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7 χρόνια από το Καστελόριζο και η κρίση εξακολουθεί να μαστίζει την ελληνική 
οικονομία. Οι έμποροι ελπίδας 7 χρόνια σκίζουν μνημόνια αλλά στην 
πραγματικότητα έχουν οδηγήσει την οικονομία στην κατάρρευση. Ένα είναι 
σίγουρο: ότι εάν δεν απεμποληθούν παλαιοκομματικές νοοτροπίες δεν θα 
δούμε ξέφωτο. Η δημοσιονομική εκτροπή του 2009 απλά ήρθε να επισφραγίσει 
τις  παθογένειες της μεταπολίτευσης. Το έλλειμα σχεδιασμού και άσκησης 
πολιτικής εκ μέρους της Ελλάδας αποτυπώνεται ξεκάθαρα από τον φαύλο κύκλο 
των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων των πολιτικών διαπραγματεύσεων με τους 
θεσμούς και των αξιολογήσεων, οι οποίες δημιουργούν πολιτική και οικονομική 
αβεβαιότητα.  
 
Για την έξοδο από τα μνημόνια και την οικονομική κρίση, αυτό που απαιτείται 
είναι η σύνταξη ενός αμιγώς ελληνικού σχεδίου στην βάση της ευρωπαϊκής 
γνώσης και πρακτικής το οποίο θα εστιάζει στην ανάπτυξη και τις 
μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, το 
ασφαλιστικό, και η φορολογία.  
 
Ο κύκλος της μεταπολίτευσης κλείνει με ουσιαστική απώλεια Εθνικής 
κυριαρχίας. Η Εθνική ισχύς συρρικνώνεται σε πολλούς τομείς. Οικονομικά με την 
εξάρτησή μας από τα μνημόνια. Με την απώλεια των νέων που μεταναστεύουν, 
του πιο ενεργητικού κομματιού της κοινωνίας μας. Με τη συρρίκνωση του 
πληθυσμού ο οποίος υπολογίζεται να μειωθεί στα 8,5 εκ. Το 2060. Όσος ήταν 
στη χώρα μας το 1960. Τότε όμως είχαμε μέσο όρο ηλικίας κάτω από 40 έτη ενώ 
το 2060 θα έχουμε ένα γερασμένο πληθυσμό με μέση ηλικία γύρω στα πενήντα. 
 
Η μεταπολίτευση μπορεί να συμπυκνωθεί σε δύο φράσεις. «Ανήκομεν εις την 
Δύσιν» είπε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής σε μια εποχή που η βαριά λέξη ήταν η 
Δύσις. Βαριά λόγω του Αμερικάνικου παράγοντα αλλά και της χούντας. Μας 
έβαλε στην ΕΟΚ και παρέδωσε ασθμαίνοντας τη σκυτάλη στο «Η Ελλάδα ανήκει 
στους Έλληνες». 
 
Πήραμε λοιπόν την Ελλάδα στα χέρια μας και ασελγήσαμε στο πτώμα της. Και 
κλείσαμε τον κύκλο με την Ελλάδα να ανήκει ξανά, στη Δύση. Μόνο που το 
βάρος τώρα είναι στο ανήκει. Δεν ανήκουμε στην ίδια οικογένεια όπως το 
εννοούσε ο Καραμανλής αλλά μας έχουν αγορασμένους και χορεύουμε στον 
σκοπό τους. 
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Η αδυναμία προσέλκυσης εγχώριων και ξένων επενδύσεων αποτελεί 
πραγματικότητα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα ήταν το 
2008 προτελευταία στην κατάταξη είκοσι χωρών με κριτήριο τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ με βάση τα στοιχεία για το 2014 και το 
2015, και πάλι βρέθηκε στην προτελευταία θέση (!).  
 
Δυστυχώς η χώρα μας αποεπενδύει με ταχείς ρυθμούς, γεγονός το οποίο 
μεταφράζεται σε υποχώρηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών σε 
μόνιμη βάση, εάν δεν επιτευχθεί προσέλκυση επενδύσεων της τάξης των €100 
δισ. τα προσεχή χρόνια.  
 
Χονδρικά αν βάλουμε έναν ορίζονται ανάκαμψης και ανάκτησης του ελέγχου της 
χώρας στο 2030, αυτό σημαίνει 7 με 8 δις επενδύσεις ετησίως. 
 
Το πρώτο λοιπόν πρόβλημα που πρέπει να λυθεί είναι η μεταφορά κονδυλίων 
έστω μετά το 2018, από την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος στις 
επενδύσεις. Κατά την άποψή μου αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν αφήσουμε τον 
στόχο ως έχει αλλά δημιουργήσουμε ένα επενδυτικό ταμείο που θα βοηθήσει τα 
ιδιωτικά κεφάλαια να κάνουν παραγωγικές επενδύσεις με στόχο κυρίως τις 
εξαγωγές. 
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Το ταμείο αυτό είναι αναγκαίο αλλά όχι ικανό για να έρθουν επενδύσεις. 
 
Οι επενδύσεις που εγγυώνται την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας δεν έρχονται με ευχές αλλά απαιτείται η διασφάλιση συγκεκριμένων 
προϋποθέσεων.  
 
Πρωτίστως, απαιτείται η ύπαρξη ενός σταθερού πολιτικού περιβάλλοντος. Δεν 
είναι δυνατόν την επαύριον των εκλογών ο δημόσιος διάλογος να εστιάζει στο 
πότε θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες εκλογές, παραλύοντας με αυτό τον 
τρόπο τη δημόσια διοίκηση. Πρέπει επιτέλους να κατοχυρωθεί συνταγματικά 
σταθερή κυβερνητική θητεία ώστε να απογαλακτισθεί το δημόσιο από την 
κομματική κηδεμονία. 
 
Επίσης, απαιτείται η ύπαρξη ενός σταθερού νομικού και κανονιστικού 
περιβάλλοντος καθώς η συνεχής αλλαγή του πλαισίου δεν επιτρέπει 
μακροχρόνιο σχεδιασμό αποτρέποντας την επιχειρηματικότητα λόγω 
αβεβαιότητας. 



 

Η μείωση της γραφειοκρατίας είναι εξίσου σημαντική καθώς το κόστος που τη 

συνοδεύει καθιστά πολλά επενδυτικά σχέδια ατελέσφορα. Καταθέτοντας την 

προσωπική μου εμπειρία στην ΓΓΠΣ και στην ΓΓΔΕ, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας.   

Τέλος, η καταπολέμηση της διαφθοράς καθώς και η γρήγορη και αμερόληπτη 

απονομή δικαιοσύνης αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την πραγματοποίηση 

επενδύσεων. Το κόστος του επιχειρείν αυξάνει σημαντικά αν δε μπορείς να 

αναγκάσεις τον αντισυμβαλλόμενο να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στo 

πλαίσιo της συνεργασίας. Το αποτέλεσμα είναι να ευνοούνται οι «κακοί 

επιχειρηματίες» οι οποίοι ξέρουν πως θα είναι δύσκολο να κυνηγηθούν από τον 

καλόπιστο επιχειρηματία. Εδώ τα προβλήματα είναι βαθύτερα και αγγίζουν την 

ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, η οποία στη χώρα μας ομολογουμένως είναι 

προβληματική. Οι απλοποιήσεις των δικονομικών κωδικών και η καλύτερη 

προστασία του καλόπιστου μέρους μιας συναλλαγής είναι μερικές από τις 

λύσεις μόνιμου χαρακτήρα που πρέπει να προωθηθούν. 

÷÷÷÷SLIDE 4÷÷÷÷ 
 

 
Το φορολογικό περιβάλλον είναι ο δεύτερος τομέας που πρέπει να 
αναμορφώσουμε με επαναστατικό τρόπο.  
 
Πρέπει να  μειωθεί η υπερφορολόγηση των συνεπών φορολογουμένων είτε 
πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για επιχειρήσεις ώστε να επανεκκινήσει η 
οικονομική δραστηριότητα.  
 
Αυτό το χρονικό διάστημα κάνω με συνεργάτες μια ανάλυση για τι επιπτώσεις 
θα είχε μια δραστική μείωση των συντελεστών. Κατά την άποψη μου, θα έπρεπε 
να ρίξουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων στο 20%, το ΦΠΑ στο ίδιο ποσοστό 
με έναν μικρότερο συντελεστή για ελάχιστα πράγματα στο 10% και να έχουμε 
τρεις συντελεστές 10%, 20% και 30% για τα φυσικά πρόσωπα. Ελπίζω πως και οι 
αριθμοί θα μας δικαιώσουν πως η πολιτική μπορεί να φέρει περισσότερα έσοδα. 
 
Πολλά άλλα μέτρα πρέπει να πλαισιώσουν αυτή τη βασική αλλαγή. Σταχυολογώ: 
 



• Απαλλαγή από φόρο στις μικρές επιχειρήσεις και αντικατάσταση με ένα 
ετήσιο τέλος, αρκεί να τηρούν ηλεκτρονικά και προσβάσιμα από την 
εφορία βιβλία. 

• Καθολική ηλεκτρονική τιμολόγηση, τραπεζική εξόφληση των τιμολογίων, 
και κλειστές αποθήκες από έναν τζίρο και πάνω ώστε να ελεγχθεί η 
αγορά των προϊόντων. 

• Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού για τις υπηρεσίες που η φοροδιαφυγή 
είναι σημαντικότερη. 

• Μεταφορά μέρους των εσόδων του ΦΠΑ των επιχειρήσεων ενός δήμου 
στο δήμο ώστε να μπορεί να έχει κίνητρο για να κάνει έλεγχο αποδείξεων 
αλλά και για να έχει άμεσο όφελος από την ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
του δήμου. 

• Μεταφορά του φόρου ακινήτων στον δήμο και δυνατότητα αυξομείωσης 
των τοπικών συντελεστών. 

• Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου και προσδιορισμός του φόρου 
ακινήτων στη βάση του υπαρκτού ή τεκμαρτού ενοικίου που το κάθε 
ακίνητο (μπορεί να) αποφέρει. 

• Λευκό μητρώο επιχειρήσεων για την ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ και 
φόρου εισοδήματος. 

• Θεσμοθέτηση αυτόματης επιστροφής ΦΠΑ σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Σταδιακά να κατέβει στον ένα μήνα από τη δήλωση. 
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Τρίτη σημαντική μεταρρύθμιση είναι στο ασφαλιστικό. 
 
Είναι ζωτικής σημασίας η ύπαρξη ενός ασφαλιστικού συστήματος που θα 
εμπνέει εμπιστοσύνη στον ασφαλισμένο για τα χρήματα τα οποία καταβάλει. 
Δηλαδή, τα λεφτά του ασφαλισμένου να μην μπαίνουν στον ίδιο κουβά του 
Προϋπολογισμού μαζί με τις μίζες, τις προσλήψεις και τις σπατάλες.  
 
Εδώ πρέπει να κινηθούμε στην επόμενη ευκαιρία που θα έχουμε (πιθανότατα το 
2018) στο λεγόμενο Ιταλο-Σουηδικό μοντέλο. Κύρια σύνταξη από πόρους του 
προϋπολογισμού (εξάλειψη της φτώχιας) και λόγω των εισφορών των 
ασφαλισμένων που λογίζονται σε λογαριασμό νοητής κεφαλαιοποίησης.  
 
Αυτή συμπληρώνεται από ένα κύριο και μερικά συμπληρωματικά 
ομοιοεπαγγελματικά ταμεία επικουρικής ασφάλισης.  
 



Τέλος ο τρίτος πυλώνας συμπληρώνεται με κίνητρα για ατομικά ιδιωτικά 
συμβόλαια ασφάλισης. 
 
Όσον αφορά τις εισφορές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,  η σταδιακή μείωση 
τους για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις μπορεί να καλυφθεί μέσα από την 
χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (ανάλογα με την υποχρεωτική 
παιδεία, ή τη δημόσια ασφάλιση). Η επιβάρυνση που θα προκύψει για τον 
προϋπολογισμό, είναι δυνατό να καλυφθεί σταδιακά από τα αυξημένα 
φορολογικά έσοδα λόγω της μείωσης του κόστους εργασίας. 
 
Το ασφαλιστικό που περιγράψαμε βοηθάει στην ανάκτηση της κυριαρχίας μας 
γιατί επιτρέπει την αντιστροφή της μεγάλης αρνητικής συνέπειας του PSI. 
βοηθάει να δημιουργήσουμε κεφάλαιο (σύμφωνα με υπολογισμούς του κ. 
Νεκτάριου, πρώην διοικητή του ΙΚΑ το ύψος του μπορεί να φτάσει κοντά στα 
200δις το 2030), το οποίο μπορεί να δανείζει το κράτος με ένα λογικό επιτόκιο 
της τάξης του 3% (μικρότερο από τις αγορές). Έτσι μεγάλο μέρος του χρέους 
μπορεί να επαναπατριστεί δίνοντας βαθμούς ελευθερίας άσκησης πολιτικής 
στην Ελληνική κυβέρνηση. 
 
Αυτό όμως που θα έπρεπε να κάνουμε και το οποίο είναι πολιτικά πολύ δύσκολο 
είναι να μειώσουμε τις εισφορές από το απαγορευτικό 20% που είναι σήμερα 
στο μισό. Αυτό θα παρείχε ένα σοκ μείωσης του μη μισθολογικού κόστους και 
θα ήταν η τρίτη επαναστατική αλλαγή που θα ενίσχυε την απασχόληση και τις 
επενδύσεις. Δυστυχώς έρχεται με μεγάλο κόστος: τη μεσοσταθμική μείωση των 
συντάξεων κατά 17,5% περίπου.  
 
Αν η κυβέρνηση κόψει τη προσωπική διαφορά όπως ζητάει το ΔΝΤ, τότε η 
μείωση δε θα είναι αναγκαία. 
 
Σε κάθε περίπτωση αν και εφόσον απαιτηθεί μείωση κατά την άποψη μου 
πρέπει να γίνει με όρους δικαιοσύνης. Αυτό σημαίνει να λαμβάνει υπόψη 3 
παράγοντες: 

• Τι εισφορές έδωσε ο συνταξιούχος διαχρονικά 

• Τι σύνταξη έχει πάρει ήδη (ύψος και έτη συνταξιοδότησης) 

• Την ηλικία του 
Και φυσικά να έχει ικανό μεταβατικό χρόνο πχ 3 έτη. 
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Μεταρρυθμίσεις πρέπει να προωθηθούν και στο επίπεδο του Κράτους/ 
Υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, με προεξέχουσες: 
 
Πρώτον, τη σταδιακή δημιουργία e-κράτους στα πρότυπα πιθανόν της Εσθονίας 
όπου το εγχείρημα ολοκληρώθηκε με χρήματα διαρθρωτικών ταμείων, καθώς 
και την ενοποίηση των διάσπαρτων σήμερα portal. 
 
Δεύτερον, την εξοικονόμηση πόρων μέσω συγκεντροποίησης των στρατηγικής 
σημασίας και μεγάλου τζίρου προμηθειών του δημοσίου σε μια κεντρική 
υπηρεσία αγορών με ταυτόχρονη θέσπιση θέσης CPO (Chief Purchasing Officer) 
για το σύνολο του Δημόσιου τομέα, με αρμοδιότητες συντονισμού και των 
Κεντρικών Επιτροπών Προμηθειών των Υπουργείων. Εξίσου σημαντική είναι η 
εκπόνηση γενικών προτύπων για προμήθεια υλικών που χρησιμοποιούνται από 
το σύνολο των υπηρεσιών (γραφική ύλη, υπολογιστές, χαρτί, υλικά καθαρισμού 
κλπ.) 
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Κοινός παρονομαστής για την έξοδο από την οικονομική κρίση και τα μνημόνια 
είναι η τάχιστη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων υποστηρικτικών της προσέλκυσης 
επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας, του ασφαλιστικού και της φορολογίας. 
 
Εξίσου καίρια για τη δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι η 
διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και η ένταξη των ελληνικών 
κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ ευνοώντας 
την επάνοδο του ελληνικού δημοσίου και των επιχειρήσεων στις διεθνείς 
κεφαλαιαγορές. Η έξοδος της χώρας μας στις αγορές με τη δοκιμαστική έκδοση 
ομολόγων εντός του 2017, όπως έχει προαγγελθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, 
είναι σημαντική καθώς μπορεί να συμβάλλει στην αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης και την ανάκτηση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές ομολόγων. 
Όσον αφορά τους περιορισμούς στις κινήσεις κεφαλαίων (capital controls), είναι 
ξεκάθαρο ότι η πλήρης άρση θα εξαρτηθεί από την πρόοδο στη βιωσιμότητα του 
ελληνικού χρέους.  
 
Από το βήμα της Βουλής έχω επανειλημμένα μιλήσει για τις πολιτικές που θα 
βγάλουν την χώρα μας από την κρίση και τα μνημόνια, που θα επανεκκινήσουν 
την οικονομία και θα φέρουν κοινωνική, θεσμική και οικονομική ανάκαμψη. 
 



Οι πολιτικές που προτείνω για την έξοδο από την κρίση είναι αποτέλεσμα 
συνεχούς διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών με τους παραγωγικούς φορείς της 
χώρας, με την κοινωνία των πολιτών και με διακεκριμένους επιστήμονες. Είναι 
μία διαδικασία που ξεκινάει από την αυτοκριτική του πολιτικού συστήματος και 
την παραδοχή πως μόνο μέσα από την αναγέννησή του μπορεί να έλθει η 
πραγματική αλλαγή. 
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Και τούτο διότι μόνο μέσα από ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σχέδιο είναι 
δυνατό να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος, που δεν είναι άλλος από αυτόν της  
εξόδου της χώρας μας από την οικονομική κρίση και τα μνημόνια και της 
σταδιακής ανάκτησης της εθνικής κυριαρχίας. 
 
 


