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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας απηύθυνε ομιλία με θέμα
«Διεθνή και εγχώρια ζητήματα οικονομικής και νομισματικής πολιτικής»
Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργάνωσε διαδικτυακά
στις 18 Μαΐου 2021 δημόσια διάλεξη/ανοικτή
συζήτηση, με καλεσμένο ομιλητή τον Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα και με
θέμα «Διεθνή και εγχώρια ζητήματα οικονομικής και
νομισματικής πολιτικής».
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν
σύντομους χαιρετισμούς ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου
Κύπρου,
Καθηγητής
Τάσος
Χριστοφίδης και ο Κοσμήτορας της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ),
Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου.
Κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Κοσμήτορας της ΣΟΕΔ, αφού ευχαρίστησε τον κ.
Στουρνάρα για την αποδοχή της πρόσκλησης της Σχολής στην εκδήλωση, έκανε μια σύντομη
αναδρομή στην πορεία της ελληνικής οικονομίας από την έναρξη της κρίσης μέχρι σήμερα,
τονίζοντας ότι, παρά τις αντιξοότητες, παρατηρείται μια γενική οικονομική βελτίωση. Η
πανδημία, ωστόσο ανέφερε, άλλαξε και πάλι το κλίμα και τις οικονομικές πολιτικές, καθώς στην
εξίσωση υπεισέρχεται ο υγειονομικός παράγοντας που είναι εξωγενής και μη ελεγχόμενος.
Κλείνοντας, έθεσε μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το μέλλον των νέων και την ανησυχία
τους για την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος.
Στην ομιλία του ο Πρύτανης, αφού συνεχάρη και ευχαρίστησε τη Σχολή για την πρωτοβουλία
της στη διοργάνωση της διάλεξης, τόνισε ότι είναι ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχουν στις εν λόγω
δράσεις εξέχουσες προσωπικότητες από τον ευρωπαϊκό χώρο. Συνεχίζοντας, ανέδειξε τον

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αποφάσεις νομισματικής και οικονομικής πολιτικής,
ιδιαίτερα σε εποχές κοινωνικοπολιτικών ανακατατάξεων και υγειονομικών προκλήσεων, όπως
αυτή που διανύουμε. Εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι η εγχώρια και η διεθνής οικονομία
μπορούν να ανασυγκροτηθούν και να αναδυθούν μέσω επενδύσεων στην επιχειρηματικότητα,
στην τεχνολογική καινοτομία, στην πράσινη ανάκαμψη, στην κυκλική οικονομία, στην
εξοικονόμηση ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις βιώσιμες μεταφορές.
Ολοκληρώνοντας, ευχαρίστησε τον κ. Στουρνάρα για την παρουσία του ως ομιλητής σε αυτή τη
διάλεξη, που δίνει βήμα στους ενεργούς πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους και να
αγωνιστούν για να διεκδικήσουν το μέλλον που τους αξίζει.
Κατά την έναρξη της διάλεξης του, ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε στην αβεβαιότητα που
προκάλεσε η πανδημία, η οποία, αν και μικρότερη από πέρσι, εξακολουθεί να υφίσταται. Η
ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, ανέφερε, αναμένεται να φτάσει το 6% φέτος, σε σχέση
με τη συρρίκνωση στο 3,3% το 2020. Το βασικό ερώτημα, όμως, είναι αν υπάρχει κίνδυνος
υπέρβασης του στόχου για τον πληθωρισμό από την δημοσιονομική και νομισματική επέκταση,
γεγονός που θα αυξήσει τα επιτόκια. Το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων, τόνισε, δεν θα είναι
πρόβλημα, εφόσον συνδυαστεί παράλληλα με αύξηση του ονομαστικού ρυθμού αύξησης του
εθνικού προϊόντος, γνωστό ως “snowball effect”, τη διαφορά δηλαδή μεταξύ ονομαστικού
επιτοκίου και ρυθμού ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ανέφερε, ο πληθωρισμός στην
ΕΕ για την επόμενη 5-ετία δεν θα ξεπεράσει τον στόχο του 2%, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ όπου
προβλέπεται αύξηση πέραν του 2% από φέτος. Συνεχίζοντας, τόνισε ότι σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη αναμένεται να διαδραματίσουν οι μεταρρυθμίσεις, η αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και η διεθνής συνεργασία, που θα πρέπει να είναι επιστημονική και αποτελεσματική.
Χαρακτήρισε ως «καυτό θέμα», την κλιματική αλλαγή που δεν λήφθηκε σοβαρά στην περιοχή
της Μεσογείου, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει κόστος πολλών δισεκατομμυρίων λόγω
της αύξησης της στάθμης της θάλασσας, της συρρίκνωσης των παραλιών, των προβλημάτων
στον αγροτικό τομέα και των φυσικών καταστροφών. Στη συνέχεια, παρέθεσε τις απόψεις του
σχετικά με την οικονομική και νομισματική συνεργασία στην ευρωζώνη, η δομή της οποίας θα
επιθυμούσε να ήταν πιο ομόσπονδη, για να μπορούμε να ακολουθήσουμε οικονομικά τις ΗΠΑ
και την Κίνα. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με μέτρα μείωσης του κινδύνου, παράλληλα με
μέτρα διαμερισμού του κινδύνου μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, με αναθεώρηση του
συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης στην κατεύθυνση μείωσης των πρωτογενών δαπανών
ως προς το ΑΕΠ και τη βιωσιμότητα του χρέους, με μονιμοποίηση του προγράμματος Next
Generation EU και με συμμετρική προσαρμογή στις κρίσεις. Σχετικά με το αναπτυξιακό
πρόγραμμα της Ελλάδος, σημείωσε ότι αυτό βασίζεται στο πρότυπο που εκπόνησε η Επιτροπή
Πισσαρίδη, το οποίο ήταν από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα που υποβλήθηκαν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Το πολύ ψηλό ελληνικό δημόσιο χρέος,
θα μειωθεί, συνέχισε, εάν επιτευχθεί διαφορά ανάμεσα στον ρυθμό ανάπτυξης και τα επιτόκια,
τέτοια που να υπερβαίνει το πρόβλημα του πρωτογενούς πλεονάσματος ή του ελλείμματος και

ταυτόχρονα με στόχευση δαπανών, βελτίωση ανταγωνιστικότητας και αύξηση ιδιωτικών
επενδύσεων. Ολοκληρώνοντας, υποστήριξε ότι προτεραιότητες για την Ελλάδα θα πρέπει να
είναι η απορρόφηση των χρημάτων του πακέτου ανάκαμψης της ΕΕ, οι δημόσιες επενδύσεις, η
φορολογική μεταρρύθμιση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι αλλαγές στη δικαιοσύνη, η
ανάδειξη του τριγώνου γνώσης (καινοτομία-εκπαίδευση-έρευνα), η συνεργασία για την
πανδημία και οι επενδύσεις για την κλιματική αλλαγή.
Ακολούθησε συζήτηση, με τον κ. Στουρνάρα να απαντά σε ερωτήσεις και σχόλια του κοινού που
συμμετείχε στην εκδήλωση.
Πατήστε εδώ για το βίντεο της διάλεξης.

