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Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΟΠΗ ΣΗ 

 
30-11-10 

Η θαηάιεμε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο βάδεη πξνβιεκαηηζκνχο, ζε φινπο ηνπο ζθεπηφκελνπο 

αλζξψπνπο, γηα ηα αίηηα. Βεβαίσο ε Διιάδα είλαη κηα πνιχ «λεαξή» ζχγρξνλε ρψξα (180 

εηψλ), παξφιν ηνλ αξραίν ηεο πνιηηηζκφ. Θα κπνξνχζε ινηπφλ λα πεη θαλείο, φηη ρξεηάδνληαη 

αξθεηά ρξφληα, γηα λα θάλεη κηα λεαξή ρψξα ηε πνξεία ηεο. Απφ απηή ηε ζθνπηά, ζα πξέπεη λα 

έρνπκε ππνκνλή γηα κεξηθέο αθφκα γεληέο, γηα λα δνχκε πξνθνπή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

φκσο, δελ παχεη λα δηεξσηάηαη θαλείο, πσο είλαη δπλαηφλ, κηα ηφζν «μχπληα» θαη «θαπάηζα» 

θπιή, φπσο είλαη νη Έιιελεο, δε θαηφξζσζε λα πηάζεη κεξηθέο νθζαικνθαλείο επθαηξίεο «απφ 

ηα καιιηά» θαη λα πξνθφςεη. Πνηνη θηαίλε ;  

 

Αθνχκε ηειεπηαία θαζεκεξηλά, φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα μεθχγνπκε απφ ηε δίλε ηεο 

θξίζεο είλαη ε αλάπηπμε. Ση ζεκαίλεη φκσο αλάπηπμε ; Πσο κπνξνχκε λα ηε πεηχρνπκε ; Αο 

δνχκε κεξηθέο απιντθέο βαζηθέο έλλνηεο, γηα λα αμηνινγήζνπκε ηη θάλακε θαη ηη δε θάλακε θαη 

πσο κπνξνχκε λα μεθχγνπκε. 

 

Αθαζάξηζην Εζληθό Πξνϊόλ (ΑΕΠ) : Ο δείθηεο απηφο είλαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ πσινχληαη (ηηκνινγνχληαη - θνξνινγνχληαη) εληφο ηνπ έηνπο. Πξνθαλψο ζην 

δείθηε απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα «καχξα». ηελ Διιάδα ζήκεξα ην ΑΔΠ είλαη πεξίπνπ 

$320 δηο. 

  

Εηήζηνο Ρπζκόο Αλάπηπμεο : Ο δείθηεο απηφο απνηειεί ηε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ 

εληφο ηνπ έηνπο. Μπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθφο, νπφηε κηιάκε γηα χθεζε. εκεηψλεηαη εδψ, φηη 

γηα λα ππάξμεη πξαγκαηηθή αλάπηπμε (θαη φρη απιά νλνκαζηηθή), ν δείθηεο αλάπηπμεο πξέπεη 

λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην πιεζσξηζκφ (ζήκεξα 5,5% !). ηελ Διιάδα ζήκεξα ν εηήζηνο 

ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη πεξίπνπ -3,5% (30/6/10) ! 

 

Καηά θεθαιήλ εηζόδεκα : Δίλαη απιά ην πειίθν ηνπ ΑΔΠ δηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Αλ 

απμάλεηαη απηφο ν δείθηεο (κεηά ηε δηφξζσζε γηα ην πιεζσξηζκφ), βειηηψλεηαη (θαηά κέζν 

φξν) ην βηνηηθφ επίπεδν. Σνλίδεηαη εδψ, φηη ν δείθηεο απηφο απνηειεί κηα κέζε ηηκή θαη 

αδπλαηεί λα αληηθαηνπηξίζεη ηηο αληζφηεηεο. Δμαθνινπζεί λα ππνβφζθεη ν δηαπίζησζε ηνπ 

Vilfredo Pareto, φηη ην 80% ηνπ πινχηνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ 20% ηνπ πιεζπζκνχ.  

 



                              Νίκος Χαριτωνίδης 
         Αρτέμιδος 119, Π. Φάληρο 175 62 
210-9837940    info@cryologic.gr    www.cryologic.gr                   
 

 

 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΟΠΗ ΣΗ                                                                                                                          2 

 

 

Μεηά ηα παξαπάλσ ζηνηρεηψδε, είλαη πξνθαλέο, φηη αλάπηπμε ζεκαίλεη αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. 

Πσο φκσο κπνξεί λα γίλεη απηφ ; Έρεη ε Διιάδα «ηα θφηζηα» λα απμήζεη ην ΑΔΠ ηεο ; ήκεξα 

νιφθιεξε ε αλζξσπφηεηα, ηνπιάρηζηνλ ζηε Γχζε, αληηκεησπίδεη ηε ζνβαξφηεξε χθεζε απφ 

ηνλ θαηξφ ηνπ «κεγάινπ θξαρ». Δίλαη θάηη ζαλ κηα παγθφζκηα επηδεκία γξίπεο : Άιινη 

νξγαληζκνί δηαζέηνπλ ηζρπξά αληηζψκαηα θαη θάπνηε ηε μεπεξλάλε θαη άιινη είλαη αδχλακνη 

θαη ηνπο παίξλεη ην πνηάκη. Κάζε ρψξα είλαη έλαο «νξγαληζκφο» θαη νθείιεη, κε ηε 

θαζνδήγεζε ηωλ εγεηώλ ηεο (γηαηξψλ) θαη θαιιηεξγεί ηα θαηάιιεια αληηζψκαηα θαη λα 

αλζίζηαηαη ζηε θαθηά ζηηγκή. Σα αληηζψκαηα απηά δελ είλαη ηίπνηα άιιν, παξά ην παξαγσγηθφ 

δπλακηθφ: Κάζε ρώξα πξέπεη λα δηεξεπλάεη θαη λα εληνπίδεη αληαγωληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα παξαγωγήο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ πνπ δηαζέηεη θαη λα ηα θαιιηεξγεί, 

ζε ηξόπν ώζηε λα εκθαλίδεηαη δηαθνξνπνηεκέλε θαη αληαγωληζηηθή ζην 

παγθνζκηνπνηεκέλν εκπνξηθό ζηίβν. Σα πιενλεθηήκαηα απηά κπνξεί λα απνξξένπλ απφ 

ηνλ νξπθηφ πινχην, ηε Γεσγξαθηθή ζέζε, ηηο παξαδφζεηο ή ηηο δεμηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ. Ση 

ζα κπνξνχζε φκσο λα «θηηάμεη» ε Διιάδα πνπ λα έρεη ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο ; Καηά ηε 

γλψκε κνπ, δπν θαλεξέο επθαηξίεο, πνπ δπζηπρψο ζρεδφλ ράζεθαλ, είλαη νη εμήο :  

 

1. Τνπξηζκόο : Γηαζέηνπκε ηε πην φκνξθε ρψξα ηνπ θφζκνπ, πνπ ηπραίλεη λα θηινμελεί θαη 

ηα πην αμηφινγα κλεκεία ηνπ Αξραίνπ Πνιηηηζκνχ. Με δεθάδεο ρηιηφκεηξα αθηψλ θαη 

εθαηνληάδεο λεζηά, θαζψο θαη άξηζην θιίκα, είλαη απνξίαο άμην πσο θαηνξζψζακε λα 

θαηαληήζνπκε απηφ ην θιάδν λα θαξθηλνβαηεί. Αληί κηαο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο, 

θαζνδεγνχκελεο απφ άμηνπο εγέηεο, είδακε κηα αιφγηζηε αλάπηπμε «πξνζνδνζεξίαο», κε 

ην θάζε επελδπηή λα θπλεγάεη «αξπαρηέο» γηα επηδνηήζεηο θαη λα ππνβαζκίδεη ην 

πεξηβάιινλ. ήκεξα δελ ηνικάεη θαλείο λα πιεζηάζεη ην Ιζηνξηθφ Κέληξν (αιινδαπνί ζε 

αλέρεηα), ελψ νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη ζην ρείινο ηνπ γθξεκνχ.  

 

2. Logistics : Η Γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο καο απνηειεί πξαγκαηηθή πξφθιεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ logistics : ηε θπξηνιεμία, κπνξεί λα απνηειέζεη εκπνξηθή 

είζνδν γηα ηε ηξνθνδνζία φιεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Οη ππεξεζίεο 

απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο, θαζψο θαη νη ππνζηεξηθηηθέο ζε απηέο δηεξγαζίεο, 

απνηεινχλ κηα πξαγκαηηθή επθαηξία αλάπηπμεο. Γελ είρακε φκσο ηε ηχρε λα έρνπκε 

κπξνζηάξεδεο (εγέηεο). Θπκάκαη ην 2000, φηαλ παξαθνινχζεζα έλα ζεκηλάξην κε ζέκα 

ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο. Όιν ην ζέκα ήηαλ ε παξνπζίαζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 

2601/98 (ίζρπε κέρξη ην 2004), ν νπνίνο επηδνηνχζε κφλν ηνπο πξσηνγελείο θαη 

δεπηεξνγελείο ηνκείο (παξαγσγή αγξνηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ αγαζψλ). Πξνζπαζνχζακε 

ηφηε, ζαλ πάξνρνη 3PL, λα «μεηξππψζνπκε» δπλαηφηεηεο επηρνξήγεζεο, «βαθηίδνληαο» 
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ηηο επηρεηξήζεηο καο «Γεσξγηθέο», ψζηε λα εληαρζνχκε ζην πξσηνγελή ηνκέα. Βεβαίσο, 

θαη λα ην θαηνξζψλακε, γλσξίδακε νη άκνηξνη ηη καο πεξίκελε απφ ηελ έιιεηςε ππνδνκψλ 

δξφκσλ θαη ρσξνηαμίαο : Γίλνληαη logistics ρσξίο απηά ; ε κηα επνρή, φπνπ φιε ε 

παξαγσγή ηεο Γχζεο είρε κεηαθηλεζεί ζηελ Αλαηνιή, εκείο αθνχγακε πσο ζα 

θαηνξζψζνπκε λα αλνίμνπκε έλα πθαληνπξγείν. Απηφο είλαη ν ιφγνο, πνπ ζήκεξα βιέπεη 

θαλείο ζηηο παξαδνζηαθέο βηνκεραληθέο δψλεο ηεο Αζήλαο (Κεθηζνχ, Πεηξαηψο), αιιά θαη 

νιφθιεξεο ηεο Υψξαο, εηθφλα εξεκσκέλσλ θηηξίσλ. Μεηά ηε 10εηία ηνπ 70, δελ 

θαηνξζώζακε λα κεηαιιαρζνύκε, από κηα ειαθξά βηνκεραλνπνηεκέλε νηθνλνκία, 

ζε κηα νηθνλνκία πξωηόηππωλ, κνλαδηθώλ θαη αληαγωληζηηθώλ Υπεξεζηώλ. 

εκεηψλσ εδψ, φηη ζε φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Γχζεο, πάλσ απφ ην 70% ηνπ 

ΑΔΠ αλαθέξεηαη ζηηο Τπεξεζίεο.   

 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2008, ε Διιεληθή Δηαηξεία Logistics δηνξγάλσζε έλα ζπλέδξην, κε ηίηιν 

«ΚΤΡΙΟ ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ 

LOGISTICS ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ». Δπξφθεηην γηα κηα ζνχπεξ ξεαιηζηηθή, ειπηδνθφξα θαη 

εκπλεπζκέλε πξφηαζε. Ση έθαλαλ νη εγέηεο καο ; Όηη είδαηε είδα. Κάπνηνο πθππνπξγφο πνπ 

εκθαλίζηεθε, πξνιφγηζε γηα 5 ιεπηά θαη απνρψξεζε. Φαίλεηαη ζα είρε θάηη θαιχηεξν λα θάλεη.  

 

Κιείλσ κε θάπνηα ξεηά (δηαιέμηε) : «Ο Θεφο λα βάιεη ην ρέξη ηνπ» (επίζεκε αλεξγία ζήκεξα 

11%) / «Ο ζψδνλ εαπηφλ ζσζήην»  / «Ο παζφο – καζφο» / «ηεξλή κνπ γλψζε λα ζ΄ είρα 

πξψηα» …..  


