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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδήλωση με θέμα ‘’Πέρα από τη Λιτότητα’’
Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου Beyond Austerity: Reforming the Greek Economy (MIT Press, 2017),
πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, στο Αμφιθέατρο Theo Angelopoulos του Γαλλικού
Ινστιτούτου, ημερίδα, με θέμα «Πέρα από τη Λιτότητα – Συζήτηση για τις προοπτικές της Ελληνικής
Οικονομίας». Την εκδήλωση οργάνωσαν από κοινού το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών –
ΙΟΒΕ, το Hellenic Observatory του London School of Economics, ο Σύλλογος Αποφοίτων MIT Club of Greece,
το Hellenic Alumni Association of LSE και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Οι συγγραφείς του βιβλίου, περίπου 25 Έλληνες οικονομολόγοι, θεωρώντας ότι ο διεθνής διάλογος για
την Ελλάδα εστίασε υπερβολικά στα κύρια συμπτώματα της κρίσης –τα ελλείμματα και το χρέος–, αλλά
όχι στις αιτίες, επιχείρησαν να στρέψουν την προσοχή στις διαχρονικές υποκείμενες παθογένειες που
μετέτρεψαν τη χώρα στον πιο αδύναμο κρίκο της Ευρωζώνης και που ακόμα την κρατούν καθηλωμένη. Οι
ακαδημαϊκοί που επιμελήθηκαν το συλλογικό τόμο “Beyond Austerity”, συγκεκριμένα οι Δ. Βαγιανός
(LSE), Ν. Βέττας (ΟΠΑ και ΙΟΒΕ), Κ. Μεγήρ (Yale) και Χρ. Πισσαρίδης (LSE, Νόμπελ Οικονομίας 2010)
σημείωσαν ότι στόχος του βιβλίου και της εκδήλωσης γενικότερα είναι να καταδείξουν τον τρόπο με τον
οποίο οι μεταρρυθμίσεις σε διαφορετικές πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας όχι μόνο συνδέονται
μεταξύ τους, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν και πολλαπλασιαστικά.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν καινοτόμες αναλύσεις και προτάσεις για την ελληνική οικονομία
αναφορικά με τέσσερις θεματικές ενότητες: i) αγορές προϊόντων, εργασίας και ανταγωνιστικότητα, ii)
εργασία και κοινωνική προστασία, φόροι και συντάξεις, iii) επενδύσεις και χρηματοδότηση της οικονομίας,
iv) δημόσιος τομέας. Στα πλαίσια των τεσσάρων αυτών θεματικών ενοτήτων, συγγραφείς του βιβλίου,
οικονομολόγοι ελληνικών και διεθνών πανεπιστημίων, ακαδημαϊκοί άλλων κλάδων, αλλά και
προσωπικότητες από το χώρο των επιχειρήσεων κλήθηκαν να συζητήσουν τους λόγους που οδήγησαν σε
κρίση συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας καθώς και τους τρόπους και τα μέσα που χρειάζονται,
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ώστε να τεθούν οι βάσεις για την ανασυγκρότηση κα την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας. Η ημερίδα έκλεισε με συζήτηση που συντόνισε ο Α. Παπαχελάς με τους
επιμελητές του τόμου, με θέμα τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ.
Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο Beyond Austerity: Reforming the Greek Economy, (MIT Press,
2017) μπορείτε να βρείτε εδώ. -

