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Μη διστάζεις να το λες!!!
 Διαβάζω Θράκη Press

Είναι αλήθεια ότι ο χρόνος του δεύτερου εξαμήνου του 
τρέχοντος έτους εμφανίζεται λίγος και περιορισμένος σχετικά 
με αυτά που πρέπει να γίνουν, και με αυτά που έχουν σχεδιασθεί 
να λάβουν χώρα. Η οικονομία μας, μετά από ένα προεκλογικό 
πρώτο εξάμηνο με έντονη την  κυβερνητική ρευστότητα,  
κατάφερε να έχει μία σταθερή καθοδική πορεία, η οποία 
δοκιμάζει τις πλέον κουρασμένες οικονομικές και μη, αντοχές 
των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Το μεγαλύτερο οικονομικό επίτευγμα του πρώτου εξαμήνου της Ελληνικής οικονομίας, 
ήταν το ποσοστό ρεκόρ της ανεργίας και της οικονομικής μετανάστευσης. Σίγουρα 
τα επιτεύγματα αυτά δεν αποτελούν το καλύτερο υπόβαθρό για την πολυπόθητη 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά αντίθετα αποτελούν τις παραμέτρους εκείνες που 
προβληματίζουν και πιέζουν για άμεσες και βιώσιμες ενέργειες.
 Το δεύτερο εξάμηνο του έτους ξεκίνησε με περισσότερη κυβερνησιμότητα, έχοντας 
ταγμένους και συντεταγμένους τους πολιτικούς σχηματισμούς προς συγκεκριμένες 
κατευθύνσεις. Η διάταξη αυτή σαφώς επιδρά θετικά την οικονομία, αφού πλέον 
είναι νωπή, γνωστή και διακριτή η θέση του κεντρικού πολιτικού και κυβερνητικού 
πυλώνα. Αυτό είναι όντως χρήσιμο για την λειτουργία της οικονομίας. Όμως δεν 
είναι αρκετό, αφού έχει αναλωθεί σημαντικός και πολύτιμος χρόνος. Έτσι, πολλές 
ενέργειες που θα έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα, με μεγαλύτερη διαθεσιμότητα 
χρόνου για τις απαραίτητες προσαρμογές, πρέπει (ή καλύτερα, μας επιβάλλονται) 
να γίνουν τώρα, υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης και χρονικής πίεσης.
 Η πίεση αυτή τοποθετεί πολύ σημαντικές και κρίσιμες αποφάσεις για την 
λειτουργία του κράτους, του δημοσίου και της οικονομίας εντός των επομένων 
μηνών, και συγκεκριμένα εντός του τρέχοντος εξαμήνου. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
ότι οι επόμενοι μήνες περιλαμβάνουν μία σειρά από δύσκολά κυβερνητικά θέματα, 
που συνολικά αγγίζουν ολόκληρη την επικράτεια και την κοινωνία της χώρας μας. 
Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν : α) το πακέτο μέτρων των 11,5 δις ευρώ (που 
είναι βέβαιο ότι θα προσεγγίσει τα 14 δις),  και που θα περιορίσει περαιτέρω την 
αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών β) η έκθεση της τρόικας στα μέσα Οκτωβρίου, 
από την οποία θα καθορισθούν οι δόσεις της δανειακής σύμβασης, καθώς επίσης 
και η διαπραγματευτική ισχύ της χώρας μας στο αίτημα της επιμήκυνσης του 
προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, γ) η σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. στα 
τέλη του Οκτωβρίου με αντικείμενο τα οικονομικά ζητήματα του Ευρωπαϊκού Νότου, 
την αναπροσαρμογή των συνθηκών με την πολιτική δέσμευση και προσχώρηση 
εξουσιών από της ανίσχυρες οικονομίες και δ) τις Αμερικανικές εκλογές στις αρχές 
Νοεμβρίου, και το απαραίτητο κλίμα που αυτές απαιτούν.
Ταυτόχρονα, για τα νοικοκυριά το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται να είναι 
επιβαρυμένο αφού συνολικά περιλαμβάνει α) την καταβολή των δόσεων του φόρου 
εισοδήματος (σε επτά δόσεις για συνολικά οικογενειακά εισοδήματα κάτω των 
€60.000) β) την καταβολή του ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (το 

γνωστό χαράτσι) μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, γ) το αυξημένο κόστος 
θέρμανσης, λόγω της εξίσωσης των φορολογικών συντελεστών με το πετρέλαιο 
κίνησης, καθώς και δ) την επικείμενη έναρξη της σχολικής χρονιάς, η οποία συνήθως 
επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό με επιπλέον έξοδα (φροντιστήρια, 
βιβλία κ.α.).
 Όλες αυτές οι επιβαρύνσεις πρόκειται να προστεθούν στους ήδη περιορισμένους 
προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, για τους οποίους επίκειται επιπλέον περιορισμός 
από την υλοποίηση των μέτρων του αναμενόμενου πακέτου των 11,5 δις. 
Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι για τους επόμενους μήνες του έτους θα πρέπει να 
αναμένεται η υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας σε νέα χαμηλότερα 
επίπεδα, με την αγορά να δοκιμάζει βαθύτερη ύφεση και την οικονομία να επιτυγχάνει 
νέα επίπεδα ανεργίας. 
Έχει αναφερθεί σε προηγούμενα άρθρα της στήλης, ότι το μίγμα της δημοσιονομικής 
προσαρμογής που περιείχε μόνον οριζόντιες μειώσεις αποδοχών και αυξήσεις 
φόρων, δεν δημιουργεί, δεν επιφέρει οικονομική ανάπτυξη. Αντίθετα οδηγεί την 
οποιαδήποτε οικονομία σε μια πορεία ύφεσης με σπιράλ κίνηση. 
Την κίνηση αυτή ακολούθησε η Ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. 
Αναμφίβολα, η κίνηση αυτή πρέπει να αντιστραφεί. Η διεθνής εμπειρία δείχνει 
όμως ότι μία κίνηση αντιστρέφεται όταν ολοκληρώνεται. Η κίνηση της δικής μας 
οικονομίας μάλλον δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά σίγουρα βαίνει, μετά τα 
παραπάνω, στην ολοκλήρωσή και την ολική αντιστροφή της.
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