Πρωτογενή πλεονάσματα: η επόμενη «μάχη»
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Η επόμενη «μάχη» που θα κληθεί να δώσει η επόμενη κυβέρνηση θα είναι για τα πρωτογενή
πλεονάσματα τα οποία έχουν προκύψει ως μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας.
Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται να επιτυγχάνει ετήσια πρωτογενή
πλεονάσματα 3.5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022 ενώ το ποσοστό μειώνεται στο 2% για τη χρονική
περίδο μέχρι το 2060. Ο υψηλός στόχος του 3.5% εντάσσεται, ωστόσο, σε ένα λάθος μείγμα
δημοσιονομικής πολιτικής στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η υπερφορολόγηση σε μια ήδη
φοροδοτικά εξαντλημένη κοινωνία. Οι προβλέψεις για χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το
2019 καθιστούν την επίτευξη υψηλών πλεονασμάτων ακόμη πιο δύσκολη. Συγκεκριμένα, η
Τράπεζα της Ελλάδος αναθεώρησε την εκτίμηση της για το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας στο 1.9% από το 2.5% που είχε προβλέψει στο παρελθόν ενώ η Citigroup
προβλέπει 1.5% για το 2019 φτάνοντας το 1.1% το 2023.
Τα πρωτογενή πλεονάσματα αποτελούν την κόκκινη γραμμή για τους εταίρους μας. Δεν
επιθυμούν να την παραβιάσουν επειδή τα πλεονάσματα συνδέονται άμεσα με την
αποπληρωμή των υποχρεώσεών μας και κατ΄επέκταση με τη βιωσιμότητα του χρέους.
Ωστόσο, φαίνεται πως αγνοούν σημαντικές παραμέτρους που μελλοντικά θα επηρεάσουν
την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και θα έχουν συνέπειες και στη χώρα μας: η
οικονομία της Ευρωζώνης και της Αμερικής αναμένεται να καταγράψουν επιβράδυνση λόγω
του εμπορικού προστατευτισμού, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα
ενώ η αβεβαιότητα του Brexit και η πιθανότητα μιας μη συντεταγμένης αποχώρησης της
Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμπαρασύρει τις διεθνείς
χρηματοπιστωτικές αγορές.
Η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει σε σύντομο χρονικό διάστημα ότι είναι
αποφασισμένη να προχωρήσει στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που θα δώσουν ώθηση
στην οικονομία και θα διαμορφώσουν ένα momentum ανάκαμψης που θα έχει διάρκεια.
Μεσοπρόθεσμα, θα πρέπει να εφαρμόσει ένα απλό, σταθερό και δίκαιο φορολογικό
σύστημα για να δώσει ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παράλληλα να προσελκύσει
μεγάλα επενδυτικά projects. Μόνον έτσι οι διεθνείς πιστωτές θα πειστούν να αναθεωρήσουν
την πολιτική των υψηλών πλεονασμάτων η οποία συρρικνώνει την ελληνική οικονομία.

