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Ας δούµε το δάσος και όχι µόνο δύο δέντρα
Χωρίς αµφιβολία το βασικό ερώτηµα που µας απασχολεί τελευταία έχει σχέση µε
τις δυνατότητες που έχει η χώρα µας να απεγκλωβισθεί από το σφιχτό
εναγκαλισµό της ύφεσης, της συρρίκνωσης και της οπισθοδρόµησης. Στο τραπέζι
έχουν πέσει πολλές, µεταξύ των οποίων και αρκετές αξιόλογες, προτάσεις. Μέσα
σ’αυτές κυριαρχεί, είτε κατά µόνας είτε ως δίδυµο, η µείωση των φόρων στην
εστίαση και στο πετρέλαιο θέρµανσης. Έχει γίνει σηµαία, τόσο από την πλευρά
της κυβέρνησης, ως µέσο που θα θεραπεύσει … πάσαν νόσον, αλλά και από
έγκριτους αναλυτές, οι οποίοι µε την πιεστικότητα που εµφανίζεται το πρόβληµα
ξεχνούν το µείζον και καταπιάνονται µε περιφερειακά ζητήµατα, που κατά τη
γνώµη µου είναι τα παραπάνω.
Ποιο είναι λοιπόν το συνολικό πλαίσιο µέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η
οικονοµική µας πολιτική? Δεν υπάρχει αντίρρηση ότι η τιθάσευση του
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και η δηµιουργία σταθερού πρωτογενούς
πλεονάσµατος, έχει άµεση προτεραιότητα. Με δεδοµένο, ότι η πολιτική της
αυστηρής προσαρµογής (λιτότητας) είναι δύσκολο να αλλάξει ή να ανατραπεί,
παρά την παραδοχή από την πλειοψηφία σχεδόν των διεθνών αναλυτών, ότι και
λάθος ήταν και µεγάλα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα δηµιούργησε, είναι
αναγκαίο, η ελληνική κυβέρνηση να εκµεταλλευτεί τα µικρά περιθώρια άσκησης
αυτόνοµης οικονοµικής πολιτικής που έχει, ώστε να αποτρέψει µια ενδεχόµενη
γενίκευση των καταστροφικών αποτελεσµάτων αυτής της πολιτικής.

Η τακτοποίηση του ελλείµµατος έχει για την οικονοµία διπλή σηµασία. Πρώτον,
δεν θα χρειασθεί να δανειζόµαστε για να καλύπτονται οι ανάγκες λειτουργίες του
κράτους και δεύτερον δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για µια νέα ελάφρυνση του
χρέους µετά τις γερµανικές εκλογές. Έτσι, οι ανάγκες δανεισµού της χώρας θα
περιορισθούν και ίσως υπό προϋποθέσεις θα µπορέσει να βγει ξανά στις αγορές
για να δανεισθεί. Μια τέτοια εξέλιξη θα βοηθούσε στη σταθεροποίηση της
οικονοµίας. Από κοντά και κάποιες σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, όπως το
φορολογικό σύστηµα και οι εισπρακτικοί µηχανισµοί του, ο εκσυγχρονισµός του
κράτους, η απελευθέρωση ορισµένων κρίσιµων αγορών, η γρήγορη και
αντικειµενική απονοµή της δικαιοσύνης κ.λ.π.
Όλα αυτά είναι αναγκαία αλλά δεν επαρκούν. Η µεγάλη προσπάθεια θα πρέπει να
εστιάσει πλέον στον τοµέα της ανάκαµψης της οικονοµίας για τη οποία πολύ
συζητάµε αλλά λίγα κάνουµε. Από τη στιγµή που ακόµη ασκούµε περιοριστική
πολιτική, η οποία µάλιστα θα επεκταθεί µέχρι και το 2016, θα πρέπει να βρούµε
υποκατάστατα ενίσχυσης της ζήτησης για καταναλωτικά αλλά και για επενδυτικά
προϊόντα. Έτσι οι προσπάθειες θα πρέπει να εστιασθούν:
Πρώτον, στη διευκόλυνση των εξαγωγών. Παρά τις αξιόλογες προσπάθειες των
τελευταίων ετών, η χώρα µας υπολείπεται του µέσου όρου της Ευρωζώνης στη
συµµετοχή των εξαγωγών στο ΑΕΠ. Οι εξαγωγικές µας επιχειρήσεις χρειάζονται
δύο πράγµατα. Χρηµατοδότηση µε υποφερτά επιτόκια (4-5%) και διοικητική
υποστήριξη.
Δεύτερον, θα πρέπει να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα της πιστωτικής ασφυξίας για
τις παραγωγικές µας επιχειρήσεις. Εάν οι τράπεζές µας και µετά την
καθυστερηµένη ανακεφαλαιοποίηση δείξουν αδυναµία ή και απροθυµία να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στην πραγµατική οικονοµία, θα
πρέπει το κράτος να ιδρύσει άµεσα την Τράπεζα Οικονοµικής Ανασυγκρότησης
κατά τα πρότυπα της γερµανικής Kreditanstalt fuer Wiederaufbau. Επειδή µάλιστα
αυτό είναι πολύ πιθανό να συµβεί, οι προετοιµασίες θα έπρεπε να έχουν αρχίσει
από καιρό. Με την πρωτοβουλία αυτή θα επανενεργοποιηθούν οι αργούσες
παραγωγικές δυνάµεις του τόπου, τουλάχιστον όσες απέµειναν, αλλά και όσες µε
όρους αγοράς δικαιούνται συµµετοχής στη χρηµατοδότηση.
Τρίτον, προσέλκυση επενδύσεων. Για να γίνουν επενδύσεις χρειάζονται τρία
πράγµατα. Μυαλά, κεφάλαια και θετικές προσδοκίες. Προς το παρόν διαθέτουµε
σε αφθονία µόνο το πρώτο. Ακόµη και να βρεθούν κεφάλαια για επενδύσεις σε µια
χώρα µε υψηλούς κινδύνους, οι προσδοκίες θα είναι αρνητικές, όσο ασκείται
περιοριστική πολιτική που, αντί να αυξάνει, µειώνει την ενεργό ζήτηση στο
εσωτερικό. Συνεπώς, οι όποιες επενδύσεις σχεδιάζονται, είτε από εγχώριους
επιχειρηµατίες, είτε από ξένους, θα πρέπει να έχουν καθαρά εξωτερικό

προσανατολισµό.
Τέταρτον, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου. Στην κατάσταση που
βρίσκεται η χώρα, είναι απορίας άξιον, που τρία χρόνια µετά, δεν έχει γίνει σχεδόν
τίποτα στον τοµέα αυτό. Κτίσµατα και εκτάσεις του δηµοσίου, που είναι σε θέση να
αξιοποιηθούν και να φέρουν επενδύσεις, θέσεις εργασίας, παραγωγή και
εισοδήµατα, θα πρέπει να περάσουν το γρηγορότερο στον ιδιωτικό τοµέα, που
διαθέτει τα απαιτούµενα κεφάλαια.
Πέµπτον, απορρόφηση των διαθέσιµων κεφαλαίων από ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, µε σκοπό όχι µόνο τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων και
υποδοµών, αλλά και την αναδιάταξη του παραγωγικού ιστού της χώρας. Εδώ οι
επιλογές, και µέσα από το νέο επενδυτικό νόµο, θα πρέπει να κατατείνουν προς
καινοτοµικές δραστηριότητες µε εξαγωγικό προσανατολισµό, ανεξάρτητα από τον
κλάδο που ανήκουν. Χρειαζόµαστε επιχειρήσεις που θα παράγουν προϊόντα και
υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας που θα βρίσκουν ζήτηση στο εξωτερικό,
ώστε να είµαστε σε θέση να παράσχουµε και υψηλότερους µισθούς που είναι το
ζητούµενο για µια κοινωνία που αναζητά τη χαµένη της ευηµερία.
Οι παραπάνω τοµείς δράσης θα µπορούσαν να αποτελέσουν στοιχεία από τους
βασικούς άξονες ενός εθνικού προγράµµατος για την αντιµετώπιση της κρίσης και
της ανάταξης της οικονοµίας, κάτι που δυστυχώς δεν έγινε µέχρι τώρα. Δεν
επεξεργαστήκαµε ποτέ ένα ολοκληρωµένο, τεκµηριωµένο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ». Αντ’αυτού προβάλλονται µε απλοϊκή σοβαρότητα λύσεις, όπως η
µείωση των φόρων σε εστίαση και πετρέλαιο θέρµανσης, που είναι µεν σε θέση
κάτω από προϋποθέσεις να συνεισφέρουν, αλλά όχι και να λύσουν το πρόβληµα.

