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Η Ελληνική οικονομία στην μετεκλογική πορεία.

Είναι γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας μεγάλος οικονομικός κύκλος ύφεσης, ο οποίος σταδιακά εμφανίζει σημάδια και ενδείξεις 
ολοκλήρωσης. Ίσως είναι πρώιμο, και ταυτόχρονα παρακινδυνευμένο, να υποστηριχθεί η άποψη ότι ο κύκλος της οικονομικής υποχώρησης 
ολοκληρώνεται. 
Ωστόσο, οι ενδείξεις για την ολοκλήρωσή του, έχουν αρχίσει να διαφαίνονται, χωρίς όμως να είναι ακόμη έντονες και ισχυρές. Αυτό πρακτικά 
μπορεί να σημαίνει ότι η οικονομία θα συνεχίζει να κινείται καθοδικά και τους επόμενους μήνες, χωρίς όμως να υποστηρίζεται από δυνάμεις που 
την οδηγούν σε υποχώρηση, αλλά η υποχώρηση της θα οφείλεται στην αδράνεια της πτωτικής κίνησης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί 
επιβραδυνόμενη. 
Πράγματι, η εγχώρια οικονομία μας δεν αναμένεται να ανακάμψει τους προσεχείς μήνες. Οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις αναφέρουν για 
ύφεση, που για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά θα κυμαίνεται σε ποσοστά μεγαλύτερα του 4% του ΑΕΠ, σημειώνοντας  συσσωρευτικά ποσοστό 

υποχώρησης περισσότερο από 20% τα τελευταία πέντε χρόνια. (τα ποσοστά αυτά μπορούν να συγκριθούν μόνο με την οικονομία του Σουδάν, η οποία στην 
πρόσφατη πενταετία, σημείωσε πτώση άνω του 20% υπό το καθεστώς του εμφυλίου πολέμου). Σε αντίθεση με την αφρικανική οικονομία του Σουδάν, η υποχώρηση 
της Ελληνικής οικονομίας εξομαλύνθηκε από ύπαρξη της παραοικονομίας και των άδηλων πόρων, που σιωπηλά συντηρούν (ακόμη και σήμερα) το εγχώριο 
οικονομικό κύκλωμα.
Είναι όμως γεγονός, ότι σταδιακά υποχωρούν οι παράγοντες της πολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας, καθώς επίσης παρατηρείται μία σημαντική μεταστροφή 
στην αντιμετώπιση και την μεταχείριση των δημοσιονομικών προβλημάτων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων – δανειστών μας. Στην 
κατεύθυνση αυτή συνετέλεσε η δημιουργία της εγχώριας κυβερνητικής συνεργασίας, η αλλαγή στην Γαλλική προεδρία καθώς και η επιδείνωση των δημοσιονομικών 
των άλλων ισχυρών οικονομιών του Νότου (Ισπανία & Ιταλία), των οποίων η πίεση επέφερε την δραστική αναθεώρηση της μέχρι πρότινος αδιάλλακτης στάσης.
Ειδικότερα, ο σχηματισμός μιας αιρετής κυβέρνησης με ευρύτερη κοινωνική αποδοχή σηματοδοτεί μια διαφορετική εικόνα για την χώρα και την οικονομία μας, με 
κυβερνητική δυνατότητα και δυναμική. Ταυτόχρονα, η αναπτυξιακή έμφαση της Γαλλικής Προεδρίας στην αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού δημοσιονομικού συμφώνου 
και η υποστήριξη της για επιμέρους αλλαγές στην αντιμετώπιση της διαχείρισης της κρίσης, ενδυναμώνουν την προοπτική για τερματισμό της επιβολής οριζόντιων 
και στρεβλών φόρων. Από την άλλη πλευρά, η δριμύτατη οικονομική επιδείνωση της Ισπανίας και της Ιταλίας, αποτέλεσε έναν ακόμη ισχυρό μοχλό πίεσης  για 
την ριζική μεταστροφή μίας κρίσιμης μάζας κρατών σχετικά με την υιοθέτηση των οικονομικών επιλογών και πολιτικών που αφορούν την αντιμετώπιση και τον 
περιορισμό της κρίσης στην ευρωζώνη.
Συσσωρευτικά, και όχι μεμονωμένα, όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι σε θέση να μεταβάλλουν και 
να αντιστρέψουν το εγχώριο οικονομικό κλίμα, με την υιοθέτηση αναπτυξιακών επιλογών και την 
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Ωστόσο είναι φαιδρό να αναμένεται η ανάκαμψη της οικονομίας 
μας τους επόμενους μήνες, για τους οποίους προβλέπεται περαιτέρω υποχώρηση της οικονομικής 
δραστηριότητας. Είναι επίσης πρόωρο να γίνονται εκτιμήσεις για ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση. 
Είναι όμως βάσιμο ότι (εκτός απροόπτου) τα χειρότερα πέρασαν, όχι όμως και τα δύσκολα, που μάλλον 
πρόκειται να κάνουν την εμφάνισή τους στο υπόλοιπο του έτους.
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Ανακοίνωση 
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 1035/19-06-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», οι 
αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων γυναικών, μπορούν να 

υποβάλλονται  από τις  13/07/2012 έως τις 23/07/2012. 
Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία 

ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο  στον οποίο εξωτερικά θα 
πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στα 
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