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Ο Σωτήρης Ησαΐας
στο συνέδριο του Εconomist
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Γνώμες/Απόψεις...

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο κ.
Σωτήρης Ησαΐας (Πολιτικός Επιστήμων - Διεθνολόγος) μετείχε στο φετινό
συνέδριο του Economist.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πόλης μας και
τεχνοκράτης της Ελεύθερης Οικονομίας,
είχε την ευκαιρία να συζητήσει , ν’ ανταλλάξει απόψεις και να ενημερωθεί από τους
υπουργούς της κυβέρνησης ,στελέχη της
Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής αγοράς
καθώς και από καθηγητές ξένων Πανεπιστημίων για θέματα της Παγκόσμιας Οικονομίας, της νομισματικής ένωσης της Ευρωζώνης, των προοπτικών αναπτυξιακής
πολιτικής της Ελληνικής οικονομίας ενώ παράλληλα του δόθηκε η δυνατότητα να
μεταφέρει στον αρμόδιο Υπουργό για οικονομίας θέματα οικονομικής διαχείρισης της
τοπικής αυτοδιοίκησης, προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία της
Αγ.Παρασκευής.
Από τις εισηγήσεις των ομιλητών που συμμετείχαν στο πάνελ, τα κυριότερα σημεία
που αφορούσαν την ελληνική οικονομία ήταν η δυσοίωνη πρόβλεψη ότι το 2013 η
ύφεση θα ανέλθει στο 4,2% περίπου ενώ η ανεργία θα κυμανθεί γύρω στο 27%.
Παράλληλα το έλλειμμα του 2013, σύμφωνα με τους ομιλητές θα κυμανθεί στο 3,8%
του ΑΕΠ ενώ το 2014 θα υποχωρήσει στο 2,6%, ποσοστό που συμπίπτει και με την
πρόβλεψη της κομισιόν.
Όπως επιτυχημένα είχε προβλέψει σε τηλεοπτικό πάνελ με θέμα τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονομία αναφορικά με το «κούρεμα» του χρέους, ο κ. Ησαΐας επαναδιατύπωσε την πρόβλεψη του ότι το προσεχές φθινόπωρο θεωρεί ως δεδομένο
ένα δημοσιονομικό πλεόνασμα της
τάξεως του 2%, το οποίο αυτομάτως θα
ενεργοποιήσει άμεσα τη ρήτρα με τους
δανειστές μας. Δηλαδή, η εξέλιξη αυτή θα
επιφέρει την επιπρόσθετη δραστική μείωση
του χρέους, μια εξέλιξη την οποία ο κ. Ησαΐας υπολογίζει να λάβει χώρα μετά τις Εθνικές εκλογές στη Γερμανία το φθινόπωρο του
2013.
Ο κ. Ησαίας εκτιμά απερίφραστα ότι το 2014 θα υπάρξει ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας, αύξηση των επενδύσεων και μηδενισμός του
ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για πρώτη φορά μετά
από πολλά χρόνια.
Στο συνέδριο του Economist μίλησαν μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς,
ο Αρχηγός Αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Ευρωπαϊκού τμήματος ΔΝΤ Paul Thomsen, ο διευθυντής Ευρώπης Economist
Intelligence Unit LAZA KEKIC, ο εκπρόσωπος του εργατικού κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου Lord Peter Mandelson, ο Υπουργός Εθν. Οικονομίας Γιάννης Στουρνάρας , ο Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης,
ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Αντώνης
Μανιτάκης, και ο Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γεώργιος Ζανιάς.
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