Θεσσαλονίκη 20/5/2020
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Με τη σύγχρονη απειλή της τραγικής Πανδημίας covid-19, ζει σήμερα & η Ελλάδα.
Ως ιδιαίτερο συνακόλουθο της Ιογενούς λοίμωξης προκύπτει η οικονομική κρίση με
σοβαρές συνέπειες να διάμορφώνονται στη παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.
Μέσα στη συγκυρία της παγκόσμιας ύφεσης, η χώρα μας αντιμετωπίζει με
αξιοπρέπεια , τα δύο παράλληλα φαινόμενα , του covid-19 και της Υφεσης .
Οι Ελληνες πολίτες με υπερηφάνεια σήμερα διαπιστώνουμε την αναγκαία άμεση
και επιτυχή ανασυγκρότιση του ΕΣΥ. Προσβλέπουμε με σιγουριά την περαιτέρω
πορεία του. Η αγαστή και ουσιαστική συνεργασία της επιστημονικής ιατρικής
κοινότητας , με την κυβερνώσα πολιτική εξουσία, προκειμένου να αντιμετώπιστεί
η φονική λοίμωξη, μας εμπνέει εμπιστοσύνη για την περαιτέρω πορεία της.
Ατυχώς δεν φαίνεται να διαμορφώνονται ευοίωνες προοπτικες για τον δεύτερο
πόλο της σημερινής τραγικής πραγματικότητας, την Οικονομία..
Η Ελλάδα υπήρξε προσανατολισμένη με το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας
της να ακολουθεί επι σειρά ετων , ουσιαστικά ως μονόδρομο τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ!
Είναι ένα παγκόσμιο αγαθό , από το οποίο η Χώρα μας μεχρι σήμερα υπήρξε
ιδιαίτερα ωφελημένη. Είναι όμως γεγονός ότι το τουριστικό προΐόν κάθε
χρόνο καλύπτει πολύ περισσότερο από το 20 ο/ο του ΑΕΠ .
Η σημερινή ελληνική πολιτική & επιχειρηματική πραγματικότητα , είναι προφανές
ν¨ αγωνιά , ώστε να διατηρηθεί και εφέτος ο τουρισμός , σε κάποιο τουλάχιστον
ικανοποιοιτικό ποσοστό . Ασφαλώς μετά την σώφρονα πολιτική που ακολουθείται
σημερα από την Κυβέρνηση, παρ¨ολη την δυναμικά επερχόμενη παγκόσμια ύφεση ,
πρέπει οι πολίτες να ευελπιστουμε για ένα θετικο τελικό αποτέλεσμα.
Αναρωτιέται ο κάθε πολιτικός αναλυτής & οικονομικός τεχνοκράτης , εάν είναι
πολιτικά αναγκαίο και οικονομολογικά χρήσιμο , να παραμένει η Ελλάδα στο
διηνεκές εγκλωβισμένη ως σε μονόδρομο στον Τουρισμό. Ακολουθώντας , με αυτή
τη φιλοσοφία, την μη σίγουρη & αβέβαιη κατ¨ετος επιχειρηματική δραστηριότητα?
Εστιαζόμενο το ενδιαφέρον σε προοπτική σταθερότητας της Ελληνικής οικονομίας,
είναι γνωστό ότι δημιουργειται προβληματισμός για την ετήσια πορεία του τουρισμού.
Η παγκόσμια κοινότητα ζεί σήμερα εκτιμόντας θετικά ή αρνητικά το φαινόμενο στη
σφαίρα της καπιταλιστικής Παγκοσμιοποίησης , με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση
και συνακόλουθο οδηγό της, την ψηφιακή μεταρρύθμιση!

Ασφαλώς κάθε χρόνο προκύπτει αγωνία & αβεβαιότητα με τα παρουσιαζόμενα
δυσμενή για τον τουρισμό φαινόμενα. Αβεβαιότητα επειδή η συγκυρία αρνητικών
εναλασσόμενων γεγονότων, με Ιώσεις , σεισμούς , εντονες κοινωνικες ακόμη και
εθνικές αναταραχές, δύνανται να προκαλέσουν αρνητικά οικονομικά αποτέλεσματα
κυρίως στο εμπόριο & το τουριστικό προΐόν!
Κατά την σύγχρονη πανδημία ,προκύπτει πλέον προοπτική παγκόσμιας ανατροπής,
της Κοινωνικής – Πολιτικής- Οικονομικής ζωής . Η Χώρα μας πληττόμενη βίαια από
αναμενόμενες επιπτώσεις στο τουρισμό, θα είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει
ιδιαίτερα δυσχερή δημοσιονομική πολιτική , με ο,τι αυτό πολιτικά και κοινωνικά
συνεπάγεται . Είναι ήδη προφανές ότι η λύση των προβλημάτων σήμερα που
προκύπτουν για τον τουρισμό, αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολη μαθηματική εξίσωση.
Ανάλογα η Ευρωπαΐκή Ενωση παλεύει να διευθετήσει το πρόβλημα, αλλά αδυνατεί
να προσφέρει στα μέλη της οριστική λύση. Με εμφανείς τις ουσιαστικές αδυναμίες
της , που συνήθως προκύπτουν λογω θεσμικής επικράτησης της Ομοφωνίας επί των
αποφάσεων , με αποτέλεσμα τις μακρόχρονες καθυστερήσεις εφαρμογής μέτρων
αντι της καθιέρωσης του Δημοκρατικού μέτρου της Πλειοψηφίας.
Επι σειρά ετών επιστημονικές εργασίες παγκόσμιου κύρους και επιπέδου , για
τα κλιματολογικά προβλήματα καθώς και διεθνείς συμβάσεις , πλαίσιο του ΟΗΕ1990
& 2003 συνεδρια , άρθρα και βιβλιογραφια, όπως του Ακαδημαΐκού Καθ. Χρ Ζερεφού
και Καθηγ. Τζον Χόφτον και αλλων επιστημόνων , προκύπτει η επικινδυνότητα απο
τις συνεχείς επιβαρύνσεις στη Κλιματική & Περιβαλλοντικές μεταβολές στον Πλανήτη.
Αναγνωρίζεται από την επιστημονική κοινότητα , ότι απο αυτές τις μεταβολές έχουν
προκύψει στη Γη, ανά τους αιώνες, διαταραχές και ανακατάξεις σε πανίδα και
χλωρίδα , μακρόχρονες γιγάντιες φωτιές , ανατροπές στις θαλάσσιες ζώνες, και
ανάπτυξη Ιογενών λοιμώξεων που προκάλεσαν πανδημίες και έχουν σκοτώσει
εκατομμύρια ανθρώπων .
Είναι προφανές,ότι αυτά τα φαινόμενα , με τις επιφερόμενες κοινωνικές &οικονομικές
ανισορροπίες, προκαλούν την ανατροπή του φυσιολογικού ρυθμού της ζωής των
πολιτών, με κυρίαρχο αποτέλεσμα την έκπτωση στο τουριστικό ενδιαφέρον.
Αναρωτιόμαστε λοιπόν εάν είναι χρησιμο και ωφέλιμο ο Τουρισμός να συνεχίσει
να αποτελεί τον αποκλειστικό και ακρογωνιαίο λίθο της Ελληνικής Οικονομίας??
Ισως η σημερινή κρίση, θα πρέπει να δώσει την ευκαιρία ώστε ν¨αναλάβει η πολιτική
ηγεσία πρωτοβουλία, για να προχωρήσει η Ελλάδα σε συγχρονες προοπτικές
διαμόρφωσης και επανασχεδιασμό νέου Οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης !!!
Διαφαίνονται ως καταλληλες οι σημερινές συνθήκες προκειμένου να επαναφερουμε
πολιτική ανάπτυξης, που εφήρμοσε ο Εθναρχης Καραμανλής , κατά τη μεταπολίτευση.
Εμβάθυνση στην πρωτογενή παραγωγή, με κάθετη μεγέθυνση και ενισχυση της
Παραγωγικής διεργασίας των αγροτών, την επανεκίνηση Βιομηχανικής Δομής τηςΧώρας
ώστε να προκύψει απόλυτη ενίσχυση του εξαγωγικου εμπορίου. Παράλληλα για
αναζήτηση πρώτων υλών για την ενίσχυση της παραγωγικής βιομηχανικής υποδομής.

(Τότε εξάγαμε 50 χιλ. τοννους Ζάχαρη από την συνολική μας Βιομηχανική παραγωγή,
σήμερα εισαγουμε 150 χιλ τον & με τόσες άλλες μονάδες εξαγωγικών προιόντων)
Περαιτέρω η βελτίωση των ποιοτικών δομών της Τουριστικής μας «Βιομηχανίας»
θα προσέδιδε ακομη μεγαλύτερη ωφελιμότητα. Εάν μαλλιστα εστιάζαμε στη
δημιουργία πολλαπλών υποδομών εξυπηρέτησης τουριστών για ποιοτικό τουρισμό.
Θα προέκυπταν μεγαλύτερα τουριστικά έσοδα!!
Συγχρόνως με τα προτεινόμενα θα ενισχύετο και το Ακαθάριστο Εθνικό ΠροΙον και
από άλλες μονάδες επιχειρηματικής δραστηριότητας!!
.
Αιτούμενο από την Πολιτεία είναι ,η διαμόρφωση ενός Ριζικού Μετασχηματισμού
της Ελληνικής Οικονομίας . Προκειμένου να εφαρμοστεί νέο Οικονομικό Μοντέλο
είναι άμεσα απαραίτητο , έγκαιρα να προσαρμοστεί και εξυχρονιστεί το Κράτος.
Θα πρέπει η κρατική γραφειοκρατία να αντιμετωπίζει τις δραστηριότητες των
πολιτών με σεβασμό, ώστε οι πολίτες κάποτε να συναιτιστούν και πειθαρχήσουν
στις υποχρεώσεις τους προς το Κράτος!
Είναι πλέον καιρός όλοι οι Ελληνες , να «Φυλάξουμε Θερμοπύλες»
Πολίτες, Πολιτικοί, Εκκλησία , Ανδρες & Γυναίκες , Νεοι & Νέες
Επιχειρηματίες & εργαζόμενοι
«Εκαστος εφ¨ω εταχθη»
Πρέπει να γίνει αντιληπτό και αποδεκτό ότι η κρίση που θα περάσει η Χώρα μας
έχει πολλαπλάσια δυναμική από την κρίση των προηγούμενων δέκα ετών.
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