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Οι επιπτώσεις στην οικονομία από τη νέα διακυβέρνηση στην
Ελλάδα

Λευκωσία: Άλλαξε ο πολιτικός χάρτης της Ελλάδας, άλλαξε και η διακυβέρνηση της χώρας. Τι μπορεί να αλλάξει
η νέα οικονομική πολιτική, τι αντίκτυπο θα έχουν αυτές οι αλλαγές στην κυπριακή οικονομία και γενικά ποιες θα
είναι οι επιδράσεις για το σύνολο της οικονομικής δημοσιονομικής πολιτικής σε όλη την Ευρώπη; Στα ερωτήματα
αυτά καλέσαμε να δώσουν απαντήσεις τους πανεπιστημιακούς Σωφρόνη Κληρίδη, αναπληρωτή καθηγητή
Οικονομικών και Σταύρο Τομπάζο, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, αμφότεροι του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι δυο καθηγητές εξετάζουν το όλο ζήτημα από εντελώς διαφορετικές οπτικές γωνίες και
με διαφορετικό φακό. Εξ ου και καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Η κάθετη σύγκρουση θα βλάψει την Ελλάδα

ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ: Η νέα κυβέρνηση δεν θα βρει ανταπόκριση αν εκπέμπει συγκρουσιακό λόγο

>> Τι αναμένετε να αλλάξει στα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδας ως απότοκο της οικονομικής
πολιτικής που θα ακολουθήσει η νέα ελληνική κυβέρνηση υπό τον Αλέξη Τσίπρα;

Οι πρώτες μέρες της κυβέρνησης Τσίπρα διαψεύδουν τις προσδοκίες ότι θα έβαζε νερό στο κρασί του με στόχο
την επίτευξη κάποιου αξιοπρεπούς συμβιβασμού. Οι δηλώσεις και κινήσεις της νέας κυβέρνησης δείχνουν μια
διάθεση σύγκρουσης, η οποία θα βλάψει όλους αλλά κυρίως την Ελλάδα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει
επιχειρήματα -τόσο οικονομικά όσο και ηθικά- να προτάξει για να ζητήσει ελάφρυνση του χρέους. Όμως δεν θα
βρει καμιά ανταπόκριση αν παίρνει μονομερείς αποφάσεις και εκπέμπει έναν συγκρουσιακό λόγο. Το πλεόνασμα
που παρουσιάζει σήμερα μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε έλλειμμα, κάτι που θα δυσχεράνει τη
διαπραγματευτική της θέση. Αν την ίδια στιγμή που ζητά ελάφρυνση του χρέους, η ελληνική κυβέρνηση κάνει
προσλήψεις στο Δημόσιο και αυξάνει μισθούς και συντάξεις, αυτό προφανώς δεν θα ιδωθεί θετικά.

>> Τι επιπτώσεις εκτιμάτε ότι θα έχει στην κυπριακή οικονομία η οικονομική πολιτική που θα
ακολουθήσει η κυβέρνηση Τσίπρα;

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτός της αβεβαιότητας. Αν Ελλάδα και Ευρώπη οδηγηθούν σε παρατεταμένες
διαπραγματεύσεις και σύγκρουση, αυτό θα επιβαρύνει το διεθνές περιβάλλον και θα επηρεάσει αρνητικά και την
Κύπρο, ειδικά όσον αφορά τη δυνατότητα δανεισμού από τις αγορές.

>> Η στάση της νέας ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην Τρόικα θα σηματοδοτήσει αλλαγές και στη
δική μας τακτική απέναντι στην Τρόικα;

Η περίπτωση της Κύπρου είναι πολύ διαφορετική από αυτή της Ελλάδας. Το κυπριακό πρόγραμμα πηγαίνει καλά
και η Κύπρος δεν μπορεί να επικαλεστεί τα επιχειρήματα της Ελλάδας για ελάφρυνση του χρέους. Το κύριο
πρόβλημα της Κύπρου αυτήν τη στιγμή είναι οι υψηλές αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων, οι οποίες
δυσχεραίνουν την επιστροφή στις αγορές. Σε κάποιο βαθμό αυτό οφείλεται στην εμπλοκή που έχει προκύψει με
την Τρόικα. Συνεπώς, πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η θετική κατάληξη στην επόμενη αξιολόγηση. Αν
παρά ταύτα οι αποδόσεις δεν μειωθούν σημαντικά, τότε η Κύπρος θα πρέπει να ζητήσει τη συμβολή των
ευρωπαϊκών θεσμών για αντιμετώπιση του προβλήματος.

>> Αναμένετε να αλλάξει κάτι γενικά σε σχέση με την οικονομική, δημοσιονομική αλλά και κοινωνική,
πολιτική της ΕΕ ύστερα από την αλλαγή στην Ελλάδα και τις κυοφορούμενες αλλαγές σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες;

Πιστεύω ότι η πολιτική θα αρχίσει να αλλάζει σιγά-σιγά. Όχι όμως τόσο λόγω της αλλαγής στην Ελλάδα, αλλά
κυρίως λόγω του ότι έχουν περάσει έξι χρόνια από την έναρξη της διεθνούς κρίσης και είμαστε πλέον σε θέση να
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αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των διαφόρων πολιτικών που ακολουθήθηκαν. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η
μονοδιάστατη προσήλωση στη μείωση των ελλειμμάτων και του χρέους που υιοθέτησε η Ευρώπη συνέβαλε στην
παρατεταμένη ύφεση και αναιμική ανάπτυξη. Παραμένουν βέβαια και έντονες αντίθετες απόψεις, κυρίως
γερμανικές, συνεπώς η κατάληξη δεν είναι δεδομένη. Ελπίζω ότι τελικά θα δούμε πιο επεκτατική δημοσιονομική
πολιτική από τις χώρες που έχουν αυτήν τη δυνατότητα, με έμφαση στις επενδύσεις που θα δημιουργήσουν
δυναμική ανάπτυξης. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτή η κρίση ήταν κρίση χρέους, και πρέπει να
προσέξουμε να μην ξαναπέσουμε σε αυτή την παγίδα.

Πλήρης ρήξη πια με τη λογική Μνημονίων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΜΠΑΖΟΣ: Απέτυχε το πείραμα επιβολής κοινωνικού Μεσαίωνα με πειραματόζωο την
Ελλάδα

>> Τι αναμένετε να αλλάξει ως απότοκο της οικονομικής πολιτικής της νέας κυβέρνησης στην Ελλάδα;

Η κυβέρνηση της ριζοσπαστικής Αριστεράς έχει ένα συγκεκριμένο και κοστολογημένο σχέδιο αντιμετώπισης της
οικονομικής κρίσης, που η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ απέτυχε να αντιμετωπίσει. Η συνταγή
διαχείρισης της κρίσης, γερμανικής έμπνευσης, οδήγησε την ελληνική οικονομία σε έναν φαύλο κύκλο ύφεσης, με
αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση της ανεργίας και των ποσοστών φτώχειας, την αποδόμηση του κοινωνικού
κράτους και την ανθρωπιστική κρίση. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς την αυτοτροφοδοτούμενη κρίση
είναι η πλήρης ρήξη με τη λογική των Μνημονίων λιτότητας και την πολιτική της Τρόικας. Η νέα οικονομική
πολιτική θα επιδιώξει ισοζυγισμένο πρωτογενή προϋπολογισμό, αποφεύγοντας όμως τη δημιουργία
εξουθενωτικών για την οικονομία πρωτογενών πλεονασμάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσει την
ανθρωπιστική κρίση εξασφαλίζοντας τα βασικά αγαθά, όπως φαγητό, ηλεκτρισμό, ιατρική περίθαλψη κ.λπ. σε
κάθε πολίτη. Θα καταργήσει προοδευτικά τους μνημονιακούς νόμους για να αποκαταστήσει το κεκτημένο στις
εργασιακές σχέσεις και θα θέσει κατώτερο όριο μισθού στα 751 ευρώ. Η διαδικασία ξεπουλήματος των δημόσιων
επιχειρήσεων σταμάτησε ήδη.  Βέβαια, ο δρόμος που επέλεξε η κυβέρνηση δεν είναι εύκολος. Προϋποθέτει μια
νέα διαπραγμάτευση του χρέους. Αυτό που προέχει δεν είναι η διαγραφή μέρους του χρέους, που ούτως ή άλλως
πρέπει να αρχίσει να αποπληρώνεται μετά το 2020, αλλά η διευθέτηση των τόκων για την επόμενη περίοδο.
Όμως η Ευρώπη, αν δεν προσφέρει τις αναγκαίες διευκολύνσεις, διακινδυνεύει και η ίδια -σε ένα ήδη υφεσιακό
περιβάλλον- να δυναμιτίσει τις προσπάθειες αντιμετώπισης του αποπληθωριστικού φαινομένου, αν όχι τη
διάσωση της ίδιας της Ευρωζώνης.

>> Τι επιπτώσεις θα έχει στην Κύπρο η νέα οικονομική πολιτική;

Οι άμεσες επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία θα είναι αμελητέες. Μεσοπρόθεσμα θα είναι θετικές στον βαθμό
που τονώνεται αφενός η κοινωνική και πολιτική αντίσταση στις τροϊκανές πολιτικές στην Κύπρο και, αφετέρου,
στον βαθμό που γίνεται αντιληπτό, σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, ότι το πείραμα επιβολής ενός κοινωνικού
Μεσαίωνα απέτυχε, διότι το κύριο «πειραματόζωο», η Ελλάδα δηλαδή, αντέδρασε αποκαθιστώντας πρώτα απ’
όλα τις δημοκρατικές διαδικασίες και τον παραδοσιακό κοινοβουλευτισμό. Καμιά Τρόικα δεν θα υπαγορεύει πλέον
νόμους.

>> Εμείς θα επηρεαστούμε; Θα αλλάξει η στάση απέναντι στους δανειστές και στην Κύπρο;

Μια ενδεχόμενη και πολύ πιθανή, σε σύντομο χρονικό διάστημα, βελτίωση των όρων αποπληρωμής του χρέους
στην Ελλάδα θα λειτουργήσει θετικά σε όλες τις χώρες με επαχθές χρέος, οι οποίες θα απαιτήσουν ανάλογες
ρυθμίσεις με αυτές που θα επιβάλει η ελληνική κυβέρνηση.

>> Αναμένετε να αλλάξει κάτι συνολικά στην Ευρώπη σε δημοσιονομικό επίπεδο;

Στην Ευρώπη γίνεται πλέον όλο και περισσότερο συνείδηση ότι οι πολιτικές λιτότητας που επέβαλε η Γερμανία
απέτυχαν παταγωδώς και οδήγησαν στη διαιώνιση της ύφεσης και στον αποπληθωρισμό. Η ποσοτική χαλάρωση
της ΕΚΤ δεν μπορεί να έχει βαθιά επίδραση στην οικονομία, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το «έμφραγμα» του
αποπληθωρισμού παρά με μια ανάλογη χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό το καταλαβαίνουν,
βέβαια, η ευρωπαϊκή Αριστερά και τα κοινωνικά κινήματα, το καταλαβαίνουν όμως και η γαλλική και ιταλική
κυβέρνηση. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα θα ευνοήσουν τις αντιστάσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας, καθώς και άλλων



χωρών, στη γερμανική καταστροφική, οικονομική πολιτική.  

Συνέντευξη στον Γιώργο Φράγκο
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