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ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΗ 

 
4-6-11 

Από λένο, έρσ κειεηήζεη πνιιά γύξσ από ηελ επηζηήκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη ηνπ Management. Ο 

ιόγνο ήηαλ, όηη ζαλ Πνιηηηθόο Μεραληθόο, αηζζαλόκνπλ έλα θελό γλώζεσλ όηαλ μεθίλεζα ηε θαξηέξα 

κνπ ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη ήζεια λα ην θαιύςσ κε ην θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. Τν 

μεθίλεκα απηό κνπ έγηλε «θαθή ζπλήζεηα», κε απνηέιεζκα λα θαηαιήμσ, ηώξα πνπ κεγάισζα, λα 

έρσ ζαλ ην θαιύηεξν ρόκπη κνπ ην δηάβαζκα. Όηαλ ε Διιάδα μεθίλεζε λα ζέξλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε (ή κάιινλ θαηάξξεπζε), κνπ δεκηνπξγήζεθε ε εύινγε απνξία ηνπ «γηαηί» (όπσο άιισζηε ζε 

όινπο ηνπο ζθεπηόκελνπο ζπκπαηξηώηεο κνπ). Από ηε θύζε κνπ, δελ είκαη νπαδόο ηεο αβαζάληζηεο 

απάληεζεο ζε ηέηνηα ζνβαξά πξνβιήκαηα. Θέισ νη απαληήζεηο λα αθνύγνληαη ηα απηηά κνπ 

επηζηεκνληθά θαη ηζηνξηθά ηεθκεξησκέλεο. Βεβαίσο, όινη αθνύκε ζήκεξα γηα ην θηαίμηκν ησλ 

Γεξκαλώλ, ινηπώλ Βνξεηνεπξσπαίσλ, Ακεξηθαλώλ, θαθώλ πνιηηηθώλ, ηε θαηάξα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο  θιπ, αιιά είλαη έηζη; Φηαίλε κόλν νη μέλνη θαπηηαιηζηέο θαη νη «πνπιεκέλνη» 

πνιηηηθνί; Καη λαη θαη όρη. Θα πξνζπαζήζσ λα θαηαγξάςσ κεξηθέο ζθέςεηο, πνπ απνξξένπλ από ηελ 

επηζηξάηεπζε ησλ βαζηθώλ κνπ γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ. Γελ ζέισ λα πείζσ θαλέλα, νύηε κνπ 

ηαηξηάδεη ν ξόινο ηνπ «θαζνδεγεηή». Απιά ζέισ λα ηα γξάςσ. 

 

Κάζε Οξγαληζκόο, είηε είλαη απιόο άλζξσπνο, νηθνγέλεηα, επηρείξεζε ή θξάηνο, θάλεη (νηθνλνκηθή) 

πξνθνπή κε 6 ηξόπνπο : (1) Μείσζε θόζηνπο, (2) αλάπηπμε πξντόληνο, (3) θαιέο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, (4) έιεγρν πνηόηεηαο, (5) θαιή δηαρείξηζε θεθαιαίνπ θίλεζεο (ξεπζηόηεηαο) θαη (6) εύζηνρεο 

θεθαιαηνπρηθέο επελδύζεηο. Ζ βαζηθή αξρή ηνπ θαπηηαιηζκνύ είλαη ε κεηαθίλεζε θεθαιαίσλ από ηνπο 

απνηακηεπηέο πξνο ηνπο επελδπηέο. Αλ ν ζπλνιηθόο όγθνο ηεο ηοπικήρ αποηαμίεςζηρ είλαη 

αλεπαξθήο, ώζηε λα θαιύςεη ηηο απαξαίηεηεο επελδύζεηο γηα ηε ηνπηθή αλάπηπμε, ηόηε αλαδεηείηαη 

θεθάιαην από μέλεο πεγέο, ώζηε λα θαιύςεη ην θελό. Τν μέλν θεθάιαην κε ηε ζεηξά ηνπ, είλαη 

πξόζπκν λα θαιύςεη ην θελό, δεδνκέλνπ όηη πξνζδνθάεη κεγαιύηεξε απόδνζε ζε ζρέζε κε 

ελαιιαθηηθέο, πην αζθαιείο ηνπνζεηήζεηο. Έηζη, κε ιίγν «ληόπην» θαη πνιύ «μέλν» θεθάιαην γίλνληαη 

(θαιέο ή θαθέο) επελδύζεηο θαη δηαθαίλεηαη κηα αλάπηπμε (θάπνπ εδώ αξρίδεη ε απεηιή απώιεηαο ηεο 

Δζληθήο θπξηαξρίαο). Δίλαη όκσο απηή ε αλάπηπμε βηώζηκε; Τελ απάληεζή ηνπ ζα ηε πάξεη ν 

θαζέλαο, αλ ζθεθηεί όηη ε πξσηαξρηθή κεραλή αλάπηπμεο είλαη ε ζπλερήο αύμεζε ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο ενηόρ ηος ηοπικού κλίμαηορ ηων επισειπήζεων. Αλ όκσο ππάξρεη ηέηνηνπ 

είδνπο «βηώζηκε αλάπηπμε», αλ ην ζθεθηεί θαλείο δελ πνιπρξεηάδνληαη ηα μέλα ιεθηά : Πξώηνλ, κε ηα 

πξώηα βήκαηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο δεκηνπξγείηαη θιίκα επθνξίαο κεηαμύ ησλ πνιηηώλ ηνπ 

θξάηνπο θαη νη απνηακηεπηέο εκπηζηεύνληαη λα απνηακηεύζνπλ ρξήκαηα ζην ηόπν ηνπο θαη λα 

πιεξώζνπλ θόξνπο (θαη όρη λα ηα θαηαλαιώζνπλ αιόγηζηα ή λα ηα ζηείινπλ έμσ ή λα 

πξνζνδνζεξήζνπλ «καύξα»). Γεύηεξνλ, είλαη ηζηνξηθά απνδεδεηγκέλν, όηη ε αύμεζε ηεο 
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θαηαλάισζεο έρεη ρξνληθή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηελ αύμεζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο: Οη 

πνιίηεο, παξόιν πνπ ζηελ αξρή έρνπλ απμεκέλα εηζνδήκαηα, δηζηάδνπλ λα θαηαλαιώζνπλ 

πεξηζζόηεξν θαη πξνηηκνύλ λα απνηακηεύζνπλ ζην ηόπν ηνπο (γηαηί ηνλ εκπηζηεύνληαη). Απηό 

αθξηβώο ην πιεόλαζκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηοπικέρ επενδύζειρ. Απηή ε αλνδηθή ζπείξα 

ηζρύεη όκσο όπσο είπακε κόλν όηαλ ε αλάπηπμε είλαη βηώζηκε, δειαδή βαζίδεηαη ζε αύμεζε ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο (γηα ηε παξαγσγή βεβαίσο εύζηνρσλ πξντόλησλ). Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θξάηνπο 

ζε όια απηά; Τν θξάηνο έρεη θαζήθνλ, λα πξνζθέξεη θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ σο άλσ αλάπηπμε 

θαη λα θαηεπζύλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία εθεί πνπ πξέπεη, κε θαηάιιεια θίλεηξα θαη 

Ννκνζεζίεο. Τη γίλεηαη όκσο αλ ην θνπκάλην ηεο ρώξαο είλαη ζηα ρέξηα κε ηθαλώλ αλζξώπσλ; Οη 

ρώξεο απηέο δελ κπνξνύλ λα καδέςνπλ θόξνπο. Έηζη, νη θπβεξλήζεηο ζηξέθνληαη πξνο ηνλ 

εμσηεξηθό δαλεηζκό, ώζηε λα θαιύςνπλ ηε ρξεκαηνδόηεζε δεκόζησλ δαπαλώλ θαη βαζηθώλ 

θξαηηθώλ επελδύζεσλ, όπσο π.ρ. ηα έξγα ππνδνκήο. Πσο είλαη όκσο δπλαηόλ, νη θπβεξλήζεηο πνπ 

δελ είλαη ζε ζέζε λα καδέςνπλ θόξνπο, λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνύλ θαη δηνρεηεύζνπλ «έμππλα» 

ηα δαλεηζκέλα από ηνπο μέλνπο ρξήκαηα; Απιά δελ κπνξνύλ (ή δελ ζέινπλ) θαη ηα ρξήκαηα ηειηθά 

ζπαηαιώληαη (κε ηελ επξεία έλλνηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δόινπ).  Τν πξάγκα ρεηξνηεξεύεη 

δξακαηηθά, αλ ην θξάηνο έρεη «λα ζξέςεη» πιεζώξα δηνξηζκέλσλ κε ξνπζθέηηα ππαιιήισλ θαη λα 

δηαηεξεί κε απνηειεζκαηηθνύο δεκόζηνπο νξγαληζκνύο
1
. Παξάιιεια, νη ηνπηθνί απνηακηεπηέο, 

απνγνεηεπκέλνη από ην ράιη πνπ επηθξαηεί, αλαδεηνύλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο ζην 

εμσηεξηθό ή ζηξέθνληαη ζηελ αιόγηζηε θαηαλάισζε ή άιινπο κεραληζκνύο πποζοδοθηπίαρ (βιέπε 

καύξε νηθνλνκία) θαη θπζηθά είλαη απξόζπκνη λα πιεξώζνπλ θόξνπο. Ζ πεγή «ληόπηνπ θεθαιαίνπ» 

ζηεξεύεη. Κάζε θιίκα ληόπηαο εκπηζηνζύλεο εμαθαλίδεηαη. Αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη ν εθηάιηεο ηεο 

απώιεηαο ηεο Δζληθήο θπξηαξρίαο θαη ρξεσθνπίαο. Ζ ξνή ησλ γεγνλόησλ από πιεπξάο πνιηηηθώλ 

έρεη κηα κνξθή θάπσο έηζη :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ςειόο θαη ρξόληνο δαλεηζκόο από ην εμσηεξηθό, είηε ησλ επηρεηξήζεσλ, είηε ησλ θπβεξλήζεσλ, 

εθζέηεη ηηο ρώξεο ζε κεγάινπο θηλδύλνπο. Οη δεκηέο από απηνύο ηνπο θηλδύλνπο ζπλήζσο (θαιή ώξα) 

                                                           
1
 υνήθωσ, αυτζσ οι κυβερνήςεισ επιβάλλουν περίπλοκεσ νομοθεςίεσ προσ τισ επιχειρήςεισ, κάνοντασ ακόμα πιο 

δφςκολο το ζργο τουσ και υπονομεφοντασ το επενδυτικό κλίμα.  

ΕΙΜΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 
ΜΑΖΕΨΩ ΦΟΡΟΤ 

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΣΑΙ ΣΟ ΚΛΙΜΑ 
ΕΜΠΙΣΟΤΝΗ / ΜΕΙΩΝΕΣΑΙ  Η 

ΡΟΠΗ ΓΙΑ  ΣΟΠΙΚΗ ΑΠΟΣΑΜΙΕΤΗ  

ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΙ ΑΠΟ 
ΣΟΤ ΞΕΝΟΤ 

ΠΑΣΑΛΑΩ ΣΟ 
ΔΑΝΕΙΟ 

ΔΕΝ ΚΑΣΟΡΘΩΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΩ  
ΣΟΠΙΚΗ ΑΠΟΣΑΜΙΕΤΗ &  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ  / 
ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΑ ΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΛΟΓΙΣΗ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ / ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΑ 
ΠΝΕΤΜΑ ΠΡΟΟΔΟΘΗΡΙΑ / 

ΕΚΦΤΛΙΑ ΣΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕ ΑΞΙΕ 

ΔΕΝ ΠΕΣΤΧΑ ΚΑΜΙΑ 
ΑΤΞΗΗ ΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ 

ΦΑΤΛΟ ΚΤΚΛΟ 
(ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΕΙΡΑ) 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ 
ΚΤΡΙΑΡΧΙΑ / 
ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ 
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ππεξζθειίδνπλ ηα (πξνζσξηλά) νθέιε από ζεηηθέο νηθνλνκηθέο ξνέο ηνπ μέλνπ ρξήκαηνο. Άξα, ε ξνή 

μέλνπ ρξήκαηνο δελ είλαη ε ιύζε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Σε αθξαίεο πεξηπηώζεηο (θαιή ώξα), 

απνηειεί «ζαλάζηκε παγίδα» θαη μησανιζμό εκθςλιζμού ανθπώπινων αξιών.  

 

Τη θάλνπκε όκσο; Δίλαη ζε ζέζε ε ρώξα καο λα έρεη βηώζηκε αλάπηπμε;  Γηαηί όρη, ιέσ εγώ. Όπσο 

ζην θόζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, ε επειημία θαη ην επηρεηξεκαηηθό ηαιέλην θάλνπλ κηθξέο επηρεηξήζεηο λα 

μερσξίδνπλ, έηζη θαη ζην θόζκν ησλ θξαηώλ, ηα κηθξά θξάηε, θάησ από άμηνπο εγέηεο, κπνξνύλ λα 

επεκεξήζνπλ. Πξηλ όκσο πξνρσξήζσ, ζα αλαθέξσ κεξηθά ζηνηρεία γηα ηελ αύμεζε ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο, νπνπδήπνηε απηή απαηηείηαη (επηρεηξήζεηο ή θξάηε).  

 

Ζ παξαγσγηθόηεηα γεληθά απμάλεη κε 3 ηξόπνπο : (1) επελδύζεηο θεθαιαηνπρηθώλ εμνπιηζκώλ, (2) 

βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη (3) ρξήζε ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. Σύκθσλα κε 

Bruce Greenwald / Judo Kahn
1
 ππάξρεη θαη έλαο 4

νο
 παξάγνληαο : Οη ζπλερείο κηθξέο βειηηώζεηο από 

ην ζσζηό management : Οη ηαιαληνύρνη managers (ή νη πνιηηηθνί) παξαθνινπζνύλ θαζεκεξηλά ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη επηβάινπλ ζπλερείο κηθξνβειηηώζεηο, νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε ζεκαληηθέο απμήζεηο 

παξαγσγηθόηεηαο. Ζ αληίιεςε απηή δελ είλαη θαηλνύξγηα. Πξηλ από 60 ρξόληα, θάηη αλάινγν είπε θαη 

ν Deming
2
, πνπ ζεσξείηαη ν παηέξαο ησλ ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο : Σην 90% ησλ πεξηπηώζεσλ, ην 

management έρεη ηελ επζύλε ησλ αζηνρηώλ θαη όρη νη απινί εξγαδόκελνη. Αλ ην management (ή νη 

πνιηηηθνί) εθηξέπνπλ ηε πξνζνρή ηνπο από ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ ηνπο θαη αλαιώλνπλ ην 

ρξόλν ηνπο γηα αιιόηξηα (π.ρ. πσο ζα μεθύγνπλ από ηε ζαλάζηκε παγίδα ηεο θξίζεο ή πσο ζα 

θαιύςνπλ γξαθεηνθξαηηθέο απαηηήζεηο ελόο κε παξαγσγηθνύ δεκνζίνπ), έρνπκε ήδε κπεη ζε 

θαζνδηθή – ζαλάζηκε ζπείξα (θαιή ώξα), ηόζν ζαλ θξάηνο, όζν θαη ζαλ επηρεηξήζεηο.  

 

Τη γίλεηαη όκσο κε ηηο θησρέο – κηθξέο ρώξεο; (θαιή ώξα). Δίλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ βηώζηκε 

αλάπηπμε, ζε έλα ακείιηθην - παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, όπνπ όιε ε παξαγσγή έρεη εθηξαπεί 

εθεί πνπ είλαη νηθνλνκηθόηεξε; Δίλαη αιήζεηα, όηη θάζε πξνζπάζεηα παξαγσγήο (ζπκβαηηθώλ) αγαζώλ 

(ή ππεξεζηώλ), πνπ ήδε έρεη θαζηεξσζεί λα παξάγνληαη ζε ρώξεο ρακεινύ θόζηνπο, απνηειεί κάηαην 

θόπν.  Καιή είλαη ε ζπληαγή αύμεζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο, αιιά γηα λα εθαξκνζηεί πξέπεη πξώηα 

λα απνθαζίζνπκε ηη ζα παξάμνπκε. Αλ θάλνπκε ιάζνο επηινγέο, απιά ηε παηήζακε. Απηό ηζρύεη είηε 

ζε επίπεδν επηρείξεζεο είηε θξάηνπο. Καη ην θξάηνο εδώ έρεη ην πξώην ιόγν, κε ηε δηακόξθσζε 

θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ, κέζσ θαηαζθεπήο ππνδνκώλ, λνκνζεζίαο θαη θηλήηξσλ. 

 

Όπσο θάζε επηρείξεζε, έηζη θαη θάζε θξάηνο πξέπεη λα θάηζεη θαη λα ζθεθηεί, ηη είλαη απηό πνπ 

κπνξεί λα παξάμεη (αγαζό ή ππεξεζία), πνπ λα έρεη θαηά θάπνην ηξόπν «κνλνπσιηαθά» 

πιενλεθηήκαηα ζην παγθόζκην (θαη ζθιεξό) ζηίβν. Δθόζνλ γίλνπλ νη ζσζηέο επηινγέο, ηόηε κπνξεί 

λα μεθηλήζεη ε παξαγσγή ηνπο θαη λα εθαξκνζηνύλ νη «καγηθέο» ζπληαγέο αύμεζεο ηεο 
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παξαγσγηθόηεηαο. Τόηε θαη κόλν ηόηε ζα μεθηλήζεη ε βηώζηκε αλάπηπμε. Γελ είκαη ν αξκόδηνο λα 

ππνδείμσ πνηα είλαη απηά ηα πξντόληα γηα ηελ Διιάδα, αιιά ζα ζηαζώ κόλν ζε δπν, όπσο θαη ζε 

πξνεγνύκελν άξζξν κνπ. Τα πξντόληα απηά (ππεξεζίεο), θαηά ηελ άπνςή κνπ, έρνπλ έληνλα ηνπηθό 

ραξαθηήξα θαη εθόζνλ είλαη πνηνηηθά, δελ έρνπλ λα θνβεζνύλ ηίπνηα από ηε παγθνζκηνπνίεζε. Σαλ 

ηερλνθξάηεο πνπ είκαη, πξνηηκώ λα θαηαζέζσ ηε ζθέςε κνπ ππό κνξθή πίλαθα :  

 

ΠΡΟΙΟΝ (ΤΠΗΡΕΙΑ) ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Σουριςμόσ  Μοναδικά ιςτορικά μνημεία 

 Χιλιάδεσ χιλιόμετρα ακτών 

 Εκατοντάδεσ νηςιά 

 Άριςτο κλίμα και ηλιοφάνεια 

 Φιλόξενοσ λαόσ 

 Ιδανικόσ τόποσ για ηλικιωμζνουσ και ανθρώπουσ με 
προβλήματα υγείασ ή άγχουσ 

Logistics 
 (μεταφορζσ – αποθηκεφςεισ) 

 τρατηγική θζςη ςτη ΝΑ Ευρώπη 

 φνδεςη Βαλκανίων με Μεςόγειο 

 ε απόςταςη αναπνοήσ από τη Βόρεια Αφρική (όπου ςφντομα 
θα διαμορφωθοφν τεράςτιεσ Αγορζσ) 

 Πολλά λιμάνια (προσ το παρόν ανεκμετάλλευτα) 

 Μοναδική οδική πρόςβαςη ςτη ΝΑ Μεςόγειο, όταν 
ολοκληρωθοφν τα ζργα οδοποιίασ ςτα Βαλκάνια 

 

Καη ζηηο δπν απηέο «εζληθέο» ππεξεζίεο, ν ρξόλνο κεηξάεη εηο βάξνο καο : Ζ αιόγηζηε ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ππνβαζκίδεη ηα απαξάκηιια θάιιε ηεο παηξίδαο καο, ελώ ε αιόγηζηε ρσξνηαμηθή 

αλάπηπμε εμαθαλίδεη ηηο δπλαηόηεηεο δεκηνπξγίαο ιεηηνπξγηθώλ δηθηύσλ κεηαθνξώλ θαη πάξθσλ 

logistics. Ωζηόζν, νη Τνύξθνη (θαη όρη κόλν) θαηξνθπιαθηνύλ. 

 

Μήπσο πξέπεη λα αθήζνπκε ηηο θαηάξεο πξνο πάζα θαηεύζπλζε θαη λα ζεθώζνπκε ηα καλίθηα; 

Εεηείηαη αξρεγόο ! Θπκεζείηε όκσο : Έλαο θνύθνο δε θέξλεη ηελ άλνημε. Όινη πξέπεη λα παιέςνπκε. 

Καη γηα πνιιά ρξόληα. Γηαηί, όπσο έιεγε θαη ε γηαγηά κνπ, «θάζε αξλί από ην πόδη ηνπ θξέκεηαη».  
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