
Η ΚOΡONAΒIΡΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ
ΙΑΤΡΙΚΟ Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ;

Παρακολουθώντας πολύ κοντά το σχεδόν διετές
πρόβλημα της πανδημίας του κορωνοϊού, βλέπουμε ότι θα
προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες κοινωνικοοικονομικές
επιπτώσεις, ίσως και μεγαλύτερες και από αυτή την
οικονομική κρίση του 2008 και γιατί όχι και από την μεγάλη
ύφεση του 1929 καθ’ ότι έχει πολλά κοινά σημεία.

Οι τεράστιες υγειονομικές διαταραχές που προξένησε
σε παγκόσμια κλίμακα και έγινε ένα παγκόσμιο πρόβλημα
και που τόσο πολύ επηρέασε τις επιλογές της ζωής στη
κοινή γνώμη. Η εφαρμογή του lockdown, δηλαδή η έστω και
προσωρινή διακοπή των οικονομικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων, σε ένα κόσμο που τον χαρακτηρίζει η
ταχύτητα, η διακοπή των προαναφερομένων δραστηριοτή-
των, επέδρασε ριζικά στον τρόπο σκέψης, αλλά στις μορφές
της ζωής των ανθρώπων.

Υπάρχουν φωνές και κάποιοι αναφέρονται: α) στο
τέλος της παγκοσμιοποίησης και στην επανάκαμψη του
παρεμβατικού εθνικού κράτους,β) άλλοι θέλουν να
επανέλθει η κεϋνσιανή παρέμβαση που εγκαταλείφθηκε
από το 1970 γ) άλλοι ότι μπορεί και να ελλοχεύει ο κίνδυνος
ενός αυταρχικότερου καπιταλισμού και δ) και τέλος κάποιοι
πιο απαισιόδοξοι προβλέπουν μία μη διαχειρίσιμη έκρηξη
ανισοτήτων, ίσως και τον εκ νέου διαμοιρασμό του
κόσμου σε πολιτικοοικονομικά και κοινωνικά μπλόκ,
κατά το πρότυπο της Γιάλτας το 1945, έχοντας σαν
αφορμή τον κορωνοϊό!



Επειδή η υπαρξιακή απειλή του κορωνοϊού αρχίζει να
ταλανίζει τα θεμέλια της τρέχουσας κοινωνικοπολιτικής ελίτ,
μήπως είμαστε στην μετά κορωνοϊού εποχή και θα πρέπει
να πάμε σε επαναδιαπραγμάτευση των πλαισίων μιας
νέας πολιτικής και κοινωνικής δράσης: των κυβερνή-
σεων, των κομμάτων, των συνδικάτων, των επιχειρήσεων,
των κινημάτων, δηλαδή σε μια νέα πολιτικοοικονομική
διαβούλευση, υπό το φως των νέων δεδομένων και τις
εξελίξεις της επόμενης μέρας που προέκυψαν;

Γενικά οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν, για την
προσπάθεια ελέγχου της νόσου, όπως: οι επιχειρήσεις,
ιδιωτικές και δημόσιες, σχολικές μονάδες, μέσα μεταφοράς
χώροι εστίασης κ.λ.π.δημιούργησαν νέες καινούργιες
αναγκαιότητες. Το αισιόδοξο σενάριο για την επόμενη
ημέρα μας φέρνει ένα κόσμο φοβισμένο,περιχαρακωμένων
εθνικών κρατών που έχουν πέσει σε μια βαθιά οικονομική,
πολιτική, ηθική και οικονομική κρίση, με εκατόμβες νεκρών,
τον φόβο της παρενέργειας των εμβολίων και μια
εξαθλιωμένη συγκεντρωτική εργατική τάξη με την διόγκωση
της ανεργίας. Αν επιβεβαιωθούν τα αισιόδοξα ιατρικά και
πολιτικά σενάρια και υποχωρήσει η εξάπλωση του ιού, ο
κόσμος της εργασίας θα έρθει αντιμέτωπος με ένα τέρας, με
δύο κεφάλια.
Α- Την οικονομική κρίση που είναι βέβαιο ότι θα ξεσπάσει
από στιγμή σε στιγμή, λόγω των τεράστιων εθνικών
ελλειμμάτων παγκοσμίως.
Β- την υποχώρηση κάθε έννοιας εργατικού δικαιώματος.
Ίσως γι΄αυτό ο κόσμος διερωτάται:
Μήπως η κρίση του κορωνοϊού ήταν φτιαχτεί και κατά
παραγγελία, φασόν, για το ολοκληρωτικό κτύπημα στην
εργατική, την υπαλληλική και την αγροτική τάξη;



Σίγουρα η μακροπρόθεσμη ευημερία της Ευρώπης μπορεί
να διασφαλιστεί μόνο αν οι ευρωπαίοι ηγέτες κάνουν ότι
χρειάζεται για να διαφύλαξη της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης και της ενιαίας μας αγοράς.

Η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας που έχει μια οικονομία
που απαρτίζεται από ένα μεγάλο αριθμό πολύ μικρών
επιχειρήσεων και δη αυτοαπασχολούμενων, ως και με συμ-
μετοχή  στο 20% του τουρισμό στο ΑΕΠ, η επιστροφή στην
προ κρίσης εποχή, μάλλον αποτελεί ουτοπία και δεν
διαγράφεται ρόδινη. Έτσι βλέπουμε χιλιάδες τουριστικές
επιχειρήσεις να έχουν διακόψει τις δραστηριότητες τους και
χιλιάδες εργαζόμενοι να οδηγούνται στα ταμεία ανεργίας, σε
αντίθεση με τις επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα.

Επειδή η τόνωση της ζήτησης στη παρούσα φάση δεν
οδηγεί και στην αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς, ο μονό-
δρομος της οριζόντιας κρατικής αρωγής σε μεγάλο όγκο
επιχειρήσεων πρέπει γενναιόδωρα να τύχει εφαρμογής.
Αν και από τις 800.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μόνο οι
30.000 επιχειρήσεις συγκεντρώνουν τα απαραίτητα
τραπεζικά κριτήρια της Ε.Ε. για δανεισμό με ευνοϊκούς
όρους, τουλάχιστον για όσο διαρκέσει αυτή η κοινωνική
απομόνωση, με τον περιορισμό της ελεύθερης διακίνησης
των ανθρώπων μεταξύ των χωρών.

Επειδή και τα αποθεματικά της Κεντρικής Κυβέρνησης
δεν πρέπει με τα τόσα μνημόνια να είναι και ανθηρά, αλλά
και από τις έκτακτες επιβαρύνσεις των στρατιωτικών
δαπανών μήπως θα πρέπει να  στραφεί στον δανεισμό από
τις διεθνείς αγορές, με έκδοση ελληνικών ομολόγων από τη
ΕΚΤ και να κάνει χρήση με τους εταίρους μέρους του
αποθέματος ασφαλείας που έχει ψηφιστεί από την Ε.Ε.
και που διαθέτει ένεκα των επιπτώσεων από την πανδημία;



Στην πατρίδα μας, εδώ και αρκετά χρόνια φωνάζουμε
ότι πρέπει επιτέλους να αρχίσει ο διάλογος για τον
περιορισμό του Δημοσίου! Πολλοί και έγκριτοι οικονομολό-
γοι φωνάζουν: Γκρεμίστε το δημόσιο, ιδιωτικοποιήστε τα
δημόσια νοσοκομεία, την παιδεία, καθότι το κράτος είναι ο
πιο κακός και μη αποτελεσματικός επιχειρηματίας! Ακόμη
και ξένοι ηγέτες εταίροι μας τον καιρό των μνημονίων μας
προέτρεπαν να μειώσουμε δραματικά το Δημόσιο!

Βέβαια η κρίση που περνάμε όλοι τώρα και που
νιώθουμε κάθε μέρα στο πετσί μας με τους περιορισμούς
και τα αντιδημοκρατικά με την υποχρεωτικότητα μέτρα
δίκαια ή μη των εμβολίων και τις αναστολές εργασίας μη
εμβολιασμένων εργαζομένων, μας φέρνει στο νου μας τον
Keynes και την θεωρία του που το 1936 μας έλεγε: ότι όταν
μια αγορά κινείται προς τα κάτω και αποτυγχάνει ως
ελεύθερη, χρειάζεται παρέμβαση, χρειάζεται το αόρατο χέρι
να την επιδιορθώσει, καθότι στηρίζεται στον παραγωγικό
χαρακτήρα των κυβερνητικών δαπανών.

Εδώ βέβαια προκύπτουν ερωτήματα: Όπως μήπως
πρέπει ο επιχειρηματικός κόσμος να είναι πιο συνεπής
αναφορικά με το ρόλο του κράτους; Μήπως μια
ευέλικτη δημοσιονομική πολιτική κεϋνσιανού τύπου με
την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των δομών υγείας,
πρακτικών ευρωπαϊκής οργάνωσης του κράτους, με
οικονομίες κλίμακος σε Δημόσιες επιχειρήσεις και
Οργανισμούς, ως και της αντικειμενικής και δίκαιης
φορολογίας ωφελήσει την οικονομία τώρα άμεσα
βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα σε μια
οικονομία όπως την ελληνική που βασανίζεται από τα
ελλείμματα και την ρηχότητα;



Κάνοντας μια ιστορική οικονομική αναδρομή από το
παρελθόν, είναι γνωστό πως από το 2008 η Ελληνική
οικονομία είναι σχεδόν γυμνή. Δυστυχώς στηριχτήκαμε
πάνω στα μεγάλα λόγια των πολιτικών ηγετών μας, για την
ύπαρξη μιας ισχυρής Ελλάδας, της ισχυρής ανάπτυξης, με
τα πακέτα σύγκλισης και μιας επίπλαστης ευημερίας και
συνεχίζεται με μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, με
αποτέλεσμα να φαγωθούν τα προηγούμενα είκοσι χρόνια
πάνω από 1,6 τρις ευρώ, με τα περισσότερα από αυτά να
μην είναι επενδυμένα στη χώρα μας, αλλά κατατεθειμένα σε
τράπεζες της Ελβετίας και  εταιρείες ευκαιριών του εξωτερι-
κού!  Και βέβαια αποκαλύφθηκαν τα εγκλήματα αυτά, όταν
κορυφώθηκαν με την διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του
2008 και του 2009, χωρίς ποτέ κανείς να τιμωρηθεί, αλλά
και να δοξάζεται κιόλας σε όλες τις εκλογικές παρελάσεις,
ειδικά με τους λόγους του άφρονος λαϊκίζοντος ηγέτη ότι:
<<λεφτά υπάρχουν!>>.

Η διαρκής αύξηση των ελλειμμάτων έως το 2004
οφείλεται στην συνεχή στέρηση εσόδων, αφού κανένας
μεγάλος οικονομικός παράγων δεν πλήρωνε την εφορία, με
χιλιάδες υποθέσεις μεγαλοοφειλετών να λιμνάζουν στα
συρτάρια των επαϊόντων του Υπουργείου Οικονομικών για
χρόνια!  Δυστυχώς για την Ελληνική οικονομία οι εξαγωγές
αγαθών αποτελούν μειούμενο ποσοστό της εθνικής
παραγωγής, ενώ η εισαγωγική διείσδυση μεγαλώνει.. Και
ενώ η εισαγωγική διείσδυση στη μεταποίηση από 34% το
1988 έφθασε το 51% το 2000, η αθρόα είσοδος διαχρονικά
ξένων προϊόντων μας έκανε και μας κάνει όχι μόνο
φτωχότερους, αλλά και αδύναμους με σοβαρές επιπτώσεις
στο βιοτικό επίπεδο και την απασχόληση!  Κατά συνέπεια η
παραγωγική συρρίκνωση της τελευταίας 20ετίας



απομακρύνει την ουσιαστική σύγκλιση με τις δυνατές
οικονομίες της Ευρώπης και μόνο οι κλάδοι των υπηρεσιών
μπορούν να δώσουν δουλειά και εισόδημα στους
νεοέλληνες, μηδέ αποκλειομένου του τουρισμού. Αλλά και
στις συνεχείς υπερβάσεις των πρωτογενών δαπανών του
προϋπολογισμού δεν πρέπει να μας εφησυχάζουν. Έτσι
παρά τις συνεχείς εγκλίσεις του Εcofin το 2005 απλά
περιορίσαμε το έλλειμμα στο 2,6% για να επιδεινωθεί εκ
νέου τα επόμενα χρόνια, με τις παροχές και την αλλοπρό-
σαλλη οικονομική πολιτική!

Και είναι γνωστό με βάσει τα αναθεωρημένα στοιχεία, η
πατρίδα μας δεν φαίνεται να είχε εκπληρώσει το 1999 το
κριτήριο του δημοσιονομικού ελλείμματος πριν μπούμε στην
ΟΝΕ για κάτω από 3% του ΑΕΠ, όπως τουλάχιστον
απαιτούσε η συνθήκη. Βέβαια η ταχεία άνοδος της ιδιωτικής
κατανάλωσης επέδρασε θετικά στο ΑΕΠ, αλλά περιόρισε
την εγχώρια αποταμίευση και επιβάρυνε υπέρμετρα το
εξωτερικό ισοζύγιο. Η Ελληνική συνήθεια ότι το κράτος
πρέπει να φροντίζει για όλους και για όλα, εμπόδισε την
ανάληψη ευθυνών, για να μας θυμίσει λίγο τον πολιτειακό
<<Σοσιαλισμό του Περικλέους>>,  όταν σύμπαντες οι
πολίτες της Αρχαίας Αθήνας, θεωρούσαν υπεύθυνο το
κράτος <<ίνα μη λιμώττωσιν>>και χωρίς να εργάζονται.
Έτσι έχουμε μια 10ετία παραοικονομίας, φοροδιαφυγής,
διαφθοράς, αυθαίρετης δόμησης και όλα τα κακά της
Ελλάδος να συμβάλλουν καθοριστικά στις επόμενες
αρνητικές εξελίξεις των μνημονίων με τον εξαναγκασμό της
πατρίδας μας για να αποφύγει την χρεοκοπία να υπογράψει
δανειακή σύμβαση με την Ε.Ε.. Δ.Ν.Τ. και ΕΚΤ το γνωστό
μνημόνιο, με τήρηση αυστηρών μέτρων λιτότητας(μείωση
μισθών και συντάξεων, αφαίμαξη των ασφαλιστικών



ταμείων, ως και αύξηση της φορολογίας κατά 700%)και την
υποθήκευση της περιουσίας και της ανεξαρτησίας της
χώρας μας στους ξένους δανειστές για 99 χρόνια!
Οι πίνακες που ακολουθούν είναι από τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ της Τραπέζης της Ελλάδος για το 2021 και
δείχνουν εύγλωττα το πως επί είκοσι χρόνια φάγαμε 1,6
τρις ευρώ από έσοδα που ήρθαν στα δημόσια ταμεία από:
άμεσους και έμμεσους φόρους, δάνεια, κοινοτικούς πόρους,
ιδιωτικοποιήσεις κ.λ.π. χωρίς ποτέ να μας γίνει μάθημα
καθότι ήδη το Δημόσιο χρέος σήμερα φτάνει και πιθανόν
υπερβαίνει τα 400 δις ευρώ! προσαυξημένο κατά 60 δις και
πλέον ευρώ, από τα 340 δις που ήταν πριν την covid
εποχή, αθροίζοντας την αξία των εμβολίων, σύμφωνα με τα
στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Έτσι αμέσως τώρα
γεννάται πρόβλημα με την χρηματοδότηση της χώρας από
το ECOFIN καθώς καλύψαμε τα τραπεζικά κριτήρια και
προσθέσαμε και 22.000 νεκρούς μέχρι στιγμής, σε μια
χώρα που υποφέρει από υπογεννητικότητα, ως και την
διάλυση της οικονομίας, σε αντίθεση με την όμοιά μας
περίπου πληθυσμιακά Σουηδία, που εφαρμόζοντας την
θεωρία της αγέλης παρουσίασε πολύ μικρότερο αριθμό
θυμάτων και μάλιστα χωρίς υποχρεωτικότητα εμβολιασμών
και καταναγκασμών και χωρίς να συρρικνωθεί η οικονομία
της!   Καθότι στελέχη του ιατρικού κατεστημένου της
πατρίδας μας σε θέσεις ευθύνης, συμπεριφέρονται όπως
λέει ο κόσμος και κάποιοι  ειδικοί, ως Dealers διαφόρων
φαρμακευτικών εταιρειών με ύποπτο παρελθόν, ένεκα των
προστίμων πολλών δις δολ.που τους έχουν επιβληθεί για
δωροδοκίες σε παρόχους υπηρεσιών υγείας, στο παρελθόν
ως και για πλημμελή χρήση παράνομων σκευασμάτων
κ.λ.π. από το Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ, αλλά και απάτες



στην Ε.Ε. επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό με
δυσβάσταχτα χρέη και μάλιστα σε μεταμνημονιακή εποχή
και στρατιωτικών απειλών της χώρας μας, από την γείτονα
Τουρκία! 325 δις δολάρια έχουν βγάλει μέχρι στιγμής από τα
εμβόλια στη Pfiser και θέλουν και 4η και 5η δόση για να
θησαυρίσουν! Αχόρταγοι, μετά και από τόσους θανάτους!







Έχοντας υπόψη το ιστολόγιο του ΔΝΤ βλέπουμε μια
διόγκωση του παγκόσμιου χρέους να αγγίζει τα 226 τρις
δολάρια. Δηλαδή παρατηρούμε μας τεράστια αύξηση του
Παγκόσμιου χρέους να φτάνει το 256% του ΑΕΠ το 2020.
Ένας ασταμάτητος δανεισμός των κυβερνήσεων, που
ακόμη και στα μεμονωμένα νοικοκυριά έφτασε πολύ ψηλά!
Η αύξηση όμως του χρέους ενισχύει τα τρωτά, καθώς οι
συνθήκες χρηματοδότησης γίνονται πιο αυστηρές! Και
βέβαια φαίνεται πως ακόμη και το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε



από το 164% στο 178% την ίδια περίοδο. Όλα τα ανωτέρω
αποτελούν ένα πολύ ανησυχητικό σημάδι για την παγκόσ-
μια οικονομία ότι βαίνουμε ολοταχώς σε παγκόσμια
ύφεση, ανάλογη του 1929!

Στην Ελληνική οικονομία σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία: η αύξηση του πετρελαίου κατά 40%, των τροφί-
μων κατά 20,5% (μέσο όρο) του Αλουμινίου κατά 40% του
Αερίου κατά  135,7%, ως και του ρεύματος κατά 45%
συνέβαλαν στην αύξηση του πληθωρισμού ύστερα από 20
χρόνια στο 5,1%, από τους μεγαλύτερους στην Ευρωζώνη.
Kι αυτό το ονομάζουν<<Μεγάλη Επανεκκίνηση>>,όπως
ονομάσθηκε στη Γλασκώβη από την ανάλογη συμφωνία της
Ε.Ε. με την ανεργία να  τρέχει ειδικά μεταξύ των νέων,
καθότι τέσσερις στους δέκα  είναι άνεργοι. Με δεδομένο
σύμφωνα με τον οίκο Fitch Rootings ότι η πατρίδα μας στο
πολύ εγγύς μέλλον θα αντιμετωπίσει και δημοσιονομικό σοκ
καθότι το 68% των Ελλήνων θα είναι συνταξιούχοι, με
ολοένα συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό, θα έχει
δραματικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ. Και είναι γεγονός ότι
σήμερα οι άνω των 65 ετών είναι το 37,8% του πληθυσμού,
για να ανέβει το 2045 στο 67,7%!
Η γήρανση σχετίζεται με την αυξανόμενη χρήση υγειονομι-
κής περίθαλψης που φαίνεται εν μέρει να βελτιώνεται, αλλά
και στην ευρεία χρήση γενοσήμων φαρμάκων. Υπάρχει και
μια άλλη εκδοχή:μήπως η αθρόα και χωρίς έλεγχο
εισαγωγή λαθρο-εποίκων στη χώρα μας και στην
Ευρώπη θέλει να εξωραίσει την ύπαρξη και βιωσιμότη-
τα των ασφαλιστικών ταμείων με εισφορές από τους
λαθρο-επενδυτές έποικους όταν εργάζονται και
πληρώνουν φόρους και εισφορές, όταν έχουν εργασία
και γίνουν νόμιμοι; Βέβαια το γεγονός της αθρόας



εισόδου παράνομων λαθρο-εποίκων στη μικρή μας
χώρα, σύμφωνα με το Σιωνο-σχέδιο θα φέρει τραγικά
προβλήματα, απρόβλεπτους εφιάλτες και απροσδιόρι-
στους κινδύνους που δεν τους χωράει καν ο νους των
Νεοελλήνων και ειδικά των πολιτικών ηγεσιών που μας
διαφεντεύουν χθες και σήμερα. Καθότι είναι το
φονικότερο όπλο των κρατών Εθνών στο Παγκόσμιο
γίγνεσθαι, με την αντικατάσταση της λευκής φυλής με
την<<ευρασιατική> ή την <<νεγροειδή φυλή>>,δηλαδή
την αφομοίωση τους, σύμφωνα με το σχέδιο:
Coundenhove- Kalergi για την Ευρώπη, που
οριστικοποιήθηκε και ψηφίστηκε από 193 χώρες και
την τότε Ελληνική κυβέρνηση την 19 Σεπτεμβρίου 2018!

Κατά συνέπεια για να αποφύγουμε τις σοβαρές
επιπτώσεις της οικονομίας μας από τον κορωνοϊό που είναι
ήδη ορατές, απαιτείται μια αναπτυξιακή πολιτική, που να
βασίζεται στην προσέλκυση σοβαρών μεγάλων
επενδύσεων και την ενίσχυση της εσωστρέφειας  της
οικονομίας μας και όχι στο μοντέλο ανάπτυξης που
βασίζονταν στη κατανάλωση. Ταχεία και οριζόντια
ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να
μειωθεί η ανεργία. Ταχεία έκδοσης έγκρισης νέων αδειών
επενδύσεων που τις εμποδίζει η γραφειοκρατία και
συμπράξεις ΣΔΙΤ όπου αυτό είναι δυνατό. Επίσης ταχεία
μείωση του δημόσιου τομέα, με αποκρατικοποιήσεις και
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας( ότι υπάρχει ακόμη
αδέσμευτο από τα μνημόνια) του δημοσίου και της
εκκλησιαστικής περιουσίας, όπου είναι εφικτό, ως και
εξόρυξη των υδρογονανθράκων που είναι στην ΑΟΖ
μας. Αυτές οι σκέψεις ίσως επιταχύνουν την οικονομική
ανάπτυξη, αφήνοντας πίσω τις επιπτώσεις του κορωνοϊού



και αποκλιμακόσουν το τεράστιο δημόσιο χρέος που θα
κληρονομήσουμε αύριο στα παιδιά μας!

Ιανουάριος 2022     Ιωάννης  Καλάκος


