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ΑΝΑΛΥΣΗ Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΙ ΚΟΥΡΑ

Αυταπάτες και πραγματικότητα για τη δημοσιονομική προσαρμογή
Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και
ιστορικά επιβεβαιωμένο ότι η δημοσιονομική

προσαρμογή αποτελεί αναγκαία

συνθήκη για την εξυγίανση των
δημοσίων οικονομικών Το μέγεθοβ
όμω ms προσαρμογή5 και το μείγματα δημοσιονομικήΒ πολιτικήε αποτελούν

καθοριστικού3 παράγοντεε
για τη βιωσιμότητα tous Και αυτό
γιατί συγκριτικό στοιχεία μεταξύ χωρών

δείχνουν ότι πολύ υψηλά πλεονάσματα

είναι ανέφικτα για μακρέε
xpoviKés περιόδου5 ειδικά σε χώρεε
που βίωσαν βαθιά και παρατεταμένη
ύφεση και έχουν υψηλό ποσοστό μα
Kpoxpôvias ανεργία Ενώ η δημοσιονομική

προσαρμογή που στηρίζεται
Kupicos στην αύξηση τα φορο

λογία νοικοκυριών και επιχειρήσεων
δεν οδηγεί σε διατηρήσιμα αποτελέσματα

επιβαρύνονται υπέρμετρα την
πραγματική οικονομία

Ταυτόχρονα όμωε η αναγκαία δη¬

μοσιονομική ισορροπία θα πρέπει να
συνοδεύεται από την υλοποίηση διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων ώστε να
μειώνονται οι επιπτώσειε xns προσαρ
μογή5 και να επιτυγχάνονται σταδιακά
διατηρήσιμοι ρυθμοί οικονομικήε μεγέθυνση

Οι οποίοι με τη σειρά tous
θα βοηθήσουν μέσω μιαε αυτοτροφοδοτούμενα

διαδικασίαε στην επίτευξη

υψηλών αλλά ρεαλιστικών δημοσιονομικών

στόχων xajpis τη λήψη
πρόσθετων μέτρων λιτότηταε

Δυστυχώβ τα δύο τελευταία χρόνια
δεν ακολουθείται αυτή η οικονομική
πολιτική Η κυβέρνηση με τιε πράξει
και παραλείψει ms με την αναποτελεσματικότητα

και την αβελτηρία ms
με xis παλινωδίε5 και τΐ5 ιδεοληψίεβ
ms φόρτωσε τα νοικοκυριά και x\s
επιχειρήσει με 9 δισ ευρώ νέα μέτρα
λιτότηταβ xupicos μέσω τα αύξησα
άμεσων και έμμεσων φόρων διόγκωσε
τΐ5 ληξιπρόθεσμε3 οφειλέ5 του κράτουβ

npos tous ιδιώτεε συμφώνησε σε υψηλά
και για μακρά περίοδο πρωτογενή

πλεονάσματα επέδειξε αλλεργία στην
υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών

Ενδεικτικά σύμφωνα με πρόσφατη
μελέτη του ΟΟΣΑ ο δείκτα υλοποίησα

μεταρρυθμίσεων υποχώρησε
κατά 30 ποσοστιαίε5 μονάδεε την περίοδο

2015-2016 σε σχέση με την περίοδο

2013-2014 Το αποτέλεσμα είναι
το στέγνωμα ms αγοράβ από ρευστότητα

και η επιστροφή ms οικο
νομίαβ στην ύφεση Η μοναδική ευρωπαϊκή

χώρα σε ύφεση τα δύο τελευταία

χρόνια Καθιστώντας τον εφετινό

στόχο για υψηλή ανάπτυξη μη
ρεαλιστικό Παρά ταύτα η κυβέρνηση
μέσα cms αυταπάτεε ms πανηγυρίζει
για το υψηλό πρωτογενέ5 πλεόνασμα
του 2016

Παράβλεπα όμακ ότι αυτό οφείλεται
εκτόε ms διευρυμένα και πράγματι
επωφελού χρήσα των ηλεκτρονικών

συναλλαγών στην εσωτερική στάση
πληρωμών π.χ οι δαπάνε5 για ακαθάριστο

σχηματισμό παγίου κεφαλαίου
που έχουν πολύ υψηλό αναπτυξιακό
πολλαπλασιαστή μειώθηκαν κατά 1,3
δισ ευρώ στην υπερφορολόγηση των
πολιτών 5 δισ ευρώ νέα μέτρα στην
εκτόξευση των κατασχέσεων και των
αναγκαστικών μέτρων είσπραξα και
σε μη-επαναλαμβανόμενα έσοδα π.χ
αυξημένο μέρισμα από την Τράπεζα
ms Ελλάδοε

Και αδιαφορεί για το ότι με την πολιτική

ms διογκώνει μια σειρά από
ωρολογιακέβ βόμβεβ στα θεμέλια

ms ελληνικήβ οικονομία5 ôncûs είναι
οι ληξιπρόθεσμεβ οφειλέ3 των ιδιωτών
σε εφορίε5 και ασφαλιστικά ταμεία
τα κόκκινα δάνεια στο τραπεζικό
σύστημα η βιωσιμότητα φορέων του
Δημοσίου π.χ ΔΕΗ

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη
κυβέρνηση επιτύγχανε πρωτογενή

πλεονάσματα πληρώνονταβ το μεγαλύτερο

κομμάτι των ληξιπρόθεσμων
οφειλών του Δημοσίου διευρύνονταβ
τη φορολογική βάση μειώνονταβ φό
pous σε νοικοκυριά και επιχειρήσει
χορηγώνταβ κοινωνικό μέρισμα με εισοδηματικά

και περιουσιακά κριτήρια
βελτιώνονια έστω και οριακά το διαθέσιμο

εισόδημα των πολιτών οδη
γώνταβ την οικονομία στη σταδιακή
ανάκαμψη Με στόχο την υψηλή και
διατηρήσιμη ανάπτυξη που με τη
σειρά ms θα οδηγούσε στην επίτευξη
για μικρή περίοδο υψηλών δημοσιονομικών

στόχων
Δύστυχα όμωε σύμφωνα με xis

ouYKpmKés εκθέσει ms Eupconaïiais
Envuporais η ελληνική οικονομία εξαι
x\as xns ακολουθούμενα πολιτικήε
τα κυβέρνησα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα έχει
απολέσει 27 δισ ευρώ δυνητικού πλούτου

μέχρι το 2018 καθιστώντα5 αναγκαία

τη λήψη πρόσθετων μέτρων από

το 2015 ακόμη και για μετά το 2018
Συνεπώ5 η πραγματικότητα δεν

προσφέρεται για όψιμοα πανηγυρι
cnioùs αλλά για ooßapoüs προβλημα
τισμούε

Η χώρα πρέπει να υλοποιήσει διαρ
θρωτικέε αλλαγέβ και αποκρατικοποιήσει

και να συνεχίσει τη δημοσιονομική
ισορροπία που ξεκίνησε το 2013

με ένα άλλο μείγμα πολιτική5 και με
ρεαλιστικούΒ στόχοα

Η χώρα χρειάζεται παραγωγή παραγωγή

παραγωγή ανταγωνιστικών
και διεθνώβ εμπορεύσιμων αγαθών
και υπηρεσιών καθώε και συνεχή βελτίωση

ms παραγωγικότητα3 όλων των
συντελεστών παραγωγή5 παραδοσιακών

και νέων
Η σημερινή κυβέρνηση αυτά δεν

μπορεί να τα επιτύχει

0 κ Χρήστος Σταϊκούρας είναι τομεάρχης Οικονομικών

Ν.Δ βουλευτής Φθιώτιδας
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