Πολιτική

είναι πιο κατάλληλη να πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν πιο ανταγωνιστική
και εξωστρεφή την οικονομία, κινητοποιώντας
εγχώριες και ξένες επιχειρηματικές δυνάμεις
που βλέπουν τις ευκαιρίες, ωστόσο θεωρούν
ακόμη τους πολιτικούς κινδύνους ισχυρότερους.
Αλλοι άμεσα και άλλοι έμμεσα συμφωνούν ότι η συντόμευση του χρόνου των πολιτικών αβεβαιοτήτων έχει ισχυρή βάση, πολλώ δε
μάλλον όταν η οικονομία έχει πλέον αποκτήσει
τις δικές της ισορροπίες. Πιστεύουν ότι οι πρό-
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ωρες εκλογές θα περιόριζαν μια παρατεταμένη
εκλογική περίοδο, όπως θα συνέβαινε αν πηγαίναμε σε κάλπες το 2019, καθώς και ότι θα
έστελναν μήνυμα στον διεθνή παράγοντα για το
ποια κυβέρνηση είναι καταλληλότερη να φέρει
σε πέρας εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που θα
αποτελέσουν προϋπόθεση για κάποιας μορφής
ελάφρυνση του χρέους και θα κάνουν επιτέλους
την ελληνική οικονομία πιο παραγωγική.
Εξάλλου, όπως λένε οι συνομιλητές μας,
παρότι η παρούσα κυβέρνηση ψηφίζει κάθε προαπαιτούμενο, εν τούτοις για διάφορους λόγους
όπως το «ιδεοληπτικό φράγμα των μελών της»
δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει ένα τόσο
εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
όπως αυτό που απαιτείται για να αλλάξουμε
πραγματικά «πίστα». Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο συμφωνούν ότι οι πρόωρες εκλογές θα μπορούσαν ενδεχομένως
να ανοίξουν μια νέα σελίδα υπέρβασης
των διχασμών και να δώσουν τις λύσεις
που χρειάζεται η χώρα και η οικονομία
της. Διότι τα διαρθρωτικά προβλήματα
που εξακολουθούν να την ταλανίζουν
αντιμετωπίζονται με διεκπεραιωτικού
τύπου παρεμβάσεις. Και με την κυβέρνηση να νοιάζεται περισσότερο
να τελειώνει με τις εκκρεμότητες,
ώστε να πάψουν να γκρινιάζουν
οι δανειστές, αντί να κάνει ό,τι
περνά από το χέρι της για να
άρει τα πάμπολλα εμπόδια της
ελληνικής κρατικής μηχανής.
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Η χώρα μας τα τελευταία οκτώ έτη,
παράλληλα με την πρωτοφανή οικονομική και κοινωνική κρίση, βίωσε
-με αποκορύφωμα το πρώτο εξάμηνο
του 2015- ασυγκράτητο λαϊκισμό και
εντονότατο πολιτικό τυχοδιωκτισμό σε
ζητήματα οικονομικής πολιτικής, αλλά
και των σχέσεών της με τους εταίρους
της. Απαιτείται το πολιτικό σύστημα
να προσεγγίσει με ρεαλισμό τα σημαντικότατα διαρθρωτικά προβλήματα
που εξακολουθούν να ταλανίζουν
την ελληνική οικονομία και να προχωρήσει με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον της χώρας και όχι
τον ευκαιριακό πολιτικό κύκλο, στις
απαιτούμενες -όχι διεκπεραιωτικού
τύπου- παρεμβάσεις, ώστε η κρίση να
αποτελέσει οριστικό παρελθόν. Είναι
προφανές ότι η καλλιέργεια φρούδων προσδοκιών σχετικά με το τέλος
του προγράμματος τον Αύγουστο του
2018 ασφαλώς δεν βοηθάει.
Μόνο υπό την προϋπόθεση αυτή οι
εκλογές, ενδεχομένως πρόωρες, θα
μπορούσαν να ανοίξουν μια νέα σελίδα υπέρβασης των διχασμών που
καλλιεργήθηκαν τα τελευταία οκτώ
χρόνια και να δώσουν τις λύσεις που
χρειάζεται η χώρα μας και η οικονομία της.
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Γενικά, οι πρόωρες εκλογές τείνουν να
αντιμετωπίζονται από τις αγορές και από
τον λεγόμενο «διεθνή παράγοντα» ως μια
αρνητική εξέλιξη, ως «market negative»,
καθώς επιτείνουν την αβεβαιότητα. Στην
προκειμένη ωστόσο περίπτωση υπάρχουν κάποια ειδικότερα στοιχεία που θα
μπορούσαν να μεταβάλουν αυτήν τη
στάση. Πρώτον, οι πρόωρες εκλογές θα
περιόριζαν μια παρατεταμένη εκλογική
περίοδο, όπως πιθανότατα θα προέκυπτε
εάν είχαμε εκλογές το 2019, με όλες τις
αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας. Δεύτερον, το κρίσιμο
κριτήριο των αγορών και του «διεθνούς
παράγοντα» μετά την ολοκλήρωση του
τρίτου μνημονίου θα είναι ποια κυβέρνηση είναι πιο κατάλληλη για να πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις εκείνες
(μείωση της γραφειοκρατίας, αποκρατικοποιήσεις, απελευθέρωση αγορών, βελτίωση δημόσιας διοίκησης, εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση κ.λπ.) που θα αυξήσουν
την παραγωγικότητα - εξωστρέφεια και
ελκυστικότητα της οικονομίας σε ξένες
άμεσες επενδύσεις. Ο συνδυασμός
των δύο αυτών κριτηρίων πιθανόν να
οδηγούσε τον διεθνή παράγοντα σε μια
θετική αντιμετώπιση της προοπτικής πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο του 2018.

Οι βασικές μεταρρυθμίσεις ώστε να επιτύχουμε γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, χωρίς
αποκλεισμούς, είναι πάμπολλες. Από τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης,
με αποκλειστική χρήση της τεχνολογίας για
συναλλαγές με τον πολίτη, έως την ταχεία
λειτουργία της Δικαιοσύνης, ιδιαίτερα στις οικονομικές υποθέσεις.
Από την απλοποίηση και σταθεροποίηση του
φορολογικού συστήματος με παράλληλη μείωση των φόρων στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα
στις νεοφυείς, έως την εφαρμογή συστήματος
ηλεκτρονικών πληρωμών με μηδενική χρήση
μετρητών. Είναι έπειτα η παροχή ποιοτικής
δωρεάν εκπαίδευσης ως και το πρώτο πτυχίο,
η απελευθέρωση των λειτουργικών αποφάσεων των ιδρυμάτων και των μεταπτυχιακών
διδάκτρων και φυσικά η αξιολόγηση των
ιδρυμάτων με βάση το τρίπτυχο ποιοτική
έρευνα - ζήτηση των τμημάτων στο μηχανογραφικό - απασχόληση των αποφοίτων.
Τέλος, είναι η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, όπως και το να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες με θεσπισμένα οικονομικά
κίνητρα στις περιφέρειες, ώστε να επιτευχθεί
περιφερειακή ανάπτυξη.
Για διάφορους λόγους, κυρίως συνδεδεμένους με αυτό που αναφέρω ως «ιδεοληπτικό
φράγμα των μελών της», η παρούσα κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει ένα
τέτοιο πρόγραμμα.

Το θέμα των πρόωρων εκλογών
πρέπει να το δούμε με μακροπρόθεσμη οπτική. Θέλουμε η πολιτική συζήτηση κατά τη θητεία τής εκάστοτε
κυβέρνησης να κυριαρχείται από το
πότε θα γίνουν εκλογές ή από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει
η χώρα; Θα ήταν καλό να γίνονται
εκλογές πάντα στο τέλος της τετραετίας, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχει πάει τη χώρα μπροστά, θεραπεύοντας παθογένειες του
παρελθόντος. Αντίθετα, έχει κάνει
σημαντική ζημιά σε τομείς όπως
η Παιδεία και η ανεξαρτησία των
θεσμών, και ευθύνεται για την αργή
ανάκαμψη της οικονομίας. Η συνεχής απαίτηση όμως για πρόωρες
εκλογές αποπροσανατολίζει από την
ανάδειξη και κατανόηση των προβλημάτων, που είναι απαραίτητες
ώστε μια μελλοντική μεταρρυθμιστική κυβέρνηση να αποκτήσει ισχυρή
λαϊκή εντολή. Είναι αμφίβολο επίσης
αν ο χρόνος των εκλογών θα κάνει
μεγάλη διαφορά στην αξιολόγηση
της χώρας από τους θεσμούς και τις
αγορές, καθώς πλέον αντιμετωπίζουν την οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση με επιφυλακτικότητα.
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