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2012 : Η συνέχεια της «προσαρμογής» και των ανατροπών.

Ένδειξη για περαιτέρω προβληματισμό αποτελεί το γεγονός ότι οι 
οικονομικές προσδοκίες που συνοδεύουν την νέα χρονιά είναι ιδιαίτερα 
χαμηλές έως περιορισμένες και ελάχιστες. Η σοφία του οικονομικού 
πληθυσμού, που αντιλαμβάνεται και βιώνει το μέγεθος της κρίσης 
(τόσο της οικονομικής, όσο και της πολιτικής), αλλά και η ταυτόχρονη 
διαμόρφωση των προσδοκιών και του γενικότερου κλίματος από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και τους φορείς τους, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη 
θετικών και ελπιδοφόρων προσδοκιών.
Αντίθετα, αυτό που αναμένεται είναι η συνέχεια στα μέτρα της 

δημοσιονομικής προσαρμογής, που αποφασίσθηκαν, καθώς και αυτά που πρόκειται να 
αποφασισθούν εν’ όψη της υπογραφής της νέας δανειακής σύμβασης. Η συνέχεια αυτή 
αποτελείται από επιμέρους προσαρμογές, ρυθμίσεις, και ανατροπές των μέχρι τώρα κακώς, 
αλλά και καλώς κείμενων στην εγχώρια οικονομία. Η πρωταρχική επίδραση που αναμένεται να 
γίνει έντονα αντιληπτή στην αγορά και στην οικονομία, αποτελεί η επίτευξη, ή τουλάχιστον, 
η επιδίωξη για την δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος (δηλ. τα λειτουργικά έσοδα του 
κράτους να καλύπτουν πλήρως τα λειτουργικά έξοδα, χωρίς να περιλαμβάνονται οι δαπάνες 
για τοκοχρεωλύσια). Με την επιδίωξη αυτή, (η οποία αποτελεί μία μακροοικονομική επιλογή 
που δεν ενδείκνυται για την παρούσα περίοδο της ύφεσης, αφού με τη αφαίρεση οικονομικών 
πόρων μεγεθύνεται η κρίση και απομακρύνεται η ανάπτυξη) θα δαπανηθούν από το δημόσιο 
περί τα €25 δις ευρώ λιγότερα σε σύγκριση με το 2009. Λαμβάνοντας υπόψη και την λειτουργία 
του οικονομικού πολλαπλασιαστή, γίνεται κατανοητό ότι η αρνητική επίπτωση στο εισόδημα 
της οικονομίας  θα είναι μεγαλύτερη από τα €25 δις ευρώ, αφού το ποσό αυτό θα διαχέονταν 
στην οικονομία, δημιουργώντας επιπλέον εισόδημα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 
Επιπλέον, δεν εμφανίζονται, στο εγγύς, ορατό και επίσημο μέλλον της Ελληνικής οικονομίας, 
εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές για την χρηματοδότηση της εγχώριας ανάπτυξης. Αντίθετα, 
ο ελβετικός οίκος U.B.S. προβλέπει ότι ακόμη και αν το δημόσιο χρέος αντιμετωπισθεί με 
επάρκεια (μηχανισμός ανταλλαγής ομολόγων – PSI – ομαλή εκταμίευση δανειακών δόσεων 
από ΕΚΤ, ΔΝΤ και Ε.Ε.), τα αποταμιευτικά αποθέματα – καταθέσεις των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων θα μειώνονται κατά €2 δις ευρώ σε μηνιαία βάση, λόγω των επιπτώσεων της 
κρίσης. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί από μόνη της τροχοπέδη στις προσπάθειες εξόδου από τον 
κύκλο της τρέχουσας ύφεσης.
 Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν έντονοι σχολιασμοί και επιχειρήματα που αναφέρουν ότι η 
διέξοδος στην ανάπτυξη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή του ίδιου μοντέλου 
με το οποίο η οικονομία οδηγήθηκε στην κρίση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ανάπτυξη θα 
πρέπει να επιδιωχθεί μέσα από διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες με έμφαση στον 
πρωτογενή τομέα (αγρό - κτηνοτροφία), τον τουρισμό, τις υποδομές, την τεχνολογία, τις 
εξαγωγές και γενικότερα ότι μπορεί αποτελεί εξαγώγιμο προϊόν ή υπηρεσία. 
Επιπλέον είναι αναμενόμενο να παρατηρηθούν σημαντικές αναδιατάξεις και ανατροπές στους 
εγχώριους κλάδους των υπηρεσιών, του εμπορίου και της μεταποίησης, με την αύξηση του 
βαθμού συγκέντρωσης και ενίσχυσης των μεγάλων σχημάτων σε βάρος των μεσαίων και των 
μικρών. 
Οι προσαρμογές αυτές εμφανίζονται να έχουν ευρύτατες επιδράσεις στην Ελληνική οικονομία 
και κοινωνία, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τα μεσαία και μικρομεσαία εισοδήματα. 
Ταυτόχρονα εμφανίζονται να δημιουργούν μία δυναμική «εσωτερικής υποτίμησης» στην 
πλειονότητα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού μέσω της συμπίεσης του διαθέσιμου 
αγοραστικού εισοδήματος. Το μίγμα αυτό δηλώνει ότι η «προσαρμογή» της οικονομίας 
βρίσκεται σε εξέλιξη, και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Επίσης προμηνύετε ότι η ανάπτυξη δεν 
έχει ξεκινήσει, αλλά είναι πολύ πιθανό, να ξεκινήσει από χαμηλότερα επίπεδα εισοδήματος 
σε σύγκριση με τα τρέχοντα. Όμως, η επιστροφή στην ανάπτυξη της οικονομίας μας, δεν 
διαφαίνεται ότι θα λάβει αλματώδης ρυθμούς στο εγγύς μέλλον, αλλά θα είναι σταδιακή και 
διατηρήσιμη.
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