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         ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε μια εποχή που ιστορικά κεκτημένα, όπως το κοινωνικό κράτος και ο 

πρωταγωνιστικός αναπτυξιακός ρόλος της Ευρώπης βρίσκονται σε πλήρη 

αμφισβήτηση, όπου κοινωνικά και πολιτικά κεκτημένα της μεταδικτατορικής 

Ελλάδας διέρχονται μια κρίση ίσως μεγαλύτερη και από την οικονομική, η 

έννοια ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ αποκτά μια κεντρική σημασία, και η άμεση προώθηση 

της σε όλα τα επίπεδα είναι καθοριστική για το μέλλον και της Ελλάδας και της 

Ευρώπης.  

Από το 1974 ως το 2010, το annus mirabilis της σύγχρονης ελληνικής 

ιστορίας, η χώρα κινούνταν ράθυμα στο εκκρεμές της ιδεοληψίας και της 

ανάγκης. Εν μέρει, αυτή η κίνηση συνεχίζεται ακόμα και σήμερα με διάφορες 

αφορμές που προσφέρει πότε η Τρόικα και πότε οι αγκυλώσεις του πολιτικού 

παρελθόντος. 

Αληθινόν ήταν ό,τι το ιδεοληπτικόν θα έλεγε κανείς, ενώ σήμερα πολλές 

φορές εθνικόν είναι το κάθε κατεπείγον νομοσχέδιο. 

Ύστερα, όμως, από 4 χρόνια η χώρα αποκτά ξανά μία ισχνή δυνατότητα 

ανάνηψης. Κάτι η αποδοχή πρωτογενούς πλεονάσματος, κάτι η απομάκρυνση 

της εξόδου από το ευρώ, κάτι η συνειδητοποίηση της ανάγκης να υπερβούμε 

την από το κράτος εξαρτημένη οικονομία, τείνουν να διαμορφώσουν ένα 

καλύτερο κλίμα. 

Η λυδία λίθος όμως, είναι η εθνική αυτοσυνείδηση.  

Οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό έχουν κατανοήσει – πολλές φορές καλύτερα και 

πιο γρήγορα από τα κόμματα – ότι η χώρα έχει ανάγκη από αλλαγή 

παραδείγματος: 

Νέα παραγωγική πρόταση.  

Νέα δημόσια διοίκηση.  

Νέοι θεσμοί.  

Νέα σχέση με τους εταίρους μας.  

Νέα νοοτροπία. 
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Αυτή η νέα συλλογική διάσταση πρέπει να είναι Εθνική και Συναινετική. Αν όχι 

σε όλα τουλάχιστον στα περισσότερα.  Αυτό δηλαδή, που δεν πετύχαμε σε 

καμία ιστορική στιγμή, θα πρέπει να γίνει τώρα.  Ας είναι τουλάχιστον αυτό το 

θετικό αποτέλεσμα της βαθειάς κρίσης που συντάραξε τη χώρα και τον κάθε 

πολίτη. 

Είναι λάθος και ίσως παράτολμο να λέει κανείς, ότι οι ιδεολογίες είναι 

πρόβλημα ή ότι τα προβλήματα δεν έχουν ανάγκη από ιδεολογίες για να 

λυθούν. Οι ιδεολογίες είναι συνεκτικοί αρμοί στα θεμέλια του 

αντιπροσωπευτικού μας συστήματος. Είναι το πεδίο για να χτιστούν οι 

συναινέσεις που δεν προκύπτουν εν κενώ. Δεν έρχονται μόνες τους από το 

πουθενά.  

Η συναίνεση είναι το σημείο τομής του διαφορετικού με γνώμονα το καλύτερο 

για όλους. Η συναίνεση χτίζεται πάνω στο κοινωνικό συμφέρον των επιμέρους 

αντιλήψεων. Η άκαμπτη ιδεολογία είναι το πρόβλημα, όχι η παραγωγική 

ιδεολογία που δύναται να φτάσει στη συναίνεση. 

Η παρούσα έκδοση αποτελεί  μια συγκεκριμένη συνεισφορά στην προσπάθεια 

να βγει η Χώρα από την κρίση που πολλαπλά την ταλαιπωρεί και να οδηγηθεί 

σε μια εποχή ευημερίας. Είναι το προϊόν μιας ειδικής συνάντησης που 

οργάνωσε το ΔΙΚΤΥΟ, στις 5 Μαρτίου 2014, με στόχο να αναζητηθούν 

απαντήσεις σε συγκεκριμένα και καυτά ερωτήματα και να προωθηθεί η 

κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης.   

Η έκδοση περιλαμβάνει μια σύνοψη των απόψεων που κατέθεσαν οι  εκλεκτοί 

προσκεκλημένοι και συνεργάτες, που διακρίνονται για την γνώση και εμπειρία 

τους, στα θέματα που διαπραγματεύτηκαν, σε μια πολύωρη διαδικασία, και 

άλλες απόψεις που διατυπώθηκαν κατά την συζήτηση. Την σύνοψη 

συνοδεύουν τα πρακτικά της συνάντησης.  

Το βασικά στοιχεία των θέσεων αυτών, έχουν ήδη σταλεί στα κόμματα, τους 

Βουλευτές και άλλους φορείς, διότι πεποίθηση μας, στο ΔΙΚΤΥΟ, είναι ότι 

χωρίς την συνεννόηση όλων δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ουσιαστικό 

αποτέλεσμα.  
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ αποτελεί προϋπόθεση για να υλοποιηθεί ένα 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, το οποίο θα είναι γνωστό σε όλους, σε 

Ελλάδα και Ευρώπη , ως σταθερή ελληνική πολιτική.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Οι δημοσιονομικές εξελίξεις του 2014 (με αποδοχή του πρωτογενούς 

πλεονάσματος και απομάκρυνση εξόδου από το ευρώ)  έχουν ένα 

αναμφισβήτητα ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα για την Ελλάδα, γι΄ αυτό ο 

εύκολος μηδενισμός είναι απαράδεκτος. Τα τρία όμως ουσιαστικά 

προβλήματα, δηλαδή το μη βιώσιμο του χρέους, η τεράστια ανεργία και 

η μείωση των εξαγωγών, δείχνουν το ανεύθυνο των πανηγυρισμών αλλά 

και την ανάγκη να δράσουμε επιτέλους ανατρεπτικά, ουσιαστικά και 

συναινετικά.  

Σήμερα, με τα όσα δραματικά βιώνουμε, που άλλαξαν ζωές και αφανίζουν μια 

γενιά, ανατρέπονται αντιλήψεις και βεβαιότητες, Είμαι βαθιά πεπεισμένη ότι 

θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε ήδη σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αν 

είχαμε ακολουθήσει την πολιτική συναίνεσης, που άσκησαν τα κόμματα  

στις άλλες χώρες με κρίση. Αν ενεργούσαμε στη βάση ενός ελληνικού 

συμφωνημένου μεταξύ μας σχεδίου για έξοδο από την κρίση, και όχι 

απλά ως δήθεν συνεπείς συμβαλλόμενοι για το δημοσιονομικό έλλειμμα και 

μόνο.  

Το αποτέλεσμα είναι ότι στη χώρα μας οι πολιτικές επιλογές των κομμάτων 

ανέτρεψαν άρδην το πολιτικό σκηνικό, ενώ στις άλλες χώρες ανέστρεψαν τον 

κατήφορο και έχουν ήδη βελτιωθεί δραστικά όλοι οι δείκτες και κυρίως της 

ανεργίας.  

Έστω και με καθυστέρηση 4 δραματικών χρόνων, λαός και πολιτικοί (που στη 

Δημοκρατία αυτοί έχουν την ευθύνη των αποφάσεων), να συμφωνήσουμε 

στους βασικούς στόχους και στα εργαλεία για να τους πετύχουμε. Η εθνική 

συνεννόηση  είναι το πραγματικά ΝΕΟ που μπορεί να ανοίξει το 

δρόμο αποκατάστασης της ισορροπίας στην κοινωνία, του 

αισθήματος δικαίου, της υπερηφάνειας και της προοπτικής  ενός 

Λαού. Και μαζί να ανασηματοδοτήσει την πολιτική. Θα αποτελούσε την 

μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από την εποχή του Καποδίστρια, που πρώτος 
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διακήρυξε την ανάγκη ενός Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, αλλά δυο 

αιώνες μετά, δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να κάνουμε πράξη.  

Σήμερα που, όχι αναίτια, το πολιτικό σύστημα έχει κατακερματιστεί, 

πρόγραμμα  και συνεννόηση αποτελούν περισσότερο από ποτέ, και 

την βασική προϋπόθεση κυβερνησιμότητας της Χώρας. Η ύπαρξη ενός 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ευρείας αποδοχής ισοδυναμεί με την 

ελπίδα για ένα νέο και ελπιδοφόρο ξεκίνημα, με άμεση εφαρμογή και 

μακροπρόθεσμη προοπτική.  

Έργο πολιτικά και τεχνικά δύσκολο, γιατί η συναίνεση δεν είναι απλή 

υπόθεση. Είναι ταυτόχρονα πολιτική αντίληψη, στρατηγική 

διακυβέρνησης και τεχνική οργάνωσης και συμφωνίας σε διαδικασίες 

και θέσεις, κάτι  που δεν μάθαμε ποτέ στο σχολείο, στην οικογένεια, στην 

κοινωνική μας ζωή. 

Θεωρώ όμως ότι στις μέρες μας είναι εφικτό, όταν η  μεγάλη πλειοψηφία 

δέχεται για το Εθνικό συμφέρον, ως αυτονόητα, την Ευρώπη, ένα νέο μη 

κρατικό παραγωγικό μοντέλο, ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας  πρώτα απ΄ 

όλα για τους πραγματικά αδύναμους, την έμπρακτη  πίστη στους 

δημοκρατικούς θεσμούς, τη  δημοκρατία  με αξιοκρατία και χωρίς πελατειακές 

σχέσεις.  

Αλλά γίνεται ανέφικτο, όταν επιμένουμε σε δογματισμούς, κομματοκρατία, 

έξωθεν επιβεβλημένες πολιτικές  και λύσεις του ποδαριού ( που ταλαιπωρούν 

τη χώρα από το 1828 μέχρι σήμερα), στο άσπρο - μαύρο, το εμείς και εσείς,  

που τελικά στοχεύουν στο εγώ, σε όλα τα επίπεδα.!  

Όλοι πλέον αναφέρονται στην ανάγκη Εθνικού Σχεδίου, και εγώ προσθέτω  

«για την ανασυγκρότηση της Χώρας» . Εκεί που έχουμε φθάσει δεν αρκεί ένα 

πρόγραμμα τετραετίας – που σπάνια εφαρμόζεται. Δεν αρκεί ένα σχέδιο για 

την οικονομία ή για την παιδεία. Χρειάζεται μια ριζική 

ανασυγκρότηση σε όλους τους τομείς που ξεκινά από την σχέση πολίτη, 

πολιτείας και πολιτικής. Χρειάζεται μια νέα εμπιστοσύνη, μια νέα 

υπερηφάνεια, ένα νέο υπόδειγμα, ένα νέο αφήγημα για την Χώρα, 

κάτι  που απαιτεί «[πολιτική αυτοθυσία»  και όχι  μόνο νομοθετικές ρυθμίσεις.  
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Ένα ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ δεν είναι προεκλογικές υποσχέσεις, 

πρόταση ενός κόμματος ή ανακοίνωση ενός Πρωθυπουργού. Σημαίνει 

διακηρυγμένη απόφαση συνεννόησης, προτάσεις σαφείς και με γωνίες, 

κατάθεση σχεδίου, οργανωμένη διαβούλευση και πρόσκληση σε όλους για 

συμφωνία στα σημεία. Από κει ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. 

Πιστεύω  βαθειά στην εθνική συνεννόηση, στις συναινετικές 

διαδικασίες, και προσωπικά το έκανα πράξη, για αποφάσεις που είχα 

την ευθύνη. Γι΄αυτό και θεωρώ ότι μπορούν να συνεννοηθούν κόμματα και 

κινήσεις πάνω σε βασικούς άξονες.  Εδώ θα κριθούν οι πολιτικές ηγεσίες 

για τις θέσεις τους. Εδώ θα κριθεί η κυβερνησιμότητα. Έτσι θα 

διαμορφωθεί η ΝΕΑ σύνθεση του πολιτικού τοπίου. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, τους τελευταίους μήνες το «ΔΙΚΤΥΟ» ανέλαβε 

συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με ξένα Ινστιτούτα, αλλά και με 

σημαντικούς Έλληνες από ένα ευρύτατο πολιτικό φάσμα, για να 

συγκεκριμενοποιήσουμε τα σημεία ενός ελάχιστου κοινού παρονομαστή, 

για το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης. 

Σκοπός μας δεν είναι να προτείνουμε το Εθνικό Σχέδιο, ούτε να υποδείξουμε 

στα κόμματα και τους φορείς τι πρέπει να κάνουν. Θέλουμε να συμβάλλουμε 

ώστε να βρεθεί ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής που θα αποτελέσει τον 

καμβά πάνω στον οποίο θα πέσουν τα διαφορετικά χρώματα, από όπου και αν 

προέρχονται. Ο καμβάς, όμως, πρέπει να είναι ίδιος και συναινετικός.  

Το προϊόν αυτής της συλλογικής προσπάθειας, στην οποία πολλοί κατέθεσαν 

γνώση, εμπειρία και χρόνο, παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες, με στόχο 

την Εθνική Συνεννόηση σε  ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης.  

Τους τιμώ και τους ευχαριστώ όλους **.  

 

 Άννα Διαμαντοπούλου 

 

**Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όσους εργάστηκαν επί μήνες 

δίνοντας τον χρόνο τους και την εμπειρία τους για την διοργάνωση της 

ημερίδας αλλά και για την επεξεργασία των συμπερασμάτων.  
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Ιδιαίτερα τον Διευθυντή του Δικτύου κ. Γιάννη Μαστρογεωργίου, την 

υπεύθυνη για τα διοικητικά και την οργάνωση κα Αθηνά Πανούτσου, την 

υπεύθυνη για τις διεθνείς επικοινωνίες και την δημοσιότητα κα Ρούλα 

Μπικίδου, τα μέλη του Δικτύου κκ. Ανθή Σουλιτσιώτη, Βίκυ Πετρουνάκου, 

Γιάννη Αναγνωστόπουλο, τον καθηγητή κ. Μάκη Γρυσπολάκη τον κ. 

Δημήτρη Γεωργαράκη και τον κ. Γιάννη Σαβαλάνο. 
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Από την ιδεοληψία στην ανάγκη και από εκεί στο μέλλον 

Ο ΚΑΜΒΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ  ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

Μια πρόταση  

βασισμένη στα συμπεράσματα της συνάντησης 

 

Στις επόμενες σελίδες αποτυπώνονται τα σημεία που αναδείχθηκαν από την 

συνάντηση με θέμα «ο ΜΙΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΑ ΧΩΡΑΣ» που 

οργάνωσε «το ΔΙΚΥΤΟ για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη» 

και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον καμβά πάνω στον οποίο θα απλωθεί 

το καθοριστικό για την περαιτέρω πορεία της Χώρας μας, ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΝΑΝΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ως προϊόν εθνικής συνεννόησης.  

 

Διαδικασία που ακολουθήθηκε 

Στην προσπάθεια για μια οργανωμένη συζήτηση κρίθηκε αναγκαίος ο 

προσδιορισμός μιας συγκεκριμένης ατζέντας, πάνω στην οποία κλήθηκαν να 

πάρουν θέση φορείς και άτομα με συγκεκριμένη ερευνητική και μελετητική  

εμπειρία, ειδικοί επιστήμονες, στελέχη της αγοράς και της διοίκησης με μακρά 

εμπειρία στα αντικείμενα που διαπραγματεύονται.  

Το εύρος του θέματος είναι τεράστιο. Και έτσι επιλέγηκαν σε πρώτη φάση, 

τρεις  μείζονες ενότητες. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι : 

(1) αποτελούν τις βασικές παραμέτρους στην έξοδο από την κρίση  

(2) η άμεση εμπλοκή κάθε μιας με τις υπόλοιπες, σε βαθμό που αν δεν 

αντιμετωπισθούν παράλληλα η απόδοση επί μέρους ρυθμίσεων να είναι 

μικρή  

(3)  ο χρόνος θεσμοθέτησης, εφαρμογής και αποτελεσμάτων ξεπερνά την 

θητεία μιας Κυβέρνησης.  
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Οι τρεις ενότητες  

1η Ενότητα:  

Η βιωσιμότητα του χρέους και οι προτάσεις για την επίτευξή της 

2η Ενότητα: 

 Η θεσμική αναγέννηση (το πολιτικό σύστημα, το φορολογικό σύστημα, η 

δημόσια διοίκηση, το ασφαλιστικό σύστημα, η αυτοδιοίκηση) 

3η Ενότητα:  

Οι τομείς - προτεραιότητες ανάπτυξης της χώρας & η χρηματοδότησή 

τους 

 

Τα επιμέρους θέματα των ενοτήτων, οι ομιλητές και τα πλήρη πρακτικά της 

συνάντησης  περιλαμβάνονται σε επόμενο κεφάλαιο.  

 

Ο στόχος 

Στόχος είναι η συμβολή στην διαμόρφωση ενός Εθνικού Σχεδίου 

Ανασυγκρότησης της Χώρας, στο οποίο θα έχουν συμφωνήσει τα κόμματα 

στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε η εφαρμογή του να εξασφαλίζει μια 

προοπτική δεκαετίας. Κάθε Κυβέρνηση προφανώς και θα επηρεάζει τον 

ρυθμό και τον τρόπο υλοποίησης του, αλλά ο στόχος θα είναι σταθερός.  

 

Η πρόταση 

Με βάση τις ενότητες επιχειρείται η κωδικοποίηση των θέσεων, όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στην συνέχεια: 
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Ενότητα 1η : Το πρόβλημα του χρέους 

 

Δυο είναι τα κύρια στοιχεία για τα οποία πρέπει να υπάρξουν θέσεις και 

συμφωνία: βασικές αρχές και αριθμοί. 

Στο πρώτο εντάσσονται μια σειρά από αρχές, διαπιστώσεις, επιλογές που 

προέκυψαν από τις τοποθετήσεις, όπως :  

o Το μέγεθος του χρέους επηρεάζει αρνητικά τους ρυθμούς ανάπτυξης, 

καθιστά επιφυλακτικές τις αγορές και αποτρέπει όσους σχεδιάζουν να 

επενδύσουν στην πραγματική οικονομία. 

o Το έλλειμμα και το χρέος είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία με ακόμα 

πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όταν μιλάμε για μία Νομισματική Ένωση 

(όπως του Ευρώ) από την οποία τυχόν αποχώρηση μας δεν συμφέρει 

ούτε την Ελλάδα, ούτε τους εταίρους στην ΕΕ.  

o Μια πρόταση προς τις χώρες της ΕΕ που θα διαθέτει την μέγιστη 

δυνατή στήριξη των κομμάτων δίνει αξιοπιστία κα σοβαρές πιθανότητες 

επιτυχίας. 

o Υπάρχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο για το τι μπορούμε να κάνουμε με το υπερβολικό μας 

χρέος. Ένα εκκρεμές, ανάμεσα στην απόλυτη ανάγκη διαγραφής του, 

και την συνέχιση της προσπάθειας με το χρέος ως έχει.  

o Το πώς θα γίνει η σταδιακή μείωση του χρέους της Ελλάδας έτσι ώστε 

ούτε η αξιοπιστία της χώρας να θιγεί περαιτέρω, ούτε οι εταίροι μας να 

το αρνηθούν, αλλά κυρίως να χαλαρώσει ο βρόγχος στο λαιμό της 

ελληνικής οικονομίας, είναι ζήτημα για το οποίο υπάρχουν διαφορετικά 

εργαλεία και προσεγγίσεις.  

o Όλοι συμφωνούν ότι το μέγεθος του χρέους, αν δεν είναι αμιγώς 

εσωτερικό χρέος όπως πχ της Ιαπωνίας, συνιστά αγκάθι στην 

προσπάθεια για την ανάκαμψη μίας οικονομίας, καθώς αν αυτό 

συνδυάζεται με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, οδηγεί στο snowball effect 

που συμπαρασύρει κάθε οικονομικό υποστύλωμα, όπως έγινε στην 
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περίπτωση της Ελλάδας.   

o Μία ελληνική πρόταση με ρεαλιστικά χαρακτηριστικά, που θα έχει λάβει 

υπόψιν και την εμπειρία και την υποστήριξη διεθνών ινστιτούτων και 

οικονομολόγων κύρους, αποτελεί σημαντικό όπλο, για να γίνει 

αποδεκτή και από τους εταίρους μας.  

o Όμως, δεν χωρούν μονομερείς ενέργειες και δεν γίνεται να ζητάμε 

μείωση του χρέους χωρίς να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, αλλά και 

χωρίς οι εταίροι να ενεργοποιούν προς όφελος της ανάπτυξης τα 

σημαντικά εργαλεία που διαθέτει η ΕΕ (την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και την ΕΚΤ) για την προάσπιση του κοινού αγαθού που 

λέγεται Ευρώ. Και κυρίως αν δεν κοιτάξουμε το δάσος που είναι η 

αύξηση του ΑΕΠ.  

o Η παραδοχή ότι το χρέος με οποιοδήποτε ρεαλιστικό σενάριο δεν είναι 

βιώσιμο μπορεί να οδηγήσει σε μία εθνική πρόταση που συνδυάζει: 

 προϋποθέσεις για νέα επιμήκυνση,  

 ανάληψη του κόστους ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από τον 

ESM,  

 διαγραφή του επιτοκίου από τα επίσημα δάνεια, εφόσον τα επίπεδα 

του δημοσίου χρέους αποδειχθούν μη βιώσιμα παρά τις 

αποδεδειγμένες προσπάθειες της Ελλάδας, 

 διαγραφή τμημάτων του χρέους μετά από συγκεκριμένες 

μεταρρυθμίσεις,  

Είναι μερικά από τα εργαλεία διευκόλυνσης που αν παρουσιαστούν με 

διακομματική συναίνεση εγγυώνται  την σταθερή πορεία της χώρας. 

 

Στο δεύτερο  (στους αριθμούς) προκύπτει η απόλυτη ανάγκη η συζήτηση να 

γίνεται πάνω σε πραγματικά στοιχεία, χωρίς ωραιοποιήσεις, χωρίς 

υπερβολές, χωρίς δημιουργική λογιστική. Γιατί οι αριθμοί αργά ή γρήγορα 

εκδικούνται και το λογαριασμό πάντα πληρώνουν οι πολίτες, και μάλιστα οι 

πιο συνεπείς ή οι πιο αδύναμοι.  
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Τα στοιχεία που κατατέθηκαν και αναλυτικά περιγράφονται στα πρακτικά της 

συνάντησης επιβεβαιώνουν την παραπάνω αναγκαιότητα.  

Το συμπέρασμα που αβίαστα προκύπτει από μια πρώτη αξιολόγηση των 

τοποθετήσεων, με καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά είναι ότι:  

 Το Ινστιτούτο Bruegel  αλλά και το Γραφείο  Προϋπολογισμού της 

Βουλής διατυπώνουν το αδιέξοδο αν συνεχίσουμε όπως τώρα. 

 Δεν έχουμε ένα δημόσιο διάλογο με διαφάνεια και ειλικρίνεια 

 Δεν είναι όλα υψηλή πολιτική, ούτε όλα είναι κρυφή πολιτική 

 Πρέπει να υπάρξει μια διακομματική ομάδα διαπραγμάτευσης για 

το χρέος της Ελλάδας  

 Η ομάδα αυτή να συζητήσει με κάθε χώρα της Ευρώπης χωριστά. 

 Να ορίσουμε τις προτεραιότητες μας 

 Η διαπραγματευτική ομάδα,  θα πρέπει να έχει μιλήσει και με τις 

17 χώρες πριν  καταλήξει να υποβάλει στο Συμβούλιο μία 

πρόταση που είναι η Ελληνική πρόταση. 
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Ενότητα 2η : Η θεσμική αναγέννηση της χώρας 

 

Οι θεσμοί θα έπρεπε εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτό έγινε και 

στην Ελλάδα μόνο που οι σκοποί δεν ήταν γενικού συμφέροντος, αλλά 

συντεχνιακού. Πρώτος θύτης και θύμα εκ των υστερών αποδείχτηκε το 

πολιτικό σύστημα. Αυτό το καθιστά θριαμβευτικά και πρώτο ως προς το 

βαθμό συναίνεσης στην ανάγκη της εκ βάθρων αλλαγής του.   

Είναι κοινός τόπος ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση πρέπει να αποτελέσει 

την εμπροσθοφυλακή των αυτονόητων αλλαγών που έχει ανάγκη ο 

τόπος. Χρειάζεται με θάρρος μία νέα θέσμιση του πολιτικού περιβάλλοντος, 

όπου η κοινωνία και οι 3 διακριτές εξουσίες θα συμβαδίζουν ως προς το 

βαθμό της συνεχούς εξέλιξης, που καθιστά αναγκαία την προσαρμογή στις 

σύγχρονες συνθήκες. Υπάρχει συμφωνία στην αλλαγή του ακραίως 

πρωθυπουργοκεντρικού μοντέλου, στην ενδυνάμωση του κοινοβουλίου και 

στους θεσμούς που θα εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία των τριών 

εξουσιών. 

Δεν είναι εύκολο να χτιστούν απόλυτες συναινέσεις σε καθένα από τους 

βασικούς θεσμούς της χώρας. Οι διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές, οι 

χαραγμένες μνήμες των διχασμών και η παραδοσιακή πελατειακή μας 

κακοδαιμονία, δεν συνηγορούν σε μία συναινετική αντίληψη για το τι δέον 

γενέσθαι. Είναι όμως μεγάλη κατάκτηση να υπάρξει σύμπνοια ως προς 

τις προτεραιότητες.  

 

Α. Πρώτο και κύριο μεταρρυθμιστικό στοίχημα για την κοινωνία μας και την 

οικονομία μας που αναζητά οξυγόνο, είναι το φορολογικό σύστημα. Έχει 

άμεση σχέση με τον κάθε πολίτη χωριστά, με την λειτουργία του 

κράτους συνολικά, με την αναπτυξιακή προοπτική της Χώρας. 

Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας, ακόμα και ύστερα από 47 

«μεταρρυθμίσεις», αποτελεί το πιο πολύπλοκο στον κόσμο και αυτό γιατί 

άλλο μεταρρύθμιση, και άλλο απλή συνάθροιση διαρκώς μεταβαλλόμενων 

μέτρων. 
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Μπορεί να διαμορφωθεί συναίνεση σε 5 σημεία; 

1. Αλλαγή στόχου. Στην εποχή του ανταγωνισμού των κρατικών 

φορολογικών συστημάτων (ένα από τα θέματα που πρέπει να 

αντιμετωπίσει η ΕΕ) το ΕΦΣ (εθνικό φορολογικό σύστημα), πρέπει να 

υπηρετεί ένα εθνικό σχέδιο για τη χώρα. Δηλαδή  να υποστηρίζει τις 

βασικές επιλογές όπως  την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την αντιμετώπιση του δημογραφικού, την 

ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική.  Η αντιμετώπιση των 

ανισοτήτων πρέπει να συμπληρώνεται από την πολιτική δαπανών του 

προϋπολογισμού. Το φορολογικό σύστημα στις σημερινές συνθήκες 

παγκοσμιοποίησης πρέπει να δημιουργεί συγκριτικά 

πλεονεκτήματα και κίνητρα για την αύξηση του εθνικού και 

ατομικού πλούτου, ο οποίος με τη σειρά του θα δώσει τα αναγκαία 

έσοδα. 

2. Εμπιστοσύνη.  Η έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τους 

πολίτες έχει υπαγορεύσει το σημερινό αδιέξοδο σύστημα. Χιλιάδες 

σελίδες νόμων, αποφάσεων, εγκυκλίων, επιχειρούν να προβλέψουν 

κάθε κοινωνική ιδιαιτερότητα και κάθε παράβαση. Αυτό έχει οδηγήσει 

σε ένα δαιδαλώδες διοικητικό σύστημα με πολλαπλά επίπεδα ελέγχου 

και εμπλοκή της δικαιοσύνης σε ατελέσφορες διαδικασίες. Το 

αποτέλεσμα γνωστό.  Φοροδιαφυγή, γραφειοκρατία, διαφθορά. Ας 

σκεφτούμε αλλιώς. Το κράτος εμπιστεύεται τον πολίτη, 

αποδέχεται την δήλωση που καταθέτει ηλεκτρονικά,  έχοντας ο 

ίδιος την απόλυτη ευθύνη απόδειξης της αλήθειας όσων δηλώνει. 

Αλλαγή του συστήματος δειγματοληπτικών ελέγχων με συνεχώς 

εναλλασσόμενους ελεγκτές και τιμωρία άμεση και «χωρίς έλεος» στους 

καταχραστές της εμπιστοσύνης του κράτους. Από την αντίληψη του 

«δεν σε εμπιστεύομαι και δεν με αναγνωρίζεις», στη λογική του 

«σε εμπιστεύομαι και έχεις την ευθύνη». 

3. Απλό, σαφές και κατανοητό.  Ο φορολογικός νόμος πρέπει να είναι 

λιτός και σαφής, με φορολόγηση  των εισοδημάτων με ενιαία, 

προοδευτική κλίμακα, προσδιορισμό του αφορολόγητου με βάση 

τον κατώτατο βασικό μισθό και κατάργηση  των αυτοτελών 
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φορολογήσεων. Η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 

φορολογικοί ανταγωνισμοί περιορίζουν  τον αναδιανεμητικό ρόλο της 

φορολογίας. Οι ανισότητες, που σαφώς υπάρχουν, στην κοινωνία μας, 

να αντιμετωπίζονται με πολιτικές χρηματοδοτούμενες από τον 

προϋπολογισμό και όχι μέσω του φορολογικού συστήματος. Από το 

πολύπλοκο που καταλήγει άδικο και ανεφάρμοστο, στο απλό και 

εφαρμόσιμο και γίνεται δίκαιο. 

4. Η διοικητική οργάνωση του συστήματος:  Πάσχει επί δεκαετίες και 

θα συνεχίσει, πράγμα απαράδεκτο την εποχή των απεριόριστων 

δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Επομένως : Άμεση 

και πλήρης αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, αξιοκρατία, 

και αξιολόγηση βάση στόχων. Η επιλογή στελεχών με διεθνείς 

προκηρύξεις από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αποτελεί μια τυπική 

περίπτωση αναμέτρησης με το «βαθύ» σύστημα της μεταπολίτευσης 

(συντεχνιακό και πολιτικό). 

5. Εθνική συνεννόηση. Το ΕΦΣ για να πετύχει τους στόχους του, 

προϋποθέτει ότι οι βασικές επιλογές δεν θα αλλάζουν για 10 

τουλάχιστον χρόνια. Ανάμεσα σε αυτές και το τέλος της 

«φορολογικής αμνηστίας», που τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε κατά 

μέσο όρο ειδικές ρυθμίσεις κάθε δυόμιση χρόνια. Αυτό απαιτεί εθνική 

συνεννόηση και ευρείες πλειοψηφίες στην ψήφιση των σχετικών 

νόμων, και αίσθημα ευθύνης από τα κόμματα. 

Β. Το δεύτερο ίδιας σημασίας μεταρρυθμιστικό στοίχημα για τη χώρα και τους 

πολίτες είναι φυσικά το σύστημα απονομής Δικαιοσύνης. 

Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, οι επενδυτές, ακόμη και το ίδιο το κράτος, 

νοιώθουν πολύ συχνά το έλλειμμα κράτους δικαίου. Τα Δικαστήρια έχουν 

πνιγεί από εκκρεμείς υποθέσεις και βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία 

εκδίκασής τους. Πρόκειται για αρνησιδικία ευρύτατης κλίμακας, 

ανεξάρτητη από την οικονομική κατάσταση της χώρας.  

Μπορεί να διαμορφωθεί συναίνεση σε 2 σημεία; 

1. Ταχύτητα στην απονομή της Δικαιοσύνης 
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Κάθε πολίτης υφίσταται τις συνέπειες όχι μόνο μιας σε βάρος του 

αδικίας, αλλά και της μη υπολογίσιμης καθυστέρησης στο να «βρεί το 

δίκιο του», μια κατάσταση που απλά επιδεινώνεται όταν κάθε χρόνο 

εισάγονται στα δικαστήρια περισσότερες υποθέσεις από όσες 

εκδικάζονται. 

Η λήψη μέτρων για την ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης, 

προϋποθέτει μεν την υλική και τεχνική υποστήριξη των δικαστηρίων και 

την πλήρη εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην 

ελληνική Δικαιοσύνη, για να λυθεί το πρόβλημα των διοικητικών/ 

γραμματειακών καθυστερήσεων, πριν και μετά την εκδίκαση μιας 

υπόθεσης, απαιτεί όμως και τον δραστικό περιορισμό στο πλήθος 

των δικών, καθώς και την επέκταση του χρόνου λειτουργίας των 

δικαστηρίων, τόσο σε ετήσια όσο και ημερήσια βάση.  

 

2. Περιστολή  της προσφυγής στη Δικαιοσύνης 

Μεταξύ των προτάσεων που δύσκολα θα έβρισκε κανείς αντίλογο είναι: 

α. να περιοριστεί η χωρίς λόγο προσφυγή του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ στα  

δικαστήρια και να δοθεί τέλος στην αλόγιστη άσκηση ενδίκων 

μέσων.  

β. να προχωρήσει η αξιολόγηση κάθε δικαστή για την ποιότητα των 

αποφάσεών του και για την εν γένει αποδοτικότητά του,  

γ. το αυτονόητο, που είναι η εφαρμογή των δικαστικών 

αποφάσεων, χωρίς την ανάγκη νέας προσφυγής στην Δικαιοσύνη.   

 

Γ. Τρίτη σημαντική μεταρρύθμιση που απαιτεί συναίνεση στις βασικές αρχές 

της, είναι το κοινωνικό κράτος.  

Τα τελευταία 40 χρόνια υπό το βάρος του πολιτικού κόστους και του 

πελατειακού συστήματος, το κράτος μοίραζε αφειδώς προνόμια που τα 

βάφτιζε «κοινωνικό κράτος».  Όμως η  κρίση έχει αλλάξει τη ζωή των 

ανθρώπων  και τη σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας. Η μεγάλη και  

ευημερούσα μεσαία τάξη συρρικνώθηκε απότομα, ενώ οι ομάδες 

αποκλεισμένων μεγαλώνουν καθημερινά.  
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Μπορεί να διαμορφωθεί συναίνεση σε 2 σημεία; 

1. Οι ανάγκες αυξάνονται, ενώ η διαθέσιμοι πόροι μειώνονται. 

Υπάρχει ανάγκη να  αναζητηθούν τρόποι ώστε τα διαθέσιμα χρήματα 

να μπορούν να αποδίδουν περισσότερο; 

Χρειάζεται πολύ διαφορετικός πολιτικός σχεδιασμός σε σχέση με το 

παρελθόν. Η Πολιτεία οφείλει να προσφέρει ίσες ευκαιρίες και 

δυνατότητες σε όλους, αλλά να εστιάζει την παρέμβασή της πρώτα 

στους πραγματικά αδύναμους, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ένταξης 

τους,  και μετά στις υπόλοιπες ομάδες του πληθυσμού. Οι οικονομικοί 

πόροι είναι περιορισμένοι και σε αυτή τη μεταβατική φάση πρέπει να 

έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Επιβάλλεται το τέλος στις 

πελατειακές λογικές που ακόμα επικρατούν. 

2. Τα δημόσια αγαθά δεν είναι δωρεάν. Το κόστος τους επιβαρύνει 

το σύνολο της κοινωνίας.  

Τα δημόσια αγαθά δεν ανήκουν σε αυτούς που φέρουν την ευθύνη 

παραγωγής, διαχείρισης  και διανομής τους, αλλά στο σύνολο του 

ελληνικού λαού.  

Τα δικαιώματα δεν υφίστανται εν κενώ αλλά συνδέονται με 

υποχρεώσεις, που ο καθένας από εμάς έχει ως πολίτης.  Πολίτης 

όμως, που ζει σε κλίμα ανασφάλειας και φόβου, με τη δαμόκλειο 

σπάθη της απόλυσης, της ανεργίας και της μείωσης του εισοδήματος 

και της σύνταξής του να επικρέμεται, δεν είναι ελεύθερος πολίτης. Εκεί 

όπου υπάρχει φόβος και ανασφάλεια δεν υπάρχει ψύχραιμη 

κρίση. 

Κάθε ευρώ στο κοινωνικό κράτος πρέπει να αφορά πρωτίστως ένα 

δίκτυ  δημογραφικής ασφάλειας και αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

Οι απαντήσεις στα παραπάνω δύο σημεία αντικειμενικά ποικίλουν γιατί 

άπτονται άμεσα των ιδεολογικών προσανατολισμών. Η συναίνεση στην 

αναγνώριση των δεδομένων και την παραδοχή ότι το θέμα της 

κοινωνικής συνοχής απαιτεί στην Ελλάδα επείγουσα και σε 

βάθος επανεξέταση, αποτελεί ένα σοβαρό πρώτο βήμα. Ο λόγος είναι 
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ότι  η κοινωνική προστασία είναι το μεγαλύτερο και πιο δαπανηρό 

τμήμα του κράτους. 

Δ. Η τέταρτη μεταρρυθμιστική επιταγή αφορά στο πυρήνα της Δημόσιας 

Διοίκησης 

Το 2014 για να εξηγήσουμε την ελληνική δημόσια διοίκηση πρέπει να 

γυρίσουμε στο 1651 και τον Χόμπς με το περίφημο έργο του «Λεβιάθαν». Δεν 

θα χρειαστούμε γνώσεις και μεθοδολογικά εργαλεία απαιτητικά, αρκεί μόνο να 

μεταφέρουμε την εικόνα της χομπσιανής κοινωνίας του πολέμου όλων 

εναντίον όλων, που υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο.  

Αυτή η εικόνα έρχεται καθημερινά μέσα από την ελληνική δημόσια διοίκηση 

και όλοι συμφωνούν ότι εκεί πρέπει να εργάζονται οι καλύτεροι και οι πιο 

άξιοι.  

Υπάρχει ευρεία αποδοχή :  

o της αξιολόγησης,  

o της ανάγκης  εξορθολογισμού του μεγέθους του ελληνικού δημοσίου,  

o του συνεπαγόμενου τεράστιου μεγέθους της ελληνικής έντυπης 

γραφειοκρατίας που συνιστά βάρος,  

o της καθολικής εισόδου στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

o για το άνοιγμα της διοίκησης σε στελέχη του ιδιωτικού τομέα.  

Κάτω από αυτό το πρίσμα και χωρίς κοινωνικούς και ταξικούς αφορισμούς 

διχασμού της κοινωνίας ανάμεσα σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο 

τομέα, με ίδιο πλαίσιο, κίνητρα και αξιολόγηση, η ελληνική δημόσια διοίκηση 

μπορεί να αλλάξει άρδην. 
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Ενότητα 3η : Οι τομείς - προτεραιότητες ανάπτυξης της χώρας  

και  η χρηματοδότησή τους 

 

Ας βρούμε τα σημεία συνεννόησης στο που και πως θα προσελκύσουμε 

επενδύσεις,  δηλαδή  ΔΟΥΛΕΙΕΣ. 

Στη σύγχρονη εποχή καμία χώρα, ακόμα και εκείνες που διαθέτουν 

πλεονέκτημα, επειδή διαθέτουν πλούσιο υπέδαφος ή εταιρίες υψηλής 

τεχνολογίας, δεν μένει απαθής στην ανάδειξη νέων αναπτυξιακών ευκαιριών 

και αυτό γιατί μία χώρα η οποία δεν επενδύει δεν αναπτύσσεται. 

Μπορεί να διαμορφωθεί συναίνεση σε αυτό  και σε 3 σημεία; 

Α. Πρώτο και βασικό είναι ότι το κράτος πρέπει να παίξει το ρυθμιστικό 

του ρόλο με άλλους όρους απ’ ότι σήμερα. Θέτει και ελέγχει την εφαρμογή 

πλαισίου που δίνει πρωταγωνιστικό παραγωγικό ρόλο στην καινοτομία, 

τις ιδέες και το ρίσκο του ιδιωτικού τομέα μικρού και μεγάλου.   

Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο βασικότερος συντελεστής οικονομικής 

ανάπτυξης είναι ο άνθρωπος και η επένδυση στον άνθρωπο θα γεννήσει 

τομείς ανάπτυξης που σήμερα δεν τους φανταζόμαστε… 

 

Β. Η Ελλάδα παραδοσιακά διαθέτει συγκεκριμένους τομείς προνομιακής 

οικονομικής ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων: 

Τουρισμός,  

Ναυτιλία,  

Πολιτισμός,                                                      

Αγροτικό τομέας, 

Βιομηχανία τροφίμων,  

Ενέργεια,  

Είναι οι τομείς για τους οποίους έχουν διατυπωθεί από πολλές πλευρές 

συγκεκριμένες προτάσεις για υποδομές και κίνητρα ανάπτυξης τους.   

Όσο και αν προκαλεί θυμηδία, λεφτά που περιμένουν για την ανάπτυξη… 

υπάρχουν!  Αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίσει, όμως, είναι ότι ακόμα 
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και προ κρίσης το επίπεδο της επένδυσης στην Ελλάδα ήτανε πολύ 

περιορισμένο σε σχέση με αυτό που θα ήταν σε άλλες χώρες.  

Στο σημείο αυτό είναι που οι αριθμοί αρχίζουν να λειτουργούν από μόνοι τους 

ως συναινετικοί μαγνήτες. Αν αποφασίσουμε τους τομείς, τότε το ΕΣΠΑ, οι 

ιδιωτικοποιήσεις και οι νέες επενδύσεις που θα έρθουν υπό την προϋπόθεση 

των μεγάλων μεταρρυθμίσεων αλλά και των μικρών επιμέρους αλλαγών 

στη χώρα, θα τροφοδοτήσουν αυτό που όλοι λένε ‘ανάπτυξη’. Αυτό ως προς 

το δικό μας εθνικό σκέλος.  

Γ. Με την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, μπορούμε να επιτύχουμε την 

δραστική αύξηση των επενδύσεων που χρειάζεται η χώρα μας. Υπάρχει, 

ευρύτατος χώρος και περιθώριο δημιουργίας επενδυτικών ιμάντων σε διεθνές 

επίπεδο, αρκεί η χώρα να γίνει πόλος έλξης επενδύσεων, γιατί οι ευρωπαϊκοί 

πόροι από μόνοι τους προφανώς δεν αρκούν. Στη μάχη αυτή των 

επενδύσεων σημαίνοντα ρόλο πρέπει να παίξουν: 

 Οι Ελληνικές Τράπεζες και οι αντίστοιχοι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί  

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και 

 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Πρέπει να στηρίξουν την ελληνική οικονομία, να αποκτήσουν μεγαλύτερη 

ευελιξία στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ενώ και η ΕΚΤ πρέπει να 

δεσμευθεί ότι πέρα από τη νομισματική πολιτική θα εντάξει στους στόχους της 

και τη στήριξη των οικονομιών που πλήττονται ραγδαία. Και αυτό είναι ένα 

σημαντικό στοίχημα των ευρωπαϊκών κομμάτων και των θέσεων τους.   

Κανείς δεν πρόκειται - και αυτό το γνωρίζουν και το αποδέχονται όλοι - να 

δώσει χρήματα σε μία οικονομία που δεν τα αναζητά, μέσα από τις 

αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές που είναι διατεθειμένη να κάνει.  

Η ανάπτυξη χρειάζεται ευλυγισία. Βασικούς κανόνες υπό την κρατική 

παρακολούθηση ως κατώφλι κάτω από το οποίο δεν θα επιτρέπεται να 

περάσει κανείς. Ελευθερία επιλογών από εργαζόμενους και εργοδότες, 

κίνητρα, επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, δικαιοσύνη και σταθερότητα 

στους κρίσιμους τομείς που επηρεάζουν τις ευαίσθητες και καραδοκούσες 

αγορές. Ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και αποφάσεων, και με δυο λέξεις 

«διασφάλιση της συνέχειας και συνέπειας των αποφάσεων. 
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Συμπέρασμα  

Μετά από τέσσερα χρόνια, ένα μικρό φως αχνοφαίνεται στην έξοδο του 

τούνελ για τη χώρα.  

Αυτό προς το παρόν δεν αφορά τους πολίτες.  

Η εμπειρία από δεκαετίες συγκρούσεων στα όρια του διχασμού και 

κομματοκρατίας για την οποία όλοι – πολιτικοί και πολίτες – είμαστε 

υπεύθυνοι, διδάσκει και οδηγεί.  

Η χώρα και ο λαός μας, ο καθένας από μας χωριστά, χρειαζόμαστε αλλαγή 

υποδείγματος και το πραγματικό ΝΕΟ σε σχέση με την ιστορία μας, είναι η 

επίτευξη συναινέσεων. Συνάντηση σε θεμελιώδη σημεία ώστε η Χώρα 

ανεξάρτητα από Κυβέρνηση να έχει σταθερή πυξίδα. 

Η εμπειρία από δεκαετίες συγκρούσεων στα όρια του διχασμού και 

κομματοκρατίας για την οποία όλοι – πολιτικοί και πολίτες – είμαστε 

υπεύθυνοι, διδάσκει και οδηγεί.  

Η χώρα και ο λαός μας, ο καθένας από μας χωριστά, χρειαζόμαστε αλλαγή 

υποδείγματος και το πραγματικό ΝΕΟ σε σχέση με την ιστορία μας, είναι η 

επίτευξη συναινέσεων. Συναίνεση σε θεμελιώδη σημεία ώστε η Χώρα 

ανεξάρτητα από Κυβέρνηση να έχει σταθερή πυξίδα. 

Αυτή ήταν και η κεντρική ιδέα όλης αυτής της προσπάθειας και της έκδοσης.  
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ΗΜΕΡΙΔΑ  

 

 

Από την ιδεοληψία στην ανάγκη και από εκεί στο μέλλον 

 

 

«Ο Μίτος της Ανασυγκρότησης της Χώρας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα , 5 Μαρτίου 2014
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ  

ΠΑΝΩ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

 

Α. Η βιωσιμότητα του χρέους και οι προτάσεις για την επίτευξή της 

 Προϋποθέσεις για νέα επιμήκυνση 

 Ανάληψη του κόστους ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από τον ESM 

 Διαγραφή του επιτοκίου από τα επίσημα δάνεια, εφόσον τα επίπεδα του 

δημοσίου χρέους αποδειχθούν μη βιώσιμα παρά τις αποδεδειγμένες 

προσπάθειες της Ελλάδας 

 Διαγραφή τμημάτων του χρέους μετά από συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις 

 

 

Β. Η θεσμική αναγέννηση  

 Φορολογικό σύστημα  

 Αλλαγή στόχου 

 Εμπιστοσύνη 

 Απλό, σαφές και κατανοητό 

 Διοικητική οργάνωση του συστήματος 

 Εθνική συνεννόηση 

 Σύστημα Δικαιοσύνης  

 Χρονικοί και Ποσοτικοί Στόχοι 

 Κοινωνικό Κράτος  

 Τα δημόσια αγαθά δεν είναι δωρεάν  

 Το κόστος τους επιβαρύνει το σύνολο της κοινωνίας  
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 Η κοινωνική προστασία είναι το μεγαλύτερο και πιο δαπανηρό τμήμα 

του κράτους 

 Δημόσια Διοίκηση 

 Αξιολόγηση 

 Εξορθολογισμός του μεγέθους του ελληνικού δημοσίου 

 Βάρος η τεράστιου μεγέθους ελληνική έντυπη γραφειοκρατία 

 Άνοιγμα της διοίκησης σε στελέχη του ιδιωτικού τομέα 

 

Γ. Οι τομείς-προτεραιότητες ανάπτυξης της χώρας  

 Τουρισμός 

 Ναυτιλία 

 Πολιτισμός 

 Αγροτικός τομέας 

 Βιομηχανία τροφίμων 

 Ενέργεια 

ΚΑΙ  η χρηματοδότησή τους 

 Οι Ελληνικές Τράπεζες και οι αντίστοιχοι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί  

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)  

 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων   
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  Ομιλητές 

1η Ενότητα :  Η βιωσιμότητα του χρέους και οι προτάσεις για την επίτευξή της 

 Zsolt Darvas - Ερευνητής Bruegel Institut 

Παναγιώτης Λιαργκόβας, Επικεφαλής του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής 

Χριστόφορος Σαρδελής, π. Γ. Διευθυντής του Οργανισμού Δημοσίου Χρέους  

Εισαγωγή: Ζώης Τσώλης, δημοσιογράφος  

 

 2η Ενότητα : Η θεσμική αναγέννηση   (Το πολιτικό σύστημα, το Φορολογικό 

σύστημα, η δημόσια διοίκηση, το ασφαλιστικό Σύστημα, η αυτοδιοίκηση) 

Σταύρος Τσακυράκης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου 

Γιώργος Κορομηλάς, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών 

Μελετών  

Πλάτων Τήνιος, Καθηγητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 

Λεωνίδας Χριστόπουλος, Πτυχιούχος  Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 

Αντώνης Καμάρας, Πολιτικός Επιστήμονας, σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή: Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου  

 

3η Ενότητα : Οι τομείς-προτεραιότητες ανάπτυξης της χώρας & η 

χρηματοδότησή τους 

Γιώργος Τσόπελας, Διευθύνων Σύμβουλος McKinsey& Company Ελλάς 

Πλούταρχος Σακελλάρης, Οικονομολόγος, πρώην Αντιπρόεδρος της   

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθηγητής Ο.Π.Α. 

Γιάννης Τσαμουργκέλης, Οικονομολόγος, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου    

Αιγαίου 

Αρίστος Δοξιάδης, Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων 

Βασίλης Καρατζάς , Οικονομολόγος 

Εισαγωγή: Αργύρης Παπαστάθης, Δημοσιογράφος 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
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Έναρξη Ημερίδας : 

 

Εισαγωγή από την Πρόεδρο του «Δικτύου»  

κα  Άννα Διαμαντοπούλου 

 

Αγαπητοί Φίλοι του Δικτύου,  Κυρίες και Κύριοι 

Ευχαριστούμε πολύ όλους για τη σημερινή σας παρουσία.  

Θα ήθελα να πω δυο λόγια για το σκεπτικό και το τι θα θέλαμε να βγάλουμε 

από τη σημερινή εκδήλωση, από το σημερινό Workshop, μια και είναι σαφές 

και το γνωρίζετε οι περισσότεροι ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται - και σωστά 

- πάρα πολλές συζητήσεις για όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν.  

Η έκφραση Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης είναι ίσως η πιο 

πολυσυζητημένη στην Ελλάδα από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. Το 

πρώτο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης  ξεκίνησε ο Καποδίστριας  και έκτοτε  

είναι μια αέναη προσπάθεια για ένα εθνικό σχέδιο που μονίμως προσπαθούμε 

και μονίμως δεν έχουμε. Μονίμως δεν υλοποιούμε. Και ένα από τα 

σοβαρότερα προβλήματα είναι ότι ο καθένας μας έχει τη δική του άποψη, το 

δικό του εθνικό σχέδιο. Δεν υπάρχει μια στοιχειώδης συναίνεση, ώστε το 

Εθνικό Σχέδιο να μπορέσει να έχει πίσω του όχι βέβαια το σύνολο, αλλά μια 

πλειοψηφία πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων. 

 Για εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης συζητούν όλοι. Το είδαμε στην 

προγραμματική συμφωνία των δύο κομμάτων της κυβέρνησης, σε αυτό 

αναφέρεται μονίμως η αντιπολίτευση, ακόμη και στο νεοσύστατο κόμμα, το 

χθεσινό, στο Ποτάμι, η λέξη που κυριάρχησε ήταν ότι χρειαζόμαστε ένα 

εθνικό σχέδιο. 

 Τι είναι λοιπόν αυτό το Εθνικό Σχέδιο; Αν ο καθένας, αν το κάθε κόμμα 

το ορίζει όπως θέλει και έχει ένα δικό του εθνικό σχέδιο, τότε είναι σαφές ότι 

δεν έχουμε εθνικό σχέδιο.  
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Το Δίκτυο με την αντίστοιχη επιστημονική ομάδα συμμετείχε σε ένα 

μεγάλο project που έγινε με συντονίστρια-χώρα την Αυστρία. Ονομάζεται  

WWW for Europe και τα τρία W σημαίνουν Welfare, Wealth , Work. Η 

κοινή προσπάθεια στην οποία μετείχαν 27 πανεπιστήμια για ένα χρόνο, 

κατέληξε σε προτάσεις που αφορούσαν τις χώρες της περιφέρειας.  

Στην αρχή λοιπόν της πρότασης που αναφέρεται στην Ελλάδα, γίνεται 

η παρατήρηση  ότι αν δει κανείς ιστορικά την πορεία της χώρας, αυτό που 

είναι απολύτως αναγκαίο είναι ένα ελληνικό σχέδιο, ελληνικής 

ιδιοκτησίας, πίσω από το οποίο θα μπορέσουν να συστοιχηθούν κοινωνικές 

δυνάμεις. Γιατί σχέδιο το οποίο, ούτε κατανοητό, ούτε αποδεκτό είναι, 

δεν μπορεί να υλοποιηθεί. 

 Η προσπάθεια σήμερα είναι να επιλεγούν οι τρεις βασικές ενότητες, 

που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τη σπονδυλική στήλη αυτού 

του εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης. Οι τρεις αυτές ενότητες έχουν 

σχέση μεταξύ τους, είναι τελείως αλληλοσυνδεόμενες και αλληλοεξαρτώμενες.  

Η πρώτη ενότητα αφορά στη διαχείριση του χρέους. Ξέρουμε ότι με ένα 

χρέος-βουνό πάνω από τη χώρα, οτιδήποτε κι αν γίνει στους άλλους τομείς, 

δεν θα μπορεί να αποδώσει.  

Η δεύτερη ενότητα αφορά στους θεσμούς, αφορά στη θεσμική 

ανασυγκρότηση της χώρας ή θα μπορούσαμε ακόμη να πούμε και 

συγκρότηση, σε εκείνους τους τομείς που αν δεν υπάρξουν αλλαγές δεν 

μπορούν να γίνουν όλα τα υπόλοιπα.  

Και η τρίτη ενότητα αφορά στην ανάπτυξη, δηλαδή τις βασικές επιλογές 

που θα μπορούσαν να στηριχθούν σε υπαρκτά ή σε δημιουργούμενα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και τη δυνατότητα χρηματοδότησής 

τους σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που πολύ δύσκολα μπορούν  

να έρθουν χρήματα από έξω προς τα μέσα. 

 Όσον αφορά την 1η Ενότητα, υπάρχουν αρκετά διαφορετικές 

προσεγγίσεις. Ως συνήθως, υπάρχει ένα εκκρεμές. Από τη μία πλευρά «να 

μας διαγράψουν το χρέος» και από την άλλη «να συνεχίσουμε ως έχουμε». Το 
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δεύτερο, δεν νομίζω ότι υπάρχει πια οικονομολόγος που να μην έχει καταλήξει 

στο ότι δεν μπορεί να είναι βιώσιμο και ότι μπορεί να συνεχίζουμε έτσι, 

πιστεύοντας ότι η χώρα θα πιάσει τους στόχους που θέτει. Άρα, το ζητούμενο 

είναι αν θα μπορέσουμε να έχουμε μία πρόταση με ελληνικά 

χαρακτηριστικά, την οποία εμείς οι Έλληνες θα καταθέσουμε στο τραπέζι, 

αξιοποιώντας βεβαίως και την εμπειρία και υποστήριξη και διεθνών 

ινστιτούτων και οικονομολόγων. Μια πρόταση με ρεαλιστικά χαρακτηριστικά, 

ώστε να  μπορεί να γίνει αποδεκτή και από τους εταίρους μας. Γιατί βεβαίως 

στο χρέος δεν είμαστε μόνοι μας για να κάνουμε αυτό που εμείς 

φανταζόμαστε. 

 Το ζητούμενο λοιπόν, όπως και στις επόμενες ενότητες, είναι αν θα 

μπορέσουμε να εντοπίσουμε εκείνα τα στοιχεία, που ως προιόν 

συναίνεσης, θα μπορούσαν να αποτελούν σημείο της ατζέντας όλου του 

πολιτικού φάσματος της χώρας. Έτσι θα να μπορέσουμε να μιλήσουμε 

πραγματικά για ένα ελληνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και όχι απλά για 

ένα σχέδιο που ο καθένας  έχει στο δικό του συρτάρι, στη δική του ντουλάπα, 

στο δικό του σακίδιο, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της χώρας. 

 Στο σημερινό τραπέζι νομίζω είναι μερικοί από τους πλέον κατάλληλους 

στη χώρα και από Βρυξέλλες και βέβαια ο συντονιστής, ένας από τους πιο 

έγκριτους οικονομικούς δημοσιογράφους. 

 Σας ευχαριστώ όλους για την συμβολή, συμμετοχή και παρουσία σας 

και εύχομαι πραγματικά να μπορέσουμε να έχουμε ένα ουσιαστικό 

αποτέλεσμα. 
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1η Ενότητα 

«Η βιωσιμότητα του χρέους και οι προτάσεις για την 

επίτευξή της» 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  Ζώης Τσώλης, Δημοσιογράφος 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Έχουμε στο τραπέζι τρεις ειδικούς. Έχουμε πρώτα απ’ όλα 

τον ερευνητή του Ινστιτούτου Bruegel, τον κ. Zsolt Darvas, ο οποίος έχει 

ασχοληθεί πάρα πολύ με το ελληνικό ζήτημα από τις Βρυξέλλες και έχει κάνει 

μια εκτενή και εμπεριστατωμένη μελέτη. 

Έχουμε τον κ. Παναγιώτη Λιαργκόβα, ο οποίος είναι, Επικεφαλής του 

Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Αυτό είναι θαύμα στις μέρες μας, γιατί 

ο άνθρωπος απέναντι στους 300 βουλευτές με την επιτροπή του προσπαθεί 

να παρουσιάσει τα οικονομικά με τη γλώσσα της αλήθειας ή τουλάχιστον όσο 

πιο κοντά στην πραγματικότητα βρίσκονται. Και αυτό είναι ένα καινούργιο 

στοιχείο του τελευταίου έτους τουλάχιστον.  

Και βέβαια έχουμε μαζί μας τον κ. Χριστόφορο Σαρδελή. Είναι γνωστός από 

παλιά, γιατί μέχρι το 2004 ήταν Διευθυντής του Οργανισμού Δημοσίου Χρέους 

και στέλεχος βέβαια σε όλες εκείνες τις κυβερνήσεις και σε διάφορες δουλειές 

εκείνης της εποχής. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και από τη μία 

πλευρά και από την άλλη. Ο κύριος Σαρδελής δηλαδή ίσως είναι και ο 

άνθρωπος που έχει δει και τις δύο όψεις του φεγγαριού στην υπόθεση του 

χρέους, άρα θα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις 

του. 

Ο στόχος μας πάντοτε είναι να βρούμε, αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε, 

μια πρόταση ανάμεσα στις ακραίες θέσεις που διατυπώνονται για τις 

πολιτικές ανάγκες των κομμάτων. 

Ο κύριος Darvas μπορεί να ξεκινήσει την παρουσίασή του, θα είναι δεκάλεπτη 

και θα μας μιλήσει για τη βιωσιμότητα του χρέους και τις προτάσεις του. 
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Z. DARVAS: Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Διαμαντοπούλου για την 

πρόσκληση που μου απηύθυνε να συμμετάσχω στην εκδήλωση. 

Μόλις, πρόσφατα, καταλήξαμε σε μία μελέτη για τις τρεις χώρες, Πορτογαλία, 

Ισπανία και Ελλάδα και σήμερα θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της 

έρευνας αυτής για την Ελλάδα.  

Πρώτα απ’ όλα, όπως όλοι γνωρίζετε, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας είναι το 

υψηλότερο στην Ευρώπη, 177% του ΑΕΠ. Και δεν θέλω να μιλήσω γιατί 

συμβαίνει αυτό, ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το υψηλό χρέος. Και οι 

Έλληνες και οι Ευρωπαίοι εταίροι είναι υπεύθυνοι για αυτό που προηγήθηκε 

της κρίσης, έτσι ώστε η Ελλάδα να εισέλθει στην κρίση  ευρισκόμενη 

σε πολύ αδύναμη κατάσταση Στις δύο πρώτες φάσεις του πακέτου 

βοήθειας από το 2010 έως σήμερα και πάλι η ευθύνη για τη μεγάλη αποτυχία 

του προγράμματος αυτού είναι και αυτή μοιρασμένη. Με άλλα λόγια, είδαμε 

ότι το χρέος αυξήθηκε κατά 26 μονάδες, παρά το πακέτο βοήθειας. 

 Όμως δεν θα ήθελα να εστιάσω τόσο πολύ στο παρελθόν, αλλά θα ήθελα 

αντιθέτως να μιλήσω για το τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. 

Στο (παρακάνω) Διάγραμμα μπορείτε να δείτε το αποκαλούμενο 

αναθεωρημένο βασικό σενάριο καθώς και μερικά εναλλακτικά σενάρια. 

Αυτό που κάναμε εμείς σε αυτή την εργασία που προανέφερα είναι να 

εξετάσουμε προσεκτικά τη σύσταση του ελληνικού χρέους. Από τι συντίθεται 

με άλλα λόγια. Και χρησιμοποιήσαμε απλά μοντέλα για να υπολογίσουμε το 

μελλοντικό ελληνικό χρέος μέχρι το έτος 2018 και πέραν αυτού δεδομένου ότι 

οι  υποθέσεις που χρησιμοποιήσαμε εδώ έχουν επιπτώσεις μέχρι και το 2030.  

Δεν θα περάσω σε πολλές λεπτομέρειες για τις υποθέσεις που κάναμε, απλώς 

θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτή η πορεία του χρέους αντιστοιχεί στην 

επίσημη βάση-γραμμή, baseline, έως το 2020. Θα δείτε αν τα συγκρίνετε ότι 

είναι σχεδόν τα ίδια. 
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Assumptions: IMF till 2018, history 
/Consensus forecasts up to 2030  

Revised baseline: extended maturity  
of bilateral loans with zero lending spread. 

 
 

 Baseline: reasonable debt reduction 

 But extremely sensitive to even small negative deviations: 

 Nominal GDP growth: 1% point lower than baseline        

     (long-run: 2.7% instead of 3.7%) 

  Primary balance: 1% point lower than baseline  

     (long-run: 2.1% instead of 3.1%) 

  Interest rate: 1% point higher German interest rates than  baseline 

(long-run: 4.4% instead of 3.4%) 

  Bank recapitalisation: 5% of GDP in 2014 
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Αυτό που μπορείτε να δείτε εδώ είναι το αποκαλούμενο πλέον αναθεωρημένο 

σενάριο του baseline και το ονομάζουμε βασικό αναθεωρημένο, διότι 

υπάρχουν oλες αυτές οι συζητήσεις ότι τα δάνεια προς την Ελλάδα πρόκειται 

να επεκταθούν ως προς την ωρίμανση τους σε 50 χρόνια και το spread 

δανεισμού να μειωθεί σε μηδέν. 

Νομίζω ότι αυτές είναι οι minimum υποθέσεις που πρέπει να γίνουν – 

υποθέσεις που ήδη έχουμε ενσωματώσει στο baseline – και γι’ αυτό 

το καλούμε αναθεωρημένο baseline. 

Σε αυτό το αναθεωρημένο baseline σενάριο δημοσίου χρέους μπορείτε να 

δείτε ότι σταδιακά  θα ‘’πέφτει’’ σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ σε 124% το 

2020 και σε 95% η 97% το 2030.  Τώρα, πιθανόν να πείτε: Υπάρχει μ’ 

αυτό κανένα πρόβλημα ; Πιθανόν όχι ! 

Εννοώ ότι οι τροχιές του δημοσίου χρέους πέφτουν με ένα ομαλό τρόπο .  

Εξάλλου αν κοιτάξετε στο δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας αυτή έχει ένα ακόμη 

υψηλότερο δημόσιο χρέος περίπου 250 % του ΑΕΠ. 

Υπάρχει μείζων διαφορά μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας χωρίς αμφιβολία. 

Αλλά αν δείτε την πορεία του χρέους έτσι, θα πείτε ναι, πράγματι, δεν υπάρχει 

πρόβλημα και μάλιστα αν ρωτήσετε και τους εταίρους, μπορεί να πάρετε την 

ίδια απάντηση: ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας δεδομένου ότι η 

πορεία του χρέους είναι σταθερά πτωτική. Με λίγο χαμηλότερο ρυθμό 

από τον επιθυμητό, αλλά πάντως πτωτική 

Το μείζον πρόβλημα όμως, είναι ότι αυτή η πορεία είναι ιδιαιτέρως ευάλωτη 

και ευαίσθητη, ακόμα και σε μικρές αρνητικές εξελίξεις. Και αυτό φαίνεται στα 

επιπλέον σενάρια  που σας παρουσιάζω και τα οποία θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη. 

Έτσι το baseline σενάριο είναι λογικό αλλά είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. 
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Ένα σενάριο το οποίο εξετάσαμε είναι ότι με 1% χαμηλότερη ανάπτυξη 

του ΑΕΠ ετησίως, δηλαδή  από 3.7% μακροπρόθεσμα θα είναι 2.7% που 

νομίζω δεν είναι καθόλου απίθανο. 

 

Το δεύτερο σενάριο αφορά στο πρωτογενές ισοζύγιο – πλεόνασμα. 

Οι επίσημοι δανειστές αναμένουν από την Ελλάδα ότι θα πετύχει και θα 

διατηρήσει ένα πολύ υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα αυτή τη δεκαετία της 

τάξεως του 4%. Το συμπεριλάβαμε αυτό στις προβλέψεις μας αλλά για 

μεγαλύτερο εύρος χρόνου συμπεριλάβαμε χαμηλότερες τιμές που 

αντιστοιχούν στον μέσο όρο ( ιστορικά) επιτυχών σταθεροποιήσεων δηλαδή 

1% χαμηλότερα . Αντί για 3.1% σε 2.1% όπου πάλι υπάρχει μεγάλο 

θέμα. 

 

Το τρίτο σενάριο αναφέρεται στο επιτόκιο δανεισμού της Γερμανίας, το 

οποίο είναι ιδιαιτέρα σημαντικό δεδομένου ότι το κόστος δανεισμού της 

Ελλάδος από τους επίσημους δανειστές είναι συνδεδεμένο με το επιτόκιο 

της Γερμανίας. Βασικά η Ελλάδα πληρώνει τον EFSF (τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας ) όμως  όταν τα Γερμανικά επιτόκια ανεβαίνουν 

τότε και το πραγματικό κόστος δανεισμού του EFSF όσο και του ESM 

ανεβαίνουν. 

Στο βασικό μας σενάριο προβλέπουμε ότι τα επιτόκια της Γερμανίας θα 

αυξηθούν και θα φτάσουν στο 3,4%. έως το 2030 δηλαδή σε 15-16 χρόνια 

από τώρα , αλλά ακόμη και έτσι είναι πολύ χαμηλά λαμβάνοντας υπόψη τα 

ιστορικά standards και συνεπώς μπορούμε εύκολα να καταλήξουμε σε ένα 

σενάριο όπου αυτά θα είναι ακόμη υψηλότερα. Έτσι εκτιμούμε το σχετικό 

επιτόκιο να ανεβαίνει υψηλοτέρα,  ονομαστικά στο 4.4% κάτι που δεν 

θεωρούμε παράλογο.. 

Και τέλος, κάτι που συζητείται ιδιαιτέρως τελευταία είναι ότι το τρέχον 

χρηματικό απόθεμα (υπόλοιπο) της Ελλάδας για την κάλυψη του κενού της 

επιπλέον ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών πιθανόν να μην επαρκεί. Η ΕΚΤ 
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θα καταλήξει σχετικά πιθανόν σύντομα, αλλά ούτως η άλλως εμείς 

υποθέτουμε ότι ένα μικρό 5 % του ΑΕΠ πρόσθετο ποσό η Ελλάδα θα 

χρειαστεί να το δανειστεί γι’ αυτό το σκοπό. 

Τώρα, επιστρέφω στην προηγούμενη διαφάνεια. Αν κοιτάξετε αυτά τα 

σενάρια μεμονωμένα το καθένα, σ’ αυτό με την πράσινη γραμμή, που 

αφορά στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, έχει πολύ μικρό αντίκτυπο 

περίπου 5% του ΑΕΠ δεδομένου ότι τούτο είναι ένα γεγονός που θα συμβεί 

άπαξ .. Όμως τα άλλα τρία σενάρια βλέπετε ότι επηρεάζουν το δημόσιο χρέος 

και το κρατούν άνω του 120% ακόμη και το 2030.  

Και αν δείτε και τον συνδυασμό όλων των σεναρίων, θα δείτε ότι το 

ελληνικό δημόσιο χρέος σαν ποσοστό του ΑΕΠ μπορεί εύκολα να 

εκτροχιαστεί. 

Εάν αυτό συμβεί, τότε η χώρα σας θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση και δεν 

θα ήθελα να εικάσω τι θα μπορούσε να ακολουθήσει. Αυτό μπορούμε να το 

συζητήσουμε αργότερα. Αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι αν 

κάποιο από αυτά τα σενάρια υλοποιηθεί, κάτι πρέπει να γίνει.  

Υπάρχει ένα μικρό πλέον Ελληνικό Ιδιωτικό χρέος το οποίο και αυτό 

προστατεύεται από  ένα πολύ δυνατό νομικό & συγχρηματοδοτικό καθεστώς . 

Περίπου 30 δις ευρω – που πραγματικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν  

για μια επιπλέον ανακούφιση ( δημοσίου χρέους ) 

Κάποιες επιλογές για την μείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους, που θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί, είναι:  

 Massive privatisation (EURECA plan of Roland Berger)  

 Retrospective bank recapitalisation by the ESM (European 

Stability Mechanism) 

 Eurobond  

 Haircut on official loans  

 Forgiving interest on official loans form the EU 



 41 

Πρώτη από αυτές είναι η πρόταση της Roland Burger δυο χρόνια πριν,  που 

αφορούσε στην μαζική ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων του 

Ελληνικού Κράτους αξίας 125 δις ευρω , που θα μπορούσε να γίνει από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την Παγκόσμια Τράπεζα. Δηλαδή θα 

μπορούσαν να αγοράσουν ( τα περιουσιακά ) εφάπαξ , να συστήσουν μια 

εταιρεία holding και σε διάστημα μιας δεκαετίας να ‘’σπάσουν’’ και να 

εκποιήσουν ή αξιοποιήσουν τα στοιχεία αυτά . 

Το θέμα είναι ότι δεν πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει τόσα πολλά 

περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για ιδιωτικοποίηση και επίσης δεν είναι 

πολύ πιθανόν οι Ευρωπαίοι εταίροι να ήσαν ευτυχείς να συμφωνήσουν να 

αγοράσουν ένα τόσο τεράστιο μέγεθος περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού 

κράτους που θα είχε ενδεχόμενα μειωμένη (πραγματική) τιμή. Είναι λοιπόν 

μια καλή ιδέα, αλλά στην πράξη είναι μάλλον δύσκολο να υλοποιηθεί. 

Η δεύτερη πιθανή επιλογή είναι να χρησιμοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Σταθερότητας και το εκεί διαθέσιμο κεφάλαιο διάσωσης 

προκειμένου να γίνει μια αναδρομική ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η 

λεγόμενη retrospective bank recapitalization. Όπου βασικά το ESM θα 

αγόραζε τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών από την ελληνική κυβέρνηση, η 

οποία στην συνέχεια θα χρησιμοποιούσε τα χρήματα αυτά για την 

αποπληρωμή του δημόσιου χρέους της. 

Και πάλι όμως εκτιμώ ότι αυτό είναι πολιτικά απολύτως ανέφικτο , 

δεδομένου ότι θεωρώ πολύ δύσκολο οι δανειστές της ευρωζώνης να 

δαπανήσουν ένα τόσο σημαντικό ποσό για την αγορά μετοχών των 

ελληνικών τραπεζών που πάλι θα ήσαν χαμηλής πραγματικής αξίας. 

Η τρίτη επιλογή είναι ένα είδος  Ευρωομόλογου. Υπάρχουν παρά πολλές 

διαφορετικές παραλλαγές στην μορφή των Ευρωομολόγων. Εδώ βλέπουμε ότι 

οι Ευρωπαίοι Ηγέτες είναι διστακτικοί, και όταν συνέρχονται από καιρού εις 

καιρόν,   μόνο όταν υπάρχει ισχυρή πίεση από τις αγορές, - και πάλι   

περιμένουν την τελευταία στιγμή  - και μόνο τότε  δείχνουν έτοιμοι να 

ενεργήσουν για την αντιμετώπιση του κίνδυνου για το Ευρώ.  
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Όμως όταν οι αγορές είναι ήρεμες όπως τώρα – σημειώσετε ότι τα 

Ισπανικά και Ιταλικά ομόλογα είναι σε χαμηλά επίπεδα – τότε όλες οι 

μεγάλες ιδέες για μια κατεύθυνση προς συνεκτικότερη και πιο 

ολοκληρωμένη Ευρώπη είναι «εκτός τραπεζιού»  και το ίδιο συμβαίνει και 

για την υπόθεση του Ευρωομολόγου. Νομίζω ότι ούτε αυτή η επιλογή θα 

μπορούσε τώρα να βοηθήσει ιδιαίτερα την Ελλάδα . 

Έτσι απομένουν οι δύο τελευταίες επιλογές,  

Η μια (τέταρτη επιλογή) είναι το κούρεμα των λεγόμενων επίσημων 

δανείων, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί.  

Άκουσα, παραδείγματος χάριν, ότι σε αυτή την περίπτωση η Γερμανία θα 

έπρεπε να βάζει αυτή την μείωση του χρέους κάθε χρόνο στον ετήσιο 

προϋπολογισμό της και  να ζητήσει την ψήφο από τη Βουλή βεβαίως, κάτι 

που πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Επίσης ότι μετά 

από αυτό πιθανόν να μην χρειάζεται δεδομένου ότι αν κοιτάξετε στο 

αναθεωρημένο baseline – για να επιστρέψω στην προηγούμενη διαφάνεια, 

βλέπετε και πάλι αυτή την μείωση του χρέους. 

Το θέμα λοιπόν δεν είναι αυτή η μείωση σε σχέση με την baseline, αλλά  σε 

σχέση με την αβεβαιότητα και  ανασφάλεια που  δημιουργεί. 

Γι’ αυτό και η τελευταία (πέμπτη) επιλογή που δίνω είναι να εξαιρεθεί το 

επιτόκιο από τα επίσημα δάνεια ( εάν και όταν … ) που έχει δώσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι βασικά που  προτείνουμε. Αυτό ίσως 

θα οδηγούσε σε μια κατάσταση περισσότερης σταθερότητας. 

Έτσι συνολικά – και αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια – έχουμε μια 

πρόταση που απαρτίζεται από τέσσερα στοιχεία καθένα από τα οποία 

θεωρούμε σημαντικό.   
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1. Enhanced (but reasonable) budgetary and structural reform 

commitments by Greece  

2. A third assistance programme to take Greece out of the 

market until 2030 (€40bn)  

3. European boost to economic growth in the euro-area 

periphery  

4. Forgiving interest on official loans form the EU if and when 

public debt levels prove unsustainable despite Greece  

meeting the loan conditions  

 

Η πρώτη πτυχή είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει προσπάθειες. Είναι 

αδύνατον να ζητάει κανείς βοήθεια από την Ευρώπη και να ζητάει και 

μείωση του δημοσίου χρέους από άλλες χώρες της ευρωζώνης, αν η 

Ελλάδα δεν καταφέρνει να τηρεί τις δεσμεύσεις της. Συνεπώς, 

πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναλάβει δεσμεύσεις η Ελλάδα ως προς:. 

o Ένα σύγχρονο-λογικό αλλά επιβαλλόμενο & επιτηρούμενο 

προϋπολογισμό και  

o τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις,  

Διότι μόνο αυτό μπορεί να είναι μια βάση, ώστε οι Εταίροι στην 

Ευρωζώνη   να εξετάσουν το όποιο είδος μείωσης του χρέους. 

Η δεύτερη πτυχή της πρότασης συνδέεται με τα spread της Γερμανίας, τα 

spread δεκαετών ομολόγων της Γερμανίας, που είναι πάνω από 5% δηλαδή 

εξαιρετικά υψηλά. Δηλαδή Βλέπουμε εάν η Ελλάδα δανειζόταν από τις αγορές 

θα έπρεπε να πληρώσει στην ωρίμανση  6% ή ακόμη 7% , ίσως και 7-8 

% που συγκρινόμενο με το 2% κόστος δανεισμού από τους επισήμους 

δανειστές είναι εξαιρετικά υψηλό.  

Έτσι νομίζω ότι το να βγει η Ελλάδα στις αγορές για δανεισμό δεν 

αποτελεί μια πραγματική επιλογή. Φυσικά μπορεί να δανειστεί μερικά 
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εκατ. Ευρώ αλλά δεν μπορεί να δανειστεί μεγάλα ποσά με τόσο μεγάλα 

επιτόκια και τόσο μεγάλες αβεβαιότητες χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την 

βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Με λίγα λόγια, δεν μπορώ να 

φαντασθώ την Ελλάδα να δανείζεται από τις  αγορές τουλάχιστον με τους 

υπάρχοντες όρους . 

Συνεπώς  αν «έτσι έχουν τα πράγματα» αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι να 

μείνει η Ελλάδα έξω από τις αγορές και εάν καταφέρει να φτάσει σε ένα 

ισοσκελισμένο προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του χρόνου – που 

σημαίνει ότι νέος δανεισμός απαιτείται μόνο μετά το 2020 (ούτως  η 

άλλως το IMF όπως και η ΕΚΤ, πρέπει να αποπληρωθεί το 2ο εξαμηνο του 

2020 όπως και οι λοιποί δανειστές ) τότε αυτό το κενό θα πρέπει να καλυφτεί 

με ένα νέο Ευρωπαϊκό οικονομικό συστημικό πρόγραμμα βοήθειας/ 

δανεισμού ύψους 40 δις ευρώ.  

Η τρίτη  και μείζων πτυχή της πρότασης μας είναι περισσότερη 

υποστήριξη για την οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και 

για όλη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Χώρες όπως η Ελλάδα ή η 

Πορτογαλία έχουν μηδενικό δημοσιονομικό περιθώριο (πλεόνασμα) 

ώστε να βοηθήσουν τις οικονομίες τους με δημοσιονομικά εργαλεία και μέσα .  

Πιστεύω απολύτως στην ανάγκη για  διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις . Όλα τα 

report που έχω διαβάσει για την παρούσα  κατάσταση των Ελληνικών θεσμών 

και της ανταγωνιστικότητας της , όλοι συγκλίνουν ότι είναι απαραίτητες 

μείζονες μεταρρυθμίσεις. Αλλά αυτό το είδος της παρέμβασης στο 

επίπεδο προσφοράς αν και είναι απαραίτητο να συνεχισθεί, δεν είναι 

αρκετό. 

Είναι απαραίτητο κάτι, που θα βοηθήσει την Ελλάδα να σηκωθεί σε ένα 

περισσότερο υγιές επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και αυτό μπορεί να 

προέλθει μόνο από την Ευρώπη και τις Επενδύσεις. Δηλαδή βασικά 

προτείνουμε περισσότερες Ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Ελλάδα. 

Και προτείνουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ! 
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Διότι  είναι ένας Οργανισμός που αφενός  υπάρχει ( γι’ αυτό τον σκοπό ) και 

αφετέρου  διαθέτει την τεχνογνωσία επενδύσεων. 

Ίσως μερικές φορές να είναι εξαιρετικά αργός, όταν π.χ. για ένα πρόγραμμα 

5 εκατ. Ευρώ για την Ελλάδα χρειάστηκε 1.5 χρόνο, μόνο για την 

ενεργοποίηση του. Συνεπώς μείζονες αναδιαρθρώσεις απαιτούνται και στην 

ΕΤΕ αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας Οργανισμός που καταρχήν θα 

μπορούσε να κάνει περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα ώστε να  δώσει 

ώθηση στην ανάπτυξη. 

Για τον σκοπό αυτό,  βέβαια η ΕΤΕ θα χρειαζόταν περισσότερα κεφάλαια 

που και πάλι η Ευρωζώνη και οι λοιποί Ευρωπαίοι εταίροι θα έπρεπε να 

παρέχουν, όμως νομίζω ότι αυτός είναι ο λιγότερο επώδυνος τρόπος για 

την υποστήριξη της περιφέρειας του Ευρώ από την παροχή δανείων. 

Και η τέταρτη πτυχή της πρότασης  άπτεται του ζητήματος της μείωσης του 

χρέους  και είναι βασικά η απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής των 

τόκων των επίσημων δανείων. Όμως , και το υπογραμμίζω αυτό γιατί είναι 

σημαντικό, μόνο όταν , το δημόσιο χρέος θα έχει αποδεδειχθεί μη 

βιώσιμο παρά το ότι η Ελλάδα θα έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 

έναντι του δανείου. 

Και το λέω αυτό διότι αν για παράδειγμα δείτε την baseline , δεν θα υπήρχε 

ανάγκη για μείωση του χρέους . 

Αυτός άλλωστε νομίζω ότι είναι ο λόγος που οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν θα 

συμφωνήσουν για τα επόμενα λίγα χρόνια σε μείωση του χρέους . Αυτό 

πιθανόν να αλλάξει σε 3 η 5 χρόνια από τώρα,  δεδομένου ότι οι παραδοχές 

που έγιναν ήταν και πάλι υπερβολικά αισιόδοξες και το Ελληνικό Δημόσιο 

Χρέος και πάλι μπαίνει σε τροχιά μη βιώσιμη παρά το ότι η Ελλάδα 

εκπληρώνει τις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές της δεσμεύσεις. 

Όταν αυτό συμβεί οι Ευρωπαίοι δανειστές θα μπορούσαν πιθανότατα να 

συμφωνήσουν στην μείωση των επιτοκίων δανεισμού στο μηδέν. Που 

σημαίνει βεβαίως ότι οι δανειστές θα έχουν απώλειες δεδομένου ότι αυτοί θα 

πρέπει να δανειστούν για να δανείσουν την Ελλάδα (με μηδενικό επιτόκιο) 
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και στην συνέχεια να πληρώσουν (με μη μηδενικό επιτόκιο) για τα δάνεια 

τους. Θα υποστούν απώλειες αλλά νομίζω ότι είναι το πλέον πολιτικά 

εφικτό , το λιγότερο αδύνατο ή η λιγότερο επώδυνη επιλογή των Ευρωπαίων 

δανειστών για να βοηθήσουν την Ελλάδα εάν και όταν χρειαστεί.  

Και δεδομένου ότι δεν προτείνουμε την μείωση του χρέους για αυτήν την 

περίοδο , αλλά σε 3 ή 4 ή και 10 χρόνια από τώρα - όταν η κατάσταση 

επιδεινωθεί - τούτο θα βοηθήσει να διατηρηθεί η μόχλευση  και η πίεση στην 

Ελλάδα να κάνει περισσότερα στο θέμα των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων .  

Αυτή είναι η πρόταση μας και το τέλος της παρουσίασης μου. Ανυπομονώ να 

ακούσω τα σχόλια από τους ομιλητές και να έχω συζήτηση μαζί σας.  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Darvas για την παρουσίασή 

του. Όπως βλέπουμε, το θέμα του ελληνικού χρέους είναι αντικείμενο μελέτης 

σε όλα τα επίπεδα. Ίσως έχει μεγάλη σημασία γιατί βρίσκεται στις Βρυξέλλες, 

άρα είναι πολύ πιο κοντά στα κέντρα των αποφάσεων και αναμφίβολα 

επηρεάζεται και από το κλίμα που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ελλάδα. 

Εγώ θα ήθελα να κρατήσουμε τη μελέτη του κ. Darvas σαν ένα χαλί πάνω 

στο οποίο αποτυπώνονται όλα τα προβλήματα, αποτυπώνονται οι δείκτες 

ευαισθησίας του προβλήματος, αποτυπώνεται όμως και το μεγαλύτερο 

ζήτημα, που είναι οι πολιτικές αποφάσεις για το πού μπορούν να 

κατευθύνουν μια λύση.  Και να δώσουμε βέβαια τον λόγο πάλι στους ειδικούς, 

να συνεχίσουμε με τον κ. Λιαργκόβα. 

 

Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ:  Στο τέλος του 2014 λήγει η τρέχουσα δανειακή σύμβαση 

με την Τρόικα με όρους που περιλαμβάνονται στο «Μνημόνιο». Το τεράστιο 

μέγεθος του χρέους προκειμένου να καταστεί βιώσιμο απαιτεί 

συνδυασμό πρωτογενών πλεονασμάτων και ρυθμών μεγέθυνσης που 

είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν μόνο με εθνικές 

προσπάθειες μέχρι το 2020. Η χώρα θα μπορούσε αντί να θέτει ως 
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διεκδικητικό πλαίσιο, ενδεχομένως, κάτι το οποίο φαντάζει δύσκολο να 

ικανοποιηθεί από άλλα Κοινοβούλια, δηλαδή την απομείωση του χρέους, να 

διεκδικήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα στήριξης από τις χώρες της Ευρώπης, 

που θα της επιτρέψει να επιστρέψει σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να 

αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα της βιωσιμότητας του 

χρέους. 

 

Α. Ποια είναι τα δεδομένα 

1. Η τρέχουσα δανειακή σύμβαση με την Τρόικα με όρους που 

περιλαμβάνονται στο «Μνημόνιο» λήγει το 2014. Τότε θα καταβληθεί η 

τελευταία δόση. 

2. Το Δημόσιο Χρέος της χώρας εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο τέλος του 2014 

στα 319 δισ. € ή 174.5% του ΑΕΠ. 

3. Σύμφωνα με τους συμφωνημένους μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας 

ορισμούς, το χρέος θα καταστεί βιώσιμο εφόσον μειωθεί στο 124% του ΑΕΠ 

το 2020 και στο 110% το 2022. 

 

Β. Η Βιωσιμότητα του χρέους 

Η βιωσιμότητα του χρέους είναι σχετική έννοια. Χώρες που έχουν δικό 

τους νόμισμα πιθανότητα να έχουν αρκετά υψηλό χρέος χωρίς να τίθεται υπό 

αμφισβήτηση η βιωσιμότητά του. Αντίθετα χώρες-μέλη της ευρωζώνης 

οφείλουν να διατηρούν σε επίπεδα αρκετά κάτω του 100% το χρέος 

τους, για να μην βρεθούν αντιμέτωπα με μια κρίση χρέους, αλλά και για να 

έχουν το εργαλείο της δημοσιονομικής πολιτικής διαθέσιμο σε περίπτωση που 

βρεθούν σε συνθήκες ύφεσης. Στην περίπτωση της Ελλάδας το χρέος είναι 

πολύ υψηλό. Μόνο για τα χρεολύσια, οι απαιτήσεις τα επόμενα χρόνια 

(2014-20) ανέρχονται σε 70,5 δισ. €. Οι τόκοι το 2013 ανήλθαν σε 

6.1 δισ. € ή 3.4 % του ΑΕΠ. Για να πετύχουμε τον στόχο του 2022, 

χρειαζόμαστε πρωτογενή πλεονάσματα γύρω στο 5,9% (ή περίπου 13 δισ.!) 

αν έχουμε ρυθμό ανάπτυξης 3,5% και επιτόκια 2,5%. Εκτός από την 
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παραγωγή  πρωτογενών πλεονασμάτων, ένας υψηλός πληθωρισμός ή μια 

γρήγορη αύξηση του Α.Ε.Π. βοηθάει στην μείωση του βάρους του χρέους. Η 

χώρα σήμερα έχει αποπληθωρισμό, ο οποίος βελτιώνει την 

ανταγωνιστικότητα αλλά υπονομεύει τη δυναμική του χρέους παρά 

το γεγονός ότι πετυχαίνουμε τους στόχους για το πρωτογενές 

πλεόνασμα. Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στην διαπίστωση ότι το 

χρέος με τις σημερινές συνθήκες δεν είναι βιώσιμο. 

 

Γ. Η Βασική παραδοχή 

Η Ελλάδα παραμένει στη ζώνη του Ευρώ και δεν αναλαμβάνει μονομερείς 

ενέργειες διευθέτησης του χρέους. Άρα η οποιαδήποτε λύση πρέπει να 

εξευρεθεί εντός της ζώνης του ευρώ ή διαφορετικά σε συνεργασία με τους 

εταίρους μας. 

 

Δ. Τα Πιθανά σενάρια 

Σενάριο πρώτο: Διευκόλυνση Εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους: 

Μείωση επιτοκίων κλπ.  

Πρόκειται για μέτρα που θα ελάφρυναν το βάρος εξυπηρέτησης του χρέους 

μας με μείωση των επιτοκίων του επίσημου δανεισμού προς την Ελλάδα ειδικά 

από την πρώτη δανειακή σύμβαση, μετάθεση πληρωμής και κεφαλαιοποίηση 

τόκων για τα δάνεια του EFSF, επιμήκυνση των περιόδων αποπληρωμής κ.α. 

Μια περαιτέρω «τεχνητή» μείωσή του θα σήμαινε λιγότερες ετήσιες δαπάνες 

του προϋπολογισμού για τόκους, κατά προέκταση λιγότερη πίεση για 

μελλοντικές περικοπές άλλων δαπανών. Επιπλέον, με την επιμήκυνση της 

αποπληρωμής των δανείων θα πρέπει να βρεθούν λιγότεροι δανειακοί πόροι 

για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών μετά το 2014.  

Η προοπτική των διευκολύνσεων στην εξυπηρέτηση του χρέους δεν πρέπει να 

υποτιμηθεί. Έχει μεγάλη σημασία πόσα μπορεί η χώρα να δίνει για την 

εξυπηρέτηση του χρέους. Θεωρούμε ότι οι προτεινόμενες διευκολύνσεις θα 
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πρέπει να ενταχθούν σε μια συνολική λύση του προβλήματος του χρέους. Αν 

π.χ. συμφωνηθεί ένα moratorium (=διακοπή της πληρωμής όλων ή  μέρους 

των τόκων) για 4-5 ή και περισσότερα χρόνια, τα αντίστοιχα  ποσά θα 

μπορούσαν να επενδυθούν. Ένα σχετικό επενδυτικό πρόγραμμα σε 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα 

δημιουργούσε θέσεις εργασίας θα βοηθούσε σημαντικά σε αυτήν την 

περίπτωση. Θα έδινε ερεθίσματα για ανάκαμψη και μείωση της ανεργίας αν 

και δεν θα έλυνε οριστικά το τελευταίο πρόβλημα (της ανεργίας). Το 

σπουδαιότερο είναι ότι θα άλλαζε το κλίμα: Η εξυπηρέτηση του 

χρέους δεν θα έπνιγε την οικονομία μας.  

Το ερώτημα είναι αν η μείωση των επιτοκίων και η επιμήκυνση της 

αποπληρωμής χρεών (= παράταση των ωριμάνσεων) θα επιτρέψουν στην 

Ελλάδα να επιστρέψει στις αγορές για να καλύψει υποχρεώσεις χρεολυσίων με 

λογικούς όρους. Μολονότι η αποπληρωμή του Δημόσιου Χρέους μέσω νέου 

δανεισμού (π.χ. από την ΕΚΤ ) δεν μπορεί να συνεχίζεται επ’ άπειρον, είναι 

δύσκολο να αναμένουμε ότι η χώρα θα επιστρέψει στις αγορές μετά 

το 2014 για να καλύψει με λογικούς όρους τις ανάγκες 

αναχρηματοδότησης του χρέους συν τυχόν έκτακτες ανάγκες.  

Εάν, η χώρα βγει άμεσα στις αγορές, με δεδομένη την υπάρχουσα 

κατάσταση χρέους, θα δανειστεί με επιτόκια υψηλότερα από εκείνα 

που θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε μέσω του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθεροποίησης (ΕΜΣ). Επιπλέον, ο δανεισμός από τις 

αγορές συνδέεται με μικρότερη περίοδο ωρίμανσης και αυτό συνεπάγεται 

βραχυχρόνια, αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες δεδομένου ότι δεν 

προβλέπεται να υπάρξει και περίοδος χάριτος. Η επιβάρυνση βέβαια θα είναι 

ανεπαίσθητη εάν το ποσό δανεισμού είναι συμβολικό (π.χ. 2-3 δις. ευρώ). Ως 

αντάλλαγμα, ωστόσο, η έξοδος στις αγορές θα τόνωνε σημαντικά τη ελληνική 

αγορά κεφαλαίου, και ειδικότερα θα έδινε την ευχέρεια σε επιχειρήσεις να 

αντλήσουν χρηματοδότηση μέσω έκδοσης εταιρικών ομολόγων. Η 

περιορισμένη έξοδος στις αγορές στο πλαίσιο μιας καλά σχεδιασμένης 
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πολιτικής ανασυγκρότησης της οικονομίας (και όχι χωρίς αυτό), θα διευκόλυνε 

την προσέλκυση ξένων και σταδιακά μακροπρόθεσμων κεφαλαίων.  

Συμπερασματικά, οι ελαφρύνσεις (σε συνδυασμό με την περιορισμένη 

έξοδο στις αγορές) είναι μεν αναγκαίες, αλλά δεν αρκούν για μια 

οριστική λύση του προβλήματος και αφήνουν την Ελλάδα έκθετη 

στις απροσδόκητες διαταραχές της διεθνούς και ευρωπαϊκής 

οικονομίας.  

 

Σενάριο δεύτερο:  Νέα επίσημη αναδιάρθρωση (=διαγραφή) του 

χρέους για να είναι «βιώσιμο» 

Μια άλλη λύση θα ήταν να συμφωνηθεί μια νέα δραστική περικοπή του 

τωρινού χρέους (ή μείωση του αποθέματος χρέους). Την πρόταση αυτή έχει 

υποστηρίξει το ΔΝΤ, άλλοι διεθνείς οργανισμοί (π.χ. ΟΟΣΑ), διεθνείς οίκοι και 

μεμονωμένοι οικονομολόγοι. Οι υπολογισμοί όμως της αναγκαίας περικοπής 

διαφέρουν.  

Πώς αιτιολογείται μια τέτοια πρόταση; 

Η βασική θέση των οργανισμών αυτών, που επικαλούνται την ακαδημαϊκή και 

εμπειρική έρευνα,  πηγάζει από τους κινδύνους που σχετίζονται με το πολύ 

υψηλό δημόσιο χρέος. Χειροτερεύουν δραματικά οι αναπτυξιακές προοπτικές 

της οικονομίας και, κατά προέκταση, η ίδια η διαχείριση του χρέους, καθώς 

όσο μεγαλύτερο είναι το χρέος, τόσο μεγαλύτερα είναι τα επιτόκια δανεισμού 

του Δημοσίου.  

Το μέγεθος του χρέους (και του λόγου χρέους) επηρεάζει αρνητικά 

τους ρυθμούς μεγέθυνσης, καθιστά επιφυλακτικές τις αγορές και 

αποτρέπει όσους σχεδιάζουν να επενδύσουν στην πραγματική 

οικονομία. Επομένως, ένα «κούρεμα» του χρέους εντός της 

Ευρωζώνης, θα επιτάχυνε την ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας τις 

επενδύσεις και μειώνοντας την πίεση για πρωτογενή πλεονάσματα.  
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Δηλαδή το μέγεθος του χρέους επηρεάζει την μεγέθυνση της οικονομίας αλλά 

ταυτόχρονα επηρεάζεται και από αυτήν. Το «κλειδί» σε όλα  είναι η 

μεγέθυνση.  

Η οργανωμένη διαγραφή μέρους του χρέους εντός της ΕΕ και της 

Ευρωζώνης θα δημιουργούσε νέα δεδομένα. Το σπουδαιότερο είναι 

ότι θα ενσωματωνόταν σύντομα στις προσδοκίες των αγορών . 

Ας είμαστε όμως ρεαλιστές: Υπάρχουν όρια και περιορισμοί στις 

διαπραγματευτικές δυνατότητες.  

Οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις δεν πρέπει να υποτιμούν ότι η περικοπή 

χρεών σε κράτη είναι πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα και για τους άλλους! 

Συναφώς, δεν πρέπει να υποτιμηθεί η ανησυχία των άλλων κρατών μελών ότι 

ένα τέτοιο μέτρο ενέχει τον λεγόμενο «ηθικό κίνδυνο». Ένα επιθετικά 

προβαλλόμενο σχετικό αίτημα από την ελληνική πλευρά που θα 

αγνοούσε τις ανησυχίες των εταίρων, θα επιβάρυνε τις διακρατικές μας 

σχέσεις με ανυπολόγιστες οικονομικές συνέπειες. Μια τέτοια θέση αντίκειται 

στη βασική μας παραδοχή.  

Σενάριο τρίτο: Ευρωπαϊκά εργαλεία για τη μείωση του αποθέματος 

χρέους  

Μεσοπρόθεσμα δυνατότητες υπάρχουν να μειωθεί το απόθεμα χρέους χωρίς 

ως ένα βαθμό να εμφανισθεί σαν νέο «κούρεμα».    

Ξεχωρίζουμε δύο που βρίσκονται ήδη στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ.  

(α) Ανάληψη του κόστους ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από 

τον ESM πράγμα που θα μείωνε το χρέος περίπου κατά 30 δισ. € που 

είναι οι συμμετοχές του ΤΧΣ στις τράπεζες, ίσως μάλιστα και περισσότερα. 

Αυτό θα συμβεί μετά την καθίδρυση της λεγόμενης «τραπεζικής ένωσης» που 

ήδη προχωρεί.   

(β) «Αμοιβαιοποίηση» μέρους του χρέους ή ένα σύμφωνο 

απόσβεσης όπως έχει προταθεί από το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων 

της Γερμανίας και, σε παραλλαγές, από άλλους ερευνητές. Η πρόταση 

του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων προβλέπει μια ποσοτικά και χρονικά 
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περιορισμένη κοινή εγγύηση για το μέρος του χρέους που ξεπερνά το όριο 

του Μάαστριχτ 60% του ΑΕΠ. Αυτό θα γίνει με αυστηρούς όρους: τα κράτη 

θα πρέπει να αποσβέσουν τα νέα ομόλογα  σε διάστημα 25 ετών, να 

προσδιορίσουν φόρους, τα έσοδα από τους οποίους θα χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για πληρωμές τόκων και χρεολυσίων και θα πρέπει, για να έχουν 

πρόσβαση στις εγγυήσεις,  να τηρούν τους όρους του Δημοσιονομικού 

Συμφώνου και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.  

Στο ίδιο πνεύμα ως προς την «αμοιβαιοποίηση» κινούνται οι προτάσεις για μια 

γενικότερη λύση των προβλημάτων χρέους στην Ευρωζώνη. Η βασική ιδέα 

είναι το κατά Μάαστριχτ νόμιμο χρέος κάθε χώρας (60% ΑΕΠ) να 

περάσει στην ΕΚΤ! Τις ίδιες ιδέες έχει εξετάσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Όμως υπάρχουν και εδώ περιορισμοί. 

Εξίσου δύσκολη η απομείωση του χρέους μέσω της αμοιβαιοποίησης, εξαιτίας 

βεβαίως των αντιδράσεων που σημειώνονται κυρίως από τη Γερμανία. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η πρόταση για την ευρωπαϊκή τραπεζική ενοποίηση βρίσκει 

την ουσιαστική αντίδραση της Γερμανίας, η οποία δεν θέλει να προχωρήσει 

ούτε ο μηχανισμός εξυγίανσης, αλλά ούτε και η δημιουργία ενός Ταμείου 

Εγγύησης Καταθέσεων γεγονός που προϋποθέτει σε ένα μεγάλο βαθμό την 

αμοιβαιοποίηση του χρέους.  

Μια εναλλακτική πρόταση 

Για τους παραπάνω λόγους εκτιμώ ότι η χώρα θα μπορούσε αντί να θέτει ως 

διεκδικητικό πλαίσιο, ενδεχομένως, κάτι το οποίο φαντάζει δύσκολο να 

ικανοποιηθεί από άλλα Κοινοβούλια, δηλαδή την απομείωση του χρέους, να 

διεκδικήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα στήριξης από τις χώρες της Ευρώπης, 

που θα της επιτρέψει να επιστρέψει σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να 

αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα της βιωσιμότητας του 

χρέους. Εναλλακτικά, ο κύριος μοχλός τιθάσευσης του υψηλού χρέους 

θα μπορούσε να είναι η άσκηση διακριτικής και ενεργητικής 

νομισματικής πολιτικής από το ευρωσύστημα, προκειμένου χώρες με 

ένα μη βιώσιμο χρέος να αποφύγουν την εμπλοκή τους στον παρόντα φαύλο 
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κύκλο του αποπληθωρισμού και να περάσει στη φάση του ελεγχόμενου και 

χαμηλού πληθωρισμού.  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Λιαργκόβα. Απ’ ό,τι βλέπετε, η 

κατάληξη είναι σε αυτό που συμφωνούν όλοι, ότι μόνο μέσω του υψηλού 

ρυθμού ανάπτυξης μπορεί να ανατραπεί η πορεία του δημοσίου χρέους, αν και 

η εμπειρία μέχρι τώρα μας έχει δείξει ότι αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι που 

ασχολήθηκε τα τρία ή τέσσερα χρόνια η χώρα μας στις διαπραγματεύσεις για 

το μνημόνιο. 

Πάντοτε οι λύσεις για το χρέος ήταν πιο σύνθετες. Ήταν στα άλλα κομμάτια 

που αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Ήταν στις επιμηκύνσεις, στα νέα 

προϊόντα, ήταν στο πώς θα διαχειριστούν το χρέος μέσα στο περιβάλλον των 

αγορών. Για αυτά όλα είναι ειδικός ο κύριος Σαρδελής, τα ξέρει αυτά τα 

εργαλεία, που είναι και εργαλεία διαχείρισης του χρέους, είναι όμως 

ταυτόχρονα και εργαλεία κέρδους. Κύριε Σαρδελή, έχετε τον λόγο. 

 

Χ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ: Εκτιμήσεις για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους σε 

βάθος δεκαπενταετίας αναδεικνύουν τις φοβερές απαιτήσεις σε 

αυτοπειθαρχία, κοινωνικές και πολιτικές αντοχές.  Κεντρικής σημασίας 

μεταβλητή είναι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ, γιατί καθορίζει τον 

βαθμό δυσκολίας, δηλαδή αν η προσπάθεια θα γίνει σε συνθήκες 

ενάρετου ή φαύλου κύκλου.  Επειδή όμως, δεν πρόκειται για μια πολιτικά 

ελεγχόμενη μεταβλητή, ένα αξιόπιστο πρόγραμμα προσαρμογής πρέπει 

να στηρίζεται σε καθεστώς συνιδιοκτησίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα, όπου η χώρα αναλαμβάνει την υλοποίηση μιας σειράς 

χρήσιμων μεταρρυθμίσεων, ενώ απαραίτητοι κοινοτικοί πόροι θα 

διατίθενται για τη στήριξη της ενεργούς ζήτησης. Μια τέτοια δομή 

διευκολύνει τον επιμερισμό ευθυνών σε περίπτωση αποκλίσεων.  

Σχόλια πάνω στη μελέτη για τη βιωσιμότητα του χρέους [1] 

Η μελέτη έχει δύο αρετές: 
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α. Παρουσιάζει τις προαποφασισμένες μορφές εποπτείας, κάτω από 

τα διάφορα σενάρια εξόδου προς τις αγορές. Αυτό είναι κάτι που έχει 

ξεφύγει της προσοχής στον δημόσιο διάλογο, αλλά χρήσιμο για τη σωστή 

αξιολόγηση των επιλογών μας.  

β. Αναδεικνύει – φτάνοντας μέχρι το 2030- τις δυσκολίες, τα ρίσκα και, 

κυρίως, τις απαιτήσεις σε πολιτικές και κοινωνικές αντοχές, 

προκειμένου να καταστεί το χρέος βιώσιμο σε βάθος δεκαπενταετίας. 

Συγκεκριμένα, ακόμη και αν υλοποιηθεί η «δέσμευση» για επιμήκυνση της 

ωρίμασης του χρέους κατά είκοσι χρόνια και εκμηδενιστεί το spread πάνω 

από το Euribor για ένα μέρος του χρέους, η χώρα πρέπει να παράγει 

μόνιμα πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 4% του ΑΕΠ, από το 2022 και 

μετά. Αυτό θα είναι επαρκές για να καλυφθούν και οι τόκοι, γεγονός που 

δικαιολογεί ένα τρίτο δάνειο 40 δις €, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι 

χρηματοδοτικές ανάγκες μέχρι το 2030.   

Ενδιαφέρουσα επίσης είναι και η ανάλυση ευαισθησίας, περιγράφοντας 

κατά σειρά τι θα συμβεί με την τροχιά του λόγου του χρέους σε περίπτωση 

που: 

1. Οι ρυθμοί ανάπτυξης εμφανιστούν κατά μια ποσοστιαία μονάδα 
μικρότεροι (gt↓) 

2.  Το πρωτογενές πλεόνασμα θα υπολείπεται κατά μια ποσοστιαία 
μονάδα του στόχου (st↓) 

3. Τα επιτόκια να είναι κατά μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα (rt↑) 

4. Απαιτηθούν 10 δις € επί πλέον για την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών (SFA↑).  

5. Συμβούν όλα ταυτόχρονα.  

 

Πρόκειται δηλαδή για μια άσκηση πάνω στη γνωστή εξίσωση της δυναμικής 

του λόγου του χρέους (d) επί του ΑΕΠ (χρεος/ΑΕΠ):  

                        dt-dt-1 = -st+dt-1(rt-gt)+SFAt                       (1) 

Στην περίπτωση που συμβούν όλα ταυτόχρονα, ο λόγος του χρέους το 2030 

θα είναι πάλι στα σημερινά επίπεδα του 175%. Στις άλλες περιπτώσεις, κάθε 

σενάριο ξεχωριστά οδηγεί σε επίπεδα της τάξης του 125%, δηλαδή εκεί από 
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όπου ξεκινήσαμε το 2010. Αν τίποτε από αυτά δεν συμβεί και όλες οι 

μεταβλητές ακολουθήσουν επακριβώς το βασικό σενάριο, το χρέος το 2020 

θα είναι 124% και το 2030 θα είναι 95%.  

Εδώ χρειάζεται να γίνει μια σημαντική επισήμανση. Ο κίνδυνος απόκλισης 

μιας μεταβλητής δεν είναι ασύνδετος με τον κίνδυνο απόκλισης των 

υπολοίπων. Αν υπάρξει απόκλιση μιας μεταβλητής, π.χ. του ρυθμού 

ανάπτυξης (gt↓), η πιθανότητα να εκδηλωθεί αλυσίδα αποκλίσεων είναι 

μεγάλη. Ισχνή ανάπτυξη συνεπάγεται αυξημένες δυσκολίες επίτευξης του 

πρωτογενούς πλεονάσματος (st↓), άνοιγμα των spreads (rt↑), ανεργία και 

αυξημένες δυσκολίες εξυπηρέτησης των ιδιωτικών χρεών , ανεβάζοντας τις 

μελλοντικές κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών (SFA↑). Το ίδιο ισχύει 

βέβαια και αντίστροφα. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο διασυνδέονται οι 

κίνδυνοι συνεπάγεται ότι μπορεί να εκδηλωθούν όλοι ταυτόχρονα ως 

επιβαρυντικοί παράγοντες, οπότε μιλάμε για περιδίνηση σε φαύλο κύκλο, ή ως 

ελαφρυντικοί, οπότε μιλάμε για προσαρμογή σε συνθήκες ενάρετου κύκλου. 

Συμπερασματικά, αν κάτι πάει στραβά στα επιμέρους σενάρια, η πιθανότητα 

να ισχύει μόνο το τελευταίο καταστροφικό σενάριο είναι μεγαλύτερη απ’ ότι 

διαφαίνεται στη μελέτη.  

Απλή αντιπαράθεση τριών σεναρίων που παράγουν ισοδύναμα 

αποτελέσματα ίσως καταστήσει το επιχείρημα ακόμη πιο σαφές.  

Θεωρώντας τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων ή το κόστος ανακεφαλαιοποίησης 

των τραπεζών ως σχετικά ελεγχόμενες μεταβλητές, όπως και το βάρος των 

τόκων (λόγω πολιτικών συμφωνιών), ο λόγος του χρέους συναρτάται μόνο 

από τους ρυθμούς ανάπτυξης και το πρωτογενές πλεόνασμα. Σύγκριση του 

δεύτερου με το τρίτο σενάριο αναδεικνύει την ασυμμετρία στο βαθμό 

πολιτικής δυσκολίας για την επίτευξη του τελικού στόχου.  
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Πρωτογενές  
πλεόνασμα 

(S) 

Τόκοι (% 
του ΑΕΠ) 

(r) 

Ρυθμοί αύξησης 
ονομ. ΑΕΠ  

(g) 

Λόγος 
χρέους 

(d) 2022 

Λόγος 
χρέους (d) 

2030 

1 4% 3,5% 5% 124% 70% 

2 3,5% 3,5% 5,5% 122% 69% 

3 7% 3,5% 3% 123% 58% 

 

Μια τελευταία επισήμανση που σχετίζεται με το ερώτημα: «Τι οδηγεί σε 

μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του λόγου του χρέους, μια μονάδα 

αύξησης του ΑΕΠ ή μια μονάδα αύξησης του πρωτογενούς 

πλεονάσματος;» Η απάντηση είναι εύκολη αν κοιτάξει κανείς τον 

συντελεστή στην εξίσωση (1). Σήμερα, ο λόγος του χρέους είναι 175%. 

Μια μοναδιαία αύξηση του ΑΕΠ δίνει τάση μείωσης του λόγου κατά 

1,75 μονάδες. Αυτό δεν ισχύει για το πρωτογενές πλεόνασμα, όπου ο 

συντελεστής είναι η μονάδα. Επομένως, πέρα από τις υπόλοιπες θετικές 

παρενέργειες που θα έχει μια έμφαση στην αύξηση του ΑΕΠ, θα οδηγήσει 

σε  ταχύτερη αποκλιμάκωση του λόγου του χρέους, τουλάχιστον όσο 

το χρέος υπερβαίνει το 100%. Είναι ένα ακόμη επιχείρημα για την ανάγκη 

να δοθεί έμφαση στους ρυθμούς ανάπτυξης, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια 

υλοποίησης του προγράμματος.  

Ας περάσουμε τώρα σε μια άλλη πτυχή και ας υποθέσουμε ότι η Ελλάδα 

δεσμεύεται για πρωτογενές πλεόνασμα 4% σε μόνιμη βάση. Αυτό, αν 

λάβουμε υπόψη πως συσχετίζονται οι κίνδυνοι, μπορεί να επιτευχθεί εύκολα 

με καλούς ρυθμούς ανάπτυξης, δύσκολα με ισχνούς και αδύνατον σε 

υφεσιακές συνθήκες. Ποιος όμως δεσμεύεται για τους ρυθμούς ανάπτυξης και 

με ποιο τρόπο; Οι προβολές του ΔΝΤ μέχρι το 2018 είναι χρήσιμες, αλλά 

ξέρουμε πόσο έξω έπεσαν μέχρι στιγμής. Αυτό όμως, δεν συνοδεύτηκε από 

κάποια υποχώρηση στις απαιτήσεις τους. Για να χρησιμοποιήσω σύγχρονη 

ορολογία, ποιος θα είναι ο ιδιοκτήτης του κάθε μέρους του 

προγράμματος;  
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Αν κάποιος πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης και ότι 

κάθε απόκλιση των (ενδογενών) μεταβλητών θα είναι δικό μας 

πρόβλημα, τότε πιστεύω ότι το πρόγραμμα είναι καταδικασμένο να 

αποτύχει πολιτικά, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι συνθήκες εκκίνησης. 

Ύφεση, παραγωγικό κενό της τάξης του 12,5% επί του δυνητικού ΑΕΠ, 

ανεργία 28% και αρνητικός πληθωρισμός. Πρόκειται για ένα συνδυασμό που 

δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Άλλωστε, υπάρχουν μελέτες που 

δείχνουν ότι μόνο με λιτότητα, το πρόβλημα του χρέους όχι μόνο δεν λύνεται, 

αλλά επιδεινώνεται. Χαρακτηριστικά, σε επίπεδο ΟΝΕ, μείωση του 

πρωτογενούς ελλείμματος κατά μία μονάδα οδηγεί σε αύξηση του λόγου του 

χρέους κατά τρεισήμισι  ποσοστιαίες μονάδες. [2]   

Πέραν αυτού, προγράμματα προσαρμογής αυτού του είδους, με 

χρονικό ορίζοντα 15-ετίας, είναι εκτεθειμένα σε πολλαπλούς 

κινδύνους εκτροχιασμού, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, 

πόσο μάλλον να ποσοτικοποιηθούν. Πρόκειται για κλασσική περίπτωση του 

φαινομένου που στην οικονομική θεωρία ονομάζεται ατελές συμβόλαιο 

(incomplete contract) και τις περιπλοκές που αυτό συνεπάγεται, ακριβώς γιατί 

οι συμβαλλόμενοι είναι αδύνατο να προκαταλάβουν επαρκώς τα μελλοντικά 

ενδεχόμενα. Όπως γνωρίζουμε, συμβόλαια αυτής της μορφής ή ακυρώνονται, 

λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να καταλογιστούν ευθύνες σε περίπτωση 

αποκλίσεων από τα αναμενόμενα, ή οδηγούν σε συνιδιοκτησία. Στη δεύτερη 

περίπτωση, τα οφέλη εσωτερικοποιούνται, δεν επιμερίζονται, και ο 

συντονισμός από συμβατικός γίνεται ιεραρχικός.  

Νομίζω ότι αυτή η οπτική δείχνει τα όρια του σημερινού τρόπου διαχείρισης 

της κρίσης. Η Τρόικα επιβάλλει σχεδόν ό,τι θέλει, με μοχλό πίεσης τη 

ρευστότητα, και μετά οι πάντες αποφαίνονται ότι μοναδικός 

ιδιοκτήτης του προγράμματος είναι η χώρα. Για τις όποιες αποκλίσεις και 

καθυστερήσεις η αποκλειστική ευθύνη είναι της χώρας, ακόμη και όταν 

ομολογείται ανοιχτά ότι οι προβλέψεις τους ήταν λανθασμένες. Μέχρι σήμερα, 

το περιθώριο λάθους χρεώνεται, με περισσή μάλιστα υπεροψία, στις 

ανεπάρκειες, πραγματικές ή επινοημένες, του μοναδικού ιδιοκτήτη.  
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Το Ευρώ είναι όμως συνιδιοκτησία. Μια αποσταθεροποιημένη και 

απαξιωμένη Ελλάδα είναι αποσταθεροποιητικός παράγοντας για όλη 

την Ευρωζώνη. Θυμηθείτε τι έγινε με τα spreads όλης της περιφέρειας στο 

αποκορύφωμα της ελληνικής κρίσης. Σταθεροποίηση της χώρας συνεπάγεται 

επομένως θετικές παρενέργειες ή θετικές εξωτερικές οικονομίες, όπως 

λέγονται στα οικονομικά, οι οποίες, εξ ορισμού, δεν έχουν ιδιοκτήτη. Είναι 

κοινό αγαθό. Απαιτείται επομένως μια συνεργατική λύση, όπου 

κάποια Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εγγυώνται ένα μέρος του 

προγράμματος.  

Για να γίνουμε πρακτικοί και συγκεκριμένοι, πριν μπουν στο τραπέζι τα 

υπόλοιπα, πρέπει να γίνει μια συμφωνία για την πορεία του ΑΕΠ. Πάνω σ’ 

αυτή τη συμφωνία, η Ελλάδα αναλαμβάνει να υλοποιήσει ένα λογικό 

πακέτο θεσμικών και διαρθρωτικών αλλαγών, καθώς και ένα 

ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Αυτά θα καλύπτουν 

την πλευρά της προσφοράς. Ταυτόχρονα, τα ευρωπαϊκά όργανα θα 

πρέπει να υπολογίσουν τη δική τους συμβολή σ’ αυτή την πορεία από 

την πλευρά της ενεργούς ζήτησης, είτε πρόκειται για την ενεργοποίηση πόρων 

από τα διαρθρωτικά ταμεία, την ΕΤΕπ και, κυρίως, την ΕΚΤ. Κοντολογίς, 

χρηματοδότηση επενδύσεων σε υποδομές, νέο παραγωγικό δυναμικό και 

επαρκή ρευστότητα για τον ιδιωτικό τομέα. Τους τρόπους μπορούμε να τους 

συζητήσουμε. Τέλος, πάνω σ’ αυτή τη ραχοκοκαλιά θα στηθεί η πορεία 

του αναγκαίου πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο επίσης θα 

δεσμεύει τη χώρα.  

Έτσι ξεκαθαρίζει κατά πολύ το ιδιοκτησιακό καθεστώς του προγράμματος και, 

επειδή τίποτε δεν μπορεί να είναι προκαθορισμένο, οι τυχόν αποκλίσεις θα 

αποκαθίστανται είτε με μείωση της καταβολής τόκων, όπως εισηγείται η 

μελέτη, είτε με άλλο τρόπο. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι 

προσδίδει αξιοπιστία στο πρόγραμμα και διευκολύνει την καθαρή έξοδο στις 

αγορές πολύ ταχύτερα από ότι η σημερινή μεθοδολογία. Έτσι αποκτούν 

νόημα και οι μελέτες πάνω στη βιωσιμότητα και την δυναμική του χρέους, οι 

οποίες επανειλημμένα έχουν γίνει αντικείμενο κατάχρησης, επειδή πολλοί τις 
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ερμηνεύουν σαν προγνώσεις από τις οποίες απορρέουν μονομερείς 

δεσμεύσεις. Στην ουσία πρόκειται για ασκήσεις μαθηματικής συνοχής, 

επειδή έχουμε μια εξίσωση με περισσότερους του ενός αγνώστους.  

Οφείλω να ομολογήσω ότι η μελέτη ανοίγει ένα παράθυρο για αυτή τη 

συζήτηση, λέγοντας «εάν η Ελλάδα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, ενώ 

παρατηρείται αισθητή απόκλιση από την τροχιά αποκλιμάκωσης του χρέους 

του βασικού σεναρίου, προτείνουμε να διαγράφονται οι καταβολές των τόκων 

προς τους Ευρωπαίους δανειστές, στο βαθμό που αυτό θα μπορούσε να 

διορθώσει τις αποκλίσεις.»  Αν και έμμεσα, οι συγγραφείς αναγνωρίζουν την 

ανάγκη συνιδιοκτησίας στο πρόγραμμα.     

Αναφορές:  

[1] Zolt Darvas, Andre Sapir and Guntram B. Wolf, “The long haul: managing 
exit from financial assistance”, Bruegel Institute, Issue 2014/03, February 2014.  

[2] Paul De Grauwe & Yuemei Ji, “Panic-driven austerity in the Eurozone and its 
implications”, http://www.voxeu.org/article/panic-driven-austerity-eurozone-and-
its-implications, February 2013. 
 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Σαρδελή και για το μάθημα 

πολιτικής οικονομίας  και για τις παρατηρήσεις.  Να δώσουμε τον λόγο στην κ. 

Διαμαντοπούλου 

 

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, θέλω να αναφερθώ σε δυο-τρία σημεία 

Το 2010 υπογράφηκε ένα  μνημόνιο με το πιστόλι στον κρόταφο, αλλά μη 

ξεχνάμε και με τη σύμφωνη γνώμη των πλέον γνωστών και 

αποδεκτών, οικονομικών ινστιτούτων στον κόσμο. Δηλαδή, την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τους μεγαλύτερους 

οικονομολόγους της εποχής. Υπήρξε μελέτη τότε στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου, η περίφημη μελέτη των «Bocconi Boys», η οποία εξηγούσε 

γιατί η μόνη λύση ήταν αυτή και η λιτότητα. 

Από το 2010 μέχρι το 2014, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν 

μελέτες, αναλύσεις, αναφορές, από ινστιτούτα, πανεπιστήμια, ομάδες ειδικών 

και βέβαια έχει αλλάξει και το διεθνές σκηνικό. Το 2014 συζητάμε με 

http://www.voxeu.org/article/panic-driven-austerity-eurozone-and-its-implications
http://www.voxeu.org/article/panic-driven-austerity-eurozone-and-its-implications
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ενδεχόμενο ένα πόλεμο στον βορρά με τρομερές συνέπειες για την οικονομία 

της Ευρώπης και με μια Μεσόγειο που φλέγεται. Δηλαδή, ένα άλλο τοπίο.   

Σε αυτή τη συζήτηση είχαμε ζητήσει ως Δίκτυο να έρθει και ο Πρόεδρος του 

Οργανισμού Διαχείρισης του Χρέους για να μιλήσει επίσημα η ελληνική 

κυβέρνηση και έχουμε ζητήσει και συνεργάτη του κ. Στουρνάρα αν θέλει να 

παρέμβει, για να μιλήσουμε για το θέμα του χρέους. Σήμερα λοιπόν, τα 

δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Από το νούμερο ένα σε αξιοπιστία 

οικονομικό ινστιτούτο στην Ευρώπη, το Ινστιτούτο Bruegel, μέχρι το 

Γραφείο του Προϋπολογισμού της Βουλής, που κανείς δεν μπορεί να πει 

ότι είναι ένα αντιπολιτευτικό όργανο, διατυπώνουν το αδιέξοδο.  

Ποιο είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, πάντοτε πολιτικά;  

Ότι δεν έχουμε ένα δημόσιο διάλογο με διαφάνεια και ειλικρίνεια. 

Αυτά που συζητάμε εδώ, τώρα και κανείς δεν αντιστρατεύεται, από την 

κυβέρνηση παρουσιάζονται με έναν διαφορετικό και ρόδινο τρόπο. 

Είναι πολύ επικίνδυνο πλέον να συνεχίσουμε έτσι, γιατί τον Μάιο θα τελειώσει 

το μνημόνιο, κλείνει η περίοδος αυτού του μνημονίου και μετά θα πάμε να 

υπογράψουμε αυτό που θα μας φέρουν, ξανά «με το πιστόλι στον 

κρόταφο», γιατί δεν θα μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Μόνο που τελείωσε 

πια η ιστορία αυτή. Τέσσερα χρόνια μετά, δεν πείθει κανένα 

Θα μπορούσε κανείς να πει, ότι προτάσεις υπάρχουν, αλλά όπως είπα και πριν 

από τη μια άκρη του εκκρεμούς έως την άλλη, από την πλήρη διαγραφή του 

χρέους μέχρι  την πλήρη εφαρμογή των μνημονίων.   Αυτά όμως δεν είναι πια 

οι λύσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Πρέπει να φτάσουμε σε κάτι 

άλλο. Έπρεπε μετά από δημόσιο  διάλογο να έχουμε ξεκάθαρες  απαντήσεις. 

Ώστε να ξέρει ο ελληνικός λαός, να ξέρουν και τα πολιτικά κόμματα, να 

ξέρουμε και την επόμενη μέρα. Να φτάσουν σε ένα δια ταύτα. 

Δεν είναι όλα υψηλή πολιτική ούτε όλα είναι κρυφή πολιτική 

Θα θυμάστε πριν από έναν-ενάμιση μήνα ότι είχε πέσει με ένταση η πρόταση 

του Δ.Ν.Τ. στο τραπέζι για να κουρευτεί το χρέος. Να κουρέψουν οι άλλοι τα 

χρέη τους, με δεδομένο βέβαια ότι το Δ.Ν.Τ. δεν κουρεύει ούτε ένα ευρώ από 
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το δικό του χρέος. Έπεσε λοιπόν αυτό στο τραπέζι και ο Υπουργός 

Οικονομικών, με ειλικρίνεια μας είπε ότι ο Σόιμπλε γύρισε και του είπε, 

«Forget it, Yannis».  

Εδώ λοιπόν μπαίνει και η ιστορία και η ευθύνη της πολιτικής. Ξέρουμε όλοι 

τον ρόλο της Γερμανίας, δεν έχει κανένας ψευδαισθήσεις, είναι η μεγαλύτερη 

χώρα, η ισχυρότερη οικονομικά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αλλά έχουμε 

και ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει στη Γερμανία να αποφασίσει 

τίποτα, αν υπάρχει αρνητική άποψη έστω και από μία χώρα της Ευρωζώνης. 

Θυμίζω ότι όλες οι αποφάσεις παίρνονται ομόφωνα. 

Θεωρώ λοιπόν ότι το ελάχιστο που θα έπρεπε να γίνει είναι να υπάρξει μια 

διπλωματική ομάδα διαπραγμάτευσης για το χρέος της Ελλάδας, στην 

οποία να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων και η οποία να έχει κάνει 

αυτή τη δουλειά που κάνουμε, ας πούμε, εμείς εδώ, με πολύ πιο οργανωμένο 

και ουσιαστικό τρόπο, να καταλήξει σε τρία σενάρια, και η ομάδα αυτή να 

τα συζητήσει με κάθε χώρα της Ευρώπης χωριστά. 

Είναι άλλα τα συμφέροντα και άλλη η πραγματικότητα της Φινλανδίας και 

άλλη της Ιταλίας. Πραγματικά οι Γερμανοί έχουν δώσει ένα τεράστιο ποσό, 

έχουν εγγυηθεί ένα τεράστιο ποσό του χρέους μας. Να θυμίσω όμως ότι ένα 

εξίσου τεράστιο ποσό, το 60% των Γερμανών, έχει εγγυηθεί η Ιταλία, παρότι 

αυτή κινδυνεύει με χρεοκοπία. Το ίδιο έχει κάνει και το Βέλγιο, και η 

Πορτογαλία, η οποία είναι αυτή τη στιγμή χώρα η οποία δοκιμάζεται. Έχουν 

πληρώσει για την Ελλάδα. 

Άρα, η κάθε χώρα τα δικά της συμφέροντα. Όταν μιλάμε για αλληλεγγύη, 

φαντάζομαι ότι στην πολιτική οικονομία και στην πολιτική, ξέρουμε ότι δεν 

υπάρχει η αλληλεγγύη με τη χριστιανική έννοια ανάμεσα στις χώρες. Οι χώρες 

υποστηρίζουν τα συμφέροντα των λαών τους. Όταν λοιπόν δούμε ποια 

είναι τα κοινά μας συμφέροντα, τότε η διαπραγμάτευση μπορεί να πάρει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Δεν γίνεται τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα, η διατύπωση από 

πλευράς της κυβέρνησης είναι ότι το Πρόγραμμα βγαίνει, ότι θα βγούμε στις 

αγορές. Ακούσαμε πολύ καλά και από τους τρεις στο τραπέζι τι σημαίνει να 
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βγούμε στις αγορές. Και ποιος θα πάρει την ευθύνη να πάρουμε έστω 

και 3 δισ. με επιτόκιο τρεις φορές μεγαλύτερο από αυτό που θα 

μπορούσαμε να πάρουμε αν δεν βγαίναμε; Ποιος τα πληρώνει αυτά τα λεφτά; 

Επομένως, αυτή η δημόσια συζήτηση και δεν γίνεται και δεν υπάρχει ένα «δια 

ταύτα». Εγώ λοιπόν θεωρώ και θέτω στη δημόσια συζήτηση, ότι ο ρόλος 

αυτού του Workshop  - ως επιστέγασμα δουλειάς ενός χρόνου - θα είναι 

να κατατεθεί ένα τέτοιο σχέδιο. Πάνω σε αυτό θα μπορούσε να 

λειτουργήσει μια διαπραγματευτική ομάδα, η οποία αφού μιλήσει και με τις 17 

χώρες, να καταλήξει και υποβάλει στο Συμβούλιο του Μαΐου ή του 

Ιουνίου μία πρόταση της χώρας μας που λαμβάνει υπόψη και τα 

συμφέροντα των άλλων και την πραγματικότητα των άλλων. Η Φινλανδία 

έχει ένα άλλο θεσμικό πλαίσιο. Θέλει εγγυήσεις για να δώσει έστω και ένα 

ευρώ. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, το θεωρούμε σωστό ή λάθος, αυτή είναι η 

πραγματικότητα της Φινλανδίας. Ας μιλήσουμε με τη Φινλανδία, ας μιλήσουμε 

με όλες τις χώρες, πριν φτάσουμε να διαπραγματευόμαστε στο τραπέζι 

του Συμβουλίου της Ευρώπης μόνο με τη Γερμανία και έχοντας κάνει 

η Γερμανία την προεργασία, αντί να την κάνουμε εμείς. 

Θεωρώ ότι αυτό δεν έγινε, ούτε καν σε επίπεδο άτυπο. Θεωρώ αντίθετα 

ότι έπρεπε να γίνει επίσημη αυτή η ομάδα και σε αυτή την ομάδα τα κόμματα 

ας έχουν πια την ευθύνη να καταθέσουν το δικό τους σενάριο. Κι ας έχει η 

διαπραγματευτική ομάδα τρία σενάρια. Κι ας έρθουν τα κόμματα να πουν ότι 

δεν δέχονται να συμμετέχουν σε μια τέτοια ομάδα.  

Δηλαδή, ας έρθει η αξιωματική αντιπολίτευση να πει ότι εγώ δεν δέχομαι να 

διαπραγματευτώ και ας το αιτιολογήσει απέναντι στον ελληνικό λαό, όπως και 

τα μικρά κόμματα που παρουσιάζονται σήμερα. Έχουμε αυτόν τον 

πλουραλισμό πια των πολλών κομμάτων, τα οποία όμως πρέπει να πάρουν 

θέση, ενόψει της διαπραγμάτευσης για το χρέος 

   

Ευχαριστώ. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  Ο κύριος Φλωρίδης έχει το λόγο  

Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Καλή σας μέρα και συγχαρητήρια. Εάν, όπως είπε ο κύριος 

Σαρδελής, χρειαζόμαστε ένα καινούργιο συμβόλαιο στα πλαίσια της Ευρώπης 

μεταξύ Βορρά και Νότου τότε, κατά τη γνώμη μου ο Νότος  πρέπει να 

αναλάβει την υποχρέωση του πολιτικού και οικονομικού αποπαρασιτισμού του 

και ο Βορράς να δει πώς θα βοηθήσει οικονομικά. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι 

αυτές είναι δύο διαδικασίες οι οποίες πρέπει να κινούνται παράλληλα.  

Δίνουμε έμφαση στην έννοια της ανάπτυξης, αλλά νομίζω η εγχώρια 

συζήτηση αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη ως «Δώστε μας λεφτά. Θέλουμε 

φράγκα». Αυτό, κάποιοι το ονομάζουν και με όρους ιστορικούς, ένα νέο 

Σχέδιο Μάρσαλ. Εάν εννοούν πράγματι ένα νέο Σχέδιο Μάρσαλ όπως το παλιό, 

όπου θα το φάνε 100-200 μεγαλοκλέφτες στην Ελλάδα, τέτοιο πρόγραμμα να 

μας λείπει, προφανώς. 

Να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι η έννοια του πολιτικού και οικονομικού 

αποπαρασιτισμού του νότου και ειδικά για την πατρίδα μας είναι κρίσιμη όταν 

της δώσουμε περιεχόμενο τέτοιο ώστε να είναι σίγουροι και οι άλλοι που θα 

βάλουν τα λεφτά ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε να οργανώσουν την 

παραγωγική συγκρότηση της χώρας, όχι την ανάπτυξη γενικώς. Εμείς 

χρειαζόμαστε παραγωγική συγκρότηση, ούτε καν ανασυγκρότηση. 

Συγκρότηση. 

Αν λοιπόν συνεχίσουμε να έχουμε θεσμούς που οδηγούν τα λεφτά σε έναν 

τρύπιο κουβά, είναι προφανές ότι με την εμπειρία που έχουν οι έξω, δεν 

πρόκειται να μας δώσουν ούτε ευρώ και καλά θα κάνουν. Εάν οργανώσουμε 

τη συγκρότησή μας ως κράτος, δηλαδή εκτός από χώρα να γίνουμε και κράτος 

και αυτό προϋποθέτει θεσμική λειτουργία τέτοια που δίνει τη βεβαιότητα 

στους χρηματοδότες ότι τα χρήματα πάνε στην παραγωγική συγκρότηση της 

χώρας, τότε βεβαίως μπορούμε να πάμε στο νέο ευρωπαϊκό συμβόλαιο για το 

οποίο μιλάμε. 

Άρα, μια πρόταση που έχω είναι ότι η έννοια της ανάπτυξης στην εγχώρια 

συζήτηση θα ήταν πιο χρήσιμο να αντικατασταθεί με την έννοια της 

παραγωγικής συγκρότησης. Ανάπτυξη είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, 

δηλαδή ρυθμούς υψηλούς, αλλά ξέρουμε πολύ καλά πού κατά βάση 

στηρίζονταν αυτοί. Στηρίζονταν κυρίως  στην κατανάλωση, η οποία 
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προερχόταν κατά βάση από δανεικά. Εμείς όμως έχουμε ανάγκη παραγωγικής 

οργάνωσης. Αυτή προϋποθέτει η χώρα να θεσμισθεί διαφορετικά και η 

θέσμισή  της η διαφορετική προϋποθέτει άλλη λειτουργία της διοίκησης, άλλη 

λειτουργία της δικαιοσύνης, ένα σταθερό φορολογικό σύστημα και όλα αυτά 

τα οποία άλλες χώρες τα έχουν εδώ πολλά χρόνια. 

Έχω την αίσθηση ότι πίσω από τις παλιές έννοιες επιχειρούμε να καλύψουμε 

για μία ακόμα φορά έντεχνα τις μόνιμες δομικές μας αδυναμίες. Η κρίσιμη 

επιλογή είναι πώς θα φύγουμε από το μοντέλο του παρασιτικού καπιταλισμού 

για να περάσουμε σε έναν παραγωγικό καπιταλισμό στην Ελλάδα. Αυτό 

προϋποθέτει δύο πράγματα. Κράτος και θέσμισή του με τέτοιο τρόπο που να 

οδηγεί στην παραγωγή. Τα υπόλοιπα δεν αφορούν τους εισηγητές οι οποίοι τα 

έθεσαν εξαιρετικά, αφορούν μια συζήτηση η οποία συνεχίζει να παραπλανά, 

συνεχίζει να γίνεται με τους παλιούς όρους που κρύβουν πάρα πολλά από 

πίσω τους, και που ο καθηγητής Ψαλιδόπουλος περιγράφει έξοχα στο 

τελευταίο του βιβλίο, «Επιτηρητές σε απόγνωση». 

 

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  Έχουμε μερικά λεπτά ακόμη  για ερωτήσεις. Ο καθηγητής 

κ. Γρυσπολάκης 

Ι.ΓΡΥΣΠΟΛΑΚΗΣ: Τονίσατε όλοι οι ομιλητές το θέμα της ανάπτυξης ως 

μονόδρομου βασικά. Όλοι γνωρίζουμε και η κ. Διαμαντοπούλου μίλησε για 

το θέμα της εθνικής ομοψυχίας στο θέμα των προτάσεων και της 

διαπραγμάτευσης. Θέλω να παραθέσω το ακόλουθο.  

Πριν από δύο εβδομάδες ακριβώς, έγινε  μια τριήμερη συνάντηση του 

Ινστιτούτου Έγκμπερτ Έρχαρτ στο Βερολίνο. Συμμετείχε ένας πολύ φίλος ο 

οποίος είναι και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Δεκαετίες στη Γερμανία, γι’ αυτό και τον κάλεσαν. Συμμετείχαν πολλοί 

βιομήχανοι, επενδυτές, γιατί ήθελαν να δουν προς τα πού μπορεί να πάει η 

Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, όσον αφορά στις επενδύσεις. 

Έθεσε λοιπόν το εξής ερώτημα. Γιατί δεν έρχεστε να επενδύσετε στην 

Ελλάδα, να αγοράσετε κάποιες επιχειρήσεις, να επενδύσετε ουσιαστικά, τη 

στιγμή που η Ελλάδα το θέλει; Η απάντηση ξέρετε ποια ήταν; Στην 
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Πορτογαλία, το 2013, οι επενδύσεις ανήλθαν σε 12 δισ., τη στιγμή που 

στην Ελλάδα ανήλθαν μόνο σε 1,2 ή 1,1 δισ. Και ο λόγος είναι ο εξής.  

Στην Πορτογαλία υπάρχει μια ομοφωνία, μια κοινή αντιμετώπιση 

συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, ενώ εσείς έχετε έναν ΣΥΡΙΖΑ, μια 

αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία λέει ότι ό,τι και να επενδύσουμε θα μας τα 

πάρει όταν γίνει αυτή κυβέρνηση. 

Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε όλοι το πρόβλημα και πρέπει να το λέμε, να το 

επισημαίνουμε και να μην τρέφουμε φρούδες ελπίδες οι οποίες δεν πρόκειται 

να γίνουν ποτέ πραγματικότητα. Νομίζω η πραγματικότητα είναι αυτή. Δεν 

υπάρχει περίπτωση, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, να υπάρξει μια ομοφωνία 

στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Το πώς θα λυθεί το πρόβλημα; Αυτό είναι θέμα των 

πολιτικών. Ευχαριστώ. 

κ.ΜΑΝΤΑΣ: Με κάποια απογοήτευση άκουσα να μιλάτε για ανάπτυξη, όταν 

στην πραγματικότητα εννοείτε μεγέθυνση. Αν δείτε τις νέες επιχειρήσεις, 

έτρεξε πρόσφατα ένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Από το Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης κάποιος μας ενημέρωσε και από τον ΟΑΕΔ ότι οι περισσότερες 

αιτήσεις για  χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων που έγιναν ήταν για 

σουβλατζίδικα, για μπλουζάκια, για κούπες και τέτοια πράγματα. 

Έχουμε μια χώρα η οποία έχει πολύ συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα και 

δεν υπάρχει μια προοπτική για το μέλλον για νέα πράγματα, έχουμε λίγη 

χρήση του ίντερνετ και νομίζω ότι για να μιλήσουμε στην πραγματικότητα για 

το χρέος και το πώς αυτό θα γίνει βιώσιμο, πρέπει να δούμε πώς στην 

πραγματικότητα θα δημιουργήσουμε εξαγωγικές επιχειρήσεις. Και 

νομίζω αυτή η σύγχυση μεταξύ ανάπτυξης και μεγέθυνσης πρέπει να 

ξεκαθαρίσει. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε. 

κ.ΜΠΑΚΑΚΗΣ: Δύο σημεία. Πρώτον, για την ανάπτυξη νομίζω πρέπει να 

υπάρχει και χρηματοδότηση. Αν αυτή προέρχεται από το εσωτερικό, τίθεται 
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ένα μεγάλο θέμα πού θα βρεθεί, αυτή τη στιγμή που όλη τη ρευστότητα την 

εισπράττει το Δημόσιο με είσπραξη φόρων, κλπ. 

Αν έρθει από το εξωτερικό και προφανώς αυτό εννοούσε ο κ.Σαρδελής όταν 

έλεγε για τη συνιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί αυτό να γίνει με 

το ισχύον θεσμικό καθεστώς; Δηλαδή, χρειάζεται  ένα ειδικό πρόγραμμα 

για την Ελλάδα από τώρα έως το 2030 για τη δικιά μας ανάπτυξη , να 

σκεφτούμε κάποιες αλλαγές στο γενικό θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. και 

πάνω σε αυτές να βασιστούμε κι εμείς. Δηλαδή, θα επιχειρηματολογήσουμε 

για την Ελλάδα σαν ειδική περίπτωση ή ότι σαν Ευρωπαίοι χρειαζόμαστε μια 

Ευρώπη πιο προσανατολισμένη στην ανάπτυξη; 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Να συνεχίσω λίγο, με μια ερώτηση για τον κ. Darvas. 

Αναρωτιέμαι εάν έχει υπάρξει αντίδραση ή feedback ή σχεδιασμός, off the 

record όσο γίνεται, από τους κύκλους ή από την Ευρώπη στη μελέτη, ειδικά 

για το σενάριο για την Ελλάδα, από αυτούς τους επιτηρητές που σχεδόν τους 

έχουμε βγάλει στην απόγνωση. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να απαντήσει ο κύριος Darvas. 

Z. DARVAS: Να απαντήσω και άλλες ερωτήσεις που ετέθησαν;  

Όσον αφορά το feedback που με ρωτήσατε. Τα καλά νέα του Διευθυντή 

μου, που είναι Γερμανός, είναι ότι δεν έχει γίνει κάποιο επίσημο σχόλιο 

σε περιοδικά ή σε άλλο μέσο στη Γερμανία.  

Όσον αφορά τις υπόλοιπες ερωτήσεις,  για  το πόσο σημαντική είναι η 

ανάπτυξη, βεβαίως συμφωνώ. Για την πραγματικότητα της ελληνικής 

οικονομίας, πριν έρθω εδώ, εξέτασα τις πολλές και πολυσέλιδες  εκθέσεις του 

ΟΟΣΑ, οι οποίες εξετάζουν σε βάθος το ρυθμιστικό πλαίσιο για διάφορους 

τομείς στην Ελλάδα. Ο ΟΟΣΑ λοιπόν βρήκε ότι ένας πολύ μεγάλος 

περιορισμός για την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα είναι 

ακριβώς αυτές οι ρυθμίσεις, το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να αλλάξει 

γιατί πολλές φορές έχει αρνητικά αποτελέσματα. 

Όσο για ένα νέο Σχέδιο Μάρσαλ και το που πηγαίνουν τα χρήματα….. π.χ. η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ειδήμονες, οι οποίοι επισκέπτονται 
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τη χώρα, επισκέπτονται τις εταιρείες στις οποίες θέλουν να επενδύσουν, 

στη συνέχεια μιλούν με την κυβέρνηση, γεγονός που αφήνει περιθώριο σε 

διαφθορά. Άρα συμφωνώ ότι πράγματι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι 

πόροι φτάνουν στους σωστούς ανθρώπους και στα σωστά σημεία και 

στα σωστά άτομα. Αν καταφέρουμε να διασφαλίσουμε αυτό, τότε πιστεύω 

ότι και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα προβεί σε σημαντικές 

επενδύσεις, με γενικότερα οφέλη για την Ελλάδα. 

Όσον αφορά την κακοδιαχείριση των χρημάτων, θα ήθελα να σας 

καθησυχάσω ότι δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά 

πάρα πολλές χώρες, και είμαι σίγουρος ότι βήματα μπορούν να γίνουν για τη 

διόρθωση αυτής της κατάστασης. Επίσης, υπάρχουν  και άλλες χώρες οι 

οποίες έχουν υψηλό βαθμό ανεργίας και έχουν χάσει και πολύ υψηλό ποσοστό 

από την παραγωγή τους αλλά και από το πλεόνασμά τους, οπότε πιστεύω ότι 

υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να ισχύσουν σε 

πολλές χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε τομείς που έχουν πληγεί από αυτή 

την κρίση. Άρα, βάσει αυτών κριτηρίων θα μπορούσε να αναδειχθεί ένα 

πρόγραμμα που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες και όχι 

μόνο στην Ελλάδα. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να δώσουμε τον λόγο στον κ. Κοντογιαννόπουλο, για το 

σχόλιό του. 

Β.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις 

και από τους τρεις ομιλητές και από την κ. Διαμαντοπούλου για τα σενάρια για 

το δημόσιο χρέος που είναι ο βρόχος που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου 

γύρω από τον λαιμό μας που ή θα μας πνίξει ή θα τον πνίξουμε.  

Από όλους τους ομιλητές τονίσθηκε ότι Λυδία λίθος είναι η ανάπτυξη. Και 

ανάπτυξη ίσον επενδύσεις. Και ανέφερε ο καθηγητής κ. Γρυσπολάκης το 

παράδειγμα της Πορτογαλίας και της Ελλάδας, 12,5 δισ. Επενδύσεις η 

Πορτογαλία και  1,5 στην Ελλάδα. 

Θα μου επιτρέψετε να σας προσγειώσω στην ελληνική πραγματικότητα. Θα 

σας περιγράψω με δυο λόγια την οδύσσεια  ενός Έλληνα επενδυτή, που 

συμβαίνει να γνωρίζω. Πριν μερικά χρόνια αφιέρωσε τη ζωή του και την 
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περιουσία του να δημιουργήσει μια μαρίνα στη Λέρο, αυτή που αναδείχθηκε 

στην καλύτερη μαρίνα του Αιγαίου. Το 2006, έπρεπε να αναθεωρηθεί η 

περιβαλλοντική του μελέτη. Την υπέβαλε κανονικά και χωρίς προβλήματα. Η 

αναθεώρηση εγκρίθηκε έπειτα από πέντε χρόνια, το 2011, διότι ενδιάμεσα 

άλλαζαν οι αρμοδιότητες των φορέων και κάθε φορέας έπειτα από κανένα 

χρόνο του απαντούσε ότι δεν είναι πλέον αρμόδιος. 

Απευθύνθηκα προσωπικά στον τότε Πρωθυπουργό και σε πέντε συναρμόδιους 

υπουργούς. Έλαβα την απάντηση από ένα Υπουργό ότι «εκφεύγει της 

αρμοδιότητάς του». Υπεγράφη τελικά η αναθεώρηση. Αλλά λόγω της κρίσης 

είχαν σταματήσει οι επιδοτήσεις. Αναγκάστηκε να καλύψει το χρηματοδοτικό 

κενό με δάνειο, για το οποίο πληρώνει 1.200 ευρώ την ημέρα. Ας σημειωθεί 

ότι αυτή η επένδυση είναι ο μοναδικός οικονομικός πνεύμονας της Λέρου. 

Τον Ιούνιο του ’13, υπέβαλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης το αίτημα να ορισθεί η 

τριμελής επιτροπή για να ελέγξει την ολοκλήρωση της επένδυσης. Έπειτα από 

πέντε-έξι μήνες, του απάντησαν «να μην αγχώνεται», διότι έχει προθεσμία 

μέχρι το τέλος του ’14. Απευθύνθηκα και πάλι στους συναρμόδιους υπουργούς 

και στον Πρωθυπουργό. Καμία απάντηση. 

Προχθές, δημοσιεύθηκε στην εφ. ΝΕΑ το περιστατικό αυτό. Και βέβαια, ο 

αρμόδιος Υφυπουργός κάλεσε αμέσως τον επενδυτή για να του πεί ότι δεν 

μπορούσε να υπογράψει την απόφαση γιατί θα εθεωρείτο ότι υπέκυψε 

σε…πιέσεις αύριο. Έτσι λειτουργεί το Δημόσιο, έτσι λειτουργεί η 

κυβέρνηση και πρέπει να καταλάβουμε ότι το βαθύτερο πρόβλημά μας είναι 

πολιτικό. Και πιο επείγουσα από την ανακεφαλαιοποίηση των 

τραπεζών είναι η ανακεφαλαιοποίηση του πολιτικού συστήματος και 

φυσικά η αναδιοργάνωση του κράτους. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν εργαζόσαστε στην τηλεόραση, 

έχετε κάνει την κατάλληλη «γέφυρα» για την επόμενη ενότητα. Οπότε, εγώ 

προτείνω να σταματήσουμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους 

ομιλητές. 
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2η Ενότητα 

« Η θεσμική αναγέννηση  -   Το πολιτικό σύστημα, το 

φορολογικό σύστημα, η δημόσια διοίκηση, το ασφαλιστικό 

σύστημα, η αυτοδιοίκηση» 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:  Αννα Διαμαντοπούλου,  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Κάνοντας μια σύνδεση ανάμεσα στο πρώτο και αυτό το 

τραπέζι, βλέπουμε ότι οτιδήποτε και αν συζητάμε στο τέλος καταλήγουμε στο 

θέμα της ανάπτυξης και των προβλημάτων που έχει η ανάπτυξη λόγω της 

λειτουργίας του ελληνικού κράτους. 

Το περίφημο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης για το οποίο όλοι μιλούμε, αλλά 

ο καθένας εννοεί διαφορετικό πράγμα, για να μπορέσει να υπάρξει για πρώτη 

φορά σε αυτή την κρίση, γιατί είναι μια ιστορία την οποία επαναλαμβάνουμε 

τα τελευταία 200 χρόνια χωρίς ποτέ να μπορέσουμε να το πετύχουμε, θα 

πρέπει να συμφωνήσουμε και να καταλήξουμε στο ότι, εάν δεν υπάρχουν 

συναινέσεις για ένα ελληνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και όχι 

επιμέρους εθνικά σχέδια τα οποία έχουνε το πρόσημο ή τις ιδέες 

διαφορετικών κομματικών ή επιστημονικών οργανισμών, τότε είναι 

σαν να μην έχουμε εθνικό σχέδιο. 

Αυτό το τραπέζι είναι ίσως το πιο ουσιαστικό και το πιο δύσκολο. Θα 

μπορούσαμε να έχουμε ένα τραπέζι  π.χ. για το φορολογικό σύστημα με  

πέντε ομιλητές και να μιλάμε επί τρεις ώρες. Το αντίστοιχο για τη δικαιοσύνη 

ή για τη δημόσια διοίκηση. 

Από τους ομιλητές μας, δεν ζητήθηκε να εξαντλήσουν το θέμα τους, αλλά να 

αναφερθούν στα 5 - 6 βασικά σημεία στα οποία θα έπρεπε να επικεντρωθούμε 

και να υπάρξει συναίνεση από το πολιτικό σύστημα, που θα αφορά μια 

συνολική μεταρρύθμιση και τις βασικές αλλαγές στον χώρο της λειτουργίας 

του ελληνικού κράτους  
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Δηλαδή, μπορούμε στο φορολογικό σύστημα, στη δικαιοσύνη, στη δημόσια 

διοίκηση να συμφωνήσουμε, να έχουμε έναν εθνικό καμβά που να πούμε ότι 

αυτά τα πέντε πράγματα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε και μετά η κάθε 

κυβέρνηση με την πλειοψηφία και με τις δεσμεύσεις  που θα έχει απέναντι 

στον ελληνικό λαό να κάνει και τα υπόλοιπα;  

Φαντάζομαι ότι στην σκέψη καθενός είναι : Δεν χρειάζονται  βασικές αλλαγές 

στην  εκπαίδευση, στο περιβάλλον; στην ενέργεια; Στον  ίδιο τον πολιτισμό, 

τον τουρισμό; Βεβαίως. Όμως επιλέξαμε να ξεκινήσουμε την αναζήτηση 

συναινέσεων σε πολιτικές που αφορούν  στην λειτουργία του κεντρικού 

κράτους, που χωρίς αυτές καμία δεν μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά.  

Είναι εφικτό στην Ελλάδα; Η ιστορία μας δίνει μια πολύ εύκολη απάντηση. 

Όχι δεν είναι εφικτό! Αλλά εμείς όλοι, ο καθένας από αυτό που κάνει, είτε 

είναι στην πολιτική, στην επιστήμη, στη δουλειά, είτε είναι στην κοινωνία των 

πολιτών, έχουμε μία ευθύνη όσο ποτέ, τώρα με τους ενάμιση εκατ. 

ανέργους, την φτώχια και την απελπισία. 

Υπενθυμίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίον έγινε το εκπαιδευτικό 

σύστημα της Φινλανδίας που θεωρείται νούμερο 1 στον κόσμο για πάρα 

πολλά χρόνια. Εκεί συμφώνησαν να μην γίνεται καμία αλλαγή εάν δεν 

υπάρχει το 75% της πλειοψηφίας της Βουλής, υπάρχει η περίφημη 

συμφωνία που κάνανε μεταξύ τους τα κόμματα στην Ισπανία για το 

ασφαλιστικό σύστημα το ’84, όπου αριστεροί, σοσιαλιστές, δεξιοί 

συμφωνήσαν όλοι στις βάσεις των αλλαγών του ασφαλιστικού 

συστήματος και σε πολλές άλλες χώρες που έχουμε τα αντίστοιχα 

παραδείγματα. 

Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν και την αλλαγή του πολιτικού 

συστήματος. Από τη δημόσια συζήτηση προκύπτει ότι στην αλλαγή αυτή, 

υπάρχει η μεγαλύτερη συναίνεση. Απλώς, ως είθισται, δεν έχει οργανωθεί και 

δεν έχει μπει σε ένα τραπέζι. 

Το πολιτικό σύστημα και η συζήτηση δεν είναι εάν θα κάνουμε τους 

βουλευτές από 300 σε 200 ή αν θα είναι 8 χρόνια ή 12 χρόνια ο 
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Πρωθυπουργός. Υπάρχουν τα πολύ ουσιαστικά ζητήματα στα οποία πάλι 

πρέπει να υπάρξει η συναίνεση.  

Στην Ελλάδα υπάρχει μία εξουσία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ουσιαστικά 

δεν έχει εξουσίες. Και αυτό το πρωθυπουργοκεντρικό μοντέλο έχει 

μεταφερθεί στα κόμματα τα οποία είναι απολύτως προσωποκεντρικά. 

Έχει μεταφερθεί στα Υπουργεία, τα οποία είναι απολύτως 

υπουργοκεντρικά.  

Η ισορροπία  πια των εξουσιών, Εκτελεστικής - Νομοθετικής, η σχέση 

Κυβέρνησης και Προέδρου της Δημοκρατίας, η σχέση Κυβέρνησης και 

Κοινοβουλίου, η λειτουργία του Κοινοβουλίου, η χρηματοδότηση των 

κομμάτων, το πότε γίνονται εκλογές  και το πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα του 

μαύρου χρήματος και της διαπλοκής, του πελατειακού κράτους και της 

ανατροπής του εκλογικού νόμου σε μια νύκτα, είναι βασικά θέματα για την 

συνταγματική αναθεώρηση..  

Η μήτρα όλων είναι το πολιτικό σύστημα και καθοριστική για την 

αλλαγή του η συνταγματική αναθεώρηση. Δεν αλλάζει απλά με όμορφα 

πρόσωπα ή αφόρετα πρόσωπα το πολιτικό σύστημα. Αλλάζει με 

πραγματικές ουσιαστικές προτάσεις και ανθρώπους οι οποίοι είναι 

αποφασισμένοι να τις παλέψουν και με γνώση αλλά και με θυσίες. 

Ας ξεκινήσουμε με την εισήγηση του κ. Κορομηλά. 

 

Γ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ: Θα ξεκινήσω ελαφρώς αντισυμβατικά επειδή αν πρέπει να 

ψάξουμε να βρούμε κάποια πράγματα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τις αιτίες 

που δημιούργησαν όλα αυτά τα προβλήματα, όσο το δυνατόν πιο 

επιγραμματικά για να πάμε στα θέματα που κατ’ εμέ έχουν την ουσία. Και 

αυτά είναι, πώς θα ξεκινήσουμε κάποια στιγμή να νομοθετούμε σ’ αυτή την 

χώρα και να εφαρμόζουμε αυτά που νομοθετούμε, ειδικά σε ό,τι αφορά το 

φορολογικό σύστημα, γιατί δυστυχώς ούτε το ένα ξέρουμε, ούτε το άλλο 

πράττουμε. 
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Ξεκινάω για να το συνδέσω με το πολιτικό σύστημα, εγώ θα έλεγα 

περισσότερο με το πολιτικό προσωπικό. Θα το συνδέσω εκεί διότι όταν 

ήμασταν (ως κόμματα) στην αντιπολίτευση, ό,τι να βρούμε πάνω στο 

φορολογικό κομμάτι, όσο σωστό και να είναι, το καταγγέλλουμε συνήθως ως 

ανάλγητο, κοινωνικά άδικο, αντιαναπτυξιακό, μέχρι να φτάσει η στιγμή που 

θα βγούμε στην κυβέρνηση, οπότε παίρνουμε το ίδιο το φορολογικό σύστημα 

και ξαφνικά ως δια μαγείας με πέντε πασαλείμματα το μεταμορφώνουμε σε 

κοινωνικά δίκαιο και αναπτυξιακό, σε ένα φορολογικό σύστημα που θα 

οδηγήσει αυτή τη χώρα και θα της ανοίξει άλλους δρόμους.    

Αυτή είναι η πραγματικότητα γιατί έτσι έχει ξεκινήσει όλο το πρόβλημα. Δεν 

έχουμε δεχθεί ποτέ κάτι που φτιάχνει ο αντίπαλός μας πολιτικά, που 

μπορεί να είναι σωστό, να το δεχθούμε και να δουλέψουμε πάνω στο 

συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί; Γιατί το έφτιαξε ο άλλος και δεν το 

έφτιαξα εγώ.  

Μέχρι σήμερα έχουμε σ’ αυτή τη χώρα, ένα φορολογικό σύστημα το 

οποίο είχε στηριχθεί στην εξυπηρέτηση αιτημάτων συντεχνιών. Αυτό 

ήτανε το φορολογικό σύστημα. Τίποτα παραπάνω. Αν θα πάρουμε τον 

απερχόμενο, γιατί αποτελεί πλέον παρελθόν από 1η Ιανουαρίου 2014, Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος, ίσως ο βασικότερος Κώδικας στη δεδομένη χρονική 

στιγμή και μελετήσουμε μία-μία τις διατάξεις θα δούμε ότι σε πολλά σημεία 

κάποιες είχαν μπει, είχαν παρεισφρήσει μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουμε 

συγκεκριμένα συντεχνιακά προβλήματα, χωρίς κάποιο άμεσο αποτέλεσμα. 

Αποτέλεσμα είχε μόνο γι’ αυτούς οι οποίοι εξυπηρετούνταν απ’ αυτόν.  

Να σας πω ένα κλασικό παράδειγμα; Μέχρι την υποβολή της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος, αν δεν είχε πληρωθεί το τέλος υπέρ δήμων και 

κοινοτήτων, όλες οι δαπάνες διαφήμισης απορρίπτονται από τον ΕΛΑΤ. 

Έπρεπε το φορολογικό σύστημα να το κάνει αυτό; Όταν δεν είχαμε δώσει 

εργαλεία για να αναπτυχθεί έλεγχος, στους ίδιους τους Οργανισμούς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να διεκδικήσουν αυτά τα έσοδά τους με άλλο 

τρόπο; Έπρεπε να βάλουμε το φορολογικό σύστημα μπροστά. 
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Να μην συζητήσω για άλλα θέματα γιατί ξέρω ότι κουράζουν. Ειδικά όταν 

ακούμε φορολογικά δεν κουραζόμαστε μόνο, μάλλον τρέμουμε μπροστά σ’ 

αυτά που μας περιμένουν. Γιατί;  

Φτάσαμε να συζητάμε για φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Σε όλη μου την 

καριέρα έχω μετρήσει 47 φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Ξέρετε τι 

σημαίνει αυτό; 47 από τα εκατοντάδες νομοσχέδια φορολογικού 

περιεχομένου, έχουν βαπτιστεί μέχρι τώρα φορολογική μεταρρύθμιση. 

Στην ουσία όμως κανένας δεν έκανε φορολογική μεταρρύθμιση σ’ 

αυτή εδώ τη χώρα. Και δεν έκανε γιατί είχε από πίσω όλα αυτά τα οποία 

ανέφερα προηγουμένως. Να φτιάξουμε τσάτρα πάτρα διατάξεις μόνο και 

μόνο για να εξυπηρετήσουμε συγκεκριμένα συντεχνιακά 

συμφέροντα, για μια βραχυπρόθεσμη τόνωση των δημόσιων 

οικονομικών και τίποτα παραπάνω. Μακροπρόθεσμα ή μεσομακροπρόθεσμα 

ποτέ δεν είδαμε.  

Σήμερα, έχουμε νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Πανηγυρίζει η 

κυβέρνηση ότι έχει ένα καινούργιο νομοθέτημα και εγώ δημόσια, έχω γράψει 

συνήθως ή έχω πει, ότι έγινε μια καλή αρχή η οποία βλέπω να ακυρώνεται. 

Ξεκινώντας να φτιάξεις ένα καινούργιο φορολογικό σύστημα από την αρχή, θα 

έπρεπε να δώσεις περισσότερο χρόνο στην ουσία και όχι στον τύπο. 

Αποτέλεσμα; 118 αλλαγές μόνο στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

μέσα σε πέντε μήνες με επόμενο νομοθέτημα, 170 αλλαγές στον 

Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, ίσως το πιο κρίσιμο και πιο 

πρωτοποριακό νομοθέτημα σε αυτή τη χώρα, αλλά να ακυρώνεται μέχρι το 

Δεκέμβρη και έπονται και άλλες.  

Αυτό εμένα μου δείχνει ένα πράγμα: ότι ή δεν ξέρουμε να νομοθετούμε ή 

βιαζόμαστε να δημοσιευθεί ένας Νόμος στο ΦΕΚ που θα λέγεται Κώδικας 

Φορολογίας Εισοδήματος, για να εκταμιευθεί μια επόμενη δόση, γράφουμε 

ό,τι θέλουμε στο γόνατο.  

Πέντε σημεία ζήτησε η κα Διαμαντοπούλου. Εγώ θα ξεκινήσω απ’ το 

βασικότερο απ’ τα πέντε.  
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Το πρώτο: να μάθουμε σ’ αυτή τη χώρα να νομοθετούμε. Όσοι 

αναλαμβάνουν και παίρνουν ένα μολύβι και κάθονται να γράψουν διατάξεις με 

συγχωρείτε δεν ξέρουν. Ξέρετε τι βλέπω ότι είναι ο στόχος; Να αρπάξω 90 

εκατομμύρια γιατί μου χρειάζονται τόσα, να πέσουν στο βαρέλι χωρίς πάτο.  

Ένα μικρό παράδειγμα. Τον τελευταίο χρόνο ακούγονται πάρα πολλά για 

κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, που είναι 

μειωμένος κατά 30%. Στόχος 200 εκατομμύρια, από κύκλους του Υπουργείου 

Οικονομικών. 130 είπε το ΔΝΤ στην έκθεση πέρυσι τον Οκτώβρη.  

Κατέβηκε στα 90 εκατομμύρια και όταν έγινε μία μελέτη από το Ινστιτούτο 

Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών σε συνεργασία με το 12ο 

Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της 

Ελλάδας, ανέδειξε τέτοια διάβρωση της φορολογικής βάσης που θα κατέληγε 

σε  μείον 90, γιατί δεν συνεκτίμησαν αυτοί που έκαναν την πρόταση ότι 

τέτοιου είδους φαινόμενα θα διαβρώσουν σε βαθμό επικίνδυνο τη φορολογική 

βάση. Δηλαδή θα πηγαίναμε σε αντίστροφα αποτελέσματα. 

Πρέπει να μάθουμε λοιπόν να νομοθετούμε, όχι μόνο να γράφουμε 

νομοθετήματα, αλλά και να δώσουμε στους βουλευτές στο ελληνικό 

κοινοβούλιο, όχι μόνο την αιτιολογική έκθεση. Ειδικά σε φορολογικά 

θέματα, άλλα λέει η διάταξη και άλλα αναφέρει η αιτιολογική έκθεση 

που υποτίθεται ότι απλουστεύει τα θέματα ώστε  κάποιος ο οποίος είναι 

στο επάγγελμά μηχανικός, γιατρός ή οτιδήποτε να μπορεί να καταλάβει τι 

θέλει να πει ο φορολογικός ποιητής. Πολλές φορές θεωρώ ότι εξαπατούνται οι 

βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο 

Ένα δεύτερο που χρειάζεται: Πρέπει το κάθε σχέδιο νόμου πέραν μιας 

ορθής εισηγητικής τότε, αιτιολογικής σήμερα εκθέσεως, να 

συνοδεύεται και με τη βασική ερμηνευτική εγκύκλιο ώστε να είναι 

γνωστό πώς σκοπεύει η διοίκηση να εφαρμόσει τις διατάξεις οι οποίες 

ψηφίζονται, γιατί σήμερα άλλα λέει ο νόμος και άλλα λέει η εγκύκλιος. 

Δυστυχώς σ’ αυτή τη χώρα νομοθετούμε δια εγκυκλίων στο φορολογικό 

κομμάτι, γιατί σε άλλα δεν έχω ασχοληθεί τόσο να ψάξω.     
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 Όταν θα μάθουμε λοιπόν να νομοθετούμε τότε να πούμε ότι φτιάχνουμε 

ένα φορολογικό σύστημα, το οποίο θα παραμείνει σταθερό για όσο 

χρόνο αυτό είναι δυνατόν, γιατί πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και το 

παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον εκτός από αυτό στη χώρα μας, και βέβαια 

σε κάθε περίπτωση ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα φορολογεί 

δίκαια και όχι στοχοποιώντας το κέρδος φορολογικά. Ποιες επενδύσεις 

θα γίνουν σε μία χώρα η οποία έχει κατ’ ευφημισμόν φορολογικό σύστημα και 

δεν έχει φορολογικό σύστημα;  

Σταθερότητα; Ναι.  

Φορολόγηση και όχι στοχοποίηση του παραγόμενου κέρδους; Ναι.  

Τήρηση της συνταγματικής επιταγής σε ό,τι αφορά τη φοροδοτική ικανότητα 

που δεν το έχουμε; Εκεί πάει η στοχοποίηση. Σήμερα φορολογούμε ειδικά 

τα φυσικά πρόσωπα, ξεχωριστά ανά κατηγορία εισοδήματος, ενώ δεν 

βλέπουμε το συνολικό εισόδημα. Πλήρης αντίφαση με τη διάταξη του 

Συντάγματος η οποία ορίζει ότι ο κάθε ένας εισφέρει σύμφωνα με την όποια 

ικανότητα και όσο είναι μεγαλύτερο το συνολικό εισόδημα τόσο είναι 

μεγαλύτερη και η ικανότητα η φοροδοτική.  

Σήμερα, τα έχουμε σπάσει στα τρία - τέσσερις πηγές εισοδήματος και έχουμε 

το τρελό, πείτε το όπως θέλετε, το ίδιο εισόδημα στον έναν πολίτη 

προερχόμενο από μία πηγή να υπερφορολογείται έναντι  άλλου το 

οποίο προέρχεται από δύο ή τρεις διαφορετικές πηγές. Είναι στα 

πλαίσια της λεγόμενης φορολογικής μεταρρύθμισης.    

Κάτι το οποίο δεν υπάρχει και πρέπει να υπάρξει και γι’ αυτό επίσης απαιτείται 

συναίνεση, για να το δούμε όλοι μαζί πλέον, είναι ένα  εθνικό φορολογικό 

σύστημα. Πρέπει να βάλουμε τις βάσεις, να υπάρχει κάποια συναίνεση, 

τουλάχιστον στα βασικά. Στον τρόπο νομοθέτησης, στην τήρηση σε 

κάθε περίπτωση των συνταγματικών επιταγών, οι οποίες αυτή τη στιγμή 

εγγράφονται στα παλαιότερα των υποδημάτων όσων νομοθετούν φορολογικά 

και σε ένα ακόμα βασικότερο απ’ όλα: διαφάνεια στη διαχείριση των 

πόρων που εισπράττονται από την φορολογία. 
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Μέχρι σήμερα δεν ξέραμε τι γίνονταν όλοι αυτοί οι πόροι οι οποίοι 

εισπράττονται από τη φορολογία. Σήμερα ξέρουμε. Πάνε στο βαρέλι που 

λέγαμε προηγουμένως χωρίς πάτο. Αλλά αυτοί οι πόροι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και ως εργαλεία. 

Το φορολογικό σύστημα, είναι αν θέλετε το κύριο εργαλείο για 

αναπτυξιακή πολιτική. Ξεχνώντας και παραμερίζοντας τις όποιες διαφορές 

έχουμε σαν άτομα που υπηρετούμε διαφορετικούς χώρους πολιτικά, να να 

δουλέψουμε σε ότι χρειάζεται αυτή η χώρα, την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη 

είναι μονολεκτικό ανέκδοτο σήμερα. 

Το φορολογικό σύστημα θα πρέπει να δομηθεί ευθύς εξαρχής από 

μηδενική βάση, με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, για να μπορέσουμε 

σιγά-σιγά να φύγουμε απ’ αυτή την κρίση την οποία δημιουργήσαμε. Έχει 

παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα στο να μην υπάρχουν πόροι σ’ αυτή εδώ 

τη χώρα. Ας δεσμευθούμε, αν όχι για τα παιδιά μας, αλλά για τα εγγόνια μας 

ότι θα ζήσουνε σε μια χώρα η οποία θα παράγει, θα μπορεί να ζήσει η ίδια 

αλλά και αυτά και να μην τα στρέψουμε να γίνουν όλα μετανάστες.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Κάνω μόνο μία παρατήρηση, το ‘από μηδενική βάση’, είναι 

ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα, αλλά θεωρώ και εγώ ότι στο φορολογικό 

σύστημα εάν δεν μιλήσουμε από μηδενική βάση να το στήσουμε από την 

αρχή είναι αδύνατον να ξεπεράσουμε τις παθογένειες που έχουνε 

δημιουργηθεί στις δεκαετίες που πέρασαν.  

Συνεχίζουμε με τον καθηγητή κ. Τσακυράκη. Έχετε τον λόγο. 

Στ. ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ: Από τις συντεταγμένες εξουσίες η δικαιοσύνη έχει κατά 

τη γνώμη μου το σοβαρότερο θεσμικό πρόβλημα στη λειτουργία της. Η Βουλή 

έστω και με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου κουτσά στραβά λειτουργεί. 

Ψηφίζει Νόμους. Η Εκτελεστική εξουσία μπορεί κανένας να μην συμφωνεί με 

το τι κάνει αλλά μια στοιχειώδη λειτουργία έχει.  

Οι θεσμικές αλλαγές που μπορεί να επιδιώξει κανείς αναφορικά με τη 

νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία είναι διορθωτικές ή 
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προωθητικές με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία τους. 

Αντίθετα η δικαστική εξουσία απλούστατα δεν λειτουργεί. 

Λοιπόν, η κατάσταση έχει ως εξής: τα Δικαστήρια έχουν πνιγεί από εκκρεμείς 

υποθέσεις και βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία εκδίκασής τους. Για να 

εκδικαστεί μια υπόθεση και από τους τρεις βαθμούς της διοικητικής 

δικαιοσύνης για παράδειγμα απαιτούνται πάνω από 15 χρόνια.  

Αν κάποιος προσθέσει σε αυτά και το στάδιο μετά την εκδίκαση, δηλαδή την 

έκδοση της απόφασης και κυρίως την ελληνική πρωτοτυπία, δεν υπάρχει σε 

κανένα άλλο κράτος του κόσμου, της καθαρογραφής, ο χρόνος καθίσταται 

πραγματικά αδιανόητος. Μόνο στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

εκκρεμούν πάνω από 27.975 υποθέσεις που για να εκδικαστούν με το 

ρυθμό που εκδικάζονται σήμερα απαιτούνται γι’ αυτές πάνω από πέντε χρόνια.  

Στα Διοικητικά Εφετεία εκκρεμούνε 60.394 υποθέσεις με μέσο όρο 

εκδίκασης 3,5 χρόνια, ενώ στα Διοικητικά Πρωτοδικεία 376.629 

υποθέσεις με μέσο όρο εκδίκασης τα πέντε χρόνια. Στα Πρωτοδικεία οι 

εκκρεμείς υποθέσεις ήταν 255.000 με μέσο όρο εκδίκασης τρία χρόνια για 

τις πολιτικές και τέσσερα χρόνια για τις ποινικές υποθέσεις.  

Φαντάζομαι, ότι θυμάστε την υπόθεση κατηγορουμένων για τρομοκρατική 

οργάνωση που συμπληρώθηκε το δωδεκάμηνο της προσωρινής κράτησης και 

αφέθηκαν ελεύθεροι με αποτέλεσμα να περάσουν στην παρανομία.  

Υπάρχουν αστικές υποθέσεις σε κατώτερα δικαστήρια Ειρηνοδικεία τα οποία οι 

υποθέσεις προσδιορίζονται μετά το 2020. Το χειρότερο είναι ότι κάθε χρόνο 

διεκπεραιώνονται λιγότερες υποθέσεις από όσες εισάγονται με αποτέλεσμα να 

αυξάνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις μέρα με τη μέρα. 

Το λέω και δεν είναι υπερβολή. Σε λίγο χρόνο, σε λίγο καιρό ο χρόνος 

εκδίκασης των υποθέσεων στην Ελλάδα θα συναγωνίζεται το 

προσδόκιμο χρόνο ζωής των διαδίκων.  

Όπως αντιλαμβάνεστε πρόκειται για αρνησιδικία ευρύτατης κλίμακας 

που ασφαλώς δεν οφείλεται στην οικονομική κρίση. Δεν έγινε τώρα 

όπως καταλαβαίνετε. Στις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και σε ορισμένες που 
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έχουν οικονομικό επίπεδο και ύψος αμοιβών χαμηλότερο από την Ελλάδα, η 

κατάσταση δεν είναι τόσο απελπιστική.  

Υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία που μπορείτε να τα βρείτε  και είναι 

χαρακτηριστικά. Στον αριθμό εκκρεμών διοικητικών υποθέσεων ανά 

100 κατοίκους η Ελλάδα έχει την πρωτιά με πάνω από 3,5 υποθέσεις. 

Εξίσου θλιβερή είναι η τελευταία θέση της Ελλάδας στα συστήματα 

πληροφορικής που αφορούν την υποβολή και διαχείριση δικαστικών 

υποθέσεων, η ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων ξεκίνησε μόλις το 

περασμένο καλοκαίρι και ακόμα δεν περπατάει τόσο καλά. Επίσης στην 

τελευταία θέση της κατάταξης βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά την 

ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ δικαστηρίων και διαδίκων. 

Παρόλα αυτά οι δικαστικές διακοπές διαρκούν ακόμα δυόμισι μήνες. 

Από 1η Ιουλίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου… Εγώ δεν ξέρω άλλη χώρα να 

ισχύει αυτό.  

Νομίζω ότι καμία λογική σκέψη δεν συνηγορεί στο κλείσιμο των δικαστηρίων 

για το ¼ περίπου του έτους όταν μάλιστα έχετε αυτή την κατάσταση 

συσσωρευμένων υποθέσεων.  

Λοιπόν, στο σημείο που έχουμε φτάσει δεν αρκούν κάποιες διορθωτικές 

παρεμβάσεις αλλά χρειάζεται μια πραγματική επανάσταση η οποία θα επιφέρει 

νέο σχεδιασμό στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης και κατά τη γνώμη μου 

πρέπει να επανεξετάσει τα πάντα.  

Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που έχουν ακουστεί και θα μπορούσαν να 

τεθούν άμεσα σε εφαρμογή.  

Αρχικά υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό του 

πλήθους των δικών που ανοίγονται. Τέτοιες είναι αφενός η αύξηση του 

κόστους άσκησης των ενδίκων βοηθημάτων, εντάξει ας είναι φτηνός 

ο πρώτος βαθμός αλλά τα ένδικα μέσα μπορεί να είναι ακριβότερα, 

αφετέρου η υποχρέωση του ηττημένου διαδίκου να πληρώνει τα 

πραγματικά έξοδα της δίκης. 
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Κατά αυτό τον τρόπο ο καθένας θα σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο 

προσφυγής στη δικαιοσύνη ενώ τώρα αυτό γίνεται αλόγιστα και με σχετικά 

λιγότερο κόστος.  

Από την άλλη πλευρά, προς αυτή την κατεύθυνση του περιορισμού των 

υποθέσεων, είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιοριστεί το δημόσιο ή 

τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να προσφεύγουν στα 

δικαστήρια χωρίς λόγο και να απαγορευθεί η αλόγιστη άσκηση 

ενδίκων μέσων από το δημόσιο.  

Κοιτάξτε τι ισχύει μέχρι τώρα. Σήμερα η μη άσκηση ενδίκων μέσων από το 

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους συνεπάγεται καταρχήν πειθαρχικό έλεγχο, ενώ 

κανονικά, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να ισχύει το αντίθετο. Η άσκησή 

τους, η άσκηση ενδίκων μέσων από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στις 

περιπτώσεις όπου αυτά είναι προφανώς αβάσιμα τότε θα έπρεπε να επιφέρει 

πειθαρχικό έλεγχο. 

Λοιπόν έχουμε αυτές τις παρεμβάσεις που είναι να περιορίσουμε τον αριθμό.  

Δεύτερον υπάρχουν παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουνε στο στάδιο μετά την 

εισαγωγή της υπόθεσης στα δικαστήρια. Αυτές πρέπει να αφορούν της 

αρμοδιότητας κάθε δικαστηρίου, υπάρχει ένα θέμα, ένα προς ένα, όλα τα 

δικαστήρια να τα δει κανένας και τη στελέχωσή τους.  

Τα δικαστήριά μας είναι υποστελεχωμένα στο υποστηρικτικό 

προσωπικό: γραμματείς, βοηθούς κτλ. Συνεχώς αυξάνουμε τον 

αριθμό των δικαστών ενώ αγνοούμε την γραμματειακή υποστήριξή 

τους, με αποτέλεσμα η όλη λειτουργία να είναι απογοητευτική.  

Ενώ έχουμε πολλούς δικαστές κατ’ αναλογία του πληθυσμού, νομίζουμε ότι 

είμαστε στην 6η ή 8η θέση στο Συμβούλιο της Ευρώπης, η αποδοτικότητά 

τους είναι προφανώς τραγική με βάση αυτά που ανέφερα. 

Πρέπει να υπάρξει ουσιαστική αξιολόγηση κάθε δικαστή τόσο για την 

ποιότητα των αποφάσεών του όσο και για την αποδοτικότητά του. 

Υπάρχουν και άλλα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση τα οποία είναι απλά 

αλλά κανένας δεν τα συζητά και δεν τα κάνει, όπως είναι π.χ. η επιμήκυνση 
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του ωραρίου της λειτουργίας των δικαστηρίων. Τώρα πάει λένε 3 η ώρα, 

τέλειωσε, κλείνουμε, φύγαμε.  

Η απλοποίηση της εκδίκασης των υποθέσεων. Υπάρχει ένα θέμα, π.χ. 

κατάργηση της ακροαματικής διαδικασίας σε πολλές υποθέσεις ή με τον 

ορισμό χρονικών ορίων στην ακροαματική διαδικασία. Λοιπόν αυτές είναι οι 

παρεμβάσεις, όταν η υπόθεση εισαχθεί.  

Και τέλος υπάρχουν και παρεμβάσεις μετά το πέρας, αν θέλετε, της 

δικαστικής απόφασης και αυτές αφορούν κυρίως τη διοίκηση και όχι τα 

δικαστήρια. 

Εννοώ, ιδίως την υποχρέωση που υπάρχει και το ίδιο από το Σύνταγμα 

να εφαρμόζονται οι αποφάσεις των δικαστηρίων, ιδιαίτερα των 

ανωτάτων δικαστηρίων, διότι δεν εφαρμόζονται και αναγκάζεται ο 

πολίτης να ξαναπάει στα δικαστήρια για να εφαρμοστούν και να 

ανοίξουμε νέες δίκες γύρω απ’ αυτό το θέμα με ένα κύκλο που πραγματικά ας 

πούμε καταντάει το όλο θέμα να μην μπορεί κανένας να το αντιμετωπίσει. 

Θα ήθελα να τελειώσω βάζοντας ένα γενικότερο πρόβλημα. Υπάρχει ένα 

γενικότερο θεσμικό πρόβλημα με τη δικαστική εξουσία στη χώρα μας, η οποία 

έχει αναπτύξει κατά τη γνώμη μου έναν χωρίς αρχές ακτιβισμό, που θέτει 

σοβαρά ζητήματα στη διάρθρωση της δημοκρατικής εξουσίας. 

Το παράδειγμα με τους μισθούς τους είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία αναθεώρηση θεσπίστηκε το μισθοδικείο 

για να αποφευχθεί το φαινόμενο του καθορισμού του ύψους του μισθού των 

δικαστών από τους ίδιους, αλλά και η σύνθεση αυτού του μισθοδικείου με 

τρεις δικαστές στους εννιά και τρεις δικηγόρους που φοβούνται τους δικαστές 

και δεν τολμούν να πάνε κόντρα έχει βγάλει τα ίδια αποτελέσματα. 

Γενικά οποιοδήποτε οικονομικό αίτημα φτάσει σε αυτό το δικαστήριο να είστε 

σίγουροι ότι θα ικανοποιηθεί. Εγώ δεν γνωρίζω καμιά απόφαση, μπορεί να 

κάνω λάθος, δεν γνωρίζω καμιά απόφαση που να μην το έχει ικανοποιήσει, 

αλλά αφήστε μόνο αυτό. Θυμηθείτε το ΣτΕ πρόσφατα, το Συμβούλιο της 

Επικρατείας δικαίωσε οικονομικά αιτήματα των στρατιωτικών, των 
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πανεπιστημιακών και άλλων ομάδων χωρίς βάσιμα, κατά τη γνώμη μου, 

νομικά επιχειρήματα. 

Φοβάμαι ότι ο δικαστής έχει γίνει νομοθέτης και ενώ ορθά η 

δικαστική εξουσία ελέγχει τις άλλες δύο η ίδια παραμένει 

ανεξέλεγκτη. Η μόνη θεσμική παρέμβαση που προβλέπεται από το Σύνταγμα 

είναι ο διορισμός από την κυβέρνηση των Προέδρων και Αντιπροέδρων των 

ανωτάτων δικαστηρίων. Όμως δεν είναι τίποτα σημαντικό. Η έμμεση 

υποτίθεται παρέμβαση που γίνεται τείνει να καταργηθεί αφού οι φωνές που 

υποστηρίζουν την επετηρίδα για το διορισμό στα ανώτατα αξιώματα 

πληθαίνουν. 

Επικρατεί η αντίληψη ότι όχι, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι να 

ακολουθήσουμε την επετηρίδα. Η επετηρίδα όμως μαζί με την 

απαραίτητη ισοβιότητα των δικαστών, σε όλο τον κόσμο υπάρχει το 

θέμα της ισοβιότητας και δεν το αμφισβητούμε, έχει οδηγήσει νομίζω σε 

μία υπαλληλοποίησή τους.  

Από τη στιγμή της εισαγωγής τους στη Σχολή οι νέες δικαστές έχουν 

εξασφαλίσει μια σταδιοδρομία που δεν εξαρτάται από την αποδοτικότητα 

ή την κατάρτισή τους. Το πολύ-πολύ να μην προαχθούν πάρα πολύ γρήγορα. 

Θα προαχθούν αλλά λέμε. Ούτως ή άλλως αυτό μαθαίνουν. Αυτή την καριέρα 

μαθαίνουν σε μια σχολή την οποία ουδείς αποτυγχάνει. Δεν αποτυγχάνει 

κανένας στη Σχολή Δικαστών.  

Αυτή η υπαλληλοποίηση συνδυασμένη με τον ακτιβισμό που περιέγραψα πιο 

πριν έχουν ως αποτέλεσμα μια ανεξέλεγκτη και κακή δικαστική εξουσία. Μια 

άμεση ανάσχεση της τάσης θα ήταν η εισαγωγή του αγγλοσαξονικού 

συστήματος διορισμού ενός αριθμού δικαστών από την εκτελεστική 

και την νομοθετική εξουσία. 

Θα πρόκειται βέβαια για επιφανείς νομικούς, π.χ. δικηγόρους ή 

καθηγητές ή άλλους νομομαθείς, που μετά από μια επιτυχημένη 

πορεία αποφασίζουν να εγκαταλείψουν για πάντα το επάγγελμά τους 

και να γίνουν δικαστές.  
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Αυτοί οι δικαστές μπορούν να προσφέρουν όχι μόνο πείρα και 

αξιοσύνη στο δικαστικό σώμα αλλά κυρίως να αποτελέσουν ένα 

αντιστάθμισμα στην απόλυτη εξουσία που φαίνεται να έχουν με το 

υπάρχον σύστημα οι δικαστές. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Να πω μία φράση μόνο, ας σκεφτούμε πέρα απ’ όλα τα 

άλλα και για το θέμα της απονομής της δικαιοσύνης στον κάθε πολίτη που 

είναι υποχρέωση ενός κράτους δικαίου τι σημαίνει για τον επενδυτικό κόσμο 

και για τις επιχειρήσεις ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα η δικαιοσύνη και πόσο 

αδιέξοδο πια είναι για οποιονδήποτε επενδυτή να επιχειρήσει να προχωρήσει.  

Πλ. ΤΗΝΙΟΣ: Πόσα ‘Μείον’ Κάνουν ένα ‘Συν’;  

Στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής είναι απολύτως εφικτή μια μεγάλη μείωση 

του δημοσιονομικού βάρους του κράτους με ταυτόχρονη ποιοτική αναβάθμιση 

των κοινωνικών υπηρεσιών. Αυτή η ‘κοινωνική μόχλευση’ επιτυγχάνει τους 

στόχους με λιγότερα μέσα διασαφηνίζοντας τον λόγο ανάμειξης του Κράτους 

αλλά και την διάκριση μεταξύ παραγωγής και χρηματοδότησης. Το κράτος 

πρέπει να επικεντρωθεί εκεί που δεν μπορεί να αναπτυχθεί η 

αυτοβοήθεια των μελών της κοινωνίας. Την τελευταία πρέπει να 

ενθαρρύνει δουλεύοντας μαζί της, χωρίς να την υποκαθιστά. Οι ιδέες αυτές 

εξειδικεύονται με τρία παραδείγματα από τον χώρο των κοινωνικών 

υπηρεσιών και των συντάξεων.  

1. Το δημοσιονομικό δίλημμα και η ιδέα της κοινωνικής μόχλευσης  

Το κεντρικό δίλημμα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε είναι απλό: Οι ανάγκες 

αυξάνονται, ενώ η διαθέσιμη χρηματοδότηση μειώνεται. Με ποιον τρόπο τα 

λιγότερα διαθέσιμα χρήματα θα μπορούν αποδίδουν περισσότερο έργο; 

Η λύση είναι όσο παλιά όσο ο Αρχιμήδης, ενώ εφαρμόζεται όλο και συχνότερα 

στον κόσμο του χρήματος. Απαιτείται να χρησιμοποιήσουμε ένα μοχλό, 

ώστε οι πόροι και οι προσπάθεια που καταβάλλεται να πιάνει τόπο. 

Στις τράπεζες αυτό γίνεται με δανεισμό. Στην κοινωνική πολιτική το 

αποτέλεσμα μεγιστοποιείται αν συνεργαστεί – επί τέλους – το Κράτος 

με την κοινωνία.  ‘Κοινωνική Μόχλευση’. Η λύση βρίσκεται στη διασαφήνιση 
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εννοιών – που τώρα αποκρύπτουν λύσεις και συντηρούν το πρόβλημα 

ανάγοντας τον χώρο της κοινωνικής πολιτικής σε εστία προβλημάτων. Αφού 

σκιαγραφηθεί η λύση σε θεωρητικό επίπεδο, κατατίθενται τρία παραδείγματα 

όπου θα μπορούσε να υπάρξει θεαματική πρόοδος. 

Το θέμα της κοινωνικής συνοχής απαιτεί στην Ελλάδα επείγουσα και 

σε βάθος επανεξέταση. Ο λόγος είναι ότι  η κοινωνική προστασία 

είναι το μεγαλύτερο και πιο δαπανηρό τμήμα του κράτους. [1] 

Ταυτόχρονα συνυπάρχει η άτυπη οικογενειακή  κοινωνική προστασία, το όρια 

της οποίας είναι σαφώς πεπερασμένα, ιδίως αφού ανέλαβε τη μερίδα του 

λέοντος της προσαρμογής στη διάρκεια της κρίσης. [2] Όχι μόνο δεν μπορεί 

να αναλάβει μεγαλύτερο τμήμα, αλλά αντιθέτως το άτυπο σύστημα 

αλληλεγγύης χρειάζεται και το ίδιο να στηριχθεί.  

Με δεδομένα τα σχετικά μεγέθη, αλλαγές στο τι κάνει το Κράτος και πώς στον 

χώρο της κοινωνικής πολιτικής αποτελούν συνεπώς την  πιο ρεαλιστική 

προοπτική ουσιαστικών αλλαγών στο μέγεθος του Κράτους – πέραν των 

ατελέσφορων οριζόντιων περικοπών. Η δημοσιονομική προσαρμογή δεν 

μπορεί παρά να περικλείει το κοινωνικό κράτος. Όμως, στα επόμενα 

χρόνια,  η κοινωνία θα χρειάζεται αλληλεγγύη όλο και περισσότερο: Οι 

ανάγκες της κοινωνίας για συντάξεις, στήριξη στην αγορά εργασίας, 

υπηρεσίες προς οικογένεια και μητέρες, φροντίδα ηλικιωμένων θα 

αυξηθούν εκθετικά με μεγάλο περιθώριο σιγουριάς. 

Υπάρχει διέξοδος από το δίλημμα της αδήριτης ανάγκης για μείωση και της 

ταυτόχρονης απαίτησης για περισσότερες υπηρεσίες; 

2. Δύο διακρίσεις μας δείχνουν τον δρόμο έξω από την αρνητική 

μόχλευση 

Η κατάσταση είναι πολύ πιο αισιόδοξη από ότι φαίνεται. Η λύση βρίσκεται 

στο πεδίο της διασαφήνισης εννοιών. [3] Επανεξετάζοντας το τι είναι 

αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει στον χώρο της κοινωνικής προστασίας, 

μπορούμε να χαράξουμε μια πορεία που και μειώνει την 

δημοσιονομική πίεση του Κράτους, και εξασφαλίζει στην κοινωνίας 

μας ίσως και βελτιωμένες δυνατότητες ευημερίας. Το πρόβλημα θα 
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λυθεί αν προβληματιστούμε γύρω από δύο ερωτήματα: Πρώτον, τι 

ακριβώς προσφέρει το κράτος στην κοινωνική προστασία; Και 

δεύτερον: σε ποιες περιπτώσεις και για ποιους λόγους πρέπει το 

Κράτος να αναμειχθεί το ίδιο στην παραγωγή υπηρεσιών; 

Ερώτημα  πρώτο: Διαχείριση κοινωνικών κινδύνων. Στην κοινωνική 

προστασία συνυπάρχουν δύο ξεχωριστές λειτουργίες:  Η ατομική διαχείριση 

κινδύνου (risk management) και η αναδιανομή (redistribution) [4]. 

Αντικείμενα, όπως η διασφάλιση αξιοπρέπειας στα γηρατειά, ανέκαθεν ήταν 

και είναι κοινό θέμα αντιμετώπισης του κράτους και της οικογένειας. Στην 

ουσία έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ φάσεων ζωής, ένα είδος  υποχρεωτικής 

αποταμίευσης. Αυτό παραδοσιακά γινόταν στο πλαίσιο της οικογένειας και 

χρηματοδοτείτο με το διανεμητικό σύστημα αλληλεγγύης των γενεών (PAYG). 

Αν το δούμε έτσι, η κοινωνική πολιτική προσφέρει υπηρεσίες 

αντίστοιχες της ιδιωτικής ασφάλισης για τις οποίες  ο ίδιος ο 

ωφελούμενος θα  είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Η ασφάλιση ούτως 

ή άλλως βασίστηκε ιστορικά στις αρχές της αμοιβαιότητας και της 

ανακατανομής του ρίσκου προς άτομα που είναι περισσότερο διατεθειμένα να 

το αναλάβουν. Αντιθέτως, η αναδιανομή, η ενίσχυση των ασθενέστερων, δεν 

μπορεί να γίνει σε εθελοντική βάση. Κάποιος βαθμός καταναγκασμού είναι 

απαραίτητος, ακόμη και αν οι χρηματοδότες συμφωνούν στο ηθικό πρόταγμα 

της αναδιανομής.  

Έτσι η κοινωνική προστασία έχει ένα πυρήνα δράσεων που σχετίζονται με την 

αναδιανομή που δεν μπορεί παρά να επιτελείται από το Κράτος και πολλές 

άλλες δράσεις όπου η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται από τους ίδιους τους 

ενδιαφερόμενους και από το Κράτος, πιθανώς σε συνεργασία. 

Ερώτημα δεύτερο: Χρηματοδότηση ή παραγωγή υπηρεσιών; Στις 

περισσότερες  προσωπικές υπηρεσίες, όπως η  φροντίδα, η παιδική 

προστασία, η περίθαλψη υπάρχουν δύο ξεχωριστές λειτουργίες ή ρόλοι για το 

Κράτος: η χρηματοδότηση και η  παραγωγή.  Αν το ζητούμενο είναι 

αναδιανομή ή η αρωγή προς φτωχούς, αρκεί το πρώτο και δεν απαιτείται 

παραγωγή. Για να δικαιολογηθεί η κρατική παραγωγή απαιτούνται επιπλέον 
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επιχειρήματα. Τέτοια μπορεί να είναι η ανάγκη πιστοποίησης και υψηλής  

ποιότητας υπηρεσιών (με την προϋπόθεση ότι το κράτος εξασφαλίζει 

καλύτερη ποιότητα). Ένα άλλο επιχείρημα είναι η αποφυγή ‘τεμαχισμού’ και 

ποιοτικής διαφοροποίησης. Όταν οι «Υπηρεσίες φτωχών είναι φτωχές 

υπηρεσίες», τότε η εξασφάλιση καθολικότητας στην παροχή μπορεί να 

αποτρέψει την απεμπλοκή της μεσαίας τάξης και την εγκατάλειψη εκ μέρους 

τους  του δημόσιου συστήματος στην τύχη του, όπως έγινε  στην Λατινική 

Αμερική.  

Τέλος, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, είναι πιθανόν η αποφυγή παρεμβολής 

χρηματικού τιμήματος – δηλαδή της εμπορευματοποίησης – να αποτελεί 

αυτοτελή στόχο. Ένα τέτοιο παράδειγμα ίσως είναι η εθελοντική αιμοδοσία 

όπου η παρεμβολή πληρωμής σε κάποιες περιπτώσεις είχε αποτέλεσμα  την 

μείωση της προσφερόμενης ποσότητας. (Αν και υπάρχει το αντιπαράδειγμα 

όπου   δωρεάν υπηρεσίες θεωρούνται χαμηλότερης ποιότητας).  

Τα δύο ζεύγη  εννοιών - (Αναδιανομή / κοινωνική διαχείριση κινδύνων, 

Χρηματοδότηση / Παραγωγή) - σκόπιμα συγχέονται στην Ελλάδα. Σε ένα 

περιβάλλον όπου οι κρατικοί πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη όλης της 

ανάγκης (δηλαδή πάντοτε), οι παραγωγοί  ‘αξιοποιούν’  την σύγχυση εννοιών 

για να ισχυροποιήσουν την θέση τους – συχνά  σε βάρος της επιτέλεσης του 

έργου.  

Τον μηχανισμό αυτόν είχαν προβλέψει ήδη από το 1962 οι Buchanan και 

Tullock. [5] Στην ανάλυσή τους, ομάδες πίεσης καταλαμβάνουν λειτουργίες 

του κράτους  - και οδηγούν σε τάσεις για υπερβολική μεγέθυνση του κράτους 

και της δημόσιας δαπάνης.  Σε γενικές γραμμές γίνεται επίκληση (συχνά μόνο 

ρητορική) αναγκών της πλευράς της ζήτησης προκειμένου να ικανοποιηθούν 

οι επιδιώξεις παραγόντων της προσφοράς. 

Το αποτέλεσμα στην Ελλάδα είναι διττό: Η κοινωνική πολιτική είναι 

μόνο κατ’ όνομα κοινωνική, ενώ έχουμε αρνητική μόχλευση. 

Βάζουμε πολλούς πόρους  εισπράττουμε μικρό αποτέλεσμα. Η 

κοινωνική προστασία δεν προστατεύει. Διαστρεβλώνει, χωρίς να  
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διορθώνει. Αλλά ας δούμε πώς γίνεται αυτό σε δύο χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις: 

α: Βρεφονηπιακή προστασία. Οι πόροι δεν αρκούν για να καλυφθεί το 

σύνολο της ζήτησης. Συνεπώς καλύπτεται όποιο τμήμα βολεύει και όπως 

βολεύει. Το υπόλοιπο τμήμα απλώς περιμένει. Όταν τα συστήματα 

αξιολόγησης δεν είναι ισχυρά, είναι απολύτως πιθανό οι διαθέσιμες θέσεις να 

διατίθενται αποκλειστικά με πελατειακά κριτήρια. Ίσως, μάλιστα, αυτές οι 

μητέρες που τελικά δεν ωφελούνται, να είναι εκείνες που θα έπρεπε να είναι 

πρώτες, με την έννοια ότι χρειάζονται τις υπηρεσίες προκειμένου να 

εργαστούν.  

β: Συντάξεις. Το κράτος προσπαθεί να καλύψει το σύνολο της 

αναπλήρωσης εισοδήματος για όλους, όταν όμως το ποσό είναι 

γνωστό ότι δεν επαρκεί. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό που έγινε ήταν:   

ικανοποιητική στήριξη για ΔΕΚΟ ή για Τράπεζες. Όσο περισσεύει για ΟΓΑ, ΤΣΑ 

και καθόλου για τους ανασφάλιστους ομογενείς Αλβανίας, των οποίων οι 

συντάξεις ανεστάλησαν εξ ολοκλήρου το 2013. Εξυπηρετούνται οι πελάτες 

κατά προτεραιότητα, ενώ ελάχιστη αναδιανομή λαμβάνει χώρα. Γίνεται 

δηλαδή αυτό που θα γινόταν μόνο του, αλλά δεν επιτελείται εκείνο το τμήμα, 

η  αναδιανομή,  για το οποίο υπάρχει η κοινωνική πολιτική. 

Τα δυο παραδείγματα δείχνουν ότι στην ελληνική περίπτωση 

‘αξιοποιούνται’ τα ορθά επιστημονικά επιχειρήματα υπέρ της 

δημόσιας παρέμβασης για να ισχυροποιηθούν δίκτυα πελατείας. Αντί 

να συμπληρώνει αυτά που δεν θα μπορούσε να προσφέρει η αγορά, το 

Κράτος την αντικαθιστά, προσφέροντας τα ‘φιλέτα’ που θα μπορούσαν εύκολα 

να καλυφθούν από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Αφήνει, όμως έτσι, 

ακάλυπτα τα σημεία που δεν θα είχαν ελπίδα στην αγορά. Το Κράτος δηλαδή 

συμπεριφέρεται σαν μονοπώλιο – αποκομίζει τα εύκολα κέρδη και γυρίζει την 

πλάτη του στις δύσκολες περιπτώσεις. 

Μόνο που οι δύσκολες περιπτώσεις είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο 

δικαιολογείται η εμπλοκή  του Κράτους… 
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γ. Τρία παραδείγματα κοινωνικής μόχλευσης 

Στην Ελλάδα το Κράτος σπαταλά πόρους για λογαριασμό των παραγωγών των 

υπηρεσιών, χωρίς να επιτυγχάνει κανένα κοινωνικό στόχο. Αυτό εύκολα 

μπορεί να αλλάξει. Παραθέτω τρία παραδείγματα ‘κοινωνικής 

μόχλευσης’. 

Παράδειγμα Ι. Κουπόνια για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Το κράτος 

οφείλει να ενδιαφέρεται για να εξασφαλίζει πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες 

όλων που τις χρειάζονται (και όχι όσων προφτάσουν). Ο στόχος είναι η 

εργασία μητέρων – όποια μητέρα ή γυναίκα θα ήθελε να εργαστεί να 

ξέρει ότι, αν επέλεγε να βρει δουλειά, θα είχε πού να αφήσει το παιδί 

της. Η δυνατότητα επιλογής την καθησυχάζει ότι δεν υποβαθμίζει τα 

συμφέροντα του παιδιού. Η λύση είναι να διαχωριστεί η 

χρηματοδότηση από την παροχή. Χορηγούνται (όπως στην Ολλανδία), 

κουπόνια ανταλλάξιμα ελεύθερα σε σταθμούς επιλογής του/της δικαιούχου. 

Το κράτος περιορίζεται στην χρηματοδότηση. Πέρα από αυτό οφείλει να 

πιστοποιεί δομές (δημόσιες, δημοτικές, συλλογικές ή ιδιωτικές) προκειμένου 

να διαφυλάσσονται ποιοτικά πρότυπα. Η διατήρηση περιορισμένου αριθμού 

κρατικών σταθμών μπορεί να δικαιολογείται μόνο για ποιοτικές συγκρίσεις, με 

την ίδια λογική που χαρακτηρίζει τα πειραματικά ή  πρότυπα σχολεία. 

Παράδειγμα ΙΙ. Σύστημα συντάξεων με πολλαπλούς πυλώνες.  Οι 

πολλαπλοί πυλώνες δεν είναι έργο του διαβόλου, αλλά μια Μέθοδος ανάλυσης 

τύπων συντάξεων ανά είδος αλληλεγγύης.[1] Ο 1ος πυλώνας αναφέρεται 

στη Συνολική Αλληλεγγύη  - και είναι Κρατικός. Ο 2ος πυλώνας στη 

Συλλογική Επαγγελματική Αλληλεγγύη και αναπτύσσεται στους 

χώρους εργασίας μεταξύ συναδέλφων. Ο 3ος Πυλώνας αναφέρεται 

στην Ιδιωτική πρόνοια, δηλαδή την ατομική αποταμίευση, 

αλληλεγγύη μεταξύ φάσεων ζωής. Κάθε συνταξιούχος λαμβάνει μια 

‘στρώση’ σύνταξης από κάθε πυλώνα.  Στο εισόδημά του συμμετέχουν και οι 

τρείς πυλώνες.   Η διασπορά του κινδύνου αυξάνει την σιγουριά του 

συνολικού εισοδήματος. 
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Το σύστημα πυλώνων προσφέρει μια αρχιτεκτονική συνεργασίας μεταξύ του 

κράτους και της κοινωνίας. Συγκεκριμένα:  

 Η συντεταγμένη προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί η μεγάλη δημοσιονομική 

πρόκληση της γήρανσης, διευκολύνεται από τη μετατόπιση βάρους από τον 

κρατικό 1ο πυλώνα στον  επαγγελματικό 2ο  και ατομικό  3ο. Με αυτόν τον 

τρόπο η ευρύτερη Κοινωνία συμμετέχει στην αντιμετώπιση της γήρανσης, 

δίδοντας κίνητρα για αυτοβοήθεια αυτών που μπορούν ενώ επικεντρώνει 

δημόσιους πόρους στις χαμηλές συντάξεις. Έτσι μεταφέρεται ασφαλιστέα ύλη 

από το δημόσιο προς πλουσιότερα άτομα. Ένα σύστημα πυλώνων στις 

συντάξεις ισοδυναμεί με μια πρόταση και προτροπή προς την κοινωνία για το 

πώς αυτή  μπορεί να αυτοβοηθηθεί. Η σαφήνεια στο τί καλύπτει ο κάθε 

πυλώνας επιτρέπει τον προγραμματισμό και την συμπλήρωση της δημόσιας 

σύνταξης αν κάποιος (συλλογικότητα ή και άτομα) κρίνει ότι επιθυμεί 

βελτίωση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει διασπορά του κινδύνου της 

γήρανσης του πληθυσμού και εξασφαλίζει ότι οι περιορισμένοι δημόσιοι πόροι 

‘πιάνουν τόπο’. 

Παράδειγμα ΙΙΙ. Ασφάλιση Μακροχρόνιας Φροντίδας. Τα άτομα ηλικίας 

80+ θα τριπλασιαστούν τα επόμενα 10 χρόνια, ενώ οι πρόοδοι στην 

περίθαλψη αυξάνουν τον αριθμό  ατόμων που χρειάζονται φροντίδα. 

[6] Τώρα η φροντίδα αυτή εναπόκειται στην αυτοθυσία γυναικών συγγενών, 

ενώ το σύστημα υγείας λειτουργεί ως το μοναδικό (και πανάκριβο) δίχτυ 

ασφαλείας. Στην Γερμανία ήδη υφίσταται υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

μακροχρόνιας φροντίδας. Οι παροχές χορηγούνται όταν χρειαστούν. Αυτοί 

που χρειάζονται φροντίδα μπορούν να αξιοποιήσουν δημόσιες ή ιδιωτικές 

δομές αλλά και την βοήθεια της οικογένειας (στην οποία παρέχεται κατάρτιση 

και στήριξη για να φροντίσει η ίδια τους δικούς της). Στον αντίποδα, στις ΗΠΑ 

το δημόσιο σύστημα πλαισιώνεται από πλήθος ιδιωτικών υπηρεσιών που 

απευθύνονται σε άτομα μεγαλύτερης οικονομικής επιφάνειας (π.χ. ισόβια 

συμβόλαια φροντίδας με αντάλλαγμα την μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας 

ακινήτων). 
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δ. Το Κράτος-Εμψυχωτής δουλεύει με την κοινωνία και την 

οικογένεια 

Στα τρία παραδείγματα το δημοσιονομικό δίλημμα  λύθηκε παράλληλα με 

ποιοτική βελτίωση υπηρεσιών.  Η επιτυχία αυτή ‘έχτισε’ πάνω στα δύο ζεύγη  

διακρίσεων: παραγωγή/ χρηματοδότηση και αναδιανομή/ασφάλιση. Από την 

παροχή υπηρεσιών προχωρά σε χρηματοδότηση και/ή πιστοποίηση, ενώ 

διατυπώνει σαφώς τις προτεραιότητές αναδιανομής. 

Το κράτος, δηλαδή, δεν υποκαθιστά την κοινωνία και την οικογένεια. 

Δουλεύει μαζί τους και τους συντονίζει. Λειτουργεί δηλαδή ως 

εμψυχωτής ή  ενορχηστρωτής μιας συνολικότερης προσπάθειας της 

ευρύτερης κοινωνίας. 

Η θεωρητική αντίληψη που θέλει το Κράτος να χαρακτηρίζεται ως 

συνδιαχειριστής ανθρώπινων σχέσεων έχει αναπτυχθεί εκτενώς από τον  Geoff 

Mulgan [7]. Σημαντικό σημείο είναι ότι  αναγνωρίζει τα πρωτεία στις 

αποφάσεις των ιδίων που αφορούν την δική τους ζωή και παίρνει σαφείς 

αποστάσεις από τον σοσιαλδημοκρατικού τύπου πατερναλισμό. Θεωρεί ότι 

τον πρώτο λόγο για την διευθέτηση της ίδιας της ζωής του πρέπει να τον έχει 

το ίδιο το άτομο, ενώ το κράτος υπάρχει για να διευκολύνει και όχι να 

επιβάλλεται  (ακόμη και αν το κάνει καλοπροαίρετα). 

Η θεώρηση αυτή είναι γενικότερη και εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς όπου 

οι υπηρεσίες παράγονται μαζί με την κοινωνία  και την οικογένεια. Τέτοιες 

είναι η φροντίδα, η παιδεία, η υγεία, η ασφάλεια εισοδήματος – το 

μεγαλύτερο δηλαδή κομμάτι του δημοσιονομικού βάρους του Κράτους στην 

οικονομία. Το Κράτος σύμφωνα με αυτήν την άποψη παράγει τριών ειδών 

υπηρεσίες. Υπηρεσίες προς την κοινωνία (Αμυνα, Δημόσια Τάξη). Υπηρεσίες 

για λογαριασμό της κοινωνίας (Δικαιοσύνη, πιστοποιήσεις). Τέλος Υπηρεσίες 

μαζί με την κοινωνία (φροντίδα κλπ). Οι τελευταίες είναι αυτές στις οποίες η 

απαγκίστρωση από το μονοπώλιο παροχής από το  Κράτος συμβαδίζει με 

ενδυνάμωση της κοινωνίας. 

Στην κοινωνική πολιτική μια ρηξικέλευθη θεώρηση μπορεί να 

υλοποιήσει μια ποιοτική αναβάθμιση υπηρεσιών ταυτόχρονα με 
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δημοσιονομική συγκράτηση. Αυτό συνεπάγεται όμως την οριστική 

κατάργηση του καταπιεστικού πελατειακού κράτους και την 

εγκαθίδυση ενός νέου, φιλελεύθερου κοινωνικού κράτους.  
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Εάν κάναμε την συζήτηση για το θέμα του κοινωνικού 

κράτους με τις τρεις ενότητες στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Τήνιος, πέντε 

χρόνια πριν, νομίζω το πιο ενδιαφέρον θα ήταν, ότι το σύνολο του φάσματος 

των πολιτικών κομμάτων από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το Κομμουνιστικό 

Κόμμα Ελλάδος συμφωνούσανε στον κεντρικό πυρήνα. Ότι όλες οι κοινωνικές 

υπηρεσίες παρέχονται και προσφέρονται από το κράτος. Δηλαδή το κράτος 

παράγει αυτές τις υπηρεσίες και τις παρέχει στον πολίτη.   

Πολύ δύσκολα μπορούσε κανείς να ανιχνεύσει διαφορά στον κεντρικό πυρήνα. 

Μετά μπορούσε κανείς να δει τις διαφορές στις προτάσεις.  

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν πολιτικά μπορούμε, να συναινέσουμε σε μία 

αλλαγή του μοντέλου, ότι το κράτος δεν παράγει αυτές τις υπηρεσίες γιατί δεν 

μπορεί να τις παράγει, πόσο μάλλον ένα κράτος το οποίο είναι σαν το 

σημερινό και πώς αλλάζει αυτό το μοντέλο με τη χρηματοδότηση υπηρεσιών 

και τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα θέτοντας τις προδιαγραφές, κάτι που 
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έχει γίνει από το Εργατικό Κόμμα στην Αυστραλία μέχρι την Γερμανία και 

αρκετές χώρες της Ευρώπης.   

Λ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  Εάν υπάρχει μια πλευρά του σημερινού, ελληνικού 

δημόσιου βίου η οποία προσιδιάζει με λαβύρινθο από τον οποίο καλείται η 

ελληνική κοινωνία να βγει, ξεμπλέκοντας το μίτο, αυτή, αναμφίβολα, είναι η 

δημόσια διοίκηση. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας αλλά 

και η ανάλυση των αναγκαίων διοικητικών μεταρρυθμίσεων πρέπει να 

παρουσιάζονται ενταγμένες σε μια ρεαλιστική και πραγματιστική διάσταση και 

λιγότερο υπό το πρίσμα μιας θεωρητικής ανάλυσης ή κάποιας κοινότυπης 

ρητορικής, η οποία επαναλαμβάνει τη φρασεολογία περί απλούστευσης 

διαδικασιών, ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

κλπ. 

Η πρακτική εμπειρία της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων τα 

τελευταία χρόνια σε μια σειρά σημαντικών υπουργείων η οποία προκύπτει και 

από δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο του Μνημονίου μπορεί να οδηγήσει το 

σχεδιαστή ή τον εφαρμοστή της πολιτικής στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

(α) Οι σύγχρονες κοινωνίες μετασχηματίζονται με γοργούς ρυθμούς, τόσο σε 

θεσμικό και πολιτισμικό επίπεδο όσο και στο τεχνολογικό επίπεδο. Η δημόσια 

διοίκηση, συνεπώς, σαν οριζόντιος θεσμός που παρεμβαίνει πλέον σε ένα 

μεγάλο εύρος κοινωνικών δραστηριοτήτων, πρέπει να ακολουθεί και να 

προσαρμόζεται συνεχώς σε αυτούς τους ρυθμούς. Οι παρεμβάσεις λοιπόν που 

στοχεύουν σε αυτές τις προσαρμογές είναι συνεχείς και η μεταρρύθμιση 

είναι κυλιόμενη και όχι της «μιας φοράς».  

(β) Η αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε δημόσιας πολιτικής έχει σαν 

υπόβαθρο την αποτελεσματική διοίκηση. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 

της φορολογικής, δημοσιονομικής, ασφαλιστικής, αναπτυξιακής, ή 

της εκπαιδευτικής πολιτικής απαιτούν αποτελεσματικούς 

μηχανισμούς διοίκησης. Εάν δεν υπάρχουν αυτοί τότε όλα είναι «κάστρα 

στην άμμο». Εάν η διοίκηση δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα νόμο, όσο 

εξαιρετικά και να έχει σχεδιαστεί ο τελευταίος, τότε μένει απλά «κενό 
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γράμμα». Αυτό μας οδηγεί στο τρίτο συμπέρασμα που αποτελεί και 

αυτοκριτική της δημόσιας διοίκησης. 

(γ) Η δημόσια διοίκηση σαν ζωντανός θεσμός της κοινωνίας δεν πρέπει να 

αποποιηθεί τις ευθύνες που και η ίδια έχει. Δεν φταίει για όλα η πολιτική 

ηγεσία. Θα πρέπει να αποδοθεί και το μερίδιο ευθύνης στους ίδιους 

τους μηχανισμούς της διοίκησης οι οποίοι αναπαράγουν στερεότυπα και 

αγκυλώσεις, αντιδρώντας στην αλλαγή αλλά πάντα με τεχνοκρατικά 

επιχειρήματα τα οποία είναι ικανά να πείθουν και να μπλέκουν εκ νέου το μίτο 

εκεί που πάει κάποιος να τον ξεμπλέξει.  

Έχοντας αυτά τα συμπεράσματα κατά νου, θα μπορούσαν να διατυπωθούν οι 

εξής πολύ συγκεκριμένες προτάσεις εντός 5 μεγάλων πυλώνων 

μεταρρύθμισης: 

1. Βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας της δημόσιας 

διοίκησης 

 Η δημιουργία ενός πραγματικού και ενοποιημένου συντονιστικού 

μηχανισμού της διοίκησης υπό τον Πρωθυπουργό είναι απαραίτητος. 

Διάσπαρτοι μηχανισμοί συντονισμού όπως: Υ.Δ.Μ.Η.Δ., Γ.Γ. 

Συντονισμού, Γ.Γ. της Κυβέρνησης, Γ.Γ. Επικοινωνίας και κάποιες 

αρμοδιότητες του ΥΠΟΙΚ θα πρέπει να ενοποιηθούν υποστηρίζοντας το 

συντονισμό του ουσιαστικού, νομοθετικού και επικοινωνιακού έργου 

της κυβέρνησης. 

 Τα ετήσια σχέδια δράσης των υπουργείων που 

θεσμοθετήθηκαν με το Ν 4109/2013 πρέπει να συνδεθούν με 

το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής και τον 

προϋπολογισμό. Δεν νοείται σχέδιο δράσης δίχως 

ποσοτικοποιημένους στόχους και δίχως να λαμβάνει υπόψη τη 

δημοσιονομική πραγματικότητα και στοχοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

νεοσυσταθείσες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών μπορούν 

να αποκτήσουν συντονιστικό ρόλο σύμφωνα και με τις προβλέψεις του 

νέου Δημοσίου Λογιστικού. 
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 Η συνεργασία της διοίκησης αναβαθμίζεται και βελτιώνεται μέσα από 

την ετήσια παρακολούθηση της υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης. Η 

παρακολούθηση πρέπει να γίνεται από διυπουργικές ομάδες 

εργασίας σε ένα πρώτο, τεχνικό επίπεδο, από Κολλέγια Γενικών 

Γραμματέων σε δεύτερο επίπεδο και τέλος από τα αρμόδια 

κυβερνητικά όργανα. Αυτός ο τρόπος παρακολούθησης ενδυναμώνει 

τη διυπουργική συνεργασία και καταργεί τα κλειστά «σιλό» της 

διοίκησης. 

 Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λειτουργίας επαναπροσδιορίζονται οι ρόλοι των 

επιπέδων διοίκησης κάθετα: Τα υπουργεία αποκτούν το ρόλο του 

σχεδιαστή και του επόπτη υλοποίησης στο πεδίο πολιτικής 

τους. Λειτουργίες όπως η παροχή υπηρεσιών προς πολίτες ή 

επιχειρήσεις πρέπει να κατέβουν σε επίπεδα πιο κοντά στον 

πολίτη, είτε προς την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε προς φορείς 

υλοποίησης.  

 

2. Βελτίωση του ελεγκτικού μηχανισμού της διοίκησης  

Ο μηχανισμός ελέγχου της δημόσιας διοίκησης πρέπει να ενοποιηθεί 

σε έναν ανεξάρτητο φορέα εκτός των υπουργείων ο οποίος θα 

μπορεί να ελέγχει κάθε πλευρά της δημόσιας λειτουργίας: έλεγχο 

διαδικασιών, πειθαρχικό έλεγχο παραπτωμάτων, διαχειριστικό έλεγχο κλπ. 

Σήμερα, ο έλεγχος είναι διάσπαρτος και κατακερματισμένος αποτελώντας 

σίγουρη συνταγή αποτυχίας. Για παράδειγμα, οι δημοσιονομικοί έλεγχοι 

γίνονται από το ΥΠΟΙΚ όπου υπάρχει και το σώμα των Οικονομικών 

Επιθεωρητών. Επιπλέον, υπάρχει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, 

το σώμα ελεγκτών - επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης κλπ. Ένα ακόμα 

πλεονέκτημα αυτής της πρότασης είναι πως μπορούν να δημιουργηθούν 

σημαντικές οικονομίες κλίμακας από την ανάθεση σε ένα τέτοιο σώμα της 

εκτέλεσης εισαγγελικών παραγγελιών, οι οποίες είναι πολυάριθμες και 

απορροφούν πολύ χρόνο και πόρους από τις υπηρεσίες των υπουργείων.      
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3. Δημοσιονομική Μεταρρύθμιση  

Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση αποτελεί σε μεγάλο βαθμό την καρδιά της 

διοικητικής μεταρρύθμισης αφού πάνω της  βασίζονται τόσο οι έννοιες του 

συντονισμού (σχέδια δράσης) όσο και της αξιολόγησης. Σε αυτό το πεδίο 

έχουν γίνει ήδη και γίνονται ήδη πολλές μεταρρυθμίσεις λόγω και των 

απαιτήσεων του Μνημονίου (Μεσοπρόθεσμο, θέσπιση Accounting Officers, 

κλπ). Ο προϋπολογισμός προγραμμάτων είναι το επόμενο βήμα, όπου ο 

κρατικός προϋπολογισμός θα πρέπει να βασίζεται σε ποσοτικοποιημένα 

προγράμματα και πολιτικές για κάθε υπουργείο και τομέα πολιτικής, με 

αποτέλεσμα να είναι αναγνωρίσιμες οι επικαλύψεις και οι πόροι πλέον να 

χρησιμοποιούνται στοχευμένα ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της χρήσης 

τους.  

4. Αξιολόγηση Δημοσίου 

Οι παραπάνω δράσεις, όπου ο ελεγκτικός μηχανισμός πραγματοποιεί 

ουσιαστικό έλεγχο των διαδικασιών του δημοσίου και με τα σχέδια δράσης 

των υπουργείων να συνδέονται επί της ουσίας με έναν προϋπολογισμό 

προγραμμάτων που θα θέτει στόχους και απαιτούμενους πόρους, μπορούν να 

συμβάλουν στην ουσιαστική αξιολόγηση του δημοσίου, εάν συνδεθούν με 

συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν στη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού, δηλαδή του μυαλού της δημόσιας διοίκησης.  

 Άνοιγμα των θέσεων top management του Δημοσίου (Γενικοί 

Διευθυντές) και σε στελέχη του ιδιωτικού τομέα, με 

αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση πολύπλοκων 

οργανισμών. Στην ελληνική διοίκηση η έννοια του καλού Manager 

έχει ταυτιστεί με αυτή του καλού υπαλλήλου με αποτέλεσμα οι 

ανώτερες θέσεις να διακατέχονται από μια κουλτούρα δημοσιο-

υπαλληλικής αλληλεγγύης, κάτι που εμποδίζει τόσο την ουσιαστική 

αξιολόγηση του υφιστάμενου προσωπικού, όσο και τη λήψη δύσκολων 

αποφάσεων, λόγω επιρροής από συντεχνιακές λογικές. 

 Δημιουργία Ανεξάρτητου Φορέα ο οποίος, σε συνεργασία με 

μεγάλους διεθνείς οργανισμούς ή εξειδικευμένους ιδιωτικούς 
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φορείς, θα επιλέγει και θα αξιολογεί τις υπηρεσίες και το 

προσωπικό σε δεύτερο επίπεδο μετά την ίδια την υπηρεσία (π.χ 

μια μετεξέλιξη του ΑΣΕΠ ΑΣΕΑΠΠ-Ανώτατο Συμβούλιο 

Επιλογής και Αξιολόγησης Προσωπικού και Προϊσταμένων)  

Η αξιολόγηση μπορεί να καθορίζεται μεταξύ άλλων βάσει του :  

(α) πως διανεμήθηκαν οι πόροι της υπηρεσίας και αν επιτεύχθηκαν οι σκοποί 

των δράσεων της (Σχέδιο Δράσης-Προϋπολογισμός Προγραμμάτων) 

(β) εάν υπήρξε κάποια ατασθαλία ή αρνητική πορισματική έκθεση από την 

προαναφερθείσα Υπηρεσία Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης.  

Βάσει της τελικής βαθμολογίας του καθορίζονται: 

(α) το budget της υπηρεσίας για το επόμενο έτος 

(β) οι προσλήψεις της υπηρεσίας για το επόμενο έτος 

(γ) η ίδια η σκοπιμότητα της υπηρεσίας  

 Αναβάθμιση της ΕΣΔΔ και μετατροπή της σε πραγματική Ακαδημία 

παραγωγής υψηλόβαθμων στελεχών όχι απλά μιας ακόμη εισόδου στο 

Δημόσιο. Αυτό σημαίνει παροχή κινήτρων για την προσέλκυση 

στελεχών με προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα καθώς και ουσιαστική 

δυνατότητα για το Δημόσιο να μη διορίσει τελικώς στελέχη τα οποία 

δεν θα επιτύχουν στις σπουδές τους. 

Όλα τα παραπάνω εάν συνδυαστούν με ένα νέο μισθολόγιο που θα συνδέεται 

με την πραγματική επιβράβευση ή τιμωρία της απόδοσης μπορούν να 

αποτελέσουν ουσιαστικό πλέγμα αναβάθμισης της διοίκησης. 

5. Νομοθέτηση-Σχέση με την κοινωνία 

Τελευταίος πυλώνας είναι η σχέση διοίκησης-κοινωνίας, όπως αυτή 

εκφράζεται μέσα από τον τρόπο που η διοίκηση ρυθμίζει. Χρειάζονται λίγες 

και κατανοητές ρυθμίσεις, ώστε να μειωθεί το συναλλακτικό κόστος 

και να βελτιωθούν τα επίπεδα συμμόρφωσης των πολιτών και 

επιχειρήσεων με τις νομοθετικές υποχρεώσεις. 

(α) Θα πρέπει να μειωθεί το τεράστιο «στοκ» υφιστάμενης νομοθεσίας 

που συσσωρεύεται εδώ και δεκαετίες και το οποίο αποτελεί εμπόδιο στην 
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υγιή επιχειρηματικότητα. Πολλές χώρες έχουν εφαρμόσει τη μέθοδο της 

ρυθμιστικής «γκιλοτίνας» όπου με μια πράξη του Υπουργικού 

Συμβουλίου καταργούνται νόμοι και ρυθμίσεις που δεν έχουν 

περάσει το τεστ της αποτελεσματικότητας και της φιλικότητας προς 

το χρήστη. 

(β) Από το σημείο αυτό και πέρα θα πρέπει να διασφαλιστεί πως το ίδιο 

φαινόμενο δεν θα επαναλαμβάνεται στο μέλλον. Πολλές χώρες έχουν 

υιοθετήσει σχετικά εργαλεία όπως:  

o Η μέθοδος One in one out όπου με την εισαγωγή ενός νομοθετήματος 

πρέπει να αποσύρεται κάποιο άλλο. 

o Η ρήτρα «ηλιοβασιλέματος» όπου να διασφαλίζεται πως οι 

νόμοι επαναξιολογούνται μετά το πέρας μιας χρονικής 

περιόδου και υπό το φως νεότερων εξελίξεων 

(γ) Επιπλέον πρέπει να διασφαλιστεί πως οι νόμοι είναι φιλικοί προς το χρήστη 

με ενέργειες όπως: 

 Κάθε νόμος που έχει επίπτωση στη λειτουργία της αγοράς θα πρέπει να 

έχει έναρξη λειτουργίας συγκεκριμένες ημερομηνίες του έτους, 

ανεξάρτητα με το πότε ψηφίζεται, ώστε να προλαβαίνουν οι 

επιχειρήσεις να τον κατανοήσουν και να προβούν στις κατάλληλες 

προσαρμογές  

 Οι νόμοι οι οποίοι ξεπερνούν ένα όριο διοικητικών βαρών προς πολίτες 

ή επιχειρήσεις, πρέπει μετά από τη σχετική μέτρηση, να επιστρέφονται 

στις υπηρεσίες για επαναξιολόγηση.  

(δ) Τέλος, προτείνεται η συγχώνευση όλων των συνοδευτικών εκθέσεων ενός 

σχεδίου νόμου σε μια ανάλυση επιπτώσεων (αιτιολογική, έκθεση ανάλυσης 

επιπτώσεων, έκθεση του ΓΛΚ, έκθεση διαβούλευσης). Με αυτό τον τρόπο 

μπορεί να βοηθηθεί τόσο ο πολίτης όσο και ο βουλευτής στην πλήρη 

κατανόηση ενός σχεδίου νόμου με αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαφάνειας, 

της προσβασιμότητας και της ουσιαστικής εμπλοκής των συμμετεχόντων στις 

δημοκρατικές διεργασίες..     
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: όλοι καταλήγουν σε ένα θέμα. Στο θέμα της αξιολόγησης. 

Αξιολόγηση στο θέμα των δικαστών, αξιολόγηση των υπαλλήλων, 

αξιολόγηση των επιθεωρητών, αξιολόγηση των καθηγητών, των 

δασκάλων, παντού η αξιολόγηση.  

Τη συζητάμε 25 χρόνια, η αξιολόγηση δεν προχωράει ποτέ. Ειπώθηκε δε και 

από τον κ. Τσακυράκη τώρα και από τον κ. Χριστόπουλο ότι πρέπει να 

αξιολογήσει και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει κάποιος, τους 

στόχους τους οποίους έχει και την απόδοσή του. 

Ποιος θα κάνει την αξιολόγηση αυτή τη στιγμή στους δημόσιους υπαλλήλους; 

Τα μοντέλα που έχουν δοκιμαστεί είναι με Επιτροπές Δημοσίων Υπαλλήλων 

που αξιολογούν τους δημοσίους υπαλλήλους και παίρνουν όλοι 10 και γίνονται 

όλα αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα. 

Βάζουμε στο τραπέζι τη συζήτηση, ώστε για μια μεταβατική περίοδο να γίνει η 

αξιολόγηση απέξω προς τα μέσα, που είναι ένα πάρα πολύ ουσιαστικό και 

σημαντικό θέμα; Ειπώθηκε πριν, ότι ακόμα και στο δικαστικό τομέα θα πρέπει 

να πάρουμε ανθρώπους απέξω να τους φέρουμε μέσα. Η ανάγκη εδώ που 

βρισκόμαστε, είναι να κάνουμε πια τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά 

που κάναμε μέχρι τώρα.  

Αυτά  θα πει κανείς μπορούν να γίνουν; Θα είναι αποδεκτά; Εάν η συζήτηση 

πάρει τα χαρακτηριστικά μιας συναίνεσης, δηλαδή υπάρχουν τρία πράγματα, 

όχι πολλά, εάν συμφωνήσουνε τα περισσότερα κόμματα της Βουλής ότι η 

αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει για την επόμενη δεκαετία από εξωτερικούς 

οργανισμούς και μετά σιγά-σιγά θα την ενσωματώσουμε είναι κάτι που μπορεί 

να γίνει. Έστω  βήμα-βήμα αρκεί να υπάρχουν πράγματα που να προταθούν 

στο δημόσιο διάλογο και μετά τα κόμματα να κληθούν να πάρουν θέση επί 

αυτών. 

Ολοκληρώνουμε με τον κ. Καμάρα γιατί είναι σκόπιμο να πούμε κάτι πολύ 

ουσιαστικό για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην οποία έγινε μια πολύ μεγάλη 

μεταρρύθμιση και η οποία πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη που συγκεντρώνουν πάνω από το 50% του πληθυσμού. 
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Α. ΚΑΜΑΡΑΣ: Η δημιουργία δύο μητροπολιτικών δήμων, της 

Θεσσαλονίκης και Αθήνας & Πειραιά, θα ενισχύσει την οικονομική 

ανάπτυξη και την αναβάθμιση σημαντικών δημόσιων αγαθών και 

υπηρεσιών. Η δημιουργία των δύο μητροπολιτικών δήμων πρέπει να 

συνοδευτεί από: 

1. Την μητροπολιτική αυτονομία στον προσδιορισμό και δαπάνη των 

μητροπολιτικών εσόδων. 

2. Την μεταφορά στους δύο μητροπολιτικούς δήμους (α) των 

αρμοδιοτήτων του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού (β) της 

διαχείρισης του συγκοινωνιακού συστήματος και άλλων δικτύων και 

υποδομών (γ) των δημόσιων υποδομών επαγγελματικής κατάρτισης.    

3. Την μετατροπή του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ένα ελεγκτικό όργανο  

των μητροπολιτικών δήμων που ασκεί έλεγχο μόνο ex post, αφότου 

δηλαδή, και όχι πριν, πραγματοποιηθεί μια δαπάνη.       

 

Στα μητροπολιτικά συγκροτήματα Θεσσαλονίκης και Αθήνας & Πειραιά ζει και 

εργάζεται άνω του μισού πληθυσμού της χώρας. Στα δύο αυτά συγκροτήματα 

διοικούνται οι σημαντικότερες και πλέον εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας.    

Εντός των γεωγραφικών τους ορίων υπάρχει το σημαντικότερο πολιτιστικό 

απόθεμα  της Ελλάδας, από την Ακρόπολη μέχρι την Βυζαντινή κληρονομιά.  

Στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα & Πειραιά εκπαιδεύεται η πλειοψηφία του 

ανθρώπινου δυναμικού και προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι 

σημαντικότερες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις της χώρας.   

Πάρα ταύτα και στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα & Πειραιά έχουμε 

κατακερματισμένες δημοτικές αρχές, με ελάχιστες αρμοδιότητες και 

δημοσιονομικά εργαλεία, με επικαλύψεις αρμοδιοτήτων με τις 

περιφερειακές και εθνικές αρχές, και με ασφυκτικούς όσο και 

αναποτελεσματικούς ελέγχους από την κεντρική διοίκηση και άλλα 

εθνικά όργανα.  Θεσμικά και διοικητικά η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα-Πειραιάς 

είναι μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Νέα Υόρκης, μεταξύ του Ερντογάν και 
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του Μπλούμπεργκ. Είναι δηλαδή στο πουθενά.  Είναι μητροπόλεις που δεν 

διοικούνται ούτε από μια αυταρχική εθνική αρχή ούτε από μια δημοκρατικά 

νομιμοποιημένη και θεσμικά κατοχυρωμένη, ισχυρή μητροπολιτική αρχή.  Ο 

Ερντογάν μέσα από το φιλόδοξο  όσο και ανισοβαρές πρόγραμμα δημόσιων 

και ιδιωτικών επενδύσεων που έχει επιβάλλει στον πληθυσμό της Πόλης δεν 

κάνει τίποτα διαφορετικό από αυτό που έκανε ο Καραμανλής στην δεκαετία 

του 1950 - η άποψη που θα καταθέσουμε είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε 

με ταχύτητα στην φιλόδοξη όσο και χειραφετημένη μητροπολιτική διαχείριση  

που εκπροσωπεί μια πόλη σαν την Νέα Υόρκη.   

Τι σημαίνει όμως μια μητροπολιτική διαχείριση για την Θεσσαλονίκη 

και την Αθήνα   Πειραιά;   Αναφέρω ενδεικτικά πέντε σημεία.   

Πρώτον, αυτονομία και ευθύνη στον προσδιορισμό των εσόδων και 

στις πολιτικές που αυτά τα έσοδα χρηματοδοτούν. Μεταφορά του 

φόρου ακίνητης περιουσίας στα μητροπολιτικά συγκροτήματα με 

ανάλογη μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων – η κεντρική διοίκηση 

μπορεί να διατηρήσει την διαδικασία της συλλογής αλλά τα μητροπολιτικά 

συγκροτήματα θα έχουν την πλήρη πολιτική ευθύνη του προσδιορισμού και 

της δαπάνης αυτού του κλασσικού παγκοσμίως εσόδου της τοπικής 

αυτοδιοίκησης.  Δημιουργία σε μητροπολιτικό επίπεδο διαχειριστικών αρχών 

για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα  ούτως ώστε να μην υπάρχει η χρονοβόρα και 

διαβλητή διαμεσολάβηση της κεντρικής διοίκησης στον προσπορισμό 

Ευρωπαϊκών πόρων και στην χρηματοδότηση των κεντρικών πολιτικών των 

δύο αυτών μητροπολιτικών συγκροτημάτων.       

Δεύτερον, μεταφορά των αρμοδιοτήτων των πρόσφατα 

καταργηθέντων Οργανισμών Ρυθμιστικού Αθήνας και Θεσσαλονίκης 

από το ΥΠΕΚΑ στα δύο μητροπολιτικά συγκροτήματα.  Άρα πλήρη 

ευθύνη, των μητροπολιτικών συγκροτημάτων, για τον στρατηγικό χωροταξικό 

σχεδιασμό τους και την υλοποίηση του.  

Τρίτον, μεταφορά της ευθύνης της διαχείρισης του συγκοινωνιακού 

συστήματος και κρίσιμων δικτύων και υποδομών – ενδεικτικά δίκτυα 
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ύδρευσης και αποχέτευσης, βασικοί λιμένες και μαρίνες, συνολικό σύστημα 

συλλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων-στα μητροπολιτικά συγκροτήματα. 

Τέταρτον, μεταφορά των δημόσιων υποδομών επαγγελματικής 

κατάρτισης, όπως ενδεικτικά των επαγγελματικών λυκείων, στα δύο 

μητροπολιτικά συγκροτήματα. 

Πέμπτον,  μετατροπή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε ένα ελεγκτικό 

όργανο  που ασκεί έλεγχο, και μάλιστα δειγματοληπτικό, μόνο ex 

post και ποτέ ex ante, αφότου δηλαδή έχει πραγματοποιηθεί μια 

δαπάνη και όχι πριν την πραγματοποίηση της.       

Ποια εκτιμώ ότι θα είναι τα αποτελέσματα της δημιουργίας της 

μητροπολιτικής διαχείρισης στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα & Πειραιά:   

Πρώτον, η πολιτική νομιμοποίηση και άρα πραγμάτωση σημαντικών 

ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων που προσφέρουν ανάπτυξη και 

απασχόληση όσο και αναβαθμισμένα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες στους 

κατοίκους των δύο μητροπόλεων.  Επί παραδείγματι, με τον φόρο ακίνητης 

περιουσίας ως κύριο έσοδο της μητροπολιτικής Αθήνας & Πειραιά, η επένδυση 

στο Ελληνικό θα παρείχε άμεσα ισχυρό κίνητρο μια που θα διεύρυνε την 

φοροδοτική βάση του μητροπολιτικού συγκροτήματος.  Ταυτόχρονα, σε ένα 

μητροπολιτικό επίπεδο, ο δημόσιος διάλογος, και γιατί όχι η δημόσια 

αντιπαράθεση, θα ήταν τέτοιος που θα εξασφάλιζε ότι αυτή η επένδυση θα 

κάλυπτε και θα χρηματοδοτούσε, συνάμα με τις οικιστικές και εμπορικές 

εκμεταλλεύσεις, κορυφαίες δημόσιες προτεραιότητες.  Προτεραιότητες όπως 

την δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου, την δημιουργία υψηλού 

επιπέδου αρχιτεκτονικής και ούτω καθεξής.  Θα είχαμε δηλαδή μια λύση 

Μπλούμπεργκ / Νέα Υόρκης όπου υλοποιήθηκαν ανάλογες αναπλάσεις με 

τέτοια χαρακτηριστικά. Όχι λύση Ερντογάν / Κωνσταντινούπολης, με τα 

τερατώδη εμπορικά κέντρα και τα δασοφάγα δημόσια έργα. Και όχι την 

ακινησία στην διαχείριση της τελευταίας δεκαετίας της παρακαταθήκης των 

Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα.          

Με άλλα λόγια ο στρατηγικός  χωροταξικός σχεδιασμός, όσο και η 

έγκαιρη υλοποίηση του, σε δημοκρατικές κοινωνίες είναι 
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υλοποιήσιμος στον βαθμό που είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένος. 

Εκ των πραγμάτων ο χωροταξικός σχεδιασμός, μεταφερόμενος ως 

αρμοδιότητα, ως εξουσία,  στα δύο μητροπολιτικά συγκροτήματα θα αποτελεί 

και το κορυφαίο πολιτικό διακύβευμα, σε μητροπολιτικό επίπεδο. Άρα θα 

προκαλεί και την δημοκρατική του νομιμοποίηση περιθωριοποιώντας έτσι (α) 

και την αρνησικυρία των σημερινών μικροσυμφερόντων αλλά και (β) την 

αδιαφανή συναλλαγή που αποτελεί και τον σκοπό των διαχρονικά 

διευρυμένων χωροταξικών αρμοδιοτήτων της κεντρικής διοίκησης, που 

σήμερα εντοπίζονται στο θεσμικό πρόσωπο του ΥΠΕΚΑ.  Αυτός ο χωροταξικός 

σχεδιασμός είναι και το βασικό εργαλείο πολιτικής που καλείται να καλύψει τις 

πολλαπλές ανάγκες της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας-Πειραιά. Μιλούμε 

δηλαδή για την ικανότητα υλοποίησης μεγάλων αστικών αναπλάσεων που θα 

τονώσουν την αγορά ακινήτων διαφοροποιώντας το προϊόν της οικιστικής και 

εμπορικής  εκμετάλλευσης και εξυπηρετώντας πολιτικές όπως την προσέλκυση 

τουριστών αλλά και την διεύρυνση & αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.   

Δεύτερον, και όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, θα έχουμε την 

αποτελεσματική σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.  

Στα δύο μητροπολιτικά συγκροτήματα ακόμη και σήμερα, και παρά την 

τερατώδη ανεργία, έχουμε ζήτηση για δεξιότητες που δεν προσφέρονται από 

το υφιστάμενο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης. Ένα σύστημα που 

υπάρχει για τους πάροχους, τους διδάσκοντες δηλαδή, και όχι τους χρήστες, 

τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Προοπτικά, τα δύο μητροπολιτικά 

συγκροτήματα, σε συνεργασία με τους μητροπολιτικούς, κοινωνικούς 

εταίρους, θα είναι σε θέση να καθοδηγήσουν το σύστημα επαγγελματικής 

κατάρτισης εκεί που εκτιμούν και επιθυμούν ότι πρέπει να κατευθυνθούν οι 

οικονομίες τους καθώς και αυτές της περιφερειακής τους ενδοχώρας.   

Τρίτον, απελευθέρωση σημαντικότατων επιτελικών και διοικητικών 

πόρων με την μεταστροφή του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του οποίου 

η ελεγκτική λειτουργία και φιλοσοφία είναι, επιεικώς, πενήντα χρόνια πίσω. 

Καταρχήν, η μεταφορά του φόρου ακίνητης περιουσίας στους δήμους 

που αποτελούν τα δύο μητροπολιτικά συγκροτήματα, και της ευθύνης 
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προσπορισμού κοινοτικών πόρων, αντικαθιστούν την αναποτελεσματική, όπως 

άλλωστε έχει αποδειχθεί και από την διαχρονική κακοδιαχείριση των φορέων 

που εποπτεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο, ex ante ελεγκτική λειτουργία με 

την αποτελεσματική ex post δημοκρατική λογοδοσία. Τα δύο 

μητροπολιτικά συγκροτήματα  κατά αρχήν θα πρέπει να λογοδοτήσουν στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην αντιπολίτευση, στο εκλογικό τους σώμα, για 

την χρήση των φόρων που επιβάλλουν όσο και των κοινοτικών πόρων που 

προσπορίζουν για τις πολιτικές προτεραιότητες για τις οποίες έχουν δεσμευτεί. 

Οι δήμοι που αποτελούν τα δύο μητροπολιτικά συγκροτήματα ήδη ελέγχονται 

όσον αφορά την χρηματοοικονομική τους διαχείριση  από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, από το ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις τους, από τα Ευρωπαϊκά όργανα 

για την διαχείριση των κοινοτικών πόρων.   

Η μετατροπή του Ελεγκτικού Συνεδρίου από ex ante σε ex post, 

δειγματοληπτικό, ελεγκτικό όργανο, η μετατροπή του δηλαδή σε ένα 

σύγχρονο ελεγκτικό όργανο, όπως είναι επί παραδείγματι η Τράπεζα της 

Ελλάδος για τις τράπεζες μας, θα απελευθερώσει διοικητικούς πόρους, σε 

διψήφιο  ποσοστό, στο μητροπολιτικό έργο που σήμερα αναλώνεται στην 

ικανοποίηση, και προσαρμογή, μύριων όσων αποφάσεων σε αυτή την 

απηρχαιωμένη μορφή ελέγχου.  

Μητροπολιτική Αρχή: το μεταβατικό όργανο από το μητροπολιτικό 

συγκρότημα στον μητροπολιτικό δήμο                 

Επειδή στοχεύουμε στο να στοιχειοθετήσουμε μια δέσμη προτάσεων πολιτικής 

που είναι άμεσα υλοποιήσιμες, προτείνεται ως ένα μεταβατικό μέτρο 

άμεσης εφαρμογής, που όμως θα μας οδηγήσει στον τελικό μας προορισμό 

- που δεν είναι άλλος από την δημιουργία των μητροπολιτικών δήμων  

Θεσσαλονίκης και Αθήνας & Πειραιά - Η δημιουργία δύο μητροπολιτικών 

αρχών αμέσως μετά τις εκλογές αυτού του Μαΐου. Στα διοικητικά 

συμβούλια των δύο μητροπολιτικών αρχών θα συμμετέχουν δήμαρχοι και 

δημοτικοί σύμβουλοι ανάλογα με τον πληθυσμό των δήμων που σήμερα 

αποτελούν τα δύο μητροπολιτικά συγκροτήματα. Ο εκτελεστικός τους 

διευθυντής θα ορίζεται μετά από διεθνή διαγωνισμό και η στελέχωση 
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τους, με εξειδικευμένα στελέχη, όλα ανεξαιρέτως και στο ανώτατο 

επίπεδο αγγλομαθή, μπορεί να σχεδιαστεί με την βοήθεια της Task 

Force και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Άποψη του γράφοντος είναι ότι η 

πρόσληψη τέτοιων στελεχών, δεκάδων και όχι εκατοντάδων, στην 

Μητροπολιτική αρχή Αθήνας & Πειραιά και στην Μητροπολιτική αρχή 

Θεσσαλονίκης – πολεοδόμων, αρχιτεκτόνων, συγκοινωνιολόγων, 

οικονομολόγων, κοινωνιολόγων, εκπαιδευτικών - θα πολλαπλασιάσει την 

επιτελική και διοικητική ικανότητα των δύο αυτών μητροπολιτικών 

συγκροτημάτων. Θα πολλαπλασιάσει δηλαδή την ικανότητα τους να 

σχεδιάζουν και να υλοποιούν πολιτικές υψηλής ποιότητας και κλίμακας.  Οι 

δύο αυτές μητροπολιτικές αρχές θα έχουν  αποφασιστικές αρμοδιότητες στα 

πεδία πολιτικής που αναφέρθησαν – χωροταξία, ευρωπαϊκά προγράμματα, 

συγκοινωνιακό, επαγγελματική κατάρτιση – ενώ θα μπορούν να υποστηρίζουν 

και τις πολιτικές των δήμων που τις αποτελούν.  Η δε συμμετοχή στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Μητροπολιτικής Αρχής  όλων των πολιτικών ηγεσιών 

των δήμων που αποτελούν τα δύο μητροπολιτικά συγκροτήματα θα 

επιτρέψουν σε όλους τους αιρετούς, και όχι μόνο στις ηγεσίες των τριών 

κεντρικών σημερινών δήμων, των δήμων δηλαδή Θεσσαλονίκης, Αθηνών και 

Πειραιά, να διεκδικήσουν στις επόμενες δημοτικές εκλογές την ηγεσία των δύο 

μητροπολιτικών πια  δήμων  με αξιώσεις, εφόσον το θελήσουν.            
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Όλοι οι ομιλητές μίλησαν λίγο παραπάνω, ο χρόνος πέρασε. 
Σ’ αυτό το τραπέζι η προσέγγιση είναι οριζόντια. Δηλαδή πέντε διαφορετικά 
θέματα τα οποία τα βλέπουμε σε μικρό βάθος. Γιατί αυτό; Γιατί νομίζω ότι, όσοι 
είναι σ’ αυτή την αίθουσα έχουνε μία βαθύτερη γνώση των θεμάτων και 
προκύπτει ο πυρήνας του προβλήματος που διατρέχει την πολιτεία μας και τη 
χώρα μας. 
Το θέμα δημόσια υπηρεσία, πώς παράγεται, ποιος την παράγει, ποιος την 
παρέχει, ποια είναι η σχέση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, πώς ο δημόσιος 
τομέας καταδυναστεύει τον ιδιωτικό τομέα ή πόσο ο ιδιωτικός τομέας είναι 
αδύνατο να συνεργαστεί με όρους και προδιαγραφές με το δημόσιο τομέα. 
Σ’ αυτούς τους τομείς, στο φορολογικό, στη δικαιοσύνη, στο κοινωνικό 
ασφαλιστικό σύστημα , στη δημόσια διοίκηση και στο πώς λειτουργούν οι 
μεγάλοι Δήμοι, θα μπορούσαμε να πούμε και για τους άλλους, βρισκόμαστε 
πολύ κοντά στην κατάρρευση. Επιβάλλεται να κατανοήσουμε όλοι ότι δεν πάει 
άλλο το σύστημα. 
Ακούσατε πολύ καλά ότι η δικαιοσύνη είναι πια στα όρια του «δεν λειτουργεί», 
ότι στο φορολογικό έχουν γίνει  47 «μεταρρυθμίσεις» που δεν λειτούργησαν. 
Παραμένει λοιπόν τώρα, μέσα στην κρίση που συνειδητοποιούμε την ανάγκη 
αλλαγής πορείας, να δούμε εάν υπάρχουν οι πολιτικές δυνάμεις εκείνες, γιατί 
οι πολιτικές δυνάμεις αλλάζουν τις χώρες,  οι οποίες μπορούν να θέσουν επί 
τάπητος  και με  πολύ μεγάλη ένταση και σε βάθος το σχέδιο αλλαγής εκ 
βάθρων των βασικών λειτουργιών της χώρας. 
Λοιπόν να ακούσουμε ερωτήσεις.  
Αρχίζουμε από τον κ. Νάχμαν. 
 
Η.ΝΑΧΜΑΝ: Μετά από τις δύο ενότητες το συμπέρασμα είναι λίγο 
απογοητευτικό. Και στραβός είναι ο γιαλός και στραβά αρμενίζουμε. Στο 
δημόσιο λόγο, απ’ τη μια μεριά η κυβέρνηση λέει ότι τελειώνει το μνημόνιο, 
απ’ την άλλη η αντιπολίτευση λέει θα καταργήσουμε το μνημόνιο.  
Όλοι ξέρουμε όμως ότι δεν μπορεί να μη συνεχιστεί το πρόγραμμα που 
έχουμε και ο δανεισμός ο απαραίτητος, είτε βγούμε στις αγορές για λίγο, είτε 
όχι, μέχρι την αποπληρωμή του 75% των δανείων που έχουμε πάρει.  
Άρα θα υπάρχει κάποιου είδους επιτήρηση και αυτή δεν θα είναι το ελάχιστο 
κοινό επίπεδο που υπάρχει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που θεσπίσθηκε 
με  τους νέους κανονισμούς. Δηλαδή ο πληθυσμός της χώρας ακούει κάτι που  
όλοι ξέρουμε ότι δεν θα συμβεί και προσδοκά με αυτό ως δεδομένο. 
Και γι’ αυτό έρχομαι στις πολιτικές δυνάμεις, στην  λειτουργία του πολιτικού 
συστήματος. Προκύπτει ότι  προκειμένου να διεκδικήσουν την πολιτική 
εξουσία είναι ικανοί να καταστρέφουν τα πάντα. Πρέπει να γίνει μία τομή. 
Δεν είναι δυνατόν να μην έχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις ένα κοινό 
παρανομαστή, , ας εξαιρέσω αυτές που είναι έξω από το συνταγματικό τόξο, 
για το πού θέλουμε να πάει η χώρα.  
Σε αυτό το σκηνικό, δηλαδή με όλη αυτή την κρίση, δεν άλλαξε, όλη αυτή η 
αιμορραγία δεν άλλαξε όπως λέει και ο τραγουδοποιός του βίου μας την 
ποιότητα. Είναι business as usual. Όπως έκανε π.χ.η Γερμανία μετά τον 
πόλεμο είναι  καθοριστικό, να φτιάξουμε ένα σύστημα συναίνεσης. 
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Έρχομαι τώρα στο θέμα του δημοσίου και τα διοικητικά. Είπα ο γιαλός είναι 
στραβός και στραβά αρμενίζουμε. Και οι επιτηρητές μας δεν κάνουν σωστές 
προτάσεις. Αποδείχθηκε στις προβλέψεις τις δημοσιονομικές. Όταν πάμε στο 
θέμα της διοικητικής μεταρρύθμισης με βάση αυτά που είπε ο Λεωνίδας είναι 
προφανές ότι δεν προχωράν τα πράγματα. 
 Ένας πρώτος όρος ανασυγκρότησής του δημοσίου, είναι να παρθούν 
κάποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης  με την κοινωνία. π.χ. 
αποτελεσματικά που να μπορεί να τα νιώσει ο πολίτης. Αν πάτε στους 
λογιστές για τα φορολογικά ή στους δικηγόρους, είναι όλοι τρελαμένοι. Κάθε 
τι, που υποτίθεται ότι απλοποιεί, ένας Νόμος προσθέτει περισσότερη δουλειά  
Λοιπόν καταλήγω: συναίνεση πολιτική και ένα κράτος το οποίο πρέπει να 
ξανακοιτάξει τον πολίτη του και να εξυπηρετεί αυτόν και όχι την αναπαραγωγή 
του. Ευχαριστώ.    
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ο κ. Γεωργακόπουλος.  
 
Γ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια 
παρέμβαση για το κράτος και τη διοίκηση. Κατά την άποψή μου είναι το κύριο 
εργαλείο το οποίο δεν διαθέτει η χώρα και άρα δεν μπορεί και δεν θα 
μπορέσει να βγει από την κρίση, παρότι λύσεις υπάρχουν.  
Ουσιαστικά, όπως θα έλεγαν οι Άγγλοι, κάνουμε ότι μιλάμε για τη 
μεταρρύθμιση της διοίκησης ενώ στην ουσία δεν θέλουμε να παράξουμε 
και κυρίως να εφαρμόσουμε ένα συνολικό σχέδιο αναδιοργάνωσης. 
Ένα - δύο παραδείγματα από τις ενέργειες μετά την έναρξη της κρίσης για την 
αναδιοργάνωση της διοίκησης, που ονομάζουμε μεταρρυθμίσεις. 
Το πρώτο παράδειγμα, η αξιολόγηση του προσωπικού. Ενώ υπάρχει 
νομοθετικό πλαίσιο, αρκετά αξιόλογο θα έλεγα, αναφέρομαι εδώ στο Νόμο 
Ραγκούση του 2010, εμείς δεν τον εφαρμόζουμε και προτιμούμε να ορίσουμε 
με ανάθεση και χωρίς αξιολόγηση τους προϊσταμένους της διοίκησης. 
Στη συνέχεια εισάγουμε την ποσόστωση στις αξιολογήσεις και ζητούμε απ’ 
αυτούς που έχουν οριστεί χωρίς αξιολόγηση να αξιολογήσουν τους 
υπόλοιπους ή αλλιώς ζητούμε απ’ αυτούς που δεν έχουν προαχθεί με 
αξιοκρατικό τρόπο να επιλέξουν αξιοκρατικά τους υπολοίπους. 
Και αυτό ενώ γνωρίζουμε ότι για να αξιολογήσουμε το προσωπικό 
χρειαζόμαστε να έχουμε ένα σύστημα διοίκησης μέσων στόχων. Είναι ο μόνος 
τρόπος, το οποίο όμως δεν διαθέτουμε στη χώρα, παρόλο που έχει θεσπιστεί 
από το 2004 με το Νόμο 3230.  
Οι θέσεις διοίκησης στους διάφορους φορείς του δημοσίου καλύπτονται με το 
γνωστό κριτήριο 4 - 2 - 1 και σήμερα 4 - 2.   
Το δεύτερο παράδειγμα είναι η υποτιθέμενη αναδιοργάνωση των 
Υπουργείων μέσω των νέων οργανογραμμάτων και οργανισμών . 
Η ίδια μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε και εδώ ουσιαστικά. Αντί να 
μελετήσουμε το πόσες και ποιες Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και 
Τμήματα, χρειαζόμαστε και για ποιο λόγο, πήγαμε σε μια αυθαίρετη οριζόντια 
συγκόλληση, ουσιαστικά δηλαδή τι κάναμε; Κόψαμε τα υφιστάμενα 
οργανογράμματα στη μέση και συγχωνεύσαμε κατ’ αυτό τον τρόπο τις δομές 
διατυμπανίζοντας ότι μειώσαμε τις δομές των Υπουργείων κατά 40 έως 50%. 
Δεν θα επεκταθώ, στη περίφημη διαθεσιμότητα - κινητικότητα και 
αξιολόγηση των δομών,  επιτρέψτε μου όμως να σημειώσω ότι τα τελευταία 
χρόνια δεν υπάρχει ούτε μία έκθεση Διεθνούς Οργανισμού ή της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης που να μην τονίζει συνεχώς ότι το κυρίαρχο 
πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το σύστημα διακυβέρνησης και η 
ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης.  
Το ερώτημα που προκύπτει είναι, πώς είναι δυνατόν να ξεφύγουμε αφού 
ακόμα και τώρα δεν φαίνεται να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός ο βίαιος και 
ανορθολογικός παρεμβατισμός των κομμάτων στη διοίκηση κάνει κακό όχι 
μόνο στη διοίκηση αλλά και στην οικονομία της χώρας. Αφού δεν 
αποδεχόμαστε ότι όχι μόνο η οικονομίας αλλά και το κράτος δικαίου και η ίδια  
η δημοκρατία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό απ’ την ποιότητα της διοίκησης. 
Επιτρέψτε μου να τελειώσω με μια διαπίστωση.  
Σε αυτή τη χώρα εμμένουμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις χωρίς να 
διαθέτουμε όμως τους μηχανισμούς υλοποίησης και χωρίς κυρίως να 
θέλουμε να τους δημιουργήσουμε. Αυτό θυμίζει το ανέκδοτο κάποιου που 
έχασε τα κλειδιά του σε ένα πεζοδρόμιο και πήγε στο απέναντι πεζοδρόμιο 
για να τα ψάξει με τη δικαιολογία ότι εκεί υπάρχει φως. 
Ευχαριστώ πολύ.  
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Υπάρχει ακόμα ο κ. Γρυσπολάκης για να μιλήσει.  
 
κ. Γρυσπολάκης: Έχω δύο σοβαρότατες ενστάσεις  με δύο πράγματα κ. 
Καμάρα, με το θέμα της καύσης των στερεών, και με το μητροπολιτικό πάρκο 
του Ελληνικού. Μπορούμε να τα πούμε κατ’ ιδίαν αν θέλετε. 
Όμως επειδή ο χρόνος είναι ελάχιστος θέλω να αναφερθώ στο ακόλουθο: 
διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στη διοίκηση, το είπαν οι 
προλαλήσαντες, το είπε και όλο το βήμα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε 
δευτερόλεπτα στο σοβαρότατο θέμα της παιδείας, και  νομίζω ότι κακώς δεν 
συμπεριλαμβάνεται στα θέματα, η διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος.  
Είδαμε τι έγινε με το Νόμο πλαίσιο, το Νόμο Διαμαντοπούλου όπως λέγεται, 
ένα πολύ σοβαρό Νόμο και καινοτόμο για τα πανεπιστήμια. Ενώ προέβλεπε 
τη χωροταξική τροποποίηση του τι υπάρχει σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ, αντίθετα 
αναπτύχθηκε έτι περισσότερο.  
Διαπιστώσεις κάνουμε πάρα πολλές. Προτάσεις θα κάνουμε επίσης πάρα 
πολλές. …… Το πολιτικό σύστημα όμως βρίσκεται πίσω από την κοινωνία. η 
οποία  έχει διαπιστώσει το έλλειμμα όμως δεν γίνεται τίποτα για την 
δημιουργία ενός σχηματισμού ο οποίος θα εκφράσει τους πολίτες,  
όλους αυτούς που βρίσκονται μέσα σε αυτό το δωμάτιο σήμερα και που 
θέλουμε την αλλαγή. Είναι σαφές ότι τα υπάρχοντα κόμματα δεν μπορούν, 
δεν τολμούν διότι οι κομματικοί μηχανισμοί τους δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα.  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ο κ. Μαρίνος.  
Κ. ΜΑΡΙΝΟΣ: Δεν θέλω να κάνω παρέμβαση αλλά να θέσω δύο ερωτήματα 
στο πάνελ. Είμαι υποψήφιος διδάκτωρ δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Ένα ερώτημα προς τον  κ. Τσακυράκη τον οποίον και είχα καθηγητή, 
εάν ο πρωθυπουργοκεντρισμός περνάει μέσα από τον κομματισμό. Δηλαδή 
μην ξεχνάμε ότι ο Υπουργός έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει το Σύνταγμα, 
άρθρο 82. Δηλαδή δεν είναι τρομακτικές οι αρμοδιότητες, αλλά κυρίως ότι 
είναι αρχηγός κόμματος . Εάν πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε 
ένα μοντέλο αύξησης των διοικητικών αρμοδιοτήτων και αποσύνδεσης 
ουσιαστικά του αρχηγού κόμματος από τον πρωθυπουργό, όπως είναι π.χ. 
στην Γερμανία με τη διαρχία.  
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Και προς τον κ. Χριστόπουλο του οποίου η εισήγησή ήταν υπερπλήρης, 
αλλά ξέχασε για μένα κάτι: την ανοιχτότητα και την ανοιχτή διακυβέρνηση 
και η απόπειρα εμπέδωσής της στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Θα 
ήθελα να ρωτήσω, πόσον αυτή μπορεί να συμβάλλει στη μεταρρύθμιση της 
δημόσιας διοίκησης, στην εξοικονόμηση πόρων αλλά και στην εμπέδωση μίας 
νέας δεοντολογίας και ηθικής, η οποία λείπει αυτή τη στιγμή. 
Ευχαριστώ πολύ.  
 
Δ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ: Ουσιαστικά μία ερώτηση θέλω να κάνω, έχει περάσει και 
ο χρόνος. Η άποψη που έχει διατυπωθεί και την οποία εγώ προσωπικά 
υιοθετώ δηλαδή ότι ο ρόλος του κράτους μπορεί να μετατραπεί ενίοτε και 
όταν χρειαστεί από πάροχο δημοσίων υπηρεσιών σε χρηματοδότη ή 
ενδεχόμενα σε συμπράττοντα συνεργό, έχει προβλήματα συνταγματικά; 
Και ρωτάω τον κ. Τσακυράκη για το ενδεχόμενα να πρέπει να προβλεφθεί σε 
μία συνταγματικη αναθεωρηση.  Δηλαδή αντί το κράτος να οφείλει να 
παρέχει κάποιες υπηρεσίες να μεριμνά για να παρέχονται. Αυτό το είχα 
πάντα σαν ερώτημα και θα με ενδιέφερε.  
 
Στ. ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ: Όχι, νομίζω πως όχι.  
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Λοιπόν ποιοι θέλουν από το πάνελ να απαντήσουνε; Νομίζω 
ο κ. Τσακυράκης και ο κ. Χριστόπουλος.  
 
Στ. ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ: Εμένα μου κάνατε μια δύσκολη ερώτηση, έχει μπει, το 
συζητάνε πολλοί, ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που η εξουσία του 
Πρωθυπουργού είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό μεγεθύνεται με τις 
αδυναμίες της διοίκησης, γιατί και μια σωστή διοίκηση βάζει φραγμούς εκ 
των πραγμάτων.  
Δεν υπάρχουν εύκολες προτάσεις, δεν έχω καταλήξει. Αν θέλετε να σας πω 
με τι παίζω αλλά με μεγάλη επιφύλαξη. Γιατί δεν είμαι βέβαιος; Διότι θα ήθελα 
τα θέματα αυτά  να τα αντιμετωπίζω ως θέματα αρχής. Να μην κάθομαι και να 
λέω: αχ η Ελλάδα με τα προβλήματά της, αα τι θα κάνουμε; Αυτό συνήθως 
κάνουμε και εκεί πια ειλικρινά εγώ τα χάνω. 
Λοιπόν με το «Ελλάδα τι να κάνουμε» παίζω σε μια ανεξάρτητη αρχή, ξέρω 
ότι προκαλεί  καχυποψία, αλλά τι να κάνουμε, σε μια ανεξάρτητη αρχή που 
ενδεχομένως θα μπορούσε να προχωρήσει σε διορισμό με μεγάλες 
αρμοδιότητες, σε διορισμό της ηγεσίας των δικαστικών, σε αξιολόγηση 
τουλάχιστον ενός μέρους των διοικητικών υπαλλήλων, των ανώτατων. 
Παίζω με αυτή την ιδέα αλλά δεν έχω καταλήξει και κυρίως δεν συμβιβάζεται 
με γενικότερες αρχές, δηλαδή γεννάται από το θέμα ανάγκης μιας χώρας 
που είναι υπό κατάρρευση.    
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Αντί για ανεξάρτητη αρχή αν ξεκινούσαμε με τη συνεργασία 
με ξένους οργανισμούς;  
 
Στ. ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ: Ναι, μα και αυτό το σκέφτηκα. Για παράδειγμα, 
σκεφτόμουνα, πως παλιά φέρναμε ξένους διαιτητές. Αν έχεις ένα τρομερό 
πρόβλημα αξιολόγησης για πρώτη φορά να φέρουμε κάποιους ξένους, να 
αυτοαξιολογήσουν και γρήγορα. Για παράδειγμα η Κύπρος.  
 



 108 

Πλ. ΤΗΝΙΟΣ: Εγώ σαν μη συνταγματολόγος τρέχω να συμπληρώσω τα κενά. 
Λοιπόν κατά τη γνώμη μου υπάρχουνε τριών ειδών κρατικές υπηρεσίες. Οι 
υπηρεσίες που παράγει το κράτος προς την κοινωνία, όπως άμυνα, 
δημόσια τάξη, οι οποίες είναι πολύ πιο δύσκολο να αποκεντρωθούν, μετά 
είναι οι υπηρεσίες τις οποίες παράγει για χάρη της κοινωνίας όπως 
δικαιοσύνη, αδειοδοτήσεις που θα μπορούσανε σε ορισμένα σημεία και 
τέλος είναι αυτό που αναφερόμουνα εγώ και είναι τα πιο εύκολα να 
ανοιχτούνε προς τα έξω, είναι οι υπηρεσίες που παράγει με την κοινωνία, 
όπου είναι φροντίδα, υγεία, παιδεία οπωσδήποτε και εκεί είναι πιο 
αποτελεσματικό αν το κράτος δεν προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνο του, 
αποφασίζεται εκ των προτέρων τι πρέπει να μάθουνε όλα τα παιδάκια σε όλη 
την Ελλάδα, σε όλες τις τάξεις αλλά να αφήσει και κάποιο, το ίδιο το σχολείο 
και αυτούς που έχουν ευθύνη να εξασκήσουν αυτή την ευθύνη.   
Και τέλος ένα άσχετο θέμα που είναι και μια γέφυρα με το προηγούμενο 
τραπέζι, το θέμα της αναποτελεσματικότητας του κράτους. Εμείς το έχουμε 
φανερό καμάρι. Δηλαδή το ίδιο το κράτος στην υπόθεση ας πούμε του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή επικαλείτο την αναποτελεσματικότητά του 
ως δικαιολογία γιατί κάποιοι άλλοι έκαναν λάθος που υπολόγισαν ότι είμαστε 
περισσότερο αποτελεσματικοί από ό,τι νομίζουμε.  … (Διαλογικές συζητήσεις) 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ο κ. Χριστόπουλος.  
 
Λ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καταρχάς στο ερώτημα του κυρίου ναι, προφανώς 
ανοιχτή διακυβέρνηση, ναι και η ανοιχτότητα είναι πολύ σημαντική και βοηθάει 
και στην εξοικονόμηση πόρων και ήδη τα τελευταία χρόνια με τις 
ανακοινώσεις ειδικά για τα δημοσιονομικά που πλέον βγάζει το Υπουργείο 
Οικονομικών, έχει αλλάξει λιγάκι η κουλτούρα της παροχής στοιχείων προς τη 
δημοσιότητα, αλλά πέραν αυτού  η ανοιχτότητα δεν είναι μόνο εάν αλλά και 
πώς βγαίνεις στον αέρα. Να είναι και κατανοητά.  
Υπ’ αυτή την έννοια μπαίνει το θέμα της καλής νομοθέτησης και του ενός 
κειμένου το οποίο εξηγεί πλήρως τι θέλει να επιτύχει αυτός ο νόμος. 
Συμβάλλει σημαντικά και στην εξοικονόμηση πόρων γιατί μπορείς να δεις και 
διάφορες επικαλύψεις, έμμεσο κόστος το οποίο είναι το διοικητικό βάρος το 
οποίο συζητάμε και το οποίο μπορεί να επανέλθει στην αγορά κτλ. 
Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, εντάξει, συνήθως  ξεκινάμε ότι κάθε 
ενέργεια που γίνεται είναι χάλια και δεν είναι μεταρρύθμιση. 
Η διαθεσιμότητα, η ποσόστωση στην αξιολόγηση δεν είναι μεταρρύθμιση. Να 
συμφωνήσω. Ομοίως η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών των Υπουργείων. 
Και σ’ αυτό να συμφωνήσω παρότι την κεντρική διοίκηση ποτέ δεν την είχε 
αγγίξει κανένας, αλλά μόνο την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μετά πάμε στο ότι όλοι 
οι Διεθνείς Οργανισμοί λένε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια καλή διακυβέρνηση ή 
ένα καλό σύστημα διακυβέρνησης. Πολύ ωραία. Και βέβαια τελικά καταλήγει η 
κουβέντα στο ότι εν πάση περιπτώσει για όλα φταίει η πολιτική ηγεσία. Εγώ 
και σαν δημόσιος υπάλληλος διαφωνώ με αυτή τη λογική. Θεωρώ ότι δεν είναι 
ό,τι γίνεται κακό και εν πάση περιπτώσει αν δεν είναι και πολύ επιτυχημένα 
υλοποιήσιμο για αρχή μπορεί να δημιουργεί ένα σοκ μέσα στη διοίκηση για 
την αλλαγή. Π.χ. η αναδιοργάνωση των Υπουργείων έχει θεσπίσει τους 
Γενικούς Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών με αυξημένες εξουσίες για τη 
διαχείριση του προϋπολογισμού και σαν υπόλογοι για το πού πάν’ τα 
χρήματα και για το πού πρέπει να κατανεμηθούν τα χρήματα.  
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Οι Μονάδες των Κρατικών Ενισχύσεων οι οποίες φτιάχνονται σε κάθε 
Υπουργείο παρακολουθούν  αν οι κρατικές ενισχύσεις που δίνονται από τα 
Υπουργεία είναι συμβατές και αν όχι κόβονται. Οι Μονάδες Εσωτερικού 
Ελέγχου που φτιάχνονται κατ’ επιταγή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
τώρα θέλουν να κοιτάξουν τις διαδικασίες δημοσιονομικές, και άλλες σε κάθε 
Υπουργείο.  
Μπορεί ναι, να μην είναι τέλεια η δόμηση ενός Υπουργείου, αλλά γίνονται 
πράγματα τα οποία πρέπει να κρατήσουμε απ’ αυτήν την αναδιοργάνωση.   
Και καταλήγουμε πάντα σε κάποιους Νόμους, π.χ. για τη στοχοθεσία του 
2004 ο οποίος ψηφίστηκε αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε,  είτε στο νόμο 
Ραγκούση ο οποίος είναι ο τέλειος Νόμος επειδή κάπως διορθώνει το 
σύστημα, αλλά δεν πάει σε μια ριζική ανατροπή του πώς αξιολογώ τους 
προϊσταμένους του δημοσίου.        
Εγώ θεωρώ ότι σ’ αυτή την εποχή και με την ένταση αυτής της κρίσης πρέπει 
να πάμε σε πολύ πιο ριζικές αλλαγές στο δημόσιο και όχι σε απλά 
διορθωτικές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο σύστημα.  
 
Α. ΚΑΜΑΡΑΣ: Νομίζω αυτό που πρέπει να αξιολογήσουμε και θα προσθέσω 
στον προβληματισμό σου, πρέπει να αξιολογήσουμε μια δυναμική διαδικασία. 
Δεν υπάρχει μία λύση. Η παρουσία πολιτικής ηγεσίας εγώ νομίζω για το Δήμο 
Θεσσαλονίκης όπου είμαι θετικά προκατειλημμένος γιατί δουλεύω για το 
δήμαρχό του είναι εκ των ων ουκ άνευ. Δεν μπορείς να επιφέρεις καμία 
αλλαγή σε καμία μονάδα, Οργανισμό ή Υπουργείο,  αν δεν έχεις μια ηγεσία η 
οποία είναι πεπεισμένη ότι αυτή η αλλαγή πρέπει να υλοποιηθεί.  
Απ’ την άλλη όμως υπάρχουν σύμμαχοι σήμερα στη δημόσια διοίκηση, έστω 
και ι μειοψηφικοί . Εν μέρει είναι οι πιστωτές μας και η τρόικα και η Task Force 
που ασκούνε πίεση, άρα δίνουνε ισχύ σ’ αυτόν που θέλει να αλλάξει 
πράγματα και επίσης έχεις συμμάχους στη δημόσια διοίκηση αυτούς οι οποίοι 
θέλουν να δημιουργήσουν ένα πιο αποτελεσματικό περιβάλλον εργασίας και 
οι ίδιοι θέλουνε για οποιουσδήποτε λόγους: προσωπικής φιλοδοξίας, 
υπαρξιακούς κτλ. να φέρουν αποτέλεσμα ως δημόσιοι λειτουργοί.  
Και τελικά επιστρέφουμε στο λαό μας ο οποίος έχει την τελική ευθύνη - όλοι 
μαζί ευθυνόμαστε αν μπορώ να παραφράσω μια γνωστή ρήση - ο οποίος σε 
βάθος χρόνου είτε θα ενισχύσει ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό για τη 
χώρα είτε θα ενισχύσει κάποιον άλλον.  
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Λοιπόν κλείνοντας αυτή την πολύ σύνθετη κουβέντα να πω δύο 
πράγματα. Επειδή ετέθη το ερώτημα για την πολιτική ηγεσία και αν είναι η πολιτική 
ηγεσία η διοίκηση θα απαντούσα το εξής: όλα ξεκινούν απ’ την πολιτική ηγεσία. 
Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι την κεντρική ευθύνη και του αποτελέσματος και του 
μη αποτελέσματος την έχει η πολιτική ηγεσία. Μόνο που έχει σημασία να 
συμφωνήσουμε στο τι είναι πολιτική ηγεσία. 
Δεν είναι μονάδες, οι καλοί υπουργοί ή ο καλός ηγέτης όπως το έχουμε μάθει μες 
στην πορεία μας, όπου κάπου πάνε και κάτι προσπαθούν να κάνουν. Αυτά είναι μικρά 
φωτεινά διαλείμματα που μπορεί να μην έχουν και κανένα αποτέλεσμα. Πολιτική 
ηγεσία σημαίνει συλλογικότητα πολιτικών υποκειμένων τα οποία συμφωνούν προς 
μία κατεύθυνση για να αλλάξουν τη χώρα. Δηλαδή θέλουμε κάτι πολύ περισσότερο 
από μονάδες ή από πρόσωπα τα οποία μπορούν να παίξουν ρόλο. 
Θέλουμε συλλογικότητες και θέλουμε αυτές οι συλλογικότητες να έχουν 
συμφωνήσει σε πράγματα τα οποία πρέπει να φέρουν μέχρι τέλους. Αυτό είναι το 
μεγάλο στοίχημα. 
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Και το δεύτερο μεγάλο δίλημμα δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας, πότε και σε 
ποιο βάθος και πόσο, δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε πρώτα θα αλλάξουμε το 
δημόσιο και μετά θα συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα ή αν από την αρχή θα γίνει 
αυτό. Θα περιγράψουμε τι θέλει ο πολίτης και τι μπορούμε να του δώσουμε 
σήμερα, μες στην καταστροφή και με το κράτος που έχουμε και με τα μέσα που 
έχουμε. 
Εάν λοιπόν περιγράψουμε την υπηρεσία και τις προδιαγραφές της τότε θα πρέπει 
το δημόσιο κάθε φορά, το δημόσιο, ο δήμος, να έχει την ευελιξία να δει πώς 
μπορεί να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες με το λιγότερο κόστος και την 
μεγαλύτερη ποιότητα. Μπορεί άλλες φορές να είναι χρηματοδοτώντας τον ιδιωτικό 
τομέα, μπορεί άλλες φορές να είναι παράγοντας το ίδιο τις υπηρεσίες. 
Αυτή όμως η ευελιξία ήτανε πάντοτε ποινικοποιημένη πολιτικά. Ήτανε 
πάντοτε νεοφιλελεύθερη. Ήτανε πάντοτε όλα αυτά τα τσιτάτα τα οποία έχουμε επί 
χρόνια, μας έχουνε ταλαιπωρήσει με απόλυτα δογματικό τρόπο. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και γι’ αυτό το τραπέζι, σε πέντε λεπτά θα ξεκινήσει το 3ο 
που είναι για την ανάπτυξη, ευχαριστούμε πολύ τους ομιλητές και συνεχίζουμε. 
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 3η Ενότητα 

«Οι τομείς - προτεραιότητες ανάπτυξης της χώρας  

& η χρηματοδότησή τους» 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  Αργύρης Παπαστάθης ,  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Έχουμε δύσκολο καθήκον, να βρούμε το δρόμο της 

ανάπτυξης και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε ένα απλό και εξαιρετικά 

σύνθετο ερώτημα, ποιο είναι το οικονομικό μοντέλο που θα βγάλει την 

Ελλάδα από την κρίση, γιατί πιστεύω ότι συμφωνούμε ότι το μοντέλο της 

μεταπολίτευσης καταστράφηκε, ανεφλέγη και κάηκε και εξαφανίστηκε, 

εξαϋλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα τα χρόνια της κρίσης, αλλά δεν έχει 

αντικατασταθεί από κάτι καινούργιο. 

Αυτό το καινούργιο λοιπόν που παλεύει να γεννηθεί ψάχνουμε όλοι, είναι ο 

πυρήνας της σημερινής μας συζήτησης. Βασικά ερωτήματα είναι δύο: ποιοι 

είναι οι τομείς και οι προτεραιότητες για την ανάπτυξη της χώρας μας, δηλαδή 

ποια είναι η παραγωγική διάρθρωση που θα δημιουργηθεί πάνω στα ερείπια 

του μοντέλου που κατέρρευσε και ποιος θα πληρώσει γι’ αυτό, δηλαδή πού θα 

βρεθούν τα λεφτά, ποιες θα είναι οι πηγές χρηματοδότησης. 

 

Γ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ: Όπως είπατε και προηγουμένως, έχουμε κάνει το «Ελλάς δέκα 

χρόνια μπροστά» σε πρώτη φάση και στη συνέχεια έχουμε κάνει τη 

στρατηγική κατανομή του ΕΣΠΑ, επίσης έχουμε κάνει την εργασία για το 

γραφείο του Πρωθυπουργού και τον Πρωθυπουργό, τον καινούργιο οδικό 

χάρτη της ανάπτυξης, που ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια του «Ελλάς δέκα 

χρόνια μπροστά» με μεγαλύτερη προτεραιοποίηση και η διαφορά εκεί είναι ότι 

κάναμε και τα tool list και τα action plan σε ένα Υπουργείο, ούτως ώστε να 

μπορεί να μπει σε εφαρμογή όλο το πλάνο το οποίο κουβεντιάσαμε. 

Τέσσερα μηνύματα να πάρουμε μαζί.  
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Το πρώτο μήνυμα είναι ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που 

ταλαιπωρηθήκαμε από τη μείωση των επενδύσεων στο διάστημα πριν 

και μετά την κρίση. Το ίδιο πράγμα έγινε και στην Ευρώπη, απλώς σε μας 

έγινε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Άρα η βασική μείωση η οποία υπήρξε, 

αυτός που την πάτησε περισσότερο από την κρίση και στην Ευρώπη των 27 

και σε μας ήτανε βασικά οι επενδύσεις. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα.  

Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα έχει ένα αναπτυξιακό δυναμικό 

γύρω στα 54 δις. ευρώ σε ΑΕΠ ή 48 δις. σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 

κατά μίνιμουμ, μέσα σε μια εφταετία - οκταετία και αυτό σημαίνει γύρω στις 

640 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι υπολογισμένο κατά κλάδους από 

κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω. Δεν είναι αυτό ένα 

aspiration, είναι ένα δεδομένο το οποίο ισχύει.  

Το επόμενο θέμα που θα μιλήσουμε είναι ότι για να μπορεί η Ελλάδα να 

πετύχει αυτό το εργασιακό δυναμικό στην εφταετία από το ’14 μέχρι το ’20 

χρειάζεται 150 δις. ευρώ συνολικές επενδύσεις πάνω από τα ετήσια επίπεδα 

του 2013, τα 24 δις. ευρώ που ήταν και το μικρότερο που είχαμε ποτέ. Άρα 

θέλουμε 150 δις παραπάνω απ’ αυτό που είχαμε το 2013 σωρευτικά όμως, για 

τα εφτά χρόνια. Είναι ένα νούμερο που δεν είναι δύσκολο με βάση το 

παρελθόν και το οποίο προέρχεται κατά 20% από το ΕΣΠΑ, κατά 45% 

από τις σχετιζόμενες με τις αποκρατικοποιήσεις επενδύσεις και το 

υπόλοιπο 35% είναι net new flow investments.  

Τέλος θέλω να πω ότι με βάση τις αντικειμενικές παρατηρήσεις που κάνουμε 

έχουν ήδη υπάρξει κάποια σημαντικά βήματα τα τελευταία ενάμισι - δύο 

χρόνια που δείχνουν  μία αλλαγή στα δεδομένα.       

Λοιπόν αυτά είναι τα τέσσερα μηνύματα και θα δούμε κάποια συγκεκριμένα 

στοιχεία πάνω σ’ αυτά.  

Το πρώτο είναι πώς εξελίχτηκε το ΑΕΠ το 2007 και το 2011 στην 

Ευρώπη των 27 και βλέπετε πόσο μειώθηκε το κάθε ένα απ’ αυτά τα στοιχεία. 

354 δις. ευρώ ήταν η σωρευτική μείωση την περίοδο αυτή των επενδύσεων 

και ήταν το βασικότερο κομμάτι που εξηγεί την ύφεση η οποία ίσχυσε από το 

’07 μέχρι το ’11 στις χώρες της Ευρώπης των 27. 
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Αυτό ήταν μια μείωση 15% σε σχέση με αυτό που ήταν παραδοσιακά. 

Δυστυχώς στη δική μας την περίπτωση το νούμερο ήταν πολύ μεγαλύτερο. Οι 

επενδύσεις μεταξύ του ’07 και του ’11 μειώθηκαν κατά 31 δις ευρώ, το χρόνο 

που είναι γύρω στο 50%. Βλέπετε εδώ αυτό που είδατε ότι πήγαμε από ένα 

ΑΕΠ γύρω στα 42 στο 206 και αυτό έγινε γιατί μειώθηκε η κατανάλωση κατά 

15, μειώθηκαν οι επενδύσεις κατά 31, στη συνέχεια μειώθηκε και η 

κατανάλωση του κράτους κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, κατά 7 

δισεκατομμύρια και στη συνέχεια έχουμε και μια βελτίωση των καθαρών 

εξαγωγών.  

Άρα αυτό είναι το reconciliation που υπάρχει στο ΑΕΠ μεταξύ του ’07 και του 

’11 και αν με ρωτάτε γιατί παίρνω αυτό  και όχι το ’07 και το ’13 είναι γιατί το 

’13 και το ’12 τα νούμερα πια είχανε καταστραφεί τόσο πολύ, που αλλάζει και 

η πραγματική εικόνα των δεδομένων, ενώ το ’11 ακόμα ήτανε μια κατάσταση 

που έδειξε πώς διαρθρωνόταν η κρίση, χωρίς όμως τα νούμερα της τότε.       

Ένα ερώτημα που είναι άμεσο, που θα σας έρχεται στο μυαλό είναι: Ωραία, αν 

μειώθηκαν αυτές οι επενδύσεις κατά 31 δις πού μειώθηκαν;  

Λοιπόν, real estate και construction 14-15 δις. Υγεία, παιδεία, public 

administration και άμυνα που κυρίως προήλθε από τη μείωση στις 

κυβερνητικές επενδύσεις, ήταν 3,3, υπηρεσίες 3,1, οι μεταφορές 2,1, η 

βιομηχανία 1,1 και πάμε λέγοντας. 

Κάτι άλλο το οποίο συζητιέται πολύ συχνά είναι για τις ξένες επενδύσεις. Θέλω 

απλά να σας πω ότι από το 2000 μέχρι το 2008 μόνο το 4,6% ήτανε, οπότε 

πριν την κρίση είναι μύθος ότι είχε η Ελλάδα ξένες επενδύσεις. Δεν είχε. Οι 

βασικές επενδύσεις ήτανε ιδιωτικές, ντόπιες και κρατικές. Δεν υπήρχε foreign 

directive πάνω από 5% του ΑΕΠ.  

Λοιπόν αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα εικόνα που δείχνει ότι ακόμα και προ 

κρίσης το επίπεδο της επένδυσης στην Ελλάδα ήτανε πολύ 

περιορισμένο σε σχέση με αυτό που θα ήταν σε άλλες χώρες. Η Ελλάδα 

μεταξύ 2007-2011είναι στην Ευρώπη πρωταθλήτρια στην μείωση των 

ιδιωτικών επενδύσεων – στο έλλειμμα που είχε αρχικά και το πόσο αυτό 

αυξήθηκα στην πορεία της κρίσης. Και αυτό δείχνει μια εγγενή αδυναμία την 
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οποίαν είχε η ελληνική οικονομία, ακόμα και τα νούμερα τα οποία επένδυε που 

τα επένδυε.  

Αυτά λοιπόν είναι το τι γινότανε και πού ήταν οι επενδύσεις μέχρι σήμερα και 

το επόμενο ερώτημα είναι: ωραία, σύμφωνοι, μας έχετε πει για ένα 

αναπτυξιακό δυναμικό. Το μοντέλο που θα οδηγηθεί εκεί ποιο είναι; 

Το μοντέλο βασικά είναι αυτό και μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο αλλά 

πιστέψτε με οι κλάδοι έτσι όπως έχουν μελετηθεί και έτσι όπως δείχνουν να 

αναπτύσσονται δεν είναι καθόλου δύσκολο, τουλάχιστον επί της ουσίας των 

ανταγωνιστικών προβλημάτων που έχουμε. 

Ξεκινάμε από μία βάση το ’10 από 31 χιλιάδες δολάρια PPA, μπορούμε 

κάλλιστα να φτάσουμε 38 με 40. Αυτό είναι τα 55 δις που σας λέω παραπάνω. 

Έχουμε μια βελτίωση της παραγωγικότητας από το 35 του ’10 στο 42-45, , 

έχουμε μία αλλαγή στο πόσο είναι η ιδιωτική και η κρατική κατανάλωση ως 

ποσοστό του ΑΕΠ (από 93% σε ένα 70 με 75&), αλλάζει δηλαδή το 

composition επί της ουσίας του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αντίστοιχα 

από μείον 10% που είναι οι καθαρές εξαγωγές είμαστε στο 0 με 5 και οι 

επενδύσεις αντί 14 - 15 - 16% που ήταν το ’10 φτάνουνε στο 25%.        

Αυτό που σας λέω δεν είναι όνειρο. Αυτό που σας λέω είναι το εξής και το 

εξηγώ: είναι πώς θα είναι η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας εάν οι κλάδοι 

ακολουθήσουν τη δυναμική τους με βάση τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε 

προτείνει. Άρα αυτό δεν είναι ένα aspiration το οποίο τίθεται, είναι το 

αποτέλεσμα της ανάπτυξης που υπάρχει.  

Λοιπόν βλέπουμε ότι το να αναπτύξουν το δυναμικό τους αυτοί οι κλάδοι 

συνάδει με την αλλαγή του μοντέλου. Τώρα η ανάπτυξη αυτή καθεαυτή είναι 

η εξής: εδώ βλέπετε αυτούς τους κλάδους που εμείς μελετήσαμε σε βάθος και 

εδώ ήταν οι υπόλοιποι. Δεν μπορέσαμε να τους μελετήσουμε ολόκληρους, γι’ 

αυτό και σας είπα ότι το αναπτυξιακό δυναμικό είναι το μίνιμουμ το οποίο 

υπάρχει.   

Βλέπετε λοιπόν πώς κινηθήκαμε από το ’10 στο ’13 και πώς αυτό μπορεί να 

φτάσει στην 8ετία - 9ετία. Δηλαδή επί της ουσίας μιλάμε για αυτά τα 54 δις 

ΑΕΠ πάνω σ’ αυτούς τους κλάδους και στη συνέχεια έχουμε και ένα παραπάνω 
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δυναμικό το οποίο μπορεί να είναι από κλάδους τους οποίους εμείς αυτή τη 

στιγμή έχουμε θεωρήσει ότι θα ανέβουνε με βάση το base case του IMF αλλά 

που κάτω από τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, πολλές απ’ τις οποίες δεν 

είναι κλαδικές αλλά διακλαδικές, θα έχουνε και αυτοί οι κλάδοι συγκεκριμένες 

ωφέλειες. 

Και εδώ είναι από πού προέρχεται. Το μεγάλο κομμάτι είναι ο τουρισμός, 

έχουμε τη βιομηχανία των τροφίμων, έχουμε το κομμάτι της αγροτικής 

παραγωγής, έχουμε το κομμάτι της ενέργειας και στη συνέχεια έχουμε και 

κάποιους αναδυόμενους κλάδους όπως π.χ.  ιατρικός τουρισμός κτλ. 

Γεγονός πάντως είναι ότι έτσι κατανέμεται αυτό το αναπτυξιακό δυναμικό 

λέγοντας την ερώτηση: ποιοι είναι αυτοί οι κλάδοι εν τοιαύτη περιπτώσει, 

αυτοί είναι ουσιαστικά οι κλάδοι. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι αλλά πιστέψτε 

με τα νούμερά τους δεν είναι τόσο μεγάλα. 

Άρα μιλάμε για 48 δις ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, 54 σε όρους 

ΑΕΠ και 640.000 θέσεις εργασίας. 

Η επόμενη ερώτηση είναι: ωραία, σύμφωνοι, άμα θες αυτό το αναπτυξιακό 

δυναμικό τι κάνεις από επενδύσεις; Οι επενδύσεις μας, όπως σας είπα, 

έπεσαν και έφτασαν στο σημείο, το 2013 να είναι μόνο 24 δις. Λοιπόν 

κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Αυτό το 24 δις το κρατάω σταθερό γιατί είναι το 

μικρότερο που είχαμε ποτέ και είναι ένα νούμερο που ποτέ δεν θα δείτε 

μικρότερο. Και αυτό που σας λέω είναι: αν θέλουμε σαν χώρα το αναπτυξιακό 

δυναμικό των 54 δις ΑΕΠ στην 7ετία - 8ετία ή 9ετία, το σύνολο των 

επενδύσεων που χρειάζονται παραπάνω είναι 150. Είναι το συνολικό, το 

σωρευτικό. Ένα 14% απ’ τον τουρισμό, 10% αγροτική ανάπτυξη και πάμε 

λέγοντας.        

Πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα είναι η επόμενη ερώτηση. Λοιπόν ας 

κάνουμε μια προσπάθεια να το παρακολουθήσουμε.  

Λοιπόν, 31 δις. είναι χρήματα τα οποία είναι τα 20,6 δις. του καινούργιου 

ΕΣΠΑ και 10 δις από το παλιότερο, που δεν έχουν ακόμα απορροφηθεί, άρα 

δεν έχουν μπει στην επιχειρηματική οικονομία. Να λοιπόν τα 31 από τα 150. 
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Στη συνέχεια έχεις και κάποια άλλα structural funds τα οποία είναι άλλα 4 δις. 

Συνολικά φτάνεις τα 115 που μένουν ως ιδιωτικές επενδύσεις. Απ’ αυτές , 

στην 3ετία - 4αετία - 5ετία, (προσέξτε με, δεν βάζω όρο το πότε θα γίνει), τα 

21 δισεκατομμύρια είναι - με βάση τις νεότερες πιο συντηρητικές εκτιμήσεις  - 

το ποσό του χρήματος που θα πέσει στην ελληνική οικονομία από τις 

ιδιωτικοποιήσεις.   Σημασία έχει ότι όλα αυτά είναι χρήματα που θα πέσουν 

στην οικονομία και στη συνέχεια από αυτά, τα 21 όταν κάποιος αγοράζει μία 

απ’ αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις, π.χ. το Ελληνικό, στη συνέχεια υπάρχουν 

χρήματα που ρίχνει σαν επένδυση.  

Άρα με βάση τα project που έχουμε δει ένα - ένα και βλέποντας ποια θα είναι 

αυτά τα οποία θα δοθούν σαν ποσό για την ιδιωτικοποίηση και μετά πόσα θα 

πρέπει να επενδυθούν στη συνέχεια σε χρονικό περιθώριο, μιλάμε ότι 

υπάρχουν 32 δισεκατομμύρια που θα είναι οι επενδύσεις που θα προέλθουνε 

από τις ιδιωτικοποιήσεις των 21 δισ. ευρώ.   

Στη συνέχεια έχεις και 10 δις. που είναι επενδύσεις που θα γίνουνε ακριβώς 

επειδή έγιναν οι αρχικές επενδύσεις του ΕΣΠΑ, οπότε επί της ουσίας αυτό που 

μένει είναι το ότι αν βγάλεις το ΕΣΠΑ και βγάλεις και τις ιδιωτικοποιήσεις και 

τα χρήματα που αυτοί που θα ιδιωτικοποιήσουν, θα πρέπει να ρίξουν για να 

κρατήσουν τα άστρα ζωντανά, μας μένει επί της ουσίας 50 δισεκατομμύρια. 

Εκεί είναι τα χρήματα. Άρα λοιπόν αν με ρωτήσετε αν γίνεται ή δεν γίνεται 

αυτό, εντάξει, θα μου πείτε ο καθένας μπορεί να νομίζει ό,τι θέλει, γεγονός 

πάντως είναι ότι 53 δις. είναι το σύνολο των νέων επενδύσεων που 

χρειάζονται, πέρα από ΕΣΠΑ και πέρα από ιδιωτικοποιήσεις,  ιδιωτικές όσο 

ήτανε οι ετήσιες επενδύσεις το ’08. 

Η McKinsey πιστεύει ότι αυτό το νούμερο δεν είναι μεγάλο. Πιστεύει ότι είναι 

βατό. Αισιόδοξο αλλά βατό. Άρα λοιπόν απ’ αυτά τα 150 δις. ευρώ :  

20% ΕΣΠΑ, 45% ιδιωτικοποιήσεις και το υπόλοιπο 35% net new 

flows που δεν έχουν σχέση με τα προηγούμενα. 

Τέλος , θέλω να πω ένα μήνυμα: ότι για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις 

χρειάζονται 4 - 5 ξεχωριστά πράγματα. Καλύτερο factor cost, input cost, 



 117 

political stability,  χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και χρειάζονται capital 

markets και banking markets.  

Έχουμε το γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί και σε σχέση με 

την αγωνία της ανακεφαλαιοποίησης, με τα νέα που προκύπτουν από την 

Black Rock, θα ήθελα να σας πω ότι μάλλον δεν πρέπει να ανησυχούμε.  

Γεγονός είναι ότι ακόμα και στις μεταρρυθμίσεις, χωρίς να μπω σε 

λεπτομέρειες, υπάρχουν 55 διαφορετικά πράγματα που έχουν γίνει μόνο 

τον τελευταίο ενάμισι χρόνο. Αλλαγές νόμων σε product market ή market 

regulation ή product regulation, τα οποία κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα.  

Άρα, γενικά το μήνυμα είναι ότι ναι υπάρχει ένα momentum και τέλος για να 

μην κλαιγόμαστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποια 

δεδομένα τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί κανείς να τα 

αμφισβητήσει. Ας τα δούμε ένα-ένα.  

Είναι ή δεν είναι χωρίς προηγούμενο από καμία άλλη χώρα η προσαρμογή στο 

δημοσιονομικό έλλειμμα;  

Είναι ή δεν είναι το γεγονός ότι βελτιωθήκαμε πάνω απ’ όλες τις υπόλοιπες 

χώρες στο πώς αλλάξαμε τα δεδομένα;  

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, το γεγονός ότι έχουμε φάει όλο το χάσμα που 

δημιουργήθηκε σε ανταγωνιστικότητα τη δεκαετία του ευρώ.  

Έχουμε τη βελτίωση στο business index κατά ένα σημαντικό ποσοστό.  

Τέλος υπάρχει ένα επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από συγκεκριμένα project. 

Εν κατακλείδι, πιστεύουμε στα 55 δις. ευρω  ανάπτυξη, και ότι για να γίνει 

αυτό χρειάζονται 150 δις. επενδύσεις στο σύνολο της εφταετίας, (20% από το 

ΕΣΠΑ, 45% σε σχέση με τις ιδιωτικοποιήσεις, 35% το υπόλοιπο).  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κ. Τσόπελα για την 

εξαιρετικά περιεκτική - παραστατική και ενδιαφέρουσα παρουσίαση που έκανε, 

έχοντας την αγωνία του χρόνου διαρκώς όπως κατάλαβα. Πρέπει να πω ότι 

παρότι μας δίνει έτσι ένα τόνο αισιοδοξίας αυτή η ανάλυση εγώ ανησύχησα 
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όταν τον άκουσα να λέει ότι είναι μύθος ότι είχαμε ξένες επενδύσεις και 

πριν  την κρίση.   Ανησύχησα γιατί ακόμα βρισκόμαστε στο σημείο που τις 

περιμένουμε και μ’ αυτό θέλω να περάσω στον κ. Σακελλάρη και να τον 

ρωτήσω αν φτάνει ο θεσμικός παράγοντας τον οποίον έχει υπηρετήσει για την 

επανεκκίνηση μιας οικονομίας όπως η ελληνική. 

 

Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ:   Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να σας μιλήσω 

σήμερα για  την έξοδο από την κρίση και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Τα 

πρώτα δύο πάνελ κάλυψαν δύο σημαντικά θέματα.  

Η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, η θεσμική αναγέννηση και οι 

μεταρρυθμίσεις είναι προαπαιτούμενα για την επιτυχία της πρότασης 

που θα σας διατυπώσω σήμερα, και καταλήγει σε ένα Επενδυτικό Ταμείο. 

Το Ταμείο αυτό θα είναι σύμπραξη ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο, στα 

διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στο διεθνή ιδιωτικό τομέα.   

Η παρουσίαση και πρότασή μου θα είναι σχετικά με το θέμα της 

χρηματοδότησης των επενδύσεων. Μία χώρα η οποία δεν επενδύει δεν 

αναπτύσσεται.  Ειδικά δε για την Ελλάδα η οποία έχει ουσιαστικά ένα 

μαρασμό επενδύσεων από το ’07 και μετά η τόνωση των επενδύσεων είναι ο 

μόνος τρόπος για να επιτευχθεί σημαντική βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη. Από την 

οικονομική ιστορία γνωρίζουμε επίσης ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

η ανάπτυξη συνδέεται με τις επενδύσεις και την καινοτομία.  Τονίζω ότι με 

τον όρο επενδύσεις αναφέρομαι σε σχηματισμό νέου παγίου 

κεφαλαίου (π.χ. εξοπλισμό, κτήρια, υποδομές) και όχι σε επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου (π.χ. σε αξιόγραφα και υπάρχουσες επιχειρήσεις). 

Η δική μου συμβολή θα επικεντρωθεί στο πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι 

επενδύσεις. Δεν θα ασχοληθώ με τους κλάδους που μπορεί να προσελκύσουν 

επενδύσεις, ούτε με τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές για να γίνουν οι 

επενδυτικές ευκαιρίες κερδοφόρες και ελκυστικές.  Άλλοι σύνεδροι καλύπτουν 

αυτό το κομμάτι. 

Πολλοί δυνητικοί επενδυτές στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν κόστος για 

χρηματοδότηση των επενδύσεων που είναι απαγορευτικό. Υπάρχουν 
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επενδυτικά έργα που θα μπορούσαν να είναι βιώσιμα ακόμα και με τις 

επιχειρηματικές συνθήκες που επικρατούν τώρα και σίγουρα με τις συνθήκες 

τις οποίες προσβλέπουμε να επικρατούν σε μερικά χρόνια, δηλαδή μετά από 

όλα αυτά τα οποία θα κάνουν υψηλότερη την κερδοφορία του κεφαλαίου.  

Γιατί είναι αυτό το κόστος χρηματοδότησης ακόμα απαγορευτικό; Έχει 

να κάνει εν μέρει με την κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος το οποίο ακόμα προσπαθεί να βρει τον τρόπο που θα 

λειτουργήσει αναπτυξιακά. Επίσης, έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε πολλούς 

επενδυτές υπάρχει η εκτίμηση υψηλού πολιτικού κινδύνου στις 

επενδύσεις στην Ελλάδα.  

Κρίνω λοιπόν ότι σε αυτήν τη συγκυρία είναι απαραίτητο να δράσουμε για την 

προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Μόνο με την προσέλκυση ξένων 

κεφαλαίων, μπορούμε να επιτύχουμε την δραματική αύξηση των 

επενδύσεων που χρειάζεται η χώρα μας, π.χ. για να  επιτύχει μέσα σε μία 

επταετία αυτά που αναφέρει η έκθεση της McKinsey.  

Πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε ξένα κεφάλαια όταν πολλοί βλέπουν 

τον επενδυτικό κίνδυνο στην Ελλάδα ακόμη υψηλό; Θα πρέπει να 

ξεφύγουμε από δύο βασικές πρακτικές που έχουμε ακολουθήσει μέχρι 

τώρα για την χρηματοδότηση των επενδύσεων. 

Πρώτον, πρέπει να ξεφύγουμε από την πρακτική που βλέπει τη 

χρηματοδότηση της κάθε επένδυσης ξεχωριστά με ξεχωριστό και 

εξειδικευμένο επενδυτικό σχήμα για καθεμία. Η συνήθης πρακτική είναι 

να δημιουργείται ένα επενδυτικό σχήμα, όπου κάποιοι συνεισφέρουν ίδια 

κεφάλαια, βρίσκουν δανειστές, και ασχολούνται με ένα συνεκτικό πρόγραμμα 

επενδύσεων. 

Αντίθετα πρέπει να απομακρυνθούμε απ’ αυτό και να οδηγηθούμε σε μια 

πρακτική όπου θα υπάρξει η συγκέντρωση των διαφορετικών 

κεφαλαίων και  των διαφορετικών επενδυτικών έργων σε ένα μεγάλο 

χαρτοφυλάκιο.  Δηλαδή αντί να πηγαίνει ο κάθε επενδυτής με 

εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για συγκεκριμένες επενδύσεις πρέπει η 

δανειοδότηση  των επενδύσεων να γίνεται από ένα ταμείο ως χαρτοφυλάκιο. 
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Η δε χρηματοδότηση αυτού του Ταμείου πρέπει να γίνεται από πολλούς 

επενδυτές οι οποίοι αναλαμβάνουν τον (μικρότερο και διαφοροποιημένο) 

κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. 

Η δεύτερη πρακτική από την οποία θα πρέπει να απομακρυνθούμε είναι 

να χρηματοδοτούμε τις επενδύσεις με δύο είδη κεφαλαίου: τα ίδια 

κεφάλαια (ας πούμε σε μια αναλογία ως προς το σύνολο 1/3) και τη 

δανειοδότηση (π.χ. σε αναλογία 2/3).  Τα ίδια κεφάλαια έχουν 

υψηλότερο κίνδυνο και αναμενόμενες αποδόσεις ενώ η δανειοδότηση 

χαμηλότερο κίνδυνο και αναμενόμενες αποδόσεις. 

Αντιθέτως πρέπει μέσα σ’ αυτό το Ταμείο που ανέφερα 

προηγουμένως, που δανειοδοτεί ένα χαρτοφυλάκιο επενδυτικών 

έργων μαζί, να διαχωρίσουμε τον κίνδυνο σε τρία διαφορετικά 

στρώματα. Δηλαδή, αντί να διαχωρίζουμε την προσφορά χρηματοδότησης 

σε ίδια κεφάλαια και σε δανεισμό, πρέπει να εξειδικεύσουμε τα κεφάλαια που 

προορίζονται για δανειοδότηση σε τρία στρώματα κινδύνου.  Έτσι θα έχουμε 

συνολικά τέσσερις διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης επενδύσεων, 

οι οποίες αναλαμβάνουν διαφορετικό κίνδυνο η απόδοσή τους να μην είναι η 

αναμενόμενη.  Με άλλα λόγια,  

o ένα στρώμα χαμηλού κινδύνου το οποίο θα απευθυνθεί προς 

ιδιώτες χρηματοδότες,  

o ένα στρώμα μεσαίου κινδύνου στον δανεισμό αυτών των 

επενδύσεων το οποίο θα απευθυνθεί προς τα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γιατί αυτά έχουν ισχυρούς 

ισολογισμούς, και τέλος  

o ένα στρώμα υψηλού κινδύνου το οποίο ουσιαστικά έχει το 

χαρακτήρα επιδότησης.  

Αν κάτι πάει στραβά και υπάρξουν ζημίες αυτές απορροφούνται πρώτα από το 

στρώμα υψηλού κινδύνου.  Σε περίπτωση που αυτό εξαντληθεί οι ζημίες 

απορροφούνται από τη συνεισφορά των διεθνών χρηματοπιστωτικών 
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ιδρυμάτων. Έτσι περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι 

ιδιώτες χρηματοδότες.   

Έτσι λοιπόν ξεπερνάμε το πρόβλημα του απαγορευτικού κόστους 

χρηματοδότησης αυτών των πολύ σημαντικών επενδύσεων οι οποίες 

περιγράφτηκαν νωρίτερα.  

Η πρότασή μου λοιπόν είναι αυτή μιας σύμπραξης. Σύμπραξης στην 

χρηματοδότηση των ελληνικών επενδύσεων ανάμεσα στο δημόσιο, 

στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους ιδιώτες.  Η 

σύμπραξη αυτή έχει σκοπό τη δανειοδότηση και μόνο των επενδύσεων 

και όχι για την παροχή ιδίων κεφαλαίων.   

Σε ό,τι έχει να κάνει με τους ιδιώτες: ενδιαφερόμενοι χρηματοδότες μπορεί 

να είναι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, διεθνή ασφαλιστικά ταμεία, 

ίσως και ελληνικά, ταμεία διαχείρισης δημοσίου πλούτου (sovereign 

wealth funds), τράπεζες, επενδυτικά ταμεία, ακόμα και ιδιώτες όπως 

εγώ κι εσείς. 

Στο ενδιάμεσο κομμάτι (από πλευράς κινδύνου) που είναι απόλυτα 

απαραίτητο, πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η γερμανική KfW 

αλλά όχι μόνο.  

Το μέγεθος του χάσματος, ακόμα και αν δεχθούμε ότι είναι 53 δις ευρώ όπως 

είναι η μελέτη της McKinsey είναι πολύ μεγάλο για να μπορέσει να το 

υποστηρίξει μόνο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μόνο η KfW. Γι’ αυτό 

είναι πολύ σημαντικό η κυβέρνηση να προσελκύσει και την EBRD 

αλλά και την IFC, τη θυγατρική της Παγκόσμιας Τράπεζας.  Πρέπει οι 

τράπεζες αυτές να πεισθούν να βάλουνε χρήματα στην Ελλάδα.  

Στο τρίτο κομμάτι, που είναι και το πιο επικίνδυνο, είναι απαραίτητη η 

συμβολή του δημοσίου η οποία μπορεί να προέλθει είτε από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από τα 

έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ από τις κρατικοποιήσεις.  

Τι επιτυγχάνεται με αυτό το σχήμα;   
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Πρώτα, προσελκύονται κεφάλαια από τον διεθνή ιδιωτικό τομέα.  

Δεύτερον, προσελκύονται κεφάλαια από ορισμένα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία προηγουμένως δεν ήταν 

παρόντα στην Ελλάδα.  

Τρίτον, για αυτά που είναι παρόντα όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων να αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους.   

Τέλος, μοχλεύεται το δημόσιο χρήμα σε βαθμό που δεν μπορεί να 

γίνει μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.  

Για να πετύχει αυτό το εγχείρημα είναι πολύ σημαντικό να καταστρωθεί 

συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα αναλύει 

ποιες θα είναι οι επενδύσεις και επίσης πώς η δημόσια διοίκηση θα βοηθήσει 

στην προώθηση αυτών των επενδύσεων.  

Τελειώνοντας είναι πολύ σημαντική η ορθή εταιρική διακυβέρνηση αυτού 

του συγκεκριμένου Ταμείου. Όταν έχεις σύμπραξη δημοσίου με ιδιώτες και 

διεθνείς οργανισμούς ή τα πράγματα μπορούν να πάνε πολύ καλά, επειδή οι 

διεθνείς οργανισμοί φέρνουνε μια εταιρική διακυβέρνηση η οποία είναι σωστή 

ή τα πράγματα μπορούν να πάνε πολύ στραβά επειδή το δημόσιο φέρνει μια 

εταιρική διακυβέρνηση που προσομοιάζει τη δημόσια διοίκηση. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να ευχαριστήσω τον κ. Σακελλάρη. Νομίζω είναι ο ιδανικός 

εισηγητής για να μας μιλήσει γι’ αυτά τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, για τις 

συμπράξεις που χρειάζονται σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως είναι η Ελλάδα, 

όταν το κόστος των επενδύσεων παραμένει απαγορευτικό, δεν είμαστε 

ελκυστικοί, άρα πρέπει να βρούμε λύσεις για να προσελκύσουμε.  

Πριν δώσω το λόγο στον κ. Τσαμουργκέλη θέλω να σας διαβάσω κάτι από ένα 

άρθρο που γράφτηκε πριν από λίγες μέρες με τίτλο «Δημοσιονομική και όχι 

οικονομική ανάκαμψη». Λέει ότι η δημοσιονομική ανάκαμψη δεν συνιστά 

οικονομική ανάκαμψη. Χρειάζεται συνολική οικονομική και όχι δημοσιονομική 

πολιτική για την πραγματική και βιώσιμη ανάκαμψη.  Άρα κάτι δεν κάνουμε κ. 

Τσαμουργκέλη. Τι είναι αυτό; 



 123 

 

Γ. ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗΣ: Το είδος επεκτατικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ 

σταθεροποίησε τη διατραπεζική αγορά αλλά δεν μετακυλήθηκε στην 

πραγματική οικονομία. Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν διαφορές στους όρους 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που επιδεινώνεται από το διαφορετικό 

εύρος ανταγωνισμού στις εθνικές τραπεζικές αγορές. Η Ελλάδα, αποτελεί 

ακραία περίπτωση με υψηλό κόστος χρήματος στο οποίο συντείνει το υψηλό 

επιτοκιακό περιθώριο, που τροφοδοτείται από τις περιορισμένες συνθήκες 

ανταγωνισμού. Η συνεπαγόμενη κατάρρευση της ρευστότητας ενέτεινε και 

επέκτεινε την κρίση. Απαιτείται υποβοηθητική νομισματική πολιτική με 

μέτρα από την ΕΚΤ και εθνικές πολιτικές για τη βελτίωση του 

τραπεζικού ανταγωνισμού όπως η ίδρυση μικρών ιδιωτικών 

τραπεζών. 

Οι Κεντρικές Τράπεζες όλων των κρατών αντέδρασαν στην κρίση με επέκταση 

του ενεργητικού τους. Όμως υπήρχαν τεράστιες διαφορές. Στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση η ρευστότητα σταμάτησε στους ισολογισμούς των τραπεζών, 

σταθεροποίησε τις διατραπεζικές αγορές, τις αγορές ομολόγων αλλά δεν 

έφτασε στην πραγματική οικονομία. Αντίθετα από ό,τι έγινε στις ΗΠΑ και στο 

Ηνωμένο Βασίλειο.  

Αυτό φαίνεται πολύ εύκολα από τα στοιχεία όπου η νομισματική βάση στις 

ΗΠΑ από τη  στιγμή εμφάνισης της κρίσης μέχρι το 2012 σχεδόν 

τετραπλασιάστηκε, ενώ στην Ευρωζώνη ούτε καν διπλασιάσθηκε.  

Οι διαφορετικές συνθήκες ρευστότητας στα κράτη μέλη καταλήγουν σε 

διαφορές επιτοκίων μεταξύ τους και συγκροτούν μια ορατή δυναμική 

αναπτυξιακής απόκλισης. Χαρακτηριστικά, τα πραγματικά επιτόκια την Ελλάδα 

το 2013 για δάνειο μέχρι 1 εκ ευρω βρίσκονται κοντά στο 8% με την Κύπρο 

να ακολουθεί κοντά στο 7% ενώ Φιλανδία και Ολλανδία έχουν σχεδόν 

μηδενικά ή αρνητικά επιτόκια. Οι αποκλίσεις είναι τεράστιες με το μέσο όρο 

στην Ευρώπη να είναι κοντά στο 2%. 
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Επιπλέον, υπάρχει μια μη ορατή συνιστώσα της δυναμικής απόκλισης εξαιτίας 

της άνισης συγκεντροποίησης της τραπεζικής αγοράς και των συνθηκών 

τραπεζικού ανταγωνισμού.  

Είναι γνωστό ότι υπάρχει μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από τις 

τράπεζες. Με στοιχεία του 2012, το ενεργητικό τους υπερβαίνει το 

300% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Ιδιαίτερα από τις λεγόμενες συστημικές 

τράπεζες που καταλαμβάνουν το 80% του συνολικού ενεργητικού 

των τραπεζών. Αντίθετα πάλι, στις ΗΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 

κάτω από 100% του ΑΕΠ ενώ οι μεγάλες συστημικές τράπεζες δεν 

ξεπερνούν το 55% του συνολικού ενεργητικό των τραπεζών.  

Στην Ελλάδα το ενεργητικό του τραπεζικού συστήματος είναι στο 220% του 

ΑΕΠ, ενώ 200% περίπου από αυτό καταλαμβάνεται από τις τέσσερις 

συστημικές τράπεζες. Κάπως έτσι είναι η εικόνα και στις άλλες χώρες της ΕΕ. 

Στο Βέλγιο η Dexia είναι 180% του ΑΕΠ ενώ το σύνολο του ενεργητικού των 

τραπεζών είναι 300% του ΑΕΠ της. Η  Deutsche Bank είναι 80% του ΑΕΠ της 

Γερμανίας. Στην Ιταλία οι δυο μεγάλες είναι 101% του ΑΕΠ. Χαρακτηριστικά 

και πάλι στις ΗΠΑ οι πέντε μεγάλες είναι μόλις το 56% του ΑΕΠ (τράπεζες 

όπως JPMorgan, Citigroup, Bank of America κλπ). 

Όμως, ενώ οι συστημικές τράπεζες στην Ευρώπη εκτιμώνται σε 128 ο 

συνολικός αριθμός των τραπεζών ανέρχεται σε 5.846. Στην Ελλάδα οι 

συστημικές τράπεζες είναι 4 σε σύνολο 40, δηλαδή είναι το 2% στην 

Ελλάδα και το 10% στην Ευρώπη. Από την άλλη ενώ οι συστημικές 

τράπεζες καταλαμβάνουν το 80% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών 

στην ΕΕ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι κοντά στο 90%. 

Προσέξτε πόσες τράπεζες έχουν οι άλλες χώρες. Η Φινλανδία 300, η 

Γερμανία περί τις 1700 κλπ. Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα 

διαρθρώνεται σε πολλές τράπεζες που κινούνται γύρω από ένα 

περιορισμένο αριθμό συστημικών, επηρεάζοντας σαφέστατα τον 

ανταγωνισμό. 

Από τα προαναφερόμενα συμπεραίνουμε ότι κάποιες χώρες στην Ευρώπη 

βρίσκονται με συνθήκες επαρκούς ρευστότητας και φτηνού 
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χρήματος και κάποιες βρίσκονται να λειτουργούν με περισσότερες 

μικρές και μεσαίες τράπεζες. Σημειωτέον δε, ότι οι μη συστημικές 

τράπεζες βρίσκονται εκτός ενιαίου συστήματος παρακολούθησης και 

εποπτείας. Άρα, έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην άμεση και έμμεση αφανή 

στήριξη κλάδων και επιχειρηματικών μονάδων που δεν θα είναι δυνατή υπό το 

ενιαίο σύστημα. Επίσης, καλύπτουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και 

προβαίνουν σε κεφαλαιακές ενισχύσεις με διευθετήσεις εντός του εθνικού 

πλαισίου.  

Η βεβαρημένη ελληνική περίπτωση.  

Η Ελλάδα συνιστά σχεδόν από μόνη της μια κατηγορία όπου 

υπόκειται συνθηκών ακριβού χρήματος σε ένα τραπεζικό περιβάλλον 

με μεγάλη (εάν όχι τη μεγαλύτερη) συγκεντροποίηση γύρω από τις 

συστημικές τράπεζες.  

Τα επιτόκια σε ανοιχτά αλληλόχρεα δάνεια για τους ελεύθερους επαγγελματίες 

και επιχειρήσεις από την ΤτΕ, είναι στο επίπεδο του 10% για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες και στο 8% για τις επιχειρήσεις. Επισημαίνουμε εδώ ότι 

ανοικτοί αλληλόχρεοι λογαριασμοί τροφοδοτούν κυρίως το κεφάλαιο κίνησης. 

Σίγουρα, κάποιοι στο επίπεδο των μικρών, μεσαίων επιχειρήσεων και 

ελεύθερων επαγγελματιών αντιμετωπίζει επιτόκια μεγαλύτερα και από αυτά 

που καταγράφονται. 

Βέβαια, εύκολα θα επικαλεσθεί κάποιος το επιχείρημα ότι υψηλά επιτόκια 

είναι φυσική συνέχεια του υψηλού ρίσκου της εθνικής οικονομίας. 

Ωστόσο, υπό αυτό το συλλογισμό δεν θα έπρεπε να βρίσκουμε μέσο 

περιθώριο κερδοφορίας στην Ελλάδα ψηλότερα απ’ όλες τις άλλες χώρες με 

αντίστοιχο υψηλό ρίσκο όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία ή ακόμα και η 

Πορτογαλία. 

Άρα, υπάρχει και εθνική ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση. Υπάρχει και ένας 

εθνικός προσδιορισμός του ακριβού επιτοκίου. Το επιτοκιακό περιθώριο 

στην Ελλάδα είναι πάντα το ψηλότερο από το 2003 - ουσιαστικά από το 2001 

και την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη. Δυστυχώς, η εμμονή και μη 

αποκλιμάκωση του επιτοκιακού περιθωρίου συνεχίζεται και για όλο το 2013 
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παρά τη βελτίωση των συνθηκών στους όρους σταθερότητας της ελληνικής 

οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος. 

Προσέξτε την περίπτωση της Ιρλανδίας που είχε και αυτή πρόβλημα 

ρευστότητας αλλά αποφάσισαν να ρίξουν το κόστος χρήματος φθάνοντας έως 

και σε αρνητικό περιθώριο. 

Δεν πήγανε σε μείωση της ρευστότητας αυξάνοντας και τα επιτόκια όπως 

κάναμε στη δικιά μας την περίπτωση. Και θεωρώ ότι αυτή η διαφορά είναι που 

δικαιολογεί την χρονική διαφορά εξόδου από το μνημόνιο της Ιρλανδίας σε 

σχέση με αυτή της Ελλάδας ή της Πορτογαλίας.  

Το τεράστιο επιτοκιακό περιθώριο κέρδους ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την 

ολιγοπωλιακή δομή του ελληνικού χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού 

συστήματος που σημειωτέον, αυξήθηκε μετά την κρίση με αύξηση του 

βαθμού συγκεντροποίησης της αγοράς γύρω από τις συστημικές τράπεζες από 

το 70% που ήταν μέχρι το 2009 στο 90%.  

Συμπέρασμα:  

Εχουμε λιγότερες τράπεζες, μεγαλύτερη συγκεντροποίηση, λιγότερο 

ανταγωνισμό, μικρότερη ευελιξία χρηματοδοτικής στήριξης. Το 

ακριβό χρήμα ήταν και παραμένει διαρθρωτικό χαρακτηριστικό και 

παράγοντας υστέρησης της πορείας υπέρβασής της κρίσης, υπαίτιο 

για το βάθεμα και την εκτεταμένη διάρκεια της κρίσης. Η διαχείριση 

της κρίσης, στο νομισματικό πλαίσιο όπως τέθηκε από την ΕΚΤ υπό τη 

διάρθρωση του τραπεζικού συστήματος της χώρας, ενεργοποίησε συνθήκες 

κατάρρευσης ρευστότητας και περαιτέρω συγκεντροποίησης και 

ολιγοπωλιακής συμπεριφοράς της τραπεζικής αγοράς, που ενέτειναν και 

επέκτειναν την ύφεση. 

Αυτό είναι ο βασικός παράγοντας διαμόρφωσης του γνωστού 

«λάθους» του πολλαπλασιαστή, συνάμα με τα διαρθρωτικά προβλήματα 

και τις αγκυλώσεις του πολιτικού συστήματος, του πολιτικού προσωπικού όσο 

και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που δεν βοηθούν στην υλοποίηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 
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Το πρόβλημα όμως δεν σταματά εδώ. Η κατεξοχήν αδυναμία του μικρού 

και μεσαίου κεφαλαίου να κινηθεί με τέτοιους όρους χρηματοδότης, 

επιβαρύνει κυρίως τη μεσαία και μικρή επιχειρηματικότητα και εν 

τέλει αποσαρθρώνει και συρρικνώνει τη μεσαία τάξη. Έχει δηλαδή 

επιπτώσεις στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό ιστό και εν τέλει και στην 

πολιτική σταθερότητα και τη δημοκρατία, καθώς ενδυναμώνει και τροφοδοτεί 

τα άκρα του πολιτικού φάσματος.  

Απαιτείται υποβοηθητική νομισματική πολιτική, μείωση κόστους 

χρήματος και διευκόλυνση της πρόσβασης σ’ αυτό με διοχέτευση και 

απελευθέρωση ρευστότητας στο σύστημα. 

Τα μέτρα που συντείνουν σε μια τέτοια στόχευση απαιτούν αλλαγή της 

πολιτικής της ΕΚΤ και της τρόικα αλλά και αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο.  

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπρεπε να υπήρχε ήδη από το 

πρώτο μνημόνιο, ειδική δέσμευση της ΕΚΤ για τη χρηματοδότηση της 

ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας. Ήταν τεράστιο λάθος που 

αφήσανε και αφήνουνε έξω το θέμα της ρευστότητας,  που συνεχίζουν να το 

διαχειρίζονται αποκλειστικά με δημοσιονομικές πολιτικές, όπως η αποπληρωμή 

ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου.  Η Ελλάδα έπρεπε να έχει διεκδικήσει 

τη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών με μεγαλύτερο ποσοστό 

κάλυψης έναντι εκχωρούμενων στοιχείων του ενεργητικού τους με τη μορφή 

REPOS, σε ποσοστά πέραν του 100%, για μεταβατικό διάστημα αναγκαίο να 

υπερβούμε την κρίση. Επιπλέον, μια τέτοια πολιτική έπρεπε να προταθεί από 

την ελληνική πλευρά και σε άλλα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ρευστότητας όπως η Πορτογαλία ή η Κύπρος, ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό 

μέτωπο. 

Σε εθνικό επίπεδο απαιτείται μέριμνα έναντι των συνεπειών της 

συγκεντροποίησης της ολιγοπωλιακής τραπεζικής αγοράς.  

Για την αντιμετώπιση συμπεριφορών εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, 

πρέπει να υπάρχει ενεργοποίηση του Ταμείου Χρηματοδοτικής Σταθερότητας 

το οποίο είναι ο μεγαλομέτοχος των τραπεζών και ουσιαστικά ανήκει στο 

δημόσιο. Πρόταση: να θεσπίσουμε ένα γραφείο αναθεώρησης πιστοδοτήσεων 
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(κατά το πρότυπο του credit office committee στην Ιρλανδία), το οποίο θα 

εξετάζει αιτήσεις χρηματοδότησης που απορρίφθηκαν από τις τράπεζες με 

δικαίωμα να τις επαναθέτουν στην τράπεζα, στην περίπτωση που εκτιμούν ότι 

αδικήθηκε ο πελάτης, για αιτήματα μέχρι 1 εκ ευρώ, σε πρώτη φάση 

τουλάχιστον. 

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά μέτρα επισημαίνεται ότι υπό το ισχύον 

καθεστώς ουσιαστικά απαγορεύεται η ίδρυση ιδιωτικών τοπικών και 

περιφερειακών τραπεζών, καθώς η αδειοδότηση τους προϋποθέτει 

την καταβολή 18 εκ ευρώ ίδιων κεφαλαίων που προβλέπονται για 

ίδρυση τράπεζας εθνικής εμβέλειας. Αντίθετα επιτρέπεται η ίδρυση 

συνεταιριστικών τραπεζών με τοπική και περιφερειακή εμβέλεια με 6 

και 10 εκ ευρώ αντίστοιχα. Γιατί να μην ισχύει η ίδια 

κατηγοριοποίηση και για τις ιδιωτικές τράπεζες; Αντικειμενικά κανείς 

επενδυτής δεν θα προσέλθει να συνεισφέρει στη δημιουργία μιας ιδιωτικής 

μικρής τοπικής ή περιφερειακής τράπεζας. Μια ομάδα ιδιωτών από κάποια 

περιοχή ή με την ίδια επαγγελματική προέλευση δεν μπορούν να μαζέψουν 8 

εκατομμύρια ευρώ;  

Το γεγονός αυτό συνιστά σαφώς, εμπόδιο εισόδου στην αγορά και παράγοντα 

μείωσης του ανταγωνισμού στον κλάδο. Επιπλέον δεν διαμορφώνει συνθήκες 

κινητικότητας μεσαίου και μικρού εθνικού κεφαλαίου σε επενδυτικές 

δραστηριότητες. Το χρήμα αποστασιοποιήθηκε από τον κοινωνικό του ρόλο 

και μετεξελίχθηκε σε απόλυτο εμπόρευμα. Γι’ αυτό μεριμνήσανε όλες οι χώρες 

και έχουνε πολλές συνεταιριστικές τράπεζες, όπου τοπικές κοινωνίες ή 

συντεχνίες έφτιαχναν μια τράπεζα για να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι 

εξελίχθηκε ο καπιταλισμός.  
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Διάγραμμα 1:   Πραγματικά επιτόκια χρηματοδότησης επιχειρήσεων μέχρι 1 

εκ ευρώ (στοιχεία ΤτΕ) 
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Διάγραμμα 2 : Ενεργητικό χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων % ΑΕΠ (στοιχεία 

ΟΟΣΑ) 
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Πίνακας 1 : Αριθμός πιστωτικών ιδρυμάτων ΕΕ, 2007, 2013 (στοιχεία ΕΚΤ) 

Euro area BE DE PT GR ES

2013 5846 103 1842 151 40 290

2007 6127 110 2026 175 63 357

FR IT CY FI NL

2013 623 694 101 303 253

2007 808 821 215 360 341
 

 

Διάγραμμα 3 : Ελλάδα. Επιτόκια ανοικτών αλληλόχρεων ελεύθεροι 

επαγγελματίες (σκούρο) και επιχειρήσεις (στοιχεία ΤτΕ) 
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Διάγραμμα 4 : Επιτοκιακό περιθώριο (στοιχεία ΕΚΤ) 

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να ευχαριστήσω πολύ τον κ. Καθηγητή κυρίως γιατί 

τόλμησε να κάνει τη δουλειά που δεν τολμάμε εμείς οι δημοσιογράφοι να 

ασχοληθεί με τις παθογένειες που υπάρχουν στον τραπεζικό τομέα, να πει ότι 

είναι επικίνδυνα λίγες οι τράπεζες με πολύ ακριβό το χρήμα, ότι έχουμε 

περάσει μια φοβερή κρίση και τις έχουμε ανάγκη, αλλά δυστυχώς δεν 

βρίσκονται εκεί που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, ότι δεν φτάνουν τα λεφτά 

στην πραγματική οικονομία και αν οι τράπεζες είναι το κυκλοφορικό σύστημα 

εμείς μαζευτήκαμε εδώ για να μιλήσουμε και για τη μηχανή, την ατμομηχανή 

όπως λένε οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι της ανάπτυξης.  

Δίπλα μου ο κ. Δοξιάδης έχει γράψει πριν από λίγο καιρό ότι πήραμε μια 

μηχανή Zastava, την βάλαμε σε μια μερσεντές και βγήκαμε στην Οτοστράντα 

ή στην Ότο Μπανκ. Tώρα μας πήραν και το Zastava και την μερσεντές, μας τα 

πήραν όλα και θέλω να τον ρωτήσω όπως γράφει στο βιβλίο του, πώς θα γίνει 

χωρίς μηχανή και με τι μηχανή θα γίνει, τέλος πάντων, αυτή η μετάβαση από 

τη στρεβλή ευμάρεια της μεταπολίτευσης σε μια παραγωγική και εξωστρεφή 

ανάπτυξη. 
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Α. ΔΟΞΙΑΔΗΣ: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι εγώ έχω διαβάσει την πρώτη 

μελέτη της McKinsey, αυτή με τους οκτώ κλάδους και τα αστέρια κτλ. την 

οποία την βρήκα εξαιρετικά χρήσιμη, αλλά είμαι βέβαιος ότι όταν φτάσουμε 

το 2020 να έχουμε 55 δις ψηλότερο ΑΕΠ δεν θα ωφελείται, δεν θα 

έχει προκύψει από τους κλάδους που προβλέπει η McKinsey ή δεν θα 

έχει προκύψει στην πλειονότητα απ’ αυτούς τους κλάδους και όχι επειδή η 

McKinsey κάνει κακή δουλειά.  

Παράδειγμα απ’ την ελληνική εμπειρία. Έχουμε δύο κλάδους που τα 

τελευταία 15 χρόνια πήγαν πολύ καλά και είμαι βέβαιος ότι το ’95 ή το 

2000 αν προσπαθούσε κάποιος να δει μπροστά, με βάση ας πούμε τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος, δεν θα τους ανακάλυπτε αυτούς ως 

πιθανούς κλάδους να πάνε τόσο καλά. Το ένα είναι τα γενόσημα 

φάρμακα. Από πού και ως πού η Ελλάδα να έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα 

στα φάρμακα; Απέκτησε όμως.  

Το άλλο είναι οι υπηρεσίες mobile marketing. Η upstream, η Internet Q 

κτλ. όπως λέει ένας από τους επιτυχημένους επιχειρηματίες του χώρου, ο 

Μάρκος Βερέμης, αυτή τη στιγμή οι δέκα εταιρείες mobile marketing, 

τρεις μεγάλες και εφτά - οκτώ μικρές, κάνουνε περισσότερες 

εξαγωγές από ό,τι έχουμε εξαγωγές ελαιολάδου.  

Αυτές οι λίγες εταιρείες απ’ τις οποίες το 2002 δεν υπήρχε τίποτα απ’ αυτές. 

Αναπτύχθηκαν απ’ το μηδέν και πάλι από πού και ως πού να προβλέψει κανείς 

ότι κάποιοι απ’ τους παγκόσμιους ηγέτες στο mobile marketing θα είναι 

ελληνικές εταιρείες.  

Τι θέλω να πω μ’ αυτό; Ότι καλά κάνουμε και συζητάμε για κλάδους αλλά έχει 

και ένα κίνδυνο αυτό. Ότι αν εστιάσουμε τις οποιεσδήποτε δημόσιες 

πολιτικές για να ενισχύσουμε μόνο συγκεκριμένους κλάδους 

κινδυνεύουμε να μην κάνουμε εκείνες τις δημόσιες πολιτικές που θα 

επιτρέψουνε να προκύψουνε κλάδοι που σήμερα δεν τους βλέπουμε 

και που σε όλες τις οικονομίες αυτοί οι κλάδοι που σήμερα δεν βλέπουμε 

συνήθως είναι αυτοί που δημιουργούν την προστιθέμενη αξία των επόμενων 

10 ή 20 ετών.      
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Οι οικονομολόγοι έχουνε κάτι που το ονομάζουν growth accounting, 

δηλαδή μία λογιστική απεικόνιση του από πού πηγάζει η ανάπτυξη 

του εθνικού εισοδήματος και συνήθως προσπαθούν να το υπολογίσουν 

λογαριάζοντας. Πόσο συμβάλλει στην ανάπτυξη ο παράγων εργασία, 

δηλαδή ότι εργάζονται περισσότεροι άνθρωποι ή για περισσότερες ώρες; Πόσο 

συμβάλλει στην ανάπτυξη ο παράγων κεφάλαιο, ότι γίνανε επενδύσεις 

και δημιουργήθηκε καινούργιο κεφάλαιο και πόσο συμβάλλει στην 

ανάπτυξη το υπόλοιπο, αυτό που δεν μετριέται ούτε ως ποσότητα 

εργασίας, ούτε ως ποσότητα κεφαλαίου, αυτό που το λένε άλλοτε residual, 

υπόλειμμα ή total factor productivity, TFP.  

Αν κοιτάξουμε την Ελλάδα απ’ το ’90 ως το 2007 αυτούς τους τρεις 

παράγοντες ποιοι ήταν οι πιο σημαντικοί και τους συγκρίνουμε με τις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα ο παράγοντας που συνέβαλε 

περισσότερο στην αύξηση του ΑΕΠ απ’ αυτούς τους τρεις είναι οι 

επενδύσεις, το κεφάλαιο. 

Είχαμε αρκετά χρήματα από το εξωτερικό, αλλά και εν μέρει και εσωτερικούς 

χώρους, για να δημιουργούμε πάγιο κεφάλαιο. Πολλά απ’ αυτά ήταν 

εξοπλισμός για βιομηχανίες, άλλα ήταν έργα υποδομής, άλλα ήτανε οικοδομές 

διαφόρων τύπων. 

Ο παράγων εργασία δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο, γενικά η απασχόληση δεν 

πολυαυξήθηκε στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια. Αυτό που ήταν πολύ χαμηλό σε 

σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήταν η παραγωγικότητα. 

Δηλαδή ουσιαστικά επενδύαμε πολύ αλλά χωρίς αυτές οι επενδύσεις 

να φέρνουνε και βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής ή βελτιωμένα 

προϊόντα. Με άλλα λόγια σπαταλούσαμε κεφάλαια να το πω έτσι πιο 

απλά. 

Αυτό που θα μας βοηθήσει πολύ είναι αν καταφέρουμε αυτό το κεφάλαιο να 

το κάνουμε πιο παραγωγικό. Να αυξήσουμε το total factor productivity. 

Αυτό που δεν κάναμε τόσα χρόνια.  

Συνδυάζοντας λοιπόν αυτά τα δύο, ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε 

συγκεκριμένους κλάδους που θα φέρουν την ανάπτυξη και ότι η 
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αποδοτικότητα του κεφαλαίου πρέπει να αυξηθεί σε σχέση με ό,τι ήταν πριν, 

εγώ οδηγούμαι στο ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στο πώς θα 

δώσουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, να 

καινοτομήσουνε. Και την καινοτομία δεν την εννοώ κατ’ ανάγκην να 

κάνουμε παγκόσμιας τάξης καινούργια πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει να 

βελτιώνουμε τις διαδικασίες παραγωγής και να βελτιώνουμε τα προϊόντα κάθε 

χρόνο. 

Για μένα άρα, οριζόντιες μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουνε αυτό έχουν 

μεγαλύτερη σημασία από οποιαδήποτε κλαδική πολιτική.  

Εγώ δουλεύω εδώ και ενάμισι χρόνο σε ένα καινούργιο κεφάλαιο 

venture capital που ασχολείται μόνο με εταιρείες τεχνολογίας στο 

χώρο της πληροφορικής, καινούργιες εταιρείες, starters. Έχουμε δει καμιά 

πεντακοσαριά προτάσεις στους 13 μήνες που έχουμε ξεκινήσει και έχουμε 

επενδύσει σε 10. 

Μου έχει κάνει εντύπωση το εξής: ότι από τις 500, από ομάδες 

πανεπιστημιακών, ζήτημα είναι αν ήταν 3 ή 4! Ζήτημα είναι. Έχουμε 

προσπαθήσει κάποιες απ’ τις εταιρείες που έχουμε επενδύσει να δουλέψουμε 

με καθηγητές οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία και που θέλουμε να 

δουλέψουμε μαζί τους. Τα θεσμικά εμπόδια και τα ιδεολογικά εμπόδια 

για τον καθηγητή ο οποίος θέλει να επενδύσει την τεχνογνωσία του 

σε ένα μικρό καινούργιο starter και να βγάλει χρήματα απ’ αυτό αν 

πάει καλά, είναι ανυπέρβλητα. 

Για παράδειγμα μία εταιρική μορφή, η καλύτερη εταιρική μορφή στην 

Ελλάδα για τέτοιου είδους εταιρείες είναι αυτή η καινούργια εταιρική μορφή, 

η ΙΚΕ, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Αυτή χρησιμοποιούμε εμείς. 

Την χρησιμοποιούμε εμείς αλλά απαγορεύεται σε έναν καθηγητή να είναι 

εταίρος σε μία ΙΚΕ, το οποίο στην Αμερική θα ήταν αδιανόητο. Δηλαδή ο 

τρόπος που κεφαλαιοποιείς το πνευματικό σου κεφάλαιο είναι με το να γίνεις 

μέτοχος σε μια τέτοια εταιρεία και να ρισκάρεις ή να μην πάρεις τίποτα ή να 

πάρεις πάρα πολλά αν πάει καλά. 
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Επομένως, το πρώτο που θα κοιτούσα εγώ είναι πώς θα αλλάξουμε την 

κατάσταση στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα και αυτό δεν 

είναι μόνο νομικό θέμα, είναι και θέμα ιδεολογικό, για να μπορέσουν  

περισσότεροι καθηγητές και ερευνητές να μπούνε σε αυτή την περιπέτεια της 

εμπορικής καινοτομίας. 

Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι οι μεγάλες επενδύσεις τις 

οποίες μεγάλες επενδύσεις θα ευνοήσει το σχήμα που ανέφερε ο κος 

Σακελλαρης, φοβάμαι ότι για διάφορους λόγους δεν μπορεί ποτέ να είναι πολύ 

σημαντικό ή μάλλον δεν μπορεί να είναι το πιο σημαντικό ποσοτικά 

στοιχείο της ανάπτυξης της Ελλάδας και αυτό διότι στην Ελλάδα για 

διάφορους λόγους έχουμε πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις και εξαιρετικά 

πάρα-πάρα πολλές όχι μεσαίες, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ούτε μεσαίες 

επιχειρήσεις έχουμε πολλές, έχουμε πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Κοιτούσα τα νούμερα στον κλάδο των τροφίμων. Στον κλάδο των τροφίμων η 

Ελλάδα σε σύγκριση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο έχει πάρα πολλές 

επιχειρήσεις μέχρι 9 εργαζόμενους, ουσιαστικά με δύο ή τρεις, οικογενειακές 

μονάδες, αρτοποιεία και τέτοια και έχει σχεδόν τίποτα στην γκάμα από 10 έως 

50. Σχεδόν τίποτα. 

Αυτό τι σημαίνει; Υπάρχει ένα όριο που δεν επιτρέπει στην μικρή-

μικρή οικογενειακή επιχείρηση να γίνει εργοδότης, να πάρει και άλλους 

πέντε εργαζόμενους γύρω της και επομένως να μπορέσει να πάει και σε μια 

λίγο μεγαλύτερη αγορά, να βελτιώσει ποιοτικά το προϊόν κτλ. 

Θεωρώ λοιπόν ότι μέτρα που επιτρέπουνε στις μικρές-μικρές 

επιχειρήσεις να μεγαλώσουνε ή μάλλον να άρουμε τα αντικίνητρα 

που τις εμποδίζουν να μεγαλώσουνε ίσως είναι πολύ πιο σημαντικά 

απ’ την οποιαδήποτε κλαδική πολιτική. 

Και να τελειώσω με μια αναφορά στις κλαδικές πολιτικές. Εγώ δεν πιστεύω ότι 

μόνο οριζόντια μέτρα πρέπει να σκέφτεται το κράτος σαν αυτά που είπα. 

Υπάρχουν συνθήκες, περιπτώσεις κάτω απ’ τις οποίες το κράτος πρέπει να 

σκέφτεται και σε στοχευμένες παρεμβάσεις.  
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Επειδή όμως, υπάρχει μεγάλη δυσκολία να προβλέψουμε το μέλλον για μένα 

οι στοχευμένες παρεμβάσεις κράτους θα έπρεπε να είναι εκεί όπου 

ήδη έχει διαφανεί ένα σημαντικό δυναμικό και που υπάρχει κάτι που το 

εμποδίζει να αναπτυχθεί περισσότερο. 

Το παράδειγμα που λέω συχνά είναι οι σχολές αξιωματικών εμπορικού 

ναυτικού. Έχουμε αυτή την καταπληκτική ναυτιλία και δεν έχουμε τις 

κατάλληλες σχολές να τροφοδοτούνε με καλά στελέχη και κάποια 

στιγμή είχα ακούσει ότι για τα ελληνικά πλοία, ελληνικά πληρώματα, 

πληρώματα δηλαδή αξιωματικών, η ελληνική ναυτιλία έχει ζήτηση για 2 ή 3 

χιλιάδες στελέχη κάθε χρόνο και οι σχολές εμπορικού ναυτικού βγάζουν 900 

και δεν είναι και καλής ποιότητας οι σχολές. 

Αυτό θα ήτανε κάτι που λες έχω τον κλάδο, έχω το δυναμικό, το κράτος 

πρέπει να παρέμβει για να άρει ένα συγκεκριμένο εμπόδιο, ένα συγκεκριμένο 

bottleneck. Εκεί θα έβλεπα κλαδική πολιτική, όπως θα έβλεπα κλαδική πολιτική 

στο να αυξήσουμε τις διασυνδέσεις του κάθε μεγάλου κλάδου με την 

υπόλοιπη οικονομία. 

Πάλι, στη ναυτιλία το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι η εμπορική ναυτιλία 

στην Ελλάδα, η ποντοπόρος ναυτιλία δεν έχει διασυνδέσεις με την υπόλοιπη 

οικονομία. Δεν χρησιμοποιεί μηχανουργεία για να φτιάχνουνε ειδικευμένα 

εξαρτήματα, δεν χρησιμοποιεί αρκετά ναυπηγούς ή δικηγόρους 

εξειδικευμένους ή χρηματοπιστωτικούς συμβούλους εξειδικευμένους, τους 

παίρνει συνήθως από άλλες χώρες και έχει γίνει μια μελέτη του ΙΟΒΕ που 

έλεγε ότι εάν η διασύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας με την υπόλοιπη 

οικονομία έφτανε στο μέσο όρο των διασυνδέσεων που έχουνε άλλες 

χώρες στη ναυτιλία τους το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του 

εισοδήματος απ’ τη ναυτιλία θα ήτανε 2 ή 3 φορές περισσότερο. 

Ή ο τουρισμός. Οι διασυνδέσεις του τουρισμού με την ελληνική διατροφή, με 

τον τομέα τροφίμων είναι κάτι που δεν έχουμε αναπτύξει αρκετά και εκεί 

βλέπω λόγους κλαδικής πολιτικής.  

Άρα για μένα, για να συμπεράνω, τα οριζόντια μέτρα που 

απελευθερώνουν την καινοτομία και τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων 
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είναι τα πιο σημαντικά, μπορούμε όμως να έχουμε και στοχευμένες 

κλαδικές πολιτικές εκεί που το αναπτυξιακό δυναμικό έχει ήδη φανεί.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κ. Δοξιάδη για την 

αντίστροφη αφήγηση η οποία δεν αποδομεί όμως και αυτό που είδαμε στην 

αρχή, συμπληρώνει, δίνει μια διάσταση πάρα πολύ χρήσιμη, που λέει ότι δεν 

μπορούμε να προβλέψουμε ποιοι θα είναι οι κλάδοι που θα σύρουν το καράβι 

της οικονομίας, μπορούμε όμως να εξερευνήσουμε με μεγαλύτερο θάρρος το 

άγνωστο και να δώσουμε δύναμη σ’ αυτούς που εργάζονται σ’ αυτό που λέμε 

καινοτομία. 

Τώρα θέλω να πάω στον κ. Καρατζά, επειδή ξέρω ότι μόλις γύρισε από το 

εξωτερικό και ότι εργάζεται στις αναδυόμενες αγορές, να μας πει πώς μας 

βλέπουνε εκεί έξω. 

Β. ΚΑΡΑΤΖΑΣ: Όταν με πήρε η κα Διαμαντοπούλου και μου είπε κάνουμε 

αυτή την προσπάθεια για το μίτο της ανάπτυξης και πού θα βρεθούν τα 

λεφτά, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν: Λεφτά υπάρχουνε, αλλά 

δεν ξέρω αν τα θέλουμε, διότι αν δείτε οποιαδήποτε στατιστική, βλέπουμε 

όλη αυτή τη φοβερή κρίση χρέους, παντού, τεράστιο χρέος, βέβαια απ’ την 

άλλη μεριά υπάρχει ο καθρέφτης αυτής της κρίσης και υπάρχει μια φοβερή 

«αποταμίευση» να το πω.  

Δηλαδή στο G7 μόνο υπάρχουν περίπου 3 τρισεκατομμύρια που 

λιμνάζουν σε βραχυπρόθεσμες καταθέσεις ή ομόλογα με λήξη 

μικρότερη των έξι μηνών. 3 τρισεκατομμύρια στο G7. Αν βάλω 

οποιαδήποτε άλλα, δηλαδή τι έχει η Νορβηγία, τι έχει οποιαδήποτε άλλη χώρα 

είναι μερικά τρισεκατομμύρια που λιμνάζουν  και σύμμαχος αυτών, είναι οι 

κεντρικές τράπεζες οι οποίες έχουνε πάρει απόφαση να κατεβάσουν την 

απόδοση στο μηδέν, να τους πούνε δεν θα βγάλετε τίποτα. Και όχι μόνο δεν 

θα βγάλετε τίποτα, αν δεν κουνήσετε τα λεφτά σας, θα έρθει και ένα κύμα 

πληθωρισμού και θα μείνετε με τίποτα. 

Άρα, ουσιαστικά υπάρχουνε τεράστιες λίμνες χρημάτων τις οποίες εμείς 

μπορούμε να πάμε να τις αγγίξουμε. Μέχρι τα μέσα του 2012 λέγαμε 

άνετα ότι εδώ πέρα δεν θέλει να έρθει ο κόσμος διότι θα πάμε στη 
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δραχμή, διότι η οικονομία είναι γεμάτη ανισορροπίες και το ένα και το άλλο. 

Νομίζω το δραχμικό ρίσκο το έχουμε όλοι λίγο ψιλοξεχάσει. 

Δηλαδή, έχουμε να πουλήσουμε ό,τι θέλουμε στο εξωτερικό. Αλλά τα θέλουμε 

αυτά τα λεφτά; Η εντύπωσή μου είναι ότι αυτή η χώρα δεν είναι αυτό που 

λέμε ανοικτή στην επιχειρηματικότητα. Περιμένουν τα λεφτά στα σύνορα και 

εμείς τα κοιτάμε.  

Είπε ο κ. Δοξιάδης για την upstream. Είναι μερικά δραστήρια μορφωμένα 

παιδιά και πήγαν και βρήκαν όσα λεφτά χρειαζόντουσαν για να αναπτυχθούν. 

Γιατί; Γιατί είχαν ένα προϊόν, το οποίο θα μπορούσε να πουληθεί στο 

εξωτερικό. 

Εάν καθόμαστε και κοιτάμε δεν θα έρθουν ποτέ τα δισεκατομμύρια. Δεν θα 

ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες και θα καθόμαστε και θα αφήνουμε τα 

λεφτά απέξω.  

Άρα, υπάρχει τρομερή ζήτηση για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είμαστε αγορά 

που δουλεύει με δανεικά ή αναπτυγμένη αγορά (margin market or developed 

market), πάντως τα λεφτά γενικά που ανασύρουν τις ευκαιρίες πάνε και από 

δω και από κει, Και εδώ βλέπω δύο πράγματα. Καταρχήν βλέπω τι 

μπορούμε να τους πουλήσουμε; Μπορούμε να κάνουμε 

ιδιωτικοποιήσεις. Δηλαδή από τη μία μεριά πρέπει, ουσιαστικά επειδή 

υπάρχει ένα υπερχρεωμένο δημόσιο και ένας υπερχρεωμένος ιδιωτικός τομέας 

να αλλάξει η ιδιοκτησία σε ένα μεγάλο βαθμό. Δηλαδή να πούμε ότι το 

κράτος πρέπει να περάσει την ιδιοκτησία πολλών πραγμάτων στους ιδιώτες.        

Εδώ υπάρχει η λογική του ασημικού. Εντάξει, πότε θα πουλήσουμε το 

ασημικό και αν θα πουλήσουμε το ασημικό. Όσον αφορά ό,τι βρίσκεται στα 

χέρια των ιδιωτών, καθόμαστε στο πλάι, σε μικρές εταιρείες ή μεσαίες 

εταιρείες, σε μια προνομιακή σχέση με τις τράπεζες, περίπου διαπλοκής, όπου 

οι τράπεζες κρατάνε ζωντανές εταιρείες, και οι ίδιες οι τράπεζες δεν κάνουν 

κάτι το οποίο πιθανώς πολιτικά να είναι λίγο δυσάρεστο.. Οι τράπεζες δεν 

αναγκάζουν πολλούς απ’ τους επιχειρηματίες ή να ξαναβάλουν το χέρι 

στην τσέπη και να επανακεφαλαιοποιήσουν τις εταιρείες τους ή ουσιαστικά 

να τους πάρουνε τα παραγωγικά τμήματα (assets) όπως λέμε, να τα 
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δώσουνε σε κάποιον άλλον ο οποίος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει 

περισσότερο. 

Εκεί στον ιδιωτικό τομέα θα έβαζα και διάφορες ειδικές ομάδες, όπως πιθανώς 

βλέπουμε τους φαρμακοποιούς, τους γαλακτοπαραγωγούς, οι οποίοι δεν 

θέλουν να χάσουν τα προνόμιά τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θα 

μπορούσαν μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια να τα επενδύσει σε 

μία εταιρεία που θα έκανε μία μεγάλη αλυσίδα φαρμακείων. Αλλά αυτό βέβαια 

είναι ένα πράγμα το οποίο εμείς δεν το επιθυμούμε. 

Άρα, ουσιαστικά έχουμε κάτσει στο πλάι και βλέπουμε τις 

ιδιωτικοποιήσεις ως ασημικό, αυτό δείχνει ότι είμαστε σαν μια νεόπτωχη 

αστική οικογένεια που βλέπει το τελευταίο ασημικό και πότε θα το πουλήσει 

και δεν βλέπει ουσιαστικά ότι η δύναμη μιας οικονομίας είναι να 

παράγεις νέα ασημικά. Να πουλάς το ένα ασημικό, μετά να μπορείς να 

δημιουργήσεις ένα νέο ασημικό και ένα νέο ασημικό. Δηλαδή το Google ή το 

Facebook, δεν υπήρχαν πριν 15 χρόνια αλλά αυτά είναι ασημικά στην 

αμερικάνικη οικονομία, οπότε και εμείς πρέπει με την ίδια έννοια να πούμε ότι 

δεν μας νοιάζει…  

Τι θα πει πόσο θα πουλήσουμε πχ το λιμάνι; Το θέμα είναι να το πάρει 

κάποιος ο οποίος θα κάνει επενδύσεις. Ο κ. Τσόπελας είχε ένα μεγάλο 

ποσό από τις δευτερεύουσες επενδύσεις που θα γίνουν αν ιδιωτικοποιήσουμε, 

γιατί όποιος πάρει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ή του Πειραιά δεν θα το πάρει 

για να το κρατήσει όπως είναι. Άχρηστο είναι. Δηλαδή είναι ένα πράγμα 

το οποίο θέλει να βάλεις εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να το 

χρησιμοποιήσεις.  

Άρα, αντί να το δούμε ως ένα τρόπο να παράγουμε χρήματα, να παράγουμε 

θέσεις εργασίας, να παράγουμε ανάπτυξη, το κοιτάμε ως ένα πράγμα αν το 

πουλήσουμε τι θα μας μείνει. Μα ο άνθρωπος που θα έρθει και 

επενδύσεις θα κάνει και θα του παίρνεις το 30% των κερδών στους 

φόρους κάθε χρόνο.  

Το ίδιο γίνεται και με τις τράπεζες. Πιστεύω οι τράπεζες έχουνε και αυτές, 

όπως όλη η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, έχουνε μια συμπεριφορά που θα 
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την έλεγα προσοδοθηρική, δηλαδή να κάτσουμε να πιάσουμε ένα 

πόστο, απ’ αυτό το πόστο να έχουμε μια θέση η οποία θα μας 

αναπαράγει συνεχώς κέρδη. Και αυτή τη στιγμή οι τράπεζες αυτό που 

έχουνε κάνει, είναι τέσσερις μεγάλες, όπως είπε ο κ. Τσαμουργκέλης, κάθονται 

ουσιαστικά και περιμένουνε μήπως ξανά το μοντέλο της περασμένης 15ετίας 

ξαναρχίσει. Πού τι είναι; Να παίρνεις καταθέσεις και να δίνεις δάνεια. 

Αλλά δεν βλέπω να έρχονται καταθέσεις, κάτι άλλο πρέπει να 

κάνουμε. 

Δηλαδή ουσιαστικά πρέπει να κάνουν αυτό που λένε, να αρχίσουν να 

χρησιμοποιούν και το ενεργητικό τους και το παθητικό τους με πολύ 

πιο ενδιαφέροντα τρόπο, να πουλήσουν πράγματα, να μπορέσουν να 

το κινήσουν και να βγάλουνε αξία απ’ αυτό το πράγμα. 

Όσον αφορά στους νέους θεσμούς, επειδή είμαι και άνθρωπος που έχω 20 

χρόνια τώρα σε αναδυόμενες αγορές, αυτό που έχω δει να δουλεύει πάρα 

πολύ καλά, είχε δουλέψει και πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο, 

δηλαδή δύο Ιδρύματα τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ στην ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας, είναι η ΕΤΕΒΑ και η ΕΤΒΑ.  

Το ίδιο έγινε και στην αναδυόμενη Ευρώπη με την VRD, το ίδιο έγινε και ανά 

τον κόσμο με το IFC που είναι η Επενδυτική Τράπεζα της World Bank.  

Aν είναι να έχουμε το MAF να μας στέλνει τα μνημόνια ας μας φέρει και το 

IFC να επενδύει ορισμένα χρήματα.     

Τι θέλω να πω; Μπορεί να φέρουμε μία οποιαδήποτε χρήση στις 

τράπεζες, να δημιουργήσουνε μία τράπεζα η οποία θα μπορέσει να 

δώσει πρώτα απ’ όλα ίδια κεφάλαια στις εταιρείες, γιατί εδώ πέρα η 

χώρα χρειάζεται μία μεγάλη ένεση ιδίων κεφαλαίων. Όταν, όλοι είναι 

υπερχρεωμένοι χρειάζεται νέο, για να ισορροπήσει το πράγμα χρειάζεσαι νέα 

ίδια κεφάλαια και θα μπορέσει ουσιαστικά να βοηθήσει και συμβουλευτικά την 

αναδιάρθρωση της οικονομίας. 

Άρα, νομίζω λεφτά υπάρχουν, όχι τα λεφτά που υπήρχαν παλιά, εμένα με 

ερεθίζει να ακούω για το ΕΣΠΑ, χωρίς να αμφιβάλλω ότι μπορεί να έρθουν 
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πάρα πολλά λεφτά. Διότι νομίζω είναι αυτή η προσοδοθηρία, ότι θα βρούμε 

μια κάνουλα, θα την ανοίξουμε, θα τρέξουνε λίγα λεφτά τρία χρόνια και μετά 

θα πάμε κάπου αλλού. Πρέπει  να γίνονται δουλειές που αναπαράγονται από 

μόνες τους.  

Άρα, το θέμα είναι ότι λεφτά υπάρχουν αλλά όχι για τις προσοδοθηρικές 

συμπεριφορές και τη συμπεριφορά που είχε ο μέσος Έλληνας στην οικονομική 

του ζωή.  

Σχετικά πρόσφατα επισκεφτήκαμε καμιά 15αριά από  αναδυόμενες χώρες που 

είχαν επίσης χρεοκοπήσει και βρήκαμε δύο κατηγορίες και δύο περιόδους στη 

μετά χρεοκοπία εποχή.  

 Η πρώτη είναι η περίοδος της ανάγκης και μετά  

 η περίοδος της πεποίθησης.  

Τα πρώτα 2 - 3 χρόνια πάνε καλά τα πράγματα γιατί δεν μπορείς να κάνεις 

τίποτα άλλο και εξ ανάγκης κάνεις σωστά. Μετά υπάρχει η εποχή της 

πεποίθησης, όπου θα πιστέψεις σε ορισμένα πράγματα, θα πιστέψεις να 

κάνεις διαρθρωτικές αλλαγές και αυτή είναι η περίοδος που πραγματικά έχει 

κάνει κάποιες αγορές να ξεχωρίσουν, όπως η Πολωνία του 2003, ή η Τουρκία. 

Πρέπει να αποφασίσουμε και εμείς: μας αρκεί αυτή η σταθεροποίηση την 

οποία φτάσαμε το 2014 μετά από δύο χρόνια περιπέτειας  ; Αν μας αρκεί 

είμαστε εντάξει. Αν όχι θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο που σημαίνει 

κυρίως ότι πρέπει τα μέσα παραγωγής να αλλάξουνε χέρια. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να ευχαριστήσω πολύ. Κρατάω αυτή την ωραία διάκριση 

ανάμεσα στην εποχή της ανάγκης και στην εποχή της πεποίθησης. Ωστόσο 

χρωστάω το λόγο στον άνθρωπο που επέβλεψε τη δουλειά και κατήρτισε 

αυτό το σχέδιο ανάπτυξης. Πιστεύω ότι η σύνθεση των ομιλητών ήταν 

εξαιρετική και φωτίστηκαν πολλές όψεις αυτού του σχεδίου.  Θα του 

κάνω μόνο μία ερώτηση και μετά θα δώσω το λόγο σε σας.     

Η ερώτηση είναι:  κ. Τσόπελα θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στους κινδύνους που 

επισημάνθηκαν για την λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και να μας πει 
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εάν και ο ίδιος ανησυχεί για το γεγονός ότι ακόμη δεν βλέπουμε το ρόλο που 

περιμένουμε απ’ το τραπεζικό σύστημα. 

Γ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ: Οι τράπεζες κατά τη δεκαετία 2000 - 2008 - ’09, έχει δίκιο ο 

κ. Καθηγητής ότι το επιτοκιακό περιθώριο ήταν τεράστιο και ουσιαστικά 

γινότανε ή μεταφερότανε ή σε μεγαλύτερη κερδοφορία ή στην κάλυψη 

υψηλότερου κόστους λειτουργίας. ΄Οσον αφορά στην κρίση , κάποια 

διαφορά θα την περιμέναμε γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερο MPL, πολύ μεγάλο 

δίκτυ κακών δανείων, σε σχέση με άλλες χώρες με τις οποίες συγκρινόμαστε 

ως προς το επιτοκιακό περιθώριο.   

Αυτό σημαίνει τι; Ότι χρειαζόμαστε ένα μεγαλύτερο επιτοκιακό περιθώριο 

για να μπορέσουμε να καλύψουμε τη διαφορά στο κόστος του χρήματος 

και το κόστος των κακών δανείων που έχουμε. Δεν μπαίνω στη συζήτηση, 

γιατί δημιουργήθηκαν τα κακά δάνεια. Υπάρχει η άποψη ότι η κρίση είναι το 

ένα πράγμα, υπάρχει μια άποψη που λέει ότι κάποιες απ’ τις τράπεζες το 

παράκαναν πριν την κρίση. 

Για να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος της χρηματοδότησης εκτός από 

την τόνωση του ανταγωνισμού και κάποια άλλα regulatory μέτρα που 

χρειάζονται πρέπει να δούμε και μια βελτίωση στα κακά δάνεια, γιατί όσο τα 

κακά δάνεια είναι εκεί που είναι δεν θα μειώσει το επιτοκιακό 

περιθώριο το τραπεζικό σύστημα. Αυτό είναι μία παρατήρηση που έχω.  

Η άλλη και να κλείσω είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με την άποψή του ότι 

πρέπει να κοιτάμε τους καινούργιους κλάδους και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο 

έχουν πολύ σημασία οι διακλαδικές μεταρρυθμίσεις. Απλά μέχρι να φτάσει η 

χώρα σε αυτές για να δώσει μέσω καινοτομίας κάτι καινούργιο, πρέπει να 

δούμε ποιο είναι το γάλα του μωρού. Και το γάλα είναι αυτό που έχουμε 

σήμερα. Και για να δεις τι είναι αυτό  πρέπει να μπορέσεις να κάνεις τις 

κλαδικές.   

Θα τελειώσω λέγοντας μόνο ένα παράδειγμα: ο ιατρικός τουρισμός που όπως 

και τα γενόσημα δεν υπήρχε πουθενά και σήμερα είναι πολύ σημαντικό 

κομμάτι περιορίζεται από δύο πράγματα. Πρώτο, δεν επιτρέπεται μία μονάδα 

να κάνει επιχείρηση που ο γιατρός να είναι επιχειρηματίας. Άλλαξε αυτό.  
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Δεύτερο ήταν ότι έπρεπε να έχεις ένα μίνιμουμ 50 κλινών για να κάνεις μια 

πολύ απλή διαδικασία όπως μια πλαστική επέμβαση. Αυτά τα δύο πράγματα 

(κλαδικά) που σας είπα, ήταν μεγάλα εμπόδια σε σχέση με το να μπορέσει να 

ρεύσει χρήμα στον τομέα του ιατρικού τουρισμού. Όταν λοιπόν μιλάει η 

McKinsey ή οποιαδήποτε McKinsey για κλαδικές παρεμβάσεις δεν εννοεί 

να δώσουμε επιχορηγήσεις στους κλάδους. Εννοεί απλά να κάνουμε 

άρση κάποιων συγκεκριμένων εμπόδιων ανά κλάδο τα οποία γνωρίζουμε 

ότι δεν επιτρέπουν την αύξηση του κεφαλαιακού εξοπλισμού σε αυτό. 

Αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ.   

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ και εγώ. Ο κ. Τσαμουργκέλης ζήτησε το λόγο για 

ένα σχόλιο και μετά αν συμφωνείτε για 15 λεπτά να κάνουμε ένα γύρο 

ερωτήσεων. 

 Γ. ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗΣ: Απλά αν μου επιτρέπετε, μεγαλύτερο MPL (Marginal 

Product Labor) από τους Ιρλανδούς δεν υπάρχει πουθενά. Άρα θα είχαν και 

αυτοί κίνδυνο να έχουν τόσο μεγάλο περιθώριο. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό. Οι 

τράπεζες έχουν πέσει στην εξής λούμπα, όπως και όλο το ελληνικό επιτελείο 

και η τρόικα.  Δεν έχουν σκεφτεί το απλό πράγμα, οικονομολογικά, ότι όσο 

ανεβάζεις τα επιτόκια τόσο αυξάνεις την πιθανότητα κάποιος να 

πέσει σε προβληματικό επίπεδο. Αυτός που έχει 11 και 12% επιτόκιο δεν 

θα πέσει σε πτωχευτική διαδικασία; Εύκολα.  

Λοιπόν δεν έχουν σκεφτεί ότι η διατήρηση των υψηλών επιτοκίων στην 

αγωνία τους για κέρδη και ίδια κεφάλαια αναπαράγει το πρόβλημα των 

προβληματικών δανείων. Θα έπρεπε να πάνε συλλήβδην σε μείωση επιτοκίου, 

εφαρμόζοντας  μια ειδική πολιτική. Έχουν το προσωπικό να  

αντιμετωπίσουν κάθε επιχείρηση στην ιδιαιτερότητά της. Στην κρίση αυτό 

πρέπει να κάνεις. Και όχι συλλήβδην πολιτικές για να καλύψεις μόνο και 

μόνο τον εαυτό σου. Αυτό είναι τεράστιο λάθος.  

Είμαστε μια μικρή χώρα, που όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και έχει κάθε 

δυνατότητα μία τράπεζα να κάνει σωστά τη δουλειά της, πολύ περισσότερο 

όταν έχει συγκεντρωποιηθεί όλη η αγορά στα χέριά της. Και τι σημαίνει 
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αυτό; Να απονείμει το ρίσκο που πρέπει σε κάθε μία επιχείρηση ξεχωριστά. 

Να βοηθήσει κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης για να ανακάμψει. 

Να μπούμε στη σκέψη ή στην πεποίθηση ότι  είναι η ανάκαμψη της 

πραγματικής οικονομίας που θα φέρει  την ανάκαμψη και του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ουσιαστική δημοσιονομική 

εξυγίανση , και να μην ακολουθούμε το παλαιό μότο ότι η 

δημοσιονομική εξυγίανση και η εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος θα φέρουν  την εξυγίανση της πραγματικής οικονομίας.  

Αλλιώς,  συγνώμη αλλά όταν τελειώσει η περιπέτεια και βγει ο Υπουργός και ο 

Πρωθυπουργός για βόλτα στην πόλη, με 40% ανεργία, ένα στα δύο κλειστά 

μαγαζιά, τότε δεν θα μιλάμε για ανάκαμψη, αλλά για μια κατεστραμμένη 

χώρα, όπου πλέον η πόλωση θα είναι το σήμα κατατεθέν.  

Η οικονομία δεν είναι μόνο μεγέθη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι συναρτάται με 

την κοινωνία  και με την πολιτική. Θα ντρεπόμουν σαν οικονομολόγος να έχω 

την θέση του Υπουργού και να πω ότι πετυχαίνουμε επειδή φέρνω 

δημοσιονομικό πλεόνασμα και την ίδια στιγμή έχω 30% ανεργία, με 60% 

ανεργία νέων. Θα ντρεπόμουν και το λέω υπεύθυνα. Θα έλεγα πετύχαμε 

έναν δημοσιονομικό στόχο, αλλά εκκρεμεί η ανάκαμψη της Ελλάδας. 

Και η ανάκαμψη της Ελλάδας μετριέται στα παιδιά της. Όταν θα έχεις μπροστά 

σου τον φοιτητή ο οποίος σου λέει: δάσκαλε, να φύγω από τη χώρα; Και θα 

του λες: όχι, μην φύγεις! Τότε θα έχουμε κερδίσει. 

Γ. ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗΣ:  Μια πολύ σύντομη απάντηση. Έχεις δίκιο Αντώνη 

αλλά 3% είναι πολύ και ιδιαίτερα όταν όλοι οι άλλοι το έχουνε περιορίσει. Σε 

φάση περιοριστική του κόστους δεν μπορεί να διατηρείς 3% περιθώριο. 

Πρέπει και συ να το μειώσεις.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Άρα προτείνω την εξής διάρθρωση: να πάμε στις ερωτήσεις 

σας όλες μαζί, να κάνουμε ένα κύκλο και θα επιλέξουν οι ομιλητές σε ποιες 

θέλουν να απαντήσουν. Ο κύριος έχει ζητήσει από πριν.  

Γ. ΚΑΤΑΝΑΣ: Συγνώμη αλλά είμαι από τις Απόκριες στην Κοζάνη και είμαι 

βραχνιασμένος. Τυχαίνει να είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κοζάνης και 
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στην  Περιφέρεια  είδαμε πρόσφατα το νέο αναπτυξιακό σχέδιο για την μετά 

ΕΣΠΑ εποχή. Πιστεύετε ότι οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, τα Πανεπιστήμια, 

ως φορείς που εκπονούν σχέδια, χρησιμοποιούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, 

έχουν ετοιμότητα;  Μ’ αυτά που βλέπω, τουλάχιστον στο πεδίο που εγώ 

ασκούμαι, τρομάζω καμιά φορά και λέω αν αύριο οι Γερμανοί μας δώσουν 

20 δις τι ακριβώς θα τα κάνουμε;  Στα πανεπιστήμια, το ισοζύγιο 

συναλλαγών ας πούμε στη γνώση, είναι 99 εισαγωγές και αν έχουμε μία 

εξαγωγή. Ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό. Και βέβαια όταν τα δικά μας 

παιδιά πάνε για  διδακτορικό στην Αμερική κάθονται εκεί αφού τα έχουμε 

εμείς σπουδάσει 18 χρόνια και έχουμε πληρώσει και εισάγουμε εμείς 

από τις σχολές της Ρουμανίας, κλπ. 

Το κράτος έκανε κάποιες μεγάλες υποδομές π.χ.  την Εγνατία, μεγάλα λιμάνια 

, αεροδρόμια  κλπ. Παρά τις αδυναμίες του, άμα έχει χρήματα , φτιάχνει 

κάποια έργα, έστω και χωρίς σχέδιο. Εμείς γύρω-γύρω δεν έχουμε 

δημιουργήσει ούτε μια θέση εργασίας ακόμα, ούτε οι υπόλοιποι φορείς ούτε οι 

ιδιώτες.  Μήπως πρέπει να κάνουμε αυτή την προετοιμασία γιατί εγώ 

κάθε μέρα ακούω οικονομολόγους στην τηλεόραση και ειλικρινά δεν 

καταλαβαίνω και τι ακριβώς λένε. Ένα άλλο σχέδιο.  

Και εδώ ακριβώς στο θέμα που πραγματεύεστε ουσιαστικά σταθήκατε μόνο 

στη χρηματοδότησή. Δεν είπατε π.χ. τρεις προτεραιότητες της ανάπτυξης. Δεν 

έχουν καταδείξει και οι ιθύνοντες πού θα κατευθυνθεί η ελληνική οικονομία. 

Θα ξαναφτιάξουμε χαλυβουργίες; Θα μπούμε στη μικρή και μεσαία 

μεταποίηση - επιχείρηση κλπ.;  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Άλλη μια ερώτηση.   

Στ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το πρόβλημα όμως ξεκινάει και τελειώνει από 

εκείνο το επιτραπέζιο παιχνίδι που παίζαμε, τη Μονόπολη, που είχε μια 

φυλακή στο τέλος. Είμαι σε μια ηλικία που έχω αρκετούς συνεργάτες, φίλους 

που είναι στο 13% επιτόκιο και παλεύουν ουσιαστικά να μείνουν πάνω απ’ 

το νερό. Ο τράπεζες τους συντηρούν ακριβώς για να αναπνέουν, είναι σαν 

βαμπίρ, δηλαδή παίρνουν το αίμα και τον επόμενο χρόνο ξαναπαίρνουν το ίδιο 

αίμα, δεν τον αφήνουν να πεθάνει, συνεχώς ζουν απ’ αυτόν.  
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Και κάποιες άλλες επιχειρήσεις που χρωστάνε 4 δις ζουν μια χαρά.  

Δεν ξέρω το πτωχευτικό δίκαιο πώς είναι έξω, αν αυτό έχει μετρηθεί στο αν 

είναι κίνητρο σε κάποιον να μπει και να κάνει καινοτομία, γιατί αν η καινοτομία 

τον βάζει στον Κορυδαλλό δεν έχει κανένα νόημα.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ενδιαφέρουσα διάσταση. Ο κύριος παρακαλώ.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω πρώτα τον κ. Τσόπελα. Έχω δει την παλιά 

μελέτη της McKinsey στην οποία δεν περιλαμβάνεται όπως είπατε και σεις,  η 

παραδοσιακή βιομηχανία και σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις του κ. 

Δοξιάδη, δηλαδή πού παρεμβαίνουμε και πώς δεν παρεμβαίνουμε, τι κάνουμε 

για κλάδους όπως η μεταλλουργία, που έχει μπει σε μία κατάσταση δυσκολιών 

από το χρηματοδοτικό κόστος, από την κατάρρευση της εσωτερικής 

ζήτησης αλλά κυρίως από την άνοδο του ενεργειακού κόστους που 

ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό με κρατικές αποφάσεις.   

Την περασμένη βδομάδα υπήρχε η αναγγελία για μείωση 15% του κόστους 

του αερίου, το οποίο θα βοηθήσει και επίσης μια αντίστοιχη απόφαση της ΔΕΗ 

για τη μείωση της τιμής του ρεύματος στην ενεργοβόρα βιομηχανία. 

Είναι καλό να ψάχνουμε καινοτόμους κλάδους, για μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις που λέει ο κ. Δοξιάδης, που ενδεχομένως αυξάνουν την 

απασχόληση αλλά η μεγάλη βιομηχανία κρατάει μια γερή βάση 

απασχόλησης και δεν βλέπω ούτε στο δημόσιο λόγο, ούτε στις κυβερνητικές 

αποφάσεις, κάποια απάντηση, αν εξαιρέσω την κίνηση της τελευταίας 

βδομάδας η οποία ήρθε μετά από δύο χρόνια πιέσεων.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μία τελευταία ερώτηση. Η κυρία.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Πόσο αυτονόητο είναι το γεγονός ότι η αύξηση του ρυθμού 

ανάπτυξης σε μία χώρα και η μεγέθυνση όλων των σχετικών οικονομικών 

δεικτών θα οδηγήσει νομοτελειακά και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

ενός λαού. Και το λέω αυτό διότι έχω την αίσθηση ότι στην ελληνική κοινωνία 

υπάρχει ένας φόβος και μια καχυποψία απέναντι σε όλες τις μεγάλες 

επενδύσεις, τις εγχώριες και ξένες, ότι ο τρόπος με τον οποίον θα 

υλοποιηθούν θα γίνει με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο τα κέρδη, την 
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κερδοφορία των εταιρειών αυτών. Δηλαδή τα οφέλη αυτά δεν θα 

διανεμηθούν σε όλα τα υπόλοιπα στρώματα της κοινωνίας γιατί υπάρχει μια 

έλλειψη εμπιστοσύνης βέβαια προς την πολιτική ηγεσία και τα πολιτικά 

κόμματα τα οποία θα μεσολαβήσουν.  Θα πρέπει οικονομικά να θεωρούμε 

αυτονόητο, ότι σε βάθος χρόνου η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης θα 

οδηγήσει και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου ή όχι;  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θα ζητήσω πολύ σύντομες 

απαντήσεις, θα βοηθήσω λίγο στο πώς θα κάνουμε την κατανομή. Ξεκινάω 

από τον κ. Καρατζά.  Μας δίνει κάποιος 20 δις για επενδύσεις. Έχουμε εμείς τις 

δομές να τα υποδεχθούμε;  

Β. ΚΑΡΑΤΖΑΣ: Ναι, μαζί με αυτό είπα και ποιο είναι το μοντέλο ανάπτυξης 

που πρέπει να κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουμε να 

σκεφτόμαστε τα μοντέλα ανάπτυξης. Δεν υπάρχει καμία χρησιμότητα γι’ 

αυτό. Είναι πολύ καλό να έχουμε μια μελέτη σαν της McKinsey, να δίνει 

κάποιες κατευθύνσεις  στους ανθρώπους  που εφαρμόζουν την πολιτική, αλλά 

αυτά με το μοντέλο ανάπτυξης είναι περίπου σοσιαλιστικά. Ας αφήσουμε 

την αγορά να πάει εκεί πού πάει.    

Είπε για τα γενόσημα φάρμακα ο κ. Δοξιάδης που δεν τα είχαμε σκεφτεί. 

Επίσης εγώ βλέπω δύο - τρία πράγματα τα οποία έρχονται με τις 

ιδιωτικοποιήσεις. Το λιμάνι και οι Κινέζοι. Περάσανε τόσα container τα 

τελευταία δύο χρόνια που δεν έχουν περάσει τα τελευταία 30 χρόνια 

στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί οι θέσεις εργασίας και ο φόρος 

που εισπράττεται. 

Ακόμη και η πολύπαθη εκείνη ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ. Εμείς λόγω 

χρηματιστηρίου παρακολουθούμε κάθε τρίμηνο τα αποτελέσματα. Είναι 

εντυπωσιακό πόσο πιο αποδοτική γίνεται η εταιρεία κάθε μέρα μέσα 

από ένα ιδιωτικό μάνατζμεντ. Μπορεί να μην μας αρέσει σε κάποιους  το 

πού πήγε η ΔΕΥΑ, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, αλλά αυτό το οποίο 

βλέπω είναι μια εταιρεία που γίνεται πιο αποδοτική. Όταν γίνεται πιο 

αποδοτική, το 33% κάθε εταιρείας στην Ελλάδα ανήκει στο δημόσιο. Μην το 
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ξεχνάτε. Έχει την τσέπη το δημόσιο, ιδίως στις μεγάλες εταιρείες που δεν 

μπορούν να κάνουν φοροδιαφυγή. 

Άρα θέλω να πω, ας αφήσουμε τα πράγματα να λειτουργήσουν  και η 

επιχειρηματική ικανότητα του κόσμου θα βγάλει το νέο μοντέλο ανάπτυξης. 

Πιστεύω σε πάρα πολλούς τομείς και  μάλιστα κάποιοι απ’ τους μικρότερους 

του μοντέλου της McKinsey, μπορεί να είναι πιο σημαντικοί από κάποιους 

μεγάλους. Αλλά το να πρέπει εμείς ως κράτος, ως περιφέρεια να 

αποφασίσουμε τα μοντέλα ανάπτυξης πιστεύω ότι  είναι απ’ τα 

χειρότερα πράγματα που έχουν βγει στην Ελλάδα τα τελευταία 30 

χρόνια.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύριε Τσόπελα για τους παραδοσιακούς κλάδους νομίζω 

ζήτησε συγκεκριμένα ο κύριος.  

Γ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ: Μπορώ να πω για τα περιφερειακά προγράμματα; Η 

απάντηση είναι όχι στο ερώτημά σας αν έχουμε την υποδομή, τα χρήματα 

που παίρνουμε να τα υλοποιήσουμε. Και όσο σημαντικό είναι πού θα πάνε 

τα λεφτά άλλο τόσο και περισσότερο, ποια θα είναι η υποδομή των 

ανθρώπων και των διαδικασιών που θα τους δώσεις και η 

τεχνογνωσία για να τα χρησιμοποιήσουν. Αυτό ως προς αυτή την 

ερώτηση. 

Ως προς την ερώτηση τι έγινε με τη βαριά βιομηχανία διότι εμείς βάλαμε 

μόνο τη βιομηχανία τροφίμων και όχι τη βαριά βιομηχανία, έχετε δίκιο. Ο 

λόγος που δεν μπήκε: χημικά, τσιμέντα, χαλυβουργίες και όλα αυτά είναι ότι 

τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουνε, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. 

Δοξιάδης προηγουμένως, δεν είναι κλαδικά, είναι οριζόντια. Έχουν 

πρόβλημα με το εργατικό δίκαιο, με το μεγάλο μέγεθος κόστους, με το 

δίκαιο που ισχύει και  έχει να κάνει με άδειες για επεκτάσεις όσον αφορά το 

κομμάτι της Πολεοδομίας. Κάναμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις οριζοντίων 

μεταρρυθμίσεων που πιάνουν όλες τις μεγάλες βιομηχανίες και αν θέλετε 

δεν είχαμε κάτι να πούμε όσο αφορά τα πιο λεπτομερή θέματα του τι θα κάνει 

η τσιμεντοβιομηχανία ή τα χημικά. Όσον αφορά το θέμα του ενεργειακού 

κόστους, κάναμε την εργασία που αφορά στην αλλαγή του mix της 
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ενέργειας στην Ελλάδα με βάση το ICOT, για το πώς θα μειωθεί το κόστος 

το ενεργειακό για όλο το σύστημα. Οι policy makers είτε λέγεται ΔΕΗ, είτε 

Υπουργείο Ενέργειας, πήραν τις αποφάσεις τους, αλλά το είχαμε καλύψει με 

αυτό το angle και όχι με το angle της μικροοικονομίας. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κ. Σακελλάρης έχει ζητήσει το λόγο. Έχουμε δύο 

εκκρεμότητες. Αν οι επενδύσεις θα μας κάνουν πλουσιότερους ή 

φτωχότερους, και  αν θα προσελκύσουμε τυχοδιώκτες που θα ρισκάρουν να 

πάνε στη φυλακή.  

Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ: Αυτό δεν ξέρω να πω, το αφήνω στον Αρίστο. Για τον 

κύριο απ’ την Κοζάνη θέλω να πω ότι απ’ τη δική μου την εμπειρία και ίσως 

λίγο διαφοροποιηθώ από τον κ. Τσόπελα, είναι ότι η εικόνα δεν είναι 

ομοιογενής. Είχα στα τέσσερά μου χρόνια να κάνω με πάρα πολλούς 

Δήμους, με πάρα πολλές Περιφέρειες, με κανένα Πανεπιστήμιο από την 

πλευρά κάποιας συγκεκριμένης επένδυσης και η εικόνα που αποκόμισα ήταν 

ότι υπήρχανε δήμοι οι οποίοι, μπορούσαν να κάνουν επενδύσεις, όπως ο δικός 

σας, τις οποίες εμείς θα τις χρηματοδοτούσαμε, και υπήρχαν Δήμοι τους 

οποίους δεν θα τους ακουμπούσαμε ούτε με δεκάμετρο κοντάρι.  

Το ίδιο συμβαίνει και με τις Περιφέρειες, το ίδιο τώρα με την καινούργια μου 

εμπειρία και με τα Πανεπιστήμια. Επομένως υπάρχουν φορείς οι οποίοι 

είναι ικανοί και συμφωνώ με αυτό που ελέχθη, ότι ας μείνουμε μακριά 

από το καθοδηγητικό μοντέλο και ας ασκήσουμε λίγο καλύτερα αυτά που 

είπε ο Αρίστος Δοξιάδης προηγουμένως. 

Για την ερώτηση σχετικά με το ΑΕΠ και το βιοτικό επίπεδο επειδή είμαι και 

μακροοικονομολόγος, να σας πω ότι αυτή δεν είναι η στιγμή για να 

ρωτήσουμε την Ελλάδα αυτή την ερώτηση. Είναι μια ερώτηση η οποία 

αξίζει να υποβληθεί στην Αμερική.  Είμαστε σε μια Ελλάδα η οποία έχει 

σχεδόν 30% ανεργία, 50% και παραπάνω ανεργία νέων. Όταν το 

ξεπεράσουμε αυτό και φτάσουμε σε μια ανεργία ας πούμε 10%, τότε θα 

μπορέσουμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και ποιες είναι οι πολιτικές οι 

οποίες θα αναδιανείμουν την ανάπτυξη προς όφελος 100% των Ελλήνων  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κ. Δοξιάδης για να κλείνουμε σιγά-σιγά.  
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Α. ΔΟΞΙΑΔΗΣ: Δύο ερωτήσεις. Η μία η ερώτηση ο Στάθης Καλογερόπουλος 

αν έχει τιμολογηθεί το ρίσκο της φυλακής και μου δίνει την πάσα για να πω 

ότι τα τελευταία δύο χρόνια με την ανάγκη του κράτους να κυνηγήσει τη 

φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, έχει ποινικοποιήσει την 

επιχειρηματική αποτυχία, σε τελείως παράλογο επίπεδο. Αν υπήρχε 

κάποιος λόγος στις καλές εποχές να θεωρούμε ότι ο επιχειρηματίας φταίει αν 

κλείσει η επιχείρηση …. σήμερα ξέρουμε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις 

κλείνουνε όχι επειδή σκοπίμως τις κλείνει ο επιχειρηματίας αλλά επειδή μες 

στην κρίση κλείνουν επιχειρήσεις και δημιουργεί τώρα μία στρατιά 

υπόδικων που δεν έχουνε φταίξει υποκειμενικά σε τίποτα, θεωρώντας τους 

όμως αντικειμενικά υπόλογους με ποινικές ευθύνες και με ευθύνες της 

προσωπικής τους περιουσίας . Αυτό δεν ισχύει από όσο ξέρω σε καμία 

πολιτισμένη χώρα και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε ταχύτατα γιατί ούτε 

δημοσιονομικό αποτέλεσμα θα φέρει. Και σαφέστατα αποθαρρύνει 

οποιονδήποτε επιχειρηματία θέλει να κάνει κάτι λίγο έξω από το 

πεπατημένο.  

Τώρα στην τελευταία ερώτηση για την αύξηση του ΑΕΠ, αν αυτό 

μεταφράζεται σε βιοτικό επίπεδο, να συμπληρώσω αυτό που είπε ο 

Πλούταρχος. Υπάρχουν  βασικά δύο μορφές πλούτου στο σημερινό 

καπιταλισμό που δημιουργούν τεράστια κέρδη για πάρα-πάρα πολύ λίγους και 

αφήνουν όλους τους υπόλοιπους ανεπηρέαστους.  Αυτές είναι , είτε τα 

χρηματοπιστωτικά παιχνίδια, είτε οι ολιγάρχες ρωσικού τύπου που ουσιαστικά 

παίρνουν  ορυκτό πλούτο και τον καρπούνται 200 άνθρωποι. 

Στην Ελλάδα ούτε τη μία περίπτωση ούτε την άλλη έχουμε.  

Δηλαδή φυσικό είναι ότι οποιαδήποτε επένδυση καινούργια μπορεί να θέλει να 

βασιστεί σε πιο φτηνό εργατικό κόστος από ό,τι πριν πέντε χρόνια αλλά 

πάντως θα δώσει και μισθούς και κάποια νοικοκυριά σαφώς θα πάνε καλύτερα 

από ό,τι είναι σήμερα μες στην ανεργία. Άρα συμφωνώ με τον Πλούταρχο, 

ούτε ο κίνδυνος είναι μεγάλος της τεράστιας ανισότητας, δεν νομίζω ότι θα 

δούμε αυτό το πράγμα, αλλά αν δούμε και κάποια αύξηση της ανισότητας 
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χάρη στις επενδύσεις το συνολικό όφελος είναι τέτοιο που δεν είναι της 

στιγμής το ερώτημα.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Για δύο λεπτά ο κ. Τσαμουργκέλης και έχουμε τελειώσει.  

Γ. ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗΣ: Υπάρχει αλλοτρίωση του πολιτικού φάσματος 

κεντροποιημένης καθοδήγησης της οικονομίας και αυτό απεικονίζεται 

στο γεγονός και μόνο ότι όλοι χρησιμοποιούν, όλα τα κόμματα την ανάγκη 

της συγκρότησης του νέου παραγωγικού μοντέλου.  

Αυτό είναι όντως λάθος. Αυτό που θα έπρεπε να συζητάμε και πρέπει σιγά-

σιγά η κουλτούρα της χώρας να μεταφερθεί προς τα κει είναι ότι θα πρέπει να 

συζητάμε για το νέο πρότυπο επιχειρηματικής υποστήριξης. 

Τι παρέχει αυτή η χώρα; Και θα πρέπει να προσαρμοστούν σ’ αυτό και το 

Κράτος, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Νομισματικό σύστημα και οι Τράπεζες 

και όλοι. 

Αυτό είναι το μέγα ζητούμενο. Η επιχειρηματική υποστήριξη, η πραγματική 

οικονομία δηλαδή, θα επιφέρει την εξυγίανση και των τραπεζών και του 

κράτους και του φορολογικού συστήματος και τα πάντα και θα φέρει και 

απασχόληση. 

Ωστόσο υπάρχει ένα θέμα με τον πλούτο και καταλαβαίνω την 

τεχνοκρατική οπτική, ότι όταν είμαστε σε μια τέτοια φάση κρίσης δεν πρέπει 

να ενδιαφερόμαστε για το τι γίνεται με την κατανομή του πλούτου. Αλλά 

όταν ταυτόχρονα έχεις, μια Χρυσή Αυγή στο 8 και στο 9 και στο 10% και την 

ανεργία στο 30 % και ταυτόχρονα διάφορα ριζοσπαστικά κόμματα χαοτικής 

εκδοχής στο παραπέντε να αναλάβουν την κυβέρνηση βεβαίως και  παίζει 

ρόλο η κατανομή του πλούτου. 

Δεν υπάρχουν οικονομική πολιτική η οποία να μην αποδίδει στην κοινωνία και 

η κοινωνία να αποδίδει στην πολιτική και η πολιτική μετά να αποδίδει πάλι 

στην οικονομία και ούτω καθεξής.  

Λοιπόν σ’ αυτό το φαύλο κύκλο εάν απαντήσουμε τεχνοκρατικά , σε αυτή τη 

συγκεκριμένη φάση, παίζουμε με το μέλλον της χώρας. Πρέπει να υπάρχει 

δικαιοσύνη, καταρχήν δικαιοσύνη στην κατανομή του πλούτου για να 



 152 

γίνει βιώσιμο το σύστημα και ως βιώσιμο να βρει μια άλλη προοπτική. Την 

προοπτική της επιχειρηματικής στήριξης. Την προοπτική της σωστής 

ανάπτυξης, της υγιούς ανάπτυξης. Όχι κρατικοδίαιτη ανάπτυξη, αλλά θα 

πρέπει να γίνει βιώσιμη και η βιωσιμότητα στηρίζεται στην κοινωνική 

δικαιοσύνη. Αυτό για μένα είναι ένα κομβικό σημείο.  

Γ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ: Να πω κάτι τεχνοκρατικό για την κοινωνική ισότητα; Σπανίως 

κάνω τέτοια σχόλια λόγω θέσης αλλά θέλω να σας πω το εξής: για ποια 

κοινωνική ισότητα μιλάμε όταν με βάση τα τελευταία νούμερα που τρέξαμε 

εμείς, εξακολουθούμε και δεν έχουμε 22 δισεκατομμύρια έσοδα από το κράτος 

για φοροδιαφυγή αλλά έχουμε 18,5.  

Δηλαδή το 2009 είχαμε 22 δις έσοδα.  

Τα ξανατρέξαμε τώρα, έχουμε 18,5, εκ των οποίων : 9 δις personal link 

taxis version,  6 με 7δις  VAT taxis version και 3,5 δις corporate  taxis 

version. 

Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι η κοινωνική ψαλίδα μεταξύ αυτών που μπορούν 

και δεν μπορούν, εάν είχαμε τη δυνατότητα αυτά τα χρήματα να τα 

συλλέξουμε πιο καλά δεν θα έπρεπε να κάνουμε τα μέτρα λιτότητας στο 

βαθμό που τα κάναμε.  

Επί της ουσίας αυτό που έγινε τώρα είναι το ότι επειδή δεν μπορέσαμε ως 

κράτος να αντιμετωπίσουμε το taxis version όσο θα θέλαμε , αναγκαστήκαμε 

να βρούμε από τις τάξεις που μπορούσαμε να τα πάρουμε, με 

αποτέλεσμα αυτοί που μπορούσαν να κάνουν taxis version να μείνουν 

πλουσιότεροι, ακόμα περισσότερο σε σχέση με αυτούς που δεν ήταν πιο πριν. 

Άρα όταν υπάρχει τόσο θεμελιώδες θέμα με το δημοσιονομικό έλλειμμα 

γύρω από τη φοροδιαφυγή το να λέμε το εάν και κατά πόσον η ανάπτυξη ή 

όχι θα φέρει καλύτερες συνθήκες ζωής για όλους μας, το συνδέω που είπατε 

για την ανεργία, είναι λίγο σαν να μιλάμε, είμαστε πολύ πιο χαμηλά, στην 

ιεραρχία των αναγκών του Maslow ,μέχρι να φτάσουμε να αναρωτηθούμε 

εάν θα μπορέσουμε ή δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα.  
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Ας δούμε λοιπόν : πρώτον να πάρουμε τα λεφτά απ’ αυτούς που τα έχουν 

και να σταματήσουμε να τα παίρνουμε απ’ αυτούς που δεν τα έχουν, και 

δεύτερον ας δούμε πώς θα μειώσουμε την ανεργία πίσω σε κάποιο 

επίπεδο που είναι λογικό και μετά ό,τι μπορούμε να συζητήσουμε και 

θέλετε.  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δεν τελειώσαμε ακόμη. Παρακαλώ να μείνετε στις θέσεις 

σας για ελάχιστο ακόμα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που 

ήταν εδώ στο τραπέζι, πραγματικά εξαιρετικές οι παρεμβάσεις, πάρα πολύ 

ενδιαφέρουσες, τουλάχιστον για μένα, ελπίζω ήταν και για σας, και θέλω να 

ρωτήσω την οικοδέσποινα, την κα Διαμαντοπούλου, αν θέλει να κλείσει την 

πετυχημένη, κατά την άποψή μου πάλι, σημερινή ημερίδα. 

 

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πολύ και τους 

ομιλητές και όλους όσοι καθίσατε γιατί ήταν πραγματικά δύσκολο αυτό το 

εξάωρο.  

Για όσους παρακολούθησαν και τα τρία τραπέζια νομίζω θα μπορούσαμε να 

βγάλουμε εύκολα το εξής συμπέρασμα: το τραπέζι 1 και το τραπέζι 3, δηλαδή 

στη συζήτηση για το χρέος και στη συζήτηση για την ανάπτυξη είμαστε 

αρκετά αισιόδοξοι. Φαίνεται ότι μπορούμε να καταθέσουμε όχι μόνον 

προτάσεις αλλά και σχέδιο, ότι μπορεί να υπάρξει αισιοδοξία, ότι υπάρχουν 

άλλα μέρη που μπορούμε να συνεργαστούμε για να ένα αποτέλεσμα. 

Νομίζω το πιο δύσκολο και ψυχοπλακωτικό τραπέζι ήταν το δεύτερο όπου 

εκεί είναι οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε εμείς μόνοι μας. Εκεί 

δεν είναι ούτε απέξω, ούτε να μας βοηθήσουν, ούτε να είναι καλοί ή κακοί οι 

απέξω. Είναι εκεί που εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη χώρα μας και 

τους εαυτούς μας. Και όλο το θέμα της δικαιοσύνης εμπλέκεται εκεί. 

Εκεί είναι το φορολογικό με το θέμα που πολύ σωστά αναλύθηκε, το πώς το 

φορολογικό σύστημα δεν έχει σχέση με τη δικαιοσύνη το πώς λειτουργεί,  
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Εκεί είναι το θέμα της δικαιοσύνης η οποία χτυπάει τους πιο αδύναμους και 

την ανάπτυξη,  

Εκεί είναι το θέμα του κοινωνικού συστήματος και του ασφαλιστικού 

συστήματος που είναι κατεξοχήν και εκεί θέμα δικαιοσύνης και ανακατανομής 

του πλούτου των γενεών.  

Εκεί βγαίνει και το συμπέρασμα ότι για να βγούμε από την κρίση και για να 

έχουμε πραγματικά ελπίδα αυτό να γίνει γρήγορα προς όφελος του ενάμισι 

εκατομμυρίου ανέργων, γιατί εκεί είναι το κεντρικό πρόβλημα και εκεί 

ζητείται η κεντρική απάντηση,  

Το υποκείμενο είμαστε πρώτα εμείς και μετά όλοι οι άλλοι. 

Ως επίλογο θα έλεγα:  

Στη συζήτηση θεωρώ ότι έγινε σαφές ότι όσον αφορά στην πρόταση για τη 

διαπραγμάτευση για το χρέος αλλά και στις πολιτικές και στη χρηματοδότηση 

της ανάπτυξης υπάρχουν ρεαλιστικές εναλλακτικές προτάσεις και μπορούμε να 

είμαστε αισιόδοξοι. 

Το πιο δύσκολο και ανηφορικό κομμάτι της εθνικής προσπάθειας που έχουμε 

μπροστά μας, είναι οι μεταρρυθμίσεις. Το περιεχόμενό τους, η διαδικασία 

διαβούλευσης και επίτευξης συναινέσεων, η υλοποίηση τους σε συγκεκριμένα 

χρονικά διαστήματα. Εκεί λοιπόν κρίνεται το Πολιτικό και Εθνικό στοίχημα. 

Αυτό λοιπόν που πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάνω απ΄όλα είναι τους εαυτούς 

μας, τις δικές μας σχέσεις και συμπεριφορές, την ανάγκη για την πιο 

ριζοσπαστική ανατροπή στην ιστορία μας, αυτή της Εθνικής Συναίνεσης πάνω 

σε συγκεκριμένο σχέδιο. 

Αυτό το Εθνικό Σχέδιο, που θεωρούμε ότι είναι «ο Μίτος για την 

Ανασυγκρότηση της χώρας» , ο Μίτος για να βγούμε από τον λαβύρινθο της 

πόλωσης, της ασυνεννοησίας και του λαϊκισμού, προσπαθήσαμε να 

προσεγγίσουμε σ΄αυτή την πολύ δημιουργική συνάντηση. 

Θα παρουσιάσουμε συμπεράσματα και πρακτικά ώστε να υπάρξει συνέχεια 

στον  διάλογο. 
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Νομίζω ότι και από τα τρία τραπέζια ακούσαμε και πολλές ιδέες και πολύ 

ενδιαφέρουσες αναλύσεις, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πολύ ξανά και 

τους συμμετέχοντες στα τραπέζια.  

Θα τελειώσει η κα Σουλιτσιώτη με μια πολύ μικρή αναφορά και κάποιες 

ενημερώσεις. 

 

Α. ΣΟΥΛΙΤΣΙΩΤΗ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά να ενημερώσω ότι 

σήμερα δεν θα γινόταν αυτή η εκδήλωση αν δεν είχαμε την ευγενική χορηγία 

της ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗΣ Α.Ε. που είναι πολύτιμοι συνεργάτες, καθώς και του 

Βήματος που ανέλαβε το επικοινωνιακό κομμάτι. Τέλος, οι ομιλίες όλων των 

συμμετεχόντων και από τις τρεις ενότητες θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 

του Ιδρύματος Μποδοσάκη, το blod.gr,  το οποίο θα τις ανεβάσει σε δύο 

ημέρες περίπου από σήμερα, για οποιον  θέλει να τις ξανακούσει, να δει 

σημεία ή παρουσιάσεις .  

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την συμμετοχή σας. 
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Μετά από προετοιμασία αρκετών μηνών,  

πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα 

πως μπορεί να επιτευχθεί συναίνεση για ένα  

“Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης”. 

Στην έκδοση αυτή, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα  

και οι προτάσεις, οι οποίες ελπίζουμε να προκαλέσουν  

έναν δημόσιο διάλογο για το θέμα. 

 

 

 

 

 

 

Χορηγός  

 

 

Το “ΔΙΚΤΥΟ” για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη 
Αθ. Διάκου 20 & Συγγρού 1   11743 Αθήνα 

Τηλ. 210 9247814  Φαξ  210 9227244 

Email: info@todiktio.eu  Web: http://www.todiktio.eu 
Twitter: https://twitter.com/todiktio   Facebook: https://www.facebook.com/ToDiktio 
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