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Η κρίση θα πλιίξει την Ελλάδα πιο πολύ
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του νέου βιβλίου του Κώστα Σημίτη με τίτλο «Η Κρίση»

Η  βασική συμβουλή που έχει να δώσει ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώ
στας Σημίτης για να ξεπεράσουμε την κρίση είναι απλή: «Ο τόπος», 
γράφει, «χρειάζεται κάτι που δύσκολα εμπνέει, αλλά ταυτόχρονα είναι 
απολύτως απαραίτητο: σοβαρότητα».

Του Παςχου Μ ανδραβελη

Μπορεί το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα να μην ήταν τόσο ανοιχτό στο διεθνέε σύστημα και συνεπώε να μην είναι τόσο εκτεθειμένο στην παρούσα κρίση, αλλά η  ελληνική οικονομία απειλείται περισσότερο από τιε άλλεε εξαιτίαε των διαρθρωτικών προβλημάτων που επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια.Ο πρώην πρωθυπουργόε και κα- θηγητήε κ. Κώσταε Σημίτηε, στο βιβλίο του με τίτλο «Η Κρίση» (εκδ. Πόλιε) επισημαίνει ένα διπλό κίνδυνο για τη χώρα, εξαιτίαε τηε διεθνούε οικονομικήε κατάστασηε.Ο πρώτοε κίνδυνο ε είναι εμφα- νήε: «Τα κύρια προβλήματα της χώ
ρας είναι άλυτα... Μετά τη δήθεν α- 
πογραφή, την κωμικοτραγική ανα
θεώρηση του ύφους του ΑΕΠ και 
τη διαδικασία επιτήρησης από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εξασφά
λισαν στην κυβέρνηση την εικόνα 
της οικονομίας που επιθυμούσε, θα 
έπρεπε τα στοιχεία της οικονομίας 
να μην παρουσιάζουν σκιές... Αντί
θετα υπάρχει γενικευμένη αμφι
σβήτηση και επικρατεί η πεποίθη
ση ότι η κατάσταση (της οικονο
μίας) που παρουσιάζει η κυβέρνη
ση είναι εικονική...».Η ύφεση, λοιπόν, σύμφωνα με τον κ. Σημίτη, θα επιδεινωθεί για δύο λόγουε: 1) «Στη χώρα μας υ
πάρχουν μακροχρόνιες υστερήσεις, 
που τα τελευταία τέσσερα χρόνια α
ντιμετωπίστηκαν μόνο ευκαιριακά. 
Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών, η 
αγορά εργασίας, η οργάνωση του 
δημόσιου τομέα απέχουν πολύ από 
το επίπεδο που θα επέτρεπε 
την άμεση αντίδραση σε αλλα
γές στο οικονομικό περιβάλ
λον...». 2) Η οικονομία μαε είναι επικεντρωμένη στην οικοδομική δραστηριότητα και τον τουρισμό, «δραστη
ριότητες που είναι εξαιρετικά 
ευπρόσβλητες στη διεθνή οι
κονομική αναταραχή». Το συμπέρασμα του κ. Σημίτη είναι δυσάρεστο: «Η ύφεση θα γίνει 
πιο αισθητή και θα διαρκέσει πε
ρισσότερο».Ο δεύτεροε κίνδυνοε που δυστυ- χώε ελάχιστα συζητείται στην Ελλάδα αφορά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αυτό που σήμερα στηρίζει την ελληνική οικονομία παρά τιε διαρθρωτικέε τηε αδυνα-

μίεε. «Η ΟΝΕ», γράφει, «έγινε νομι
σματική ένωση και όχι οικονομι
κή». Η στρατηγική τηε Λισσαβώ- ναε που χαράχτηκε μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ έμεινε ημι- τελήε. Πολλέε και μεγάλεε χώρεε υπονόμευσαν τουε στόχουε τηε

για να προωθήσουν εθνικέε πολι- τικέε. Αυτέε σωρεύονται, και μπορεί σε περιόδουε οικονομικήε άνθισηε να περνούν πιθανώε α- παρατήρητεε. Οπου, όμωε, υπάρχει φτώχεια (ή έστω οικονομική επιβράδυνση) υπάρχει γκρίνια. 
«Στις χώρες του Βορρά», γράφει ο κ. 
Σημίτης, «ακούγονται έντονες δια

μαρτυρίες για τις συνεχείς συνει
σφορές με στόχο την ανάπτυξη του 
Νότου, ο οποίος, όμως, σπαταλά τα 
χρήματα που παίρνει. Στην Ιταλία 
και στην Ισπανία, αντίθετα, ακού- 
γονται φωνές για αποχώρηση από 
την ΟΝΕ... Αν τέτοιου είδους διαφο

ρές πολλαπλασιαστούν και ε
πιταθούν, δεν αποκλείεται να 
υπάρξουν κινήσεις για να θε
σμοθετηθεί η Ευρώπη των 
δύο ταχυτήτων που προκύ
πτει από τα πράγματα. Αυτή η 
αρνητική εξέλιξη για την ευ
ρωπαϊκή πορεία θα πρέπει πόση θυσία να αποφευχθεί, για
τί θα ενισχϋσει τις φυγόκε- 
ντρες δυνάμεις που περιορί

ζουν την Ενωση στον ρόλο του θε
σμοφύλακα της Ενιαίας Αγοράς. 
Αλλά θα αποδειχθεί ιδιαίτερα αρνη
τική για την Ελλάδα. Η  χώρα μας 
θα βρεθεί σε μια ομάδα χωρών με 
περιορισμένες δυνατότητες και έ
ντονα προβλήματα, χωρίς το πνεύ
μα αλληλεγγύης που εξέφραζε η 
λειτουργία των Διαρθρωτικών Τα

μείων και η ύπαρξη των Κοινοτι
κών Πλαισίων Στήριξης...».Η βασική συμβουλή που έχει να δώσει ο πρώην πρωθυπουργόε για να ξεπεράσουμε την κρίση είναι απλή: «Ο τόπος», γράφει, «χρει
άζεται κάτι που δύσκολα εμπνέει, 
αλλά ταυτόχρονα είναι απολύτως α
παραίτητο: σοβαρότητα».
«Η ευχάριστη για όλους», συνεχίζει, 
«επικοινωνιακή διαχείριση των 
προβλημάτων είναι η τακτική που 
οδήγησε στη σημερινή κατάστα
ση... Η συνήθης πρακτική είναι να 
παρουσιάζεται το επιθυμητό ως ά
μεσα εφικτό, οι προτάσεις να εξα
ντλούνται σε γενικότητες ως εάν η 
χώρα μπορεί να φτάσει στο επίπεδο 
των ανεπτυγμένων χωρών άκοπα 
και εύκολα. Μαγικές λύσεις δεν υ
πάρχουν. Η  έκφραση “ένα άλλο πα
νεπιστήμιο" μπορεί να σημαίνει οτι
δήποτε και συνήθως δεν σημαίνει 
τίποτε απολύτως». Ο περιορισμός 
των ανισοτήτων για παράδειγμα, α
ναφέρει ο κ. Σημίτης, δεν αντιμετω
πίζεται με αποσπασματικά μέτρα κι 
εφάπαξ παροχές. Οι τελευταίες «συ
ντελούν στην εμπέδωση της ανισό
τητας με την αφαίρεση πόρων από 
κρίσιμες πολιτικές... Η ενίσχυση 
της κατανάλωσης με δημόσιες πα
ροχές -μέσο που εφαρμόζεται αλ
λού για την αντιμετώπιση της ύφε
σ η ς- αποτελεί λόγω του υψηλού 
δημόσιου χρέους και των υψηλών 
ελλειμμάτων, πολιτική αμφίβολης 
αποτελεσματικότητας, που μπορεί 
και να επιδεινώσει την κατάσταση». Από τη στιγμή που η κυβέρνηση ξόδεψε το μεγάλο κεφάλαιο τηε αισιοδοξίαε που υπήρχε στη χώρα το 2004 ο κ. Σημίτηε βλέπει ένα δύσκολο αύριο. «Η πραγματο
ποίηση των απαραίτητων μεταρ
ρυθμίσεων για να βελτιωθεί η α
νταγωνιστικότητα μας και να επι
τευχθεί η ανάπτυξη θα είναι, υπό 
αυτές τις συνθήκες, δύσκολη. 
Διαρθρωτικές αλλαγές μπορούν να 
πραγματοποιηθούν όταν υπάρ
χουν βάσιμες προσδοκίες για το 
καλύτερο αύριο που θα προκύψει. 
Σε περιόδους ύφεσης ή χαμηλής α
νάπτυξης λείπει η αισιοδοξία και 
οι μεταρρυθμίσεις συναντούν έ
ντονες αντιδράσεις. Δημιουργείται 
έτσι ένας φαύλος κύκλος. Η  έλλει
ψη διαρθρωτικών αλλαγών επιφέ
ρει ύφεση ή χαμηλή ανάπτυξη. Η  
χαμηλή ανάπτυξη συντηρεί τη νο
οτροπία που αποκλείει τις αλλα
γές. Αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει 
να σπάσει».

Διπλός κίνδυνος για τη χώρα: 
οι διαρθρωτικές αδυναμίες της 
οικονομίας μας και οι ρωγμές 
στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.


