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ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΡΙΗ:
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«Σηηο 23 Απξηιίνπ ζπκπιεξψζεθαλ ηξία ρξφληα απφ ηελ εκέξα πνπ ε Διιάδα δήηεζε
επηζήκσο ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Μεραληζκνχ Σηήξημεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
ηνπ ΓΝΤ.
Η ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ, πνπ ζπλφδεπζε ηελ παξνρή απηήο ηεο ζηήξημεο,
ζεκαηνδφηεζε ηελ αξρή κηαο πεξηφδνπ επψδπλσλ αιιαγψλ ζηε ρψξα. Μηαο πεξηφδνπ
πνπ αλέηξεςε δεδνκέλα δεθαεηηψλ θαη ηαπηίζηεθε κε ηε δξακαηηθή ππνβάζκηζε ηνπ
επηπέδνπ δσήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πνιηηψλ.
Με αθνξκή απηή ηελ επέηεην, είλαη θπζηθφ λα γελληνχληαη κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα,
κε θπξηφηεξν ην αλ άμηδε φιε απηή ε πξνζπάζεηα. Αλ νη ζπζίεο πνπ ππέζηε ε
ειιεληθή θνηλσλία είραλ θάπνην αληίθξηζκα. Κη αλ ζήκεξα, κεηά απφ κηα εθηαιηηθή
ηξηεηία, κπνξνχκε λα κηιάκε γηα αλάθακςε.
Η αιήζεηα είλαη φηη ζην ζεκείν πνπ είρε βξεζεί ε ειιεληθή νηθνλνκία, δελ ππήξρε
εχθνινο ηξφπνο γηα λα εμπγηαλζεί. Όκσο, έγηλαλ ιάζε ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ θαη ζα
έπξεπε λα είραλ απνθεπρζεί.
Η επηβνιή κέηξσλ εμνλησηηθήο ιηηφηεηαο ζε κηα νηθνλνκία πνπ βξηζθφηαλ ήδε ζε
χθεζε, ήηαλ βέβαην φηη ζα νδεγνχζε ζε αδηέμνδν. Κη απηφ ήηαλ θάηη πνπ φινη νη
θνξείο ηεο αγνξάο είραλ επηζεκάλεη απφ ηελ αξρή. Δμίζνπ ηξαγηθέο αζηνρίεο ππήξμαλ
θαη ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο. Όπνπ, αληί λα δνζεί έκθαζε ζηελ πξνψζεζε ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ, ην βάξνο έπεζε ζηηο θνξνινγηθέο απμήζεηο θαη ζηηο νξηδφληηεο
πεξηθνπέο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ.
Έηζη, ηδηαίηεξα θαηά ηα δχν πξψηα ρξφληα, ην Μλεκφλην φρη κφλν δελ ζεξάπεπζε ηηο
αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αιιά επηηέζεθε θαη ζηα ειάρηζηα πγηή ηεο
θχηηαξα. Αληί λα αληηκεησπίζεη ηηο ρξφληεο αζζέλεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζηξάθεθε
ελάληηα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε έλα ζαλαηεθφξν ζπλδπαζκφ ππεξθνξνιφγεζεο,
θαηάξξεπζεο ηεο δήηεζεο θαη αζθπθηηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο ξεπζηφηεηαο.
Τν απνηέιεζκα ήηαλ λα θιείζνπλ ζην δηάζηεκα απηφ δεθάδεο ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο
θαη λα ραζνχλ 900.000 ζέζεηο εξγαζίαο.
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Η Διιάδα δηαλχεη θέηνο ηελ έθηε θαηά ζεηξά ρξνληά χθεζεο. Σχκθσλα κε ηηο πην
κεηξηνπαζείο εθηηκήζεηο, ε ζσξεπηηθή κείσζε ηνπ εζληθνχ ΑΔΠ ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία μεπεξλά ην 20%.
Σην δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα ηα πξάγκαηα θαίλνληαη λα πεγαίλνπλ θαιχηεξα, ζην βαζκφ
πνπ ην έιιεηκκα βαίλεη κεηνχκελν θαη ππάξρεη ε πξνζδνθία επίηεπμεο πξσηνγελνχο
πιενλάζκαηνο εληφο ηνπ 2013. Σηα ζεηηθά θαηαγξάθεηαη επίζεο θαη ε ζεκαληηθή
απνθιηκάθσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, πνπ φκσο θαηά έλα κεγάιν
κέξνο ηεο νθείιεηαη ζηε κεησκέλε θαηαλάισζε.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη νη φπνηεο ζεηηθέο επηδφζεηο έρνπλ επηηεπρζεί σο
ηψξα, ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο ζπζίεο ησλ πνιηηψλ θαη πνιχ ιηγφηεξν – έσο
θαζφινπ – ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο.
Δίλαη ζεκαληηθφ, γηαηί επηβεβαηψλεη φηη απηή ε ζπληαγή, εθ ησλ πξαγκάησλ, δελ είλαη
δηαηεξήζηκε. Όρη κφλν γηαηί δελ είλαη θνηλσληθά αλεθηή, αιιά θαη γηαηί δελ κπνξεί
πιένλ λα απνδψζεη – θάηη πνπ έρεη ήδε απνδεηρζεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο.
Η ειιεληθή νηθνλνκία ζα απνθηήζεη πγηή δεκνζηνλνκηθά κεγέζε, φηαλ αξρίζεη μαλά
λα παξάγεη εζληθφ πινχην. Γη’ απηφ θαη ε επηζηξνθή ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο κεηαβνιήο
ηνπ ΑΔΠ ζπληζηά ζήκεξα ηε κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηε ρψξα καο.
Δίλαη έλαο ζηφρνο πνπ δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζε παιηά κνληέια.
Η αλάπηπμε, είηε ην ζέινπκε είηε φρη, δελ κπνξεί πηα λα πξνέιζεη απφ ηελ
θαηαλάισζε θαη ηνλ ππεξδαλεηζκφ ηνπ θξάηνπο.
Πξέπεη, αληίζεηα, λα πξνέιζεη απφ ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα. Απφ ηελ θηλεηνπνίεζε λέσλ, εγρψξησλ θαη μέλσλ επελδχζεσλ. Απφ
ηελ παξαγσγή δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ θαη αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
Μφλν κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξέζεη ε νηθνλνκία λα βγεη απφ ηελ χθεζε θαη ζα
αξρίζεη ζηαδηαθά ε απνθαηάζηαζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ πνιηηψλ.
Γηα λα απνδψζεη απηή ε πξνζπάζεηα, ρξεηάδεηαη λα πιεξνχληαη ηξεηο βαζηθέο
πξνυπνζέζεηο:
-

πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα

-

απνθαηάζηαζε ηεο ξεπζηφηεηαο

-

επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ

Καη ζηα ηξία απηά κέησπα, νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε φηη ππήξμαλ ζεηηθέο
εμειίμεηο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Όκσο, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα παξακέλνπλ.
Καη’ αξρήλ ζην ζέκα ηεο ζηαζεξφηεηαο:
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Μεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν αβεβαηφηεηαο γηα ην κέιινλ ηεο Διιάδαο ζην θνηλφ
λφκηζκα, ν φξνο grexit ηείλεη πιένλ λα εθιείςεη.
Μεηά απφ κηα πεξίνδν πνιηηηθήο έληαζεο, ε ρψξα δηαζέηεη θπβέξλεζε κε επξεία
θνηλνβνπιεπηηθή ζηήξημε, απφ ηξία θφκκαηα.
Μεηά απφ έλα πνιχκελν ζξίιεξ δηαπξαγκαηεχζεσλ, δηαζθαιίζηεθε ε εθηακίεπζε
κηαο κεγάιεο δαλεηαθήο δφζεο θαη νινθιεξψζεθε ε επαλαγνξά ησλ ειιεληθψλ
νκνιφγσλ, απφ ηελ νπνία πξνέθπςε θαζαξή δηαγξαθή ρξένπο πεξίπνπ 20 δηζ. επξψ.
Ωζηφζν, φπσο επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηηο πξφζθαηεο δξακαηηθέο εμειίμεηο ζηελ
Κχπξν, ε θαηάζηαζε ζηελ επξσδψλε παξακέλεη εχζξαπζηε. Καη ην θφζηνο ην
πιεξψλνπλ θπξίσο νη νηθνλνκίεο ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ, νη νπνίεο ζα
εμαθνινπζήζνπλ γηα αξθεηφ θαηξφ λα παιεχνπλ κε ηελ αβεβαηφηεηα.
Η ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θιίκαηνο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο φζν θαη ζηελ
επξσδψλε, ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ην δήηεκα ηεο ξεπζηφηεηαο.
Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα πνχκε φηη ε επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο
απνηειεί ην θιεηδί γηα λα θηλεζεί ε νηθνλνκία πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάθακςεο.
Θεηηθή εμέιημε ζην κέησπν απηφ απνηειεί ε επηθείκελε νινθιήξσζε ηεο
αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφ
βήκα, ψζηε λα απνθηήζνπλ μαλά πξφζβαζε νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηηο δηεζλείο
αγνξέο θαη λα αληιήζνπλ θεθάιαηα θαη ξεπζηφηεηα.
Σην κεηαμχ φκσο, ρξεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο, ψζηε λα ππάξμεη
πεξηζζφηεξν νμπγφλν ζηελ νηθνλνκία, ε νπνία εμαθνινπζεί λα αζθπθηηά.
Τα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ Πνιηηεία, θπξίσο κε πφξνπο ηεο ΔΤΔπ
θαη ηνπ ΔΣΠΑ, είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε, αιιά πξνθαλψο δελ αξθνχλ.
Μηα θίλεζε πνπ κπνξεί λα έρεη άκεζν απνηέιεζκα είλαη λα πξνρσξήζνπλ νη ηξάπεδεο
ζε κεηψζεηο ησλ επίζεκσλ επηηνθίσλ ηνπο, κε ζηφρν λα επηηχρνπλ ηε κεγαιχηεξε
πξνζθνξά ηξαπεδηθψλ δαλείσλ.
Καη βεβαίσο, ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα πάςνπλ ηα παηρλίδηα κε ηελ ηξαπεδηθή
πίζηε. Οη Δπξσπαίνη εγέηεο ζα πξέπεη επηηέινπο λα πάξνπλ απνθάζεηο θαη λα
μεθαζαξίζνπλ ην ηνπίν. Γηαηί κε ηνπο κέρξη ηψξα πεηξακαηηζκνχο, ηηο δειψζεηο, ηηο
δηαςεχζεηο θαη ηηο ελαιιαθηηθέο «δηαηππψζεηο» ην κφλν πνπ θάλνπλ είλαη λα
θινλίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαζεηψλ θαη λα ππνλνκεχνπλ ηεο πξννπηηθέο
αλάπηπμεο ζηελ επξσδψλε.
Η ηξίηε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάθακςε είλαη ε επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ βειηηψλνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα ζηε
ρψξα.
Καη ζηνλ ηνκέα απηφ, ππάξρνπλ ζεηηθέο εμειίμεηο, φπσο:
-

ε δηαθαηλφκελε επηηάρπλζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ, κεηά απφ κηα καθξά
πεξίνδν αθηλεζίαο
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ε ξχζκηζε γηα ηε ρνξήγεζε πεληαεηνχο άδεηο δηακνλήο ζε ππεθφνπο ηξίησλ
ρσξψλ πνπ πξνβαίλνπλ ζε αγνξά αθηλήησλ χςνπο 250.000 επξψ θαη άλσ.

-

ε
επηθείκελε
επαλέλαξμε
ηεο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ νδηθψλ αμφλσλ

-

ην ελδηαθέξνλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ νκίισλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ
Πεηξαηά σο πχιε εηζφδνπ ζηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο.

θαηαζθεπήο

ησλ

κεγάισλ

Ωζηφζν, ππάξρνπλ αθφκε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη κεηαξξπζκίζεηο θαξθηλνβαηνχλ.
Υπάξρνπλ αθφκε ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα ηα νπνία απαηηνχλ παξεκβάζεηο.
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα, είλαη απηφ ηεο θνξνινγίαο.
Θα πξέπεη επηηέινπο λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα
αληαγσληζηηθφηεηα, επελδχζεηο θαη ζέζεηο εξγαζίαο, φζν δελ ππάξρεη ην θαηάιιειν
θνξνινγηθφ ζχζηεκα.
Οη ζνβαξνί επελδπηέο, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο, αλαδεηνχλ
έλα ζηαζεξφ θαη επλντθφ θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ. Καη δελ ζα έξζνπλ ζε κηα ρψξα ε
νπνία θνξνινγεί ηηο επηρεηξήζεηο δχν θαη ηξεηο θνξέο πςειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε
αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο. Γελ ζα έξζνπλ ζε κηα ρψξα φπνπ ε θνξνινγηθή
λνκνζεζία αξηζκεί δεθάδεο ρηιηάδεο ζειίδεο θαη φπνπ νη δηαηάμεηο θαη νη ξπζκίζεηο
αιιάδνπλ θάζε ηξίκελν.
Δπίζεο: δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηψλνληαη θαηψηαηνη κηζζνί ζην φλνκα ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ν ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο λα «γνλαηίδεη»
εμαηηίαο ηεο θνξνινγίαο θαη ηνπ πςεινχ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο - πνπ ζε πνιινχο
ηνκείο αγγίδεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,
μεπεξλψληαο ην εξγαηηθφ.
Δίλαη αλάγθε λα ππάξμνπλ άκεζα παξεκβάζεηο, ηφζν ζην επίπεδν ηεο έκκεζεο
θνξνινγίαο – κε κείσζε ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ Δηδηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο ζηα
θαχζηκα – φζν θαη ηεο άκεζεο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Η θαζηέξσζε ελφο flat
tax ηεο ηάμεο ηνπ 15%, πνπ έρεη εμαγγειζεί σο πξφζεζε απφ ηνλ ίδην ηνλ
Πξσζππνπξγφ, είλαη έλα βήκα πνπ ζα αλαβαζκίζεη ζεκαληηθά ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη επηηάρπλζε ησλ πξνζπαζεηψλ ζε κηα ζεηξά απφ άιινπο
ηνκείο, φπσο
-

ε νινθιήξσζε ηεο απειεπζέξσζεο αγνξψλ θαη επαγγεικάησλ

-

ε απνζαθήληζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ φζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο γεο

-

ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο επελδχζεσλ

-

ε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο

-

ν πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφο ηεο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία
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θαη ε αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ψζηε λα ιεηηνπξγεί σο αξσγφο θαη
φρη σο δπλάζηεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.

Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο, νθείινπλ λα ζπλδπαζηνχλ κε απνθαζηζηηθέο πνιηηηθέο γηα
ηε ζηήξημε εμσζηξεθψλ θιάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, πνπ κπνξνχλ λα
πξσηαγσληζηήζνπλ ζηελ αλάπηπμε αμηνπνηψληαο ηα ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα ηεο
ρψξαο. Μεηαμχ άιισλ, ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ ΑΠΔ, ζηηο εμαγσγέο
ηξνθίκσλ, ζηνλ ηνπξηζκφ κε ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ, ζην δηακεηαθνκηζηηθφ
εκπφξην θαη ηα logistics, ζηνλ ηνκέα ηεο θιηληθήο έξεπλαο θαη ηεο παξαγσγήο
θαξκάθσλ θ.ά.
Παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ παξακέλνπλ, είλαη αιήζεηα φηη γηα πξψηε θνξά κεηά απφ
ηξία ρξφληα, έρνπλ αξρίζεη λα δεκηνπξγνχληαη ακπδξέο ειπίδεο γηα ηελ έμνδν απφ ηελ
θξίζε.
Τν αλ ζα επαιεζεπζνχλ ζην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν
βαζκφ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ πξναλέθεξα.
Ο ξφινο ησλ εηαίξσλ καο είλαη θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη ζεκαληηθφο. Απηφ πνπ
πεξηκέλνπκε είλαη λα ππάξμνπλ πεξαηηέξσ γελλαίεο θηλήζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ
ειιεληθνχ ρξένπο, κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ην θιίκα ζηαζεξφηεηαο – φρη κφλν ζηελ
Διιάδα αιιά θαη ζπλνιηθά ζηελ επξσδψλε.
Ωζηφζν, ε πξφθιεζε πνπ ιέγεηαη νηθνλνκηθή αλάθακςε, βξίζθεηαη θπξίσο ζηα δηθά
καο ρέξηα. Βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ πνιηηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, πνπ νθείιεη έζησ θαη
ηψξα λα θάλεη ην απαξαίηεην βήκα κπξνζηά. Έλα βήκα καθξηά απφ ην ιατθηζκφ, ηελ
αηνικία, ηελ θνληφθζαικε δηαρείξηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
Βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηεο θνηλσλίαο, πνπ θαιείηαη λα απαηηήζεη ηηο αιιαγέο πνπ έρεη
αλάγθε ν ηφπνο, θιείλνληαο ηα απηηά ηεο ζε φζνπο δελ θάλνπλ ηίπνηε άιιν παξά λα
ηα ρατδεχνπλ.
Ο δξφκνο είλαη αθφκε καθξχο θαη δχζθνινο. Όκσο, αλ ζέινπκε λα νδεγεζνχκε ζηελ
έμνδν απφ ηελ θξίζε, δελ έρνπκε άιιε επηινγή απφ ην λα πξνρσξήζνπκε κπξνζηά».
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