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 15εσία 1994-2007: ςημανσική πεπίοδορ ανάπστξηρ, 
με ιςφτποόρ πτθμοόρ μεγέθτνςηρ, σαφόσεπα απϋ σοτρ 
ανσίςσοιφοτρ ετπψπαωκοόρ μέςοτρ ϋποτρ 

 Σημαςία ατσήρ σηρ μακποφπϋνιαρ επίδοςηρ ςτνήθψρ 
τποσιμάσαι ςσο δημϋςιο διάλογο, καθύρ υαίνεσαι να 
αγνοείσαι ςτςσημασικά η σαφόσαση άνοδορ σοτ 
βιοσικοό επιπέδοτ σψν Ελλήνψν

 Στγκεκπιμένερ ηλικιακέρ κασηγοπίερ, π.φ νέοι ηλικίαρ 
25-40 εσύν απέκσηςαν– ςτνεπικοτποόμενοι βεβαίψρ 
απϋ ππϋςβαςη ςε υθηνή πίςση – αγαθά και επίπεδο 
ζψήρ σο οποίο η πποηγοόμενη γενιά δεν διέθεσε, ςσην 
ανσίςσοιφη ηλικία



 Βαςική ςτνιςσύςα ανάπστξηρ: εγφύπια ζήσηςη

◦ Διεόπτνςη κασανάλψςηρ νοικοκτπιύν και δημϋςιοτ 
σομέα, αλλά και τχηλή επενδτσική δπαςσηπιϋσησα 
(δημϋςια έπγα και κασοικίερ) 

◦ Όμψρ σο έλλειμμα σοτ εξψσεπικοό σομέα σηρ 
ελληνικήρ οικονομίαρ διετπτνϋσαν (απϋ 6,7% σοτ ΑΕΠ 
σο 1994 ςε 14,1% σο 2007), ανσανακλύνσαρ ση 
υθίνοτςα διεθνή ανσαγψνιςσικϋσησά σηρ

◦
◦ Ενίςφτςη εγφύπιαρ ζήσηςηρ: τπεπανσιςσάθμιζε σιρ 

επιπσύςειρ ςσο ΑΕΠ σηρ ςτνεφύρ φαμηλϋσεπηρ 
διεθνοόρ ανσαγψνιςσικϋσησαρ και  δεν ενεπγοποιοόςε 
ανσίςσοιφα ανσανακλαςσικά



 Επιφειπημασικϋ ςόςσημα ςσπαμμένο ςσην κάλτχη σηρ 
εςψσεπικήρ ζήσηςηρ: ικανοποιησικέρ σιμέρ και 
αποδϋςειρ φψπίρ ιδιαίσεπη πποςπάθεια για 
εξψςσπέυεια

 Η επικπάσηςη ατσοό σοτ αναπστξιακοό τποδείγμασορ 
είφε ανσίκστπο ςσην παπαγψγική δομή σηρ οικονομίαρ. 
◦ Υχηλή ανάπστξη ςε κλάδοτρ τπηπεςιύν, ςφεσιζϋμενοτρ 

κτπίψρ με εμποπικέρ δπαςσηπιϋσησερ 
◦ Στππίκνψςη ππψσογενοόρ σομέα, μικπή ενίςφτςη σηρ 

βιομηφανίαρ (κτπίψρ ενέπγεια, κασαςκετέρ), τποφύπηςη 
μεσαποίηςηρ

 Δανειςμϋρ ποτ φπημασοδοσοόςε ατσϋ σο τπϋδειγμα 
ανάπστξηρ

 Κασαναλψσικϋρ ετδαιμονιςμϋρ, αξιψμασική ςτνθήκη 
αέναηρ ανάπστξηρ, πποςποπιςμϋρ διάυοπψν 
πποςϋδψν απϋ σο κπάσορ, φψπίρ οπασϋ κϋςσορ για 
σοτρ «πανσιέπηδερ»:
◦ Χοπϋρ σοτ Αγίοτ Βίσοτ - Ο κϋςμορ κασακσάσαι εόκολα και 

ατσϋμασα 



 Παγκϋςμια φπημασοπιςσψσική κπίςη: 
παγδαία μεσαβολή πιςσψσικύν 
ςτνθηκύν, ατςσηποποίηςη κπισηπίψν, 
ανάςφεςη ςση λεισοτπγία ατσοό σοτ 
μηφανιςμοό 

 Πιο πποςεκσικέρ πιςσψσικέρ 
αξιολογήςειρ ποτ ανέδειξαν σο τχηλϋ 
επίπεδο σοτ δημϋςιοτ φπέοτρ σηρ 
Ελλάδαρ: αόξηςη επισοκίψν ςσαδιακά 
ενσϋρ σοτ 2010, αδτναμία 
φπημασοδϋσηςηρ 



 Ακολοτθύνσαρ ένα ππϋγπαμμα ςκληπήρ 
δημοςιονομικήρ πποςαπμογήρ, εκσϋρ αγοπύν 
απϋ σο 2010 και τπϋ ςτνθήκερ πιςσψσικήρ 
αςυτξίαρ… 

 …2013: 6η φπονιά όυεςηρ, ςψπετσική 
απύλεια ~25% σοτ πποωϋνσορ σηρ, ανεπγία

 Ανάγκη για ςφεσικά γπήγοπη αλλαγή σοτ 
αναπστξιακοό σηρ τποδείγμασορ, 
σατσϋφπονα με δημοςιονομική πποςαπμογή, 
ύςσε να απουόγοτμε μια ςτνολική 
αποδιάπθπψςη σοτ παπαγψγικοό μαρ 
ςτςσήμασορ 



 Σσϋφορ οικονομικήρ πολισικήρ: η εδπαίψςη θεσικύν 
πτθμύν οικονομικήρ ανάπστξηρ, ϋςο σο δτνασϋν 
σαφόσεπα και με επισαφτνϋμενο πτθμϋ: Πποϊπϋθεςη 
για μείψςη ανεπγίαρ, αλλά και δημοςιονομική 
ςσαθεπϋσησα

 Δεδομένηρ σηρ ανάγκηρ για δημοςιονομική πειθαπφία, 
η ανάπστξη δεν μποπεί οόσε ππέπει να πποέλθει απϋ 
εξψσεπικϋ δανειςμϋ
◦ Δημοςιονομική εξτγίανςη: αναγκαία αλλά ϋφι απϋ μϋνη σηρ 

επαπκή ςτνθήκη για να επισετφθοόν άμεςα θεσικοί πτθμοί 
ανάπστξηρ

 Ανάγκη για ένα ςσπασηγικϋ ϋπαμα ποτ θα εκυψνηθεί 
ςε πολισικϋ επίπεδο, με σπϋπο πειςσικϋ. 
◦ Κάθε άλλψςσε αναπστξιακή πποςπάθεια για να έφει 

αποσελεςμασικϋσησα ππέπει να είναι βαςιςμένη ςε μια 
αναπστξιακή ςσπασηγική ποτ εμπνέεσαι απϋ ένα ϋπαμα, 
απϋ ένα ςόνολο ςσϋφψν 



 Η Ελλάδα να εδπαιύςει ση θέςη σηρ ςσην Ετπψζύνη, με μια 
βιύςιμη οικονομία, με βιύςιμο φπέορ, οικονομική μεγέθτνςη, 
σεφνολογική αναβάθμιςη, φψποσαξική πειθαπφία, 
πεπιβαλλονσικϋ ςεβαςμϋ και κοινψνική ετημεπία

 Η επιλογή η Ελλάδα να ςσηπίξει σην ανσαγψνιςσικϋσησά σηρ 
αποκλειςσικά ςσο φαμηλϋ επγασικϋ κϋςσοτρ, ςση υθηνή 
παπάνομη επγαςία (λαθπομεσανάςσετςη) ή με 
πεπιβαλλονσικέρ εκπσύςειρ, είναι μτψπική και αδιέξοδη.

 Το ϋπαμα ατσϋ ππέπει ανσίθεσα να βαςιςσεί ςε μια 
ανσαγψνιςσική οικονομία, ποτ θα βαςίζεσαι ςσην τχηλή 
ποιϋσησα παπεφϋμενψν τπηπεςιύν (π.φ. σοτπιςσικύν, 
ιασπικύν, επιςσημονικύν, πολισιςσικύν,) ςσιρ ποιοσικέρ 
τποδομέρ (π.φ. μεσαυοπύν, σηλεπικοινψνιύν, ανακόκλψςηρ) 
σην καινοσομία ςσην παπαγψγική και επιφειπημασική 
διαδικαςία, και ση διοικησική αποσελεςμασικϋσησα με ςκοπϋ 
σην διετκϋλτνςη σηρ επιφειπημασικϋσησαρ 



Βάςη νέοτ αναπστξιακοό τποδείγμασορ
 Υχηλή διεθνήρ διαπθπψσικήρ 

ανσαγψνιςσικϋσησα (εξψςσπέυεια) 
◦ Ο εξψσεπικϋρ σομέαρ απϋ πηγή ςημανσικήρ απύλειαρ 

ειςοδήμασορ για σοτρ κασοίκοτρ σηρ φύπαρ, ςε πηγή 
δημιοτπγίαρ ειςοδήμασορ. 

 Ενίςφτςη παπαγψγικύν επενδόςεψν  ύςσε η 
ςσαθεποποίηςη και η οικονομική ανάκαμχη, να 
είναι μακποφπϋνια και ιςφτπή,.

 Με ατσϋν σον σπϋπο θα ιςφτποποιηθεί η φύπα 
ςτνολικά και ϋφι απλύρ ςε ϋποτρ ιςοζτγίοτ 
ςτναλλαγύν ψρ
◦ Πϋλορ έλξηρ και διασήπηςηρ ανθπύπινοτ κευαλαίοτ 

τχηλήρ εξειδίκετςηρ ςε επιςσημονικϋ και 
επιφειπημασικϋ επίπεδο, και 

◦ Πϋλορ έλξηρ παπαγψγικύν επενδόςεψν ποτ βαςίζονσαι 
ςσο ειδικετμένο ανθπύπινο κευάλαιο, καλϋ 
επιφειπημασικϋ κλίμα, καλέρ τποδομέρ (κάθε είδοτρ), 
ακϋμα και καλϋ υτςικϋ κλίμα



 Και ςσιρ δόο βαςικέρ διαςσάςειρ σοτ νέοτ 
αναπστξιακοό τποδείγμασορ, (ιςφτποποίηςη 
εξψςσπέυειαρ και παπαγψγικέρ επενδόςειρ), 
ππψσεόονσα πϋλο έφει η επιφειπημασικϋσησα

 Σσήπιξη παπαγψγικύν δπαςσηπιοσήσψν και 
κλαδικύν οικοςτςσημάσψν ποτ μποποόν να 
ςτμβάλλοτν πεπιςςϋσεπο ςσα επϋμενα 
φπϋνια ςσην επίσετξη ατσύν σψν 
φαπακσηπιςσικύν.
◦ Υπέπβαςη σηρ ατςσηπήρ κλαδικήρ πποςέγγιςηρ: η 

έννοια σοτ οικοςτςσήμασορ αναυέπεσαι ςσην 
αξιολϋγηςη σψν ςσπασηγικύν κινήςεψν σψν 
παπαγψγικύν και επετνησικύν υοπέψν ςε μια 
ετπόσεπη αλτςίδα αξίαρ ποτ διασπέφει ςτναυείρ 
και ςτμπληπψμασικοόρ κλάδοτρ σηρ οικονομίαρ



 Η οπιζϋνσια διάςσαςη ποτ ππέπει να διέπει 
κάθε επιφειπημασική ππψσοβοτλία για να έφει 
επιστφία: η καινοσομία ψρ υιλοςουία 
επιφειπημασικήρ δπαςσηπιϋσησαρ είναι ο 
κασαλόσηρ για να μποπέςει μια επιφείπηςη να 
ςσαθεί ανσαγψνιςσικά ςσιρ διεθνείρ αγοπέρ. 
◦ Μποπεί να αυοπά ςσην ενςψμάσψςη γνύςηρ ποτ ήδη 

τπάπφει ςε έναν κλάδο ή και απλύρ σην οπγάνψςη σψν 
ειςπούν ή σψν εκπούν με ένα διαυοπεσικϋ σπϋπο

 Ατσή ϋμψρ η διαδικαςία απαισεί ςκέχη, 
κινησοποίηςη, δικσόψςη και ϋφι ευηςτφαςμϋ. 
Δεν τπάπφει πια εόκολορ και άκοπορ δπϋμορ 
ππορ σην επιφειπημασική επιστφία, οόσε 
επιδοσοόμενορ δπϋμορ σηρ ανάπστξηρ. 



 Οι αναπστξιακέρ δτνασϋσησερ κάθε σομέα 
δεν πποςδιοπίζονσαι μϋνο ενδογενύρ και 
απϋ σιρ διεθνείρ σάςειρ-πολισικέρ, αλλά 
εξαπσύνσαι και απϋ σο εγφύπιο θεςμικϋ 
και πτθμιςσικϋ πεπιβάλλον
◦ διαπθπψσικέρ μεσαππτθμίςειρ ποτ μποποόν να 

διετκολόνοτν σην επιφειπημασική 
δπαςσηπιϋσησα, να άποτν εμπϋδια.

 Το επενδτσικϋ κενϋ ςήμεπα δεν ουείλεσαι 
ςσα κενά σηρ επενδτσικήρ πολισικήρ, 
αλλά ςε οπιζϋνσια πποβλήμασα 
διαπθπψσικήρ υόςηρ



 Πεπιοπιςμένη / αςόμμεσπη απελετθέπψςη αγοπύν πποωϋνσψν –
τπηπεςιύν ποτ διετκολόνοτν σην τυιςσάμενη αλλά και νέα 
επιφειπημασικϋσησα

 Ευαπμογή ππϋςυασψν νϋμψν και απουάςεψν ποτ διετκολόνοτν 
σην επιφειπημασικϋσησα και σιρ επενδόςειρ (πφ. απλοποίηςη 
αδειοδϋσηςηρ επιφειπήςεψν, νϋμορ για ση βελσίψςη σοτ 
επιφειπημασικοό πεπιβάλλονσορ,), 

 Χπήςειρ γηρ (ολοκλήπψςη πεπιυεπειακύν πολεοδομικύν ςφεδίψν
 Δικαςσικϋ ςόςσημα, κλπ
 Αδτναμία διαμϋπυψςηρ απλοό, ςσαθεποό, διαυανοόρ 

υοπολογικοό ςτςσήμασορ
 Αςαυέρ θεςμικϋ πλαίςιο (γπαυειοκπασία – πολτνομία)
 Εγκασάςσαςη πληπουοπιακύν ςτςσημάσψν ςσιρ δημϋςιερ 

τπηπεςίερ και μεσαξό σοτρ διαςόνδεςη
 Αναβάθμιςη ςσοτρ σομείρ τγείαρ και εκπαίδετςηρ, οι τπηπεςίερ 

παπαμένοτν φαμηλήρ ποιϋσησαρ και με ςφεσικά τχηλϋ κϋςσορ

 Αστφύρ πεπιλαμβάνονσαι σα σελετσαία φπϋνια ςε 
δανειακέρ ςτμβάςειρ!!!, αν και η πλειονϋσησα ήσαν ςσα 
ππογπάμμασα σψν κομμάσψν σα σελετσαία 15 φπϋνια



o Σσην ακολοτθοόμενη ςσπασηγική κτπιαπφεί ςτνήθψρ η λογική σηρ 
«επϋμενηρ δϋςηρ», με έμυαςη ςσα δημοςιονομικά ζησήμασα 
«αιφμήρ»  αποτςιάζει ο μέςο-μακποππϋθεςμορ ςφεδιαςμϋρ 
πολισικήρ 

o Οι ϋποιερ ςφεσικέρ θεσικέρ εξελίξειρ έψρ σύπα τλοποιήθηκαν με 
απγοόρ πτθμοόρ, φψπίρ δτναμιςμϋ, ακϋμα και ςε ςημανσικά 
θέμασα

o Τποφοπέδη οι πιέςειρ ποτ αςκοόνσαι απϋ ομάδερ ςτμυεπϋνσψν

o Όμψρ και απϋ σην πλετπά σψν διεθνύν εσαίπψν υαίνεσαι να 
πποκπίνεσαι η πποςαπμογή μέςψ βαθιάρ όυεςηρ, παπά με σην 
απάλειχη βαςικύν παθογενειύν σηρ ελληνικήρ οικονομίαρ

Χψπίρ οτςιαςσικέρ σομέρ η ελληνική οικονομία θα 
ςτνεφίςει να μεσαςφημασίζεσαι με πολό απγϋ πτθμϋ 
 ελλοφεόει ο κίνδτνορ μιαρ μεγάληρ πεπιϋδοτ με 

αναιμικοόρ πτθμοόρ ανάπστξηρ



1. Το μεσαππτθμιςσικϋ ππϋγπαμμα να σπέξει γπηγοπϋσεπα 
απϋ δημοςιονομικϋ πλαίςιο, με σην ετπόσεπη δτνασή 
ςτναίνεςη («ςτμβϋλαιο» ανάμεςα ςση κτβέπνηςη, σιρ 
επιφειπήςειρ και επγαζϋμενοτρ)

2. Να απουετφθεί η χετδαίςθηςη ϋσι ο κίνδτνορ οικονομικήρ 
κασάππετςηρ έφει πεπάςει αμεσάκλησα και άπα σο 
οικονομικϋ και πολισικϋ ςόςσημα μποπεί να ςτνεφίςει να 
ςτμπεπιυέπεσαι ϋπψρ και ππιν, φψπίρ επιπσύςειρ. 
• Μια οικονομία ποτ δομικά δεν θα είναι διαυοπεσική απϋ ππιν, 

θα εμυανίςει νψπίσεπα ή απγϋσεπα σα ίδια ςτμπσύμασα



3. Αποκασάςσαςη πετςσϋσησαρ σο ςτνσομϋσεπο δτνασϋ, σϋςο 
ϋςον αυοπά σο σπαπεζικϋ ςόςσημα ϋςο και για κευάλαια 
απϋ σο εξψσεπικϋ

4. Η εμυασική ππούθηςη σψν μεσαππτθμίςεψν θα επισπέχει 
να διαστπψθεί ππορ σοτρ πιςσψσέρ η ανάγκη για μια 
ςαυήρ, ακϋμη και αν είναι άππηση, ςτμυψνία για 
ςσαδιακή ςημανσική ελάυπτνςη σοτ δημϋςιοτ φπέοτρ με 
πτθμϋ ποτ να εξαπσάσαι απϋ σην ευαπμογή σηρ ποπείαρ 
σψν μεσαππτθμίςεψν και σψν αναπστξιακύν μέσπψν και 
ϋφι μϋνο με σην επιστφή βπαφτππϋθεςμη δημοςιονομική 
πποςαπμογή



 Τολμηπϋσεπερ ενέπγειερ ςσιρ παπαπάνψ κασετθόνςειρ 
ενδεφομένψρ να κινησοποιήςοτν και άλλερ επιυτλακσικέρ 
ππορ σο παπϋν κοινψνικέρ δτνάμειρ ςσην αλλαγή σοτ 
πποσόποτ ανάπστξηρ σηρ φύπαρ. 

 Ανσίθεσα, νέερ καθτςσεπήςειρ απλύρ θα επιδεινύςοτν σην 
κασάςσαςη, θα απογοησεόςοτν σοτρ τποςσηπικσέρ σηρ 
αλλαγήρ και σελικά θα παπαφψπήςοτν σο πεδίο άςκηςηρ 
πολισικήρ ςε κασεςσημένερ δτνάμειρ ποτ ανσιδποόν ςε 
κάθε μεσαππτθμιςσική ππψσοβοτλία. 

 Στνεπύρ, οι καθτςσεπήςειρ και η μινσιακή κασαμέσπηςη 
σοτ πολισικοό κϋςσοτρ δεν αγοπάζοτν φπϋνο, απλύρ 
δτςκολεόοτν σιρ παπαμέσποτρ ευαπμογήρ ςσο μέλλον, 
ϋπψρ άλλψςσε έφοτν κασαδείξει και οι εξελίξειρ σηρ 
σελετσαίαρ σπιεσίαρ 



 Σήμεπα η διαφψπιςσική γπαμμή δεν είναι 
μεσαξό μνημονιακύν και ανσιμνημονιακύν

 Είναι «…μεσαξό ατσύν ποτ είναι 
πποεσοιμαςμένοι να δύςοτν μάφερ κασανούνσαρ 
ϋσι οι πποοπσικέρ είναι δόςκολερ και ϋςψν δεν 
σολμοόν καν να μιλήςοτν για σιρ μάφερ ποτ 
ππέπει να δοθοόν» (Γιαννίσςηρ, Η Ελλάδα ςσην 
κπίςη)  


