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Και όμως «λεφτά υπάρχουν»
Γράφει ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ, καθηγητής του Πανεπιστημίου
Πειραιώς.
Οι υποστηρικτές του μονόδρομου, εμμένοντας στην αδιέξοδη πολιτική
που ασκούν, υποστηρίζουν ότι κάθε πρόταση που βρίσκεται εκτός
πλαισίου της δημοσιονομικής προσαρμογής με περικοπές δαπανών και
αυξήσεις φόρων, σκοντάφτει στην ανυπαρξία πόρων για τη
χρηματοδότησή της. Αυτό ισχύει, αν δει κανείς το πρόβλημα στατικά,
δηλαδή κοιτάξει το περιεχόμενου του ταμείου, το οποίο πράγματι είναι
μείον. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Υπάρχει ένα πλήθος από
χρηματοροές, οι οποίες μένουν στο απυρόβλητο και από τις οποίες το
κράτος δικαιούται και πρέπει να έχει τη συμμετοχή του. Ας δούμε τις
κυριότερες από αυτές:
Πρώτον, μεταξύ 12 και 14 δισ. ευρώ τον χρόνο ανέρχονται οι απώλειες
εσόδων για το ελληνικό δημόσιο, από το λαθρεμπόριο καυσίμων, τα
πλαστά και εικονικά τιμολόγια, το λαθρεμπόριο τσιγάρων, τις off shore
εταιρείες κ.λπ. ( Γ. Σούρλας, Γεν. Γραμ. Διαφάνειας).
Δεύτερον, σε 60 δισ. ευρώ έφθασαν πλέον οι ανείσπρακτες
βεβαιωμένες οφειλές των πολιτών προς το Δημόσιο. Ένα μεγάλο
μέρος από αυτά, υπολογίζεται πάνω από το 60% δεν θα εισπραχθούν
ποτέ, αφού αφορούν σε κλειστές πτωχευμένες εταιρείες, σε θανόντες
κ.λπ. Αυτές οι περιπτώσεις θα πρέπει να καταγραφούν και να
παραγραφούν τα χρέη τους, ώστε να μη μεταφέρονται κάθε χρόνο από
προϋπολογισμό σε προϋπολογισμό. Από τα υπόλοιπα περίπου 25 δισ., τα
15 είναι επίσης αμφιβόλου εισπραξιμότητας, ενώ η είσπραξη των 10
δισ. που απομένουν, εξαρτάται από την ικανότητα των φορέων και των
μηχανισμών που διαθέτουν, καθώς και από την πολιτική βούληση της
κυβέρνησης.
Τρίτον, οι λίστες ονομάτων συμπολιτών μας που εξήγαγαν μαύρα
κεφάλαια στο εξωτερικό (Λαγκάρντ κ.λπ.) και οι οποίες ουδέποτε
ελέχθησαν, μπορούν να αποδώσουν πάνω από 3,5 δισ. ευρώ. Το
μικρότερο ποσό που εισπράχθηκε από τις χώρες που εμπλέκονται σ'
αυτές ήταν 1,5 δισ. ευρώ. Ας σημειωθεί, ότι η εξαγωγή κεφαλαίων είναι
μια νόμιμη διαδικασία, συνεπώς η περίπτωση δεν αφορά στους πολίτες
που έχουν δηλώσει τα ποσά στις φορολογικές τους δηλώσεις τα
προηγούμενα χρόνια.
Σε ό,τι αφορά τώρα τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων, είμαστε
πράγματι, παρά τα όσα διατείνεται ο υπουργός Οικονομικών, από τους
πλέον βαριά φορολογουμένους λαούς της Ευρώπης, απολαμβάνοντας
μάλιστα και κακές υπηρεσίες. Αυτό ισχύει βέβαια στα χαρτιά, δηλαδή
στους νόμους. Στην πράξη εισπράττουμε περίπου 4% λιγότερους
φόρους από το μέσο όρο των χωρών της Ένωσης, ενώ το κύριο βάρος
φέρουν τα 2/3 των πολιτών, δηλαδή μισθωτοί και συνταξιούχοι και
κάποιοι συνεπείς επαγγελματίες και επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν να
παλέψουν και με τον αθέμιτο ανταγωνισμό των φοροφυγάδων
συναδέλφων τους.
Εκτός από τις παραπάνω πηγές, που αναφέρονται στο εσωτερικό
μέτωπο της οικονομίας, υπάρχουν και δυνατότητες κινητοποίησης
κεφαλαίων που θα προέλθουν από το εξωτερικό, όπως:
Τέταρτον, πάνω από 10 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ παραμένουν στα αζήτητα,
την ώρα που η ελληνική οικονομία στενάζει από έλλειψη ρευστότητας.
Μέσα στον παραλογισμό της απραξίας, οι μεν κοινοτικοί
καταμαρτυρούν στην κυβέρνηση ότι δεν υποβάλλει ώριμα έργα, ενώ
εμείς θεωρούμε τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών ως υπαίτια της
καθυστέρησης. Αυτά, ενώ από τις αρχές του 2014 τρέχει και το νέο
πρόγραμμα 2014-2020 ύψους 18,4 δισ. Ο συνδυασμός εξάλλου και των
δύο προγραμμάτων μέχρι το 2016 δίνει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία
να στηρίξουμε επιχειρήσεις και οικονομία.
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Πέμπτον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εγκρίνει πρόγραμμα
χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 1,5 δισ. Από
αυτά, έχουν απορροφηθεί μόλις 160 εκατ. Τα υπόλοιπα περιμένουν να
αξιοποιηθούν μέσω του τραπεζικού μας συστήματος, που αυτή την
εποχή ασχολείται πιο πολύ με τον εαυτό του παρά με τις επιχειρήσεις.
Η χώρα μας χρειάζεται, κατά μια μελέτη του οίκου Oliver Wyman, 15-18
δισ. τον χρόνο για να καλύψει το πρόβλημα ρευστότητας. Είναι
αλήθεια, ότι τα ποσά αυτά δεν μπορεί να καλυφθούν από μια ή δύο
πηγές, αλλά μόνο από μια συντονισμένη προσπάθεια αξιοποίησης όλων
των πηγών που αναφέρθηκαν. Ένα είναι βέβαιο, ότι λεφτά υπάρχουν.
Εκείνο που λείπει είναι η έλλειψη βούλησης και η ικανότητα της
πολιτικής ηγεσίας να πάρει τις σωστές αποφάσεις και να οργανώσει
τους μηχανισμούς που θα φέρουν αποτελέσματα.
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Ο «Super Mario» άγγιξε και το Χ.Α.
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Χ.Α.
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«Άνεμος» ανόδου... στο Χρηματιστήριο

Σε χαμηλό έτους το ευρώ έναντι του δολαρίου
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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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