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Η αναθεώρηση του νέου μνημονίου και οι 
διαφαινόμενες συνέπειες.

Έχει ήδη προσχωρήσει η τέταρτη στη σειρά 
αναθεώρηση του μνημονίου από την αρχική σύνταξη 
και έναρξή του, τον Μάιο του περασμένου έτους. 
Στο κείμενο νέου μνημονίου επισημαίνεται η 
πρόοδος που έχει σημειωθεί από την Ελληνική 
κυβέρνηση, αλλά και οι καθυστερήσεις της, οι 
οποίες εντοπίζονται σε επιμέρους τομείς, όπως η 
είσπραξη εσόδων η συγκράτηση των δαπανών και 
το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στο 
μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης, δηλαδή στον νέο 
τετραετή προϋπολογισμό που θα εκτείνεται έως και 
το 2015, απαιτώντας μέτρα αξίας άνω του 8% του 
ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 22 δισ. ευρώ. Πολλοί είναι οι 
κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς, τα κόμματα, 
αλλά ακόμη και κυβερνητικά στελέχη αναμένουν 

να πληροφορηθούν την ανάλυση των μέτρων για την εξοικονόμηση του νέου 
μνημονίου. Είναι αναμενόμενο ότι θα προβλέπονται παρεμβάσεις στις ΔΕΚΟ και 
στους φορείς του δημοσίου, στη φορολογία με την νέα φορολογική μεταρρύθμιση 
που θα ακολουθήσει, την αλλαγή στο μισθολόγιο, μέσα από την ενιαία αρχή 
πληρωμών, στη δομή της δημόσιας διοίκησης καθώς και στην κοινωνική πολιτική, 
την υγεία και στις δημόσιες επενδύσεις.
Αναφορικά με το ποσό των 50 δισ. ευρώ, που αργά ή γρήγορα, η χώρα θα κληθεί 
να καταβάλει για την επαναγορά του χρέους της, υπάρχει έκδηλη αγωνία και 
αμηχανία αναφορικά με τις χρονικές δεσμεύσεις που τίθενται έτσι ώστε το ποσό 
αυτό να βρεθεί έως το  2015, και πολύ δε περισσότερο για το αν θα υπάρχει 
ειδικός όρος εύρεσης 15 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2012.
Μέσα από το σύμπλεγμα του νέου μνημονίου το Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) σημειώνει την επιδείνωση του οικονομικού 
κλίματος και την επιχειρηματικής δραστηριότητας, με την εκτόξευση των 
επισφαλών δανείων, την εκτίναξη της ανεργίας και την παρατεταμένη ύφεση. 
Στην τελευταία έκθεση του τετραμηνιαίου περιοδικού του ΚΕΠΕ «Οικονομικές 
Εξελίξεις», προβλέπεται ότι η ύφεση για το τρέχον έτος θα κυμανθεί συνολικά 
περισσότερο από 3%, με την αρνητική ανάπτυξη (ύφεση) στο πρώτο τρίμηνο 
του έτους να ανέρχεται στο 5,09%. Το ΚΕΠΕ θεωρεί πως η επίτευξη των στόχων 
του Προϋπολογισμού του 2011 (έλλειμμα 7,4% του ΑΕΠ) καθίσταται ακόμη πιο 
δύσκολη , λόγω της αναθεώρησης των δημοσιονομικών δεδομένων και της 
δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας στην Ευρωζώνη. 
Για την αγορά εργασίας προβλέπεται ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα 
υπερισχύσουν εν τέλει των κλαδικών, χωρίς περιορισμούς και ανάλογα με τις 
συνθήκες της επιχείρησης. Επίσης τονίζεται ότι η περαιτέρω συμπίεση (μείωση) 
του εργατικού κόστους στον ιδιωτικό τομέα, πιθανώς να αποτελέσει τον κύριο 
μοχλό πίεσης για την διαφύλαξη των θέσεων εργασίας. 
Το σύνολο των μεταβολών και των συνθηκών αυτών διαμορφώνουν ένα 
ομιχλώδες οικονομικό τοπίο και περιβάλλον, που δημιουργεί προβληματισμό 
για την δυναμική και τις όποιες προοπτικές ανάπτυξης στην οικονομία. Είναι 
γεγονός, ότι οι προοπτικές αυτές δεν εμφανίζονται να είναι ορατές στο εγγύς 
μέλλον, και πολύ δε περισσότερο, δεν έχουν καταγραφεί  ποτέ σε κανένα 
μνημόνιο τόσο της Ελληνικής οικονομίας, αλλά και των άλλων οικονομιών που 
βρέθηκαν κατά το παρελθόν να εφαρμόζουν ανάλογες οικονομικές επιλογές.
(Πηγές: www.capital.gr, www.in.gr)
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Η τουρκική βουλή επικύρωσε την 
«Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της 
Τουρκίας για την κατασκευή δεύτερης 
διασυνοριακής οδικής γέφυρας μεταξύ 
των δύο χωρών στην περιοχή της 
συνοριακής διόδου Κήποι - Ipsala», 
συμφωνία που είχε υπογραφεί στις 10 
Ιουνίου 2006. 
Το σχετικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε 
ομόφωνα από την ολομέλεια της 
εθνοσυνέλευσης, δηλαδή από το σύνολο 

των 250 βουλευτών που ψήφισαν. Πάντως, ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
(Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα), Ονούρ Οϊμέν, κατά τη συνεδρίαση είπε πως στο άρθρο 
6 της εν λόγω συμφωνίας αναφέρεται ότι η ευθύνη για τη διενέργεια των σχετικών 
μελετών σύμφωνα με τους όρους των διεθνών διαγωνισμών ανήκει στην ελληνική 
“Εγνατία Οδός ΑΕ” και τόνισε πως η τουρκική κυβέρνηση θα πρέπει να επεξηγήσει την 
κατάσταση, αφού όπως είπε, “σε τέτοιες περιπτώσεις οι ρυθμίσεις γίνονται με κοινές 
πρωτοβουλίες και κοινές εταιρείες” ...»
Ο βουλευτής Αδριανούπολης του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης 
Νετζντέτ Μπουντάκ, σε δήλωση που έκανε αργότερα ανέφερε ότι “η υπάρχουσα γέφυρα 
έχει μήκος 800 μέτρων εκ των οποίων τα 357 μέτρα ανήκουν στην ελληνική επικράτεια. 
Κατασκευάστηκε το 1958 και έχει πλάτος 7,5 μέτρων. Πρόκειται για ανεπαρκή γέφυρα, 
αφού δημιουργούνται μεγάλες ουρές από τις νταλίκες”. Η εν λόγω εληνοτουρκική 
συμφωνία είχε κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων στις 18 Ιουνίου 2007 με το νόμο 
3579/2007.
Στο αιτιολογικό του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων αναφερόταν ότι «η δεύτερη διασυνοριακή γέφυρα θα κατασκευαστεί 
πλησίον της υφιστάμενης οδικής γέφυρας. Η κατασκευή της νέας γέφυρας θα γίνει από 
την κάθε χώρα, στο πλαίσιο της επικράτειας της. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. είναι αρμόδια 
για την ετοιμασία όλων των απαραίτητων μελετών. Το κόστος των μελετών και της 
κατασκευής τολμήματος της γέφυρας που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια εκτιμάται 
σε 14 εκ. ευρώ». 

www.alexandroupolionline.blogspot.com
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