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Μην διστάζεις να το λες!!!
                        Διαβάζω Θράκη Press

Η κοινωνική απαίτηση για την αναδόμηση της οικονομίας. 

Έχει ήδη δημοσιοποιηθεί η πρόταση μεγάλου εγχώριου τραπεζικού 
ιδρύματος, αναφορικά με το μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθήσει 
η Ελληνική οικονομία, τόσο για την έξοδο της από την τρέχουσα 
ύφεση, αλλά πολύ περισσότερο για την ενίσχυση των προοπτικών 
για την ανάπτυξη. Συνοπτικά, η πρόταση αυτή υποστηρίζει ότι η 
οικονομία μας δεν είναι σε θέση να στηρίζει την ανάπτυξή της 
στην κατασκευαστική – οικοδομική δραστηριότητα, και στην 
αυξημένη κατανάλωση, η οποία κατά την τελευταία δεκαετία 
χρηματοδοτήθηκε κυρίως από δανειακά κεφάλαια. Αντίθετα, 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε οικονομικούς τομείς όπου η χώρα 

μας διαθέτει θεμελιώδη πλεονεκτήματα. Οι τομείς αυτοί είναι η σύγχρονη γεωργία, η 
στοχευμένη μεταποίηση σε προϊόντα και υλικά προστιθέμενης αξίας (πχ γεωργικά 
προϊόντα, ελαιόλαδο, οίνος, ανθοκομία, κτηνοτροφία, γαλακτοκομία κ.α.), οι υποδομές, ο 
τουρισμός, η τεχνολογία και η καινοτομία, οι εξαγωγές και οι εξαγώγιμες υπηρεσίες και 
δραστηριότητες.
Οι παραπάνω τομείς που προτείνονται, ουσιαστικά είναι αυτοί που έχουν πληγεί (σκόπιμα 
ή μη) τις τελευταίες δεκαετίες από την εφαρμογή επιμέρους οικονομικών επιλογών. 
Συγκεκριμένα, έχουν απολεσθεί στρατηγικές ευρωπαϊκές αγορές από τα γεωργικά μας 
προϊόντα ως συνέπεια της ολοένα και μειούμενης ανταγωνιστικότητας τους. Το αγροτικό 
και γεωργικό δυναμικό παρουσιάζει σημαντική συρρίκνωση, παρά το γεγονός ότι η χώρα 
μας διαθέτει σημαντικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ένα ιδιαίτερα προνομιακό κλίμα που 
επιτρέπει την ανάπτυξη πλειάδας καλλιεργειών.
Η βιομηχανική – μεταποιητική δραστηριότητα έχει υποχωρήσει ραγδαία, με συνέπεια 
να ενισχύονται οι εισαγωγές, και να δυσχεραίνεται το εθνικό ισοζύγιο, με την εξαγωγή 
χρηματικών πόρων στο εξωτερικό (απώλειες εισοδήματος, θέσεων εργασίας, φορολογίας 
κ.α.)
Η τουριστική δραστηριότητα παρουσίασε ενδείξεις στασιμότητας, παρά τις θετικές 
εντυπώσεις της χώρας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίες έντεχνα αποδόμηθηκαν 
τα επόμενα χρόνια.
Παρόλη όμως την χειροτέρευση των θεμελιωδών στοιχείων της οικονομίας μας, το 
εισόδημα στα νοικοκυριά παρουσίαζε αύξηση κατά τις πρόσφατες δεκαετίες. Η αύξηση 
αυτή ήταν συνέπεια  των ελλειμμάτων του δημοσίου και της αλόγιστης πιστωτικής 
τραπεζικής επέκτασης, που χρηματοδοτούσε επιχειρήσεις και νοικοκυριά για κάθε λογής 
καταναλωτική δαπάνη (διακοποδάνεια, εορτοδάνεια, κάρτες κ.α.).
Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε και μία ραγδαία αναδιάταξη στην διάρθρωση των 
επαγγελμάτων με έμφαση στις υπηρεσίες, την εξάπλωση του δημοσίου τομέα 
και την διόγκωση σε μία σειρά από άλλα επαγγέλματα (όπως πχ δημοσιογράφοι, 
σύμβουλοι, καθηγητές παιδείας και παραπαιδείας, του νομικού χώρου, του ιατρικού και 
παραφαρμακευτικού χώρου κ.α.), με συνέπεια την αποδυνάμωση των άλλων παραγωγικών 
κλάδων της οικονομίας από στελέχη και ανθρώπινο δυναμικό.
Όμως, η τρέχουσα οικονομική κρίση (που κατά ένα βαθμό προκλήθηκε και ενισχύθηκε από 
τις παραπάνω μεταβολές) παρουσίασε με ξεκάθαρο και σαφή τρόπο, ότι οι πρακτικές 
του παρελθόντος δεν αποτελούν την συνταγή για την ανάπτυξη στο μέλλον. Αντίθετα, 
η αναγκαιότητα αναδόμησης σε στοχευμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας είναι 
απαραίτητη, επιτακτική και ανεξάρτητη από κυβερνήσεις, αντιπολιτεύσεις και κομματικούς 
μηχανισμούς. Αποτελεί απαίτηση της κοινωνίας για την συνοχή, την προκοπή και την 
προοπτική της.
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