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Εγκαινιάστηκε το
«Αρχοντικό Ταβανιώτη»

Τα νέα της Ροδόπης
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Economy Press
Η επίδραση της κρίσης του χρέους στην πορεία
του ευρώ το 2011

Παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ
Ροδόπης, Γιώργου Πεταλωτή, το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του «Αρχοντικού Ταβανιώτη» στη Μαρώνεια. Στον ίδιο χώρο φιλοξενείται και η μόνιμη έκθεση αρχαιοτήτων
«Η Μαρώνεια και ο Ίσμαρος από τα προϊστορικά μέχρι τα νεότερα
χρόνια».
Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκε και η Γ.Γ. Πολιτισμού κ. Λίνα
Μενδώνη, τοπικοί φορείς καθώς και αρκετοί κάτοικοι της περιοχής.
Το «Αρχοντικό Ταβανιώτη» το οποίο αγοράστηκε και ανακατασκευάστηκε
από την Ελληνική Πολιτεία αποτελεί δείγμα της Μαρωνίτικης Οικιστικής
ανέφερε στις δηλώσεις του ο κ. Πεταλωτής υπογραμμίζοντας τη
σημασία που έχει για τους Θρακιώτες, αφού αποτελεί σημείο αναφοράς,
τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους μόνιμους κάτοικους της
περιοχής.
Στη συνέχεια ο κ. Πεταλωτής αναφέρθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα
«το καλάθι των τοπικών προϊόντων» το οποίο επέλεξε η Κυβέρνηση να
υλοποιήσει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μετά την
Περιφέρεια Κρήτης.
Το καλάθι – πιλότος θα περιλαμβάνει, τρόφιμα ποτά, παραδοσιακά
προϊόντα τα οποία µε πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων θα επιδοτηθούν µε κοινοτικά κονδύλια για
να βρουν καλύτερη θέση στα ράφια των σούπερ μάρκετ και θα
προωθηθούν µε αξιώσεις στις ξένες αγορές.
Τα κίνητρα στήριξης και προβολής των εν λόγω προϊόντων θα προέλθουν από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης« Αλ.
Μπαλτατζής».

Μία άλλη επίδραση της τρέχουσας κρίσης του δημοσίου
χρέους στην Ευρωζώνη, αναμένεται να εμφανιστεί στο
νόμισμά της, το ίδιο το ευρώ και την θέση του έναντι των
άλλων νομισμάτων. Το κοινό ευρωπαϊκό μας νόμισμα,
από την κυκλοφορία του παρουσίασε μία εξαιρετικά
σημαντική και σταθερή συμπεριφορά, που αντανακλούσε
την κατάσταση των οικονομιών της Ευρωζώνης, οι οποίες
τόσο η κάθε μία ξεχωριστά, αλλά όσο και στο σύνολο τους,
παρουσίασαν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, κατά την
τελευταία δεκαετία 2000-2010. Το γεγονός αυτό είχε ένα
θετικό αντίκτυπο στο νόμισμα της, το οποίο εκτός της
ανάδειξής του σε ένα από τα ισχυρότερα νομίσματα του
παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, εμφάνισε μια ολοένα
και εντονότερη σταθερότητα και αξιοπιστία, γεγονός που
ισχυροποιούσε την θέση του έναντι των άλλων νομισμάτων
(δολάριο ΗΠΑ, στερλίνα ΗΒ, γιέν Ιαπωνίας,).
Όμως η εικόνα αυτή εμφανίζει ενδείξεις αλλοίωσης και μεταβολής. Ιδιαίτερα, οι ενδείξεις
αυτές γίνονται περισσότερα έντονες από την τρέχουσα κρίση του δημοσίου χρέους,
που έχει πλήξει περισσότερο χώρες τις Ευρωζώνης και λιγότερο άλλες τρίτες χώρες.
Έτσι, υπό τις συνθήκες αυτές οι αγορές συναλλάγματος παρέχουν μικτές ενδείξεις
για το ευρώ, καθώς οι προθεσμιακές αγορές αντανακλούν πιθανές ανησυχίες απότομης
πτώσης του νομίσματος, ενώ τα κερδοσκοπικά κεφάλαια (hedge funds) δεν εμφανίζουν
να έχουν ξεκάθαρη θέση υπέρ της υποχώρησης του. Αντίθετα τα μακροπρόθεσμα
θεσμικά κεφάλαια, φαίνονται να διατηρούν την εκτίμηση ότι η ισοτιμία του ευρώ θα
κινηθεί περισσότερο σταθεροποιητικά.
Το γεγονός της ύπαρξης διαφορών στις απόψεις δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στις αγορές,
και ενδεχομένως να δηλώνει την δυσκολία των δυνάμενων της αγοράς να ισορροπήσουν
τους αρνητικούς παράγοντες που επηρεάζουν τόσο το ευρώ όσο και το δολάριο την
τρέχουσα οικονομική περίοδο.
Όμως, η εμπειρία μας από τις αγορές, έχει δείξει ότι όταν εμφανίζονται πολλές και
ανομοιογενείς απόψεις, οι οποίες αποκλίνουν από μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, τότε
είναι εξαιρετικά δύσκολο οι αγορές να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Συγκεκριμένα,
στην περίπτωση του ευρώ, όπου δεν παρουσιάζονται ανομοιογενείς απόψεις για την
άνοδο του, ή την περαιτέρω ενίσχυσή του, παρά μόνο για την υποχώρηση του, τότε
είναι αρκετά πιθανό οι αγορές να κινηθούν στο βραχυπρόθεσμο διάστημα προς την
υποχώρηση του ευρώ.
Σημαντική λεπτομέρεια της περιόδου αυτής είναι ότι για τα κερδοσκοπικά κεφάλαια, η
τρέχουσα χρονιά έχει κλείσει ή σχεδόν κλείσει, γεγονός που σημαίνει ότι την παρούσα
περίοδο εμφανίζονται να έχουν περιορισμένη συμμετοχή στις καθημερινές κινήσεις
των αγορών. Αυτό, ωφελεί την σταθερότητα στο χρονικό ορίζοντα των επόμενων λίγων
εβδομάδων, αλλά ταυτόχρονα, από κάποιους αναγνωρίζεται και ως χρόνος δράσης (και
χάριτος) στις κυβερνήσεις για λήψη ενεργειών προκειμένου να βελτιωθεί κατά ένα
βαθμό η κατάσταση των χρεών της Ευρωζώνης, και να αποφευχθούν οι όποιες διαθέσεις
ρευστοποιήσεων του ευρώ.
Όμως, ένα άλλο ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο, η υποχώρηση του ευρώ είναι
επιθυμητή και από την ίδια την Ευρωζώνη και τις κυβερνήσεις της, και σε ποιο βαθμό
μία υποχώρηση του νομίσματός της θα την βοηθούσε να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης ;
Στο ερώτημα αυτό δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις, και η επιχειρηματολογία που έχει
αναπτυχθεί δεν εμφανίζεται συμπαγής. Αντίθετα είναι ορατή η απουσία θέσεων που
υποστηρίζουν ότι η ανάκαμψη και η αντιμετώπιση της κρίσης θα μπορούσε να βοηθηθεί
από την περαιτέρω ισχυροποίηση του ευρώ. Το γεγονός αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο
το ενδεχόμενο υποχώρησης του ευρώ εντός του 2011, όπου η κίνηση αυτή αναμένεται να
υποστηρίζεται τόσο από τα ασθενή θεμελιώδη των οικονομιών της Ευρωζώνης, όσο και
από τις κερδοσκοπικές κινήσεις που ενδεχομένως να εκδηλωθούν στο ευρώ, έχοντας
ως εφαλτήριο την ανυπομονησία και τους βραχυχρόνιους φόβους των αγορών.
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