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Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Η κυριαρχία των πολιτικών αποφάσεων έναντι των επιχειρηματικών,
στο περιβάλλον και στην πορεία της αγοράς.
Αναμφίβολα η τρέχουσα κρίση έχει επηρεάσει Στις
συνθήκες της παρούσας ύφεσης και κρίσης, με την
ενισχυμένη μεταβλητότητα και αβεβαιότητα, παρατηρείται
να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο ο αριθμός των
επιχειρηματιών και των μικρομεσαίων που πιστεύουν ότι
δεν μπορούν να ελέγξουν και να κατευθύνουν τη μελλοντική
πορεία της επιχείρησή τους. Αντίθετα κυριαρχεί η άποψη
ότι οι εξελίξεις στην αγορά, και στο περιβάλλον του
επιχειρηματικού κόσμου των μικρομεσαίων, καθορίζονται
εν πολλοίς από τις κυβερνητικές αποφάσεις και τα
αποτελέσματά τους. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι
η πορεία την αγοράς και της οικονομίας, και ιδιαίτερα
του ιδιωτικού τομέα, έχει φύγει από την επίδραση των
επιχειρηματιών κινήσεων και ενεργειών και έχει περιέλθει
στη σφαίρα των πολιτικών και των αποφάσεών τους.
Ειδικότερα, οι πολιτικές αποφάσεις επέδρασαν στην πραγματική οικονομία με τον
περιορισμό στη ζήτηση, (στο πλαίσιο μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος), μέσα
από την εκτεταμένη φορολόγηση και την μείωση των κρατικών δαπανών. Ακόμη,
παρουσιάζεται υπο-χρηματοδότηση σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ),
από την πολιτεία και ταυτόχρονα δραστικά μειωμένες δανειοδοτήσεις των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων από το σύνολο του τραπεζικού κλάδου. Επίσης, σημειώνονται σημαντικές
καθυστερήσεις στις πληρωμές του ευρύτερου δημοσίου τομέα προς τους προμηθευτές
και οφειλέτες του (κατασκευαστικές, φαρμακεία, εταιρίες πληροφορικής, μικρο-εργολάβοι
κ.α.), με συνέπεια την εντεινόμενη έλλειψη ρευστότητας από την πραγματική οικονομία.
Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές του δημοσίου, έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην
χρηματοδότηση, αν αυτή είναι εφικτή, με δανεισμό ή διαφορετικά, παρατηρείται το
φαινόμενο υγιείς και κερδοφόρες επιχειρήσεις να καταλήγουν να γίνονται επισφαλείς,
λόγω της αδυναμίας τους να ανταποκριθούν με ρευστά διαθέσιμα στις ανάγκες τους
(ασφαλιστικές εισφορές, καταβολή ΦΠΑ, ΦΜΥ, μισθοδοσία, προμηθευτές κ.α.).
Αναμφίβολα, το κλίμα της οικονομίας και της αγοράς, βρίσκεται υπό τον έλεγχο και την
κυριαρχία των πολιτικών αποφάσεων που είναι σε θέση να μεταβάλουν το συνολικό
περιβάλλον της εγχώριας οικονομίας. Οι πολιτικές ηγεσίες εμφανίζονται να επηρεάζουν
την παρούσα περίοδο τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά, περισσότερο από κάθε άλλη
δύναμη ή φορέα της οικονομίας. Η δυναμική τους είναι αυτή που εμφανίζεται να έχει την
μέγιστη βαρύτητα, τόσο στο εσωτερικό της χώρας και τους πολίτες της, αλλά όσο και
στο εξωτερικό, απέναντι στους εταίρους μας, στους δανειστές μας και στους δυνητικούς
επενδυτές μας.
Η επιρροή αυτή, δεν είναι πάντοτε και απόλυτα προς το συμφέρον της ίδιας της οικονομίας,
διότι συχνά γίνεται αντικείμενο μικροπολιτικών και κομματικών σκοπιμοτήτων, οι οποίες
αποφέρουν βραχυχρόνια οφέλη στους πολιτικούς σχηματισμούς και τα κόμματα, αλλά
επισύρουν μακροχρόνιες απώλειες για την οικονομία. Το γεγονός αυτό όμως δεν ακυρώνει
την δυνατότητα (του θέλω) και την ικανότητα (του μπορώ) που έχουν οι πολιτικές
αποφάσεις να ενδυναμώσουν την οικονομία, προσδίδοντας της στοιχεία ανάπτυξης και
ανταγωνιστικότητας, ανεξαρτήτου του ύψους του δημοσίου χρέους της χώρας.
Έτσι η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων για την ενδυνάμωση του παραγωγικού
ιστού της χώρας και την βελτίωση της εξαγωγικής δραστηριότητας, το εκτεταμένο
πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων για τον περιορισμό των δαπανών, και έμμεσα της
φορολογίας, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για την δημιουργία δημόσιου πλούτου,

η προώθηση ευέλικτης επενδυτικής και επιχειρηματικής νομοθεσίας (το πολυσυζητημένο
fast track, με επέκταση και στους εγχώριους μικρομεσαίους επιχειρηματίες), καθώς και
η αποκλιμάκωση των φορολογικών βαρών προς τα νοικοκυριά και τους μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ενδεικτικά τις πολιτικές αποφάσεις που
δύναται να επιφέρουν μεταβολή στο κλίμα της αγοράς και της οικονομίας.
Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο οι πολιτικές δυνάμεις με τις αποφάσεις τους, θα
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος της ύφεσης, αποτελεί το
ζητούμενο που θα προκρίνει τη μελλοντική πορεία της οικονομίας και της χώρας μας.
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