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Μην διστάζεις να το λες!!!
                        Διαβάζω Θράκη Press

Τα αίτια της οικονομικής ύφεσης και η διασπορά τους.

Οι επιδράσεις της παρούσας οικονομικής ύφεσης 
και κρίσης είναι έντονα αισθητές στα νοικοκυριά, τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον ευρύτερο ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα. Στο επόμενο διάστημα εύκολα μπορεί 
να προβλεφθεί ότι οι αρνητικές επιδράσεις πιθανώς να 
γίνουν εντονότερες, επηρεάζοντας σε μεγαλύτερο βάθος, 
αλλά και πλάτος, το σύνολο της οικονομίας μας.
Παρόλο όμως που η ύφεση στην εκκίνησή της (μέσα του 
2008), είχε διεθνή χαρακτηριστικά, με πολλές χώρες (Ε.Ε.-
ΗΠΑ-ΗΒ) να πλήττονται από αυτή, σήμερα οι οικονομίες 
αυτές παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης, Αντίθετα, 
στην Ελληνική οικονομία η ύφεση εκδηλώθηκε μετέπειτα 
(από τις αρχές του 2009), χωρίς όμως να παρουσιάζεται 
καμία ένδειξη ανάκαμψης, αλλά αντίθετα εμφανίζεται 
να βαθαίνει και να μεγεθύνεται, πλήττοντας ολοένα και 
περισσότερα κομμάτια της εθνικής οικονομίας. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στα δομικά και χρόνια προβλήματα της Ελληνικής 
οικονομίας που σχετίζονται με την χαμηλή παραγωγικότητα, την υπερτροφία του 
δημοσίου τομέα, την αποβιομηχάνιση, την διαφθορά, την πολυνομία, την ατιμωρησία, την 
μη εφαρμογή των νόμων κ.α. . Επίσης παρατηρήθηκε η τεχνητή ανάπτυξη (φούσκωμα) της 
οικονομίας μας, η οποία δεν αναπτύχθηκε από παραγωγικές επενδύσεις και την παραγωγή 
εισοδήματος και αξίας, αλλά η ανάπτυξή της σημειώθηκε από την δημιουργία μεγάλων 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων (δηλαδή δημόσιου χρέους) και την υπερβολική τραπεζική 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών (αύξηση του ιδιωτικού χρέους) που 
κατά κόρον ενίσχυσε τις καταναλωτικές δαπάνες.
Αναμφίβολα, η τεχνητή ανάπτυξη της οικονομίας, δημιούργησε στρεβλώσεις οι οποίες 
δεν αντανακλούσαν τα πραγματικά μεγέθη. Έτσι παρατηρήθηκαν σημαντικές αυξήσεις 
στις τιμές μιας πλειάδας προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες ξεκίνησαν με την συγκυρία 
της αλλαγής του νομίσματος από την δραχμή στο ευρώ και συνεχίσθηκαν μέχρι 
πρόσφατα. Οι αυξήσεις αυτές αρχικά δημιούργησαν κέρδη, τα οποία όμως στη συνέχεια 
απορροφήθηκαν πληθωριστικά από άλλες αυξήσεις στις λειτουργικές δαπάνες των 
επιχειρήσεων και των καταστημάτων (πχ ενοίκια, μισθοδοσία, πρώτες ύλες, εμπορεύματα 
κ.α.). Ταυτόχρονα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ραγδαία υποχώρηση και αποδυνάμωση 
του παραγωγικού ιστού της οικονομίας κατά τα τελευταία 30 έτη, με την αντίστοιχη 
αύξηση των εισαγομένων προϊόντων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η οικονομία μας να 
υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα 
της, και επιδεινώνοντας τα πραγματικά (και όχι τα ονομαστικά) οικονομικά μεγέθη (εκροή 
πόρων στο εξωτερικό). Όμως, η επιδείνωση αυτή δεν γινόταν εμφανής στο ευρύτερο 
κοινό λόγω του συνεχιζόμενου δανεισμού, και της λειτουργίας της οικονομίας μας από 
δανειακά κεφάλαια. Έτσι, η συνεχιζόμενη αύξηση των δανεικών κεφαλαίων της χώρας 
και η ταυτόχρονη υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς της, σε συνδυασμό και με άλλες 
παραμέτρους της διεθνούς οικονομίας και πολιτικής, οδήγησαν την Ελληνική οικονομία 
στην τρέχουσα βαθιά ύφεση. 
Συνέπεια της μεγέθυνσης του δημοσίου χρέους είναι ότι ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί 
να συνεχίσει να λειτουργεί με ελλείμματα, για τον λόγο ότι είναι πολύ υψηλό το κόστος  
του δανεισμού. Επιπλέον, οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις έχουν υποχωρήσει σε μεγάλο 
βαθμό, και σε ορισμένες  περιπτώσεις ο βαθμός της πιστωτικής επέκτασης γίνεται 
αρνητικός (δηλαδή οι τράπεζές «μαζεύουν» τα υφιστάμενα δάνεια, χωρίς να χορηγούν νέα). 
Ο συνδυασμός του περιορισμού των δημοσίων δαπανών και του τραπεζικού δανεισμού, 
οδήγησαν στην συρρίκνωση του ιδιωτικού τομέα και την πραγματικών μεγεθών (ζήτηση) 
της οικονομίας, όπου σε ποσοστιαίες μονάδες η υποχώρηση του ΑΕΠ έχει ξεπεράσει 
αθροιστικά το 10% την τελευταία τρία έτη 2009-11.

Απέναντι στην ύφεση της οικονομίας μας, έχουν «προταθεί» συγκεκριμένα σχέδια πλεύσης 
(μνημόνιο και μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα), τα οποία δημιουργήθηκαν με την επιδίωξη να 
ενδυναμώσουν την οικονομία και να την οδηγήσουν σε τροχιά εξόδου από την κρίση. 
Ωστόσο τα αποτελέσματα του πρώτου σχεδίου (μνημόνιο) δεν δικαίωσαν σε μεγάλο 
βαθμό τις αρχικές προσδοκίες, και έτσι προέκυψε η αναγκαιότητα του δεύτερου σχεδίου, 
(μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα) ως ένας άξονας επιλογών με διορθωτικό και παρεμβατικό 
χαρακτήρα. Αναμφίβολα, η επιτυχία ή η αποτυχία των επιλογών αυτών θα προκρίνουν σε 
σημαντικό βαθμό την μελλοντική πορεία και διάταξη, πρωτίστως, της κοινωνίας αλλά και 
της οικονομίας, οι οποίες εμφανίζονται να έχουν εισέλθει πλέον σε διαδρομές μετάβασης 
και μετατροπής.   
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