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ΘΕΜΑ 
Ως προς την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Surrey Μάνθος Ντελής,
σημειώνει ότι πρέπει να υπάρχει αυστηρή αξιολόγηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη βάση 
του δίπτυχου ποιότητα έρευνας και διδασκαλία, και σύνδεση της αξιολόγησης με τη χρηματοδότηση 
των ιδρυμάτων. Τονίζει δε ότι χρειάζεται πλήρης ανεξαρτητοποίηση των επιστημονικών και λειτουργικών
αποφάσεων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για το πώς θα διαχειριστούν αυτή τη χρηματοδότηση,
ιδιαίτερα στους τομείς των προσλήψεων, της μισθοδοσίας του διδακτικού προσωπικού, των προγραμμάτων
σπουδών και των λειτουργικών τους αποφάσεων και των αποφάσεων σύνδεσης με την αγορά. 

Πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση



Παραινέσεις για δράσεις
στους παραπάνω τομείς δια-

τυπώνουν προς τη νέα κυβέρ-
νηση ακαδημαϊκοί, οι οποίοι μι-
λούν στη «N» για τη διαδρομή
που πρέπει να ακολουθηθεί για
τη χώρα προκειμένου από τη
μία πλευρά να επιτευχθούν οι
οικονομικοί στόχοι και από την
άλλη να σημειωθεί ανάταση της
ψυχολογίας της αγοράς και της
κοινωνίας - κάτι που συνδέουν με
τη μετάδοση των σωστών μηνυ-
μάτων. Η πορεία, όπως επιση-
μαίνουν, αποτελεί μονόδρομο
και φαντάζει ως να επιχειρείται
να επιτευχθεί ένα θαύμα, αλλά
παρ’ όλα αυτά είναι ο μόνος τρό-
πος που μπορεί να ακυρώσει
μια και καλή τα σενάρια Grexit,
ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για
επενδύσεις και καλλιεργώντας
ελπίδες για σταδιακή ελάφρυν-
ση πολιτών και επιχειρήσεων
από τη βαριά φορολογία που τε-
λικά αποδυναμώνει την αγορά.

ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ

«Η επίτευξη του στόχου της ανά-
πτυξης μέσα στο 2016 απαιτεί
την εξαιρετικά γρήγορη θέσπιση
οικονομικών πολιτικών (μέσα
στο 2015) που θα ισοσταθμίσουν
την αρνητική δυναμική των απο-
τελεσμάτων των περιορισμών
στην κίνηση κεφαλαίων και της
νέας ύφεσης του δεύτερου μι-
σού του 2015». Την άποψη αυτή
εκφράζει στη «N» ο Μάνθος Ντε-
λής, καθηγητής Χρηματοοικο-
νομικής και Τραπεζικής στο Uni-
versity of Surrey (Ηνωμένο Βα-
σίλειο), ο οποίος αναλύει τις βα-
σικότερες προτεινόμενες διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις ως
εξής:  
1. Απλό και σταθερό φορολογι-
κό σύστημα για χρονική διάρ-
κεια τουλάχιστον πέντε ετών,
συμφωνημένο από τα κόμματα
του ευρωπαϊκού τόξου. Ο κ. Ντε-
λής προτείνει διακομματική συμ-
φωνία και δημιουργία ενός νέου
σταθερού και εξαιρετικά απλού

φορολογικού κώδικα (κλιμακω-
τός αλλά απλός στο εισόδημα,
ενιαίος ΦΠΑ και ενιαίος φόρος
στις επιχειρήσεις), με στόχο την
τόνωση της επιχειρηματικότη-
τας και τη μείωση της ανισότη-
τας. Επίσης, συνιστά μετατροπή
του τέλους ακινήτων σε δημοτι-
κό τέλος και εξηγεί ότι οι δήμοι
θα είναι οι τελικοί αποδέκτες των
εσόδων από αυτά τα τέλη, τα
οποία θα αντικαταστήσουν τις
σχετικές κρατικές επιχορηγή-
σεις των δήμων. 
2. Μείωση της παραοικονομίας
και της φοροδιαφυγής. Με τη
δημιουργία πλαισίου για την
άμεση προσαρμογή σε πληρω-
μές άνευ μετρητών, ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες, όπως εξηγεί ο κ. Ντε-
λής, θα καταβάλλεται ο ΦΠΑ
απευθείας στο κράτος μέσω του
τραπεζικού συστήματος και θα
συσχετίζονται οι φόροι στις επι-
χειρήσεις και αυτοί του εισοδή-
ματος φυσικών προσώπων με
το ύψος των συναλλαγών ώστε να
διευκολύνονται οι φορολογικοί
έλεγχοι. Επίσης προτείνει κα-
τάργηση της φυσικής παρου-
σίας των πολιτών στις εφορίες
με την απλοποίηση των ηλε-
κτρονικών διαδικασιών και την
εκπόνηση περιουσιολογίου. Δη-
λαδή, ο ελεγκτής καθίσταται
υπεύθυνος σε περίπτωση συ-
στηματικής ύπαρξης μη ταυτο-
ποιημένης παρανομίας κατά τη
στιγμή του ελέγχου. 
3. Δημόσια διοίκηση και θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας επιχειρή-
σεων. Η διοίκηση του δικαστι-
κού σώματος οφείλει να απε-
λευθερωθεί από την κυβερνητι-
κή εξουσία, η οποία όμως θα
διατηρεί τον έλεγχο για τη σύν-
τομη εκδίκαση των υποθέσεων
(ιδιαίτερα των οικονομικών). Επί-
σης όλα τα κλειστά επαγγέλμα-
τα ανοίγουν και οι νόμοι περί
δημιουργίας επιχειρήσεων και
δόμησης απλοποιούνται δρα-
στικά. Απαιτούνται επίσης γρή-
γορες ιδιωτικοποιήσεις και ίδρυ-

ση επενδυτικού πάρκου στο Ελ-
ληνικό για άμεσες ξένες επεν-
δύσεις με δόμηση φιλική προς
το περιβάλλον και με πολύ χα-
μηλούς φορολογικούς συντελε-
στές για διάρκεια 10 ετών. Ο κ.
Ντελής προτείνει ως σημαντι-
κότατο μέτρο για την αποτελε-
σματικότερη δημόσια διοίκηση
και τη βελτίωση της σχέσης κρά-
τους-πολίτη την πλήρη ηλε-
κτρονικοποίηση των αιτήσεων
σε ό,τι αναφέρθηκε παραπάνω
και σε όλες τις δημόσιες υπη-
ρεσίες, ώστε κυριολεκτικά ο πο-
λίτης να έρχεται σε επαφή με το
Δημόσιο μόνο μέσω του Διαδι-
κτύου. Επίσης θεωρεί ότι απαι-
τείται γρήγορη ανακεφαλαι-
οποίηση των τραπεζών και σύν-
δεση της ανακεφαλαιοποίησης
με τη χρηματοδότηση της πραγ-
ματικής οικονομίας. Ακόμη, βά-
σει νόμου οι δήμοι θα κληθούν
να γίνουν φορείς ανάπτυξης με
την απορρόφηση κονδυλίων από
το ΕΣΠΑ, την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων και το πακέτο
Γιούνκερ στο πρότυπο της Ανά-
βρας Μαγνησίας (του ορεινού
χωριού της Μαγνησίας που χά-
ρη στην αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών καλύπτει τις ενερ-
γειακές του ανάγκες από ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, εμ-
φανίζει μηδενική ανεργία, κα-
θώς και αύξηση βιοτικού επι-
πέδου, πληθυσμού και άλλων
δεικτών συγκριτικά με άλλες πε-
ριοχές της Ελλάδας).

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Τώρα είναι η ώρα για δουλειά
και αποτελέσματα με μεταρ-
ρυθμίσεις και τομές σε όλα τα
μέτωπα, λέει εμφατικά στη «N»
ο Γιώργος Ιωάννου, καθηγητής
του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, διευθυντής του Με-
ταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών MBA International και
επικεφαλής του Κέντρου Επιχ.
Διαδικασιών και Συστημάτων
ERP στο Εργαστήριο Διοικητι-
κής Επιστήμη.

Επισημαίνει ότι οι εκλογές
τελείωσαν, οι ψηφοφόροι εκ-
φράστηκαν, η δημοκρατία οδή-
γησε στη λύση που η κοινωνία
προήγαγε και επομένως η νέα
κυβέρνηση έχει μπροστά της
έναν στόχο, πρόγραμμα τετραε-
τίας και μακράς πνοής, σύμφω-
να με τον πρωθυπουργό. 

«Από αύριο λοιπόν δουλειά,
αυτό είναι το στοίχημα της νέας
μέρας για την ελληνική οικονο-

μία και την αγορά εργασίας στον
τόπο μας. Δουλειά και αποτελέ-
σματα, όχι λόγια και καθυστε-
ρήσεις». Οι λέξεις κλειδιά, σύμ-
φωνα με τον κ. Ιωάννου, είναι
μεταρρυθμίσεις και τομές σε όλα
τα μέτωπα, σε όλα τα επίπεδα, σε
όλες της εκφάνσεις και τις δια-
στάσεις του παραγωγικού ιστού
της χώρας.

Προτείνει λοιπόν οι ενέργει-
ες της νέας κυβέρνησης να συν-
ταχθούν στην εξής διαδρομή:  

«Ξεκινώντας από τις τράπε-
ζες και βάζοντας τα θεμέλια για
μια υγιή επανεκκίνηση της δρά-
σης τους. Περνώντας στην ανα-
διάταξη της δημόσιας διοίκη-
σης με πυρήνα τις ανεξάρτητες
αρχές. Απλώνοντας ξανά τους
σπόρους της επιχειρηματικό-
τητας και της καινοτομίας που θα
φέρουν δουλειές και προοπτική
στο βαλτωμένο επιχειρησιακό
τοπίο. Σταθεροποιώντας το πλαί-
σιο δημιουργίας και λειτουργίας

του επιχειρηματικού γίγνεσθαι,
αλλά και της διάδρασής του με
τους δημόσιους φορείς. Με επι-
κέντρωση στην παραγωγική ανά-
ταξη και στη βελτίωση του με-
τασχηματιστικού οικονομικού
ιστού και με μοναδικό γνώμονα
την πραγματική ανάπτυξη της
οικονομίας και της κοινωνίας,
αλλά περιορίζοντας ταυτόχρονα
τις παράπλευρες απώλειες στην
ανεργία και στη φτώχεια. Χωρίς
λοιπόν άλλη ανάπαυλα, ας φτά-
σουν τα χρήματα του μηχανι-
σμού στήριξης στην αγορά, ας
απελευθερωθούν οι δυνάμεις
που δημιουργούν πλούτο κι ας
συμβάλλει ο καθένας με ό,τι μέ-
σο μπορεί σε τούτο το νέο που
από αύριο αρχίζει, μέσα στα
ασφυκτικά πλαίσια βέβαια της
συμφωνίας, αλλά με μια νότα αι-
σιοδοξίας που αν μη τι άλλο ται-
ριάζει σε αυτή τη χώρα, στην Κα-
λιφόρνια της Ευρώπης, όπως θα
έπρεπε να είναι το όραμα μιας

στρατηγικής πολιτικής στόχευ-
σης από όλους».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ

Στις ενέργειες που πρέπει να υλο-
ποιήσει άμεσα η κυβέρνηση «για
να κρατηθούμε ζωντανοί» ανα-
φέρεται ο Μιχάλης Γκλεζάκος,
καθηγητής Πανεπιστημίου Πει-
ραιά, ο οποίος συνοψίζει τα σο-
βαρότερα προβλήματα που αν-
τιμετωπίζει σήμερα η οικονομία
μας ως εξής:
1. Ο κίνδυνος Grexit που εξα-
κολουθεί να υπάρχει, αποτρέ-
ποντας σχεδόν κάθε σκέψη για
νέες επενδύσεις.
2. Η βαριά φορολογία, που πε-
ριορίζει δραματικά την αγορα-
στική δύναμη και κατ’ επέκταση
τον τζίρο των επιχειρήσεων και
τις θέσεις εργασίας.
3. Ο δημόσιος τομέας, που εξα-
κολουθεί να ευνοεί τη διαφθορά
και να είναι αναποτελεσματικός

[έρευνα] Πέντε ακαδημαϊκοί μιλούν στη «Ν» για τα βήματα που θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη: ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών express, γενναίες          

Με ταχύτατες διαδικασίες στην ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών και ανάπτυξη γέφυρας για τη χρηματοδό-
τηση της πραγματικής οικονομίας, με δημιουργία στα-

θερού φορολογικού συστήματος για μια πενταετία (τουλάχι-
στον), με πάταξη της παραοικονομίας, συστηματική δουλειά,
μεταρρυθμίσεις, συνεργασίες και τομές σε όλα τα επίπεδα, αλ-
λά και με διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ με τρόπο υποδειγ-
ματικό, ώστε να δημιουργηθούν τοπικές κοινωνίες πρότυπα,
η χώρα μας μπορεί να μπει σε τροχιά ανάπτυξης.

Tης Σοφίας Εμμανουήλ
semm@naftemporiki.gr

Η νέα κυβέρνηση πρέπει να τρέξει,  

Η επίτευξη του στόχου της
ανάπτυξης απαιτεί βασικές
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις:
ένα απλό και σταθερό φορο-
λογικό σύστημα χρονικής
διάρκειας τουλάχιστον πέντε
ετών, μείωση της παραοικονο-
μίας και της φοροδιαφυγής,
ανεξάρτητη δημόσια διοίκηση,
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
επιχειρήσεων και
αναμόρφωση της πανεπιστη-
μιακής εκπαίδευσης.

Μάνθος 
Ντελής, 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
του Surrey 

Από αύριο δουλειά, αυτό είναι
το στοίχημα της νέας μέρας
για την ελληνική οικονομία και
την αγορά εργασίας στον τόπο
μας. Δουλειά και
αποτελέσματα, όχι λόγια και
καθυστερήσεις. Οι λέξεις-κλει-
διά είναι μεταρρυθμίσεις και
τομές σε όλα τα μέτωπα, σε
όλα τα επίπεδα, σε όλες της
εκφάνσεις και τις διαστάσεις
του παραγωγικού ιστού της
χώρας.

Γιώργος
Ιωάννου, 
καθηγητής στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών



Χρειάζεται ελπίδα και πίστη ότι όλοι μαζί θα υλοποιήσουμε όσα υποσχεθήκαμε,
ότι η νέα κυβέρνηση θα ξεπεράσει τα εμπόδια και τους φραγμούς που θέτουν
ιδεοληψίες του παρελθόντος και πολιτικές που οδήγησαν σε μνημονιακές
συμπληγάδες. Είναι, επομένως, μονόδρομος η ανάταση της ψυχολογίας 
της αγοράς και της κοινωνίας, είναι πρωταρχικός κυβερνητικός στόχος 
η παροχή σοβαρών νομοθετικών πλαισίων προς υποστήριξή τους, τονίζει 
ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Σωτήρης Καρκαλάκος. 
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και εχθρικός στην επιχειρημα-
τική δραστηριότητα.
4. Η χρηματοδότηση επιχειρή-
σεων και καταναλωτών, που εί-
ναι πρακτικά μηδενική.
5. Η μάλλον εχθρική στάση των
κομμάτων της εξουσίας απέναντι
στην επιχειρηματική δραστη-
ριότητα.
6. Η εξάντληση της υπομονής
της ελληνικής κοινωνίας, η οποία
ζει ήδη έξι χρόνια σε συνθήκες
οικονομικής κρίσης.

Με βάση τις διαπιστώσεις αυ-
τές, ο κ. Γκλεζάκος τονίζει ότι για
να έχουμε ελπίδα ότι θα βγού-
με από το τούνελ, είναι απαραί-
τητο να γίνουν τα εξής: 
 Να καταβληθεί προσπάθεια
ανάκτησης της εμπιστοσύνης
των αγορών στη χώρα μας. Αυτό
προϋποθέτει την τήρηση των
υποχρεώσεων που έχουμε ανα-
λάβει απέναντι στους δανειστές,
την εγκατάλειψη της τακτικής
της δαιμονοποίησης της ιδιωτι-

κής πρωτοβουλίας και των Ευ-
ρωπαίων εταίρων μας. Ετσι, θα
απομακρυνθεί ο κίνδυνος Gre-
xit και θα δοθεί το μήνυμα ότι θέ-
λουμε και μπορούμε να παρα-
μείνουμε στο ευρώ, με όρους
ελεύθερης οικονομίας.
 Να επισπευστεί η ανακεφα-
λαιοποίηση των τραπεζών, ώστε
να διασφαλιστούν οι καταθέσεις
και να δημιουργηθούν οι προ-
ϋποθέσεις επανέναρξης της χρη-
ματοδότησης της οικονομίας.
Αυτό, σε συνδυασμό με την αξιο-
ποίηση των χρηματοδοτικών ευ-
χερειών που μας παρέχει η Ε.Ε.
(πακέτο Γιούνκερ, ΕΣΠΑ, Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.ά.),
θα δημιουργήσει προϋποθέσεις
πραγματοποίησης νέων επεν-
δύσεων, αλλά κυρίως θα βοη-
θήσει να περισωθούν οι υπάρ-
χουσες επιχειρήσεις.
Να απλοποιηθεί το φορολογι-
κό σύστημα και να παγιωθεί,
ώστε να μπορούν οι υποψήφιοι

επενδυτές να προγραμματίσουν
μακροπρόθεσμα.
 Να εκσυγχρονιστεί (να μηχα-
νοργανωθεί) και να απλοποιηθεί
ο δημόσιος τομέας, ώστε να εί-
ναι ευνοϊκός στην ανάπτυξη οι-
κονομικής δραστηριότητας.
 Η κυβέρνηση να προσπαθή-
σει να εδραιώσει κλίμα πολιτι-
κής συναίνεσης, για να διευκο-
λύνει την προσαρμογή της κοι-
νωνίας στις νέες, χειρότερες συν-
θήκες, με τις μικρότερες δυνατές
αναταράξεις.
Να καταπολεμηθεί (επιτέλους)
η φοροδιαφυγή και να χρησι-
μοποιηθούν οι πόροι που θα
προκύψουν για την ελάφρυνση
των υπέρμετρων φορολογικών
βαρών που έχουν επιβληθεί
στους πολίτες.
Να επισπευστούν οι ιδιωτικο-
ποιήσεις, για να αποκτηθούν πό-
ροι, αλλά και για να δημιουρ-
γηθούν νέες θέσεις εργασίας. 

Κατά την άποψη του κ. Γκλε-

ζάκου, αν τα παραπάνω υλο-
ποιηθούν σε ικανοποιητικό βαθ-
μό, θα διαμορφωθεί ένα ευνοϊ-
κό κλίμα για επενδύσεις και αυ-
τό θα μας επιτρέψει να πετύ-
χουμε τον πρώτο μεγάλο στόχο,
που είναι η διακοπή του εν εξε-
λίξει φαύλου κύκλου που φέρ-
νουν διαδοχικά η μείωση της οι-
κονομικής δραστηριότητας, η
ανεργία, η μείωση των εισφο-
ρών, η μείωση των συντάξεων, η
μείωση της αγοραστικής δύνα-
μης, η μείωση του τζίρου των
επιχειρήσεων, η απώλεια θέσε-
ων εργασίας κ.ο.κ. «Από εκεί και
πέρα, θα μπορούμε να ελπίζου-
με στον δεύτερο μεγάλο στόχο,
που είναι η ανάπτυξη. Αλλά εί-
ναι νωρίς να μιλήσουμε γι αυ-
τήν», σημειώνει στη «N».

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

Ο Νικόλαος Απέργης, καθηγη-
τής Οικονομικών Πανεπιστημί-

ου Πειραιώς - Τμήμα Χρηματο-
οικονομικής & Τραπεζικής Δι-
οικητικής, τονίζει μιλώντας στη
«N» ότι οι εκλογές τελείωσαν και
το ζητούμενο είναι το πώς θα πο-
ρευτεί η ελληνική οικονομία από
δω και στο εξής και πώς θα με-
γιστοποιήσει την ευημερία των
πολιτών κάτω από τον βαρύ πε-
ριορισμό ενός μνημονίου. 

Στα οικονομικά υποστηρίζει
ότι «πέρα από ψυχρούς αλγε-
βρικούς υπολογισμούς, για να
επιτευχθούν οι στόχοι χρειάζε-
ται τόσο η εξάλειψη της αβε-
βαιότητας όσο και η μετάδοση
μηνυμάτων που θα μεγιστοποι-
ήσουν την επίδραση της οικο-
νομικής πολιτικής στην πραγ-
ματική οικονομία. Η δραστική
μείωση της αβεβαιότητας σχε-
τίζεται, κυρίως, με την πολιτική
ηρεμία, που θα δείξει σε εγχώ-
ριους και διεθνείς επενδυτές ότι
η χώρα προσφέρεται για επεν-
δυτικές ευκαιρίες που θα συμ-
βάλουν τόσο στην αύξηση του
εισοδήματος όσο και στη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας. Φυσι-
κά δεν αγνοούμε και τους αμι-
γείς οικονομικούς παράγοντες
που εξίσου θα υποστηρίξουν ένα
τέτοιο εγχείρημα, όπως η φο-
ρολογική πολιτική προσέλκυ-
σης επενδύσεων.

Η πολιτική όμως που πράγ-
ματι θα μπορέσει να απογειώσει
την ελληνική οικονομία είναι αυ-
τή που συνδέεται με την εφαρ-
μογή φιλόδοξων και δραστικών
μεταρρυθμίσεων. Μια στρατη-
γική μεταρρυθμίσεων που θα
αποκόψει τη διαπλοκή της πο-
λιτικής από τον οικονομικό τομέα
(αυτό άλλωστε δεν ήταν και το
κυρίαρχο σύνθημα στην προ-
εκλογική εκστρατεία της κυ-
βέρνησης;) και θα “αποσοβιετι-
κοποιήσει” την οικονομία. Γεν-
ναίες μεταρρυθμίσεις έχουν να
κάνουν με την πραγματική κα-
ταπολέμηση της διαφθοράς και
της φοροδιαφυγής, με την απε-
λευθέρωση διάφορων οικονο-
μικών κλάδων από τα εμπόδια
του ελεύθερου επιχειρείν, με την
αξιοποίηση του νέου δυναμικού
χωρίς κομματικά κριτήρια, με
την κατάλληλη διοχέτευση των
χρηματοοικονομικών εισροών
σε επενδυτικά σχέδια που θα
μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις
και δεν θα δοθούν υπό μορφή
“θαλασσοδανείων” και που θα
τα εκμεταλλεύεται μια ελίτ δί-
πλα στην κυβέρνηση, καθώς και
με μια νέα μορφή απονομής δι-
καιοσύνης που να σχετίζεται με

την επιχειρηματική δραστηριό-
τητα.

Επειδή οι συνθήκες απαιτούν
τόλμη αλλά κυρίως ταχύτητα λή-
ψης αποφάσεων, πολύ σύντομα
θα διαπιστώσουμε ότι κάτι πάει
να γίνει ή ότι είναι πλέον αργά για
όλους μας. Ευχόμαστε για την
πρώτη περίπτωση!».

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ

Μνημονικοί νόμοι, ανάπτυξη
και κοινωνική αλληλεγγύη είναι
έννοιες που θα απασχολήσουν
έντονα την ελληνική κυβέρνη-
ση τις πρώτες ήμερες διακυ-
βέρνησης, σύμφωνα με τον Σω-
τήρη Καρκαλάκο, αναπληρωτή
καθηγητή, διευθυντή Προ-
γράμματος Εξ Αποστάσεως Εκ-
παίδευσης (E-Learning) - Τμήμα
Οικονομικής Επιστήμης στο Πα-
νεπιστήμιο Πειραιώς. 

Εξηγεί στη «N» ότι «οι παρα-
πάνω έννοιες συνδέονται μετα-
ξύ τους, σε μια κοινωνία που τα-
λανίζεται ανάμεσα στην οικο-
νομική και ανθρωπιστική της
κρίση. Μια κοινωνία που βρί-
σκεται στο σημείο μηδέν! Μη-
δέν στην ανάπτυξη, μηδέν στη
λειτουργία των θεσμών και μη-
δέν στη ψυχολογία της. Η νέα
κυβέρνηση πρέπει, και μπορεί,
να δώσει μόνο ελπίδα και πίστη
ότι το αύριο θα είναι καλύτερο.
Οι επενδυτές να πειστούν ότι η
οικονομία βρίσκεται στην επα-
νεκκίνησή της, οι κοινωνικοί
εταίροι να σεβαστούν τους νέ-
ους εφαρμοστικούς νόμους του
μνημονίου και ο οικονομικά
ενεργός πληθυσμός να παράγει
με σταθερά και επαρκή νομο-
θετικά πλαίσια. Είναι η στιγμή
που η ψυχολογία της κοινωνίας
αλλά και των παραγωγικών δυ-
νάμεων της χώρας μας χρειάζε-
ται ανάταση. Η επιτυχία στη ζωή
έχει πάντοτε συλλογικό χαρα-
κτήρα, που ξεκινά όμως και ολο-
κληρώνεται στη βάση της ατο-
μικότητας. Η επιτυχία μιας κυ-
βέρνησης αρχίζει από την ατο-
μική μας επιτυχία. Είναι επιτα-
κτική ανάγκη για την κοινωνία
μας να απαλλαγεί από τις συ-
νήθειες του παρελθόντος της
που την οδήγησαν στη σημερι-
νή της κατάσταση. Εργαζόμαστε
(όσοι έχουν πια το “προνόμιο”
αυτό) και παράγουμε σε αντα-
γωνιστικό επίπεδο σε σχέση με
τους Ευρωπαίους εταίρους -
απαρχή μιας αυριανής επιτυ-
χίας». 
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        μεταρρυθμίσεις, σταθερό φορολογικό σύστημα, πάταξη παραοικονομίας και φοροδιαφυγής και αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ

 να υλοποιήσει τα αυτονόητα

ελπίδα

Για να έχουμε ελπίδα ότι θα
βγούμε από το τούνελ, είναι
απαραίτητο μεταξύ άλλων να
καταβληθεί προσπάθεια ανά-
κτησης της εμπιστοσύνης των
αγορών στη χώρα μας, να
επισπευθεί η ανακεφαλαιοποί-
ηση των τραπεζών, ώστε να
διασφαλισθούν οι καταθέσεις
και να δημιουργηθούν οι προ-
ϋποθέσεις επανέναρξης της
χρηματοδότησης της οικονο-
μίας. 

Μιχάλης
Γκλεζάκος, 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Πειραιά

Η πολιτική που θα μπορέσει να
απογειώσει την ελληνική οικο-
νομία είναι αυτή που
συνδέεται με την εφαρμογή
φιλόδοξων και δραστικών
μεταρρυθμίσεων, που έχουν
να κάνουν με την πραγματική
καταπολέμηση της διαφθοράς
και της φοροδιαφυγής και με
την απελευθέρωση διαφόρων
οικονομικών κλάδων από τα
εμπόδια του ελεύθερου επιχει-
ρείν.

Νικόλαος
Απέργης, 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Πειραιά

Η νέα κυβέρνηση πρέπει και
μπορεί να δώσει μόνο ελπίδα
και πίστη ότι το αύριο θα είναι
καλύτερο. Είναι η στιγμή που η
ψυχολογία της κοινωνίας,
αλλά και των παραγωγικών
δυνάμεων της χώρας μας
χρειάζονται ανάταση. Είναι
επιτακτική ανάγκη για την
κοινωνία μας να απαλλαγεί
από τις συνήθειες του παρελ-
θόντος της που την οδήγησαν
στη σημερινή κατάσταση. 

Σωτήρης
Καρκαλάκος, 
αναπληρωτής καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Πειραιά 
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