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Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Το διαρθρωτικό μίγμα του επερχόμενου, νέου μνημονίου.
Οι εναρκτήριες διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση της νέας δανειακής
σύμβασης έχουν ήδη ξεκινήσει μεταξύ των στελεχών του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών και του σχετικού κλιμακίου της τρόικας.
Η σύμβαση αυτή πρόκειται να περιλαμβάνει την περαιτέρω χρονική
επέκταση της χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας έως και το
2020. Το αξιοσημείωτο της σύμβασης αυτής είναι ότι θα εμπεριέχει ένα
νέο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής (δηλαδή ένα νέο μνημόνιο), το
οποίο θα είναι ενσωματωμένο στην υλοποίηση της. Αυτό το οικονομικό
πρόγραμμα, φέρεται να περιλαμβάνει μέτρα που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση
στον διαρθρωτικό χαρακτήρα της Ελληνικής οικονομίας, και λιγότερο στην δημοσιονομική
προσαρμογή της. Ειδικότερα, τα νέα, επερχόμενα μέτρα του πολυετές μνημονίου, φέρεται να
περιλαμβάνουν :
• Μία νέα, προσαρμοσμένη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, στην βάση του
κεφαλοποιητικού συστήματος, αναθεωρώντας το μέχρι σήμερα αναδιανεμητικό. Αυτό σημαίνει
ότι οι συντάξεις θα είναι περισσότερο συνδεδεμένες με τις εισφορές, καθώς επίσης και με τις
διαχρονικές επενδυτικές αποδόσεις των εισφορών αυτών. Ταυτόχρονα, αναμένεται η αύξηση
των συνταξιοδοτικών ορίων ηλικίας, με τα 65 χρόνια να αποτελούν το ελάχιστο ηλικιακό όριο
(αναπηρικών κ.α.), ενώ τα 40 έτη εργασίας εμφανίζονται να κερδίζουν έδαφος ως το εργασιακό
όριο για την συνταξιοδότηση.
• Την μείωση του μη μισθολογικού εργατικού κόστους, που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές
του εργαζομένου και του εργοδότη. Οι μειώσεις αυτές δεν έχουν συμφωνηθεί οριστικά και
ποσοτικά, ενδέχεται όμως να συνδυασθούν με ισόποσες ή κατ’ αναλογία μειώσεις στις κύριες
και επικουρικές συντάξεις.
• Την μεταβολή της εργασιακής και εργατικής νομοθεσίας, η οποία αναμένεται να γίνει
περισσότερο ελαστική. Η ελαστικοποίηση της αναμένεται να συμπιέσει περαιτέρω τις αμοιβές,
δίδοντας επιπλέον την δυνατότητα να ισχύσουν σε ειδικές οικονομικές ζώνες, διαφορετικές
διατάξεις από αυτές που προβλέπονται από τις Εθνικές συλλογικές συμβάσεις.
• Την δραστική περικοπή των δαπανών στην υγεία, με την εφαρμογή «καλλικρατικής» μείωσης
του αριθμού των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας καθώς και τον εξορθολογισμό των
νοσοκομειακών προμηθειών.
• Την μείωση των κοινωνικών παροχών μέσα από την διασύνδεσή τους με τα εισοδηματικά και
περιουσιακά στοιχεία των ωφελουμένων
• Τον δραστικό περιορισμό του μισθολογικού κόστους στον δημόσιο τομέα, με την επέκταση
της εργασιακής εφεδρείας, αλλά και τον ουσιαστικό περιορισμό της λειτουργίας των δημόσιων
φορέων και οργανισμών.
• Την δημιουργία ενός νέου φορολογικού συστήματος με το οποίο αναμένεται να περιορισθούν
οι φοροαπαλλαγές επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, με απώτερο σκοπό την αύξηση των
δημοσίων εσόδων.
• Τέλος, περιλαμβάνεται ένα στοχευμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων με σαφείς και
ρεαλιστικούς στόχους που θα αφορούν αφενός τον περιορισμό του δημοσίου τομέα και
αφετέρου την είσπραξη εσόδων για τον περιορισμό του δημοσίου χρέους.
Με την σύμβαση αυτή και το νέο μνημονιακό πρόγραμμα, επιβεβαιώνονται οι σχολιασμοί της
στήλης, περί της αλλαγής του βιβλίου της οικονομίας μας και όχι απλά για την αλλαγή της σελίδας
της. Επίσης έχει επισημανθεί η μονιμότητα και ο μακροχρόνιος χαρακτήρας των συνεπειών και
των επιδράσεων αυτών, τόσο για τον οικονομικό, αλλά πολύ περισσότερο για τον κοινωνικό ιστό
της χώρας. Αναμφίβολα όμως, οι μεταβολές αυτές αναδιατάσσουν και αναπροσαρμόζουν την
υφιστάμενη διάρθρωση της εγχώριας οικονομίας, προς μία άλλη διαφορετική κατεύθυνση, για
την οποία είναι απαραίτητη η σχετική προετοιμασία και η ενδεχόμενη προσαρμογή.
(Πηγές : www.economist.com, www.capital.gr)
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