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Δλαιιαθηηθά ζελάξηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ηεο αλάπηπμεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
απαζρόιεζεο ζηελ Διιάδα, εμεηάδεη
ζε αλάιπζή ηνπ – πνπ ππνγξάθνπλ νη
Γεκήηξεο Β. Παπαδεκεηξίνπ, Μηράιεο
Νηθεθόξνο θαη Gennaro Zezza - γηα ηηο
πξννπηηθέο θαη πνιηηηθέο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, ην Levy Economics Institute.
Όπσο επηζεκαίλεη, ηελ ώξα πνπ νη Δπξσπαίνη
εηαίξνη θέξνληαη λα ζπζθέπηνληαη γηα ην
κέιινλ ηεο Διιάδαο ρσξίο ηελ Διιάδα, ε
ρώξα ζα πξέπεη λα αξρίζεη λα εμεηάδεη
ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα λα… πάξεη κπξνζηά
ε κεραλή ηεο αλάπηπμεο.
Δηδηθόηεξα, κεηά από αλαζεώξεζε ησλ
ζηνηρείσλ θαη ησλ εμειίμεσλ ηνπ 2013, πνπ
όπσο επηζεκαίλεηαη επηβεβαίσζαλ ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ γηα αύμεζε ηεο αλεξγίαο, ε έθζεζε κειεηά ηηο ελδερόκελεο επηπηώζεηο από
ηέζζεξηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνιηηηθήο:
- Δμσηεξηθή βνήζεηα κέζσ ελόο ζρεδίνπ ηύπνπ Marshall
- Πξνζσξηλή παύζε θαηαβνιήο ησλ ηόθσλ θξαηηθώλ δαλείσλ κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε αλάπηπμε ζε
πξν θξίζεο επίπεδα θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ πόξσλ γηα ηόλσζε ηεο εγρώξηαο δήηεζεο θαη απαζρόιεζεο
- Δηζαγσγή ελόο παξάιιεινπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη λέα θξαηηθά
νκόινγα ζε έλα λέν λόκηζκα, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ηαπηόρξνλα κε ην επξώ (ην Geuro)
- Τελ πηνζέηεζε ελόο πξνγξάκκαηνο εγγπεκέλεο απαζρόιεζεο πνπ ζα ρξεκαηνδνηείηαη από ην
παξάιιειν ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα.
Όπσο ππνγξακκίδεηαη ζηελ ελ ιόγσ έθζεζε, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηαθόξσλ ζρεδίσλ είλαη
άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ειαζηηθόηεηα ζηηο ηηκέο ελέξγεηαο ηνπ ειιεληθνύ εκπνξηθνύ ηνκέα. «Από
ηε ζηηγκή πνπ ε αλάιπζή καο δείρλεη πσο δελ πθίζηαηαη ηέηνηα ειαζηηθόηεηα, ε πηνζέηεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο απαζρόιεζεο έζραηεο ιύζεο θαίλεηαη λα παξέρεη ηελ βέιηηζηε ζηξαηεγηθή γηα κηα
αλάθακςε κε άκεζεο επηπηώζεηο ζην βηνηηθό επίπεδν ησλ Διιήλσλ, ελώ πεξηθιείεη θαη ηηο επηδξάζεηο ζην
εμσηεξηθό ρξένο», ζεκεηώλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ έθζεζε.
Σε κηα ζύληνκε επηζθόπεζε ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ, ε έθζεζε παξαπέκπεη ζηηο δειώζεηο
αμησκαηνύρσλ από Βξπμέιιεο, Φξαλθθνύξηε θαη Βεξνιίλν πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε θξίζε ζηελ
επξσδώλε ηειείσζε, ζπγραίξνληαο ηελ Διιάδα πνπ θαηάθεξε λα γπξίζεη ζειίδα. Τα πξάγκαηα όκσο δελ
είλαη ηόζν αηζηόδνμα γηα ην Levy Institute, θαζώο όπσο εμεγεί, αλ παξαηεξήζεη θαλείο ηηο πξόζθαηεο
νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζα δεη ηελ ζπξξίθλσζε ζηηο επηινγέο πνιηηηθήο πνπ έρεη ε Διιάδα. Παξαπέκπεη δε
ζηηο αηέξκνλεο δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηελ ηξόηθα γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο επόκελεο δόζεο πνπ ζα έπξεπε
λα έρεη ιάβεη ρώξα από ην Σεπηέκβξην - Οθηώβξην.
«Παξά ηελ ζεακαηηθή απνηπρία γηα πάλσ από ηξία ρξόληα ηώξα, ν ζηόρνο ηεο κείσζεο ηνπ ρξένπο σο
πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ θαίλεηαη λα έρεη ζπλδεζεί κε ην θπλήγη ελόο ζαύκαηνο», ζεκεηώλεηαη ραξαθηεξηζηηθά
ζηελ έθζεζε πνπ γηα ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο αληηπαξαβάιιεη ην ηξέρνλ επίπεδν δεκνζίνπ ρξένπο (175%
ηνπ ΑΔΠ) κε ηα πξν θξίζεο επίπεδα δεκνζίνπ ρξένπο (125% ηνπ ΑΔΠ).

Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ Διιάδα παξακέλνπλ επίκνλα αξλεηηθέο, ζύκθσλα κε ηελ ίδηα έθζεζε,
κε κόλε θσηεηλή αρηίδα ην πξσηνγελέο πιεόλαζκα πνπ θαη απηό όκσο κέλεη λα επηβεβαησζεί ηνλ
Απξίιην. Καη ππάξρεη κηα ζεηξά δεηθηώλ πνπ ην επηβεβαηώλνπλ: ηα εμαηξεηηθά πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, ε
ππνρώξεζε ηνπ δαλεηζκνύ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, ην πςειό θόζηνο δαλεηζκνύ ζηελ Διιάδα ηόζν γηα ηα
λνηθνθπξηά όζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξά ηα ηζηνξηθά ρακειά επηηόθηα ηεο ΔΚΤ θιπ.
Μεηά ηελ νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ηεο Διιάδαο πνπ ήηαλ ζπλδπαζκόο ηεο απζηεξήο ιηηόηεηαο, ηεο
εμάληιεζεο ησλ απνηακηεύζεσλ, ηεο αύμεζεο ησλ θνξνινγηθώλ βαξώλ θαη ηεο εθξνήο θαηαζέζεσλ, νη
ειιεληθέο ηξάπεδεο, πνπ πιένλ κεηξνύλ πεξηζζόηεξα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα θαη ιηγόηεξνπο
θαηαζέηεο ζε ζρέζε κε ηα ρξόληα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θξίζεο θαίλνληαη αλήκπνξεο λα βνεζήζνπλ
ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ έμνδό ηεο από ην ζπλερηδόκελν θαζνδηθό ζπηξάι, ππνζηεξίδεη
ε έθζεζε. Δπηπιένλ, ε νηθνλνκία ππνθύπηεη ζηελ απνπιεζσξηζκό πνπ θαζηζηά ηελ αλάθακςε, ηελ νπνία
ε θπβέξλεζε ππνινγίδεη γηα θέηνο, κηα νπηνπία.
Σεκεηώλεηαη όηη ζε αληίζεζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ γηα νξηαθή αλάπηπμε 0,6%
θέηνο, ην Levy Institute πξνβιέπεη ζπλέρηζε ηεο ύθεζεο – αλ θαη κε ρακειόηεξνπο ξπζκνύο (2,6%) –
θέηνο θαη κεδεληθή αλάπηπμε ην 2015.
«Όινη νη δείθηεο δείρλνπλ πσο νη αηζηόδνμεο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΝΤ γηα επηζηξνθή ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο ζε αλαπηπμηαθνύο ξπζκνύο 0,6% ην 2014 κεηά από κηα 6εηή ύθεζε, είλαη απίζαλν λα
επαιεζεπηνύλ», ζεκεηώλεη ραξαθηεξηζηηθά ην Levy Institute.
Σηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ππνγξακκίδεη πσο νη πεξηζζόηεξνη, αλ όρη όινη νη βξαρππξόζεζκνη δείθηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο δείρλνπλ κηα πνιύ αδύλακε επίδνζε ηνπ βηνκεραληθνύ ηνκέα ηεο Διιάδαο,
απνπζία δήηεζεο από ην εμσηεξηθό, ηόζν από ηηο ρώξεο ηεο επξσδώλεο όζν θαη από ηηο εθηόο έλσζεο
ρώξεο.
Η δξακαηηθή κείσζε ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο (κέζε πηώζε 27,8% ησλ κηζζώλ από ην 2010) – κηα
ζηξαηεγηθή πνπ ππέβαιε ε ηξόηθα κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγώλ κέζσ ηεο εζσηεξηθήο
ππνηίκεζεο – δελ έθεξε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, θαζώο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ κηα κηθξή
κόλν αύμεζε ησλ εμαγσγώλ θαη ζπλερηδόκελε κείσζε ησλ εηζαγσγώλ ιόγσ ηεο εκβάζπλζεο ηεο θξίζεο.
Αληίζεηα, ε ζηξαηεγηθή ηεο ηξόηθαο είρε ηα αθξηβώο αληίζηξνθα απνηειέζκαηα, θαζώο νδήγεζε ζε
επηδείλσζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ θαη θάζεηε πηώζε ηεο εγρώξηαο θαηαλάισζεο, ηνπ πην ζεκαληηθνύ
ζηαζεξνπνηεηηθνύ ππιώλα κηαο νηθνλνκίαο.
Γηα ηελ αθξίβεηα, δηεπθξηλίδεηαη ζηελ έθζεζε, νη εμαγσγέο είλαη ζεκαληηθή θηλεηήξηα δύλακε γηα κηα
νηθνλνκία, ε εγρώξηα θαηαλάισζε σζηόζν παξακέλεη ν βαζηθόο ππιώλαο αλάπηπμεο. Αθόκα θαη ε Κίλα,
ν γίγαληαο ησλ ζηεξηδόκελσλ ζηηο εμαγσγέο νηθνλνκηώλ, πξνέβε πξόζθαηα ζηα αλαγθαία βήκαηα γηα
ηελ αύμεζε θαη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο εγρώξηαο δήηεζεο. Καη εθεί ζα πξέπεη, ζύκθσλα πάληα κε ην
Levy Economics Institute, λα εζηηάζεη θαη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο.
Όπσο πξνθύπηεη από ηε κειέηε, νη δύν πξώηεο πξνηεηλόκελεο – εμεηαδόκελεο επηινγέο γηα επαλεθθίλεζε
ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ζρεδίνπ ηύπνπ Marshall (αύμεζε θξαηηθώλ δαπαλώλ θαη επελδύζεσλ κέζσ πόξσλ
ηεο Δπξσπατθήο Τξάπεδαο Δπελδύζεσλ) θαη πξνζσξηλήο παύζεο πιεξσκώλ ησλ ηόθσλ, αλ θαη
νηθνλνκηθά εθηθηέο δελ θαίλεηαη λα ζπγθεληξώλνπλ ηελ απαηηνύκελε πνιηηηθή βνύιεζε γηα λα
πξνρσξήζνπλ θαη λα επνδώζνπλ.
Ωο εθ ηνύηνπ, ε κόλε επηινγή πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κηα ζρεηηθά γξήγνξε απνθαηάζηαζε ηνπ
βηνηηθνύ επηπέδνπ ησλ πεξηζζόηεξσλ Διιήλσλ είλαη ε πηνζέηεζε ελόο πξνγξάκκαηνο απαζρόιεζεο πνπ
ζα ρξεκαηνδνηείηαη κέζα από έλα παξάιιειν ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα.
Δλ ζπληνκία, ην ζελάξην απηό πξνβιέπεη ηελ εηζαγσγή ελόο παξάιιεινπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ
ζπζηήκαηνο ρσξίο έμνδν από ην επξώ, πνπ ζα δίλεη ηελ δπλαηόηεηα όκσο ζηελ ρώξα λα πηνζεηήζεη έλα
εζληθό λόκηζκα (ην Geuro) ζηηο εγρώξηεο ζπλαιιαγέο ώζηε λα ραιαξώζνπλ νη ζπλζήθεο ιηηόηεηαο. Κάηη
ηέηνην άιισζηε δελ απαγνξεύεηαη ξεηά από ηε Σπλζήθε ηεο Δ.Δ., όπσο ππνγξακκίδεηαη ζηελ έθζεζε. Η
εηζαγσγή ελόο παξάιιεινπ λνκίζκαηνο δελ ζα πξέπεη λα απνζθνπεί πξσηίζησο ζηελ ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ηηκώλ αιιά ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ξεπζηόηεηαο ζηελ εγρώξηα αγνξά, ηελ
δηεπθόιπλζε ησλ επελδύζεσλ θαη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ βηώζηκσλ επηρεηξήζεσλ. Η ιεηηνπξγία
απηνύ ηνπ παξάιιεινπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο ζα είλαη πξνζσξηλή, ην λέν λόκηζκα ζα
ειέγρεηαη από ηελ ΤηΔ, ζα είλαη ππνηηκεκέλν έλαληη ηνπ επξώ θαηά ζπγθεξηκέλν πνζνζηό θαη γηα
ζπγθεξηκέλν δηάζηεκα ( π.ρ.ζε βάζνο δηεηίαο).
Τν πξνηεηλόκελν ζελάξην, πξνβιέπεη ηελ άκεζε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ

από ην παξάιιειν ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα. Σπγθεθξηκέλα, πξνβιέπεη ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο κε
ηνλ θαηώηαην κηζζό γηα όινπο όζνπο κπνξνύλ θαη επηζπκνύλ λα εξγαζηνύλ
Αδηακθηζβήηεηα, ε δξηκύηεηα ηεο ζπλερηδόκελεο ιηηόηεηαο ζηελ Διιάδα δελ δείρλεη νξαηά θαη πεηζηηθά
ζεκάδηα «θσηόο ζην βάζνο ηνπ ηνύλει». Καη ελώ νη Βξπμέιιεο, ην Βεξνιίλν θαη ε Φξαλθθνύξηε
ζπδεηνύλ κπζηηθά, ρσξίο ηελ Διιάδα, γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη κε ην ακθηιεγόκελν πξόγξακκα δηάζσζεο
ηεο ρώξαο, ε Διιάδα ζα πξέπεη λα αξρίζεη λα εμεηάδεη ελαιιαθηηθέο επηινγέο εμόδνπ από ηελ θξίζε,
θαηαιήγεη ε έθζεζε.

*Δείηε ολόκληπη ηην ανάλςζη ηος Levy Economics Institute για ηιρ "Πποοπηικέρ και
Πολιηικέρ ηηρ Ελληνικήρ Οικονομίαρ" ζηα αγγλικά ζηη δεξιά ζηήλη "Σσεηικά Απσεία"
http://www.capital.gr/news.asp?id=1960468

