Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2011

Τα νέα της Ροδόπης

Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Τα πρωτογενή πλεονάσματα, η περικοπή - διαγραφή (κούρεμα, «haircut» ή ελάφρυνση) του χρέους,
και οι ενδεχόμενες επιδράσεις.
Μόλις πρόσφατα ανακοινώθηκε η ευρωπαϊκή συμφωνία για την περικοπή - διαγραφή (ή το «κούρεμα», σε πιστή
και κακή μετάφραση από την αγγλική λέξη haircut, ή «ελάφρυνση» όπως ευρηματικά περιγράφηκε από επίσημα
χείλη) του 50% του Ελληνικού δημοσίου χρέους. Όμως αυτή η διαγραφή δεν περιλαμβάνει το συνολικό δημόσιο
χρέος (το οποίο αποτελείται από ομόλογα, δάνεια και εγγυήσεις που έχουν εκπέσει), αλλά μόλις ένα υποσύνολο
αυτών που αφορά αποκλειστικά μόνον τα ομόλογα. Αυτό συνεπάγεται ότι ο δανεισμός των 110 δις ευρώ από την
Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. που απορρέει από το μνημόνιο (Μαϊος 2010), καθώς και οι
επιπρόσθετες χρηματοδοτήσεις από την Ε.Ε. των πρόσφατων συμφωνιών
(Ιούλιος και Οκτώβριος 2011), δεν επιδέχονται καμία μείωση ή διαγραφή.
Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι η τελική διαγραφή του χρέους δεν θα
είναι αυτή που αρχικά διαφημίζεται, αλλά αρκετά μικρότερη, που σε κάθε
περίπτωση όμως, η περικοπή αυτή αναμένεται να βοηθήσει τις ταμειακές

ροές της χώρας.
Αξιοσημείωτο στοιχείο της συμφωνίας για την περικοπή του δημοσίου χρέους αποτελεί η
δέσμευση της Ελληνικής κυβέρνησης για την πραγματοποίηση πρωτογενών πλεονασμάτων από
το 2012. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις
ανάγκες του (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα κονδύλια για τόκους) μόνον από τα φορολογικά
έσοδά του, χωρίς χρηματοδοτήσεις από άλλους πόρους και πηγές. Η υποχρέωση για πρωτογενές
πλεόνασμα, αναπόφευκτα συνεπάγεται την περικοπή των δημοσίων δαπανών και επενδύσεων.
Δηλαδή, θα πρέπει να αναμένεται, κατά το επόμενο έτος, η δραστική μείωση του δημοσίου
τομέα τόσο στις λειτουργικές δαπάνες του, όσο και στις θέσεις εργασίας τις οποίες προσφέρει.
Η περικοπή του δημοσίου χρέους των ομολόγων, έχει σημαντική αρνητική επίδραση στον
τραπεζικό τομέα, μειώνοντας την συνολική καθαρή του θέση. Συνέπεια της μείωσης αποτελεί
ο περιορισμός της τραπεζικής ρευστότητας, με επακόλουθο τον δραστικό περιορισμό των
τραπεζικών χρηματοδοτήσεων και του δανεισμού. Το γεγονός αυτό οδηγεί έμμεσα και άμεσα σε
συρρίκνωση των οικονομικών δραστηριότατων, οι οποίες στήριζαν την ζήτηση ή τις πωλήσεις
τους στον τραπεζικό δανεισμό. Αντιπροσωπευτικός κλάδος που ήδη δέχεται έντονες πιέσεις,
είναι ο κλάδος των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, όπως αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές,
έπιπλα κ.α. Απόρροια των πιέσεων αυτών θα είναι ο περιορισμός του μεγάλου αριθμού των
εμπορικών καταστημάτων (από-εμπορικοποίηση), αλλά και η τάση για μαζικές συγχωνεύσεις
των επιχειρήσεων, με σκοπό την επιβίωση τους στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς.
Ανάλογος περιορισμός ήδη γίνεται αισθητός και στην οικοδομική δραστηριότητα, επηρεάζοντας
αρνητικά και τα συναφή και συνδεδεμένα επαγγέλματα της.
Είναι γεγονός ότι τα φαινόμενα αυτά είναι περισσότερο έντονα στα αστικά κέντρα, με έμφαση
την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, όπου εκεί παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη συσσώρευση της
οικονομικής δραστηριότητας (υπηρεσίες, οικοδομή, εμπόριο) που στηρίχθηκε στον τραπεζικό
δανεισμό. Οι οικονομικές πιέσεις στα αστικά κέντρα αναμένεται να ενισχύσουν την απόαστικοποίηση, δηλαδή την επιστροφή ενεργού πληθυσμού στις περιφέρειες, με σκοπό το
χαμηλότερο κόστος διαβίωσης, αλλά και την αναζήτηση απασχόλησης σε άλλους οικονομικούς
κλάδους (γεωκτηνοτροφική παραγωγή, μεταποίηση κ.α.)
Από την άλλη πλευρά, ο περιορισμός της εγχώριας ζήτησης που αναμένεται να διατηρηθεί και
για το επόμενο έτος, ήδη αποτελεί ισχυρό κίνητρο για πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να
αναζητήσουν νέες αγορές στο εξωτερικό. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί, αφού αποτελεί
μία εναλλακτική διαδρομή για την αντιμετώπιση της εσωτερικής ύφεσης.
Συνολικά, το μίγμα των πρωτογενών πλεονασμάτων και της περικοπής του δημοσίου χρέους
των ομολόγων, αναμένεται να επιφέρει στην οικονομία μια γενικευμένη «εσωτερική υποτίμηση»
η οποία όμως δεν θα εστιάζεται μόνον στις αποδοχές των εργαζομένων, αλλά θα περιλαμβάνει
και άλλα είδη όπως ενοίκια, τιμές υπηρεσιών, προϊόντων κ.α.
Έτσι, γίνεται αντιληπτό, ότι οι συνέπειες των ανωτέρω οικονομικών επιλογών δεν θα είναι
εφήμερες, αλλά μάλλον έχουν μακροχρόνιο προσανατολισμό, που αναμφίβολα επηρεάζουν και
υποτιμούν το βιοτικό επίπεδο του μέσου Ελληνικού νοικοκυριού.
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