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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ, στην Ελλάδα δεν 
υπήρξαν ποτέ ισχυροί θεσµοί. ΄Η εκεί όπου 
υπήρξαν θεσµοί, δεν ήταν καλά σχεδιασµέ-
νοι. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει εκ του απο-
τελέσµατος. Επιπλέον, ακόµη και καλοί τυπικοί 
θεσµοί είτε δεν εφαρµόζονταν, είτε αλλοιώνο-
νταν στην πράξη. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
µα αποτελούν οι διατάξεις του Συντάγµατος για 
τις απαλλοτριώσεις. Η µη εφαρµογή τους συ-
νέβαλε σε µια γενική ρευστότητα των ιδιοκτη-
σιακών δικαιωµάτων (και ανοµία!), που µε τη 
σειρά της φυσικό ήταν να επηρεάζει τουλάχι-
στον την ποιότητα των επενδύσεων. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΤΟ, όλα τα προηγούµενα 
χρόνια υπήρξε ατολµία στη λήψη διαρθρωτι-
κών µέτρων γιατί οι πολιτικοί συµπεριφέρο-
νταν ως επιχειρηµατίες, λειτουργούσαν ορθο-
λογικά, συνεπώς υπηρετούσαν πρωτίστως το 
δικό τους συµφέρον και βρίσκονταν σε µια συ-
νεχή συνδιαλλαγή µε πάσης φύσεως οργανω-
µένα συµφέροντα, που επίσης έτειναν να πα-
ραβλέψουν το «γενικό συµφέρον». Στη διαιώ-
νιση της τρέχουσας κατάστασης σηµαντικό 
ρόλο έπαιξε και η στενή διαπλοκή επι-
χειρηµατικότητας και κρατικής 
παρέµβασης. 

ΤΕΛΟΣ, ένα άλλο µελανό ση-
µείο της σύγχρονης πολιτι-
κής οικονοµίας της χώρας 
µας είναι η διαφθορά. Η κα-
τηγορία ότι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι λαµ-
βάνουν αποφάσεις υπηρετώντας εντελώς προ-
σωπικά οικονοµι-
κά συµφέροντα 
συνόδευε εξαρ-
χής τη µεταπο-
λεµική οικονο-
µική και πολι-
τική ζωή του 
τόπου. Καθώς επε-
κτεινόταν µάλι-
στα ο ρόλος 
του κράτους, 

η πολιτική διαφθορά οδηγούσε σε αναποτελε-
σµατική διαχείριση των δηµόσιων πόρων. Ο 
εκτεταµένος παρεµβατισµός, σε συνδυασµό µε 
µια νοµοθεσία που κατοχυρώνει τη διακριτική 
ευχέρεια των πολιτικών υπευθύνων σε διάφο-
ρους τοµείς να ερµηνεύουν τους νόµους κα-
τά την εφαρµογή τους, διευρύνει το πεδίο και 
τις ευκαιρίες για πιθανή συναλλαγή. Το πελα-
τειακό σύστηµα, επίσης, διαιωνίζει τη διαφθο-
ρά σε πολιτική και ∆ηµόσιο. Στην Ελλάδα το πε-
λατειακό σύστηµα άλλαξε χαρακτήρα  κατά τον 
βαθµό που, εκτός από τις ατοµικές διευθετήσεις 
εκτός αγοράς, περιέλαβε σε αυξανόµενο βαθ-
µό τις σχέσεις ανάµεσα σε κοµµατικό µηχανι-
σµό, πολιτικούς αξιωµατούχους και οργανωµέ-
να συµφέροντα εντός και εκτός του κράτους.

ΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ που θα καταφέρει 
να απεµπλακεί από τα παραπάνω χαρακτηρι-

στικά έχει πιθανότητες επιτυχίας. 
∆ιαφορετικά, θα 

είναι µια ακό-
µη επιστρο-
φή στα παλιά.
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Τα βαρίδια
της οικονοµίας

Η 
κυβέρνηση και ειδικότερα ο υπουρ-
γός Οικονοµίας, Ευκλείδης Τσακα-
λώτος, ετοιµάζονται πυρετωδώς για 

τη διαµόρφωση του ολιστικού σχεδίου ανά-
πτυξης, που θα πάρει την οριστική του µορ-
φή και έγκριση στο Eurogroup του Ιουνίου. 
Υπενθυµίζεται ότι το αναπτυξιακό σχέδιο εί-
ναι το απαρέγκλιτο προαπαιτούµενο, ώστε 
να πάρει η Ελλάδα το «πράσινο φως» για να 
βγει από το µνηµόνιο, στις αγορές δανεισµού, 
τον Αύγουστο. Οπως έχει δηλώσει ο κ. Τσα-
καλώτος, το σχέδιο θα είναι «ολιστικό», που 
σηµαίνει ότι το σύνολο θα είναι µεγαλύτερο 
από το άθροισµα των επιµέρους µερών. Επι-
σηµαίνει δε, ότι η χώρα δεν θα ακολουθήσει 
µετά την έξοδο από το πρόγραµµα το µοντέ-
λο που κατέρρευσε το 2010. ∆εν µπορεί κα-
νείς παρά να συµφωνήσει µε όλες αυτές τις δι-
απιστώσεις. Οµως, είναι απαραίτητο να είναι 
σε όλους γνωστά τα χαρακτηριστικά του πα-
λαιού µοντέλου ανάπτυξης, το οποίο και κα-
τέρρευσε. Ποια ήταν αυτά; Ηταν (α) ο εκτε-
ταµένος κρατισµός, (β) η αδυναµία των θε-
σµών, (γ) η ατολµία λήψης διαρθρωτικών µέ-
τρων και το πελατειακό σύστηµα και (δ) η δι-
αφθορά και η ανοµία. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ, πιστεύω βαθύτατα 
ότι το κράτος, γενικά, πρέπει να παίζει σηµα-
ντικό ρόλο στην οικονοµία. Ιδιαίτερα, το κρά-
τος οφείλει να παρεµβαίνει και να δίνει λύσεις 
εκεί που αποτυγχάνει η αγορά, όπως για πα-
ράδειγµα στη δηµόσια ασφάλεια, στην άµυ-
να κ.λπ., αλλά δεν θα πρέπει να υποκαθιστά 
την αγορά. Θα πρέπει να ρυθµίζει τους κανό-
νες της αγοράς, αλλά να µην είναι το ίδιο το 
κράτος παίκτης στην αγορά. Στη διάρκεια των 
τελευταίων δεκαετιών παρακολουθήσαµε το 
κράτος σε διάφορους ρόλους: να συµµετέχει 
στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, βιοµη-
χανικών προϊόντων (σεντονιών, όπλων, χηµι-
κών, υποβρυχίων), αλλά και υπηρεσιών (αε-
ροµεταφορές, σιδηροδροµικές µεταφορές, 
ξενοδοχειακές υπηρεσίες, τυχερά παιχνίδια, 
καζίνο, τραπεζικές υπηρεσίες), να καθορίζει 
ανώτατες τιµές και να ελέγχει την είσοδο νέ-
ων επιχειρηµατιών σε ορισµένα επαγγέλµα-
τα. Οι διοικούντες τις κρατικές επιχειρήσεις 
ήταν -και είναι- συνήθως αποτυχηµένοι πολι-
τευτές, οι οποίοι διοικούσαν όχι µε κριτήρια 
αποτελεσµατικότητας, αλλά µε πολιτικά κρι-
τήρια, µε σκοπό την εκλογή τους στις επόµε-
νες εκλογικές αναµετρήσεις. Για το λόγο αυ-
τό, άλλωστε, διόριζαν κόσµο από την εκλογι-
κή τους περιφέρεια. 

Για να 
διαμορφώσουμε 
ένα ολιστικό σχέδιο 
ανάπτυξης είναι 
απαραίτητο να είναι 
σε όλους γνωστά 
τα χαρακτηριστικά 
του παλαιού 
μοντέλου, το οποίο 
και κατέρρευσε. 
Ποια ήταν αυτά; 
Ο εκτεταμένος 
κρατισμός, η 
αδυναμία των 
θεσμών, η 
ατολμία λήψης 
διαρθρωτικών 
μέτρων και το 
πελατειακό 
σύστημα και,
τέλος, η διαφθορά 
και η ανομία
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