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ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΣΑΝ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΒΟΤΛΗΗ 

       

Ζχουν περάςει πλζον αρκετοί μινεσ από τθ χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία κα ζπρεπε να 

είχε ολοκλθρωκεί θ δεφτερθ αξιολόγθςθ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ βάςει του Σρίτου 

Προγράμματοσ Δθμοςιονομικισ Προςαρμογισ μετά από τθν κρίςθ των ετϊν 2009 – 2010. 

φμφωνα με τουσ κεςμοφσ, οι Ελλθνικζσ οικονομικζσ αρχζσ δεν ζχουν υλοποιιςει 

ςθμαντικζσ ςυμφωνίεσ και αποφάςεισ όχι μόνο από το πιο πρόςφατο μνθμόνιο αλλά και 

από τα ςυμφωνθκζντα μνθμόνια των προθγοφμενων ετϊν. Η Ελλθνικι πλευρά υποςτθρίηει 

μεταξφ των άλλων ότι ζχει λάβει τα περιςςότερα από τα ςθμαντικότερα μζτρα και ότι ζχει 

ιδθ εξαντλιςει τισ δυνατότθτεσ και αντοχζσ τθσ εγχϊριασ οικονομίασ. Δθλϊνει επίςθσ ότι 

δεν ζχει τθρθκεί θ υπόςχεςθ τόςο των Ευρωπαίων εταίρων όςο και των κεςμϊν για τθ 

ρφκμιςθ ι ακόμθ και για το “κοφρεμα” του υψθλοφ δθμοςιονομικοφ χρζουσ τθσ χϊρασ. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το δθμοςιονομικό χρζοσ είναι πλζον ο παράγοντασ ο οποίοσ 

προκαλεί τα περιςςότερα προβλιματα ςτθν προςπάκεια τθσ Ελλάδασ να εξζλκει τθσ 

πολυετοφσ αυτισ κρίςθσ τόςο ςε οικονομικό όςο και ςε πολιτικό επίπεδο. Ο κρατικόσ 

προχπολογιςμόσ κινείται πλζον ςε πιο ιςορροπθμζνα, ςε ςφγκριςθ με το παρελκόν, 

επίπεδα υπό τθν ζννοια ότι αρχίηουν να διατθροφνται πρωτογενι πλεονάςματα. Από τθν 

άλλθ πλευρά όμωσ θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ που είναι απαραίτθτθ 

για τθ ηωτικισ ςθμαςίασ εξωςτρζφειά τθσ βελτιϊνεται με αργοφσ και ευμετάβλθτουσ 

ρυκμοφσ. Αυτό κακιςτά επίςθσ ςαφζσ το γεγονόσ ότι απαιτοφνται πρόςκετεσ ριηικζσ τομζσ 

ςε διάφορα επίπεδα και ςε διάφορεσ αγορζσ του εγχϊριου οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. 

Αςφαλϊσ θ εξωςτρζφεια τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ είναι αυτι που μπορεί να φζρει ζςοδα, 

επενδφςεισ ςτο μζλλον, και ζμμεςα να ενιςχφςει τα κρατικά ταμεία. 

Η Ελλθνικι πλευρά πρζπει να κατανοιςει ότι όλα αυτά τα χρόνια, δθλαδι από το ζτοσ 2010 

και μετά, δεν ςτάκθκε ςτο φψοσ των περιςτάςεων για τουσ εξισ λόγουσ: 

 Η εγχϊρια πολιτικι κοινότθτα δεν φρόντιςε να δθμιουργιςει μια πολυετι ενιαία 

κυβερνθτικι υπόςταςθ προκειμζνου να λάβει χωρίσ ταλαντϊςεισ τα κρίςιμα και 

αναγκαία μζτρα εξυγίανςθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ και με αυτόν τον τρόπο να 

κερδθκεί πολφτιμοσ χρόνοσ, διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα τθν εφαρμογι των 

μζτρων ςε βάκοσ χρόνου. 

 Όλο αυτό το χρονικό διάςτθμα, οι κυβερνιςεισ εναλλάςςονταν και το “παιχνίδι του 

πολιτικοφ κόςτουσ” παρζμενε “ςτο τραπζηι”, ενϊ καμία κυβζρνθςθ δεν μποροφςε 

να προχωριςει αποφαςιςτικά ςτισ αναγκαίεσ διαρκρωτικζσ τομζσ. 

 το πλαίςιο αυτό ςυμφωνοφνταν μζτρα και υπογράφονταν ςυμφωνίεσ τισ οποίεσ θ 

Ελλθνικι πλευρά δεν μποροφςε να υλοποιιςει ςτο ςφνολό τουσ ζχοντασ απζναντι 

τθσ, κάκε φορά, τθν αντιπολίτευςθ που χρθςιμοποιοφςε μεταξφ των άλλων τεχνικζσ 
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λαϊκιςμοφ ι “ακζμιτου” ανταγωνιςμοφ. Αυτό ςυνζβθ διαδοχικά ςε όλθ τθ διάρκεια 

των τελευταίων 7-8 ετϊν. 

 Επίςθσ θ παραπάνω κατάςταςθ είχε ωσ αποτζλεςμα, τα διάφορα μζτρα που 

λαμβάνονταν να εξαςκενοφν και να χάνουν αμζςωσ τθν αποτελεςματικότθτά τουσ 

λόγω των πολιτικϊν τριβϊν. Ενδεικτικά, ο τραπεηικόσ κλάδοσ κεφαλαιοποιικθκε 4 

φορζσ κατά τα τελευταία χρόνια, ενϊ θ φορολογικι πολιτικι άλλαηε ςυνεχϊσ χωρίσ 

να αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελζςματα ςε μια οικονομία εξαςκενθμζνθ από 

το χρόνο και τθν ψυχολογικι φκορά. 

 Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι τα πάντα ςτισ αγορζσ και τισ οικονομίεσ είναι 

ψυχολογία. Δυςτυχϊσ θ πολιτικοοικονομικι εικόνα τθσ Ελλάδασ καταβαράκρωςε 

επανειλθμμζνα αυτιν τθ ηωτικισ ςθμαςίασ παράμετρο. 

υνεπϊσ αν με ζνα “μαγικό τρόπο” τα ανωτζρω άλλαηαν ι αλλάξουν και “πάνε” ςτθν άλλθ 

πλευρά του νιματοσ, τότε το Ελλθνικό πρόβλθμα μεγιςτοποιεί τισ πικανότθτεσ επίλυςισ 

του. 

Από τθν άλλθ πλευρά, οι Ευρωπαίοι εταίροι αλλά και οι κεςμοί πρζπει να υιοκετιςουν μια 

διαφορετικι πολιτικι απζναντι ςτθν Ελλάδα, φροντίηοντασ για τθ διαχείριςθ του χρζουσ με 

αποτελεςματικό τρόπο (βάςει ςεναρίων αναδιάρκρωςθσ, χρονικισ επιμικυνςθσ ι και 

“κουρζματοσ”), αλλά και υιοκετϊντασ μια επικετικι και αναπτυξιακι πολιτικι για τθν 

Ελλάδα. Δεν είναι τόςο δφςκολο όςο φαίνεται ι ακοφγεται. Ιδιαίτερα αν θ Ελλθνικι πλευρά 

δείξει ενιαία πολιτικι γραμμι και δεν ανθςυχεί κάκε φορά τουσ Ευρωπαίουσ για το τι κα 

γίνει αν προκφψει ι εκλεγεί μια νζα κυβζρνθςθ. Όςον αφορά ςτο αναπτυξιακό ςτοιχείο 

υπάρχει το παράδειγμα τθσ Αμερικανικισ οικονομίασ όπου όταν προζκυψε θ δικι τθσ 

χρθματοοικονομικι κρίςθ, οι εκεί οικονομικζσ αρχζσ ανζλαβαν δραςτικά μζτρα με πολιτικι 

βοφλθςθ και επζτυχαν τα μζγιςτα αποτελζςματα. ιμερα θ αγορά εργαςίασ βελτιϊνεται 

διαρκϊσ ςτισ Η.Π.Α., υπάρχει αςφαλϊσ οικονομικι ανάπτυξθ, οι προςδοκίεσ βρίςκονται ςε 

υψθλό επίπεδο και οι χρθματιςτθριακζσ αγορζσ τουσ καταρρίπτουν τα ιςτορικά τουσ ρεκόρ. 

Πόςο δφςκολο μπορεί να είναι για τουσ Ευρωπαίουσ να ακολουκιςουν το ίδιο παράδειγμα 

ειδικότερα για τθν πολυτάραχθ περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ αλλά και γενικότερα για τθν 

περίπτωςθ τθσ ίδιασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ; Κακόλου δφςκολο και ο λόγοσ είναι απλόσ: 

Αφοφ ζγινε ςτθ μία ιπειρο του Ατλαντικοφ μπορεί να ςυμβεί εξίςου καλά και ςτθν άλλθ 

πλευρά του ωκεανοφ. Οι εν λόγω αγορζσ και οι οικονομίεσ ςυνδζονται παραδοςιακά 

μεταξφ τουσ και το ςτοιχείο τθσ κετικισ αλλθλεπίδραςθσ είναι ιδιαίτερα εφικτό ωσ ςενάριο 

βάςει τθσ ιςτορίασ. 

υμπεραςματικά, όλα κα γίνονταν ευκολότερα αν υπιρχε ζνασ απλόσ κατά τα άλλα 

παράγοντασ: Η πολιτικι βοφλθςθ. Αναμφίβολα το μεγαλφτερο βάροσ ςε αυτιν τθν 

περίπτωςθ “πζφτει ςτα χζρια” τθσ εκάςτοτε Ελλθνικισ κυβζρνθςθσ κακϊσ αποτελεί εκ των 

πραγμάτων τθν πλευρά που χρειάηεται και θ οποία ηθτά τθ βοικεια των τρίτων. Ακόμθ 

περιςςότερο, θ Ελλθνικι πλευρά δεν ζχει βοθκιςει ιδιαίτερα με τθ ςτάςθ τθσ τα τελευταία 

χρόνια ϊςτε να λάβει ζνα καλφτερο δείγμα ςυμπεριφοράσ κυρίωσ από τουσ Ευρωπαίουσ 

εταίρουσ τθσ. Άρα λοιπόν πρζπει θ εγχϊρια πολιτικοοικονομικι κοινότθτα να κάνει τισ 

μεγάλεσ υπερβάςεισ τθσ ωσ μία ενιαία πλευρά ςε βάκοσ χρόνου. Κατά αυτόν τον τρόπο οι 

Ευρωπαίοι εταίροι μαηί με τουσ κεςμοφσ κα ζχουν ζνα πολφ ςοβαρό λόγο να αλλάξουν 
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ςταδιακά ςτάςθ και να ενιςχφςουν ακόμθ περιςςότερο τισ προςπάκειεσ εξόδου τθσ 

Ελλάδασ από τθν κρίςθ. Είναι βζβαιο ότι κζλουν να δουν τθν Ελλάδα ςε πολφ καλφτερθ 

οικονομικι κατάςταςθ, αλλά δεν μποροφν να κάνουν προσ το παρόν κάτι αν δεν βλζπουν 

ςυγκροτθμζνθ και ενιαία ςτάςθ ωσ προσ τθν τιρθςθ των ςυμφωνιϊν και τθ 

μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι τθσ χϊρασ και τθσ οικονομίασ. Είναι τόςο απλό, αλλά από τθν 

άλλθ πλευρά και δφςκολο διότι ςτθν Ελλάδα κα πρζπει να “ςπάςουν” εδραιωμζνεσ 

καταςτάςεισ δεκαετιϊν ςε επίπεδο νοοτροπίασ και πρακτικισ. Δεν υπάρχει αμφιβολία 

πάντωσ ότι θ λφςθ τθσ ςυνεχιηόμενθσ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα αποτελεί κακαρά και μόνο 

ηιτθμα ιςχυρισ και αποφαςιςτικισ πολιτικισ βοφλθςθσ. 

 

Νικόλαοσ Ηρ. Γεωργιάδθσ, PhD 

VRS (Valuation & Research Specialists) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πλθροφόρθςθ που περιλαμβάνεται ςτο παρόν ζγγραφο βαςίηεται ςε δεδομζνα που ζχουν λθφκεί από αναγνωριςμζνεσ 

ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ, δθμοςιευμζνεσ αναφορζσ ι πλθροφορίεσ, ι άλλεσ πθγζσ που κεωροφνται αξιόπιςτεσ. Ωςτόςο, θ 

πλθροφόρθςθ αυτι δεν ζχει εξακριβωκεί από τθ VRS και θ VRS δεν παρακζτει δθλϊςεισ για τθν ακρίβεια και τθν πλθρότθτά 

τθσ. Η πλθροφόρθςθ αλλά και οποιαδιποτε δθλωκείςα άποψθ δεν αποτελοφν προςφορά για πϊλθςθ ι πρόταςθ για 

προςφορά πϊλθςθσ οποιωνδιποτε μετοχϊν, δικαιωμάτων προτίμθςθσ, μετατρζψιμων αξιόγραφων ι δικαιωμάτων 

προαίρεςθσ των «καλυπτόμενων εταιριϊν» ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ. 


