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Πρέπει να ληφθούν
κρίσιµες αποφάσεις
Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ της οικονοµικής πολιτικής κατά τους λίγους µήνες µετά τις εκλογές θα καθορίσει αν οι συνθήκες στασιµότητας θα παγιωθούν ή θα ανατραπούν. Τα
χαρακτηριστικά που διαµορφώνουν τις µεσοπρόθεσµες τάσεις προβληµατίζουν έντονα. Χαµηλές παραγωγικές επενδύσεις και
συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό, ανεργία και δυσµενές δηµογραφικό, ασθενής
παραγωγικότητα. Η οικονοµική πολιτική
οφείλει να αποτελέσει µια ισχυρή αντίθετη δύναµη. Κρίσιµες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν σε σειρά προβληµάτων,
από την ενδυνάµωση των τραπεζών στην
αναδιάρθρωση του τοµέα ενέργειας και
από την υποστήριξη των αδύναµων νοικοκυριών στον εκσυγχρονισµό του ασφαλιστικού συστήµατος. Κεντρικής σηµασίας, όµως, θα είναι η ενίσχυση της εργασίας και της επιχειρηµατικότητας µέσα από
την αναµόρφωση της φορολογίας. Περιθώριο για µείωση των εσόδων, συνολικά,
δεν υπάρχει, άρα οι επιλογές που θα γίνουν
θα πρέπει να υποστηρίζουν την ανάπτυξη.
Αν και καταγράφεται πλέον σαφής µεταστροφή του επενδυτικού κλίµατος, ούτε η συνέχιση ούτε η τελική αποτελεσµατικότητά της µπορεί να θεωρούνται δεδοµένες. Η εισροή κεφαλαίων θα πρέπει να
συνδυαστεί µε κινητοποίηση εγχώριων,
ενώ η συνέπεια της οικονοµικής πολι-

τικής θα προσελκύει επενδυτές µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Είναι, άρα, απόλυτης
κρισιµότητας, την ίδια ώρα που οι διεθνείς
αγορές αντιµετωπίζουν την Ελλάδα ευνοϊκά, οι µεταρρυθµίσεις όχι µόνο να ενισχύσουν αυτή την τάση, αλλά να υποστηρίξουν
την κατεύθυνση των κεφαλαίων εκεί που
θα έχουν τη µεγαλύτερη σηµασία.
Αλλωστε, ισχυρή εισροή κεφαλαίων
υπήρξε και κατά τη δεκαετία πριν από την
κρίση. Οµως, αυτά δεν κατευθύνθηκαν
κατά κύριο λόγο σε δραστηριότητες που
θα ενίσχυαν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα
και τη στροφή του παραγωγικού υποδείγµατος, µε αποτέλεσµα ενίσχυση των παθογενειών και επίπλαστη ευηµερία. Η εισροή κεφαλαίου που ελπίζεται πως θα έρθει τους επόµενους µήνες δεν θα πρέπει να
έχει την ίδια τύχη, αλλά
να λειτουργήσει συµπληρωµατικά και
ενισχυτικά µε µια
πολιτική αναπτυξιακών µεταρρυθµίσεων.

 Νίκος Βέττας
Γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ,
καθηγητής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κωδικός «ρευστότητα»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ µέρα, όλοι
συµφωνούν στο γενικό πλαίσιο αλλαγών -µείωση πρωτογενών πλεονασµάτων, πραγµατική υλοποίηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, µείωση φορολογίας, αποτελεσµατικότερη δηµόσια διοίκηση- που τόσο έχει ανάγκη η εθνική
οικονοµία και θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την εξάλειψη των χρόνιων
ανισορροπιών.
Ωστόσο, οι όποιες δοµικές αλλαγές, αν
και βραχυπρόθεσµα θα βοηθήσουν στη
δηµιουργία θετικού momentum, ωστόσο πραγµατικό, µόνιµο και βιώσιµο αντίκτυπο θα έχουν σε µεσο-µακροπρόθεσµο διάστηµα.
Στην επόµενη µέρα άµεσο µετρήσιµο αποτέλεσµα στην πραγµατική οικονοµία θα έχει µόνο η αύξηση της διαθέσιµης ρευστότητας που µόνο οι αγορές µπορούν να προσφέρουν.
Στην πρόσφατη
ιστορία, το 2014,
η Ελλάδα µέσα σε
9 µήνες «σήκωσε»
από τις αγορές ποσό που ξεπέρασε το

20% του ΑΕΠ της, αποτελώντας τον καταλύτη για την επιστροφή σε υψηλούς
ρυθµούς ανάπτυξης, αντισταθµίζοντας
τη µείωση της τραπεζικής χρηµατοδότησης και αποκτώντας πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια.
Σε διεθνή κεφάλαια µε ευνοϊκότερους
όρους που οδήγησαν στην ανάκτηση της
εµπιστοσύνης, στην εξοµάλυνση της πιστωτικής επέκτασης και της ρευστότητας στο σύνολο της ελληνικής οικονοµίας. Τα ανωτέρω αποκτούν µεγαλύτερη
αξία και αποτελούν αγώνα ταχύτητας µε
τον χρόνο εάν συνυπολογίσουµε ότι η
παγκόσµια οικονοµία, µετά τον µακροβιότερο παρατεταµένο κύκλο ανάπτυξης, έχει ήδη αρχίσει να δείχνει σηµάδια κόπωσης, που θα δυσκολέψουν την
πρόσβαση στις αγορές, και θα υλοποιηθεί µε δυσµενέστερους όρους.
Στην επόµενη µέρα, πρωταρχικός
στόχος αποτελεί η άµεση, σταθερή και
αδιάκοπη χρηµατοδότηση της ελληνικής
οικονοµίας, η πραγµατική αύξηση της
ρευστότητας που µόνο οι αγορές µπορούν πραγµατικά να προσφέρουν, µέχρι να υλοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις
που όλοι συµφωνούµε ότι χρειάζονται.

 Παναγιώτης Σχίζας
Ερευνητής του Πανεπιστηµίου της Ζυρίχης,

έχει αναδειχθεί στους top 10% ερευνητές όλων των εποχών
στον κλάδο των Οικονοµικών

ΜΕΤΑ τις εκλογές, η νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη µε βάση τις δηµοσκοπήσεις, θα
πρέπει να κινηθεί σε δύο παράλληλα αλλά συνδεόµενα επίπεδα. Πρώτα-πρώτα, να σβήσει άµεσα
τις 14+1 εστίες φωτιάς που εξακολουθούν να καίνε και να απειλούν την πορεία της οικονοµίας. Αυτές δεν είναι άλλες από τις 14 µεταρρυθµίσεις που
δεν υλοποίησε η απερχόµενη κυβέρνηση µέχρι και
το τέλος Ιουνίου, όπως για παράδειγµα η µείωση
των οφειλών του ∆ηµοσίου προς ιδιώτες, οι ιδιω-

 Παναγιώτης Λιαργκόβας
Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου και πρώην
συντονιστής του Γραφείου
Προϋπολογισµού του Κράτους
στη Βουλή των Ελλήνων

Το στοίχηµα
της επόµενης
ηµέρας για
την οικονοµία
Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ
d.christoulias@realnews.gr

∆

εν υπάρχουν περιθώρια χρόνου για
λάθη και καθυστερήσεις στις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει και
οφείλει να κάνει η νέα κυβέρνηση µε στόχο
τη δυναµική και βιώσιµη αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, επισηµαίνουν µε άρθρα τους στη Realnews πέντε οικονοµολόγοι καθηγητές πανεπιστηµίου
(Γεώργιος Αγαπητός, Παναγιώτης Λιαργκόβας, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Βέττας
και Παναγιώτης Σχίζας) και τέσσερις επικεφαλής φορέων της αγοράς και των επιχειρήσεων (Κωνσταντίνος Κόλλιας, Βασίλης Κορ-

κίδης, Κωνσταντίνος Μίχαλος και Γιώργος
Καββαθάς). Και οι εννέα συµφωνούν ότι η
χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και
εφαρµογή γενναίων µεταρρυθµίσεων -όχι
µέτρων λιτότητας- και αναπτυξιακών πολιτικών που θα µετατρέψουν την Ελλάδα σε
επενδυτικό προορισµό. Χρειάζεται, όπως τονίζουν, άµεση µείωση της φορολογίας στις
επιχειρήσεις και µείωση του ΕΝΦΙΑ για τα
νοικοκυριά, αλλά και περιορισµός των ασφαλιστικών εισφορών. Ζητούν άµεσες κινήσεις
εκσυγχρονισµού του ελληνικού ∆ηµοσίου, ταχεία απονοµή της δικαιοσύνης, καλύτερη παιδεία και σύνδεση των πανεπιστηµίων µε
την αγορά εργασίας και
την παραγωγή.

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ σχέσεις της Ελλάδας µε τους Ευρωπαίους
εταίρους περνούν µέσα από την πολιτική ποιότητά τους. Οταν οι
πολιτικές σχέσεις έχουν δυσκολίες, τα νούµερα και η αριθµολαγνεία παίρνουν διαστάσεις και πολύ δύσκολα µπορούµε να διατυπώσουµε προβλέψεις. ∆εν είµαστε, όµως, στη φάση αυτή. Η Ελλάδα, παρόλη την παροχολογική
εξάντληση των ορίων του δηµοσιονοµικού χώρου, σε καµία περίπτωση δεν έχει δηµιουργήσει κλίµα ρήξης µε τους εταίρους και περιµέ-

 Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών
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Μεταρρυθµίσεις
και κίνητρα
για την ανάπτυξη
τικοποιήσεις, η ακοµµάτιστη στελέχωση του ∆ηµοσίου και
το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσµατος, το οποίο, όπως
επιβεβαιώνει και η έκθεση της Νοµισµατικής Πολιτικής της
Τράπεζας της Ελλάδος, σηµειώνει απόκλιση από στόχο κατά 0,6% του ΑΕΠ. Στο Eurogroup της 8ης Ιουλίου θα γίνουν
συστάσεις πάνω σε αυτά τα ζητήµατα και προφανώς θα δοθεί µια χρονική πίστωση στη νέα κυβέρνηση να προχωρήσει σε τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων. Εκεί, όµως, που
δεν θα υπάρξει χρονική πίστωση είναι η αντιµετώπιση του προβλήµατος της ∆ΕΗ. Η µεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπί-

ας. Μέσα σε πέντε χρόνια µείωσε δραµατικά την κεφαλαιοποίησή της και µετέτρεψε τα κέρδη σε ζηµιές. Το δεύτερο
επίπεδο λειτουργίας της νέας κυβέρνησης είναι πιο µεσοµακροχρόνιο και θα βασίζεται στην οικονοµική φιλοσοφία
του οικονοµικού της προγράµµατος. Βασικός στόχος πλέον
είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης. Και για να γίνει αυτό απαιτούνται µεταρρυθµίσεις και κίνητρα. Η µείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών κρατήσεων, η αλλαγή των στόχων των πρωτογενών πλεονασµάτων, η ενίσχυση των ιδιωτικοποιήσεων και των Σ∆ΙΤ, η βελτίωση της λειτουργίας του
κράτους, η αποφασιστική και συστηµική λύση στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων που θα λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τις προσπάθειες των ίδιων των τραπεζών, η σύνδεση των πανεπιστηµίων µε την παραγωγή και
η εξάλειψη των στρεβλώσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν γι’ αυτούς που επενδύουν, εργάζονται, δηµιουργούν
και αριστεύουν είναι τα ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν ώστε οι ρυθµοί ανάπτυξης να ξεπεράσουν τα επόµενα χρόνια το 3%.

∆ιακεκριµένοι καθηγητές και επικεφαλής παραγωγικών
φορέων της αγοράς ζητούν από την επόµενη κυβέρνηση άµεσες
ενέργειες µε στόχο την αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης και όλοι
συµφωνούν ότι απαιτείται πολιτική σταθερότητα
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OIKONOMIA
Ποτέ δεν είναι αργά
ΤΟ 2020 θα είναι ένα σηµαντικό ορόσηµο για την ελληνική
κοινωνία - οικονοµία. Η 10ετής πολιτική της µνηµονιακής λιτότητας µας έχει αποκαλύψει πολλές αδυναµίες του ελληνικού και
ευρωπαϊκού πολιτικού συστήµατος. Η δανειακή σύµβαση του
2010 και η µετατροπή του ιδιωτικού δηµόσιου χρέους σε διακρατικό, σε συνδυασµό µε το µνηµόνιο του 2015 (δέσµευση
δηµόσιας περιουσίας για 99 χρόνια), παρά το αποτέλεσµα του
δηµοψηφίσµατος, ήταν καταστροφικές για την ελληνική οικονοµία. Αυτά έχουν γίνει πλέον κατανοητά από τους πολιτικούς
µας, αλλά είναι απαραίτητο να εκλογικευθεί και η Ε.Ε., η οποία
παραδέχεται την εσφαλµένη αυτή µνηµονιακή πολιτική της.
Η αποτυχία των µνηµονίων επαληθεύεται από την αρνητική
πορεία των οικονοµικών δεικτών 2010-2018 (µείωση ΑΕΠ, φορολογικών εσόδων) και τη φτωχοποίηση των Ελλήνων. Ηταν
εντελώς παράλογη η επιβολή της πολιτικής µείωσης των µισθών-συντάξεων, αύξησης των φόρων και πρωτογενών πλεονασµάτων. Η ύφεση αντιµετωπίζεται µόνο µε επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική (µείωση φόρων, ελλειµµατικός Προϋπολογισµός ή τουλάχιστον ισοσκελισµένος και αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων).
Η αναγκαία πλέον πολιτική ανάκαµψης πρέπει να απεικονίζεται
στον καταρτιζόµενο Προϋπολογισµό του 2020 µε επικέντρωση:
Στο χαµηλό πρωτογενές πλεόνασµα (όχι άνω του 1,5%), µε
δεδοµένο το «µαξιλάρι» άνω των 25 δισ. ευρώ.
Στη µείωση του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήµατος των επιχειρήσεων.
Σε αποτελεσµατικά κίνητρα µείωσης της φοροδιαφυγής-παραοικονοµίας, µε κυριότερο την έκπτωση των αποδείξεων αγορών από το φορολογητέο εισόδηµα.
Στη µείωση των δαπανών διακυβέρνησης (µικρό υπουργικό
συµβούλιο, περιορισµός του αριθµού των µετακλητών υπαλλήλων και του προϋπολογισµού της Βουλής).
Στην ουσιαστική βελτίωση των προσφερόµενων δηµόσιων
αγαθών (υγεία, πρόνοια, παιδεία και ιδίως ασφάλεια).
Παράλληλα, είναι απαραίτητο: 1) Να αξιοποιήσουµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας µας κυρίως σε τρεις τοµείς:
τουρισµό, ναυτιλία, πρωτογενή παραγωγή. 2) Να δοθούν κίνητρα για επαναπατρισµό των κεφαλαίων και των νέων επιστηµόνων από το εξωτερικό. 3) Να χρησιµοποιήσουµε τις νέες τεχνολογίες-καινοτοµίες για την ενίσχυση του πρωτογενούς και
δευτερογενούς τοµέα της οικονοµίας.
Οι πολιτικές αυτές είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσουν την ενεργό ζήτηση, την ανταγωνιστικότητα, τις εξαγωγές, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και κυρίως την απασχόληση. Η οικονοµική ανάκαµψη θα ενισχύσει τη θέση της χώρας στον τοµέα
των εθνικών θεµάτων (κυρίως προστασία και έλεγχο των συνόρων µας) και στις αποτελεσµατικές παρεµβάσεις της στην
Ε.Ε., η οποία, δυστυχώς, δίνει έµφαση στη «διεύρυνση» και
όχι στην «εµβάθυνσή» της.
Επιπλέον, η οικονοµική ανάπτυξη θα εξασφαλίσει ένα καλύτερο κοινωνικό κράτος, το οποίο θα προστατεύει τους πραγµατικά αδυνάτους (Ελληνες ή νόµιµους µετανάστες) και θα επιβραβεύει τους παραγωγικούς εργαζοµένους.
Ας ευχηθούµε να επικρατήσουν η «λογική» και η συνέπεια
από τους πολιτικούς, χωρίς «αυταπάτες».

 Γεώργιος Αγαπητός
Καθηγητής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
πρώην υπηρεσιακός
υπουργός Οικονοµικών

Η «σύνθετη» επόµενη ηµέρα
νουµε να αντιληφθούµε τις διαθέσεις τους µέσα στον Ιούλιο.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, µπορούµε να προβλέψουµε µία κανονική εκτέλεση του Προϋπολογισµού του 2019.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον θα έχει ο σχεδιασµός που θα διατυπωθεί στον Προϋπολογισµό του 2020 που θα κατατεθεί
τον Οκτώβριο.
Συνολικά η οικονοµική πολιτική θα πρέπει να αντιµετωπίσει µια σειρά από προκλήσεις. Θα πρέπει κατ’ αρχάς να
αντιληφθούµε την πραγµατική δηµοσιονοµική θέση της Ελλάδας, όπως αυτή εντέλει θα διαµορφωθεί. Εδώ φοβόµαστε κάποιες εκπλήξεις. Επίσης, θα πρέπει να γίνει σαφές
το πακέτο των διαρθρωτικών µεταβολών που θα προω-

θηθούν στα επόµενα χρόνια, µε ειδικότερη αναφορά στην
προώθηση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Στους κινδύνους συµπεριλαµβάνονται η χαµηλότερη του αναµενόµενου ανάπτυξη του 2019, η εξέλιξη του διεθνούς κλίµατος
και η επίλυση των προβληµάτων του ελληνικού τραπεζικού
τοµέα. Τα δύο από τα τρία θέµατα µπορεί να αποκτήσουν
θετικό πρόσηµο, εφόσον ασκηθούν ενεργητικές πολιτικές.
Ολα αυτά, όµως, προϋποθέτουν κάτι πολύ απλό: πολιτική
σταθερότητα. Η πολιτική περιπέτεια (µε οποιαδήποτε µορφή) θα αποδυναµώσει τον ευνοϊκό συντονισµό που έχει
αποκτηθεί στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία και θα δηµιουργήσει ανασχετικές οικονοµικές δυνάµεις.
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Απαιτείται
απόλυτη
πολιτική
σταθερότητα
 Κωνσταντίνος Κόλλιας
Πρόεδρος του Οικονοµικού
Επιµελητηρίου της Ελλάδας
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ηµέρα της 7ης Ιουλίου θα βρει την ελληνική οικονοµία µε σηµαντικά στοιχήµατα, τα οποία και
καλείται να κερδίσει. Πρόκειται για στοιχήµατα που είναι
είτε συγκοινωνούντα δοχεία είτε αλληλοσυγκρουόµενα.
Πρώτον, στοίχηµα αξιοπιστίας: Η Ελληνική ∆ηµοκρατία πρέπει να δείξει
ότι επανέρχεται στη συνετή δηµοσιονοµική διαχείριση, στο πλαίσιο των
στόχων που έχουν τεθεί, µετά τον µερικό εκτροχιασµό που προκάλεσαν τα
µέτρα, τα οποία ψηφίστηκαν το τελευταίο -προεκλογικό- δίµηνο.
∆εύτερον, στοίχηµα ελάφρυνσης των
πολιτών: Αυτό πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε
και να µη χαθεί το πρώτο στοίχηµα, αλλά και
να δοθεί ανάσα στη µεσαία τάξη, που έχει πιεστεί ιδιαίτερα.

Τρίτον, στοίχηµα ελάφρυνσης των επιχειρήσεων: Θα συµβάλει τόσο στην
προσέλκυση επενδύσεων όσο και στη
δηµιουργία του χώρου εκείνου, ώστε
οι ελληνικές εταιρείες να µπορέσουν να
προχωρήσουν σε προσλήψεις και σε
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και
αν κερδηθεί αυτό το στοίχηµα, τότε θα
µπουν και οι προϋποθέσεις ή σίγουρα
θα ενισχυθούν τα θετικά αποτελέσµατα των δύο παραπάνω στοιχηµάτων.
Σε κάθε περίπτωση, για να συζητάµε για όλα αυτά, απαιτείται η απόλυτη πολιτική σταθερότητα, η οποία θα
επέλθει µέσω µιας κυβέρνησης µε σταθερή πλειοψηφία, ώστε να µην υπάρχουν πολιτικές αναταράξεις στην προσπάθεια της χώρας να επιστρέψει µόνιµα και βιώσιµα στις αγορές, οδηγούµενη ταυτόχρονα σε ισχυρούς ρυθµούς
ανάπτυξης.

Η ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ, η έλλειψη ρευστότητας και πρόσβασης σε χρηµατοδότηση, το υψηλό γραφειοκρατικό και διοικητικό κόστος και η υπερχρέωση των επιχειρήσεων αποτελούν τα κύρια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κυρίως οι µικρές και
πολύ µικρές επιχειρήσεις. Συνθέτουν, µάλιστα, ένα περιβάλλον αποτρεπτικό για την
προσέλκυση επενδύσεων, ξένων ή εγχώριων. Στο πλαίσιο ενός παραγωγικού προσανατολισµού, εκτός από τη µείωση των
φορολογικών συντελεστών και του ΦΠΑ,
θα πρέπει να καθιερωθεί ένας ακατάσχετος λογαριασµός για κάθε επιχείρηση, ο
οποίος θα σχετίζεται αποκλειστικά µε τη
χρήση τερµατικού µηχανήµατος POS
και ηλεκτρονικών συναλλαγών. Θα πρέπει να θεσµοθετηθεί αφορολόγητο όριο
και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι αντιµετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Επίσης, θα πρέπει να γίνει σταδιακή µείωση και κατάργηση του
τέλους επιτηδεύµατος, ενώ θα πρέπει να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών για όσους δεν
είναι υπόχρεοι στην υποβολή ΦΠΑ. Ακόµη, θα πρέπει να επανέλθει µε νοµοθετική
ρύθµιση ο καθορισµός του κατώτατου µισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας στην αποκλειστική αρµοδιότητα των κοινωνικών εταίρων. Να δια Γιώργος Καββαθάς
µορφωθούν νέες µορφές τραπεζών ειΠρόεδρος της Γενικής
δικού σκοπού και να θεσπιστεί πλαίΣυνοµοσπονδίας
σιο για τη διευκόλυνση συνεργατικών
Επαγγελµατιών
σχηµατισµών. Ο στόχος της δηµοσιοΒιοτεχνών και
νοµικής εξυγίανσης και σταθερότητας
Εµπόρων Ελλάδας
της ελληνικής οικονοµίας και η έξοδος
από τα µνηµόνια έχουν επιτευχθεί
πληρώνοντας ένα πολύ βαρύ τίµηµα. Ηρθε η ώρα η
ελληνική οικονοµία να γίνει ανταγωνιστική!

Να γίνει
ανταγωνιστική
η οικονοµία

Να αρθούν όλα τα εµπόδια
για τις επενδύσεις
ΜΕΤΑ από 10 χρόνια πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης, οι Ελληνες επιθυµούν υπεύθυνες, προσεκτικά σχεδιασµένες κινήσεις
και πολιτικές που στηρίζουν την προσπάθεια οικονοµικής ανάκαµψης. Η ελληνική οικονοµία πρέπει να γυρίσει σελίδα και να
εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. Ανάπτυξη που δεν θα αποτυπώνεται µόνο στους µακροοικονοµικούς δείκτες, αλλά πρωτίστως
στη δηµιουργία βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, αλλά και στην
αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων και αντίστοιχα των µισθών
και εισοδηµάτων. Αυτές οι θέσεις εργασίας, µε αξιοπρεπείς αµοιβές, θα έρθουν µόνο µέσα από τον ιδιωτικό τοµέα. Τόσο
οι επιχειρηµατίες όσο και οι εργαζόµενοι έχουν
ανάγκη από πολιτική σταθερότητα και επιστροφή στην κανονικότητα, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις και αναδροµικές ανατροπές. Οι Ελληνες δεν πρέπει να βρίσκονται πλέον στη λίστα µε τους πολίτες που πληρώνουν τους
περισσότερους φόρους στην Ευρώπη και
η ελληνική οικονοµία πρέπει να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις της ανταγωνιστικότητας. ∆εν υπάρχει η πολυ-

Πολιτική
συµφωνία
για εθνικό
σχέδιο
ανάπτυξης
Η ΕΛΛΑ∆Α κατάφερε τα τελευταία χρόνια να αποκτήσει δηµοσιονοµική ισορροπία που επιζητούσαν οι θεσµοί, στηριζόµενη όµως σε ένα µείγµα δηµοσιονοµικής πολιτικής που δεν της επέτρεψε να πετύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Η κυβέρνηση που
θα αναδειχθεί από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου θα έχει µπροστά της ένα δύσκολο έργο.
Θα κληθεί να διασφαλίσει αυτή τη σταθερότητα, αλλά ταυτόχρονα να δηµιουργήσει
προϋποθέσεις για ανάπτυξη και ευηµερία.
Τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα να διαµορφωθεί -και κυρίως να εφαρµοστεί- µια εθνική
στρατηγική για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονοµίας. Μια στρατηγική µε στόχο την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων, αλλά και την ενδυνάµωση της εγχώριας
επιχειρηµατικότητας. Για
να παραχθεί εθνικός
πλούτος και να δηµιουργηθούν νέ-
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τέλεια να χαθεί άλλος πολύτιµος χρόνος. Προς αυτή την
κατεύθυνση, πρέπει να δοθούν άµεσα λύσεις στη µείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, της γραφειοκρατίας, του παρεµπορίου, της φοροδιαφυγής και
της εισφοροδιαφυγής. Να αρθούν όλα τα εµπόδια που
αποτρέπουν την υλοποίηση επενδύσεων. Να εκσυγχρονιστεί ο δηµόσιος τοµέας και να αποδίδεται γρήγορα
η δικαιοσύνη. Να δοθούν κίνητρα προκειµένου οι
νέοι να ασχοληθούν µε την επιχειρηµατικότητα,
επενδύοντας σε δυναµικούς κλάδους της οικονοµίας. Να αποκατασταθεί η ρευστότητα των
επιχειρήσεων και να δοθεί µια δεύτερη ευκαιρία σε όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που αποδεδειγµένα επλήγησαν από την ύφεση.
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ες θέσεις εργασίας. Για την αγορά, οι προτεραιότητες είναι συγκεκριµένες:
f Ζητούµε γενναίες µεταρρυθµίσεις στη φορολογία, στην κοινωνική ασφάλιση και στη
δηµόσια διοίκηση.
f Ζητούµε µέτρα για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
f Ζητούµε νέα εθνική πολιτική για τη µεταποίηση και για την ενίσχυση της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας.
f Ζητούµε αναβάθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και στενότερη διασύνδεση µε την
αγορά, για την ενθάρρυνση της καινοτοµίας.
f Ζητούµε αποκατάσταση της ρευστότητας
στην αγορά, µε την εξυγίανση του τραπεζικού συστήµατος.
f Ζητούµε, επιτέλους, γρήγορη απονοµή δικαιοσύνης, που αποτελεί µείζον πρόβληµα για την
προσέλκυση και την υλοποίηση επενδύσεων.
Και για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί χρειάζεται συναίνεση, συνεννόηση και συνεργασία µεταξύ όλων των πολιτικών δυνάµεων της χώρας.
Γιατί συστατικό αυτής της επιτυχίας δεν είναι µόνο η κυβερνητική δράση, αλλά και η
στάση της αντιπολίτευσης.
Χρειαζόµαστε ένα κοινά αποδεκτό εθνικό σχέδιο ανάπτυξης που θα αξιοποιήσει τις
επενδυτικές δυνατότητες της χώρας και που
θα το στηρίξουν και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Σε αυτήν την προσπάθεια κανείς
δεν περισσεύει.

