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E να γενναίο κούρεµα είναι η µόνη λύση 
για τη βιωσιµότητα του ελληνικού δη-
µόσιου χρέους, σύµφωνα µε τον πρό-
εδρο του Levy Economics Intitute της 

Νέας Υόρκης, κ. ∆ηµήτρη Παπαδηµητρίου. 
Μιλώντας στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, ο 
γνωστός οικονοµολόγος επισηµαίνει ότι η ανά-
πτυξη περνά από τη µείωση της φορολογίας, τις 
δηµόσιες επενδύσεις και τη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. 

Συµµερίζεστε την αισιοδοξία της κυβέρνη-
σης για την πορεία της ελληνικής οικονοµί-
ας και συγκεκριµένα τη βεβαιότητα που εκ-
φράζει ότι σύντοµα η χώρα µας µπαίνει και 
πάλι σε τροχιά οικονοµικής ανάπτυξης;
Παρά τα συγχαρητήρια και τους πανηγυρισµούς 
για την επιστροφή της Ελλάδας στις χρηµατοπι-
στωτικές αγορές, η πραγµατικότητα είναι ότι η 
οικονοµική και κοινωνική κρίση κλιµακώνεται. 
Η αισιοδοξία και η βεβαιότητα ότι η ελληνική 
οικονοµία θα ανακάµψει και θα µπει σε τροχιά 
ανάπτυξης βασίζονται στην ελπίδα. Αλλά η ελπί-
δα δεν αποτελεί πολιτική. Τα στατιστικά στοιχεία 
για τους κυριότερους παράγοντες της ανάπτυξης, 
όπως είναι η εγχώρια ζήτηση, οι ιδιωτικές και 
δηµόσιες επενδύσεις, η αύξηση της παραγωγής 
και των εξαγωγών, εµφανίζουν συνεχή µείωση 
ή στασιµότητα. Οι επενδύσεις, ίσως ο σηµαντι-
κότερος παράγοντας ανάπτυξης του ΑΕΠ, συνε-
χίζουν να µειώνονται για δύο λόγους. Πρώτον, 
εξαιτίας της πεποίθησης εκ µέρους των επεν-
δυτών ότι σε µια οικονοµία όπου επικρατούν 
υψηλή φορολογία και συνεχή µείωση των δη-
µόσιων δαπανών, η αναδιοργάνωση της παρα-
γωγικής βάσης δεν είναι εφικτή και, δεύτερον, 
λόγω της έλλειψης ρευστότητας που επικρατεί 
στην ελληνική αγορά για νέες και υφιστάµενες 
εύρωστες επιχειρήσεις από την παρουσία ενός 
αδύναµου και ασταθούς τραπεζικού τοµέα. Είναι 
ήδη γνωστό από τις εκτιµήσεις της τρόικας και 
της Τραπέζης της Ελλάδος ότι το τραπεζικό σύ-
στηµα θα χρειασθεί περισσότερα κεφάλαια για να 
περάσει µε επιτυχία τα stress tests της ΕΚΤ και 
αυτό σηµαίνει συνεχιζόµενη έλλειψη ρευστότη-
τας τουλάχιστον για το µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. 
Με ένα τέτοιο οικονοµικό τοπίο, η κυβερνητική 
αισιοδοξία και η βεβαιότητα για την επερχόµενη 
ανάπτυξη είναι απλά ακατανόητες.   

Ποια είναι η δική σας εκτίµηση για την πο-
ρεία του ΑΕΠ και της ανεργίας και ποιοι θα 
είναι οι παράγοντες που θα επηρεάσουν τα 
µεγέθη αυτά το επόµενο διάστηµα;
Οπως έχει αποδειχθεί, η κυβέρνηση ακολουθεί 
µια πολύ λανθασµένη πολιτική που βασίζεται 
στη λιτότητα. Οι δείκτες ανεργίας, οικονοµικής 
ανάπτυξης και ΑΕΠ, όπως δείχνουν οι τελευταίες 
προσοµοιώσεις του µακροοικονοµικού µοντέ-
λου του Levy Economics Institute, δεν είναι εν-
θαρρυντικοί. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ, βασισµένη 
στην υπόθεση ότι η οικονοµία έχει πλέον πιάσει 
πάτο, που ωστόσο δεν είναι διόλου βέβαιο, θα 
είναι περιορισµένης εµβέλειας και δεν πρόκειται 
να δηµιουργήσει ένα σηµαντικό αριθµό θέσεων 
εργασίας. Για να µπορέσει η οικονοµία να απορ-
ροφήσει το επίπεδο απασχόλησης που έχει χαθεί 
από το 2008 µέχρι σήµερα, περίπου 1 εκατοµµύ-
ριο θέσεις εργασίας, απαιτείται ταχεία και µεγάλη 
αύξηση δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, 
κάτι που ωστόσο δεν φαίνεται εφικτό για την 
ώρα αλλά ούτε σε πιο µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. 
Ο παρατηρούµενος ρυθµός δηµιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας είναι µικρός και θα χρειασθούν 
περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια µέχρι να επα-
νέλθουν τα ποσοστά ανεργίας στα προ κρίσης 
επίπεδα. Η πεποίθηση ότι µε την επιτάχυνση του 
ρυθµού ανάπτυξης ο ιδιωτικός τοµέας προσλαµ-
βάνει τους άνεργους εργάτες, τους ειδικευµένους 
και ανειδίκευτους νέους, είναι απλά επιστηµονι-
κή φαντασία. Η εµπειρία δείχνει ότι η σχέση µε-
ταξύ της αύξησης του ΑΕΠ και της αύξησης της 
απασχόλησης έχει εξασθενήσει εδώ και πολλά 
χρόνια. Η µόνη δυνατή λύση, µε ιστορικά επι-
τυχή αποτελέσµατα, είναι η υλοποίηση ενός µε-
γάλου προγράµµατος εγγυηµένης απασχόλησης, 
βασισµένο σε µια διαφοροποιηµένη µορφή του 

προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας κατά 
το πρότυπο της λεπτοµερούς πρότασης που 
έχει κάνει µια ερευνητική οµάδα του Levy 
Institute υπό την ηγεσία της ερευνήτριας Ρά-
νια Αντωνοπούλου. 

Ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο ενδεδειγ-
µένη λύση για τη ρύθµιση του υπέρο-
γκου δηµόσιου χρέους της χώρας µας, 
δεδοµένου ότι αυτή τη στιγµή  ανέρχεται 
στο 173% του ΑΕΠ και έχει καταστεί και 
πάλι µη βιώσιµο;
Η µέχρι τώρα εµπειρία των χωρών που βρέθη-
καν υπερχρεωµένες, όπως είναι τώρα η Ελλά-
δα, δείχνει ότι η µόνη λύση για το υπέρογκο 
δηµόσιο χρέος είναι ένα µεγάλο και γενναίο 
κούρεµα. Αυτή τη διάγνωση προτείνει και το 
∆ΝΤ µε βάση τη µακρόχρονη εµπειρία του σε 
χώρες της Λατινικής Αµερικής, της Ασίας και 
της Αφρικής, αλλά και µε βάση την εµπειρία 
της Ευρώπης, όπως µας διδάσκει η ιστορία 
από την περίπτωση της µεταπολεµικής Γερ-
µανίας. Η πανίσχυρη γερµανική οικονοµική 
µηχανή που παρατηρούµε σήµερα οφείλει την 
ύπαρξή της στην απελευθέρωση της Γερµανί-
ας από τα δεσµά του χρέους µετά τον πόλεµο. 
Οι λύσεις που προτείνονται για το χρέος της 
Ελλάδας από την Ε.Ε., και ειρωνικά από την 
ίδια την Γερµανία, όπως η µείωση των επιτο-
κίων και η επέκταση της αποπληρωµής του 
χρέους, θα συµβάλουν στη συνεχή αναιµική 
ανάπτυξη της οικονοµίας, στην αυστηρή επι-
τήρηση της χώρας και την εξάρτησή της από 
την Ε.Ε. για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
Αυτό δεν διαφέρει από το δόγµα της αποικι-
οκρατίας. Οµως οι µεγάλοι οραµατιστές της 
Ε.Ε. είχαν κάτι διαφορετικό στο νου τους. Σε 
αντίθεση µε τις στρατηγικές που ακολουθεί 
σήµερα κυρίως η Γερµανία, πίστευαν σε µια 
Ε.Ε. βασισµένη αφενός στην οικονοµική και 
πολιτική σύγκλιση για όλα τα µέλη-κράτη και 
αφετέρου στη πλήρη συµµετοχή τους στις 
πολιτικές ανάπτυξης και ευηµερίας.   

Παρά την εφαρµογή του οικονοµικού 
προγράµµατος που είχε ως στόχο τη βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας της ελλη-
νικής οικονοµίας και τη µετατροπή του 
αναπτυξιακού µοντέλου από καταναλω-
τικό σε παραγωγικό και κατ’ επέκταση 
εξαγωγικό, οι ελληνικές εξαγωγές τόσο το 
2013 όσο και φέτος κινούνται πτωτικά. 
Πού οφείλονται αυτές οι αρνητικές επι-
δόσεις κατά τη γνώµη σας και τι πρέπει 
να γίνει ώστε οι εξαγωγές να λειτουργή-
σουν ως µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας;
Παρά την πρωτοφανή µείωση των ονοµα-
στικών (κατά 24,8%) και των πραγµατικών 
µισθών (κατά 28,7%) από το 2010 µέχρι σή-
µερα, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
µε όρους κόστους εργασίας δεν απέδωσε 
τα προσδοκώµενα οφέλη όσον αφορά στην 
αύξηση των εξαγωγών επειδή συνοδεύτη-
κε από τη µείωση της παραγωγής και της 
παραγωγικότητας. Επίσης, η υπερ-εξάρτηση 
από τον τουρισµό δεν έχει αποφέρει µεγάλα 
αποτελέσµατα, παρά τα πολλά εκατοµµύρια 
αφίξεων, καθώς ο τουρισµός παραµένει κατά 
29% χαµηλότερος από τα κορυφαία επίπεδα 
του 2008. Η στρατηγική της τρόικας για την 
Ελλάδα, που προσδοκά στην τόνωση της ανά-
πτυξης και της απασχόλησης σε συνδυασµό 
µε την επίτευξη ενός πρωτογενούς πλεονά-
σµατος, σηµαίνει ότι το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών θα πρέπει να κορυφωθεί στο 4% 
του ΑΕΠ µόνο και µόνο για την αποπληρω-
µή των τόκων του δηµόσιου χρέους. Ωστόσο, 
αυτό είναι απίθανο να συµβεί εκτός και αν η 
κυβέρνηση πιστεύει ότι η Ελλάδα µπορεί να 
αναδειχθεί σε µια «νέα Γερµανία», κάτι που 
είναι επίσης σενάριο επιστηµονικής φαντα-
σίας. Εν ολίγοις, αυτό που απαιτείται είναι η 
εφαρµογή µιας πολιτικής που συµπεριλαµ-
βάνει µείωση της άµεσης και έµµεσης φο-
ρολογίας, ένα καλοσχεδιασµένο πρόγραµµα 
δηµόσιων επενδύσεων και δηµιουργίας θέσε-
ων εργασίας που θα αντιστρέψει την πορεία 
της εγχώριας ζήτησης και θα συµβάλει στην 
αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων για την 
επέκταση των εξαγωγών. ■

Η κυβέρνηση προσέφυγε στην 
υπερφορολόγηση των εισοδη-
µάτων και των περιουσιών των 
Ελλήνων φορολογουµένων εκτι-
µώντας ότι µε τον τρόπο αυτό 
µπορεί να επιτύχει µια ταχύρ-
ρυθµη δηµοσιονοµική προ-
σαρµογή και υψηλά πρωτογε-
νή πλεονάσµατα. Πώς εκτιµάτε 
εσείς ότι επηρεάζει την πορεία 
της οικονοµίας αυτή η επιλογή 
και ποιο, κατά τη γνώµη σας, 
µίγµα οικονοµικής πολιτικής 
θα ήταν το πιο αποτελεσµατικό 
για την επίτευξη µιας µόνιµης 
και βιώσιµης δηµοσιονοµικής 
εξυγίανσης;
Μια πολιτική δηµοσιονοµικής 
εξυγίανσης που καταλήγει σε κα-
ταστροφικά αποτελέσµατα, όπως 
στην περίπτωση της Ελλάδας, δεν 
µπορεί να θεωρηθεί επιτυχής. Το 
γεγονός ότι έχουν επιτευχθεί πρω-

τογενή πλεονάσµατα δεν αποτελεί 
απόδειξη ότι η οικονοµία είναι υγι-
ής. Ανάπτυξη σε συνδυασµό µε την 
αφαίµαξη πόρων για την αποπλη-
ρωµή τόκων και χρέους είναι ένα 
πρωτοφανές και οξύµωρο φαινό-
µενο. Η οικονοµική θεωρία στην 
οποία βασίζεται αυτή η πολιτική 
έχει προ πολλού απαξιωθεί. Η επί-
τευξη πρωτογενών πλεονασµάτων 
µπορεί να θεωρηθεί θετική εξέλιξη 
µόνον όταν αυτά χρησιµοποιού-
νται για παραγωγικούς σκοπούς. 
Η οικονοµική πολιτική που έχει 
άµεσα ανάγκη η Ελλάδα είναι µια 
αναπτυξιακή οικονοµική πολιτι-
κή, η οποία ωστόσο µπορεί να 
προκύψει µόνο αν απεγκλωβιστεί 
η χώρα από την παγίδα του χρέ-
ους και στραφεί σε στοχευµένες 
πολιτικές απασχόλησης, δηµόσι-
ων επενδύσεων και παραγωγικής 
αναδιοργάνωσης. ■

∆ΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
(Πρόεδρος Levy Economics Institute της Νέας Υόρκης)

Χρειάζονται στοχευµμένες 
πολιτικές απασχόλησης 
και δηµμόσιων επενδύσεων
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