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Χαρ. Γκότσης: Λύση για την Ελλάδα, µετά τις
γερµανικές κάλπες
Moιραστείτε το στο facebook

Βαθµολογήστε αυτό το άρθρο

µέγεθος γραµµατοσειράς

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόµη.

(3 ψήφοι)

Είναι αφελές να πιστέψουµε ότι το πρόγραµµα περικοπών θα εφαρµοστεί στο
ακέραιο, επεσήµανε ο καθηγητής Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Πειραιά,
Χαράλαµπος Γκότσης µιλώντας στην fmvoice.gr
Για το λόγο αυτό, άλλωστε, έχουµε να δούµε πολλά, όσο δεν έχει οριστικοποιηθεί η
απόφαση από τους δανειστές µας κι αυτό αναµένεται να διαρκέσει έως τις γερµανικές
εκλογές.
Σύµφωνα µε τον καθηγητή, η Γερµανία είχε αρκετούς λόγους για να συνεχιστεί η ίδια
πολιτική. Ένας εξ αυτών είναι τα οφέλη που έχει αποκοµίσει (υπολογίζονται σε 79
δισ. ευρώ, συνολικά) λόγω της µείωσης των επιτοκίων για την αναχρηµατοδότηση
του δικού της χρέους, το οποίο ξεπερνά το ένα τρισ. ευρω.
Δεν συµφώνησε µε την επαναγορά των οµολόγων πριν από δύο χρόνια, καθώς εκείνη την εποχή, τα ελληνικά οµόλογα τα
κατείχαν κυρίως ευρωπαϊκές τράπεζες. Σήµερα, οι γερµανικές τράπεζες είναι εκτεθειµένες µόλις µε δύο δισ. ευρώ σε ελληνικά
οµόλογα, ενώ εκείνη την εποχή κατείχαν γύρω στα 27 δισ., οπότε θα είχαν πολύ µεγάλες απώλειες.
Όπως επεσήµανε ο κ. Γκότσης, οι Γερµανοί θέλησαν σιγά-σιγά να «ξεφορτωθούν» τα ελληνικά οµόλογα, πουλώντας τα σε
διάφορα funds που ήθελαν να κερδοσκοπήσουν, τα πήραν και δικές µας τράπεζες, ταµεία… Τώρα, που οι γερµανικές
τράπεζες µείωσαν την έκθεσή τους, κάνουν κουµάντο στο «κούρεµα» που θα υποστεί ο ιδιωτικός τοµέας.
Αρκετά fund που αγόρασαν ελληνικά οµόλογα στο 12 ή στο 14, υπάρχει ακόµη αµφιβολία εάν θα τα δώσουν ακόµη και στο
40, καθώς βλέπουν πως η Ελλάδα έχει βγαίνει από το κάδρο της εξόδου από την Ευρωζώνη και µπορεί να θελήσουν να τα
κρατήσουν, ώστε να αποκοµίσουν πολύ µεγαλύτερα οφέλη, τόσο στην πορεία όσο και στη λήξη των συγκεκριµένων τίτλων.
Στο θέµα του αρνητικού δηµοσιονοµικού πολλαπλασιαστή, ο καθηγητής υποστήριξε πως είχε υπολογιστεί λάθος. Σε άλλες
χώρες, µε διαφορετική διάρθρωση της οικονοµίας ο συντελεστής αυτός µπορεί να βοηθήσει στο να βελτιωθεί το εθνικό
εισόδηµα στη συνέχεια, όπως στη Γερµανία την προηγούµενη δεκαετία. Στην περίπτωση της Ελλάδας µε τέτοιες
δηµοσιονοµικές αδυναµίες, είχε το ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσµα.
Συνέχισαν, ωστόσο, στην ίδια ρότα, παρά το γεγονός ότι κάποια στιγµή έγινε φανερό πως αυτή η πολιτική της σκληρής
λιτότητας σε µικρό χρονικό διάστηµα θα οδηγούσε σε βαθιά ύφεση. Ήταν λάθος επιλογή εξ αρχής και θα φανεί πολύ γρήγορα,
καθώς σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπης ακολουθούν τον ίδιο δρόµο και η Γερµανία προχωράει ολοταχώς προς την ίδια
κατεύθυνση.

Γνώµες
Τοξική βόµβα στην Ελλάδα; Κοιµηθείτε
ήσυχοι! Έχουµε το ΥΠΕΚΑ!
Το πρόβληµα της διαχείρισης
των τοξικών αποβλήτων στην
Ελλάδα έρχεται να ενισχύσει η
ανακοίνωση των γερµανικών
αρχών, ότι η γερµανική εταιρία
Della διακίνησε παράνοµα 1200 τόνους υδραργύρου
στην Ευρώπη και αλλού. Διαβάστε περισσότερα
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«Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να κάνει «παιχνίδια» µε τη χώρα και το νόµισµα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουµε το
δρόµο του ρεαλισµού, να παλέψουµε βήµα µε βήµα προς την τελική λύση, αν και στο δρόµο αφήνουµε θύµατα, έχει πόνο και
θλίψη…», σηµείωσε ο κ. Γκότσης.
Υποστήριξε επίσης ότι στην οικονοµία δεν υπάρχει άσπρο και µαύρο, υπάρχει γκρίζο. Δε συµφωνώ ότι δεν παράγουµε,
καθώς έχουµε 200 δισ. ΑΕΠ,. Ωστόσο, το τελευταίο διάστηµα γκρινιάζουµε πολύ περισσότερο απ’ ότι ιδιωτικοποιούµε…
«Είµαστε σε γενική κρίση και σε αυτές τις συνθήκες κανένας τοµέας δεν µπορεί να µείνει αλώβητος, καθώς είναι όπως τα
συγκοινωνούντα δοχεία. Πλήττεται η µεσαία τάξη που πριν από λίγα χρόνια περνούσε καλά. Σήµερα, βάλλεται πιο βάναυσα
απ’ όλες τις άλλες τάξεις», σηµείωσε ο καθηγητής.
Τα θέµατα της δίκαιης φορολόγησης, θα πρέπει να λυθούν µε το νέο φορολογικό πλαίσιο. Ωστόσο, όσα έχουµε ακούσει και
διαβάσει µέχρι τώρα δεν αποτελούν µεταρρύθµιση. Είναι εισπρακτικό πλαίσιο, ούτε τις αδικίες απαλείφει, ούτε έχει
αναπτυξιακό χαρακτήρα, ούτε αντιµετωπίζει τη φοροδιαφυγή.
«Τα δύο µεγάλα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας ήταν το µεγάλο άνοιγµα στο ισοζύγιο πληρωµών (είχαµε φτάσει στα 36
δισ.) και το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα ήταν η είσπραξη φόρων, που εάν υπολογισθεί στα τελευταία 20 χρόνια η υστέρηση
έναντι του µέσου όρου της Ευρώπης, το ποσό ανέρχεται σε περίπου 300 δισ. ευρώ, όσο και το χρέος της χώρας», επεσήµανε
ο καθηγητής.
Τέλος, ο κ. Γκότσης σηµείωσε πως το γερµανικό κράτος είναι πιο σπάταλο από το ελληνικό, αλλά υπάρχει µία διαφορά: Οι
επιχειρήσεις πληρώνουν τους φόρους τους, µέχρι τελευταίο ευρώ. Το κράτος λοιπόν διαθέτει αρκετούς πόρους ακόµη και για

JP Morgan AM: Κλειδί για τις αγορές οι
κινήσεις των κεντρικών τραπεζών
Η µεταβλητότητα
επανήλθε στις αγορές
τον Ιούλιο, καθώς
πολλοί παράγοντες
επέτειναν τη
νευρικότητα στις αγορές,
σηµειώνει η JP Morgan
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να σπαταλά. Όσον αφορά τα όσα υποστήριξε ο κ. Φούχτελ, για 1.000 Γερµανούς που κάνουν δουλειά όσο 3.000 Έλληνες, θα
του έλεγα ότι στη χώρα του για να κλείσει µία λακκούβα στο δρόµο πηγαίνουν τρία οχήµατα µε επτά εργαζόµενους, ενώ στην
Ελλάδα πηγαίνει ένα όχηµα µε δύο εργαζόµενους και κάνουν την ίδια δουλειά.

Asset Managment. Οπως αναφέρει, χαρακτηριστικά
παραδείγµατα ήταν οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι
κυρώσεις κατά της Ρωσίας και η αστάθεια στο
τραπεζικό σύστηµα της Πορτογαλίας.
Διαβάστε περισσότερα...
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09:38:13 - Ελγέκα: Συρρίκνωση ζηµιών στο
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Διαταγές πληρωμών στην Goodyear Hellas
1 σχόλιο • 3 μήνες πριν

Skepsuprinpiskati — μπα σε καλό...

Interamerican: Αύξηση 186% στις ομαδικές
ασφαλίσεις
1 σχόλιο • 2 μήνες πριν

ξανασυνεχίστε τις απεργείες παληκάρια... κάνει
καλό!!!

Η αμυγδαλιά της Mindshαre
1 σχόλιο • 3 μήνες πριν

Kala Trava — H Mindshare δεν είναι

Chrysa — Για να έχει τέτοια αύξηση κερδών η

interamerican μαλλον κάνει καλά τη δουλεια
της και αυξανονται οι ευχαριστημενοι …

Η «Εκλιπούσα» στήριξη Βενιζέλου στην
Κυπριακή Δημοκρατία
1 σχόλιο • 2 μήνες πριν

διαφημιστική.Δεν είναι αμυγδαλιές είναι
κερασιές.Τα λουλούδια είναι κι αυτά φυτά.

Εγγραφή

Λάκων Εθνικιστής — Ελληνας, ξανα Ελληνας

και ελληνικος λαος. Τον όρο ΕΛΛΑΔΙΤΗΣ δεν
τον ξερετε κ. Μηνά …
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26/08/14 - «Κρυφά» ΓΚΑΛΟΠ: Αυτοδυναµία
ΣΥΡΙΖΑ… µε 14 µονάδες διαφορά!!!
21/08/14 - Η Finance & Markets Voice στα
περίπτερα
21/08/14 - Κινούµενη άµµος… η
κοινοβουλευτική οµάδα της ΝΔ!
25/08/14 - Η εκδίκηση είναι ένα «πιάτο» που
σερβίρεται «κρύο»…
22/08/14 - Σχέδιο µε το οποίο καταθέτες και
µέτοχοι θα σώζουν τις τράπεζες ετοιµάζουν οι
G20

