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Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Η Ισπανική οικονομία στο δρόμο που
χάραξε η Ελληνική.
Είναι αλήθεια ότι ο Ευρωπαϊκός Νότος βρέθηκε στο στόχαστρο των διεθνών αγορών, και σε σύντομο χρονικό διάστημα οι πιέσεις που δέχθηκε ήταν ιδιαίτερα έντονες με
συνέπεια την ραγδαία μεταβολή των οικονομικών πολιτικών του.
Η μεταβολή στις πολιτικές αυτές συνοδεύθηκε στις
περισσότερες των περιπτώσεων, από μεταβολές στις κυβερνήσεις των χωρών
του Νότου (Παπαδήμος-Ελλάδα, Μόντι-Ιταλία, Ραχόυ-Ισπανία). Οι κυβερνήσεις
αυτές άλλοτε ανέλαβαν την εξουσία με δημοκρατικά μέσα (όπως στην Ισπανία
με την διενέργεια εκλογών), ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις όπου η ανάληψη
της κυβερνητικής εξουσίας έγινε υπό το κράτος των πιέσεων από αγορές και
δανειστές, με την χρήση των δημοκρατικών τύπων και μόνο.
Όμως δεν είναι το ζητούμενο τα πρόσωπα ή οι συσχετισμοί που ανέλαβαν
τους πρωθυπουργικούς θώκους, αλλά οι λόγοι εκείνοι που δημιούργησαν
τις κατάλληλες συνθήκες για αυτές τις μεταβολές. Αναμφίβολα και σε κάθε
περίπτωση, οι λόγοι αυτοί είναι αμιγώς οικονομικοί και αφορούν την κρίση του
δημοσίου χρέους, την δημοσιονομική προσαρμογή και την επανατοποθέτηση
των οικονομιών του Νότου στο στερέωμα της Ευρωζώνης.
Η οικονομική κατάσταση στην Ιταλία και την Ελλάδα, εμφανίζεται να είναι
υπό διαχείριση, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη συμφωνία των μνημονίων και
των δανειακών συμβάσεων, από τους τραπεζίτες πρωθυπουργούς. Αντίθετα,
η περίπτωση της Ισπανίας, της 4ης μεγαλύτερης οικονομίας στην Ευρωζώνη,
προκαλεί συνεχείς προβληματισμούς. Το δημόσιο χρέος της χώρας παρουσιάζει
αύξηση και τα τοξικά - επισφαλή δάνεια επιδεινώνουν τόσο την θέση των
Ισπανικών τραπεζών, όσο και την ρευστότητα της εγχώριας αγοράς.
Έτσι, η Ισπανική οικονομία εισέρχεται σε μια δεύτερη ύφεση, η οποία για
φέτος, αναμένεται τουλάχιστον στο -1,7%. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται
να ανέλθει στο 68,5% του ΑΕΠ (είναι το υψηλότερο των τελευταίων 20 ετών)
ενώ η νέα κυβέρνηση αναγκάζεται να επιβάλει πρόσθετα μέτρα αυστηρής
λιτότητας για τον περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος.
Το κόστος δανεισμού της Ισπανίας, έχει αυξηθεί κατά 48 μονάδες βάσης (δηλαδή
κατά 0,48%) εντός του Μαρτίου 2012, αντανακλώντας την διάχυτη πλέον
ανησυχία των αγορών, σχετικά με την δυνατότητα της κυβέρνησης Ραχόυ να
διαχειρισθεί, να ελέγξει και να περιορίσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού.
Η επιβάρυνση του δανεισμού προήλθε από τις επίσημες ανακοινώσεις για την
πιθανή αύξηση του ελλείμματος του τρέχοντος προϋπολογισμού από το -4,4%
στο -5,3%.

Ωστόσο. η εξέλιξη αυτή δεν είναι συνέπεια των χειρισμών της κεντρικής
κυβέρνησης, αλλά κυρίως λόγω της ημι-αυτόνομης λειτουργίας 17 διοικητικών
περιοχών, των οποίων τα δάνεια διογκώθηκαν κατά περίπου 20% το
προηγούμενο έτος, υπερκαλύπτοντας τους στόχους του προϋπολογισμού για
το έλλειμμα. Έτσι προέκυψε η άνοδος του κόστους δανεισμού, η οποία επιδρά
αρνητικά στο Ισπανικό τραπεζικό σύστημα και στην εγχώρια αγορά.
Οι επιδράσεις αυτές αποτυπώθηκαν στην πρόσφατη έκθεση της Κεντρικής
Τράπεζας της Ισπανίας, όπου καταγράφηκε ότι τα δάνεια σε καθυστέρηση κατά
τον μήνα Ιανουάριο, αποτελούν πλέον το 7,9% στο συνολικό χαρτοφυλάκιο
δανείων της χώρας. Από την άλλη πλευρά η ανάπτυξη των εξαγωγών, οι
οποίες αποτέλεσαν την βασική κινητήρια δύναμη της Ισπανικής οικονομίας,
έχει υποχωρήσει αισθητά, ενώ και η δυναμική της εσωτερικής αγοράς έχει
καμφθεί, από τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών, των μέτρων λιτότητας
και του πρωτοφανή ποσοστού της ανεργίας, που ξεπερνά το 20%.
Από την εικόνα αυτή, γίνεται ορατό ότι η Ισπανική οικονομία, παρόλο το
μέγεθος και την προηγούμενη αίγλη της εξαγωγικής μηχανής της, διέρχεται
από μια πανομοιότυπη πορεία με αυτή που ακολούθησε η Ελληνική οικονομία
τα τελευταία δύο χρόνια.
Είναι πλέον γεγονός ότι η Ισπανική οικονομία, με τις οικονομικές συνταγές που
υιοθέτησε (οικειοθελώς ή μη), έχει εισέλθει σε μία καθοδική πορεία που φέρει
το σχήμα του σπιράλ. Όμως η Ισπανία δεν είναι Ελλάδα, και η πτωτική κίνηση
μίας τέτοιας μεγάλης οικονομίας, αναμφίβολα δημιουργεί προβληματισμούς,
και αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον βασικό κορμό της Ευρωζώνης.
Σε κάθε περίπτωση όμως, η ενδεχόμενη δυσμενής πορεία των δημοσιονομικών
της Ισπανίας, εκτιμάται ότι θα προκαλέσει νέους στροβιλισμούς στο
Ευρωσύστημα, οι οποίοι αναμφίβολα πιέζουν και δημιουργούν νέα δεδομένα
για αλλαγές τόσο στις Ευρωπαϊκές συνθήκες όσο και στις επιμέρους κοινωνικές
και οικονομικές πολιτικές.
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