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Χαρδούβελης: Χρειαζόμαστε προληπτική γραμμή
πενταετίας

Άτοπο θεωρεί το δίλημμα «καθαρή έξοδος ή τέταρτο μνημόνιο» ο πρώην υπουργός
Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης, αφού πιστεύει ότι ούτε το ένα θα συμβεί, ούτε το άλλο.
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Διαβάστε επίσης
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Σε του σε εκδήλωση του Κέντρου Αστικής Μεταρρύθμισης τη Δευτέρα, ο ίδιος
τόνισε ότι «καθαρή έξοδος δεν υπάρχει, αφού το 2019
έρχονται νέα μέτρα σε συντάξεις και φόρους», αλλά
ούτε και νέο μνημόνιο, αφού «οι Ευρωπαίοι μάς έχουν
βαρεθεί και δεν θέλουν να μας δανείσουν άλλο». «Δεν
είμαστε πλέον πρόβλημα για την Ευρωζώνη, καθώς
έχουν αναπτυχθεί οι αναγκαίοι μηχανισμοί ασφαλείας
για την αντιμετώπιση κρίσεων χρέους», εξήγησε.

«Προληπτική γραμμή, από την άλλη, σημαίνει μνημόνιο
με ξεκάθαρους όρους και αυτό δεν θα συμβεί γιατί το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό»,
εξηγεί. «Η καθαρή έξοδος δεν είναι τίποτε άλλο από ένα πολιτικό παιχνίδι, που παίζουν
όσοι θέλουν μετά τον Αύγουστο σκοπεύουν να αρχίσουν να μοιράζουν χρήματα στους
φίλους τους», είπε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά τάχθηκε υπέρ μιας μεσοπρόθεσμης προληπτικής
γραμμής πέντε ετών, αντί για ενός έτους που συζητείται, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον
τρόπο θα μπορέσει η χώρα να εξασφαλίσει την ασφάλεια που χρειάζεται.

«Οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές είναι εξαιρετικά ευμετάβλητες και η Ελλάδα ο
αδύναμος κρίκος της Ευρώπης», τόνισε ο κ. Χαρδούβελης. Ως παράδειγμα ανάφερε το
πρόσφατο κραχ στη Wall Street στις αρχές Φεβρουαρίου, το οποίο εκτίναξε το spread των
ελληνικών ομολόγων πάνω από 60 μονάδες βάσης (0,6 ποσοστιαία μονάδα), σε αντίθεση με
τα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης που είδαν το spread να αυξάνεται κατά ελάχιστες
μονάδες βάσης.

Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Χαρδούβελη, αποδεικνύει με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι η
Ελλάδα είναι πολύ ευάλωτη στις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών και δεν μπορεί να
στηρίζεται αποκλειστικά στον δανεισμό από αυτές, καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί το
κόστος να εκτοξευτεί.

Για το ότι οι δανειστές «έχουν κουραστεί να ασχολούνται με την Ελλάδα», φάνηκε από την
αλλαγή της στάσης τους μετά το 2015, σημειώνει ο κ. Χαρδούβελης. «Ενώ έως το 2014
επικεντρώνονταν στην επίτευξη ενός μείγματος λιτότητας-ανάπτυξης, μετά το 2015
άρχισαν να αδιαφορούν πλήρως, επιτρέποντας σε όσους αγαπούν τους φόρους να κάνουν
όλη την προσαρμογή μέσω της υπέρογκης φορολογίας», επισήμανε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πραγματικός φόρος (effective tax) είναι της τάξης του 70% για τους
ελεύθερους επαγγελματίες, αφού και τις εισφορές οι φορολογούμενοι τις εκλαμβάνουν ως
φόρο τη στιγμή που δεν θεωρούν τα χρήματα αυτά «δικά τους» και ότι θα επιστρέψουν σε
αυτούς. «Σε όσους συναδέλφους μου στο εξωτερικό έχω περιγράψει αυτό το φορολογικό
καθεστώς δεν το πιστεύουν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδούβελης.
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«Χάνουμε 18 δισ. ευρώ τον χρόνο λόγω ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ»

Σύμφωνα με νέα του μελέτη σχετικά με την επίδραση που έχει η αβεβαιότητα στην
οικονομία, ο καθηγητής απέδειξε ότι η ελληνική ύφεση είναι χειρότερη από τη Μεγάλη
Ύφεση (Great Depression) που εκδηλώθηκε το 1929 στις ΗΠΑ, καθώς η ελληνική οικονομία
δεν κατόρθωσε να ανακάμψει και το 2015 σημείωσε νέα βουτιά -στη «Φάση ΙΙ» της κρίσης,
όπως την ονομάζει ο καθηγητής.

Στη δεύτερη αυτή φάση της κρίσης (μετά το 2015), η χώρα χάνει 18 δισ. ευρώ ετησίως σε
επίπεδο ΑΕΠ, ως κόστος ευκαιρίας, σε σύγκριση με την ανάκαμψη που θα είχε σημειωθεί
εάν δεν μεσολαβούσαν τα γεγονότα του πρώτου εξαμήνου του 2015 -όταν ανέλαβαν την
εξουσία οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Η αβεβαιότητα εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά στην Ελλάδα και ο φόβος για το Grexit στα
μάτια των αγορών δεν έχει εξαλειφθεί, γεγονός που αποτυπώνεται στα spread των
ελληνικών ομολόγων, σημειώνει ο κ. Χαρδούβελης και καταλήγει ότι «για να πάει η χώρα
μπροστά, πρέπει να μειωθεί η αβεβαιότητα».
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