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Οι δόσεις πήγαν τελικά στη Βουλή μετά από δραματικές εξαγγελίες και φωνές στους
συναρμόδιους υπουργούς να τελειώσουν το θέμα που καθυστερούσε ανησυχητικά.

Ο κ. Χαρδούβελης κατέθεσε τη ρύθμιση αφού εξασφάλισε τελικά την ανοχή της τρόικας,
που μέχρι πρότινος δεν ήθελε ούτε να ακούσει για δόσεις.

Δύο βασικές προϋποθέσεις για να μπει κάποιος και να παραμείνει στη ρύθμιση είναι να μη
χρωστά από τον Οκτώβρη και μετά τίποτε στον φορέα στον οποίο γίνεται η ρύθμιση και
κυρίως ότι δεν θα δημιουργήσει νέα χρέη τουλάχιστον μέχρι να τελειώσουν οι δόσεις.
Δηλαδή για τα επόμενα οκτώ χρόνια.

Είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας γιατί δεν έχουν εξαλειφθεί σε καμιά
περίπτωση οι αιτίες που οδηγούσαν σε αδυναμία εκπλήρωσης των οφειλών τα τελευταία
χρόνια.

Εάν δεν υπάρχει ανάπτυξη άμεσα στους επόμενους μήνες στην πραγματική οικονομία η
αδυναμία πληρωμής θα παραμείνει ως γεγονός που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Δεν υπάρχει όμως πιθανότητα με τις υπάρχουσες πολιτικές δεξιά και αριστερά να
δημιουργηθεί ανάπτυξη και βρεθούν νέα χρήματα στην αγορά που θα ενισχύσουν την
ρευστότητα και τα ταμεία των οφειλετών.
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Τα βλέμματα των πολιτικών όλων των παρατάξεων είναι στραμμένα στο δημόσιο και τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ψήφους που υπάρχουν εκεί και αναμένουν την
οικονομική ανάκαμψη με κυβερνητικές εντολές δηλαδή αύξηση των μισθών και των
συντάξεων .

Πολλοί πολιτικοί με οικονομικό αντικείμενο πιστεύουν ότι εάν αυξηθούν οι μισθοί στο
δημόσιο θα έρθει ανάπτυξη γιατί οι μισθοί θα τονίσουν την αγορά. Ποιος όμως θα πληρώσει
αυτούς τους μισθούς για να πάνε στην αγορά;

Άλλοι επιμένουν ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα θα προκαλέσει
και αύξηση θέσεων εργασίας γιατί οι αυξημένοι μισθοί δίνουν κίνηση στην αγορά και
συνεπώς θέσεις εργασίας. Και εδώ πάλι χρειάζεται απάντηση για το που θα βρεθούν τα
χρήματα των αυξήσεων.

Συνήθως πρώτη η απάντηση είναι από τους πλούσιους που δεν πληρώνουν φόρους. Μακάρι
η συνταγή όπως την λέμε ποιο κάτω να είναι τόσο εύκολη και να εφαρμοστεί από αύριο.

Παίρνουμε τα χρήματα από τους πλούσιους που δεν πληρώνουν φόρους, δίνουμε αύξηση
στους μισθούς του δημοσίου, οι δημόσιοι υπάλληλοι τονώνουν την αγορά και δημιουργείται
ζήτηση, ταυτόχρονα αυξάνουν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, πέφτουν και άλλα χρήματα
στην αγορά, αυξάνει περισσότερο η ζήτηση και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Η
συνταγή τόσο απλή στη εφαρμογή της. θα πετύχει; Δε νομίζω.

Οι παθογένειες της Ελληνικής οικονομίας είναι απολύτως γνωστές και επισημασμένες ότι
δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα και είναι μόνο εσωστρεφής ακόμη διατηρεί ένα δημόσιο
που δεν μπορεί να πληρώνει με τα χρήματα που παράγει και το χειρότερο ενώ το πρόβλημα
είναι γνωστό δεν υπάρχουν πολιτικές που να μπαίνουν στο πρόβλημα.

Έτσι οι ρυθμίσεις των 100 δόσεων θα είναι μια καλή ανάσα για λίγους που μπορούν πλέον
να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και δε δημιουργούν νέα χρέη και ένας νέος εφιάλτης
για τα εκατομμύρια που συνεχίζουν να δημιουργούν χρέη γιατί δεν έχουν δυνατότητα
εισοδημάτων.

2/3

Οι εκατό δόσεις και οι υποχρεώσεις
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Παρασκευή, 24 Οκτώβριος 2014 10:19 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 24 Οκτώβριος 2014 10:24

Η κυβέρνηση με τη ρύθμιση προσπαθεί να δείξει ότι ενδιαφέρεται και δίνει λύση, αυτό είναι
άλλοθι σε όσους δεν τα καταφέρνουν με τις πληρωμές των δόσεων με αποτέλεσμα οι
ποινικές διατάξεις να ενταθούν με ότι αυτό συνεπάγεται.

Βαγγέλης Αθανασίου
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