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Μετά από 6 χρόνια ύφεσης στην Ελλάδα και την οικονομία σε ένα σπιράλ καθίζησης με εκτεταμένες επιπτώσεις στον 

κοινωνικό ιστό αλλά και στο πολιτικό σύστημα είναι πια σαφές πως το στοίχημα της ανάπτυξης ανάγεται σε 

υπαρξιακό ζήτημα για την χώρα. 

Με δεδομένες τις κεντρικές ευρωπαϊκές επιλογές, οι οποίες δεν αναμένεται – τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα – να 

μεταβληθούν ουσιωδώς, είναι ξεκάθαρο πως τα οικονομικά εργαλεία που θα πρότεινε ο Κέυνς δεν βρίσκονται στον 

ορίζοντα της Ευρωπαϊκής ατζέντας. 

 Άρα, για να τονωθεί η οικονομία σε συνθήκες λιτότητας, πρέπει να αναζητηθούν πολιτικές προσαρμοσμένες στην 

περιορισμένη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος και της κεντρικής κυβέρνησης. Οι σκέψεις που θα 

παραθέσουμε δεν είναι απαραιτήτως όλες πρωτοεμφανιζόμενες ή καινούργιες. Απλώς επιχειρούμε μια πιο συνολική 

και συγκεντρωτική προσέγγιση. 

 

Σε Πρώτο Στάδιο 

Πρέπει να γίνουν άμεσα έξυπνες επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα. Πρωτίστως, να κινηθεί και να τονωθεί η 

Ελληνική παραγωγή με επενδύσεις στην Ελληνική αγροτική μοναδικότητα και καινοτομία. Μοναδικότητα προϊόντος 

και καινοτομία στην μέθοδο παραγωγής, από τα πρώτα στάδια έως το τελικό προϊόν – δηλαδή όπως αυτό θα 

καταλήγει στα ράφια των καταστημάτων. Με σωστό και στρατηγικό σχεδιασμό μπορούν να γίνουν εξαιρετικά 

αποδοτικές επενδύσεις σε χαρακτηριστικά, ανταγωνιστικά και μοναδικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα, από Κρόκο 

Κοζάνης, Ελαιόλαδο και Μαστίχα, Σπιρουλίνα, αρωματικά φυτά κ.ο.κ.  

Η Ελλάδα διαθέτει ένα υψηλά εξειδικευμένο δυναμικό στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Αλλά χαρακτηρίζεται από 

ένα από τους χαμηλότερους βαθμούς επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και ενασχόλησης στον τομέα. Δηλαδή, δεν 

                                                           
1 Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους Χ. Λιούντρη, Π. Ευθυμίου, Α. Κεντικελένη, Π. Ελευθεριάδη και τους 

συντάκτες του Παρατηρητηρίου για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους. 
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αξιοποιεί ένα συγκριτικό της πλεονέκτημα στο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία του. Κομβικής σημασίας 

λοιπόν είναι η με κάθε τρόπο ενθάρρυνση καινοτόμων «start up»  στο διαδίκτυο, τα social media και τον χώρο των 

«mobile apps». 

Στη βάση ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, επενδύσεις μπορούν και πρέπει να ενθαρρυνθούν στους τομείς των 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας και στους υδρογονάνθρακες (σε επίπεδο τράνζιτ και παραγωγής). Ταυτόχρονα, 

επιβάλλεται μια αποφασιστική στροφή σε παροχή υψηλών υπηρεσιών – όπως ο ποιοτικός και εναλλακτικός 

τουρισμός. 

Κοινός παρονομαστής όλων των παραπάνω είναι η ποιοτική και ανταγωνιστική υποκατάσταση των εισαγωγών και η 

ταυτόχρονη τόνωση των εξαγωγών. 

«Thinking Inside the Box», σε αρχικό στάδιο: 

1) Σχεδιασμός και υλοποίηση διεθνών προγραμμάτων σπουδών - δηλαδή εξαγώγιμων. Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια 

και θεσμοθετημένες «δεξαμενές σκέψης» («think tanks»), διαθέτουν τόσο τις υποδομές όσο και το ανθρώπινο 

δυναμικό για να (συν-)διαμορφώσουν ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών με διεθνές γόητρο. Προγράμματα 

από ολιγοήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια έως εξειδικευμένα μάστερ (π.χ. αρχαιολογία και θέατρο) και 

προπτυχιακά (π.χ. ιστορία και μαθηματικά) θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά: συγκρατώντας τις ροές προς 

το εξωτερικό και αναβαθμίζοντας την ποιότητα σπουδών για το σύνολο των φοιτητών, αξιοποιώντας τη 

διάδραση με άλλους πανεπιστημιακούς φορείς. Παράλληλα, θα θεμελιωθούν γέφυρες στήριξης προς την 

Ελλάδα – ακαδημαϊκές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές (π.χ. οι απόφοιτοι θα αναπτύξουν σταθερή σχέση 

με την Ελλάδα, την οποία πολλοί ενδεχομένως να επισκέπτονται με τις οικογένειές τους σε βάθος χρόνου). 

2) Προγράμματα κατάρτισης πολιτών για αξιοποίηση του διαδικτύου ως μέσου προώθησης της εργασίας τους 

(είτε αυτά είναι αγρο-προϊόντα είτε υπηρεσίες). Σε αυτό μπορούν να συμβάλλουν και έμπειροι δημόσιοι 

λειτουργοί. Συγχρόνως, πρέπει να δημιουργηθεί μια συγκεντρωτική και εύχρηστη διαδικτυακή πλατφόρμα 

όπου οι Έλληνες αγρότες θα έχουν την δυνατότητα να οργανώνονται ανά περιοχή και να συν-αξιοποιούν 

κρίσιμα εργαλεία της δουλειάς (π.χ. τρακτέρ, εκπαίδευση, παραγγελίες πρώτων υλών), όπως και τα κόστη 

συντήρησης. Να είναι αυτονόητο για παράδειγμα πως περισσότεροι από ένας αγρότης μπορούν να μοιράζονται 

ένα τρακτέρ. Μάλιστα, θα μπορούσε ακόμη και να ιδρυθούν εταιρείες ενοικίασης τέτοιου εξοπλισμού, με κέρδη 

για τον/τους ιδιοκτήτες, αλλά και μεγάλη εξοικονόμηση για τους μικρούς και μεσαίους καλλιεργητές. 

Αντίστοιχα να είναι σαφές πως μία συλλογική παραγγελία θα πετύχει ανταγωνιστικότερες τιμές καθώς θα 

αφορά μεγαλύτερες ποσότητες ενώ ταυτόχρονα θα μειώνει το ρίσκο και το κόστος αποθήκευσης μεγάλων 

ποσοτήτων αποθεμάτων. Η ιστοσελίδα θα χρησιμοποιείται ως “kick-starter” - αφετηρία αυτών των 

συνεργασιών, στη λογική της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας και μεγιστοποίησης κερδών. Στη συνέχεια 

όμως μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω προώθηση των προϊόντων τους σε Ελλάδα και 

εξωτερικό με την ουσιαστική και οριστική παράκαμψη των μεσαζόντων - χαμηλώνοντας το κόστος, 

βελτιώνοντας την ποιότητα, αυξάνοντας την ταχύτητα συναλλαγής και άρα συνολικά την ανταγωνιστικότητα. 

Θα έχουμε έτσι ταυτόχρονη επίτευξη υψηλότερου κέρδους για τους αγρότες αλλά και την κοινωνία που θα 

απολαμβάνει καλύτερα προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές.  

3) Επικουρικό ρόλο στην παραπάνω προσπάθεια θα μπορούσε να αναλάβει ένας κρατικός φορέας με σαφείς και 

οριοθετημένους στόχους, δηλαδή τον συντονισμό και την διαχείριση του «brand management» στο πλαίσιο 

της ευρύτερης συνολικής στρατηγικής αγροτικών εξαγωγών. Αυτό θα συνέβαλλε και στην άμβλυνση των 

διαχρονικών προβλημάτων συλλογικής δράσης («collective action problems»). Παράλληλα είναι θέμα ύψιστης 

σημασίας η συντονισμένη ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη ώστε οι παραγωγοί να επικεντρώνονται 
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στην «υψηλή αγορά», με έμφαση στην ποιότητα και ανταγωνιστικότητα του τελικού προϊόντος.  

4) Αντίστοιχες πλατφόρμες συνεργασίας, μπορούν να εφαρμοσθούν και σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως 

στον αγροτικό τουρισμό, την εστίαση, αλλά και την μεταποίηση - με την δημιουργία επιχειρηματικών 

συνασπισμών («clusters»). 

5) Στον τομέα του τουρισμού, είναι σημαντικό να αποφασίσει κάθε Ελληνική τουριστική περιοχή και ιδιαίτερα τα 

νησιά μας, το είδος του τουρισμού που επιθυμεί να προσελκύσει. Ο συνδυασμός ανώτερης ποιότητας 

τουριστικού προϊόντος και ανταγωνιστικών τιμών θα κινητοποιήσει υψηλότερου επιπέδου τουρισμό, με 

αποτέλεσμα την εισροή σημαντικά υψηλότερων οικονομικών κεφαλαίων στην τοπική οικονομία σε αντίθεση με 

τα «all inclusive» πακέτα που ελαττώνουν τόσο την ποιότητα  όσο και τα οφέλη από το τουριστικό προϊόν. 

Συμπληρωματικά, εκτός από τις συνέργειες, ευεργετική επίδραση στις τοπικές κοινωνίες θα είχε η 

διαφοροποίηση του προσφερόμενου προϊόντος, για παράδειγμα μέσω της ανάπτυξης κλάδων όπως ο 

αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο περιπατητικός, ο ιστορικός - αρχαιογνωστικός, ο θρησκευτικός, ο 

ιαματικός, ο καταδυτικός κ.ο.κ.  

6) Ίδρυση επενδυτικού φόρουμ, με «online» καθοδήγηση υποψηφίων επενδυτών για τις όποιες σχετικές κρατικές 

και Ευρωπαϊκές δυνατότητες στήριξης, με ταυτόχρονη προώθηση υγιών επενδύσεων και συνεργειών. 

Επιδεικνύοντας εξωστρέφεια, και απευθυνόμενο στην ιδιωτική πρωτοβουλία, το φόρουμ θα μπορούσε να  

ανοίξει ένα νέο επενδυτικό πεδίο με στόχευση την προσέλκυση (ή/και τον επαναπατρισμό κυρίως ελληνικών) 

κεφαλαίων από το εξωτερικό - τα οποία θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν ένα εύρος επενδύσεων, όπως για 

παράδειγμα αγορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων, συμμετοχή στις αποκρατικοποιήσεις και σε ιδιωτικές 

πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, όπως αυτές που εκδηλώνονται μέσω των «start-ups». Με μια μικρή παραλλαγή, 

θα μπορούσε να δίνεται η επιλογή και της «online» κεφαλαιοποίησης του εκάστοτε εγχειρήματος, όπου η 

συμμετοχή των  επενδυτών θα μετατρέπεται αυτομάτως σε ποσοστό του μετοχικού τους κεφαλαίου. 

7) Τέλος, μία πρωτοβουλία κοινωνικού χαρακτήρα που θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα τον στόχο της υποστήριξης 

κοινωνικών ομάδων σε αδυναμία και της επανένταξης των ανέργων, θα μπορούσε να αξιοποιήσει θετικά και 

παραγωγικά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη και την εθελοντική 

προσφορά: μία ιστοσελίδα στην οποία θα παρέχονται δωρεάν συμβουλές και υπηρεσίες κατάρτισης, θα 

μπορούσε να αποτελέσει μία εναλλακτική διέξοδο για τους νέους που αναζητούν εργασία. 

Και μια υπενθύμιση για τις θεμελιώδεις ευθύνες του κράτους:  

1) Δραστική μείωση γραφειοκρατίας. Το σύνθετο γραφειοκρατικό πλαίσιο αυξάνει τα περιθώρια και τα κίνητρα 

για διεφθαρμένες πρακτικές, δυσχεραίνει το έργο της αξιολόγησης, του ελέγχου και άρα της απόδοσης 

ευθυνών στις περιπτώσεις αστοχιών και λαθών και επομένως επιδρά ανασταλτικά στην βελτίωση της δράσης 

των δημοσίων φορέων. 

2) Άμεση και απόλυτη υλοποίηση της λεγόμενης “ηλεκτρονικής διακυβέρνησης” στον δημόσιο τομέα: Είναι 

αδιανόητο να χάνονται εργατοώρες μπροστά από τα γκισέ των διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών για την 

έκδοση εγγράφων, την καταβολή φόρων ή την ίδρυση εταιρειών, εφόσον μπορεί πολύ εύκολα ο πολίτης να 

τα διεκπεραιώσει μόνος του με μία απλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. 

3) Απλοποίηση των νομικών διαδικασιών και πλαισίων, όπου αυτό είναι δυνατό. 

4) Πλήρης και ταχύτατη εφαρμογή των νόμων. Καθυστερήσεις στην απονομή Δικαιοσύνης αλλοιώνουν την 

εικόνα του κράτους δικαίου, απονομιμοποιούν τους κρατικούς φορείς και ενδυναμώνουν την ανομία. 

5) Ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου τομέα. Ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό Δημόσιο, οφείλει να 
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προχωρήσει σε πλήρη και ουσιαστική αξιολόγηση όλων των στελεχών του. Κάθε τομέας πρέπει πρωτίστως να 

αξιολογείται ανεξάρτητα και με διαφάνεια βάσει της παραγωγικότητας του. 

6) Δημιουργία μηχανογραφικού συστήματος για όλο το φάσμα των δημόσιων υπηρεσιών έτσι ώστε να παρέχεται 

η δυνατότητα στο κράτος να ενεργεί γρήγορα, αποτελεσματικά και με διαφάνεια.  

Είναι, ελπίζουμε κατανοητό ότι το κράτος πρέπει να διευκολύνει την οικονομία κυρίως αφαιρώντας όλα τα 

προσκόμματα που δημιουργεί στην επιχειρηματικότητα και την γενικότερα ομαλή κοινωνική λειτουργία. Με αυτή την 

έννοια χρειαζόμαστε πολύ λιγότερο, αλλά πολύ καλύτερο κράτος.  

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, το κράτος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στη βάση 

τριών αξόνων: 

1) Να άρει τα γραφειοκρατικά εμπόδια στα οποία προσκρούει σήμερα κάθε επιχειρηματική προσπάθεια (και 

φυσικά αποθαρρύνει τις επενδύσεις).  

2) Να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί ένα σταθερό, απλό και διαυγές φορολογικό σύστημα.  

3) Να απλοποιηθεί ριζικά το νομικό πλαίσιο και να επιταχυνθεί η διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης. 

Συμπερασματικά 

Υπό τις παρούσες συνθήκες και με δεδομένη την αναγκαιότητα της οικονομικής ανάπτυξης για την βελτίωση του 

επιπέδου ζωής στην χώρα μας, η αλλαγή στον τρόπο του επιχειρείν είναι επιτακτική: 

Α) Συνέργειες - τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, διεθνείς είναι κομβικής σημασίας. 

Β) Υιοθέτηση λογικών μεγιστοποίησης τόσο των κοινών κερδών όσο και των ατομικών, υγιείς ατομικές 

πρωτοβουλίες, καινοτομία και πρωτοπορία. Δηλαδή οι τοπικές κοινωνίες να σκέφτονται στρατηγικά και ορθολογικά, 

επιδιώκοντας διαφοροποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και προσόντων.  

Γ) Τολμηρές, υγιείς πρωτοβουλίες σε νέους και πρωτοποριακούς τομείς, με επιμερισμό του ρίσκου και με την 

ευρύτερη δυνατή συμμετοχή ιδιωτών – επενδυτών. 

Από τη στιγμή που η χώρα δεν μπορεί να ασκήσει αυτόνομη οικονομική (ειδικότερα νομισματική) πολιτική, 

μονόδρομος για την ανάκαμψη είναι η καινοτομία, η υγιής παραγωγή και ανταγωνιστικότητα και η διευκόλυνση όλων 

αυτών με ταχείες και ουσιαστικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Οι Έλληνες έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι μπορούν 

τις υπερβάσεις. Αυτή τη φορά, πρέπει να το επιτύχουμε συλλογικά. Να αποδείξουμε ότι μπορούμε οι Έλληνες να 

δημιουργήσουμε μία αντάξια των δυνατοτήτων μας πατρίδα.  

 

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ELIAMEP)- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

Βασ. Σοφίας, 10676 Αθήνα, | Tηλ. +30 210 7257 110 | Fax +30 210 7257 114 | E-mail info@crisisobs.gr     

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας – Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.crisisobs.gr     

Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των 

εκδηλώσεών του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες 

που δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του Ιδρύματος. 
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