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ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΓΡΑΦΑΚΟΥ

Qeaies στην πιο ακριβή
παράσταση

Αν κάτι μάθαμε στα χρόνια των μνημονίων είναι ότι οι δια

πραγματεύσεκ είναι σαν ανοιχτή πληγή Οσο δεν την
κλείνειτόσο μεγαλώνει Το επιχείρημα ins κυβέρνησα όπ δεν

υπογράφουμετα μέτραπου μα5προτείνουν»οδηγείπάντα στο
να υπογράψουμε δυσκολότερα μέτρα αργότερα

Σήμερα η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια για άσκοπε5

καθυστερήσει καθοίκ βασικά οικονομικά μεγέθη είναι αμείλικτα
Το Ασφαλιστικό έχει φτάσει στα όριά του Επιβαρύνεται

κυρία από τη γήρανση του πληθυσμού καθκκ και από τη

μείωση εσόδων τα τελευταία η χρόνια λόγω aù&ionsτα ανεργία

καιτα ε^ιφάτησα ελαστικών μορφώνεργασία Αυτό έχει

οδηγήσει την αναλογία εργαζομένωνπρο5 ouvia&ouxous σε 1,3

npos 1 Το τραπεζικό σύστημα με καταθέσει μόλκ 120 δισ ευρώ
από 250 δισ το 2009 και κόκκινα δάνεια πο δισ ευρώ αδυνατεί

να παράσχει ρευστότητα Το xpéos που η ε&πτηρέτηοή του
τα επόμενα χρόνια μοιάζει με βουνό ιδιαίτερα δε μετάτο 2022

ότανλήγει η περίοδο xâpruos σε σημαντικό μέρο5τωνομολόγων
Η ανταγωνιστικότητα ins oiKOVopias σε σχέση με το

εξωτερικό που έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τηντελευταία 3θετία
και οδηγεί σε ε&ιγωγή συναλλάγμακκ για την κάλυψη με εισα

γωγέβ ακόμα και βασικών αναγκών Ολα αυτά βέβαια σε συνδυασμό

με μια κυ βέρνηση που δεν αντιλαμβάνεται π&κ λειτουργεί
η οικονομία και γι αυτό αδυνατεί να πρά&ι στην α&ολόγηση τα
στοιχειώδη παρόπ έχει Ξαναζήσει αυτή την κατάσταση Τον

Δεκέμβριο του 20Η οι δανειστή ζητούσαν πρόσθετα μέτρα 3,5

δισ ευρώ για να κλείσουν το δημοσιονομικό κενό για τη διετία

2015-16 Η παράταση ms διαπραγμάτευση οδήγησε σε εκροέ5
40 δισ ευρώ από το τραπεζικό σύστημα στα capital controls
στοτρίτο μνημόνιοτων 85 δισ ευρώ και σε μέτρα 9,5 δισ ευρώ

Τώρα Εαναζούμε το έργο Η α&ολόγηση που έπρεπε να

είχε κλείσει την άνοι&ι του 20ΐ6 είναι ακόμα ανοιχτή με την

κυβέρνηση να έχει δεχτεί νέα μέτρα περίπου 3,5 δισ ευρώ από
το 2019 μέσω μείωσα αφορολόγητου και περικοπών κύριων
συντά&ων To kootos αυτό ήδη τοπληρώνει η οικονομία oncos

τα πρόσφατα στοιχεία εμφαπκά μαρτυρούν
Το τελευταίο τρίμηνο του 20ΐ6 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά

04 Η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα κλονίζεται covâ

Το α δίμηνο του 20Τ7 είχαμε εκροέ5 καταθέσεων 2 δισ ευρώ
ενώ τα κόκκινα δάνεια μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου αυ&ίθηκαν
κατά 1,5 δισ ευρώ Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έκλεισε

με έλλειμμα 1,1 δισ ευρώ το 20ΐ6 έναντι πλεονάσμακκ 205 εκατ

ευρώ το 2015 Οι θέσεκ μισθωτή5 εργασία5 μειώθηκαν κατά

30.000 τον Ιανουάριο σημειώνοντα αρνητικό ρεκόρ Ι5εηα
Τα ληξιπρόθεσμα χρέη npos το Δημόσιο τρέχουν με

ρυθμό 1 δισ τον μήνα και ανέρχονται πλέον οε 115 δισ ευρώ
ΛΛεγάλε5ΔΕΚ0 βρίσκονται στα πρόθυρα κατάρρευσα

ΔΕΗ-ΕΛ.ΤΑ ενώ άλλε5 πωλούνται οε συμβολική α8α
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μικρομεσαίε5 επιχειρήσει κλείνουν με καταιγιστικό

ρυθμό το 2016 είχαμε 7500 λιγότερε5
Στη δευτερογενή αγορά το εηπόκιοτου ιοετού5 ελληνικού

ομολόγου είναι μεγαλύτερο από αυτό του Βιετνάμ
Αυτά είναι τα αποτελέσματα από ns καθυστερήσει ms

κυβέρνησα και από τηνανάγκη να εμφανιστεί όη διαπραγματεύεται

σκληρά Οι άνθρωποι είναι αδικαιολόγητοι εφαρμόζουν
το κόπυ πάστε»του Παύλου Πολάκη ανηγράφοντικτοντ/ωρο
διαπραγματευηκό θρίαμβο tous του Ιουλίου του 2015 Η χώρα
λοιπόν χρειάζεται ένα ισχυρό αναπτυ&ακό σοκ που θα προέλθει
μόνο μέσα από τον ιδιωπκό τομέα και από μια δημόσια διοίκηση

που θα στηρίζει την επιχειρημαπκότητα Σοκπου θα προκαλέσουν

οι μειωμένοι φορολογικοί και ασφαλιστικοί συντελεστή
οι μειωμένεβ ônpooiES δαπάνεβ οι αναφεπτικέβ μεταρρυθμίσει
και η δραστική μείωση ms γραφειοκρατία Ολα αυτά σε συνδυασμό

με την απλοποίηση του συστήμακκ αδεκχ5στήσεων
το άνοιγμα των αγορών και την επίσπευση των ιδιωπκοποιήσε
ων θα στείλουν το oacpÉs μήνυμα ότι κάτι αλλάζει

Οικονομολόγου αναπληρωτή γραμματέα Προγράμματος
rns Nias Δημοκρατίας
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