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Η εν λόγω διάλεξη διοργανώνεται στο πλαίσιο του διεπιστηµονικού διατµηµατικού
µαθήµατος ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ, το οποίο διδάσκεται το παρόν ακαδηµαϊκό έτος
στο Πανεπιστήµιο και ΤΕΙ Κρήτης µε τη θεµατική «ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Περίληψη της οµιλίας
Τα ελληνικά βιβλία Ιστορίας θα αναφέρονται στο 2009-10 µε την έκρηξη της βαθιάς
κρίσης στην Ελλάδα όχι απλώς ως µία σηµαντική καµπή στη µακροχρόνια τροχιά
µεγέθυνσης της οικονοµίας της χώρας. Αντίθετα, η έκρηξη της κρίσης αναδεικνύεται
ως ορόσηµο τέλους εποχής στο αναπτυξιακό και αξιακό υπόβαθρο, στους θεσµούς
οικονοµικής διακυβέρνησης και στην ανακατανοµή εισοδηµάτων και πλούτου.
Στα πρόθυρα µιας γενικότερης κατάρρευσης από την άµεσα επικείµενη στάση
πληρωµών το 2009, η παύση αυτή δεν θα αφορούσε αποκλειστικά τις διεθνείς
υποχρεώσεις της χώρας. Ταυτόχρονα, η στάση πληρωµών θα έπληττε καίρια και την
εσωτερική δυναµική εξελίξεων και υποχρεώσεων στον κοινωνικό-οικονοµικό ιστό της
χώρας. Επίσης θα έπληττε ξένα συµφέροντα µε πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε
αγορές επιρρεπείς σε έντονες αναταράξεις που διαδίδονται διεθνώς δίκην «επιδηµιών».
Από την άλλη µεριά και στον εξωτερικό χώρο, η λήψη κρίσιµων αποφάσεων
πραγµατώνεται σε ένα, κατά περίπτωση, συγκεκριµένο ιδεολογικό-πολιτικό
περιβάλλον. Το περιβάλλον αυτό διέπεται από εµπλεκόµενα συµφέροντα τρίτων καθώς
και από επιλογές και προτιµήσεις πολιτικής που επιβάλλουν ξένες πολιτικές ηγεσίες µε
γνώµονα τα δικά τους εθνικά αλλά και µικροπολιτικά συµφέροντα.
Βασικά συµπεράσµατα από τα διαφαινόµενα εναλλακτικά σενάρια πιθανών εξελίξεων
στην ελληνική οικονοµία συνοψίζονται σε δύο κρίσιµους χώρους:
Πρώτον, στρατηγικός πυρήνας της µεσοπρόθεσµης αντιµετώπισης της οξύτατης κρίσης
που ξέσπασε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 αποτελούν η διατηρήσιµη επίτευξη
θετικών ρυθµών µακροοικονοµικής µεγέθυνσης και, κυρίως, η προώθηση ουσιαστικών
θεσµικών και λειτουργικών αναπτυξιακών παρεµβάσεων.
∆εύτερον, στο βαθµό που οι απαιτήσεις και η διαχείριση του τιµήµατος για τους
εκτροχιασµούς πολιτικών και συµπεριφορών του παρελθόντος δεν θα έχουν µικρή
διάρκεια ούτε είναι περιορισµένου κόστους, το µέγεθος και ο επιµερισµός των
διαχρονικών βαρών µεταξύ κοινωνικών οµάδων και γενεών δεν αποτελούν δεδοµένες
επιλογές. Αντίθετα, εξαρτώνται από µείζονες κοινωνικές-πολιτικές αποφάσεις, καθώς
και από την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών δεσµεύσεων µε
έµφαση στις προκλήσεις για τη διασφάλιση συνθηκών δηµιουργικής απασχόλησης,
προώθησης παραγωγικών επενδύσεων και στήριξης της κοινωνικής συνοχής.
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Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα του οµιλητή
Ο Κωστής Βαΐτσος είναι Οµότιµος Καθηγητής Πολιτικής Οικονοµίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σπούδασε στα Πανεπιστήµια Χάρβαρτ (Harvard) και Γέϊλ
(Yale). Η διδακτορική του διατριβή δηµοσιεύτηκε και κυκλοφόρησε διεθνώς από το
Oxford University Press. Το 1975 εκλέχτηκε τακτικός Καθηγητής Αναπτυξιακής
Οικονοµικής του Πανεπιστηµίου του Σάσεξ (Sussex) και Senior Fellow του
Ινστιτούτου Αναπτυξιακών Σπουδών του ιδίου πανεπιστηµίου. Από 1979 έως το 2009
δίδαξε ως Καθηγητής Πολιτικής Οικονοµίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, όπου
υπηρέτησε και ως Πρόεδρος του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. Είναι
συγγραφέας σειράς βιβλίων και επιστηµονικών άρθρων που κυκλοφόρησαν σε αρκετές
ευρωπαϊκές γλώσσες και στα κινέζικα.
Ο Κωστής Βαΐτσος έχει διατελέσει Αναπληρωτής Υπουργός και Υφυπουργός
Εθνικής Οικονοµίας (1982-1985), Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και
Τεχνολογίας (1979-1981), Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εµπορικής
Τράπεζας της Ελλάδος (1981-1982) και του ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών, Α.Ε. (20012008), Σύµβουλος κυβερνήσεων, κοινωνικών φορέων, διεθνών οργανισµών, κεντρικών
και αναπτυξιακών τραπεζών στην Ευρώπη σε αναπτυσσόµενες χώρες της Λατινικής
Αµερικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Αφρικής σε θέµατα αναπτυξιακής
οικονοµικής πολιτικής. Επίσης έχει διατελέσει Επίτιµος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου
του Εδιµβούργου, Επισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπιστήµια της Ευρώπης και της
Αµερικής, ∆ιευθυντής επιστηµονικών ερευνών του Λατινοαµερικανικού Ινστιτούτου
∆ιεθνικών Σπουδών, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, AXIA Α.Ε. ∆ιεθνείς
Σύµβουλοι (1991-2001) και µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού ερευνητικού χώρου (2006–2008).

