένη ανάκαµψη της 

οικονοµίας ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να στηριχθούν τα 

εισοδήµατα, και να εδραιωθεί έτσι µία βιώσιµη ανάπτυξη σε µονιµότερη βάση.  

Και το πρόβληµα δεν είναι µόνον ελληνικό.  Στην Ευρωζώνη, οι επενδύσεις 

εισήλθαν σε µια καθοδική πορεία µετά το 2007, µε την έλευση της παγκόσµιας 

χρηµατοοικονοµικής κρίσης, και δεν έχουν ανακάµψει ακόµη.  Το 2013, οι 

επενδύσεις διαµορφώνονται σε 17% του ΑΕΠ, δηλαδή 4 π.µ. χαµηλότερα από 

το ανώτατο σηµείο 21% το 2007, και 3-4 µονάδες χαµηλότερα από την µέση 

επίδοση των τελευταίων 30 χρόνων.  Στην Ελλάδα, η κατάσταση είναι ακόµα 

πιο δραµατική, όπως είναι αναµενόµενο.  Το 2013, οι επενδύσεις 

διαµορφώθηκαν σε 13% του ΑΕΠ όταν το 2007 ήταν πάνω από διπλάσιες 

(26,6% του ΑΕΠ).   Συνεπώς, δεν υπάρχει περιθώριο για χάσιµο χρόνου.  Και, 

βεβαίως, θα πρέπει η κατάσταση στην Ευρωζώνη να µας προβληµατίσει.  Πώς 

είναι δυνατόν οι Ευρωπαίοι να ανησυχούν για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

οικονοµίας και εµείς, που έχουµε κατά τεκµήριο πολύ µεγαλύτερα προβλήµατα 

παραγωγικής δοµής, να µην κάνουµε τα αδύνατα δυνατά για να ανατρέψουµε 

την κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε;  Δεν µπορούµε, πλέον, να παίζουµε 

το παιχνίδι business as usual.  Πρέπει να αντιδράσουµε.  Και έχουµε 

δυνατότητες να ξεπεράσουµε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, µιας και στην 

Ελλάδα το δηµόσιο χρέος έχει ρυθµιστεί, οι τράπεζες έχουν σε µεγάλο βαθµό 

ανακεφαλαιοποιηθεί, η µακροοικονοµία βρίσκεται σε ισορροπία και η 

µικροοικονοµία βελτιώνεται συνεχώς. Και το διεθνές επενδυτικό κλίµα είναι 

σήµερα εξαιρετικά καλό για την Ελλάδα. 

Σας ευχαριστώ για την υποµονή σας. 
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