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Το απρόβλεπτο 2010 και το προβλέψιμο 2011
Αναμφίβολα, το έτος που πέρασε χαρακτηρίσθηκε από τις ραγδαίες μεταβολές
και αλλαγές που σημάδεψαν και ακόμη σημαδεύουν
(γιατί μάλλον η διαδικασία της προσαρμογής
βρίσκεται σε εξέλιξη) την οικονομία, την κοινωνία
και γενικότερα τον δημόσιο και οικονομικό βίο της
χώρας μας
Πολλά πράγματα έχουν γραφεί και πολλά
περισσότερα έχουν ειπωθεί για τις αλλαγές αυτές,
οι οποίες έχουν ονομασθεί και ως προσαρμογή της
Ελληνικής κοινωνίας στα πραγματικά οικονομικά
δεδομένα της. Απόψεις θετικές, απόψεις αρνητικές,
αλλά ακόμη και υπερφυσικές-δεισιδαίμονες,
περιβάλλουν το σύνολο των μέτρων, των αλλαγών
και των μεταβολών που απροσδόκητα έλαβαν
χώρα το 2010 στην Ελλάδα.
Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και 2009,
καθώς επίσης και οι κερδοσκοπικές πιέσεις στη θέση του ευρώ ως διεθνές
νόμισμα, σε συνδυασμό με τα χρόνια ελλείμματα και τις παθογένειες της
Ελληνικής οικονομίας, οδήγησαν στη κρίση του δημοσίου χρέους στην
Ελλάδα. Η κρίση αυτή αποτέλεσε την εστία για τις αναγκαίες και επείγουσες
προσαρμογές που επιβάλλονται στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Η κρίση του δημοσίου χρέους, αναπόφευκτα στοχεύει πρωταρχικά στον
περιορισμό του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που δημιούργησε
το τεράστιο δημόσιο χρέος της χώρας μας. Έτσι το πρόγραμμα προσαρμογής
του δημοσίου, με μοναδικό εργαλείο την δημοσιονομική πολιτική (δηλαδή,
δαπάνες και φόροι) περιλάμβανε τον περιορισμό των δαπανών (μισθοί,
συντάξεις, υγεία, παιδεία, άμυνα) και των επενδύσεων (πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων) του στενού δημόσιου τομέα, καθώς και την αύξηση των εσόδων,
μέσα από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών της έμμεσης (ΦΠΑ,
καύσιμα) και ορθολογισμό της άμεσης φορολόγησης (φορολογικό νομοσχέδιο).
Στη συνέχεια ακολούθησε ο ευρύτερος δημόσιος τομέας με τις ΔΕΚΟ και
τους ΟΤΑ, όπου εκεί εφαρμόσθηκαν, και στο εγγύς μέλλον θα εφαρμοσθούν,
σημαντικά προγράμματα αναδιάρθρωσης για την αποτελεσματική και αποδοτική
περικοπή των λειτουργικών δαπανών τους.
Συνέπεια των μεταβολών αυτών αποτελούν επίσης και οι αλλαγές στα
εργασιακά και εργατικά ζητήματα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, όπου
εκεί διαπιστώνονται σημαντικότατες προσαρμογές (όπως οι επιχειρησιακές
συμβάσεις, το επίπεδο του κατώτερου μισθού, οι εναλλακτικές και ευέλικτες
μορφές απασχόλησης κ.α.)
Το γεγονός όμως ότι το 65% του ΑΕΠ της Ελλάδας προέρχεται από τον δημόσιο
και τον τομέα του ευρύτερου δημοσίου (ΔΕΚΟ, ΟΤΑ), είναι αναμενόμενο ότι η
όποια υποχώρηση του να οδηγήσει σε υποχώρηση του ΑΕΠ της οικονομίας.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ύφεση -4,5% για το 2010 και η εκτίμηση για -1,5% το
2011, εμφανίζεται με ασφάλεια προβλέψιμη, λόγω περιορισμού του δημοσίου,
που αποτελεί μέχρι τώρα τον μεγάλο εργοδότη της Ελληνικής οικονομίας.
Όμως διαπιστώνεται ότι οι μεταβολές αυτές, που έχουν οδηγήσει την οικονομία
σε ύφεση, έχουν βάθος, αφού γίνονται τομές στη λειτουργία του δημόσιου
τομέα, αλλά έχουν και πλάτος, όπου κάθε μεταβολή επιδρά σε περισσότερους
από έναν τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, γίνεται
κατανοητό ότι διαθέτουν και χρονικό βάθος και πλάτος, αφού σταδιακά
επικρατεί η άποψη ότι το πρόγραμμα προσαρμογής που διανύουμε έχει
βαθύτερούς στόχους και απώτερους σκοπούς, που ξεπερνούν την οικονομική
προσαρμογή του 2013-14, αλλά αγγίζουν και περιέχουν ζητήματα γεωπολιτικής
και εθνικού ενδιαφέροντος αναφορικά με τη θέση της Ελλάδας το 2020.
Έτσι όταν όλα αυτά που στο τέλος του 2009 ακούγονταν ως ευφάνταστα

σενάρια για το 2010, υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, τότε είναι
απολύτως τεκμηριωμένο ότι το 2010 ήταν ένα απρόβλεπτο έτος. Το 2011, ως μια
συνέχεια του 2010, παρουσιάζεται προβλέψιμο, όμως η φαινομενική ευκολία στη
πρόβλεψη του είναι εύθραυστη, αφού οι αγορές είναι δυναμικές, οι οικονομίες
ανοικτές, η μεταβλητότητα αυξημένη, και εκεί που οι κρίσεις υπάρχουν, άλλες
κρίσεις αναδύονται για να υπερκεράσουν τις πρώτες και να δημιουργήσουν
νέες συνθήκες και νέες τάξεις.
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ΤΕΕ- Θράκης : «Ούτε ένα ευρώ χαμένο»
Το ΤΕΕ- Θράκης επανέρχεται για μια φορά ακόμη να επισημάνει τον παραλογισμό που
επιδεικνύεται με την απαίτηση εκπόνησης μελετών και υλοποίησης εγκαταστάσεων
φυσικού αερίου στις νέες κατασκευές της Θράκης. Στην παρούσα φάση με εγκύκλιο
που υπερβαίνει τον νόμο (ν.3175/03) απαιτείται:
- Η εκπόνηση μελέτης φυσικού αερίου για νέες οικοδομές
- Η έγκριση της μελέτης φυσικού αερίου στην Αθήνα
- Η κατασκευή εγκατάστασης φυσικού αερίου στις νέες οικοδομές
- Ο έλεγχος της κατασκευής από ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Και όλα αυτά χωρίς να έχει αρχίσει καμία διαδικασία για την συγκρότηση της ΕΠΑ
Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
Το ΤΕΕ – Θράκης έχει επισημάνει όλα τα παραπάνω από το 2004 και δυστυχώς
εξακολουθεί να επαληθεύεται συστηματικά.
Το ΤΕΕ τάσσεται σαφώς υπέρ της διείσδυσης του φυσικού αερίου στους οικιακούς
καταναλωτές της Θράκης για ενεργειακούς, οικολογικούς και οικονομικούς λόγους και
έχει έγκαιρα ενεργήσει γι’ αυτό.
Όμως στις σημερινές συνθήκες που δεν είναι δυνατόν να σπαταλιέται ακόμη και ένα
ευρώ, το ΤΕΕ- Θράκης, πιστεύει ότι δεν έχει το δικαίωμα να σιώπα και απευθύνει
εκ νέου έκκληση προς την Πολιτεία να επιδείξει ορθολογισμό στις λαμβανόμενες
αποφάσεις.
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος
παροχής φυσικού αερίου προς οικιακούς καταναλωτές, έτσι ώστε να έχουν νόημα οι
διαδικασίες και τα έξοδα στα οποία υποχρεώνεται σήμερα, εντελώς ανορθολογικά,
ο πολίτης.

