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Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Οι οικονομικές προκλήσεις στα νέα δεδομένα της εγχώριας οικονομίας.
Είναι γεγονός ότι οι πρόσφατες πολιτικές αναταράξεις επιδρούν επιβαρυντικά στο ήδη βεβαρημένο κλίμα και
περιβάλλον της Ελληνικής οικονομίας. Η αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα των τελευταίων εβδομάδων έχει ενισχύσει
την οικονομική αβεβαιότητα και ρευστότητα των συνθηκών της εγχώριας αγοράς, σε βαθμό που να επιδρά αρνητικά
ακόμη και στις υγιείς και εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Στο σύμπλεγμα αυτό, η βεβαιότητα που αναδεικνύεται (αλλά δυστυχώς δεν γίνεται ορατή από πολλούς), είναι η
συμφωνηθείσα υποχρέωση του Ελληνικού κράτους για την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων για τα προσεχή
έτη, αρχής γενομένης από το 2012. Είναι σκόπιμο να αναφερθεί με απλά λόγια ότι πρωτογενές πλεόνασμα σημαίνει
ότι το δημόσιο καλύπτει πλήρως τα έξοδα και τις χρηματικές λειτουργικές ανάγκες του (εκτός από τα κονδύλια των
τόκων), αποκλειστικά από τα έσοδα της φορολογίας και από την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας. Από την στήλη αυτή
έχει επισημανθεί η σημαντικότητα της υποχρέωσης αυτής, καθώς και το γεγονός ότι όσο χειροτερεύουν τα δημοσιονομικά μεγέθη το τρέχον
έτος, τόσο επίπονη αναμένεται να είναι η τελική προσαρμογή για ένα πρωτογενές ισοσκελισμένο ή και πλεονασματικό οικονομικό αποτέλεσμα
το 2012.
Η δυστοκία των δημοσιονομικών μεγεθών καθώς και το μίγμα των οριζόντιων φορολογικών επιλογών και μέτρων, έχει οδηγήσει την εγχώρια οικονομία σε έναν
φαύλο κύκλο, όπου η επιβράδυνση των οικονομικών μεγεθών προκαλεί ύφεση, και στη συνέχεια η ύφεση, επιβραδύνει περισσότερο την οικονομία. Αυτός ο φαύλος
κύκλος υποτιμά το βιοτικό επίπεδο του μέσου νοικοκυριού και δυσκολεύει την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας. Με τα δεδομένα αυτά, γίνεται ολοένα
και πιο επιτακτική η ανάγκη για μεταβολή και αλλαγή του υφιστάμενου οικονομικού μοντέλου, προσδίδοντας αναπτυξιακή δυναμική, έτσι ώστε να είναι σε θέση να
χρηματοδοτεί με επάρκεια (μέσα από την κυλιόμενη φορολογία) τις ανάγκες του δημοσίου και το συμφωνηθέν πρωτογενές πλεόνασμα. Όμως η ζητούμενη μεταβολή
προϋποθέτει χρηματοδότηση, ρευστότητα και σαφώς μία μακροοικονομική ισορροπία και σταθερότητα. Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες, γίνεται
κατανοητό, ότι η ζητούμενη χρηματοδότηση είναι αδύνατό να προκύψει λόγω της υπερχρέωσης του δημοσίου τομέα, αλλά και της αποδυνάμωσης του ιδιωτικού. Ο
εναλλακτικός τρόπος εισόδου ρευστότητας στο εγχώριο σύστημα είναι ενδεχομένως ο τουρισμός, η ενίσχυση των εξαγωγών και της επιχειρηματικής εξωστρέφειας,
καθώς επίσης και η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.
Όμως η προσέλκυση χρηματοδότησης και επενδύσεων από το διεθνές παγκόσμιο περιβάλλον, λαμβάνει χώρα όταν η ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας είναι
ισχυρή. Στην περίπτωση της εγχώριας οικονομίας, η ανταγωνιστικότητά της συνεχίζει να παρουσιάζεται χαμηλή, παρόλες τις πρόσφατες μειώσεις του εργατικού
κόστους. Αυτό συμβαίνει διότι η Ελληνική οικονομία εμπεριέχει ένα σύνολο παραγόντων (πολύ ισχυρότερων από το εργατικό κόστος) οι οποίοι διατηρούν την
ανταγωνιστικότητά της σε υστέρηση. Τέτοιοι παράγοντες είναι το αυξημένο κόστος του τραπεζικού δανεισμού σε σχέση με τις άλλες οικονομίες του ευρώ, η υπέρφορολόγηση της επιχειρηματικότητας, το αυξημένο μεταφορικό κόστος, η ολοένα και αυξανόμενη έμμεση φορολογία, η αυξημένη μεταβλητότητα της φορολογικής
νομοθεσίας και γενικότερα ο κυκεώνας της νομοθετικών ρυθμίσεων που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη και την υλοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Από αυτή την σύντομη περιγραφή, γίνεται κατανοητό ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας μας, απαιτεί μεταρρυθμίσεις,
τομές και αναδιατάξεις στις οικονομικές πρακτικές του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της χώρας μας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποτελούν την πρόκληση για την
μακροοικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας.
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Κάλπες για την Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ε.
Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και
Εμπορικών Σωματείων Ν. Έβρου προσκαλεί τα
μέλη της στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει τη
Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 11:00 π.μ. στο
Επιμελητήριο Έβρου στον 4ο όροφο, όπου θα
διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή :
1) Εφορευτικής Επιτροπής

2) Διοικητικού Συμβουλίου
3) Ελεγκτικής Επιτροπής
4) Αντιπροσώπων στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Παρακαλούνται όσοι από τους αντιπροσώπους των
σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας επιθυμούν
να συμμετέχουν ως υποψήφιοι να προσκομίσουν
αίτηση έως την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011.

Υπενθυμίζουμε ότι για να ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι
υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους την αστυνομική
τους ταυτότητα ή τον αριθμό του ΑΦΜ.
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη προς αποφυγή
επανάληψης εκλογών.
Πληροφορίες : Καραπαντζοπούλου Εύη
Τηλ. 25510-38018.

