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Πολιτική Ενημέρωση, 24 Ιουλίου 2016 

Επόμενο βήμα, η συνταγματική αναθεώρηση  

Η έναρξη μιας μακράς δημόσιας διαβούλευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι 

το επόμενο, άμεσο βήμα του πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα, στη στρατηγική του να 

επιβάλλει τη θεματολογία που επιθυμεί στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Αύριο, ο κ. 

Τσίπρας θα παρουσιάσει την κυβερνητική πρόταση για την αναθεώρηση του 

Συντάγματος, εγκαινιάζοντας μια περίοδο ευρέως δημοσίου διαλόγου, στον οποίο η 

κυβέρνηση επιδιώκει να προσδώσει «πλατύ λαϊκό και μαζικό χαρακτήρα», όπως 

αναφέρουν συνεργάτες του κ. Τσίπρα, και αναμένεται να διαρκέσει για διάστημα περίπου 

έξι μηνών. 

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι, παρά τη μη επίτευξη του στόχου για συγκέντρωση 

200 ψήφων υπέρ της απλής αναλογικής, πέτυχαν τον στόχο τους να περάσουν αυτό το 

εκλογικό σύστημα, ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης εφαρμογής του. Εκτιμούν, επίσης, 

ότι ήδη το πολιτικό σύστημα κινείται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, το οποίο διαμορφώνεται 

από την ανάγκη ευρύτερων συναινέσεων, δεδομένης της εφαρμογής, ανεξαρτήτως 

χρόνου, της απλής αναλογικής, καθώς και ότι, δεδομένης της πρόθεσης του κ. Κυριάκου 

Μητσοτάκη να προσπαθήσει να τροποποιήσει εκ νέου το εκλογικό σύστημα, θα 

δυσκολέψει η συμπόρευση της Ν.Δ. με τα κόμματα του Κέντρου που μπορεί να μην 

ψήφισαν τώρα, αλλά θα έχουν ενδοιασμούς να υποστηρίξουν την απόσυρση της απλής 

αναλογικής. 

 

 

Flash News 

Οι προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση θα τεθούν υπό μορφήν 

ερωτημάτων, προκειμένου να γίνει ένας ευρύς δημόσιος διάλογος με πολιτικές δυνάμεις, 

φορείς και τη βάση. Στο πλαίσιο αυτό, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι θα γίνουν 

ενημερωτικές εκδηλώσεις και συζητήσεις σε αποκεντρωμένο επίπεδο περιφερειών και 

δήμων, ενώ θα ενεργοποιηθεί και ηλεκτρονική διαδικασία καταγραφής απόψεων. Δεν 

αποκλείουν, δε, τη διενέργεια «συμβουλευτικών», όπως τα χαρακτηρίζουν, 

δημοψηφισμάτων επί των προτεινόμενων αλλαγών. Μετά το πέρας ενός διαστήματος 

περίπου έξι μηνών –τόσο εκτιμάται ότι θα διαρκέσει η δημόσια συζήτηση– θα αρχίσει η 

θεσμική διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. 

Οι βαθιές τομές στο Δημόσιο, όπως περιγράφονται στο πέμπτο κεφάλαιο του νέου 

μνημονίου, βρίσκονται στο τραπέζι της παρασκηνιακής όσο και πολυπαραγοντικής 

διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές της χώρας, με αντάλλαγμα για την Αθήνα τη μείωση  
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του πρωτογενούς πλεονάσματος από το 3,5 στο 2,5% του ΑΕΠ. Η συμφωνία με τους 

εταίρους μέσα στους επόμενους μήνες –στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για το 

χρέος– για μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά μία ποσοστιαία μονάδα είτε το 

2018, είτε, το πιθανότερο, από το 2019 έχει διττή σημασία για το Μέγαρο Μαξίμου και 

βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών που είχε ο πρωθυπουργός, κ. Αλ. Τσίπρας, τόσο 

με τον κοινοτικό επίτροπο, κ. Πιέρ Μοσκοβισί, όσο και με τον Αμερικανό υπουργό 

Οικονομικών, κ. Τζακ Λιου, την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Και τούτο, καθώς, 

πρώτον, απελευθερώνει πόρους της τάξης των 3 δισ. ευρώ ετησίως, ανοίγοντας τον 

δρόμο για περισσότερο ρεαλιστικές δεσμεύσεις εκ μέρους του πρωθυπουργού για 

επενδύσεις και μειώσεις φόρων. Και, δεύτερον, διότι ακυρώνει τη στρατηγική του 

προέδρου της Ν.Δ., κ. Κυρ. Μητσοτάκη, που σε όλες τις διεθνείς του επαφές κινείται με το 

μότο «2 συν 4», που σημαίνει πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 2% και 4% ρυθμούς 

ανάπτυξης.  

Έκθεση, με την οποία θα στοιχειοθετείται το αίτημα της κυβέρνησης για μείωση των 

δημοσιονομικών στόχων από το 2018 και μετά, προετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών, 

με στόχο τον Σεπτέμβριο που θα επιστρέψουν οι επικεφαλείς της τρόικας στην Αθήνα να 

συζητηθεί το θέμα ευελπιστώντας σε θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων για την 

κυβέρνηση. Πάντως, τα μηνύματα που λαμβάνει το οικονομικό επιτελείο δεν είναι θετικά 

προς το παρόν, με τελευταίο αυτό που κόμισε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζακ 

Λιου, παροτρύνοντας την κυβέρνηση να μην ανοίξει το θέμα δημιουργώντας ένα 

επιπλέον πρόβλημα στην Ευρώπη που αυτή τη στιγμή καλείται να διαχειριστεί το Brexit και 

την κρίση στον ιταλικό τραπεζικό τομέα. 

Από τις αρχές της εβδομάδας στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) επικρατεί συγκρατημένη 

αισιοδοξία, αναφορικά με τη μερική έστω διευθέτηση του μεγαλύτερου προβλήματος που 

αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά, αυτού της ρευστότητας. Με το νέο καθεστώς, της 

περαιτέρω χαλάρωσης των capital controls, βαφτίζεται «φρέσκο» χρήμα ό,τι επιστραφεί 

από τα σεντούκια και τις αυτοσχέδιες κρυψώνες σε σπίτια και σε γραφεία. Υπολογίζεται 

ότι έτσι μπορεί να γίνει μια γενναία «ένεση» ρευστότητας, έως και 15 δισ. ευρώ. Όχι, 

βεβαίως, «αύριο το πρωί», αλλά σε εύλογο βάθος χρόνου. Το ποσό δεν αναφέρεται 

τυχαία. Σε αυτό το ύψος υπολογίζουν από την ΤτΕ τα χρήματα που παραμένουν σε 

«στρώματα» (και εκτιμάται ότι δεν έχουν «φαγωθεί»), αφού αποσύρθηκαν από τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς την τελευταία τριετία της μαζικής φυγής των καταθέσεων 

από το σύστημα. 

Ο κ. Μητσοτάκης επεδίωξε τη συνάντηση με τον προκάτοχό του, κατά τη διάρκεια της 

οποίας επιχειρήθηκε να λυθούν οι παρεξηγήσεις. Παρά το γεγονός ότι έγινε λόγος για 

«ταύτιση» απόψεων, κάτι τέτοιο δεν είναι απολύτως εφικτό. Άλλωστε, ο πρώην πρόεδρος 

της ΝΔ έχει δημοσίως εκφράσει τις διαφωνίες του για σειρά επιλογών της ηγεσίας και 

μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να τις ανακαλέσει, κατά τρόπο... μαζικό. Ωστόσο, είναι σαφές 

ότι, κατά τη συνάντηση της προηγούμενης εβδομάδας, οι δύο άνδρες επιχείρησαν να  
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βρουν ένα νέο modus operandi. Ο κ. Μεϊμαράκης, άλλωστε, ουδέποτε έλειψε από τις 

μεγάλες μάχες της παράταξης αλλά, ταυτόχρονα, διατηρεί διαχρονικά για τον εαυτό του 

το δικαίωμα της διακριτής παρουσίας  

Τα δύσκολα για το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι τώρα αρχίζουν, καθώς μετά τη δημοσιοποίηση 

του κειμένου της συμφωνίας τους, η κ. Φώφη Γεννηματά και ο κ. Στ. Θεοδωράκης θα 

κληθούν να συναποφασίσουν τον τρόπο που τα κόμματά τους θα συνενωθούν υπό 

έναν νέο αρχηγό. Τα μέλη της επιτροπής διαλόγου που διαπραγματεύτηκαν επί τρίμηνο 

τις κοινές θέσεις ΠΑΣΟΚ -Ποταμιού εκτιμούν, βέβαια, ότι θα είναι πολύ δύσκολο στο εξής 

ένας εκ των δύο αρχηγών να τορπιλίσει την προοπτική της σύμπραξης, καθώς θα 

χρεωθεί πολιτικά και το κόστος. Ωστόσο, οι δυσκολίες για να στεφθεί με επιτυχία το 

πολυσυζητημένο εγχείρημα μάλλον είναι περισσότερες από όσες έχουν ήδη αναδειχθεί. Η 

σημαντικότερη αφορά τον ίδιο τον πολιτικό προσανατολισμό του νέου φορέα. Οπως 

επιβεβαιώθηκε ακόμη και στην ψηφοφορία της απλής αναλογικής, και τα δύο κόμματα 

είναι βαθιά διχασμένα. Κάποιοι βουλευτές τους θεωρούν αυτοκτονική την εικόνα 

πλήρους στήριξης που συχνά δίνουν στην προοπτική ανάληψης της εξουσίας από τη 

Ν.Δ. και κάποιοι άλλοι θεωρούν αδιανόητη οποιαδήποτε σύμπλευσή τους –ακόμη και 

μελλοντική– με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Καθώς οι διαπραγματεύσεις για τη διάσωση του Μαρινόπουλου μπαίνουν στην τρίτη 

εβδομάδα, η αγορά κρατάει την ανάσα της. Η οικονομία είναι σε τροχιά πτωχεύσεων, με 

ηχηρά ονόματα από τον επιχειρηματικό κόσμο να φιγουράρουν στη λίστα εκείνων που 

θα οδηγηθούν τους επόμενους μήνες σε οριστικό κλείσιμο. Το φαινόμενο, που σε 

αρκετές περιπτώσεις υποβόσκει εδώ και χρόνια, απειλεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

Η υπόθεση Μαρινόπουλου θα κρίνει πολλά, καθώς το βαρύ πυροβολικό της ελληνικής 

μεταποίησης, ο κλάδος των τροφίμων, θα βρεθεί στο επίκεντρο των εξελίξεων τους 

επόμενους μήνες. Τα ονόματα που ακούγονται ως επίφοβα, πολλά από τον χώρο της 

αλλαντοβιομηχανία, των αρτοπαρασκευαστών και της γαλακτοβιομηχανίας. Στον μακρύ 

κατάλογο συνωστίζονται επίσης επιχειρήσεις αξιοποίησης ακινήτων, κατασκευαστικές, 

από τον κλάδο της χαλυβουργίας, των εκδόσεων, της εμπορίας αυτοκινήτων, των 

καταναλωτικών αγαθών, των ιατρικών υπηρεσιών αλλά και από τον τουρισμό.  

Από το 2008 έως σήμερα έχουν χαθεί 244.714 επιχειρήσεις, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από 858.685 επιχειρήσεις που καταμετρήθηκαν το 2008 είχαν 

μειωθεί στις 613.973 στα τέλη του 2015. Και σε αυτούς τους αριθμούς δεν 

περιλαμβάνονται τα νούμερα για το πρώτο εξάμηνο του 2016, που, με βάση όλες τις 

ενδείξεις, θα αφαιρέσουν δεκάδες χιλιάδες ιδιωτικές εταιρείες από τον ελληνικό 

επιχειρηματικό χάρτη. Τα νούμερα όμως κρυβουν την ανθρώπινη διάσταση. Τα λουκέτα 

αυτά μεταφράζονται σε απώλεια 842.670 χιλιάδων θέσεων εργασίας. Σε όρους 

προστιθέμενης αξίας το κλείσιμο αυτών των εταιρειών εξαφάνισε 30,31 δισ. ευρώ 

προϊόντος από την οικονομία. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει από το 

2008 και μετά είναι όμως ακόμα μεγαλύτερος από τις 244.714 που καταγράφει η  
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επιτροπή, αφού τα στοιχεία και οι εκτιμήσεις της περιλαμβάνουν και τις νέες επιχειρήσεις 

που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους κατά την περασμένη επταετία. Πολλές μεγάλες 

επιχειρήσεις θα κλείσουν ακόμα εάν προβάλλει κανείς τα στοιχεία της μελέτης της 

PricewaterhouseCoopers (PwC) στο σύνολο της αγοράς. Η PwC εκτιμά ότι υπάρχουν 

χιλιάδες επιχειρήσεις «ζόμπι». Υπερδανεισμένες, που δεν μπορούν να αναπτυχθούν, έχουν 

αρνητική κερδοφορία και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Τον όρο για 

τους ελληνικούς αυτούς ομίλους έβαλε για πρώτη φορά στο τραπέζι η PwC προ διετίας 

στη μελέτη της «Stars & Zombies: Οι ελληνικές επιχειρήσεις βγαίνοντας από την κρίση».  

Μεγάλη κινητικότητα επικρατεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αρχής γενομένης από 

την αποχώρηση του κ. Μ. Σάλλα, από την προεδρία της Τράπεζας Πειραιώς. Όλα 

δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο μεγάλων προκλήσεων. Ο κ. Σάλλας, 

μιλώντας στο Δ.Σ., υπογράμμισε ότι «είναι προφανές ότι μετά και την τελευταία 

ανακεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται για το τραπεζικό σύστημα, ασφαλώς και για την 

Τράπεζα Πειραιώς, ένα νέο εταιρικό και οικονομικό περιβάλλον. Στο νέο αυτό περιβάλλον 

χρειάζονται η εμπειρία των παλαιών στελεχών, αλλά κυρίως οι δυνάμεις των νέων 

ανθρώπων, των νέων managers, οι οποίοι θα επωμισθούν το βάρος να οδηγήσουν την 

τράπεζα στη νέα εποχή». Σημειώνεται ότι είχε ενημερώσει για τις προθέσεις του τις Αρχές 

από τον Ιανουάριο του 2016, ωστόσο περίμενε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του 

ΤΧΣ πριν την υλοποιήσει. Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της τράπεζας ο κ. Σάλλας 

ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος. 

 


