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ΕΕωστρεφεια της οικονομίας
Ο μόνος δρόμος για ευημερία

Του Μανώλη Γραφάκου
πό τη δεκαετία ιου 1980

άλλα λόγια εξωτερικός δανεισμός που

και μετά η ελληνική οικονομία

τελικά αύξανε τις εισαγωγές και το

εισήλθε σε έναν

εμπορικό έλλειμμα μειώνοντας φυσικά
το ΑΕΙ
I Ιρέπει καθαρά να έχουμε κατά
νου ότι οι εισαγωγές μειώνουντο ΑΕΙ I
τον εθνικό πλούτο και εντέλει την ευημερία

ιδιότυπο κύκλο μεγέθυνσης
ο οποίος τελικά την οδήγηοε σε

αδιέξοδο

Η επέκτασή της στηριζόταν σε
διπλό έλλειμμα Το δημοσιονομικό και
το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και

υπηρεσιών
Απλοϊκά ο κύκλος των χρηματικών
ροών που τη μεγέθυνε αλλά τελικά

τη διάβρωσε είναι
Ελλείμματα από τη λειτουργία
του δημόσιου τομέα τα οποία κατά
κανόνα καλύπτονταν από δανεικά
που παρείχαν στη χώρα οι Σένες
αγορές Τα κεφάλαια αυτά χρηματοδοτούσαν
σχεδόν αποκλειστικά την
η οποία όμως σε μεγάλο
καλυπτόταν
βαθμό
με εισαγωγές Με
κεφάλαια
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γών σε οχέοη με την κατανάλωση υπερβαίνει τη
μονάδα (περίοδος 1995-2016), κάτι που σημαίνει
ότι όσο αυΣάνεται το ΑΕΠ τόσο αυξάνονται οι
με μεγαλύτερο ποσοστό!
εισαγωγές

λαίων, αγπΟών, υπηρεσιών και εργατικού δυναμικού,
ο μόνος δρόμος που οδηγεί στην ευημερία

είναι η εξωστρέφεια της οικονομίας μας, το άνοιγμα
το)ν επιχειρήσεων μας στο εξωτερικό.
Η προστασία του μη εξαγωγικού τομέα της

Οσοι διάβαζηντ ην πορεία των μεγεθώντης

οικονομίας μας δεν είχαν καμία αμφιβολία για την

τελική κατάληξη. Οτι δηλαδή κάποια στιγμή οι
ξένοι δανειστές, φοβούμενοι ότι θα έχαναν τα
χρήματά ιοιις, Ou σταματούσαν τον δανεισμό του
δημόσιου τομέα της χώρας.
Ετσι κι έγινε και αναγκαστήκαμε να
στους διεθνείς θεσμικούς πιστωτές γιο
vu αποφύγουμε την άτακτη χρεοκοπία.
Την αποφύγαμε προς το παρόν, μηδενίσαμε το δημοσιονομικό pus έλλειμμπ (όχι όμως με
μείωση ρόλου, παρέμβασης, δομών kui δηπηνών
ι ου κράτους), αλλά τώρα πρέπει να ασχοληθούμε
απευθυνθούμε

σοβαρά να διορθώσουμε το βασικό μας πρόβλημα,
που δεν είναι άλλο οπό το έλλειμμο στο ισοζύγιο
υπηρεσιών kui εμπορευμάτων. Το έλλειμμο αυτό

μπορεί vu μειώθηκε τα τελευταία χρόνια, η μείωση
αυτή όμως δεν είναι δομική, αλλά αποτέλεομα της

μείωσης της καταναλωτικής δύναμης των πολιτών.
Τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν δείχνουν ότι
είναι ευθέως ανάλογη η πορεία του ΑΕΠ και των
εισαγωγών και με δεδομένη τη σχετική σταθερότητα
των εξαγωγών, ιότε κινδυνεύουμε η αύξηση
του ΑΕΙ I από εδώ και στο εξής να αυξάνει kui τις
εισαγωγές, άρα μία από τα ίδια... Η σύγκριση των

επιδόσεων ens οικονομίας pus το πρώτο εξάμηνο
ίου 20 17, σε οχέοη με ι ο πρώτο εξάμηνο ιοπ 2016,
δεν αφήνει ι ιεριθώρια εφησυχασμών. 34,5% ήταν
οι εξαγωγές προς κατανάλωση ιο α' εξάμηνο του
2016, οι οποίες ονήλθυν στο 39,5% το α' εξάμηνο

οικονομίος πρέπει να τελειώσει οριστικά (κλειστά
επαγγέλματα, ελάχιστες αμοιβές κ.ά.). Η προστασίο
συτή αποβαίνει σε βάρος των καταναλωτών και
των απλών πολιτών. Η Πολιτεία πρέπει στο εξής
vu μεριμνά kui vu βοηθά όχι μόνο την επιχειρηματικότητα,
αλλά ιδιαίτερα την εξωγενή επιχειρηματικότητα.
Αυτή που φέρνει ι ιλούτο στην οικονομία,
αυτή που μπορεί vu δημιουργήσει νέες θέσεις
εργασίας και να αυξήσει την ευημερία του ελληνικού
λαού.

Σήμερα κάτω από το 15% των ελληνικών
επιχειρήσεων ή ελεύθερων επαγγελματιών έχουν
έσοδο οπό το εξωτερικό. Οι εξογωγές pus (προϊόντων
kui υπηρεσιών) είναι κοντά στο 30% του ΑΕΠ,
όταν όλες οι άλλες χώρες πνάλογες με εμάς ξεπερνούν
σημαντικά το 40%.
1 ευημερία της ππτρίδης pus kui του λοού
της το επόμενα χρόνια εξαρτάτηι απόλυτα από το
πόσο χρήματα θα εισρεύσουν στη χώρα από εξαγωγές
ογπθών kui υπηρεσιών. Εξαρτάται από την
εξωσιρέφεια της οικονομίας. Μια κυβέρνηση που
1

πιστεύει στην ιδιωτική εξωστρεφή επιχειρηρατικόιητο θα είναι καταλύτης ins αλλαγής. Στη Νέα
Δημοκρατία προετοιμαζόμαστε γι' αυτόν ακριβώς
τον ρόλο. Ι Ιροετοιμαζόμαστε vu είμαστε η κυβέρνηση
της εξωστρέφεισς kui της ευημερίας.

1 Ιοληεία πρέπει οίο relis
να μεριμνά και να βοηθά
όχι μόνο ι ην επιχειρηματικότητα,
αλλά ιδιαίτερα την εεωγενή
1

του 2017.
Επομένως, η αύξηση του ΑΕΠ οδηγεί σε
αύξηση εισαγωγών, οι οι ίσιες όμως μειώνουντο ΑΕΠ!
1 αναστροφή αυτής της πορείας πρέπει vu
1

είνοι ο κύριος στόχος μας. Ειδικά σε μια πανκοομιοποιημένη οικονομία, με ελεύθερη κίνηση κεφα¬
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επιχειριιματικότητα

