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Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Οικογενειακά οικονομικά σε περιβάλλον
κρίσης και λιτότητας.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων της
Ελληνικής οικονομίας αφορά μικρομεσαία μεγέθη,
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε ένα μεγάλο
σύνολο από αυτές, οι εμπλεκόμενοι διαχειριστές
– το μάνατζμεντ τους, αποτελείται από τα μέλη
μιας οικογένειας του στενού ή ακόμη και του
διευρυμένου κύκλου της. Έτσι, στην τρέχουσα
περίοδο της οικονομικής ύφεσης και λιτότητας,
γίνεται επίκαιρο και ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα
της διαχείρισης των οικονομικών της οικογένειας
και των οικογενειακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Αρχικά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η δημιουργία
ενός «κουμπαρά», παρόλες τις αντιξοότητες και
δυσκολίες, αποτελεί μία δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα
αναγκαία επιλογή. Σ’ αυτό συνηγορούν οι ενδείξεις
και η κατάσταση της οικονομίας μας, όπου οι
αποδοχές του μέσου Έλληνα αναμένεται να πιέζονται για τα επόμενα χρόνια,
η αβεβαιότητα της εργασίας έχει αυξηθεί, με τον κίνδυνο της ανεργίας να είναι
μεγαλύτερος σε σύγκριση με το παρελθόν, και τις μελλοντικές συντάξεις να
αναμένονται να είναι χαμηλότερες από τα τρέχοντα επίπεδα. Επιπλέον, υπάρχει
και η απώλεια της αγοραστικής αξίας μέσω του πληθωρισμού, η οποία διαχρονικά
περιορίζει τις δυνατότητες των νοικοκυριών, και πολύ περισσότερο αυτών
που διαθέτουν σταθερά εισοδήματα. Έτσι, γίνεται κατανοητή η σημαντικότητα
της αποταμίευσης τόσο σε επιχειρηματικό, αλλά και σε οικογενειακό επίπεδο,
προκειμένου να αντιμετωπισθούν με επάρκεια φαινόμενα και περιστατικά που
πηγάζουν από τις αρνητικές συγκυρίες. Η δημιουργία αυτού του «κουμπαρά»
μέσα από την δημιουργία μικρών, και σε τακτά χρονικά διαστήματα καταβολών,
αποτελεί μία ευέλικτη επιλογή, που ασφαλώς δεν θωρακίζει από την τρέχουσα
κρίση, αλλά αποβαίνει κρίσιμη όταν παραστεί ανάγκη.
Ιδιαίτερα σημαντικό για την δημιουργία αυτού του «οικονομικού μαξιλαριού»
είναι το να έχει ξεκινήσει κανείς την δόμηση του αρκετά νωρίς, δηλαδή όταν οι
οικονομικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη
οικονομική μονάδα (νοικοκυριό ή μικρομεσαία επιχείρηση) να είναι σε καλύτερη
θέση να αντιμετωπίσει τις όποιες δυσκολίες προκύψουν, με μεγαλύτερη άνεση,
αλλά πολύ περισσότερο είναι σε πλεονεκτικότερη θέση να αξιοποιήσει τις
ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά κατά την διάρκεια μίας ύφεσης.

Στη Βουλή η εκλογή
μουφτήδων στην Θράκη
Ερώτηση προς Υπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Δρούτσα κατέθεσε ο
Βουλευτής Επικρατείας του ΛΑ.Ο.Σ κ. Ιωάννης Κοραντής με θέμα
πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών αναφορικά με την
εκλογή μουφτήδων στην Θράκη όπου διαφαίνεται το ενδεχόμενο να
δοθεί από την κυβέρνηση το δικαίωμα εκλογής αντί διορισμού που
ισχύει σήμερα.
Ο Βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ κ. Ιωάννης Κοραντής στην ερώτησή του ζητά
διευκρινήσεις αναφορικά με τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών
για το αν η Ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί έναντι της τουρκικής
να μεταβάλει το ισχύον καθεστώς των μουφτήδων από διορισμό, ως
ισχύει σήμερα, σε εκλογή.

Πολύ σημαντικός παράγοντας, ίσως και ο σημαντικότερος στην επιτυχή
αποταμίευση, είναι ο συνδυασμός της αποταμιευτικής συνέπειας και ο
καθορισμός ενός λογικού και εφικτού ποσού για αποταμίευση, σε συνάρτηση
με τα εισοδήματα και τις δαπάνες. Είναι βέβαιο, ότι σε κάθε οικονομική μονάδα,
μπορούν να εντοπισθούν ελαστικές και περιττές δαπάνες, που είτε μπορούν
να περικοπούν μερικά, είτε ολοκληρωτικά. Ο ορθολογισμός των δαπανών
στις ουσιαστικές και κύριες ανάγκες της οικονομικής μονάδας (μικρομεσαία
επιχείρηση ή νοικοκυριό) τις περισσότερες φορές οδηγεί σε οικονομικά
πλεονάσματα, που συνολικά ενδυναμώνουν την θέση της μονάδας, βελτιώνοντας
τα ταμειακά διαθέσιμα της και συνολικά την οικονομική θέση και την αντοχή της.
Όμως, ο ορθολογισμός των δαπανών και η εξοικονόμηση πόρων, δεν
ενδείκνυται μόνον για την δημιουργία πλεονασμάτων, τα οποία θα οδηγηθούν
στην αποταμίευση της οικονομικής μονάδας. Είναι δυνατόν, η εξοικονόμηση
οικονομικών πόρων να οδηγηθεί και προς την πλευρά του περιορισμού
των δανειακών βαρών, που σήμερα αποτελούν ένα μείζων ζήτημα για πολλά
νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο περιορισμός των δανειακών
κεφαλαίων, ενισχύσει την οικονομική βιωσιμότητα και βελτιώνει τις μελλοντικές
ταμειακές ροές της μονάδας.
Έτσι συνολικά, αυτό που μπορεί να προταθεί για τα οικονομικά των νοικοκυριών
και των οικογενειακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι η δημιουργία ενός
αποταμιευτικού κουμπαρά, ο οποίος θα υποστηρίζεται με συνέπεια και δέσμευση
από το μάνατζμεντ της οικονομικής μονάδας (επιχείρηση ή νοικοκυριό), και θα
συγκεντρώνει πόρους που δύναται να προκύψουν μέσα από τον ορθολογισμό
των συνολικών δαπανών της.
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Οριστική
η κατασκευή
του φράχτη
Θα κατασκευαστεί ο φράκτης για την αντιμετώπιση
του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης δήλωσε
στην Ορεστιάδα ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος
Ντόλιος.
Επίσης, υπογράμμισε ότι καμία πόλη του Έβρου δεν
θα γίνει γκέτο λαθρομεταναστών, ενώ αναφέρθηκε
και στην δημιουργία δύο διευθύνσεων ασύλου, καθώς
και χώρων στο βόρειο και στο νότιο τμήμα του νομού
Έβρου, για την υποδοχή και την ταυτοποίηση των
παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών.
Τόνισε ότι οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται για
την ταυτοποίηση των λαθρομεταναστών θα διαρκούν
έως και δέκα ημέρες, ενώ διευκρίνισε ότι τα εν λόγω κέντρα δεν θα λειτουργούν κοντά
στον ιστό της πόλης.
Ακόμη, απέρριψε και το ενδεχόμενο λειτουργίας πλωτού κέντρου κράτησης λαθρομεταναστών στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
Πηγή: http://www.ethnos.gr/

