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Υπεραισιόδοξες οι προβλέψεις για την ανάπτυξη
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Σύµφωνα µε το προσχέδιο του προϋπολογισµού που ετοίµασε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλ. Τσακαλώτος, προβλέπεται ανάπτυξη 2,7% το 2017.

Ετικέττες:

Είναι ρεαλιστικές οι προσδοκίες της κυβέρνησης και των θεσµών για δυναµική ανάκαµψη της οικονοµίας το 2017; Το

προσχέδιο του προϋπολογισµού προβλέπει ανάπτυξη 2,7% το 2017. Το ίδιο επίπεδο αύξησης του ΑΕΠ βλέπει, βάσει των

εαρινών της προβλέψεων, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ∆ΝΤ, σύµφωνα µε το World Economic Outlook που δηµοσίευσε

την περασµένη εβδοµάδα, είναι οριακά πιο αισιόδοξο: προβλέπει επιστροφή σε θετικό πρόσηµο από φέτος (0,1%, έναντι

-0,3% που εκτιµά το υπουργείο Οικονοµικών) και µεγέθυνση 2,8% του χρόνου.

∆ύο χρόνια πριν, κατά το τελευταίο φθινόπωρο της κυβέρνησης Σαµαρά, οι ελληνικές αρχές και οι δανειστές

προέβλεπαν αντίστοιχα νούµερα για το 2015: η ανάπτυξη θα έφτανε το 2,9%, σηµατοδοτώντας την εδραίωση της

ανάκαµψης που είχε ξεκινήσει δειλά ήδη από το 2014.

Το γεγονός ότι οι προβλέψεις αυτές αποδείχθηκαν απελπιστικά άστοχες, φυσικά, συνδέεται ευθέως µε το αυξηµένο

πολιτικό ρίσκο που συνόδευσε την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Σε αντίθεση µε τα τέλη του 2015, δεν υπάρχει σήµερα

αξιωµατική αντιπολίτευση που απειλεί να ανατρέψει στο σύνολό της την εφαρµοζόµενη οικονοµική πολιτική, ούτε κάποιο

γεγονός στο πολιτικό ηµερολόγιο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προκληθεί πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
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Η Moody’s και η Barclays

∆εν συµµερίζονται όλοι την αισιοδοξία της Αθήνας και των θεσµών, ωστόσο. Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, σε σηµείωµά

του την περασµένη ∆ευτέρα, έκρινε µεν θετικά την ψήφιση του πολυνοµοσχεδίου µε τα προαπαιτούµενα για την υποδόση

των 2,8 δισ. ευρώ, αλλά εκτίµησε ότι η ύφεση φέτος θα φτάσει το 0,7% και η µεγέθυνση το 2017 θα κυµανθεί στο 1,8%.

Σε δική της ανάλυση την περασµένη εβδοµάδα, η Barclays εµφανίστηκε ακόµα πιο απαισιόδοξη. Σύµφωνα µε τη βρετανική

τράπεζα, η αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ το 2017 θα περιοριστεί στο 0,7%. Οι αναλυτές της βασίζουν την πρόβλεψη αυτή σε

σηµαντικό βαθµό στην εκτίµηση ότι η συµµετοχή της Ελλάδας στο QE της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα αναβληθεί

για µετά τις γερµανικές εκλογές του επόµενου Σεπτεµβρίου.

«Τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και το ∆ΝΤ επιδεικνύουν υπερβολική αισιοδοξία στις προβλέψεις τους για το ΑΕΠ της

Ελλάδας το 2017, και δεν είναι η πρώτη φορά», σηµειώνει στην «Κ» η Μέγκαν Γκριν, επικεφαλής οικονοµολόγος της

Manulife. «Η Ελλάδα αντιµετωπίζει µια σειρά προκλήσεων οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο στις προοπτικές µεγέθυνσής της

το 2017».

Η Γκριν για το χρέος

Ο κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας, σύµφωνα µε την Αµερικανίδα οικονοµολόγο, που παρακολουθεί στενά τις

εξελίξεις στη χώρα µας από την αρχή της κρίσης, είναι το θέµα του χρέους: «Είναι µηδαµινές οι πιθανότητες να υπάρξει

συµφωνία για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους πριν από τις γερµανικές εκλογές. Χωρίς αυτό, οι επενδυτές θα

συνεχίσουν να απέχουν από την Ελλάδα».

Επιπλέον, τονίζει, η «πολιτική αστάθεια», όπως φαίνεται «από το πρόσφατο σκάνδαλο µε τις τηλεοπτικές άδειες και τη

συζήτηση περί πρόωρων εκλογών», συµβάλλει κι αυτή στην αποµάκρυνση των επενδυτών.

Τέλος, η κ. Γκριν εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την κατάρρευση της συµφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας για το προσφυγικό,

µε αποτέλεσµα «η Ελλάδα να βουλιάξει πάλι στους πρόσφυγες, σε µια περίοδο όπου η ανάκαµψη και η κοινωνική συνοχή

στη χώρα είναι εξαιρετικά εύθραυστες».

O Βέττας για την ανάπτυξη

Σύµφωνα µε τον Νίκο Βέττα, γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ, «αντικειµενικά, οι συνθήκες για ανάπτυξη υπάρχουν, ήδη περίπου

από µία διετία, εξακολουθούν όµως να είναι πολύ ισχυρές και αντίρροπες δυνάµεις». Για το 2017, «καθώς µια αύξηση της

κατανάλωσης θα αυξήσει και τις εισαγωγές, ενώ η εγχώρια αποταµίευση βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα, ο καταλύτης

δεν µπορεί να είναι άλλος από επενδύσεις από το εξωτερικό. Αρα η επίτευξη υψηλών ρυθµών ανάπτυξης, στην περιοχή

πάνω από το 2%, δεν είναι εφικτή χωρίς µια σηµαντική ενίσχυση της αξιοπιστίας της οικονοµικής πολιτικής και της

εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας».

Ο Μασουράκης και οι φόροι

Στην ίδια γραµµή µε τον γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ κινείται και ο Μιχάλης Μασουράκης, επικεφαλής οικονοµολόγος του

Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών. «Η οικονοµία είναι ψυχολογία και πολύ εύκολα µπορεί να αντιστραφεί η

πορεία, εάν αρχίσουν να γίνονται επενδύσεις και εξαγωγές», δηλώνει στην «Κ». Ωστόσο «το µόνο δεδοµένο που έχουµε

σήµερα είναι το τσουνάµι της υπερφορολόγησης των 2,5 δισ. ευρώ, µε τις δηµόσιες δαπάνες να παραµένουν σχεδόν

αµετάβλητες, που ωθούν την οικονοµία σε ύφεση. Ολα τα άλλα είναι θέµατα προσδοκιών». Και καταλήγει: «Εδώ που

έχουµε φτάσει δεν είναι δύσκολο να επιτευχθεί η έξοδος από την κρίση και η ανάκαµψη της οικονοµίας το 2017, αρκεί η

κυβέρνηση, αλλά και ο πολιτικός κόσµος εν γένει, να πιστέψει σε αυτά που κάνει και να υλοποιήσει αποτελεσµατικά τις

δεσµεύσεις που αναλαµβάνει. Μόνο έτσι θα αποκατασταθούν οι συνθήκες κερδοφορίας, θα γίνουν επενδύσεις και θα

δηµιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης και νέα εισοδήµατα».

Το υπουργείο Οικονοµικών εκτιµά στο προσχέδιο του προϋπολογισµού ότι ο κινητήριος µοχλός της ανάκαµψης θα είναι οι

επενδύσεις (ο «ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου»), που θα αυξηθούν κατά 9,1% χάρη στην «αύξηση της

πιστωτικής επέκτασης στην οικονοµία» και την «αξιοποίηση των ευρωπαϊκών επενδυτικών πόρων».

Οι προϋποθέσεις

Πέρα από τη διευθέτηση του ζητήµατος του χρέους και την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, το υπουργείο θέτει στο
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∆εν τυπώνω. Π�?οστατε�?ω το πε�?ιβάλλον.

προσχέδιο τις εξής προϋποθέσεις για την επίτευξη του φιλόδοξου αναπτυξιακού στόχου του 2017: την «αποτελεσµατική

αντιµετώπιση του προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων», την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων

που συµπεριλαµβάνονται στο πρόγραµµα, την αποφυγή ενεργοποίησης του δηµοσιονοµικού «κόφτη» (ο στόχος για το

πρωτογενές πλεόνασµα του χρόνου σκαρφαλώνει στο 1,75% του ΑΕΠ) και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Αν όλες αυτές οι προϋποθέσεις πραγµατωθούν, το «πιεσµένο ελατήριο» της οικονοµίας θα εκτιναχθεί επιτέλους προς τα

πάνω. Το πρόβληµα για τη χώρα είναι ότι ορισµένες είναι πέρα από τον έλεγχο της κυβέρνησης, ενώ άλλες –αυτές που

συνδέονται µε την πιστή εφαρµογή του προγράµµατος– προσκρούουν στις ιδεοληψίες πολλών υπουργών, τους οποίους

ο πρωθυπουργός δείχνει απρόθυµος να συνετίσει ή να αντικαταστήσει.
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