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Του Χρήστου Σταϊκούρα

Στονδημόσιο  πολιτικό  διάλογο  ένα  ερώτημα  που  συχνά  τίθεται  είναι  εάν  το  3ο,  αχρείαστο,
πρόγραμμα,  στο  οποίο  οδήγησαν  τη  χώρα  η  ανευθυνότητα  και  ο  τυχοδιωκτισμός  του  1ου
εξαμήνου του 2015, πέτυχε ή απέτυχε.

Ηκυβέρνηση διατείνεται ότι πέτυχε, ισχυριζόμενη, κυρίως, ότι υπερκαλύπτονται οι δημοσιονομικοί
στόχοι.

Ηπραγματικότητα όμως, για ακόμη μία φορά, διαψεύδει τις επιθυμίες της. Για μια σειρά από
λόγους:
 
1ον. Δεν δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ασφαλή χρηματοδότηση της χώρας από τις
αγορές, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο του προγράμματος.

Εάνυπήρχε  κυβερνητική  σοβαρότητα και  υπευθυνότητα,  εάν  είχε  υλοποιηθεί  ένα  συνεκτικό
πλαίσιο μεταρρυθμίσεων, εάν είχαν αναληφθεί έγκαιρα πιο γενναίες αποφάσεις για τη ρύθμιση του
χρέους, εάν είχαν αρθεί, πλήρως, οι κεφαλαιακοί περιορισμοί και εάν η χώρα είχε ενταχθεί στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, τα επιτόκια δανεισμού θα ήταν ήδη χαμηλότερα και λιγότερο
ευμετάβλητα.

Δυστυχώςσήμερα η Ελλάδα, για μια σειρά από ενδογενείς και εξωγενείς λόγους, με κύρια ευθύνη
της κυβέρνησης, αλλά και μερίδιο ευθύνης των δανειστών, βρίσκεται εκτός αγορών.

2ον. Δεν επιτεύχθηκαν οι αναπτυξιακοί στόχοι του προγράμματος.

Ηοικονομία αναπτύσσεται με αναιμικούς και χαμηλότερους των αρχικών εκτιμήσεων ρυθμούς. 
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Υπενθυμίζεταιότι η σημερινή κυβέρνηση επέστρεψε την οικονομία στην ύφεση το 2015 και το
2016, απέτυχε παταγωδώς στους αναπτυξιακούς στόχους για το 2017, αναθεώρησε "προς τα
κάτω" την εκτίμηση για το 2018 και προβλέπει συρρικνωμένους ρυθμούς μεγέθυνσης μέχρι το
2022.

Μελίγα λόγια, η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση παραλυτικής στασιμότητας.

3ον. Το ιδιωτικό χρέος διογκώθηκε.
Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  οι  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  των  πολιτών  προς  την  Εφορία  και  τα
ασφαλιστικά ταμεία έχουν αυξηθεί κατά 60% από το 2014, απόδειξη εξάντλησης της φοροδοτικής
ικανότητάς τους.

4ον. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.
Ληξιπρόθεσμες  οφειλές  που  ξεπερνούν  ακόμα  τα  3  δισ.  ευρώ,  παρά  την  πρόβλεψη  του
προγράμματος ότι αυτές θα εκκαθαρίζονταν πλήρως μέχρι τις 20 Αυγούστου.

5ον. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων υποεκτελείται.

Οιδαπάνες του, σε αντίθεση με την πρόβλεψη του προγράμματος, παρουσίασαν υστέρηση κατά
1,3 δισ.  ευρώ έναντι  του στόχου τη διετία 2016-2017, και  επιπρόσθετα διαμορφώθηκαν στο
χαμηλότερο ύψος της τελευταίας δεκαετίας.
Ενώ μέχρι σήμερα, το 2018, η σωρευτική απόκλιση έναντι του στόχου ανέρχεται ήδη στα 1,2 δισ.
ευρώ.

Ηκυβέρνηση  στερεί  πολύτιμη  ρευστότητα  από  την  οικονομία,  προκειμένου  να  επιτύχει
υπερπλεονάσματα. 
 
6ον. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας υποχωρεί.
Σύμφωνα με τις διεθνείς εκθέσεις, όπως η πιο πρόσφατη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η
χώρα διαρκώς υποχωρεί την τελευταία τριετία στους παγκόσμιους δείκτες ανταγωνιστικότητας.

7ον. Το τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.
Προκλήσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματική διαχείριση του υψηλού αποθέματος
μη εξυπηρετούμενων δανείων, το πιο απαιτητικό και σύνθετο εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας, την ουσιαστική επιστροφή καταθέσεων, την αποκατάσταση της πρόσβασης στις
αγορές  χρήματος  και  κεφαλαίου,  την  παροχή  πιστώσεων  και  τη  βελτίωση  της  οργανικής
κερδοφορίας  του,  την  ολοκλήρωση  των  σχεδίων  αναδιάρθρωσης,  την  πλήρη  άρση  των
κεφαλαιακών περιορισμών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του.

Όλααυτά επιβεβαιώνουν ότι το πρόγραμμα απέτυχε στους βασικούς του στόχους.

Καισε αυτούς που πέτυχε, το κόστος και οι επιπτώσεις για την οικονομία και την κοινωνία είναι
τεράστια. 



Ευτυχώςόμως  για  τη  χώρα,  μαζί  με  το  πρόγραμμα  κλείνει  και  ένας  κύκλος  αποτυχημένης
διακυβέρνησης,  που  χαρακτηρίστηκε  από  αυταπάτες,  ανευθυνότητα,  τυχοδιωκτισμό,
αναποτελεσματικότητα και ιδεοληψίες.

Καιοι πολίτες, με την απόφασή τους στις προσεχείς εκλογές, θα ανοίξουν έναν νέο κύκλο ευθύνης,
ρεαλισμού, σοβαρότητας και αποτελεσματικότητας.

* Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας είναι Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ., πρώην αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών, Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ
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