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Η πολιτική... αυταπάτης γέννησε τη νέα ύφεση
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Ανακοινώθηκαν χθες από το σοβαρότατο Ιδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) οι µηνιαίοι δείκτες γι’

αυτό που µας αρέσει να αγνοούµε, κατά κανόνα, αν και όλοι συµφωνούν στο τέλος: το κλίµα στην οικονοµία. Ο δείκτης

καταρτίζεται µε τους ίδιους όρους σε όλα τα κράτη της Ενωσης. Γενικότερα, οι δείκτες κλίµατος είναι σηµαντικοί

φαροδείκτες των οικονοµικών προοπτικών, σε ∆ύση και Ανατολή. Μόνον στην Ελλάδα αγνοούµε τη σηµασία του.

Να σας θυµίσω ότι είναι ο δείκτης αυτός που πρώτος φανέρωσε πως κάτι δεν πηγαίνει καθόλου καλά στην οικονοµία.

Πράγµατι, τον Μάρτιο του 2009 το «κλίµα» είχε ήδη πέσει στο 74,4 που ήταν το χαµηλότερο σηµείο αφότου ξεκίνησε η

«κατασκευή» αυτής της ένδειξης. Αξίζει να σηµειώσετε ότι ο ίδιος δείκτης για την Ευρωζώνη βρέθηκε την ίδια χρονική

στιγµή στο χαµηλότερο σηµείο, δηλαδή στο 70 µε µέσο όρο το 100 για την περίοδο 1990-2015.

Τον Μάιο που µας πέρασε, λοιπόν, το οικονοµικό κλίµα βούτηξε στο 89,7. Είχε φτάσει στο 104,1 που ήταν το υψηλότερο

σηµείο από τότε που ξεκίνησε η ύφεση, τον Ιούνιο του 2014.

Η εξέλιξη αυτή είναι συνεπής µε εκείνη που δείχνουν τα στοιχεία του ακαθάριστου προϊόντος (ΑΕΠ). Πράγµατι, µεταξύ των

αρχών του 2014 και µέχρι και το πρώτο εξάµηνο 2015, επί έξι συνεχόµενα τρίµηνα, δηλαδή για 18 µήνες ή 1,5 χρόνο η

οικονοµία είχε γυρίσει σε θετικό έδαφος.

Ακολούθησε η γνωστή σε όλους µας νέα ύφεση. Από το καλοκαίρι 2015 και µέχρι και το πρώτο τρίµηνο 2016, για το οποίο

έχουµε στοιχεία, βρισκόµαστε ξανά σε ύφεση. Αν προσθέσουµε και το δεύτερο τρίµηνο 2016, στο οποίο αναµένεται

περαιτέρω µείωση του ΑΕΠ, θα µετράµε 4 τρίµηνα καθόδου ή 12 µήνες ή έναν ολόκληρο χρόνο αποµείωσης της

ικανότητας της χώρας να δηµιουργεί νέο εισόδηµα. Στην καταστροφή αυτή πρέπει να προστεθεί η απώλεια όσων θα

είχαµε επιτύχει αν η ανάκαµψη συνεχιζόταν.

Ορισµένοι δυσκολεύονται να αντιµετωπίσουν µε ρεαλισµό και χωρίς περιστροφές την αιτία αυτής της ανατροπής. Ακόµη

κι όταν οµολογούν την καταβύθιση που θα φέρουν οι νέοι φόροι, γενικολογούν λέγοντας ότι η νέα ύφεση αποτελεί συνέχεια

της οκταετούς ύφεσης. Η ιδέα που υποκρύπτεται είναι ότι η επανάληψη των µνηµονιακών πολιτικών είναι υπεύθυνη για την

επιστροφή στην ύφεση.

Στην πραγµατικότητα, όµως, η ύφεση που διανύουµε οφείλεται αποκλειστικά στις πολιτικές αποφάσεις που ελήφθησαν

αρχικώς µετά τις Ευρωεκλογές 2014 και κυρίως µετά την επικράτηση Τσίπρα τον Ιανουάριο 2015.

Η νέα ύφεση του 2016 έχει καθαρότατες πολιτικές αιτίες. ∆εν σηµαίνει αυτό πως δεν υπήρχαν σοβαρά προβλήµατα και

«ουρές» περιοριστικής πολιτικής προτού αναλάβει ο σηµερινός πρωθυπουργός. Είχε όµως την ευκαιρία να

αντιµετωπίσει την κατάσταση που παρέλαβε σε περιβάλλον ανόδου του ΑΕΠ. Επρεπε, όµως, να φροντίζει για τη βελτίωση

του κλίµατος αντί να το καταστρέφει αυταπατώµενος.
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