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Ο απολογισμός μιας χρονιάς αποτελεί μια συνήθη διαδικασία στο τέλους τους έτους. Στην
άσκηση οικονομικής πολιτικής μπορεί να λειτουργήσει και ως χρήσιμο εργαλείο εξαγωγής
συμπερασμάτων για την αποφυγή λανθασμένων πολιτικών στο μέλλον και αξιοποίησης νέων
παραμέτρων που ενδεχομένως να αγνοήθηκαν στο παρελθόν. Ωστόσο, η οικονομική και
πολιτική συγκυρία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, βρίσκουν την Ελλάδα σε μια φάση όπου
οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να συζητούν για την προετοιμασία της ελληνικής οικονομίας
και να μην σπαταλούν χρόνο σε ανέξοδες αντιπαραθέσεις. Προετοιμασία για την
πολυπόθητη μετάβαση σε συνθήκες σταθερότητας και «οικονομικής ασφάλειας» που
αποτελούν πλέον ζητούμενο στην ελληνική κοινωνία. Η επίτευξη οικονομικής σταθερότητας
θα αποτελέσει τον πρόδρομο της οικονομικής ανάπτυξης.
Η αποτελεσματική προετοιμασία της ελληνικής οικονομίας απαιτεί τη ρεαλιστική
αποτύπωση της οικονομικής πραγματικότητας. Ο στόχος του προϋπολογισμού για ρυθμό
οικονομικής μεγέθυνσης της τάξεως του 2.1% για το 2018 και 2.5% για το 2019 δεν κινείται
στη σφαίρα του εφικτού με βάση την αναιμική απόδοση που κατέγραψε η ελληνική
οικονομία το πρώτο εξάμηνο του έτους. Το γεφύρωμα του χάσματος ανάμεσα στον
πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης και στον πλασματικό ρυθμό που διατυπώνεται για πολιτική
εκμετάλλευση θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Σε κάθε
περίπτωση θα ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό της.
Αντίστοιχη περίπτωση διαστρέβλωσης των πραγματικών οικονομικών δεδομένων και
δημιουργίας εικονικής πραγματικότητας είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Η διαστρέβλωση
δεν είναι ποσοτική αλλά έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά που εστιάζει στα υποτιθέμενα
πλεονεκτήματα που απορρέουν από την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος. Ενώ όλοι
γνωρίζουν ότι η επίτευξη προέρχεται από την καθυστέρηση πληρωμής των οφειλών του
Δημοσίου και την υπερφορολόγηση, η ψευδαίσθηση περί αναδιανομής του πλεονάσματος
σταδιακά εξελίσσεται σε συνιστώσα της οικονομικής πολιτικής.
Για την προετοιμασία της ελληνικής οικονομίας απαιτείται να μιλήσουμε με όρους μέλλοντος
που θα συνδέονται άμεσα με την 4η βιομηχανική επανάσταση. Το εγχείρημα είναι δύσκολο,
λαμβάνοντας υπόψη ότι ως χώρα πρέπει να λύσουμε βασικά ζητήματα που αλλού
θεωρούνται δεδομένα. Θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε απλά πράγματα και στη
συνέχεια να προχωρήσουμε στα πιο απαιτητικά. Η δημοσιονομική πειθαρχία, η διατήρηση
των κρατικών δαπανών, η επίτευξη πλεονασματικών προϋπολογισμών υπό υγιείς συνθήκες
αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας στο μέλλον.

