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Γράφει ο Χαράλαµπος Γκότσης

 

Η οικονοµική κρίση ανέδειξε όλες τις δοµικές αδυναµίες της οικονοµίας, του
κράτους και της κοινωνίας µας.  Δεκάδες µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν όλα τα
προηγούµενα χρόνια, είχαν επισηµάνει συγκεκριµένες παρεµβάσεις, που ήταν
αναγκαίες για να έχει η χώρα µας µια οµαλή αναπτυξιακή πορεία στο µέλλον.
Δυστυχώς, το πολιτικό µας σύστηµα δεν κατάφερε να επεξεργασθεί ένα εθνικό
σχέδιο βασικών προσαρµογών µε στόχο τον εκσυγχρονισµό της οικονοµίας. Αυτό
δεν έγινε ούτε και όταν ξέσπασε η κρίση. Τα πολιτικά  κόµµατα, που στο ξεκίνηµα
της κρίσης είχαν ρόλο στη χάραξη πολιτικής, δεν ήταν διατεθειµένα να αναλάβουν
το κόστος, το οποίο συνεπάγεται κάθε µεγάλη µεταρρύθµιση που έχει ανάγκη η
χώρα, και άφησαν τη δουλειά να την κάνει η Τρόικα µε τις δικές της απαράδεκτες
και γενικά  λανθασµένες επιλογές. Το κόστος αυτών των επιλογών πληρώνει τώρα
η ελληνική κοινωνία και θα την ακολουθεί ακόµη για πολλά χρόνια.

Κράτος και εξαγωγές κλειδιά για την
ανάπτυξη

Τελευταία δηµοσίευση: 26/05/2014 22:34 Φάκελος Ανάπτυξη

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

 

Καλό ξημέρωμα! Ονειρα γλυκά!

Nikos Chatzinikolaou 
@NChatzinikolaou

Expand

Κρατούμενος πήρε άδεια και συνελήφθη για 
απόπειρα ανθρωποκτονίας -  bit.ly/1tRAB8Y

Retweeted by Nikos Chatzinikolaou

enikos.gr 
@enikos_gr

Expand

enikos.gr 

7h

10h

8h

Tweets FollowFollow

Tweet to @NChatzinikolaou

 

 

 

 

http://www.enikos.gr/
http://www.enikos.gr/economy/fakelos_anaptyksi/233923,Kratos_kai_exagwges_kleidia_gia_thn_anap.html#
http://www.enikos.gr/weather.html
http://en.enikos.gr/
http://www.enikos.gr/economy/fakelos_anaptyksi/233923,Kratos_kai_exagwges_kleidia_gia_thn_anap.html#
http://www.enikos.gr/feeds.html
http://www.twitter.com/enikos_gr
http://www.facebook.com/pages/enikosgr/303605699676942
http://www.youtube.com/enikosgr
http://www.enikos.gr/
http://www.enikos.gr/economy/fakelos_anaptyksi/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CWLkLN3T9U7r9JJHB8QPGpYCAB9Pb8JQH65Cu8oYB28fGus4BEAEgrYKGIVCX1eie______8BYK0CoAHd3-vLA8gBAqkCqzygdPI-rz6oAwHIA8EEqgTEAU_QVuZbPbJyjBQsifCnO5tJfjZdZgKFPXY5fMc9IClEUvsgxU_-V1HUL_qqSuRy08GInyVPZH2ZU56nFnQUT4zCzMIJ6rTfXt6C7psNoacSAIs1MuRrNVGw0lPdYu2fqV_6dz968oRxH4uPZtfQM8Vx_Wdi9cXPODcEzFFsojsXXuWj_KZEzdFpPsMTGel9IdRaREV2Ua7gN2UQtBIFbJvMPVgg-gyoXbx2RQzeJ_i3brNSzu-IYBJH-CFRww9C77o7SlOIBgGgBgKAB4uglDQ&num=1&cid=5GjE-H39CR3i8VlXoV5X_Bdp&sig=AOD64_0mPbXdwt_kpEJcIDh7MS-JT9PO7w&client=ca-pub-4198892628214536&adurl=http://bellroy.com/
https://twitter.com/NChatzinikolaou
https://twitter.com/NChatzinikolaou/statuses/504392807021572096
http://t.co/TyHMPhZTbt
https://twitter.com/NChatzinikolaou
https://twitter.com/enikos_gr
https://twitter.com/enikos_gr/statuses/504352015082717184
https://twitter.com/enikos_gr
https://twitter.com/NChatzinikolaou/statuses/504392807021572096
https://twitter.com/enikos_gr/statuses/504352015082717184
https://twitter.com/enikos_gr/statuses/504375162506977281
https://twitter.com/NChatzinikolaou
https://twitter.com/NChatzinikolaou
https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=NChatzinikolaou
http://www.enikos.gr/my-blog/
http://www.enikos.gr/politics/
http://www.enikos.gr/economy/
http://www.enikos.gr/international/
http://www.enikos.gr/society/
http://www.enikos.gr/sports/
http://www.enikos.gr/lifestyle/
http://www.enikos.gr/media/
http://www.enikos.gr/specials/
http://www.enikos.gr/ekpompes/
http://en.enikos.gr/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CU2dGMXT9U5K3NYn_8QOjt4GAAf2rqbUHjcaCiZMBlL-1q64BEAEgrYKGIVCV68DOA2CtAqAB65q30wPIAQKpAuIf2Cd3FbY-qAMByAPBBKoExQFP0Fte_TsLMWn4u6hSdaO6aKLkpt9up5rZWQGu4PiioK42NPn-lflKQ9yP6f6ozhaEPso9JL6EGUL9OsikiIigoY7WjLxvg4hZFPuYST0BTMlN8RTL93zBj8VjrMdKn6t-jran6Sg8Zuj6wBzUGjpLNBiTHbwvTTX9UvZr5l32-InriMRwtgG6dJBi7InIphuO9z3PhYhFk7WmNf5bQqrmHnLHEC3kNvFGPnRV7HRi4k0vDVlm4mXwxLx6UE1U0t9v94HxG4gGAaAGAoAH_eTILA&num=1&cid=5GgD1-Xpr4L96tm6m3je2JnR&sig=AOD64_3Vz0uGXBthd8s9hd4GNHPIBaEKaQ&client=ca-pub-4198892628214536&adurl=http://www.kotsovolos.gr/site/promocontent.jsp%3Fcmsid%3D13562


Η προσέγγιση του όλου προβλήµατος ήταν λάθος από την αρχή. Οι συντάκτες του
προγράµµατος εστίασαν στα προβλήµατα κόστους, ως αιτία της χαµηλής
παραγωγικότητας της ελληνικής οικονοµίας, ενώ το πρόβληµα βρίσκεται στις
διαρθρωτικές της αδυναµίες. Δύο είναι οι µεγάλοι τοµείς, που θα πρέπει τις
επόµενες δεκαετίες να δουλέψουµε για να αποκτήσουµε µια σύγχρονη και
ανταγωνιστική οικονοµία. Πρώτον η Δηµόσια Διοίκηση, δηλ. το κράτος, και
δεύτερον οι εξαγωγές.

Το κράτος πρέπει να µεταρρυθµιστεί εκ βάθρων. Δεν είναι ο µεγάλος αριθµός των
δηµοσίων υπαλλήλων, για τον οποίο µπορεί κανείς να διαφωνήσει, είναι ο τρόπος
λειτουργίας του που προβληµατίζει. Τα γραφειοκρατικά εµπόδια, που στοιχίζουν,
ακυρώνουν κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισµού της οικονοµίας και τροµοκρατούν
πιθανούς ξένους επενδυτές, που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα µας.
Το πολύπλοκο και ασταθές φορολογικό σύστηµα σε συνδυασµό µε έναν σαθρό και
αναποτελεσµατικό φοροεισπρακτικό µηχανισµό , µεταβάλλει το επιχειρείν σε
περιπέτεια. Η φορολογική συνείδηση, κυρίως των ελεύθερων επαγγελµατιών, αλλά
και  οι συναλλακτικές συνήθειες µεταξύ των ιδιωτών (µεταχρονολογηµένες
επιταγές) όπως και µε το κράτος, είναι προβληµατικές. Η απονοµή δικαιοσύνης
πάσχει. Οι επιχειρήσεις πρέπει να περιµένουν 6-10 χρόνια για να έχουν απάντηση
στις όποιες διαφορές τους, ενώ 200.000 υποθέσεις λιµνάζουν στα φορολογικά
δικαστήρια. Και στις δύο περιπτώσεις  ο χρόνος είναι χρήµα.

Οι εξαγωγές, που αντικατοπτρίζουν την εσωτερική και διεθνή ανταγωνιστικότητα
της οικονοµίας, παρουσιάζουν µεγάλη υστέρηση. Μετά την Κύπρο είµαστε η χώρα,
η οποία εξάγει ως ποσοστό επί του ΑΕΠ το 15% σε σύγκριση µε την Ισπανία που
εξάγει το 32% και την Πορτογαλία µάλιστα µε 39%. Από τον περασµένο
Φεβρουάριο µάλιστα κινούνται αρνητικά µε 7% σε ετήσια βάση.

Η χώρα παράγει σε πολύ περιορισµένο αριθµό προϊόντα και υπηρεσίες που να
αντέχουν στο διεθνή ανταγωνισµό. Ο τουρισµός αποτελεί την κύρια  πηγή εσόδων
από το εξωτερικό. Τα περιθώρια ανάπτυξης εδώ είναι µεν σηµαντικά, προσκρούουν
όµως στα όρια της δυναµικότητας του κλάδου. Η υποδοχή περισσότερων
τουριστών εξαρτάται από τη διενέργεια νέων επενδύσεων.

Είναι αναγκαίο, για να µεταφέρουµε τους διαθέσιµους πόρους από την οικοδοµή και
τις υπηρεσίες, που έχουν υποστεί καθίζηση, να στραφούµε στην παραγωγή
εµπορεύσιµων, εξαγώγιµων προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία. Για να
αποκτήσει η χώρα δυναµική στον εξαγωγικό τοµέα, έχει ανάγκη από επιχειρήσεις,
µικρές και µεσαίες, που µε όχηµα την καινοτοµία και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
της χώρας, θα παράγουν προϊόντα, που θα βρουν τη θέση τους στις διεθνείς
αγορές. Παραδείγµατα τέτοιων επιχειρήσεων, που λειτουργούν αποτελεσµατικά,
υπάρχουν αρκετά, όπως π.χ. στη φαρµακοβιοµηχανία, στην παραγωγή φυτικών
καλλυντικών κ.α. Χρειαζόµαστε πρωτοπόρες επιχειρήσεις, µικρούς εθνικούς
πρωταθλητές, που θα φορτωθούν στις πλάτες τους το αναπτυξιακό µέλλον της
χώρας µας. Το χρέος αυτό, ένα όµορφο χρέος, ανήκει κυρίως στην ελληνική
επιχειρηµατικότητα, στις υγιείς επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να
δραστηριοποιηθούν µακριά από το κράτος. Μόνο τέτοιου είδους επιχειρήσεις, που
ενσωµατώνουν τη σύγχρονη τεχνολογία, είναι σε θέση να προσφέρουν εισοδήµατα
που να ανταποκρίνονται στο υψηλό επίπεδο κατάρτισης των νέων µας.

Το κράτος έχει την υποχρέωση  να φροντίσει, µε ευρωπαϊκά κεφάλαια, να
εγκαταστήσει σύγχρονες υποδοµές και να ενισχύσει την αναγκαία ερευνητική
δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου, θα πρέπει στο πλαίσιο τόσο του
τρέχοντος ΕΣΠΑ, όσο και του νέου, να κατευθύνει τα διαθέσιµα κεφάλαια στην
εξυπηρέτηση µιας αναπτυξιακής στρατηγικής µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
Περιθώρια για σπατάλες  σε διοικητικές δαπάνες, στην εξυπηρέτηση προσωπικών
και τοπικών …αναγκών δεν υπάρχουν. Είναι καθήκον τόσο των εθνικών, όσο και
των ευρωπαϊκών  ελεγκτικών αρχών να ασκούν αυστηρότατους ελέγχους. Στην
κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, ακόµη και το τελευταίο Ευρώ, θα πρέπει να
διατεθεί στην εξυπηρέτηση αναπτυξιακών και µόνο σκοπών.

Είναι καιρός, αντί να ασχολούµαστε µρ την επόµενη δόση και µε τα καταστροφικά
λάθη των σχεδιαστών της νεοφιλελεύθερης δηµοσιονοµικής προσαρµογής, να
παρουσιάσουµε ένα πρόγραµµα αναδιάταξης του παραγωγικού ιστού της
οικονοµίας, αξιοποιώντας το καλά εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό µας, µε την
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καθοδήγηση του κράτους αλλά και την ενεργό συµµετοχή της υγιούς
επιχειρηµατικότητας.

Όλα τα υπουργεία και λοιποί φορείς της οικονοµικής πολιτικής θα πρέπει πλέον να
κρίνονται αποκλειστικά και µόνο από τη συµβολή τους στη δηµιουργία µιας νέας
παραγωγικής βάσης, που θα στοχεύει στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και παραγωγή
καινοτόµων υψηλής προστιθέµενης αξίας προϊόντων, τα οποία θα είναι ελκυστικά
στις διεθνείς αγορές. Η αύξηση των εξαγωγών, αλλά και η υποκατάσταση των
εισαγωγών, µε πολλά εφάµιλλα προϊόντα, είναι η µόνη εγγύηση για µια σταθερή
µακρόχρονη αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Εάν δεν κάνουµε τα αυτονόητα η
οικονοµία θα τελµατώσει σε µια µακρά περίοδο στασιµότητας, ενώ κατηγορηµατικά
έχει πολλά συγκριτικά και απόλυτα πλεονεκτήµατα που θα µπορούσε να
αξιοποιήσει.

Οι αλλαγές που προτείνονται, επειδή είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα, απαιτούν
αρκετό χρόνο. Μέχρι τότε αυτό που επείγει είναι, να αντιληφθούν οι δανειστές µας,
ότι µε τη συνεχιζόµενη πολιτική λιτότητας που ασκούµε, η ανάκαµψη παραµένει
ζητούµενο. Χρειαζόµαστε µια καινούργια αρχή, αυτή όµως δεν µπορεί να γίνει µε
την ίδια πολιτική, που συνεχίζει να καταστρέφει τον παραγωγικό ιστό της
οικονοµίας µας και οδηγεί την κοινωνία σε απόγνωση.
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