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Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Τα εκλογικά σενάρια και η οικονομική διάσταση τους.
Είναι γεγονός ότι η χώρα μας έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών φόρουμ συζητήσεων, προβληματισμού, διασκέψεων, ακόμη και διαπραγματεύσεων
επιμέρους πλευρών, αναφορικά με τις εξελίξεις και την πορεία της (πολιτική και οικονομική) μετά από τα αποτελέσματα των πρόσφατων
εκλογών του περασμένου Μαΐου. Ίσως η παρούσα κατάσταση αποτελεί την πιο παραστατική απεικόνιση της σύνδεσης και διασύνδεσης που
διαθέτει μια οικονομία (εγχώρια και διεθνή) με τα πολιτικά δρώμενα του τόπου της.
Με βάση τον συλλογισμό της αλληλεπίδρασης μεταξύ της οικονομίας και της πολιτικής, αλλά και από το γεγονός ότι τα προηγούμενα εκλογικά
αποτελέσματα ανέδειξαν δύο σημαντικά ρεύματα (υπέρ και κατά του μνημονίου), αξιόλογα ιδρύματα και επιφανείς οίκοι εκπόνησαν επιμέρους
μελέτες σχετικά με τα οικονομικά ενδεχόμενα που δύναται να αναδειχθούν ως απόρροια των αποτελεσμάτων των νέων εκλογών του Ιουνίου.
Μία τέτοια μελέτη συντάχθηκε και από την Τράπεζα HSBC, που αποτελεί ένα πιστωτικό ίδρυμα με παγκόσμια εμβέλεια και ενισχυμένη
παρουσία στις διεθνείς αγορές. Η μελέτη της HSBC αναγνωρίζει τέσσερα (4) κυρίαρχα σενάρια για την Ελλάδα :
Το πρώτο σενάριο περιλαμβάνει την ανάδειξη μιας κυβέρνησης, η οποία τάσσεται υπέρ του προγράμματος της δημοσιονομικής προσαρμογής. Στην περίπτωση αυτή
η Ελλάδα συνεχίζει να λαμβάνει τα αναγκαία κεφάλαια για την χρηματοδότηση των αναγκών της, και υλοποιεί, μετά από αμοιβαίες συνεννοήσεις, παρεκκλίσεις
και παρατάσεις τα συμφωνηθέντα με τους δανειστές. Στο σενάριο αυτό, επιβεβαιώνεται η τάση των πολιτών για την παραμονή στο ευρώ, παρά την δυσφορία και
την κούραση από τα μέτρα λιτότητας, αλλά ταυτόχρονα επισημαίνεται και η ανάγκη για την οικοδόμηση μέτρων ανάπτυξης για την βιώσιμη προσαρμογή μετά
το τέλος της δανειακής σύμβασης.
Το δεύτερο σενάριο κάνει λόγο για την ανάδειξη μιας κυβέρνησης η οποία είναι κατά του μνημονίου, χωρίς όμως να ακολουθεί και η έξοδος από το ενιαίο νόμισμα.
Στην περίπτωση αυτή, εκφράζονται φόβοι για την μετάδοση της κρίσης και της αστάθειας στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, και για το λόγο αυτό παρέχεται
μαζική στήριξη ρευστότητας παντού έτσι ώστε να αποφευχθεί η όποια εξάπλωση. Η Ελλάδα παραμένει στην ευρωζώνη με περιορισμένες χρηματοδοτήσεις, και με
τα προβλήματα να παραμένουν ελλείψει της χρηματοδότησης ενός προγράμματος αναμόρφωσης της οικονομίας.
Το τρίτο σενάριο περιλαμβάνει την εκλογή μιας κυβέρνησης που τάσσεται εναντίον του μνημονίου, και οδηγεί την οικονομία στην έξοδό της από το ευρώ. Στην
περίπτωση αυτή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν φαίνονται πρόθυμοι να συμβιβαστούν με την Ελλάδα, η οποία θα παραπαίει συντηρούμενη με τα πενιχρά δικά της
οικονομικά μέσα (τουλάχιστον για μία βραχεία περίοδο). Η έξοδος της χώρας από την ευρωζώνη θα οδηγήσει σε σύσφιξη των οικονομικών δεσμών στις υπόλοιπες
χώρες, προχωρώντας στην δημοσιονομική ενοποίηση των οικονομιών τους, με την έκδοση κοινών ομολόγων, την αμοιβαιότητα στο δημόσιο χρέος κ.α. παρεμφερή
μέτρα που θα διορθώνουν τις αδυναμίες του ευρώ.
Το τέταρτο σενάριο αναφέρεται στην έξοδο της χώρας μας από το ευρώ, όπου αναπτύσσονται παράλληλα σενάρια για την εξάπλωση της νομισματικής κρίσης και
σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (κυρίως του Νότου). Στην περίπτωση αυτή εμπεριέχεται η πιθανή ολική ή μερική διάσπαση της ευρωζώνης με συνέπειες που πρόκειται
να επηρεάσουν κοινωνικά και οικονομικά όχι μόνο την Γηραιά ήπειρο, αλλά και τις υπόλοιπες αγορές του πλανήτη.
Αναμφίβολα, όλα τα παραπάνω αποτελούν σενάρια που εσωκλείουν αβεβαιότητες και κινδύνους. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν αποτελούν βεβαιότητες τετελεσμένων
γεγονότων. Οι κοινωνίες και οι οικονομίες στα σύνολά τους, είναι δύο δυναμικά συστήματα που διαθέτουν προσαρμοστικότητα και ευκινησία, που με σοφία και
σύνεση μπορούν να διαχειρίζονται τόσο τις οικονομικές όσο και τις πολιτικές επιλογές τους. Άλλωστε, η ιστορία της χώρας μας το έχει καταγράψει….
Πηγές : www.hsbc.com, www.capital.gr
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Χωρίς φάρμακα χιλιάδες αγρότες
Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Έβρου «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» θεωρεί εγκληματική
την πολιτική της ΕΕ και των Ελληνικών κυβερνήσεων που οδήγησαν το
κρίσιμο ζήτημα της Υγείας σε επικίνδυνο αδιέξοδο, τα Ταμεία στη φτώχεια ,
τον ΕΟΠΥΥ σε κατάρρευση .
Αυτές τις μέρες, χιλιάδες αγρότες, επειδή δεν έχουν να πληρώσουν
«μετρητοίς» στα φαρμακεία είτε δεν παίρνουν καθόλου τα φάρμακα που
χρειάζονται ή τα παίρνουν λειψά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία
τους, ακόμα και για τη ζωή τους.
Και όσοι, με χίλια ζόρια κι αφάνταστες δυσκολίες, καταφέρουν να βρουν

τα χρήματα που απαιτούνται για την αγορά των φαρμάκων τους - κάποιες
φορές, για να το πετύχουν χρειάζεται να στερηθούν και το καθημερινό τους
καρβέλι - τους περιμένει ένας Γολγοθάς ταλαιπωρίας με τη γραφειοκρατία
του ΕΟΠΥΥ, όπου θα πρέπει να πάνε τα χαρτιά της αγοράς για να πάρουν όποτε - πίσω μέρος από τα χρήματα που κατέβαλαν.
Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Έβρου «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» καλεί τους
αγροτικούς συλλόγους, να υπερασπιστούν τη ζωή των ανθρώπων με κάθε
μορφής παρέμβαση. Να απαιτήσουμε, ΤΩΡΑ, να χορηγούνται φάρμακα σε
όλους όσους τα χρειάζονται.
Η κυβέρνηση, ΤΩΡΑ, να λύσει το πρόβλημα. Ν’ αγωνιστούμε για φάρμακο
κοινωνικό αγαθό, που θα εξασφαλίζεται σε κάθε άνθρωπο, που το έχει
ανάγκη, ΔΩΡΕΑΝ».

