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ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
Ξένοι μέτοχοι και SSM 

δοκιμάζουν» την ισχύ τους, 

αναζητώντας συμφωνία για 

τις νέες διοικήσεις στην Εθνική 

και στην Tράπεζα Πειραιώς
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
Περισσότεροι από 2,5 
εκατοµµύρια συνταξιούχοι θα 
έχουν απώλειες το 2016, γιατί 
δεν είναι µόνο οι περικοπές έως 
63%, αλλά και η αύξηση φόρων 
και εισφορών, που οδηγούν σε 
µείωση των αποδοχών τους 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΣΕΛΙ∆Α ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ 
Το ιστορικό βιβλιοπωλείο 
«Ελευθερουδάκης», µετά από 
98 χρόνια λειτουργίας, ρίχνει 
τίτλους τέλους. Η ιδιοκτήτρια 
Σοφίκα Ελευθερουδάκη 
σχεδιάζει τα επόµενα βήµατα 
της επιχείρησης 

 ΣΕΛ. 13

 ΣΕΛ. 4-5

Τα οφέλη για τη ∆ΕΗ από το χρυσό» deal 
με τον ενεργειακό κολοσσό CMEC, που 
δίνει 750 εκατ. ευρώ για την κατασκευή 
νέου λιγνιτικού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρισμού στη Φλώρινα

 ΣΕΛ. 6

Κινεζικό 
«ρεύμα» στη 

Φλώρινα

οφέλη µετά το 2020, τονίζουν 6 οικονοµολόγοι

Ακόµη κι αν έρθει στατιστικά η ανάπτυξη, οι πολίτες θα δουν 

Σ
ε σηµείο καµπής βρίσκεται η ελληνική οικο-
νοµία, µε κυβερνητικούς αξιωµατούχους, 
την Τράπεζα της Ελλάδος, το ∆ιεθνές Νο-

µισµατικό Ταµείο και την Κοµισιόν να συµφω-
νούν ότι η ελληνική οικονοµία θα µπει σε τρο-
χιά ανάπτυξης, από τους επόµενους µήνες, αλ-
λά να διαφωνούν για το ύψος της. Την ίδια στιγ-
µή, έξι κορυφαίοι καθηγητές Οικονοµικών που 
µιλούν στη Realnews επισηµαίνουν ότι ακόµη 
κι αν έρθει στατιστικά η ανάπτυξη, οι πολίτες θα 
δουν τα οφέλη µετά το 2020. Μάλιστα, ορισµέ-
νοι επιστήµονες εκτιµούν ότι ο στόχος της ανά-
πτυξης είναι ανέφικτος. Ταυτόχρονα, σηµειώνουν 
ότι αν δεν υπήρχαν τα capital controls και οι εισα-
γωγές έµεναν αµετάβλητες ή σηµείωναν µικρή 
µείωση, ανάλογη µε εκείνη της κατανάλωσης, η 
ύφεση θα έφθανε στο 2,5% το 2015 και στο 3% 
το πρώτο εξάµηνο του 2016, αντί για 1,1% το 
πρώτο τρίµηνο και 0,9% το δεύτερο τρίµηνο, µε 
βάση τα φετινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

Εκτός, όµως, από τις προβλέψεις των πολιτικών 
αξιωµατούχων αλλά και των οικονοµολόγων, αυ-
τό που διαφαίνεται από τους βασικούς δείκτες 

είναι ότι η οικονοµία βρίσκεται σε σταυροδρό-
µι. Υπάρχουν οικονοµικοί δείκτες που είναι απο-
γοητευτικοί για την πορεία της ελληνικής οικονο-
µίας έπειτα από 9 χρόνια ύφεσης, µε το ΑΕΠ να 
έχει συρρικνωθεί κατά 23,6%, αλλά και κάποιοι 
άλλοι που δηµιουργούν αισιόδοξες προοπτικές. 

Ειδικότερα, στους οικονοµικούς δείκτες µε θε-
τικό πρόσηµο, που δηµιουργούν συνθήκες αι-
σιοδοξίας για αντιστροφή του κλίµατος, συµπε-
ριλαµβάνεται η αύξηση των επενδύσεων κατά 
10,4%, καθώς και η άνοδος του δείκτη βιοµη-

χανικής παραγωγής κατά 4,1%. Στο αντίποδα, η 
πτώση των εξαγωγών κατά 11,4% το πρώτο εξά-
µηνο του 2016, καθώς επίσης και η πτώση της 
κατανάλωσης στο λιανικό εµπόριο και στη βιο-
µηχανία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που εκτιµούν 
είναι ότι το κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης, 
η εκταµίευση της δόσης, η πορεία των δηµοσί-
ων εσόδων και η εντατικοποίηση των αποκρα-
τικοποιήσεων, σε συνδυασµό µε τις δηµόσιες 
και ιδιωτικές επενδύσεις, θα κρίνουν την πορεία 
της ελληνικής οικονοµίας τους επόµενους µήνες. 

Ανάπτυξη µόνο 
στους αριθµούς

 ΣΕΛ. 9-11
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Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Σ
ε σηµείο καµπής βρίσκεται η ελληνική 
οικονοµία, µε την κυβέρνηση, την Τρά-
πεζα της Ελλάδος, το ∆ιεθνές Νοµισµατι-

κό Ταµείο και την Κοµισιόν να συµφωνούν ότι 
η ελληνική οικονοµία θα µπει σε τροχιά ανά-
πτυξης, αλλά να διαφωνούν για το ύψος της. 
Πριν από λίγες ηµέρες, ο υπουργός Οικονο-
µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού Γιώργος Στα-
θάκης εκτίµησε πως «σε δωδεκάµηνη βάση, 
Ιούνιος 2016 - Ιούνιος 2017, η ανάπτυξη θα 
φτάσει το 2,7%». 

Υπογράµµισε µάλιστα πως υπάρχουν στοι-
χεία, όπως η πορεία των εξαγωγών, η σταθε-
ρή αύξηση της απασχόλησης και άλλα µεγέ-
θη, που δείχνουν ότι η οικονοµία «γυρίζει». 
Από την πλευρά της, η Τράπεζα της Ελλάδος 
επισηµαίνει ότι η ολοκλήρωση της πρώτης 
αξιολόγησης δηµιουργεί θετικές προοπτικές 
για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας 
το β’ εξάµηνο του 2016, ωστόσο εκτιµά ότι 
σε ετήσια βάση το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κα-
τά 0,3%. Ενώ για το 2017 πηγές πολύ κοντά 
στον Γιάννη Στουρνάρα λένε ότι θα υπάρξει 
ανάπτυξη 2,5% µε τον όρο ότι θα προχωρή-
σουν οι µεταρρυθµίσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις 
και θα γίνουν επενδύσεις. «Η κρίση δεν έχει 
τελειώσει. Θα βγούµε αν φερθούµε έξυπνα», 
έλεγε η ίδια κορυφαία πηγή της Τραπέζης της 
Ελλάδος.  Υφεση 0,3% προβλέπει και η Κοµι-
σιόν για την ελληνική οικονοµία φέτος, ωστό-

σο προβλέπει ανάπτυξη το δεύτερο εξάµηνο 
του 2016, η οποία θα επιταχυνθεί το 2017. 

Yφεση στο 0,6% για το 2016 και ανάπτυξη 
0,5% το τέταρτο τρίµηνο του 2016 προβλέ-
πει το ∆ΝΤ για την ελληνική οικονοµία στην 
έκθεσή του World Economic Outlook. Εκτός 
όµως από τις προβλέψεις, αυτό που διαφαίνε-
ται από τους βασικούς δείκτες είναι ότι η οικο-
νοµία βρίσκεται σε σταυροδρόµι. Υπάρχουν 
οικονοµικοί δείκτες που είναι απογοητευτικοί 
για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας έπει-
τα από 9 χρόνια ύφεσης, διάστηµα κατά το 
οποίο το ΑΕΠ έχει συρρικνωθεί κατά 23,6%, 
αλλά και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δηµιουργούν 
αισιόδοξες προοπτικές. Ειδικότερα, στους οι-
κονοµικούς δείκτες µε θετικό πρόσηµο, που 
δηµιουργούν συνθήκες αισιοδοξίας για αντι-
στροφή του κλίµατος, είναι οι εξής: 
f 10,4% αυξήθηκαν οι επενδύσεις το πρώ-
το εξάµηνο του 2016. 
f 15,1% άνοδο παρουσίασαν οι πωλήσεις 

στον τοµέα του αυτοκινήτου.
f 4,1% αυξήθηκε ο δείκτης βιοµηχανικής πα-
ραγωγής τον Ιούλιο.
f 9,7% αύξηση παρουσίασε ο δείκτης παρα-
γωγής στις κατασκευές το β’ τρίµηνο του 2016. 
f 0,9% αυξήθηκε ο δείκτης µισθών το α’ τρί-
µηνο του 2016. 

Τι λένε οι αριθµοί
Ωστόσο, υπάρχουν και αριθµοί που αποτυ-
πώνουν τη δεινή κατάσταση της οικονοµίας, 
όπως οι εξής: 
f 1,1% ύφεση το πρώτο τρίµηνο του 2016 
και 0,9% το δεύτερο τρίµηνο.
f 11,4% µειώθηκαν οι εξαγωγές το πρώτο 
εξάµηνο του έτους. 
f 1,1% πτώση παρουσίασε ο δείκτης κύκλου 
εργασιών στον τουρισµό το δεύτερο τρίµη-
νο του έτους. 
f 9,4% µειώθηκε τον Ιούνιο ο δείκτης κύ-
κλου εργασιών στη βιοµηχανία σε σχέση µε 
τον αντίστοιχο περσινό µήνα.
f 5,2% µειώθηκε τον Ιούνιο ο κύκλος εργα-
σιών στο λιανικό εµπόριο. 
f 4,6% µειώθηκε το β’ τρίµηνο ο δείκτης 
κύκλου εργασιών στις χερσαίες µεταφορές. 

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που εκτιµούν θε-
σµικοί παράγοντες είναι ότι το κλείσιµο της 
δεύτερης αξιολόγησης, η εκταµίευση της δό-
σης, η πορεία των δηµοσίων εσόδων, η εντα-
τικοποίηση των αποκρατικοποιήσεων σε συν-
δυασµό µε τις δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύ-
σεις θα κρίνουν την πορεία της ελληνικής οι-
κονοµίας τους επόµενους µήνες. 

Η οικονοµία 
σε σταυροδρόµι!

Κυβέρνηση, Τράπεζα 
της Ελλάδος, ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο και 
Κοµισιόν συµφωνούν ότι 
η ελληνική οικονοµία 
θα µπει σε τροχιά 
ανάπτυξης, αλλά διαφω-
νούν για το ύψος της

του ΝΙΚΟΥ 
ΒΕΤΤΑ*

άρθρο

Περί 
ανάπτυξης

*Γενικού διευθυντή 
του ΙΟΒΕ και 
καθηγητή στο 
Οικονοµικό Πανεπι-
στήµιο Αθηνών

 ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ η οικονοµία στην ανά-
πτυξη και πότε; Η αγωνία αυτών που 
δεν βρίσκουν εργασία τα τελευταία χρό-
νια ή βιώνουν µεγάλη µείωση των εισο-
δηµάτων και των αποταµιεύσεών τους, 
δηλαδή ουσιαστικά όλων όσοι ζουν σε 
αυτή τη χώρα, συναγωνίζεται πια την 
απαισιοδοξία ότι η ελληνική οικονοµία 
δεν µπορεί να αποκτήσει χαρακτηριστι-
κά που θα της επιτρέψουν σύντοµα να 
αλλάξει ρότα. 

ΒΕΒΑΙΑ, η οικονοµία σταδιακά εξισορ-
ροπεί, προσπαθώντας να επουλώσει τις 
πληγές από την παραλίγο άτακτη χρεοκο-
πία του περασµένου Ιουλίου. Οµως κυ-
ριαρχούν και πάλι κινήσεις τακτικής, µά-
χες οπισθοφυλακής και απροθυµία ανα-
ζήτησης συναινέσεων. Ετσι, οι φιλοδοξί-
ες της πολιτικής αναγκαστικά περιορίζο-
νται στο αν θα υπάρξει µια βραχυπρό-
θεσµη αύξηση των εισοδηµάτων, άσχε-
τα µε το πώς αυτή θα έρθει και το αν θα 
είναι µη διατηρήσιµη. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙ, µια θετική τάση αναµένε-
ται για το δεύτερο µισό του έτους, κυρί-
ως ως αποτέλεσµα εισροής πόρων στο 
πλαίσιο της συµφωνίας. Οµως η φιλο-
δοξία κανενός δεν επιτρέπεται να εξα-
ντλείται στο να υπάρξει µια προσωρινή 
και οριακή ανάσχεση της ύφεσης. Είναι 
απαραίτητο να δροµολογηθούν γρήγο-
ρα υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης, ώστε σε 
βάθος δεκαετίας να έχει απαλειφθεί ση-
µαντικό µέρος της ύφεσης που βιώνου-
µε από το 2008. 

ΟΜΩΣ στην πράξη αγνοείται για µια ακό-
µη φορά το πώς αναπτύσσονται συστη-
µατικά οι οικονοµίες. Σε βραχυπρόθεσµο 
ορίζοντα, απαιτείται αξιοπιστία της πολι-
τικής, ώστε ο καθένας να υπολογίζει ότι 
οι αβεβαιότητες σταδιακά θα µειώνονται. 
Μεσοπρόθεσµα, πρέπει να υπάρχει λει-
τουργία των θεσµών σε υψηλό επίπεδο 
αξιοκρατίας, διαφάνειας και ανεξαρτησί-
ας (που φυσικά δεν συµβιβάζεται µε τη 
συγκέντρωση όλων των αποφάσεων σε 
ένα, έτσι και αλλιώς, αναποτελεσµατικό 
κράτος) και υποστήριξη της καινοτοµίας 
και του ανθρώπινου κεφαλαίου (που φυ-
σικά δεν µπορεί να συµβεί µε εσωστρεφή 
και οπισθοδροµική λειτουργία των πανε-
πιστηµίων). Τα διλήµµατα ήταν ξεκάθα-
ρα ήδη από την αρχή της κρίσης, αλλά, 
καθώς το εξωτερικό περιβάλλον εξακο-
λουθεί να εγκυµονεί κινδύνους, πρέπει η 
πολιτική να προχωρήσει αποφασιστικά.
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αν και το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής οι-
κονομίας, δεν αντιπροσωπεύει παρά ένα περιο-
ρισμένο (κάτω του 10%) ποσοστό της προστι-
θέμενης αξίας στην οικονομία. Και, δεύτερον, 
διότι η καλή πορεία του τουρισμού οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση της τουριστικής κίνησης 
από το εξωτερικό λόγω γεωπολιτικών παραγό-
ντων και, συνεπώς, επηρεάζεται από αστάθμη-
τους παράγοντες που ανά πάσα στιγμή μπορεί 
να ανατρέψουν τα δεδομένα. Με λίγα λόγια, η 
ελληνική οικονομία δεν έχει εισέλθει ακόμη σε 
μια πορεία αυτοδύναμης ανταγωνιστικής ανά-
πτυξης, καθώς υπάρχει σοβαρό έλλειμμα αξιο-
πιστίας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. 
Κανείς δεν πιστεύει στο διεθνές επενδυτικό κοι-
νό ότι η Ελλάδα αναδιαρθρώνει την οικονομία 
της και επουλώνει τις πληγές της εννιάχρονης 
ύφεσης αρκετά γρήγορα ώστε να μπει το νερό 
στο αυλάκι, δηλαδή να αποκατασταθεί η εμπι-
στοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονομίας και να έρθουν οι πολυπόθη-
τες επενδύσεις. Και το χειρότερο είναι ότι ούτε 
η κυβέρνηση πιστεύει στην αναγκαιότητα και 
την ωφέλεια για την οικονομία του προγράμ-

ματος δημοσιονομικής προ-
σαρμογής και αποκρατικοποι-
ήσεων. Δεν ωφελεί να περιμέ-
νουμε την ανάπτυξη να έρθει 
από μόνη της, επειδή κουτσά-
στραβά και με το στανιό εφαρ-
μόζουμε κάποιο πρόγραμμα, 
προσμένοντας «ίσως κάποιο 

θάμα», κατά Βάρναλη. Ενα πρόγραμμα που 
έχει έντονες ιδεοληπτικές αποχρώσεις αναδιανο-
μής ενός εισοδήματος που δημιουργείται στην 
ιδιωτική οικονομία, με όλο και μεγαλύτερη δυ-
σκολία, από όλο και λιγότερους. Η υπερφορο-
λόγηση που πρέπει να σταματήσει εάν θέλου-
με να δούμε άσπρη μέρα. Και επειδή δεν γίνο-
νται εκπτώσεις στην επίτευξη των δημοσιονομι-
κών στόχων, η μόνη λύση μπροστά μας είναι η 
δραστική πάταξη της φοροδιαφυγής, η περαι-
τέρω μείωση των ανώφελων δαπανών του δη-
μόσιου τομέα, αλλά και η εφαρμογή των διαρ-
θρωτικών αλλαγών για την τόνωση του αντα-
γωνισμού και της εξωστρέφειας. Μόνο έτσι θα 
στηριχθούν σε μόνιμη βάση τα εισοδήματα και 
η απασχόληση στην ιδιωτική οικονομία, ώστε 
να ενισχυθούν οι προοπτικές εύρεσης εργασί-
ας κυρίως των νέων ανθρώπων, για να μη φεύ-
γουν στο εξωτερικό, και αξιοπρεπούς διαβίω-
σης των συνταξιούχων, που βλέπουν τους κό-
πους μιας ζωής να εξανεμίζονται. 

 Μετά τη θετική πο-
ρεία που άρχισε να 
σημειώνει η ελληνι-
κή οικονομία το 2014 
με ανάπτυξη 0,7%, 
επιστρέψαμε και πάλι 
στην ύφεση, με ορια-
κή μείωση του ΑΕΠ το 
2015 κατά -0,2% και κατά -0,6% το α’ εξάμηνο του 2016 
(μέσες ετήσιες μεταβολές). Σημειώνεται ότι αυτή η ήπια 
ύφεση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη μείωση των 
εισαγωγών που προκάλεσαν τα capital controls (-7% το 
2015 και -8,8% το α’ εξάμηνο του 2016). Αρκεί να ανα-
φέρουμε ότι εάν δεν υπήρχαν τα capital controls και οι 
εισαγωγές έμεναν αμετάβλητες ή σημείωναν μικρή μεί-
ωση ανάλογη με εκείνη της κατανάλωσης, η ύφεση θα 
ήταν περίπου -2,5% το 2015 και περίπου -3,0% το α’ 
εξάμηνο του 2016. Η ύφεση συγκρατήθηκε σε χαμηλά 
επίπεδα όχι γιατί διατηρήσαμε την παραγωγή μας, αλ-
λά επειδή ξοδέψαμε λιγότερα. Το ερώτημα είναι εάν οι 
οικονομικές εξελίξεις κατά το β’ εξάμηνο του 2016 μπο-
ρούν να αντισταθμίσουν τη μέχρι τώρα αρνητική πορεία 
και το 2016 ολοκληρωθεί με μικρή ανάπτυξη. Με βάση 
τα δημοσιευμένα στοιχεία του α’ εξαμήνου, οι θετικές 
επιδράσεις είναι η αύξηση των επενδύσεων κατά 10,4% 
και η μείωση των εισαγωγών λόγω capital controls. Οι 

αρνητικές επιδρά-
σεις είναι η μείωση 
των εξαγωγών κατά 
12% (λόγω πτώσης 
των τιμών των πε-
τρελαιοειδών) και η 
μείωση της κατανά-
λωσης κατά -1,5%. 

Σταθμίζοντας αυτές τις μεταβολές με τα ποσοστά συμ-
μετοχής τους στο ΑΕΠ, καταλήγουμε στην ύφεση κατά 
0,6% του α’ εξαμήνου. Το πιο αισιόδοξο σενάριο που 
μπορώ να υποθέσω είναι η βελτίωση του ρυθμού αύξη-
σης των επενδύσεων και ο περιορισμός της μείωσης των 
εξαγωγών λόγω της θετικής επίδρασης του τουρισμού. 
Επομένως, με αμετάβλητους τους αρνητικούς ρυθμούς 
μεταβολής της κατανάλωσης και των εισαγωγών, αλλά 
με βελτίωση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων (π.χ. 
+15%) και χαμηλότερο ποσοστό μείωσης των εξαγωγών 
(π.χ. -8%) θα έχουμε τελικά ανάπτυξη +0,6%. Αυτό το 
αισιόδοξο σενάριο δεν σημαίνει ότι θα ανακουφιστεί η 
κοινωνία. Οι μόνοι που θα καρπωθούν τα οφέλη αυτής 
της μικρής ανάπτυξης είναι εκείνοι που θα βρουν εργα-
σία. Με 1,2 εκατομμύριο ανέργους, η δημιουργία ακό-
μα και 50.000 νέων θέσεων εργασίας είναι μία θετική 
εξέλιξη, αλλά η πλειονότητα της κοινωνίας θα συνεχίσει 
να βαδίζει στον δύσκολο δρόμο.

 Στο δελτίο τύπού της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής, που δημοσιεύτηκε στις 29 
Αυγούστου, αναφέρεται ότι το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν το β’ τρίμηνο του 2016 πα-
ρουσίασε αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με 
το α’ τρίμηνο του 2016. Σε σχέση, όμως, με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 παρουσί-
ασε μείωση κατά 
0,9%. Τα μακρο-
οικονομικά μεγέ-
θη αναδεικνύουν 
τη δύσκολη οικο-
νομική πραγματι-
κότητα. Η ελληνι-
κή οικονομία συ-
νεχίζει να βρίσκε-
ται σε στασιμό-
τητα, χωρίς να 
υπάρχουν οικονομικοί δείκτες που να επιτρέ-
πουν ιδιαίτερη αισιοδοξία. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξα-
γωγέων, οι ελληνικές εξαγωγές το α’ εξάμη-
νο του 2016 μειώθηκαν κατά 8,1% σε σχέ-
ση με το 2015. Στην Απολογιστική Εκθεση 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
για το 2015, την 1/1/2016 το συνολικό ληξι-

πρόθεσμο υπόλοιπο ήταν 86,298 δισ. ευρώ 
έναντι 75,241 δισ. ευρώ την 1/1/2015, δη-
λαδή αυξήθηκε κατά 14,7%. Στα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως πο-
σοστό στο σύνολο των χορηγήσεων βρί-
σκονται στο 34,7% για το 2015, έναντι 4,3% 

που είναι ο παγκό-
σμιος μέσος όρος. 
Σε αυτό το ασφυκτι-
κό πλαίσιο θα πρέπει 
να προστεθεί και το 
χρέος της Κεντρικής 
Διοίκησης, το οποίο 
σύμφωνα με τον Ορ-
γανισμό Διαχείρισης 
Δημόσιου Χρέους 
στις 30 Ιουνίου ήταν 

328,341 δισ. ευρώ έναντι 321,015 δισ. ευ-
ρώ στις 31 Μαρτίου. Συνυπολογίζοντας, επί-
σης, ότι η διευθέτηση του δημόσιου χρέ-
ους τοποθετείται χρονικά ακόμη και μετά 
το 2018, ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει να 
εφαρμόζεται το πρόγραμμα δημοσιονο-
μικής προσαρμογής, είναι σχεδόν ανέφι-
κτο να επιτευχθεί ο στόχος της ανάπτυξης. 

 ύπερΜετρη αισιοδοξία εκπέμπει η 
κυβέρνηση στο θέμα της τροχοδρόμη-
σης της οικονομίας στην ανάπτυξη. Το 
μυστικό κρύβεται στο θετικό πρόσημο 
του δείκτη που αναζητείται με κάθε τρόπο 
και μέσο και που, τελικά, είναι εύκολο να 
επιτευχθεί για έναν και μόνο απλό λόγο: 
Επειτα από έξι και πλέον χρόνια κάθετης 
πτώσης, με το ΑΕΠ να χάνει περισσότερο 
από το 1/4 της αξίας του, το θετικό πρό-
σημο στον δείκτη ανάπτυξης είναι πιθανό 
να εμφανιστεί χωρίς καμία προσπάθεια. 
Γιατί απλώς η οικονομία δεν πάει παρα-
κάτω. Το ΑΕΠ υπολογίζεται από το σύνο-
λο της παραγωγικής δραστηριότητας της 
χώρας σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μέ-
ρος αυτών διατηρείται και αποτελεί τον 
σκληρό πυρήνα της οικονομίας, όπως τα 
δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, μεταποί-
ηση εξαγωγικού τομέα, βασική γεωργι-
κή παραγωγή, τουριστικό προϊόν, ναυ-
τιλία, μεταφορές, ανταλλακτικό εμπόριο. 
Ομως το ζητούμενο για την ελληνική οικο-
νομία δεν είναι το θετικό πρόσημο στον 
δείκτη ανάπτυξης στα επίπεδα του 0,1%, 
1,0% ή 1,5%. Ακαιροι, άσκοποι και παρα-

πλανητικοί οι πανηγυρισμοί, ακόμα και 
σε μια τέτοια εξέλιξη. Το θέμα που πρέ-
πει να προβληματίζει σοβαρά την κυβέρ-
νηση είναι το διάστημα που απαιτείται 
μέχρι την πλήρη απασχόληση. Δηλαδή 
μέχρι την ημερομηνία που το ποσοστό 
ανεργίας θα πλησιάσει και πάλι τα φυσι-
ολογικά επίπεδα του 4,0%-5,0%. Ο στό-
χος αυτός είναι ανέφικτος με τις σημερι-
νές αρνητικές συνθήκες, χωρίς την εφαρ-
μογή των διαρθρωτικών αλλαγών και των 
ιδιωτικοποιήσεων που έχουν συμφωνη-
θεί, αλλά δεν ολοκληρώνονται. Οι αγκυ-
λώσεις παραμένουν επιτείνοντας την αβε-
βαιότητα και μας οδηγούν σε αχαρτο-
γράφητες περιοχές. Ο ορίζοντας στο ξέ-
φωτο ξεπερνάει τα όρια της παρούσας 
και, ενδεχομένως, και της επόμενης κυ-
βέρνησης. Μικρό καλάθι, λοιπόν, με λι-
γότερες προσδοκίες, περισσότερη σοβα-
ρότητα στον σχεδιασμό και τις υποχρεώ-
σεις μας, αφήνοντας πίσω τον λαϊκισμό, 
την παραπλάνηση και τις πολιτικές αντι-
παλότητες. Η χώρα πρέπει επειγόντως 
να ανακτήσει τη χαμένη υπερηφάνεια 
της όσο είναι ακόμα καιρός. 

Λευτέρης Θαλασσινός
Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς, ευρωπαϊκή έδρα Jean Monnet 

 η ελληνίκη οικονομία βρίσκεται 
ουσιαστικά από το 2014 σε μια σχετι-
κά μακρά πορεία σταθεροποίησης. Βε-
βαίως, όταν μια οικονομία φλερτάρει 
με ρυθμούς μεγέθυνσης γύρω από το 
μηδέν, θα συμφωνήσουμε ότι μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως στάσιμη. Ολες οι 
ενδείξεις δείχνουν ότι μετά το 2017 οι 
ρυθμοί μεγέθυνσης θα ενισχυθούν. Η 
ανάκαμψη θα σηματοδοτηθεί από τρία 
θετικά γεγονότα: τη θετική μεταβολή 
του ΑΕΠ, τα θετικά πλεονάσματα στο 
δημοσιονομικό ισοζύγιο και το εξωτε-
ρικό ισοζύγιο πληρωμών και την απα-
σχόληση που θα συνεχίσει να αυξάνε-

 η χώρά ΜάΣ βρίσκεται για μια ακόμη φορά 
σε ύφεση μετά την ανακοπή της πορείας ανά-
καμψης, στην οποία είχε εισέλθει η ελληνική οι-
κονομία το β’ τρίμηνο του 2014, λόγω της αλλα-
γής του πολιτικού σκηνικού που συντελέστηκε 
στις αρχές του 2015. Η ασυνέχεια στην οικονο-
μική πολιτική έφερε περιορισμούς στην κίνηση 
κεφαλαίων και ένα ακόμη βαρύτερο μνημόνιο, 
με έντονες υφεσιακές επιπτώσεις κυρίως λόγω 
της άμετρης υπερφορολόγησης της οικονομί-
ας. Ενάμιση χρόνο μετά, τα μόνα ενθαρρυντι-
κά στοιχεία είναι η αυτονόμηση των εξωστρε-
φών κλάδων (κυρίως τουρισμός, μεταποίηση), 
που επιδεικνύουν αξιοθαύμαστη ανθεκτικότη-
τα στο εγχώριο υφεσιακό περιβάλλον, καθώς 
αναπτύσσονται στη βάση της αύξησης της ζή-
τησης από το εξωτερικό. Αυτό, όμως, δεν αρ-
κεί για να δοθεί η μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση 
που απαιτείται για την έγκαιρη έξοδο της χώ-
ρας από την ύφεση με το απαράδεκτα υψηλό 
επίπεδο ανεργίας. Πρώτον, διότι η μεταποίηση, 

Παναγιώτης Πετράκης
Kαθηγητής Οικονομικών του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών

Η οικονομία 
δεν πάει 
παρακάτω

Προσμένοντας "ίσως 
κάποιο θάμα"

Σχεδόν 
ανέφικτος 

ο στόχος της 
ανάπτυξης

Και με το αισιόδοξο 
σενάριο η κοινωνία 
δεν θα ανακουφιστεί

Σπύρος  Ρουκανάς
Επίκουρος καθηγητής Διεθνούς 
Πολιτικής και Οικονομίας,
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ιωάννης Χαλικιάς
Καθηγητής Ποσοτικής Ανάλυσης του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

«Για ποια 
ανάπτυξη 
μιλάμε;»
Πέντε κορυφαίοι οικονομολόγοι μιλούν 

στην «R» και απαντούν στο ερώτημα 
αν όντως υπάρχει φως στο τούνελ της 

οικονομίας. Ολοι συμφωνούν 
ότι, ακόμη και αν έρθει... στατιστικά 

η ανάπτυξη, οι πολίτες θα δουν 
τα οφέλη μετά το 2020

Ι
διαίτερα επιφυλακτικοί για την ανάπτυξη της οικονομίας εί-
ναι πέντε κορυφαίοι οικονομολόγοι, οι οποίοι μιλώντας στη 
Realnews επισημαίνουν ότι ακόμη και αν έρθει η πολυπόθητη 

ανάπτυξη, αυτή θα αφορά τους αριθμούς και όχι την κοινωνία. 
Τονίζουν, δε, ότι οι κοινωνικές επιπτώσεις της ανάπτυξης θα γί-
νουν αντιληπτές από τους πολίτες το διάστημα από το 2020 έως το 
2025! Επίσης, δεν λείπουν και εκείνοι οι οικονομολόγοι οι οποίοι 
θεωρούν ότι ο στόχος της ανάπτυξης είναι ανέφικτος. 

Μιχάλης 
Μασουράκης
Επικεφαλής οικονομολόγος ΣΕΒ 

d.christoulias@realnews.gr

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

ται με έναν ρυθμό γύρω στις 70.000 
θέσεις εργασίας ετησίως. Δεν θα πρέ-
πει, πάντως, να θεωρούμε ως απολύ-
τως βέβαια την ανάκαμψη αυτή. Στη-
ρίζεται στα πραγματικά σημερινά δε-
δομένα και στην υπόθεση ότι όλα θα 
εξελιχθούν κανονικά. Μια αναπάντεχη 
(πάλι) πολιτική αναταραχή ή εξωτερι-
κή αναταραχή θα μπορούσε να ανα-
τρέψει την πορεία αυτών των πραγμά-
των. Και το 2014 κάναμε παρόμοιες 
προβλέψεις, οι οποίες, όμως, ανετρά-
πησαν από τις αναπάντεχες αρνητικές 
εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις του 2015.

Η ανάκαμψη θα στηριχτεί α) στην 
εξυγίανση ανισορροπιών της οικονο-
μίας και β) στην ενεργοποίηση των δη-
μοσίων επενδύσεων. Σε έναν βαθμό 
η καταναλωτική αντοχή θα στηριχτεί 
στην παραοικονομία. Ομως η γνωστή 
ρήση «οι αριθμοί ευημερούν, αλλά όχι 
οι άνθρωποι» ίσως βρει την ισχυρότε-
ρή της εφαρμογή τον επόμενο καιρό. 
Το μοντέλο ανάκαμψης της οικονομί-
ας που εφαρμόζεται στηρίζεται στο δί-
πτυχο εξαγωγές-επενδύσεις και παρά 

τις γκρίνιες και η 
παρούσα κυβέρ-
νηση το υπηρε-
τεί πιστά. Οπως 
διαπιστώνουμε, 
σε κάποιο βαθμό 
επιτυγχάνει τους 
στόχους του. Εί-
ναι, όμως, γνω-
στό ότι η εφαρ-
μογή του μοντέ-
λου αυτού αγνο-

εί τις ανθρώπινες ανάγκες και τις με-
ταφέρει στο μέλλον. Ετσι και στην Ελ-
λάδα θετικές κοινωνικές επιπτώσεις 
εντοπίζονται να εμφανιστούν έπειτα 
από δύο με τρία χρόνια, την περίοδο 
2020-2025. Οταν, δηλαδή, θα εξαλει-
φθεί η υπερβάλλουσα ανεργία, είτε δι-
ότι θα βρουν δουλειά οι άνεργοι είτε 
διότι θα φύγουν στο εξωτερικό. Εξάλ-
λου, έπειτα από δύο με τρία χρόνια θα 
έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της τραπε-
ζικής απομόχλευσης και θα έχουν εξα-
λειφθεί οι ζόμπι επιχειρήσεις.

Θα αντέξει η κοινωνία αυτή την πε-
ρίοδο αναμονής; Θα δούμε.

Οι αριθμοί 
θα ευημερούν, 
αλλά όχι οι 
άνθρωποι


