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Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Η μεσοπρόθεσμη οπτική με τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις της.
Κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι μισθοί
στην Γερμανική οικονομία σημείωσαν οριακές αυξήσεις,
οι οποίες ήταν κατά πολύ μικρότερες από τον οικείο
πληθωρισμό, γεγονός που δηλώνει την πραγματική μείωση
των καθαρών αποδοχών των Γερμανών εργαζομένων. Η
επιλογή αυτή μείωσε τις αγοραστικές δυνατότητες των
νοικοκυριών, (με την δυσφορία τους να αντανακλάται
στις χαμηλές επιδόσεις που σημείωσε η πολίτικη της
καγκελαρίου Μέρκελ στα ομοσπονδιακά εκλογικά
αποτελέσματα), αλλά από την άλλη πλευρά ενδυνάμωσε
την Γερμανική οικονομία, η οποία σήμερα βιώνει τα
μικρότερα ποσοστά ανεργίας, τα μεγαλύτερα ποσοστά
ανάπτυξης και μια ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα. Η
ισχυρή ανταγωνιστικότητα της Γερμανικής οικονομίας
σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές πιέσεις από άλλες
τρίτες χώρες (Κίνα, Ινδία, ΗΠΑ), προκάλεσαν ιδιαίτερους
προβληματισμούς και μια σειρά προβλημάτων στις άλλες οικονομίες Ευρωπαϊκού βορρά
και νότου, οι οποίες στην προσπάθεια τόνωσης της δικής τους ανταγωνιστικότητας
οδηγήθηκαν στη λήψη μέτρων, με κυρίαρχο αυτό, της μείωσης του εργατικού κόστους
ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος.
Στην χώρα μας, μετά τα δραστικά και απότομα μέτρα των δύο τελευταίων ετών, το μέσο
κόστος εργασίας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος, αναμένεται να υποχωρήσει κατά
8-11%. Η μείωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, και αποτελεί έναν από τους λόγους που
έχουν οδηγήσει στην αύξηση των εξαγωγών κατά 24% το τελευταίο τρίμηνο του 2010,
και κατά 37% κατά το πρώτο δίμηνο του 2011 (Οικονομικό δελτίο Alpha Bank). Όμως,
αυτό που είναι το ουσιαστικό για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών μας, είναι
η πορεία του πρωτογενούς δημοσιονομικού αποτελέσματος, δηλαδή του ελλείμματος
(ή πλεονάσματος), αν δεν συνυπολογισθούν οι τόκοι που πληρώνει η χώρα για την
εξυπηρέτηση των δανείων της. Το πρωτογενές έλλειμμα του 2010 κυμάνθηκε στο 4,1%
του ΑΕΠ μας, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος του 2009 ήταν 10,1% του ΑΕΠ. Τα μεγέθη αυτά
υποδηλώνουν ότι η οικονομία μας, σε μακροοικονομικό επίπεδο, έχει σημαντικό δρόμο
να διανύσει μέχρι το σημείο όπου θα είναι σε θέση να διαμορφώνει και να παράγει ένα
βιώσιμο και διατηρήσιμο πρωτογενές πλεόνασμα.
Στην πορεία του δρόμου αυτού, «επιβάλλεται» στην Ελληνική οικονομία η εφαρμογή ενός
επιπλέον μίγματος μεσοπρόθεσμων πολιτικών και μέτρων, όπου παρόλη την μεσοπρόθεσμη
ονομασία του πακέτου, οι επιδράσεις του μάλλον εμφανίζονται να είναι μακροπρόθεσμες
για το σύνολο της οικονομίας. Έτσι από τις επιλογές του πακέτου, γίνεται κατανοητό ότι
μεταβάλλεται το όποιο μοντέλο ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας ίσχυε μέχρι τώρα,
το οποίο είχε ως κινητήριο μοχλό την ενίσχυση της ζήτησης από (α) την δημιουργία
υψηλού δημόσιου χρέους, (β) την ραγδαία πιστωτική επέκταση (με ρυθμούς άνω του 20%
ετησίως) προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά για κυρίως μη επενδυτικούς ή καταναλωτικούς
σκοπούς (δηλαδή την ενίσχυση των ιδιωτικών χρεών) και (γ) την δημιουργία υπεραξιών
από την συνεχή άνοδο των τιμών των ακινήτων.
Αναμφίβολα η εφαρμογή του πακέτου μεταβάλλει τη σημερινή ρότα της Ελληνικής
οικονομίας, και συνδράμει μακροπρόθεσμα στην διαμόρφωση ενός άλλου μοντέλου
λειτουργίας της. Από επίσημες πηγές δεν εκφράζονται ακόμη σαφής και διακριτές
κατευθύνσεις για τις νέες ζωτικές οικονομικές δραστηριότητες της οικονομίας. Ωστόσο,
από την μελέτη των στοιχείων και των συνθηκών της οικονομίας μας, εκφράζεται
η πεποίθηση ότι έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον πρωτογενή τομέα (γεωργία,
κτηνοτροφία), στην αξιοποίηση των θεμελιωδών πλεονεκτημάτων και ικανοτήτων μας
(κλίμα, γεωγραφική θέση, γειτνίαση - διασυνοριακότητα), την επιχειρηματικότητα, τον
εξαγωγικό προσανατολισμό των προϊόντων και υπηρεσιών, στην παραγωγή εξαγώγιμων

υπηρεσιών, τον τουρισμό, τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, καθώς και την ενίσχυση
των υποδομών και των αναπτυξιακών έργων (λιμάνια, μεταφορικά δίκτυα, ενεργειακά projects κ.α.)
Η ρότα αυτή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, και είναι σημαντικό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
που αποτελούν το μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο τμήμα της αγοράς, να ανταποκριθούν
στις προκλήσεις, και να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες ωφέλειες και προοπτικές μέσα
από τις μεσοπρόθεσμες αντιξοότητες.
(Πηγές : Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, www.alpha.gr, Epsilon7, www.capital.gr, Business
Week)
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