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Τα νέα της Ροδόπης

Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Η αναγκαιότητα τονωτικής παρέμβασης στην εσωτερική αγορά.
Είναι γεγονός ότι η πλειάδα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών
δίδουν κυριολεκτικά μάχη με τον χρόνο, για να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις και τις οικονομικές τους ανάγκες. Η χρονική
επιμήκυνση της οικονομική κρίσης, δυσχεραίνει την θέση τους,
καθώς περιορίζεται το οικονομικό «λίπος» τους και εξασθενούν
οι άμυνες τους. Αποτελεί τρανταχτό
χαρακτηριστικό της
τρέχουσας κατάστασης η συνεχής αύξηση της ανεργίας, η μείωση
των τραπεζικών καταθέσεων, αλλά πολύ περισσότερο η ολοένα
και εντονότερη πτωτική ζήτηση, η οποία δημιουργεί συνθήκες
οικονομική ασφυξίας σε έναν μεγάλο αριθμό (αν όχι στο σύνολο)
των οικονομικών μονάδων.
Ειδικότερα σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα η ζήτηση εμφανίζεται, το τρέχον
έτος, να βρίσκεται στο 50%-30% των αντίστοιχων μεγεθών του 2008. Ακόμη υπάρχουν
κλάδοι (πχ αυτοκίνητα) που ουσιαστικά έχουν παγώσει, λόγω της παντελούς απουσίας του
τραπεζικού δανεισμού. Στην οικοδομική πλευρά, η κατάσταση είναι επίσης αποθαρρυντική.
Ο αριθμός των οικοδομικών αδειών σημειώνει μείωση από μήνα σε μήνα, χωρίς να
υπάρχου καθαρές ενδείξεις ότι η τάση αυτή είναι σε θέση να αντιστραφεί, τουλάχιστον
για το επόμενο διάστημα των 9-12 μηνών. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί από μόνη της
αρνητικές αλυσιδωτές συνέπειες και σε άλλους κλάδους της αγοράς (πχ ηλεκτρικά είδη,
έπιπλα, είδη διακόσμησης κ.α.)
Ανάλογα ασθενής εμφανίζεται και ο τομέας των επενδύσεων, όπου τα
αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, έχουν κυριολεκτικά υποστεί καθίζηση, χωρίς να εμφανίζεται
ουσιαστική πρόθεση των εμπλεκομένων (κράτος & τράπεζες) για απεμπλοκή. Αντίστοιχη
είναι και η εικόνα που συναντάται και στα κατασκευαστικά έργα της χώρας, όπου το
πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων έχει υποστεί σημαντικότατες περικοπές, με
αποτέλεσμα να είναι σχεδόν αδύνατη για το τρέχον έτος η χρηματοδότηση των μεγάλων
κατασκευαστικών έργων.
Ο κλάδος της ενέργειας, δεν εμφανίζεται να διαφέρει από τους υπόλοιπους. Νέες
ενεργειακές επενδύσεις δεν έχουν καταγραφεί, εκτός από αυτές που είχαν ήδη
αποφασισθεί από τα προηγούμενα έτη. Το ασαφές του θεσμικού πλαισίου, η πτωτική
ζήτηση και τα ελαφρώς ανεβασμένα επιτόκια, έχουν συνολικά αποθαρρύνει την διάθεση
για επενδύσεις, οι οποίες προς το παρόν, μάλλον εμφανίζονται να μετατίθεται για τις
επόμενες μελλοντικές περιόδους. Η εικόνα των επενδύσεων, συμπληρώνεται και από το
πάγωμα σημαντικών projects, όπως το fiber-to-home στις τηλεπικοινωνίες, οι υπόγειες
διασυνδέσεις νησιών στην ενέργεια, καθώς επίσης και οι καθυστερήσεις στις δυνητικές και
υποσχόμενες επενδύσεις μέσω της διαδικασίας του fast track, για το οποίο έχει γίνει πολύ
συζήτηση, αλλά δεν παρουσιάζονται απτά αποτελέσματα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα.
Υπό το πρίσμα αυτών των συνθηκών, που δεν αποτελούν σημερινό φαινόμενο, αλλά
αποτελούν το αποτέλεσμα σημαντικής χρονικής συσσώρευσης των παθογενειών της
εγχώριας οικονομίας και κοινωνίας, από τα προηγούμενα χρόνια ή ακόμη και δεκαετίες,
γίνεται κατανοητό ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση ανατροπής και μεταβολής. Η
παρέμβαση αυτή είναι απαραίτητο να γίνει αρχικά στο πολιτικό και οικονομικό επίπεδο,
έτσι ώστε εξασφαλισθούν οι δικλίδες για την αποτελεσματική εφαρμογή του όποιου
παρεμβατικού μοντέλου ή σχεδίου. Η τονωτική παρέμβαση στην εσωτερική, εγχώρια
αγορά εμφανίζεται να είναι αναγκαία και απαραίτητη όσο ποτέ. Η τόνωση με επενδύσεις
για την σταθεροποίηση του ΑΕΠ, και την ουσιαστική μεταστροφή του κλίματος είναι
κρίσιμη και ζωτική, τόσο για την Ελληνική οικονομία και το μέλλον της, αλλά και για τις
άλλες συνδεδεμένες οικονομίες της ζώνης του ευρώ.
(Πηγές : www.capital.gr , The Economist, Epsilon7, Business Week, )
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