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Μη βαυκαλίζεσιε, 
η κρίση δεν Σεπεράστηκε
Του ΓΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η εξυγίανση τηε οικονομίαε αφορά 
κυρίωε τον δημόσιο τομέα και 
πρώτοε στόχοε τηε είναι ο περιο- 

ρισμόε των δαπανών και η αύΕηση των 
εσόδων του Δημοσίου. Σε κανέναν από 
τουε δύο τομείε δεν έχουμε ικανοποιητι- 
κέε επιδόσειε. Οσον αφορά στην αύΕηση 
των εσόδων, με απλά λόγια, δεν έχει επι
τευχθεί. Και δεν έχει επιτευχθεί διότι η φο
ροδιαφυγή δεν συνελήφθη. Οι τίμιοι φο
ρολογούμενοι πληρώνουν πα
ραπάνω λόγω τηε αύΕησηε 
των φόρων και των έκτακτων 
εισφορών, οι καταναλωτέε 
πληρώνουν παραπάνω λόγω 
τηε αύΕησηε του ΦΠΑ, οι φο- 
ροφυγάδεε δεν πληρώνουν 
τίποτα, αντίθετα αυΕάνουν τον 
τζίρο τουε διότι παρακρατούν 
τον αυΕημένο ΦΠΑ. Σε αυτόν 
τον τομέα η κυβέρνηση κι
νείται αναποτελεσμαηκά, πα
ρά το γεγονόε ότι κάθε τόσο 
ανακοινώνει διάφορεε εντυ- 
πωσιακέε «επιτυχίεε» χωρίε αντίκρισμα.

Σπε δαπάνεε μπορούμε να μιλάμε για 
καλύτερη επίδοση, χωρίε όμωε να θεω
ρείται και ικανοποιητική. Ο περιορισμόε 
των δαπανών στηρίζεται στην άδικη και 
επαχθή μείωση των μισθών και των συ- 
ντάΕεων και στην κατάργηση των δώρων 
Χριστουγέννων και Πάσχα. Στηρίζεται επί- 
σηε στη διακοπή των επενδύσεων, αφού 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει 
ουσιαστικό καταργηθεί. Τέλοε στηρίζεται 
στην παύση των πληρωμών του Δημοσίου 
και στη διακράτηση από το Δημόσιο τηε 
επιστροφήε του ΦΠΑ στουε δικαιούχουε. 
Ολα αυτά μπορεί να επιφέρουν μια μικρή 
βελτίωση στουε αριθμούε, όμωε λειτουρ

γούν επιβαρυντικά για την οικονομία. Η 
μείωση μισθών και συντάΕεων εκτόε του 
ότι φέρνει σε απόγνωση τα χαμηλά και με
σαία εισοδηματικά στρώματα, περιορίζει 
και την κατανάλωση. Η αύΕηση των φ ό
ρων και του ΦΠΑ περιορίζει επίσηε την κα
τανάλωση και αυΕάνει τον πληθωρισμό. 
Τέλοε η διακοπή των επενδύσεων φρενά
ρει την ανάπτυΕη και μειώνει τη ρευστό
τητα στην αγορά, ενώ στο ίδιο αποτέλεσμα 

οδηγεί και η παύση των πλη
ρωμών και η διακράτηση των 
επιστροφών του ΦΠΑ από το 
Δημόσιο. Το πακέτο λοιπόν των 
μέτρων, αυτό που η κυβέρνηση 
ονομάζει «οικονομική πολιτι
κή», δεν είναι οικονομική πολι
τική. Είναι μέτρα πυροσβεστι
κά, αναγκαία ίσωε, αλλά δεν 
συνδυάζονται σε μια συγκε
κριμένη, με στόχουε και σαφή 
οικονομική πολιτική.

Το οικονομικό επιτελείο αι
σθάνεται ευχαριστημένο από 

την επίδοσή του. Θεωρεί ότι «διέσωσε τη 
χώρα», και αυτό το επαναλαμβάνει και ο 
Πρωθυπουργόε. Τα πράγματα δεν είναι 
τόσο απλά. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρ
νηση αποφάσισε να πληρώσει τουε εΕω- 
τερικούε δανειστέε με χρήματα που στε
ρεί από τουε εργαζομένουε, τουε συντα- 
Ειούχουε, τουε προμηθευτέε του Δημοσί
ου και από τη λειτουργία τηε αγοράε. Εφό
σον λοιπόν θεωρεί ότι αποφύγαμε τα χει
ρότερα, δηλαδή την πτώχευση, τώρα πρέ
πει να δει από την αρχή πώε θα εΕυγιάνει 
πραγματικά την οικονομία και να μη βαυ- 
καλίζεται. Τα προβλήματα είναι μπροστά 
μαε και η κρίση μπορεί να επανέλθει δρι- 
μύτερη.

Το πακέτο 
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