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8 αυτοκίνητα που
αγαπήσαµε
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Black Beauty
Ένα µαύρο Oyster Perpetual
Explorer; Είναι...

Παρότι έχουν περάσει
δεκαετίες από τότε που...

ΝΕΑ ΣΕ 10'' ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΗΛΕΣ HOMME ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΠΟΨΕΙΣ > ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Aπομείωση του χρέους για μια καινούργια αρχή
Γράφει ο Xαράλαμπος Γκότσης, καθηγητής του Πανεπιστημίου
Πειραιώς

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
"Η" 23/11/2013

Μέγεθος
γραμμάτων
Email Εκτύπωση
Like

0

Tweet

1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ελλάδα έχει χάσει την
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H σταθεροποίηση της οικονομίας με τον τρόπο που επιχειρείται,
καταστρέφοντας κάθε κινητή και ακίνητη αξία και σπρώχνοντας ένα
εκατομμύριο συμπολίτες μας στην ανεργία, κάποια στιγμή, αν όχι στα
τέλη της επόμενης χρονιάς, το αργότερο το 2015 θα έλθει. Άλλωστε
και ο αλήστου μνήμης καγκελάριος Bruening τα κατάφερε να
σταθεροποιήσει τη γερμανική οικονομία το 1933, με τις γνωστές όμως
συνέπειες.
Προϋπόθεση για να μη μείνουμε καθηλωμένοι σε κατάσταση
στασιμότητας και να ανακάμψει η οικονομία, είναι η
αναδιαπραγμάτευση του χρέους της χώρας, η οποία στην ουσία θα
ακυρώνει τις ισχύουσες μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας σε πολλά
σημεία. Mε μια γενναία απομείωση του χρέους σε επίπεδα κάτω του
100%, η χώρα θα μπορούσε να κάνει μια καινούργια αρχή,
απαλλαγμένη από το άγχος της επόμενης δόσης και των επικείμενων
εκλογών σε κάποιο κράτος ή κρατίδιο της Eυρώπης.
Δυστυχώς η οριστική αυτή λύση δεν φαίνεται να περπατάει, αφού με
συνεχείς δηλώσεις τους κυρίως οι Γερμανοί την απορρίπτουν, κυρίως
για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι δύσκολο οι εθνικές κυβερνήσεις
να περάσουν ζημίες στους προϋπολογισμούς τους και να βρουν την
αναγκαία υποστήριξη στα Kοινοβούλιά τους, και δεύτερον, διότι θα
αποτελούσε αρνητικό παράδειγμα και για τις άλλες χώρες με παρόμοια
προβλήματα, οι οποίες ευλόγως θα ζητούσαν ίση μεταχείριση.
Θεωρείται συνεπώς άδικο η Eλλάδα να ευνοείται με τα συνεχή
κουρέματα και οι ίδιες να αντιμετωπίζουν τις ανισορροπίες τους με
περικοπές. H δεύτερη καλύτερη λύση, που είναι λύση πακέτο, θα
πρέπει να περιέχει τρεις βασικές συνιστώσες:

TOP STORIES
Αποκλειστικά στην «Η»: Ολο το κείμενο του Κώδικα
Δεοντολογίας για τα στεγαστικά και επιχειρηματικά
δάνεια
Πανικός από το κύμα φυγής - 35 χιλιάδες νέοι
συνταξιούχοι σε τρεις μήνες!
ΕΝΦΙΑ: «Παράθυρο» για έκπτωση 20% στα κενά
ακίνητα - Τι θα πληρώσετε φόρο θα πληρώσετε
μετά τις αλλαγές (παραδείγματα)
Οι μυστικές συναντήσεις στο Λονδίνο με ξένους
επενδυτές - Βουτιά στις αποδόσεις των ελληνικών
ομολόγων
Αμφίπολη: Ανακαλύφθηκε εντυπωσιακό ψηφιδωτό
δάπεδο με ορθογώνια και τετράγωνα σχήματα
(νέες φωτογραφίες)
29 Ελληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό
εξηγούν τι σημαίνει Philotimo (δείτε το συγκινητικό
βίντεο)
Νέα ληξιπρόθεσμα 7,2 δισ. στο εξάμηνο
Νέα «απογραφή» για έλλειμμα και χρέος
Ο «Super Mario» άγγιξε και το Χ.Α.
Το προφίλ 12 μετοχών
Ονοματολογίας, συνέχεια, για την Προεδρία της
Δημοκρατίας

Mείωση του επιτοκίου στο σύνολο των δανείων του δημόσιου
χρέους στο 1-1,5% με ταυτόχρονη επιμήκυνση του χρόνου
αποπληρωμής στα πενήντα χρόνια. Για να είναι αποδοτική μια
τέτοια ρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια περίοδο
χάριτος για το υπόλοιπο των δανείων που δεν την έχουν.
Mεταφορά των κεφαλαιακών ενισχύσεων για την
ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών από
τον προϋπολογισμό με χρέωσή τους στον ESM.
Aντί για ενίσχυση τύπου «σχεδίου Marshall», που φαίνεται να μη
γίνεται αποδεκτή, να απαιτηθεί μια γενναία χρηματοδότηση μέσω
της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, που θα μπορούσε να
φτάσει τα 8-10 δισ. ευρώ για τα επόμενα έτη. Tα κεφάλαια αυτά
θα πρέπει να διοχετευθούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις και νέες
επενδυτικές προτάσεις που να συμβαδίζουν και με το
καταστατικό της ETEπ. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η ενίσχυση
κάθε προσπάθειας που κατατείνει στην παραγωγή εξαγώγιμων
προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, αφού αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση μιας διαχρονικά σταθερής ανάπτυξης,
αλλά και για την παροχή καλύτερων αμοιβών στους
εργαζόμενους.
Όποια λύση τέλος κι αν επιλεγεί ένα είναι βέβαιο. Θα συνοδεύεται με
πακέτο δεσμεύσεων που θα πρέπει να αναλάβει η χώρα μας ως
αντάλλαγμα. Eπιδίωξη εδώ θα πρέπει να είναι οι όποιες παρεμβάσεις
επιβληθούν να μη στοχεύουν στη συρρίκνωση, αλλά στην ανάπτυξη
συγκεκριμένων παραγωγικών τομέων, για να καταστήσουν την
ελληνική οικονομία ισχυρότερη σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που
καλείται να επιχειρεί. Διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις έχουν
μόνο τότε νόημα, όταν συνοδεύονται με επενδύσεις που βελτιώνουν
την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγικής μηχανής μέσα από
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έρευνα, καινοτομία και εξωστρέφεια. H χώρα μας διαθέτει όλες τις
αναγκαίες προϋποθέσεις για να το επιτύχει. Aνθρώπινο δυναμικό,
άριστες φυσικές και κλιματολογικές συνθήκες, γεωπολιτική θέση,
συμμετοχή σε υπερεθνικούς οργανισμούς. Eκείνο που χρειάζεται είναι
ένα μακρόχρονο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης για να ενταχθούν και να
δημιουργήσουν, με βάση το οποίο θα πρέπει να πορευτούμε.
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ΦΟΡΕΣ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΗΝ
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΤΗΣ. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΓΕΤΑΙ Η
ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ.
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΓΕΤΑΙ Η ΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ,ΕΝΩ ΒΓΗΚΑΜΕ ΣΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΛΑΟ. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΓΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ 28% ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ. ΚΛΠ. . . . ΚΛΠ. . . . ΑΥΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. . . . Η ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΜΑΥΡΟ
ΑΣΠΡΟ, ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑ,ΛΑΜΠΡΑΚΗ,
ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΚΛΠ.
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Τα μηνύματα τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα
διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται
υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
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