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Ενημερωτικό portal από την ΠΑΣΕΓΕΣ
Ένα ειδησεογραφικό «εργαλείο» στην υπηρεσία του σύγχρονου αγρότη, των συνεταιριστικών
στελεχών, των ανθρώπων της αγοράς και της υπαίθρου
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τις θέσεις απασχόλησης και, παράλληλα, να
δρομολογήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων.
Η Οικονομία μας πρέπει να ανακτήσει και να
αυξήσει στην παγκόσμια αγορά το μερίδιό των
εξαγωγών της που, τα τελευταία χρόνια, μειώνεται λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού
και της παραδοσιακής και ελάχιστα ανταγωνιστικής σύνθεσης της ελληνικής παραγωγής.
Για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό παραγωγικό
έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφειά της, χρειάζονται άμεσες παραγωγικές
αναδιαρθρώσεις.
Για μια βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης, χρειάζεται αναπτυξιακή σηματοδότηση, συντονισμός
δημόσιων πολιτικών, χρειάζονται στοχευμένα
αναπτυξιακά κίνητρα, επενδύσεις στην Παιδεία
την Έρευνα και την Καινοτομία, τολμηρές διοικητικές μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές. Ιδιαίτερα, στον αγροτικό τομέα πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα σε αναδιαρθρώσεις, ώστε να
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, με
ανάδειξη και κατοχύρωση της ποιότητάς τους.
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Χρύσα Κακουλίδου

Μέλος του Τμήματος
Οικονομίας της Κ.Ε.του ΚΚΕ

Πολλά στοιχεία της οικονομίας των
ΗΠΑ (π.χ. ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο), δείχνουν ότι ήδη έχει δρομολογηθεί η
απώλεια της οικονομικής ηγεμονίας της στην
παγκόσμια αγορά. Άλλα δεδομένα (π.χ. ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ) που αφορούν τις
οικονομίες της Ρωσίας, Κίνας, Ινδίας, Βραζιλίας, δείχνουν την προοπτική αλλαγής του συσχετισμού δυνάμεων στη διεθνή αγορά.
Τα παραπάνω συνοδεύονται από την επίθεση
του κεφαλαίου ανεξάρτητα από την προέλευση του ενάντια στην εργατική δύναμη, με συρρίκνωση κατακτήσεων, εισοδήματος, συντάξεων, κοινωνικών υπηρεσιών. Έτσι βαθαίνει η
αντίθεση μεταξύ της καπιταλιστικής ανάπτυξης
και της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών.
Τα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης απ' τις Κεντρικές Τράπεζες δεν
μπορούν να εξαλείψουν τις βαθιές κοινωνικές
αντιθέσεις έστω και αν συγκυριακά καθυστερή-
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σουν ή αμβλύνουν την εκδήλωση της κρίσης.
Η ελληνική καπιταλιστική οικονομία απέφυγε
μια άμεση εκδήλωση της κρίσης λόγω του ρόλου της στα Βαλκάνια και στα δίκτυα διασύνδεσης της Ασίας με την Ευρώπη. Η κερδοφορία
των εγχώριων ομίλων είναι ζηλευτή. Ταυτόχρονα επιδεινώνεται η θέση των μισθωτών εργαζομένων και ενός σημαντικού τμήματος των αγροτών. Προβάλλει επομένως επιτακτική η ανάγκη
του κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας στη
βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.
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Ευαγγελία
Αμμανατίδου –
Πασχαλίδου
Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης
του ΣΥΡΙΖΑ

Κατά την Παγκόσμια Τράπεζα, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας επιβραδύνεται και θα συνεχιστεί το 2008. Η αγορά του πετρελαίου, η αποδυνάμωση του δολαρίου, η μεταβολές στις χρηματαγορές θεωρούνται μερικοί
άμεσοι παράγοντες αρνητικής επιρροής της.
Όμως, ενδιαφέρει κυρίως η κοινωνική διάσταση της παγκόσμιας ύφεσης και το σοβαρό
πλήγμα που θα επιφέρει στις φτωχές χώρες,
αν επαληθευτούν οι προβλέψεις και αντιμετωπίσουμε την ανάσχεση του παγκόσμιου εμπορίου και τη μείωση των αγορών βασικών προϊόντων. Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε οικονομική ύφεση θα επιβαρύνει τις φτωχότερες
χώρες και τις πιο αδύναμες κοινωνίες. Αυτές
είναι απλά οι συνέπειες της καπιταλιστικής διάρθρωσης της παγκόσμιας οικονομίας.
Όμως, το ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι, αν η παγκόσμια ανάπτυξη συνυπολογίζει τις σοβαρές επιπτώσεις στον πλανήτη και αν θα τεθούν τώρα οι όροι για να
εξασφαλιστεί το μέλλον του. Η πρόσφατη Διάσκεψη του Μπαλί δεν αφήνει κανένα περιθώριο για εφησυχασμό.
Ο κλυδωνισμός της σχέσης του ανθρώπου
προς το περιβάλλον του θα αποδειχθεί το κυρίαρχο πρόβλημα στο άμεσο μέλλον παρά οι
κλυδωνισμοί στην παγκόσμια οικονομία.
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Γκίκας Χαρδούβελης

Καθηγητής
Χρηματοοικονομικής του
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Οι αρνητικές εξελίξεις στις ΗΠΑ και η
πτώση του δολαρίου αναμένεται να επιδράσουν αρνητικά και στις υπόλοιπες οικονομίες,
καθώς οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ θα μειωθούν,
ενώ το κόστος χρήματος θα αυξηθεί διεθνώς.
Η παγκόσμια οικονομία έχει όμως γερά θεμέλια, κυρίως στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας, των οποίων το μερίδιο στο παγκόσμιο ΑΕΠ
αυξάνεται διαρκώς. Βέβαια, για την Ελλάδα το
2008 θα είναι μια σχετικά δύσκολη χρονιά,
καθώς οι αρνητικοί παράγοντες υπερτερούν
των θετικών σε σχέση με το 2007, όπως:
• Αύξηση του κόστους κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις λόγω διεθνούς πιστωτικής κρίσης και
αύξησης πιστωτικού κινδύνου χωρίς αντίστοιχου ύψους μείωση επιτοκίων παρέμβασης από
ΕΚΤ.
• Μείωση ρυθμού αύξησης της πιστωτικής
επέκτασης προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις
• Σκληρότερο ευρώ, υψηλότερη τιμή πετρελαίου, εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις.
• Μειωμένη ζήτηση από το εξωτερικό για ελληνικά αγαθά και υπηρεσίες λόγω επιβράδυνσης
της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας
• Αύξηση φορολογικής επιβάρυνσης λόγω
στόχου μείωσης του ελλείμματος Γενικής Κυβέρνησης.
Οι θετικοί παράγοντες σε σχέση με το 2007
είναι:
• Ξεκίνημα νέας 4ετίας και συνεπώς μικρότερο το πολιτικό κόστος για γενναίες μεταρρυθμίσεις, σε συνδυασμό με την συσσώρευση
εμπειρίας διακυβέρνησης.
• Οι ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και στη Νέα Ευρώπη, η οποία δεν θα επηρεαστεί τόσο πολύ από τη διεθνή πιστωτική
κρίση.
• Γενικότερα, η Ευρώπη δεν επηρεάζεται τόσο
όσο οι ΗΠΑ από την πιστωτική κρίση
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