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Ο Kupicucos θα πρέπει
να κλείσει την ομπρέλα

Κάτι
που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε καλά είναι όπ η χώρα pas

είναι τμήμα μικρό φυσικά ms παγκόσμια οικονομία και σε μεγάλο

βαθμό επηρεάζεται από αυτή Επιπρόσθετα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε

ακόμα mo έντονα όπ η μεταβολή του πλούτου ms

χώρα είναι απόλυτα ε&ιρτώμενη από ns συναλλαγές ms με το

εξωτερικό Ειδικά ans μέρεχ μα όπου υπάρχει απόλυτη ελευθερία στην κίνηση

αγαθών υπηρεσιών προσώπων και κεφαλαίων Οπου από ένα κινητό τηλέφωνο
μπορεί5να αγοράσεκέναοποιοδήπστεπροίόναπόοποιαδήποτεπεριοχήτου κόσμου
Οπου η εκρηκπκή άνοδα του τουρισμού λειτουργεί και cos ένα μέσο μεταφοράς
πλούτου από μια πλούσια και ανεπτυγμένη περιοχή npos μια φτωχότερη και αναπτυσσόμενη

Oncos η αύ&ιση του πλούτου ms xebpas έγινε ns προηγούμενε5
δεκαετίκ κυρίου με κεφάλαια απότο εΣωτερικό δηλαδή με δανειακά κεφάλαια που

χρηματοδοτούσαντα λειτουργικά ελλείμματα του κράτους έτσι και τώρα η ανάπτυ
ι θα έρθει μέσα από κεφάλαια κυρίακ του ε&οτερικού Κεφάλαια που θα έρθουν

στη χώρα για να χρηματοδοτήσουν ιδιωπκκ επενδύσει κεφάλαια που θα έρθουν
στη χώρα μέσα από αύ&ιση των ε&αγωγών κεφάλαια που θα έρθουν στη χώρα από
τον τουρισμό κεφάλαια που θα έρθουν στη χώρα για να χρηματοδοτήσουν δημό
oiö επενδύσε με m μορφή ΣΔΓΤ

Αρα είναι npoepavés όπ η ροή των κεφαλαίων στη χώρα μα5 εξαρτάται βασικά

από δύο παραμέτρου
ιηπαράμετροκΑπότον βαθμό ετοιμότητα και ευελι&αms xebpasναπροσελκύσει
τα κεφάλαια αυτά και να τα μετατρέψει σε πλούτο για την εθνική μα οικονομία άρα
σε ευημερία για όλοα μα
2η παράμετρος Απότον βαθμό διαθεσιμότητα tous που σχετίζεται βέβαια anôns
συνθήκη που επικρατούν στο εδωτερικό

Συνεπάκ έχει ενδιαφέροννα δούμετα δεδομένα στηνπαγκόσμια οικονομία
Σε πραγμαπκού5 ôpous το παγκόσμιο ΑΕΠ από το 2014 μέχρι το 20ΐ6 αυ&ι

θηκε κατά 5,4 με εκτίμηση aù&ioïis του κατά 3,6 το 2017 Συνολικά δηλαδή την

τετραετία 2014-2017 αύ&ιση κατά 9
Σε πραγματικού5 ôpous το ΑΕΠ ms Ευρωζώνα από το 2014 μέχρι το 20ΐ6

αυ&ιθηκε κατά 4,5 με εκτίμηση aù&ioiïs του κατά 1,7 το 2017 Συνολικά δηλαδή
την τετραετία 2014-2017 αύ&ιση κατά 6,2

Eäo βρέχει λεφτά speis εδώ κρατάμε ομπρέλα
και ο Κυριάκος σύντομα θα την κλείσει

Την ίδια περίοδο η ανάπτυ&ι ms χώρα μα5 θα παραμείνει σταθερή άρα

φτωχοποιηθήκαμε σε σχέση με το ε&οτερικό Η κυβέρνηση αφού κατάφερε να

μειώσει το ΑΕΠ κατά 0,5 m διετία 2015-2016 τώρα παλεύει μήπύκ καταφέρει να

πετύχει στο τέλο του 2017 να έχει πραγματικό ΑΕΠ ίσο με αυτό που ήταν στο τέλθ5
του 2014

Συνοψίζουμε για ns διεθνείς οικονομικές συνθήκε5
Ο παγκόσμιος και ο ευρωπαΜ πλοίπα αυ&τνονται ραγδαία
To κόστος χρήματα είναι χαμηλό σχεδόν με μηδενικά επιτόκια

Τεχνολογικά ο κόσμαπροοδεύει με ταχύτατοα ρυθμού5 πρόοδος που συνεπάγεται

ευημερία για tous πολίτες
Ο τουρισμ05 διεθνώς εκτο&ύεται με αυ&ινόμενου5 μάλιστα ρυθμού5 Οι

προβλέψει του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για την περίοδο 2018-2022

κάνουν λόγο για αύ&ιση αφί&ων πάνω από 25
Με άλλα λόγια έίω βρέχει χρήματα και εμείς εδώ κρατάμε ομπρέλα
Την ομπρέλα του κρατισμού Την ομπρέλα που εμποδίζεια ιδιωτικές επενδύσεις

την ομπρέλα ms γραφειοκρσπα την ομπρέλα ms κρατικής παρέμβασα
παντού την ομπρέλα των capital controls Την ομπρέλα μια κυβέρνησης που δίνει

εμβλημαπκά σήματα npos το εδωτερικό όπ θα κάνει τον βίο αβίωτο orous επενδυώ
βλ Σκουριές Ελληνικό ΟΛΠ κλπ

Ας αναλογιστούμε πού θα ήταν σήμερα η χώρα αν δεν είχε μεσολαβήσει το

καταστροφικό ε&ιμηνο Βαρουφάκη Αυτό που έκλεισε α τράπεζες που επέβαλε
capital control που έδιωΣε από το τραπεζικό σύστημα της χώρας 45 δια ευρώ από
τα οποία uöks 5 δισ έχουν επιστρέψει στη χώρα

Φανταστείτε πού μπορεί να πάει η χώρα αν το πμόνι ms αναλάβει ένας

πρωθυπουργ05 που θα δώσει θεπκά σήματα aus νες αγορές που θα ριζώσει
τον κρατισμό που θα κάνει μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύ&ιση ms ελευθερίας
παντού και την προσέλκυση νέων ιδιωπκών επενδύσεων ΕΕω βρέχει λεφτά εμεΪ5
εδώ κρατάμε ομπρέλα και ο Κυριάκος σύντομα θα πρέπει να την κλείσει

Οικονομολόγος αναπληρωτής γραμματέας Προγράμματος
Νέας Δημοκρατίας πρώην δήμαρχος Μελισσιών
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