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Μην διστάζεις να το λες!!!
                        Διαβάζω Θράκη Press

Το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον και
η δυναμική της γεωοικονομίας του Έβρου. 

Η δυσμενής κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας αποτελεί ένα νέο 
δεδομένο το οποίο είναι πλέον γνωστό στην διεθνή κοινή γνώμη. Ο 
συνδυασμός της Ευρωπαϊκής οικονομικής εποπτείας με την δραστήρια 
ανάμειξη του Δ.Ν.Τ., μέσα από την επιβολή μνημονίων και δέσμιων δανειακών 
συμβάσεων, καθώς και την συνολική δημοσιονομική προσαρμογή, έχει 
αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για να μετατραπεί η οικονομική 
ύφεση σε οικονομική κρίση. 
Ο στροβιλισμός των μεταβολών αυτών στο εγχώριο μακροπεριβάλλον 
είναι αναμενόμενο να επιδράσει και στην τοπική οικονομία του Έβρου. Η 

οικονομία αυτή στηρίζεται κυρίως από τον αγροτικό τομέα και το αγροτικό εισόδημα, καθώς 
επίσης και από τα εισοδήματα του οικονομικού πληθυσμού του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών). Η έκθεση της τοπικής οικονομίας στην αμιγώς 
ιδιωτική οικονομία και την βιομηχανία, είναι σχετικά περιορισμένη, αφού στην περιοχή του 
Έβρου λειτουργούν κατά κόρον μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τις παραπάνω 
οικονομικές ομάδες, και λιγοστές βιομηχανίες (στην επεξεργασία ξύλου και στον κλάδο των 
τροφίμων) οι οποίες εμφανίζονται (με σημαντικές προσπάθειες) να διαχειρίζονται επιτυχώς τις 
επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης. 
Μολονότι οι αρνητικές επιδράσεις του εγχώριου μακροπεριβάλλοντος είναι έντονες στην 
τοπική αγορά και οικονομία, εκφράζονται ισχυρά και βάσιμα επιχειρήματα και απόψεις, που 
δίδουν μια διαφορετική, θετική προοπτική και δυναμική γι’ αυτήν. Το κυρίαρχο στοιχείο της 
διαφοροποίησης αφορά την χωρική οικονομία και την γεωοικονομία του Έβρου. Η γεωοικονομία 
αυτή τοποθετεί την περιοχή μεταξύ των δύο μεγαλύτερων αστικών κέντρων και αγορών 
των Νοτίων Βαλκανίων (Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη), επισημαίνοντας τις θετικές 
αλληλεπιδράσεις και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που δύναται να αναπτυχθούν στον Έβρο, 
μέσα από την ολοένα και αυξανόμενη κινητικότητα του οικονομικού πληθυσμού. Ταυτόχρονα, 
πρέπει να επισημανθούν οι διαθέσιμες ζωτικές διαμετακομιστικές υποδομές οδικής, 
αεροπορικής, θαλάσσιας και σιδηροδρομικής πρόσβασης – σύνδεσης, οι οποίες ενισχύουν και 
υποστηρίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Πέραν από τις υποδομές 
αυτές, η περιοχή διαθέτει επιπλέον οικονομικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα, τα οποία 
αφορούν τον αγροτικό τομέα, όπου υπάρχουν σημαντικές πεδινές και ημιπεδινές αρδεύσιμες 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τον φιλικό προς το περιβάλλον ορυκτό πλούτο (ζεόλιθος), καθώς 
και τον φυσικό και τουριστικό πλούτο (δέλτα Έβρου, Άρδας, Δαδιά, Τρίγωνο, Σαμοθράκη κ.α.). 
Στους τομείς αυτούς παρατηρούνται σημαντικά περιθώρια για την περαιτέρω βελτίωση 
και αξιοποίηση τους, τα οποία συνδυαστικά με τις υφιστάμενες υποδομές, είναι ικανά να 
προσδώσουν επιπλέον ροπή στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Έβρου.       
Είναι γεγονός ότι το σύνολο των στοιχείων αυτών σε συνδυασμό με τις επιδράσεις των 
γειτονικών οικονομιών και αγορών, επανατοποθετούν και αναπροσαρμόζουν την δυναμική 
και την προοπτική περιοχής στα επόμενα χρόνια. Αυτά τα νέα δεδομένα των περιφερειακών 
οικονομιών που επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αποτελούν την νέα γεωοικονομία, 
από την οποία γίνεται πρόσφορη η προσέλκυση και η θεσμοθέτηση επιμέρους κινήτρων για 
την αξιοποίηση των υποδομών και των οικονομικών πόρων της περιοχής.  
Αναμφίβολα, όπως μετά από κάθε κρίση αναδεικνύονται νέες δυνάμεις και διαμορφώνονται 
νέα δεδομένα. Το ελπιδοφόρο μήνυμα, μπορεί να είναι ότι η περιοχή μας διαθέτει όλες τις 
υποδομές και τα εχέγγυα για να αναδειχθεί και να αναπτυχθεί στα νέα γεωοικονομικά της  
δεδομένα.  
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