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Μην διστάζεις να το λες!!!
                        Διαβάζω Θράκη Press

Η επόμενη ημέρα της κρίσης - the day after crisis. 

Σε μόλις πρόσφατη αναφορά στη στήλη αυτή, εκφράσθηκε η άποψη ότι η δυναμική των ανατρεπτικών αλλαγών 
που βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του τελευταίου 18μήνου, δεν αλλάζει απλά την σελίδα στην εγχώρια 
οικονομία, αλλά τοποθετεί την οικονομία σε άλλο βιβλίο, με άλλους κανόνες, και άλλα δεδομένα. 
Μολονότι, έχουν εκφρασθεί έντονες διαφοροποιήσεις, αντιδράσεις και εναλλακτικά επιχειρήματα για τις 
οικονομικές επιλογές που έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται στην 
οικονομία μας,  υπάρχει μια σχετική συμφωνία στην άποψη ότι το μοντέλο 
λειτουργίας της οικονομίας μας κατά τα προηγούμενα έτη (1999-2009), δεν 
ήταν δυνατό να συνεχισθεί, γιατί απλά δημιουργούσε ονομαστική ανάπτυξη 
με δανεικά κεφάλαια (χωρίς να εδράζεται σε κρίσιμα και στέρεα θεμελιώδη 
οικονομικά στοιχεία). Το μοντέλο αυτό βασιζόταν στην ιδιωτική κατανάλωση 
με δανειακά κεφάλαια (πιστωτικές κάρτες, εορτό-δάνεια κλπ) και στην 

επίσης δανειακά υποστηριζόμενη οικοδομική δραστηριότητα, με ταυτόχρονη διόγκωση του 
δημοσίου τομέα και του τριτογενή τομέα των υπηρεσιών, σε βάρος της μεταποίησης (βιομηχανία 
– βιοτεχνία) και της αγροκτηνοτροφικής παραγωγής. Το μοντέλο αυτό και οι τρόποι λειτουργίας 
του, συνετέλεσαν επίσης κατά ένα βαθμό, για την σημερινή δυσχερή δημοσιονομική εικόνα της 
εγχώριας οικονομίας μας.  
Αναμφίβολα, η τρέχουσα οικονομική κρίση θα επιφέρει νέους τρόπους και κανόνες στην 
οικονομία, και θα αναδείξει επιμέρους επιλογές και προσεγγίσεις για τα μοντέλα ανάπτυξης 
της επόμενης ημέρας. Ένα τέτοιο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, παρουσιάσθηκε από τους 
μελετητές την McKinsey (πολυεθνική εταιρία επενδυτικών μελετών και συμβούλων), το οποίο 
αναφέρει τον διπλασιασμό του ρυθμού ανάπτυξης σε ετήσια βάση και σε βάθος δεκαετίας για 
την εγχώρια οικονομία. Συγκεκριμένα αναφέρονται σε πέντε επιμέρους οικονομικούς κλάδους-
πυλώνες : την ενέργεια (ηλιακή, αιολική, γεωθερμική καθώς και αυτή από τον ορυκτό πλούτο 
μας – πετρέλαιο, φυσικό αέριο), ο τουρισμός, η μεταποίηση με έμφαση στα εγχώρια αγροτικά 
και κτηνοτροφικά προϊόντα, ο πρωτογενής τομέας (αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή), 
καθώς και το εξαγώγιμο εμπόριο με τις συνδυασμένες μεταφορές. Παράλληλα γίνεται αναφορά 
για οκτώ υποκλάδους, μεταξύ των οποίων είναι ο φαρμακευτικός κλάδος, οι ιχθυοκαλλιέργειες 
και ο ιατρικός τουρισμός. Επιπλέον, οι μελετητές της McKinsey τονίζουν ότι πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην εξωστρέφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην προσέλκυση άμεσων 
ξένων επενδύσεων καθώς και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας τόσο του ιδιωτικού όσο 
και του δημόσιου τομέα. Συνολικά, επισημαίνουν τον επανασχεδιασμό της οικονομίας μας και 
των πόρων της, δίδοντας προτεραιότητες σε τομείς και σε κλάδους, που αφενός δημιουργούν 
προστιθέμενη αξία (value added) στον αποδέκτη/καταναλωτή των προϊόντων-υπηρεσιών και 
υπεραξία στον παραγωγό τους (όπου στη προκείμενη περίπτωση θα μπορούσε να είναι μία 
Ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση), και αφετέρου τονίζουν τους τομείς στους οποίους η χώρα 
μας ως οντότητα και θέση, διαθέτει τα απαραίτητα θεμελιώδη πλεονεκτήματα.
Η μελέτη εμφανίζεται να βρίσκεται σε συμφωνία αναφορικά με τις κατευθυντήριες γραμμές, με 
μία αντίστοιχη που είχε εκπονηθεί από εγχώριο τραπεζικό ίδρυμα (Eurobank). Ειδικότερα, στην 
εν λόγω μελέτη, αναφέρονταν ως πυλώνες ανάπτυξης οι εξαγωγές, η μεταποίηση, ο τουρισμός, 
η αγροκτηνοτροφική παραγωγή, οι υποδομές, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες.
Αξιοσημείωτο γεγονός αυτών των μελετητικών προσεγγίσεων είναι η χρονική περίοδος της 
εκπόνησής τους, από την οποία δηλώνεται, για ακόμη μία φορά, ότι η κάθε ανάπτυξη και 
ανάκαμψη δεν εμφανίζεται τυχαία. Αντίθετα αποτελεί προϊόν οικονομικού σχεδιασμού υπό το 
καθεστώς ύφεσης, κρίσης και οικονομικού μαρασμού.
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