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Το ζητούμενο της οικονομικής ανάπτυξης.

Είναι γεγονός ότι ολοένα και περισσότερο ακούγεται από πολλούς, τόσο στο εσωτερικό της χώρας αλλά όσο και το εσωτερικό της Ευρώπης 

(Γαλλία - νέο δημοσιονομικό σύμφωνο),  το ζητούμενο της οικονομικής ανάπτυξης. Είναι επίσης αλήθεια ότι η οικονομική ανάπτυξη τόσο ως όρος 

όσο και ως έννοια, τέθηκε στο λεξιλόγιο των πολιτικών ηγετών με ιδιαίτερη ευκολία κατά την πρόσφατη περίοδο της προεκλογικής περιόδου. 

Στον όρο αυτό έχει παρατηρηθεί μία σημαντική διαφοροποίηση στην απόδοση του  ορισμού του, με αποτέλεσμα ο καθένας από τους ομιλούντες, 

να ορίζει και να εννοεί διαφορετικά πράγματα, που συχνά αντικρούονται μεταξύ τους ή είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. Σ΄ αυτό το σύντομο 

άρθρο, θα επιδιωχθεί μια πολλή συνοπτική, και ίσως απλουστευμένη προσέγγιση, στην έννοια και στον ορισμό της οικονομικής ανάπτυξης όπως 

αυτή αποδίδεται και περιγράφεται από την οικονομική επιστήμη (νεο-Κεϋνσιανή προσέγγιση). Ο σκοπός του άρθρου είναι να υποστηρίξει και να βοηθήσει τον 

αναγνώστη στην αποσαφήνιση και την ερμηνεία της οικονομικής ανάπτυξης.

Αναμφίβολα η οικονομική ανάπτυξη είναι μία ευρεία έννοια που περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της οικονομικής δραστηριότητας σε μία οικονομία. Συμβαδίζει με 

την αξιοποίηση των πόρων μιας οικονομίας (φυσικών και μη), των υποδομών της, του ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας, αλλά και όλων 

των θεμελιωδών πλεονεκτημάτων που διαθέτει. Η αξιοποίηση και η λειτουργία όλων αυτών των δυνατών σημείων μιας οικονομίας δημιουργεί και ωθεί την βιώσιμη 

ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες. 

Η ζήτηση αυτή μπορεί να προέρχεται από το εσωτερικό της οικονομίας ή/και το εξωτερικό περιβάλλον της. Η δε τελευταία προέλευση είναι ιδιαίτερα σημαντική, 

αφού η ζήτηση από το εξωτερικό μεταφέρει οικονομικούς πόρους στο εσωτερικό, πολλαπλασιάζοντας έτσι το εγχώριο δυναμικό και ταυτόχρονα την δυναμική της 

ανάπτυξης. Η βιώσιμη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες δημιουργεί με την σειρά της απασχόληση, η οποία οδηγεί στην παραγωγή και την δημιουργία εισοδήματος. Το 

σύνολο του παραγόμενου εισοδήματος μέσα από την δαπάνη ή την τοποθέτησή του, στην κατανάλωση, στην αποταμίευση, τις επενδύσεις και φόρους, τροφοδοτεί 

το οικονομικό κύκλωμα, από το οποίο λειτουργεί στο σύνολο της η κοινωνία και η οικονομία. 

Από αυτή την απλή περιγραφή γίνεται κατανοητό ότι όσο περισσότερο εισόδημα εισρέει σε 

ένα οικονομικό κύκλωμα (οικονομία) τόσο το κύκλωμα αυτό μέσα από την αυξημένη παραγωγή 

αγαθών και υπηρεσιών αλλά και την αποτελεσματική χρήση των πόρων του, μεγεθύνεται και 

δημιουργεί υπεραξίες και πλεονάσματα. 

Σε αντίθετη περίπτωση, ο περιορισμός της ζήτησης ή/και η αναποτελεσματική χρήση των 

οικονομικών πόρων, οδηγεί στον περιορισμό του εισοδήματος της οικονομίας, με συνέπεια την 

ενδεχόμενη ελλειμματική λειτουργία και την υπανάπτυξη ενός οικονομικού συστήματος. 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει την ύπαρξη της 

βιώσιμης ζήτησης. Όμως η δημιουργία της βιώσιμης ζήτησης δεν μπορεί να προκύψει από μόνη της. 

Υπάρχουν επιμέρους στοιχεία τα οποία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την βιώσιμη ζήτηση 

και κατ’ επέκταση την βιώσιμη ανάπτυξη. Αδιαμφισβήτητα, επιμέρους στοιχεία που οδηγούν μία 

οικονομία στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη είναι η παραγωγικότητα, η ποιότητα, η καινοτομία, 

η μεθοδικότητα, η σύνεση και η πολιτική σταθερότητα. Αντίθετα με την αναποτελεσματικότητα 

και την ελλειμματική λειτουργία, την χαμηλή αποδοτικότητα, την υστέρηση σε αξιοκρατία, την 

ατιμωρησία, την ανομία, την πολιτική (και όχι μόνο την κυβερνητική) αστάθεια, και την κατάλυση 

των νομικών και οικονομικών κανόνων, η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη απομακρύνεται ολοένα 

και περισσότερο από τον ορίζοντα μας, παρά τα ευχολόγια και τους μακαρισμούς πολλών 

ομιλητών και παραγόντων.
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