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2 Πρώτο πλάνο

Οι 5 δράκοι που κραιάνε
φυλακισμένη την οικονομία

Τριπλή πρόταση για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν πλεονάσματα Φορολογικό και
Συνταξιοδοτικό καταθέτει η έρευνα της διαΝΕΟσις που παρουσιάζουν σήμερα ΤΑ ΝΕΑ

ΤΟΥ ΠΩΡΓΟΥ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ

Στο
νήμα της εξόδου από τα Μνημόνια

πέντε δράκοι συνεχίζουν να πλανώνται

πάνω από όσα η κυβέρνηση
παρουσιάζει ως επιτεύγματα στην οικονομία

Το δυσβάσταχτο χρέος το προβληματικό
ασφαλιστικό σύστημα το αναποτελεσματικό
Φορολογικό η καθυστέρηση στην απονομή
δικαιοσύνης και η πολυνομία κακονομία
συνεχίζουν να κρατούν φυλακισμένη την
οικονομία όπως επισημαίνει στη νέα της
μελέτη η διαΝΕΟσις της οποίας τα βασικά
σημεία παρουσιάζουν σήμερα ΤΑ ΝΕΑ Η
έρευνα μιλά για τους μύθους και τις αλήθειες
για τις επιδόσεις των τελευταίων ετών και
καταλήγει ότι μετά από οκτώ χρόνια Μνημονίων

η ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται
σε καθόλου καλή κατάσταση

Μπορεί όπως σημειώνουν οι συντάκτες
της το εξωτερικό ισοζύγιο να έχει βελτιωθεί
όχι όμως επειδή αυξήθηκαν οι εξαγωγές
αλλά επειδή μειώθηκε η ζήτηση Ναι μεν το
συνταξιοδοτικό σύστημα μεταρρυθμίστηκε
έχει όμως πάψει να επιτελεί τον σκοπό του
και η κατάρρευσή του μοιάζει προδιαγεγραμμένη

Οσο για το χρέος βρίσκεται πλέον
στο 1 80 του ΑΕΠ η αποεπένδυση συνεχίζεται

ασταμάτητη όπως και η συρρίκνωση
της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η
μαζική ανεργία

ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΙΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα

με τους συγγραφείς της μελέτης Νίκο
Χριστοδουλάκη Μιλτιάδη Νεκτάριο και Χάρη

Θεοχάρη δεν αρκεί να βγούμε από τα
μνημόνια για να αναστραφεί αυτή η πορεία
Χρειάζεται να αλλάξει ριζικά η φυσιογνωμία
της οικονομίας μέσα από ένα νέο σχέδιο που
πρέπει να διαπραγματευθεί η κυβέρνηση
με τους δανειστές που δυνητικά μπορεί να
δημιουργήσει 350.000 νέες θέσεις εργασίας
και το οποίο συνοψίζεται σε τρεις προτάσεις

τη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους
δανειστές ώστε να μειωθεί ο στόχος για πρωτογενή

πλεονάσματα 3,5 του ΑΕΠ
τη ριζική μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού

με μείωση των εισφορών από 27 σε 1 9 και
την απλοποίηση και μείωση των φορολογικών

συντελεστών
Το περίγραμμα της πρότασης για τα πλεονάσματα

είναι να πορευτεί η χώρα τα επόμενα
χρόνια με στόχο για 1,5 πλεόνασμα αντί για
3,5 αλλά να δεσμευτεί ότι τουλάχιστον μέχρι
το 2029 ένα 2 του ΑΕΠ θα κατευθύνεται σε
χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων
υποδομών και καινοτομία

Στο Συνταξιοδοτικό οι συντάκτες της έκθεσης
προβλέπουν αργά ή γρήγορα κατάρρευση του
συστήματος εφόσον δεν αναμορφωθεί άμεσα
Εισηγούνται επομένως ένα εντελώς νέο σύστημα

με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από

27 σε 1 9 και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
νέου Συστήματος Συντάξεων Στο νέο αυτό

μοντέλο όλοι οι πολίτες θα υπάγονται σε ένα και
μοναδικό ταμείο κύριων συντάξεων καθώς και
σε ένα μόνο ταμείο επικουρικών Εναλλακτικά
οι ασφαλισμένοι θα έχουν δυνατότητα να επιλέξουν

ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης
που θα χρηματοδοτείται από εργοδότες και
εργαζόμενους

Στο Φορολογικό η μελέτη προτείνει ενιαίο
συντελεστή 20 επί των καθαρών κερδών για
όλες τις επιχειρήσεις προοδευτικό συντελεστή

από 20%-30 για εισοδήματα άνω των
50.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και τα
καθαρά κέρδη των αυτοαπασχολούμενων και
ατομικών επιχειρήσεων καθώς και ενιαίο ΦΠΑ
20 Σωρευτικά οι παραπάνω αλλαγές μπορούν
σύμφωνα με την έρευνα να εξοικονομήσουν
πόρους άνω των 2 δισ ευρώ

Μακρά nepioôos αναιμία avâmuÇns

Η οικονομία εξακολούθησε και το 201 7 να κινείται σε αναιμικά
ποσοστά ανάπτυξης μακράν εκείνων που θα σηματοδοτούσαν

μια αποφασιστική έξοδο από την ύφεση Ο συνδυασμός

υψηλού χρέους υψηλών εισφορών και υψηλής φορολογίας
συνιστά ενα μνημειώδες αδιέξοδο

Τα προσεχή χρόνια η χώρα θα εισέλθει σε μια μακρά περίοδο
αναιμικής ανάπτυξης με υψηλή ανεργία χαμηλές επενδύσεις

ΤΟΥ και ακόμα χαμηλότερες προσδοκίες για το μέλλον Η διαρθρωτι
ΝΙΚΟΥ κή κρίση θα καμουφλαριστεί με κάποια πρόσκαιρα μέτρα για ένα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ διάστημα και αργότερα θα επανέλθει δριμύτερη όταν οι συνθήκες
ξαναγίνουν απειλητικές

Υπάρχει άραγε λύση στο τριπλό αυτό πρόβλημα Αν εξακολουθούμε
να επιμένουμε σε μικροβελτιώσεις της ίδιας πολιτικής η απάντηση
είναι ξεκάθαρα Οχι Θετική απάντηση μπορεί να προκύψει μόνο αν
εισαγάγουμε στη συζήτηση μια σειρά από άλλες προτεραιότητες
ικανές να αντιστρέψουν τη μοιραία δυναμική των πραγμάτων

Ο Νίκος Χριστοδουλάκης είναι καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην υπουργός Οικονομικών
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ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΨΑΛΙΔΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
ΠΟΥΣ ΕΜΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ
Το τσουνάμι των αυξήσεων
cpôpous ΦΠΑ Eiöikous Φόρουβ
Κατανάλωοηβ σε καύσιμα
ποτά και τσιγάρα Ka9ü>s
επίσηε τα τέλη ταξινόμησα και
κυκλοφορίαβ έχουν εκτινάξει
την ψαλίδα ανάμεσα σε Ελλάδα
και ευρωζώνη

Εμμεσοι φόροι ΑΕΠ

ΕΛΛΑΔΑ
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Η ΨΑΛΙΔΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι νέεβ επενδύσειβ ωβ ποσοστό του ΑΕΠ κινήθηκαν με αρνητικό ρυθμό το 201 5 7,94
ποσοστό που διερύνθηκε το 2016 8,12 Σαν αποτέλεσμα η ψαλίδα ανάμεσα στην ανεργία
και Tis καθαρέβ νέεβ έπενδύσειβ στην Ελλάδα μεγαλώνει
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Το Ασφαλιστικό γεννά νέα ελλείμματα Μείωση φόρων για νέε5 επενδύσει

ΤΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Κατά
την περίοδο 2010-2016 ο κύριος στόχος των ασφαλιστικών ρυθμίσεων

φαίνεται ότι ήταν η προστασία των παροχών προς τις απερχόμενες γενιές
με τη μονομερή επιβολή ενός δυσανάλογου κόστους στις νέες γενιές Ετσι

σήμερα οι νέοι αντιμετωπίζουν ένα τριπλό πρόβλημα αμείβονται με χαμηλούς
μισθούς καταβάλλουν υψηλές εισφορές και αντιμετωπίζουν πρωτοφανή επίπεδα
ανεργίας Επιπλέον ο πρόσφατος νόμος 4387/201 6 με την περαιτέρω αύξηση των
εισφορών επέτεινε τις αρνητικές επιπτώσεις στην δηλωμένη απασχόληση Εκατοντάδες

χιλιάδες εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν αφήσει πλέον την
επίσημη αγορά εργασίας ή έχουν φύγει εκτός Ελλάδος Ταυτοχρόνως αυξάνουν
συνεχώς οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές και σύντομα θα κληθεί ο

προϋπολογισμός

να καλύψει τα νέα απρόσμενα ελλείμματα Για την αντιμετώπιση του
δεύτερου δράκου που εμποδίζει την ανάπτυξη προτείνουμε μια μεταρρύθμιση
του ασφαλιστικού συστήματος που βασίζεται στη μείωση των κύριων εισφορών
και στην ταυτόχρονη εισαγωγή ενός δημόσιου κεφαλαιοποιητικού πυλώνα στις
επικουρικές συντάξεις Προβλέπεται βάσει οικονομετρικών εκτιμήσεων ότι η
μεταρρύθμιση θα οδηγήσει σταδιακά στη δημιουργία 350.000 θέσεων εργασίας
μέχρι το 2030 και στη μείωση της ανεργίας στο 7,1 μέσα σε 10 χρόνια

Ο Μιλτιάδης Νεκτάριος είναι καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΤΟΥ
ΧΑΡΗ

ΘΕΟΧΑΡΗ

Η λήξη του τρίτου προγράμματος θα είναι ουσιαστική μόνο αν
δημιουργήσουμε και υλοποιήσουμε ένα δικό μας σχέδιο ανάπτυξης

Ενα σχέδιο μείωσης του χρέους μέσω της ανάπτυξης και όχι
της αποστράγγισης της οικονομίας από ρευστότητα μείωσης της ανεργίας
σε μονοψήφια ποσοστά καθώς μειώνουμε εισφορές χωρίς αύξηση των
ελλειμμάτων εξορθολογισμού του φορολογικού συστήματος μέσω της
διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και της μείωσης των συντελεστών

Ειδικότερα στο Φορολογικό προτείνουμε ένα απλοποιημένο σύστημα
που περιορίζει τον αριθμό των κλιμάκων και μειώνει τους συντελεστές
στα επίπεδα του 20 Η πρόταση φέρνει τα βέλτιστα αποτελέσματα αφού
πλαισιωθεί από επιχειρησιακές βελτιώσεις της διοίκησης

Το αποτέλεσμα θετικό για όλους σταθερά έσοδα για το Δημόσιο μείωση
αφορολογήτου χωρίς απώλεια εισοδημάτων για τα νοικοκυριά μείωση
κινήτρων για μαύρη εργασία και φοροδιαφυγή για τις επιχειρήσεις

Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται τα κίνητρα για νέες επενδύσεις βιώσιμη

απασχόληση και ταχύτερη μείωση του χρέους

Ο Xapns θεοχάρηε είναι ανεξάρτητοβ Βουλευτήε και πρώην γενικόβ γραμματέαβ ms Γενικήε
Γραμματείαβ Πληροφοριακών Συστημάτων και Tns Γενικήε ΓραμματεΙαε Δημοσίων Εσόδων

ΚΡΑΥΓΕΣ
ΨΙΘΥΡΟΙ

ΤΗΣΠΕΠΗΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗ

Οι ôeiKtes
και η Μαιίνα

ΗΜατίνα
είναι φίλη μου Μια όμορφη γυναίκα

γύρω στα πενήντα Μοναχοπαίδι
ενός επιφανούς παιδιάτρου και μιας επί

χρόνια γραμματέως γνωστού επιχειρηματία Ο
πατέρας σχολαστικά νομοταγής έκοβε αποδείξεις

σε εποχές που το απόδειξη από γιατρό
ήταν ανέκδοτο Επιπλέον δούλευε εθελοντικά
σε ιδρύματα Οι γονείς της δεν έκαναν άλλο
παιδί για να εξασφαλίσουν στη μοναχοκόρη
τους μια όσο το δυνατόν καλύτερη ζωή Μη
φαντασθείτε μεγάλη περιουσία Ο,τι είχαν οι
μεσοαστοί που έκαναν τα κουμάντα τους στις
δεκαετίες του 1960 και 1970 Ενα άνετο διαμέρισμα

στους Αμπελοκήπους το ιατρείο και ένα
εξοχικό σε παραλιακή περιοχή Η Ματίνα έκανε

σπουδές κοινωνιολογίας αλλά μεγαλωμένη με
τις αρχές του πατέρα της προσέφερε για πολλά
χρόνια τις υπηρεσίες της σε ανθρωπιστικές
οργανώσεις Ταξίδεψε στα πέρατα του κόσμου
κάτω από δύσκολες συνθήκες για να συνδράμει
πρόσφυγες πληθυσμούς που υπέφεραν από
ασιτία θύματα φυσικών καταστροφών Λίγο
πριν τα σαράντα κουρασμένη πια εγκαταστάθηκε

μόνιμα στην Αθήνα Εμενε στο πατρικό
της οι γονείς της είχαν εν τω μεταξύ πεθάνει

από ένα σύντομο γάμο απέκτησε μία κόρη
και έστησε μια επιχείρηση που είχε σχέση με
το ηθικό εμπόριο Τσόνταρε και το ενοίκιο
από το ιατρείο και ήταν μια χαρά
Κι ύστερα ήρθαν τα Μνημόνια Τα πρώτα χρό¬

νια τα κατάφερε αλλά το 2015 αναγκάστηκε
να κλείσει την επιχείρηση Μήνες έψαχνε για
δουλειά και αφού απελπίστηκε άνοιξε ένα μικρό

καφέ Στην αρχή είχε υπάλληλο τώρα το
δουλεύει μόνη της Η δεκατετράχρονη κόρη
της παίρνει τα βιβλία της και τα απογεύματα
διαβάζει στο καφέ μήπως και χρειαστεί να
βοηθήσει τη μητέρα της Φόροι εισφορές ΕΝ
ΦΙΑ καταπίνουν τα έσοδα Εδώ και δυο χρόνια
δεν πάει διακοπές Νοικιάζει το εξοχικό για
επιπλέον εισόδημα Και θεωρεί πολυτέλεια να
μπορεί να παραγγείλει πίτσα για την κόρη της
Η Ματίνα κλαίει όλο και πιο συχνά τελευταία
Και όταν ακούει για βελτίωση των δεικτών
γελάει νευρικά
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