
                                                                                                                        

 
Θέμα:  Η οικονομία και η κοινωνία ζηην πιο κρίζιμη καμπή. 

 

  
 

 

 

 

 

 

Οη εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηόζν ηνπ ΙΟΒΕ όζν θαη ηνπ ΚΕΠΕ, 

ζπκπίπηνπλ νπζηαζηηθά κε ηηο ζέζεηο πνπ εμέθξαζε ην Ε.Ε.Α κόιηο πξηλ από κία εβδνκάδα, γηα 

ηνλ δύζθνιν «θάβν» πνπ πξέπεη λα πεξάζεη ην ειιεληθό θαξάβη ηνπο επόκελνπο κήλεο 

πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ζε πην ήξεκα λεξά. 

 

Καη νη δύν θνξείο, παξόηη βιέπνπλ ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο,  πξνεηδνπνηνύλ γηα ην ελδερόκελν 

ππνηξνπήο, εζηηάδνληαο ζην γεγνλόο όηη ην ρεηκώλα είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξε ε εηζξνή 

εζόδσλ από ηνλ ηνπξηζκό, ελώ ηνπνζεηνύλ ηελ αλεξγία ζην πςειόηαην 27,5%, ηελ νπνία 

απνδίδνπλ θπξίσο ζηε ζπξξίθλσζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο. 

 

Πέξα όκσο από ηελ ςπρξή θαηαγξαθή ησλ αξηζκώλ, ησλ κλεκνληαθώλ ζηνρεύζεσλ, θαη ησλ 

καζεκαηηθώλ κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ εθπόλεζε αλάινγσλ κειεηώλ, ππάξρεη ε 

«πξαγκαηηθή αιήζεηα» πνπ βηώλνπλ ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο. 

 

Υπάξρνπλ ηα αλαξίζκεηα κέιε ηνπ Επαγγεικαηηθνύ Επηκειεηεξίνπ Αζελώλ, ηδηνθηήηεο 

επηρεηξήζεσλ θαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ ζπληεξνύλ ηελ όπνηα ηνπο επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ «ηηκή ησλ όπισλ», επηβηώλνληαο – ρσξίο ππεξβνιή - θάησ από 

δξακαηηθέο ζπλζήθεο. Ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ παξόηη εξγάδνληαη ζε δσδεθάσξε βάζε δελ 

είλαη ζε ζέζε λα αγνξάζνπλ ηα πξνο ην δελ ή λα πιεξώζνπλ ηηο εηζθνξέο ηνπο ζηνλ ΟΑΕΕ γηα 

λα έρνπλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Επηρεηξεκαηίεο πνπ ζηελάδνπλ θάησ από ηελ παληειή 

έιιεηςε ξεπζηόηεηαο, θαη απιώο δελ έρνπλ αθόκε βξεη ην θνπξάγην λα βάινπλ ινπθέην. 

Υπάξρνπλ νη ρηιηάδεο άλεξγνη έκπνξνη πνπ δελ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα γηα λα ιάβνπλ έζησ θαη 

απηό ην ηζρλό επίδνκα αλεξγίαο. 
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Απηή ηελ εηθόλα ηεο πξσηνθαλνύο εμαζιίσζεο ζε κεγάια ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία δελ 

ζπλάδεη ζε ζύγρξνλε επξσπατθή ρώξα, πξέπεη λα πεξηγξάςνπλ κε θάζε ηεο ιεπηνκέξεηα ν 

πξσζππνπξγόο θαη ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπο κε ηηο κεγάιεο «θεθαιέο» 

ησλ δαλεηζηώλ καο. Καη κπνξεί απηή ε εηθόλα – από ηε ζηηγκή πνπ ζα επηηεπρζεί ν ζηόρνο ηνπ 

πξσηνγελνύο πιενλάζκαηνο - λα απνηειέζεη ην πην δπλαηό ειιεληθό επηρείξεκα ώζηε ε 

επηθείκελε λέα κεγάιε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην ειιεληθό πξόγξακκα, λα γίλεη ε αθεηεξία γηα κηα 

νπζηαζηηθή νηθνλνκηθή βνήζεηα ησλ εηαίξσλ πξνο ηελ Ειιάδα, κε θνλδύιηα πνπ ζα ζηεξίμνπλ 

ηηο επελδύζεηο, ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηηο εμαγσγέο, δεκηνπξγώληαο ην Πιεόλαζκα 

Αηζηνδνμίαο πνπ έρεη αλάγθε ν έιιελαο πνιίηεο κεηά από ηόζα ρξόληα ζθιεξήο ιηηόηεηαο . 
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