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Τα νέα της Ροδόπης

Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Η οικονομία μας, δεν αλλάζει απλά σελίδα.....αλλάζει βιβλίο.
Η τρέχουσα οικονομική ύφεση έχει επιφέρει σημαντικότατες αλλαγές και μεταβολές στα συστατικά στοιχεία της
εγχώριας οικονομίας και κοινωνίας (νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιος τομέας). Οι ριζικές μεταβολές που έχουν
λάβει χώρα την τελευταία περίοδο, καθώς επίσης και οι μεταβολές που αναμένονται και έχουν προαναγγελθεί,
δημιουργούν μία ανατρεπτική δυναμική. Η δυναμική αυτή περιλαμβάνει αλλαγές και ανατροπές, που λόγω του
μεγέθους, του βάθους, της διάρκειας και της ιδιότητας τους αναμορφώνουν
καταλυτικά τα οικονομικά δρώμενα. Έτσι η οικονομία μας μέσα από το
σύμπλεγμα των μεταβολών αυτών, εμφανίζεται κυριολεκτικά να αλλάζει
βιβλίο (που δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι καλύτερο) και όχι απλά μία σελίδα
στη διαχρονική διαδρομή της.
Η χρηματοπιστωτική κρίση, που ξεκίνησε το 2008, επέφερε αρνητικές
επιδράσεις και αλλάγες σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Πολλές
από αυτές εμφανίζουν τα πρώτα δείγματα ανάκαμψης, με ενδεχόμενη την ισχυροποίηση τους
το 2012. Αντίθετα, στις οικονομίες του ευρωπαϊκού νότου, οι οποίες χαρακτηρίζονται από
διαρθρωτικά προβλήματα και στρεβλώσεις, η κρίση συνεχίζεται και λαμβάνει, σε επιμέρους
περιπτώσεις, μεγαλύτερες διαστάσεις. Στην δική μας οικονομία, τα μέτρα για τον περιορισμό
των δημοσιονομικών ελλειμμάτων πολλαπλασιάζονται, και εντείνονται σε ολοένα και μεγαλύτερο
εύρος, αγγίζοντας και τον ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, οι διεθνείς αγορές κεφαλαίου παραμένουν
επιφυλακτικές απέναντι στις προσαρμογές αυτές, τονίζοντας ότι αποτελεί προϋπόθεση για τον
δανεισμό της χώρας μας η ύπαρξη πρωτογενών πλεονασμάτων (δηλαδή, το Ελληνικό δημόσιο
να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του μόνον από τα φορολογικά έσοδά του). Αυτό συνεπάγεται
ότι η Ελληνική οικονομία θα πρέπει να λειτουργήσει τα ερχόμενα έτη (με έμφαση το 2012) κατά
30 δις ευρώ λιγότερα σε σύγκριση με το 2009. Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η προϋπόθεση
χρηματοδότησης, έχει επιλεχθεί μία αλυσίδα μέτρων για την μείωση των δημοσίων δαπανών και
των δημοσίων επενδύσεων, με την παράλληλη αύξηση των φορολογικών εσόδων (σε οριζόντια
μορφή, και ανεξάρτητα με την φοροδοτική ικανότητα του κάθε νοικοκυριού ή της επιχείρησης).
Οι μεταβολές αυτές έχουν επιδράσει αρνητικά στην ζήτηση και συνολικά στην οικονομία, η
οποία έχει υποχωρήσει σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, που υπολογίζονται σε όρους ΑΕΠ
στο -15% την τελευταία διετία.
Αναμφίβολα, αυτή η αρνητική δυναμική στο σκηνικό της οικονομίας, μεταβάλει τις αγοραίες
δυνάμεις, αναδιανέμει τους πόρους, αναδιατάσσει τις οικονομικές οντότητες και γενικότερα
συνθέτει ένα νέο, διαφορετικό σύνολο κανόνων και δεδομένων στην αγορά και την οικονομία.
Οι μεταβολές που λαμβάνουν χώρα, σε πολλές περιπτώσεις είναι βαθιές (πχ. ιδιωτικοποιήσεις,
εφεδρεία κ.α.), επιφέροντας αλλαγές μόνιμου και όχι προσωρινού χαρακτήρα στους συσχετισμούς
της οικονομίας και της κοινωνίας. Η διάρκεια και το βάθος των αλλαγών αυτών αποτελούν
στοιχεία που επιδρούν στον κοινωνικό ιστό της οικονομίας, και ιδιαίτερα εμφανίζονται να
επηρεάζουν αρνητικά τα μεσαία εισοδήματα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το μίγμα των
μέτρων και των πολιτικών που υιοθετείται, εμφανίζεται καταιγιστικά να ανατρέπει τα μέχρι
τώρα βέβαια κεκτημένα των προηγούμενων δεκαετιών, αιφνιδιάζοντας τους παραγωγικούς
και κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι παρουσιάζονται απροετοίμαστοι να λειτουργήσουν σε νέες,
διαφοροποιημένες συνθήκες.
Έτσι, η συνολική δυναμική των οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών της κρίσης, παράγει και
δημιουργεί μία διαφορετική ατμόσφαιρα, στην οικονομία και την κοινωνία, όπου η επόμενη ημέρα
της, η επόμενη σελίδα της, θα ανήκει σε άλλο τόμο, σε άλλο βιβλίο, το οποίο με βεβαιότητα είναι
διαφορετικό, αλλά όχι και σίγουρα καλύτερο για τα μεσαία εισοδήματα και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, που αποτελούν τον κορμό και την ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας και
κοινωνίας.
Θάνος Ε. Πανταζής,
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Master in Management Science
Master in Accounting and Development Finance
thanos@pantazis.ch

05

