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Μην διστάζεις να το λες!!!
                        Διαβάζω Θράκη Press

Η τρέχουσα δημοσιονομική προσαρμογή και η πρόκληση της μεσαίας τάξης.

Πρόσφατα δόθηκε στην δημοσιότητα η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανασυγκρότησης 
(Ο.Ο.Σ.Α.), όπου περιγράφονται οι εκτιμήσεις για την πορεία την εγχώριας οικονομίας για το επερχόμενο έτος. 
Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η Ελληνική οικονομία θα συνεχίσει την φθίνουσα πορεία της ύφεσης, με ηπιότερους 
ρυθμούς, προβλέποντας μια πιθανή αναιμική ανάπτυξη για το 2013. Η σημαντική μνεία που γίνεται για την οικονομία 
μας είναι αυτή που αφορά την τρέχουσα δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία αναγνωρίζεται ως η κύρια αιτία της 
τρέχουσας ύφεσης.
Είναι γεγονός ότι από την προσαρμογή αυτή έχει αυξηθεί η έμμεση φορολογία (ΦΠΑ και λογαριασμοί ΔΕΚΟ), η οριζόντια άμεση φορολόγηση 
(ειδικό τέλος στο λογαριασμό της ΔΕΗ, τέλος επιτηδεύματος, έκτακτη εισφορά, τακτοποίηση αυθαιρέτων κ.α.), και έχει περιορισθεί δραστικά 
ο προϋπολογισμός των κρατικών δαπανών (μισθολόγιο, επενδύσεις και έργα), οδηγώντας σε συρρίκνωση το εισόδημα των Ελληνικών 

νοικοκυριών συμπαρασύροντας σε ύφεση ολόκληρη την οικονομία. Από πολλούς οικονομολόγους εκφράζονται ανησυχίες για το βαθμό που το συγκεκριμένο μίγμα 
των οικονομικών επιλογών και πρακτικών, θα μπορούσε να οδηγήσει την οικονομία σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Ο προβληματισμός αυτός γίνεται εντονότερος, 
όταν τα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα δεν συνοδεύονται από μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αναθεωρήσεις των δομών της οικονομίας. Ως εκ τούτου, η 
τρέχουσα δημοσιονομική προσαρμογή που υλοποιείται αποσυνδεδεμένη από τις 
απαραίτητες παρεμβατικές τομές στην οικονομία, δεν εμφανίζεται να δημιουργεί 
δυναμικές ανάπτυξης και αντιστροφής του αρνητικού οικονομικού κλίματος. 
Η αναγκαιότητα αυτή είναι πλέον εμφανής, αφού μέσα από τα μέτρα της 
δημοσιονομικής προσαρμογής που υλοποιήθηκε το 2011, αλλά και από αυτήν που 
προαναγγέλθηκε για το επόμενο έτος, δημιουργείται μια δυναμική κοινωνικής 
αναπροσαρμογής, που απαιτεί παρεμβάσεις και τομές. Είναι γεγονός ότι 
οι οικονομικές επιλογές των πρόσφατων ετών, δημιούργησαν αναταράξεις 
σε επιμέρους κοινωνικές ομάδες και οικονομικά στρώματα. Οι αναταράξεις 
και οι κλυδωνισμοί αυτοί, παρουσιάζονται να είναι ισχυροί και ικανοί να 
αναπροσαρμόσουν την οικονομική και κοινωνική διαστρωμάτωση της Ελληνικής 
κοινωνίας. Αναμφίβολα, η πολυπληθέστερη μεσαία τάξη εμφανίζεται να έχει 
γίνει ο αποδέκτης της μεγαλύτερης συμπίεσης των εισοδημάτων της, μέσα 
από την οριζόντια φορολόγηση και την αύξηση της έμμεσης φορολογίας. Εκτός 
όμως από την φορολογική αφαίμαξη της, αυτή η κοινωνικό-οικονομική ομάδα 
εμφανίζεται να πλήττεται και από την μάστιγα της ανεργίας. Η οικονομική 
κρίση με το σημαντικό βάθος και πλάτος που έχει αποκτήσει, πλήττει πλέον την 
πλειονότητα των επαγγελματικών κλάδων καθώς επίσης και τον ίδιο τον δημόσιο 
τομέα. Συνέπεια της επίδρασης αυτής είναι η συρρίκνωση της απασχόλησης 
στις μικρομεσαίες και στις μεγάλες επιχειρήσεις, οδηγώντας στην ανεργία και 
στην «εφεδρεία» σωρεία μεσαίων στελεχών και υπαλλήλων.  
Από τις εξελίξεις αυτές, σημειώνεται η σημαντική και κρίσιμη οικονομική 
αποδυνάμωση καθώς και η αύξηση της ανεργίας στην μεσαία διαστρωμάτωση 
της κοινωνίας. Το φαινόμενο αυτό, της συμπίεσης δηλαδή,  των μεσαίων 
κοινωνικό-οικονομικών στρωμάτων είναι ιδιαίτερα σοβαρό, αφού αυτά αποτελούν 
την ραχοκοκαλιά της οικονομίας και κοινωνίας, διαδραματίζοντας τον ρόλο του 
εγγυητή στην διασφάλιση της ισορροπίας και συνοχής στην Ελληνική κοινωνία.
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