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Όπως πάνε τα πράγματα σήμερα, δύσκολα θα κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές.  Κι 

όμως, μπορούμε. Μπορούμε να αναστρέψουμε το κλίμα. Από εμάς εξαρτάται. Χρειάζεται όμως 

πολύ δουλειά και συστηματική δουλειά. 

Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή, σταθερή και υπεύθυνη Κυβέρνηση σε ένα πολύ 

δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Τα οικονομικά θα δυσκολέψουν τους επόμενους μήνες. Οι 

δείκτες της Ελληνικής οικονομίας (δημόσια έσοδα, ανοίγματα των ασφαλιστικών 

ταμείων, ανεργία, ροή των επενδύσεων, βιομηχανική παραγωγή, τζίρος στα μαγαζιά, 

τουρισμός, ναυτιλιακό συνάλλαγμα, κ.α.) θα είναι κάτω από μεγάλη πίεση. Χρειάζεται 

να ενισχύσουμε τις ασθενέστερες τάξεις, αν και οι πολίτες δύσκολα θα πιστέψουν σε 

«προεκλογικού τύπου» παροχές, όποιες και αν είναι αυτές.  

Το επόμενο ενδεκάμηνο το Δημόσιο θα χρειασθεί να δανεισθεί ίσως και πάνω 

από 47 δισεκ. ευρώ μέσα σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό διεθνές επενδυτικό κλίμα.  Το 2008 

δανεισθήκαμε περίπου 47-48 δισεκ. ευρώ—δηλαδή περίπου 10 δισεκ. πάνω από αυτά 

που υπολόγιζε το Υπουργείο Οικονομίας ότι θα χρειαζόταν (περίπου 4% του ΑΕΠ πάνω 

από τις προϋπολογισθείσες δανειακές ανάγκες χωρίς να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι υποχρεώσεις 

προς τους προμηθευτές του Δημοσίου, κατασκευαστές, ασφαλιστικά ταμεία, τοπική αυτοδιοίκηση, για 

επιστροφές φόρων, κλπ.)!  Τι σημαίνει αυτό για το πραγματικό έλλειμμα του 2008; {Η 

ευχέρεια δανεισμού είναι πιο άμεση και πιο σημαντική πρόκληση και από την πίεση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για συγκράτηση των ελλειμμάτων.} 

Πρέπει να προβάλλουμε εικόνα κύρους, υπευθυνότητας, εργατικότητας και 

αποτελεσματικότητας.  Να αναλάβουμε πιο συστηματικές και αξιόπιστες πρωτοβουλίες 

για τους νέους, το περιβάλλον, την επιχειρηματικότητα, αλλά και την «πράσινη» 

επιχειρηματικότητα (από τις ομιλίες μας απουσιάζει το όραμα για τα θέματα αυτά). 

Πρέπει να τα κάνουμε μέρος της δικής μας «ατζέντας». (Οι «οικολόγοι» έχουν περάσει το 3% 

στις διάφορες δημοσκοπήσεις επειδή εμείς τους έχουμε αφήσει ανοικτό το πεδίο δράσης.) 

Η εμπειρία μου από τον ιδιωτικό τομέα, το Υπουργείο Οικονομικών και από το 

Υπουργείο Εξωτερικών, οι συνεχείς επαφές μου με ξένους επενδυτές και από τις 

επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό, μου δίνουν την δυνατότητα να κάνω τις παρακάτω 



επισημάνσεις και προτάσεις, τις οποίες και εσωκλείω, για την έξοδο από την κρίση και την 

οικονομική ανάταξη της πατρίδας μας.  

Οι προτάσεις αυτές δεν είναι τελικές. Είναι προτάσεις προς συζήτηση από τα 

αρμόδια κυβερνητικά και κομματικά όργανα.  

Ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να τα συζητήσουμε και από κοντά. 

Χρόνια πολλά και καλή δύναμη. 

 Με εκτίμηση, 

 

Πέτρος Γ. Δούκας 

 


