Οι 100 δόσεις είναι ένα μέτρο, χρειάζονται άλλα 100
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
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Οι εκατό δόσεις για οφειλές σε εφορία και ταμεία είναι πλέον γεγονός ακόμη και για τους
πλέον δύσπιστους. Είναι μια ευκαιρία για επανεκκίνηση με μικρό μηνιαίο κόστος αρκεί
βέβαια να υπάρχουν οι δυνατότητες να μη δημιουργούνται νέα χρέη και να περισσεύουν και
λίγα χρήματα για τις 100 δόσεις.

Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως δεν έχουν αλλάξει οι προϋποθέσεις που οδήγησαν
στο να δημιουργηθούν τα χρέη. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν βρεθεί σε ένα νέο οικονομικό
περιβάλλον από το οποίο να υπάρχει δυνατότητα να αντλήσουν μεγαλύτερο τζίρο και
καλύτερη κερδοφορία ώστε να πληρώνουν τα τρέχοντα και τις δόσεις χωρίς πρόβλημα.

Η Ελληνική οικονομία στην πραγματική αγορά δεν άλλαξε προς το καλύτερο αντίθετα το
2014 η αύξηση της φορολογίας αφαίρεσε και άλλους πόρους που δεν πηγαίνουν στην
αγορά. Τα χρήματα από τους φόρους όπως πχ ο ΕΝΦΙΑ που καταλήγουν στο ταμείο του
κράτους δεν επιστρέφουν στην αγορά ως επιπλέον χρήματα.

Αντίθετα καλύπτουν τρύπες, δηλαδή αντί να δανειστεί το δημόσιο για να πληρώσει τα
έξοδά του παίρνει επιπλέον τα χρήματα από τους φορολογούμενους.

Η Ελληνική οικονομία είναι δεδομένη, μικρή ασθενική χωρίς εξωστρέφεια, χωρίς
ανταγωνιστικότητα. Δε φτάνουν αυτά που παράγει η ελληνική ελεύθερη αγορά να
πληρώσουν τα δημόσια έξοδα.

Μέσα σε ένα τέτοιο οικονομικό κλίμα πως είναι δυνατόν να ανακάμψουν οι Ελληνικές
επιχειρήσεις, και να πληρώνουν παλαιά χρέη και τις τρέχουσες ανάγκες.
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Ακούστηκε από πολλά κυβερνητικά κόμματα ότι όποιος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και σ'
αυτή τη ρύθμιση δεν μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητα που έχει.

Σε ποιο όμως οικονομικό περιβάλλον να στηριχθεί και με ποιους κανόνες.

Η ρύθμιση των 100 δόσεων είναι μια σημαντική ελάφρυνση μετάθεση του χρέους και
σταδιακής πληρωμής σε βάθος οκταετίας. Όμως αυτό δε λύνει το πρόβλημα της Ελληνικής
οικονομίας.

Πολλοί προβλέπουν ότι θα αρχίσουν να πληρώνονται οι δόσεις αλλά θα μένουν και πάλι
απλήρωτες οι τρέχουσες οφειλές.

Η μόνη κινητήρια δύναμη είναι η ελπίδα ότι μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση και ν' αρχίσει
να λειτουργεί καλύτερα η αγορά. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν εναλλακτικές.

Θα ήταν όμως πολύ μεγάλη προσφορά στις επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα να
ξεκαθάριζαν οι τράπεζες ότι θα τους στηρίξουν και να τους δίνονταν ένα πρόγραμμα
εξυγίανσης ή τελικά να σταματήσουν να προσπαθούν γιατί αυτό που κάνουν είναι αδιέξοδο.

Οι ευθύνες αυτών που κατέστρεψαν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις με την οικονομική
πολιτική που εφάρμοσαν είναι τεράστιες και οι σημερινοί κυβερνόντες πρέπει να βρουν
τρόπους να μετριάσουν τις καταστροφές που έκαναν.

Οι 100 δόσεις είναι ένα πρώτο μέτρο, χρειάζονται άλλα 100 για να υπάρξει πραγματική
οικονομία και περιβάλλον που αξίζει ν' αγωνιστεί κανείς.
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