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

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:

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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ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ, Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΥ ΟΠΑΠ, ΣΤΟΝ ΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ,
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΕ ΜΕ ΔΑΝΕΙΚΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ,
ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ,ΠΟΥ
ΟΜΩΣ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΚΑΤΕΙΧΕ. . . ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΛΕΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ-
ΓΕΝΟΣΗΜΟΥ ΣΕ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε. Ε. ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ 2
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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(Με καθυστέρηση 15 λεπτών)

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Ο «Super Mario» άγγιξε και το Χ.Α.

Το προφίλ 12 μετοχών

«Βλέπει» ξανά τις 1.200 μονάδες ο Γενικός Δείκτης στο
Χ.Α.

Ιστορικό ρεκόρ: Ο δείκτης S&P 500 κατέκτησε τις 2.000
μονάδες

«Άνεμος» ανόδου... στο Χρηματιστήριο

Σε χαμηλό έτους το ευρώ έναντι του δολαρίου

Δοκιμάζει τις δυνάμεις του

ΑΓΟΡΕΣ

Λ. ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Β. ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ

ΛΟΝΔΙΝΟ FTSE 100 6822.76 0.7%

ΠΑΡΙΣΙ CAC 40 4393.41 1.18%

ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ DAX 9588.15 0.82%

ΜΟΣΧΑ RTS 1259.47 -0.63%
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«E» 27/8 Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τον
ΕΝΦΙΑ 
«E» 27/8 Με ατζέντα φοροελαφρύνσεων το
ραντεβού στο Παρίσι 
«E» 27/8 Δεύτερη ευκαιρία για τον Φρ. Ολάντ 
«E» 27/8 Μείωση τιμών στα εισιτήρια 

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.imerisia.gr%2Farticle.asp%3Fcatid%3D26533%26subid%3D2%26pubid%3D113152208&text=A%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BC%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE%20%7C%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%2C%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%7C%20%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.imerisia.gr%2Farticle.asp%3Fcatid%3D26533%26subid%3D2%26pubid%3D113152208&via=imerisia_gr
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26533&subid=2&pubid=113152208#
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26533&subid=2&pubid=113152208#
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26533&subid=2&pubid=113152208#
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26533&subid=2&pubid=113152208#
javascript:initializePrototypeElement('28184');reloadPrototypeElement('28184','catid=26533&subid=2&pubid=113152208&forumsort=dateascending')
javascript:initializePrototypeElement('28184');reloadPrototypeElement('28184','catid=26533&subid=2&pubid=113152208&forumsort=thumbsup')
javascript:initializePrototypeElement('28184');reloadPrototypeElement('28184','catid=26533&subid=2&pubid=113152208&forumsort=thumbsdown')
javascript:reloadPrototypeElement('28184','catid=26533')
javascript:reloadPrototypeElement('28184','catid=26533&subid=2&pubid=113152208&nostore=true&thumbses=668964609&thumbthread=189702&thumbdown=190223')
javascript:reloadPrototypeElement('28184','catid=26533&subid=2&pubid=113152208&nostore=true&thumbses=668964609&thumbthread=189702&thumbup=190223')
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26502&subid=2&pubid=113334745
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26502&subid=2&pubid=113334746
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26502&subid=2&pubid=113334655
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26518&subid=2&pubid=113334301
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26502&subid=2&pubid=113334350
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26518&subid=2&pubid=113334252
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26502&subid=2&pubid=113334009
http://www.imerisia.gr/r.asp?catid=27732
http://www.imerisia.gr/r.asp?catid=27732
javascript:reloadPrototypeElement('31299_29','catid=26560')
javascript:reloadPrototypeElement('31299_29','catid=26557')
javascript:reloadPrototypeElement('31299_29','catid=26558')
javascript:reloadPrototypeElement('31299_29','catid=26559')
http://www.imerisia.gr/r.asp?catid=27143
http://ad.doubleclick.net/jump/N5826.152634.IMERISIA.GR/B8147446.110274560;sz=290x90;ord=1409120369?
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7B17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7D&nDBId=%5B%5D&sel=true&ase_symbol=%CE%95%CE%A4%CE%95
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7B17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7D&nDBId=%5B%5D&sel=true&ase_symbol=%CE%95%CE%A4%CE%95%CE%9C
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7B17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7D&nDBId=%5B%5D&sel=true&ase_symbol=%CE%95%CE%A5%CE%91%CE%A0%CE%A3
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7B17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7D&nDBId=%5B%5D&sel=true&ase_symbol=%CE%95%CE%A5%CE%92%CE%A1%CE%9A
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7B17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7D&nDBId=%5B%5D&sel=true&ase_symbol=%CE%95%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%A0
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7B17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7D&nDBId=%5B%5D&sel=true&ase_symbol=%CE%95%CE%A5%CE%A0%CE%99%CE%9A
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7B17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7D&nDBId=%5B%5D&sel=true&ase_symbol=%CE%95%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7B17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7D&nDBId=%5B%5D&sel=true&ase_symbol=%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%9C
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7B17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7D&nDBId=%5B%5D&sel=true&ase_symbol=%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%92
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7B17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7D&nDBId=%5B%5D&sel=true&ase_symbol=%CE%95%CE%A6%CE%A4%CE%96%CE%99
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=27136&nAppID=%7B17BEDAD5-AE2D-43CB-B4FE-DCA9E99DC348%7D&nDBId=%5B%5D&sel=true&ase_symbol=%CE%95%CE%A7%CE%91%CE%95
http://www.ethnos.gr/r.asp?catid=22945&subid=2&pubid=64055039
http://www.ethnos.gr/r.asp?catid=22945&subid=2&pubid=64055082
http://www.ethnos.gr/r.asp?catid=22945&subid=2&pubid=64055083
http://www.ethnos.gr/r.asp?catid=22945&subid=2&pubid=64055116
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26533&subid=2&pubid=113152208#

