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Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Τα μέτρα του νέου μνημονίου
(Νο 2) έως το τέλος Ιούνιου 2012.
Η νέα δανειακή σύμβαση είναι σε εξέλιξη, καθώς επίσης και τα επιμέρους
μέτρα του νέου μνημονίου. Με τις πιέσεις από την πλευρά των δανειστών
να είναι αμείωτες, τόσο η παρούσα, αλλά όσο και η μέλουσα, κυβέρνηση
(ανεξαρτήτως της σύνθεσης που μπορεί να έχει) είναι δεσμευμένες από την
δανειακή σύμβαση, που έχει επικυρωθεί από την Βουλή των Ελλήνων, να
νομοθετήσουν και να υλοποιήσουν ένα συνολο μέτρων. Τα μέτρα αυτά είναι
επιβεβλημένο να υιοθετηθούν το αργότερο έως την 30.06.2012, και συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:
• Τη κατάθεση για περαιτέρω περικοπές στις δημόσιες
δαπάνες κατά €11,7 δις (συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων,
των δαπανών άμυνας, τοπικής και κεντρικής αυτοδιοίκησης,
προνοίας κ.α.
• Τη νομοθετική επιβολή για μείωση 12% στα ειδικά μισθολόγια
του δημοσίου.
• Τη κατάργηση του νόμου περί στατηγικών εταιριών (ν3631/208)
• Την υιοθέτηση ενός νέου πλαισίου μέτρων φορολογικής
μεταρρύθμισης, νέου φορολογικού νομοσχεδίου με ρυθμίσεις για
το ΦΠΑ, την ακίνητη περιουσία, τους φορολογικούς συντελεστές
κ.α.
• Την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.
• Τη κατάργηση και αντικατάσταση του Κώδικα Βιβίλων και
Στοιχείων (ΚΒΣ) από τον Κωδικά Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΑΣ)
• Τη δημιουργία του τελικού πλαισίου της ανακεφαλαίωσης των
Ελληνικών Τραπεζών
• Την επιβολή επιμέρους κυρώσεων σε φορείς και οργανισμούς
που δεν υποβάλουν στοιχεία για κρατικές δαπάνες.
• Την επιβολή περαιτέρω μέτρων για τον έλεγχο της
φαρμακευτικής δαπάνης (πχ προϋπολογισμός συνταγογράφησης
ανά ιατρό, στόχος μέσου κόστους ανά ασθενή κ.α.)
• Την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για την
εισαγωγή των γενόσημων ή ομοιοδραστικών φαρμάκων.
• Τη κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για την αναθεώρηση της
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
• Την δια νόμου ενίσχυση της διαφάνειας, με την δημοσίευση
στη ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των
λογιστικών καταστάσεων, των αμοιβών Δ.Σ. κ.α.
• Την κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τους ενεργειακούς
επιθεωρητές και την θέσπιση της πάγιας αμοιβής ανά τ.μ.
• Την αναμόρφωση του καταλόγου των μη ανταποδοτικών τελών
υπέρ τρίτων.

• Την στρατηγική αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων των
τραπεζών από την Κυβέρνηση και την Τράπεζά της Ελλάδος.
• Την πιστή εφαρμοφή του προγράμματος των τριμηνιαίων
στόχων απόδοσης για την διαχείριση των εσόδων και των
δαπανών.
• Το διορισμός συμβούλων για το πρόγραμμα των
αποκρατικοποιήσεων του 2012 και 2013.
• Την υποβολή στην Ε.Ε. έως την 30.06.2012 αναλυτική κατάσταση
των δημόσιων στοιχείων που θα αποκρατικοποιηθούν.
• Το σχέδιο εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Δημοσίου, μέχρι το ύψος των €5,5 δις.
• Την αναθεώρηση των κοινωνικών προγραμμάτων και
επιδομάτων.
• Τη δημιουργία ενιαίας αρχής δημόσιων προμηθειών (ΕΑΔΠ).
• Την υποβολή έκθεσης ια την λειτουργία των υπηρεσιών
μεταφοράς επιβατών (ΚΤΕΛ) και προτάσεις για τις επιλογές
απελευθέρωσης.
• Την είσοδο (ή τοποθέτηση) 15.000 δημοσίων υπαλλήλων σε
εργασειακή εφεδρεία.
• Τη δημοσίευση των μεσοπρόθεσμων σχεδίων για την
στελέχωση ανά τμήμα των δημόσιων υπηρεσιών έως το 2015, με
τον κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις.
• Τα νομοθετικά μέτρα για την διαχείριση βιομηχανικών και
επικίνδυνων αποβλήτων.
• Την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τους
Πιστοποιημένους Επιθεωρητές
• Την αναγνώριση επαγγελματικών τίτλων από πτυχία ή
διπλώματα που απονέμονται βάσει συμφωνίας franchise.
• Επιμέρους ρυθμίσεις για το νομικό επάγγελμα, όπως
τροποποίηση ελάχιστων αμοιβών, όρους άσκηση του
επαγγέλματος, υποχρεωτική παρουσία δικηγόρων κ.α.

Αναμφίβολα τα μέτρα αυτά επηρέαζουν σε σημαντικό βαθμό
την εγχώρια οικονομία, και είναι βέβαιο ότι επιμέρους κλάδοι
(δημόσιοι υπάλληλοι, νομικοί, ιατροφαρμακευτικός χώρος) θα
δεχθούν μεγαλύτερες πιέσεις σε σύγκριση με άλλους. Όμως
τα μεγέθη της οικονομίας μας είναι σχετικά μικρά, έτσι είναι
αναμενόμενο οι επιδράσεις στους προαναφερόμενους κλάδους
να διαχυθούν έμμεσα και στο υπόλοιπο κομμάτι της αγοράς.
Σε κάθε περίπτωση όμως παραμένουν ανοικτά τα ζητήματα
που αφορούν την απορρόφηση – όσμωση των επιδράσεων
αυτών από την οικονομία, καθώς επίσης και την δυναμική που
προσδίδουν για την αναστροφή της πτωτικής πορείας της.
Το βέβαιο όμως είναι ότι τα μέτρα και οι επιλογές αυτές δεν
βελτιώνουν το κλίμα και την οικονομική ατμόσφαιρα, αφού δεν
συνοδεύονται από παράλληλες παρεμβάσεις που τονώνουν την
επενδυτική ψυχολογία. Το ζήτημα αυτό είναι το κυρίαρχο για
την μελλοντική εξέλιξη της Ελληνικής οικονομίας, η οποία εκτός
από τα δημοσιονομικά προβλημάτα που έντονα προβάλλονται,
διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους που μπορούν να
προκαλέσουν την αντιστροφή και την μακροχρόνια βιώσιμη
ανάπτυξή της.
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