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Οινομοθετικές πρωτοβουλίες και στο φορολογικό αλλά και στο ασφαλιστικό αποτελούν κινήσεις
στην ορθή κατεύθυνση. Επαρκούν όμως;
Καθώςη επιτυχία και η αποτελεσματικότητα των νέων νομοθετημάτων δεν εξαρτάται μόνο από την
εφαρμογή των διατάξεών τους. Η ουσία βρίσκεται αλλού. Στην ουσιαστική και μόνιμη
αναθέρμανση της οικονομίας. Το αναπτυξιακό κομμάτι, όχι το εισπρακτικό. Γιατί ενώ το
εισπρακτικό λόγω της προηγηθείσας υπερφορολόγησης έχει υπεραποδώσει, το αναπτυξιακό σε
καμιά περίπτωση δεν παρουσιάζει αντίστοιχη απόδοση ή πρόοδο.
Αντιθέτωςκαι παρά την ισχυρή βούληση της κυβέρνησης, οι παθογένειες που εξακολουθούν να
υφίστανται -όσο και αν τα πράγματα βελτιώνονται- ακυρώνουν ή καθιστούν μη επαρκείς ως προς
το αποτέλεσμα τις μέχρι τώρα προσπάθειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επένδυση στο
Ελληνικό. Μία επένδυση που παρά την άρση μίας σειράς εμποδίων από τις πρώτες κιόλας
εβδομάδες της νέας διακυβέρνησης και την ισχυρή βούληση των επενδυτών που εμπλέκονται, την
ύπαρξη ισχυρού χρηματοδοτικού σχήματος, είναι τελικά άγνωστο πότε... θα μπει η πρώτη
μπουλντόζα...
Καιείναι πράγματι game changer για την ανάπτυξη και την προσέλκυση εμβληματικών
επενδύσεων στη χώρα η εκκίνηση του μεγάλου αυτού έργου. Απαλλαγμένου από προσφυγές που
ακόμα ταλαιπωρούν την επένδυση και σταματούν τον χρόνο... Και δεν είναι μόνο το Ελληνικό.
Ακόμα και στην επένδυση των Κινέζων στον Πειραιά, αν και υπήρξαν έντονες μομφές προς την
προηγούμενη κυβέρνηση για το μπλοκάρισμα σε μέρος του master plan, ενώ ακολούθησαν
ανταλλαγές επισκέψεων σε υψηλότατο επίπεδο σε Ελλάδα και Κίνα, το master plan παραμένει
ατελές.
Βεβαίωςόλα δείχνουν ότι γίνεται και προσπάθεια και δουλειά στην κατεύθυνση της προσέλκυσης
επενδύσεων. Για πρώτη φορά τόσο στοχευμένα η χώρα εμφανίζεται ως φιλόξενο πλέον
περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα. Όμως φαίνεται πως χρειάζεται να γίνουν ακόμα
περισσότερα και προφανώς χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να ωριμάσουν όλα αυτά, σε
σχέση με τον πήχη που ωστόσο έθεσε μόνη της τόσο ψηλά η κυβέρνηση.
Ανόμως η αναπτυξιακή παράμετρος είναι το ένα πολύ κρίσιμο ζητούμενο και εστία
προβληματισμού, μία άλλη παράμετρος, ένας κίνδυνος, ασύμμετρος για την μακροπρόθεσμη
επιτυχία της ελληνικής οικονομίας απειλεί να τινάξει στον αέρα μακροπρόθεσμα τους σχεδιασμούς
για το νέο ασφαλιστικό αλλά και για την απόδοση της παραγωγικής βάσης της κοινωνίας. Και

αυτός ο κίνδυνος είναι το δημογραφικό. Η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει έναν πολύ σοβαρό εθνικό
κίνδυνο. Την γήρανση του πληθυσμού της σε ιδιαίτερα ανησυχητικό βαθμό.
Γιαποιο ασφαλιστικό, για ποιες συντάξεις να γίνει συζήτηση σε μία χώρα που ο ενεργός
πληθυσμός της βαίνει απελπιστικά μειούμενος. Όπως βεβαίως και ο συνολικός πληθυσμός... Τα
βάρη στις πλάτες του ενεργού πληθυσμού, ήδη ξεζουμισμένου από την υπερφορολόγηση και τις
ταυτόχρονες εξοντωτικές εισφορές, με μαθηματική ακρίβεια θα λυγίσουν αργά ή γρήγορα την
κοινωνία, την αγορά, την οικονομία. Και φοβάμαι ότι οι παρεμβάσεις για την ανακούφιση όσων
στηρίζουν τη χώρα, είναι ελάχιστες και ανεπαρκείς. Πέρα από προθέσεις και την πραγματική
βούληση και προσπάθεια για διορθωτικές κινήσεις.
Ειλικρινά, δεν γνωρίζω αν οι κλασικές συνταγές πλέον επαρκούν για να αλλάξουν την πορεία της
χώρας. Θα απαιτηθούν πιθανότατα πιο ευφάνταστες και τολμηρές πολιτικές. Και έχει σημασία που
η σημερινή κυβέρνηση έχει την ισχυρή βούληση. Και ορθολογικό προσανατολισμό Είναι
απαραίτητα αυτά. Αλλά και η τόλμη στην "συνταγή".
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