ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες ημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Ερευνών
Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ) στο Αμφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος),
με θέμα: «Ελληνική Οικονομία: Η επόμενη μέρα».
Κεντρικός ομιλητής της ημερίδας ήταν ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του ΚΕΠΠ, κ. Γιάννος
Παπαντωνίου.
Στην ομιλία του ο κ. Παπαντωνίου πρότεινε τη διαμόρφωση εθνικού Μνημονίου για την
Ανάπτυξη τονίζοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Η ελληνική οικονομία οδηγήθηκε τα τελευταία χρόνια στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η επιβίωσή
της μέχρι σήμερα οφείλεται στη συμμετοχή στην Ευρωζώνη. Χωρίς τη στήριξη που μας
παρασχέθηκε, η χώρα θα είχε χρεοκοπήσει με κίνδυνο να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το Ευρώ.
Στο ερώτημα πως θα ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών και θα επανέλθει η χώρα σε
μία τροχιά προόδου, η απάντηση είναι: όταν ανακτήσουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Όταν
δημιουργηθεί ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, ώστε να πεισθούν οι διεθνείς αγορές ότι η Ελλάδα θα
διαθέτει τους πόρους για να αποπληρώσει το χρέος της.
Όμως, η κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων απαιτεί μια νέα αναπτυξιακή πολιτική. Στο
σημείο αυτό, ο σχεδιασμός του Μνημονίου είναι ανεπαρκής. Χρειάζεται εθνικό σχέδιο ανάπτυξης.
Χρειάζεται ένα εθνικό Μνημόνιο.
Οι βασικοί άξονες της νέας αναπτυξιακής πολιτικής είναι:
Πρώτον, μείωση της φορολογίας στις επενδυτικές και επιχειρηματικές δράσεις και αναστολή νέων
φορολογικών επιβαρύνσεων. Κάλυψη κόστους με μέτρα περιορισμού της σπατάλης στο δημόσιο.
Δεύτερον, κατάργηση γραφειοκρατικών εμποδίων στην επιχειρηματική δράση. Το νομοσχέδιο που
προωθεί η κυβέρνηση για τις μεγάλες επενδύσεις πρέπει να εφαρμοστεί γενικά, ώστε να
περιληφθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Τρίτον, ενίσχυση του ανταγωνισμού. Το άνοιγμα των αγορών ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα
και δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες.»
Ο κ. Παπαντωνίου επισήμανε, επίσης, την ανάγκη επιτάχυνσης της απονομής διοικητικής και
φορολογικής δικαιοσύνης καθώς και λήψης αποφάσεων στρατηγικού προσανατολισμού σε
κρίσιμους τομείς όπως οι τράπεζες, η ενέργεια και οι νέες τεχνολογίες.
«Η Ελλάδα», συνέχισε ο κ. Παπαντωνίου, «πρέπει, παράλληλα, να εκσυγχρονίσει το σύστημα
κοινωνικής προστασίας για την αντιμετώπιση των ρηγμάτων που προκαλεί η οικονομική κρίση. Τα
φαινόμενα φτώχειας πολλαπλασιάζονται ενώ η ανεργία αυξάνεται κατακόρυφα. Η θεσμοθέτηση
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα συμβάλει σε αυτήν την κατεύθυνση.

Στο μέτωπο της ανεργίας, έχει σημασία η άμεση ένταξη των ανέργων, ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες,
σε προγράμματα εποχιακής απασχόλησης, καθώς επίσης και σε προγράμματα επιμόρφωσης και
κατάρτισης. Θα πρέπει, επίσης, να εξασφαλιστούν φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για
διατήρηση ή δημιουργία θέσεων εργασίας.»
Ο κ. Παπαντωνίου, καταλήγοντας, είπε:
«Βιώνουμε τη μεγαλύτερη κρίση της μεταπολίτευσης. Οι κρίσεις δεν έχουν βέβαιες ή προβλέψιμες
εκβάσεις. Υπάρχουν θετικά και αρνητικά ενδεχόμενα. Η επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας
πρέπει να συνδεθεί με επενδύσεις, ανάκαμψη και δρομολόγηση ισχυρής αναπτυξιακής διαδικασίας.
Η εξέλιξη αυτή είναι η μόνη ικανή να αποτρέψει τη χρεοκοπία και να εξασφαλίσει προοπτική
ευημερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και διεθνούς καταξίωσης.
Μπορούμε να πετύχουμε. Το έχουμε αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν, όταν συμπορεύθηκαν
οι δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, ενεργοποιήθηκαν οι πολίτες και επικράτησε αξιοκρατία.»
Στο panel συζήτησης συμμετείχαν επίσης:
Ο κ. Νότης Μηταράκης – Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της
Νέας Δημοκρατίας.
Ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα δεν αντιμετωπίζουν
αποτελεσματικά τα προβλήματα της οικονομίας καθώς δεν εστιάζουν στη συνολική αντιμετώπιση
του ελλείμματος.
Το Μνημόνιο αγνοεί τη διάκριση Διαρθρωτικού και Κυκλικού ελλείμματος υιοθετώντας μέτρα που
εστιάζουν στην μείωση του διαθρωτικού, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν οι αναγκαίες δράσεις
μείωσης του κυκλικού. Αποτέλεσμα η πρόκληση βαθύτερης ύφεσης. Σύμφωνα με επίσημες
οικονομικές προβλέψεις της Τρόικας, εκτιμάται ότι το 2015 θα έχουμε φτάσει το πραγματικό ΑΕΠ
που είχαμε το 2008, δηλαδή αναφερόμαστε σε 7 χαμένα χρόνια σε όρους εθνικού εισοδήματος. Η
Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει ένα διαφορετικό μίγμα πολιτικής που στοχεύει στην ταυτόχρονη
αντιμετώπιση του κυκλικού και διαρθρωτικού ελλείμματος. Στόχος, η εφαρμογή αναπτυξιακών
μέτρων και η απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου, μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητα, θα βελτιώνουν το οικονομικό κλίμα και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις
εργασίας.
Ο κ. Σάββας Ρομπόλης – Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Επιστημονικός Διευθυντής
Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ/ ΑΔΕΔΥ.
Ο κ. Ρομπόλης υπογράμμισε ότι το δημοσιονομικό και παραγωγικό πρόβλημα της χώρας δεν
οφείλεται στο επίπεδο των μισθών και των συντάξεων, αλλά στη δανειακή μεγέθυνση της
δημόσιας και ιδιωτικής κατανάλωσης, στις υπερτιμολογήσεις των κρατικών προμηθειών, στην
ανισοκατανομή του εισοδήματος, στην φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή, στην κατάρρευση του
μηχανισμού ελέγχου είσπραξης των εσόδων του κράτους, στην αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία
καθώς και στην συρρίκνωση του τεχνολογικού και καινοτομικού δυναμικού της χώρας.
Τόνισε, επίσης, ότι το σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό, όχι μόνο δεν
εξασφαλίζει την μακροχρόνια βιωσιμότητά του αλλά πλήττει στον πυρήνα του την κοινωνική του
αποτελεσματικότητα. Αλλάζει με βίαιο τρόπο την δομή και τον χαρακτήρα του με την μετατροπή
του από το 2018 από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό.
Ο δρόμος εξόδου από την οικονομική κρίση και ύφεση απαιτεί τον ριζικό επανασχεδιασμό και
αναπροσανατολισμό της πολιτικής, με όρους αναπτυξιακούς και αναδιανεμητικούς, με καινοτομική

ανασυγκρότηση του ιδιωτικού τομέα, με σεβασμό στην εργασιακή και ασφαλιστική νομιμότητα, με
σύνδεση των δημόσιων πολιτικών με τον χαρακτήρα και τη διάρθρωση του παραγωγικού
συστήματος της περιφέρειας, με την ανάπτυξη συνεργιών και συμπληρωματικότητας μεταξύ
πολλών κλάδων παραγωγής καθώς και με τη διεθνή αγορά.
Ο κ. Γιάννης Στουρνάρας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου
Αθηνών, Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ, επιχειρηματολόγησε ότι οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα
μπορεί να περιγραφούν από τρία βασικά σενάρια:
α) Το «σενάριο της ελπίδας», σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση ακολουθεί
τους
δημοσιονομικούς στόχους του Μνημονίου και συγχρόνως εφαρμόζει ένα αναπτυξιακό πρότυπο,
φιλικό προς τις αγορές, με έμφαση στην απελευθέρωση των επαγγελμάτων και των αγορών, στις
ιδιωτικοποιήσεις, στην ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Με αυτό το σενάριο η επιστροφή στις
διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές είναι πιθανή, αλλά όχι βέβαιη. Η «σωτηρία» μας εναπόκειται
στα χέρια της τρόικας, και ιδιαίτερα της Γερμανικής κυβέρνησης.
β) Το «σενάριο της καταστροφής», σύμφωνα με το οποίο i) είτε η δημοσιονομική προσαρμογή
εγκαταλείπεται ii) είτε η δημοσιονομική προσαρμογή συνεχίζεται αλλά η κυβέρνηση δεν προχωρεί
σε διαρθρωτικές αλλαγές. Στην πρώτη περίπτωση επέρχεται «ακαριαίος θάνατος» υπό την έννοια
ότι η τρόικα θα σταματήσει την εκταμίευση των υπολοίπων δόσεων του δανείου και η Ελλάδα θα
κηρύξει στάση πληρωμών. Στη δεύτερη περίπτωση είναι πολύ πιθανό ότι θα επέλθει «αργός
θάνατος», δηλαδή θα αργήσει, αλλά τελικά θα επέλθει, στάση πληρωμών λόγω μακροχρόνιας
στασιμότητας του ΑΕΠ.
γ) Το «σενάριο της σωτηρίας», σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση υιοθετεί τις πολιτικές του
«σεναρίου της ελπίδας» και, επιπλέον, επιθετική πολιτική αξιοποίησης της ακίνητης κρατικής
περιουσίας, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε εξόφληση μέρους του δημόσιου χρέους. Αυτή η
εξέλιξη απομακρύνει το καταστρεπτικό ενδεχόμενο της στάσης πληρωμών.
Τέλος, ο κ. Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος της Εταιρείας Ερευνών Metron Analysis, παρουσίασε τα
βασικά ευρήματα έρευνας κλίματος για την Οικονομία:
Η αίσθηση της οικονομικής κρίσης έχει εγκατασταθεί πλήρως στην αντίληψη της κοινής γνώμης
(80%) και μάλιστα η παράταση της, περιορίζει σταδιακά και την κοινωνική υποστήριξη στην
προσπάθεια υπέρβασης της, αφού το ποσοστό όσων δηλώνουν πρόθυμοι να συμβάλλουν
περισσότερο στην αντιμετώπιση της έχει μειωθεί από το 58% του περασμένου Απριλίου στο 38%
σήμερα.
Η ελληνική κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη ως προς την αναγκαιότητα του μνημονίου. Το
41% θεωρεί ότι ήταν αναγκαία η ψήφιση του ενώ το 45% θεωρεί ότι δεν έπρεπε να ψηφιστεί.
Από τη σημερινή κατάσταση δεν φαίνεται να ωφελείται πολιτικά κάποιος κομματικός χώρος αφού η
κρίση χρεώνεται πρωτίστως στο σύνολο του κομματικού συστήματος.
Αν υπάρχει κάποια «σταθερά» ακόμη για τη στρατηγική θέση της Ελλάδας, αυτή είναι η αποδοχή
της συμμετοχής της χώρας στη ζώνη του Ευρώ (56%) αν και σε προσωπικό επίπεδο η αποδοχή
εμφανίζεται χαμηλότερη. *
Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, κ. Μπάμπης Παπαδημητρίου
Στην ημερίδα παρευρέθηκε πολυπληθές κοινό και πολλοί εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και
επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και του πολιτικού κόσμου.

* Η πλήρης παρουσίαση της έρευνας έχει αναρτηθεί στο site του ΚΕΠΠ www.kepp.gr

