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Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ΣΤΡΟΣ-ΚΑΝ 
Ο πρώην γενικός διευθυντής του 
∆ΝΤ και κάποτε υποψήφιος για τη 
γαλλική Προεδρία προτιµά να κινεί-
ται στο παρασκήνιο, τροφοδοτώντας 
µε αναλύσεις και συνεργάτες τον
Εµανουέλ Μακρόν και όχι µόνο
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µηνο του 2017 (π.χ. Ελληνικό, Eldorado Gold, 
BlackRock), συσκοτίζουν τις φιλόδοξες προο-
πτικές, αναδεικνύοντας την ανάγκη για σηµα-
ντικές περαιτέρω προσπάθειες στη δηµιουρ-
γία ενός περιβάλλοντος -πραγµατικά- φιλικού 
για τις επιχειρήσεις, µε παρεµβάσεις για µείω-
ση του φορολογικού βάρους και της γραφειο-
κρατίας, την εξασφάλιση συνέχειας στις εφαρ-
µοζόµενες πολιτικές, τη δυνατότητα χρηµατο-
δότησης, καθώς τα τελευταία στοιχεία, που δεί-
χνουν την Ελλάδα να έχει απολέσει 6 θέσεις δι-
εθνούς ανταγωνιστικότητας από το 2014, είναι 
ιδιαίτερα ανησυχητικά. Παρ’ όλα αυτά, απα-
ραίτητες προϋποθέσεις για να προσεγγιστεί ο 
στόχος είναι η ορθή χρήση των ευρωπαϊκών 
«εργαλείων» (ΕΣΠΑ, πακέτο «Γιούνκερ»), η λει-
τουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, η ολοκλή-
ρωση σηµαντικών αποκρατικοποιήσεων που 
συνδέονται µε νέες επενδύσεις και, κυρίως, η 
αποφυγή καθυστερήσεων στην επιτυχή ολο-

κλήρωση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του 
προγράµµατος και η πολιτική σταθερότητα. 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ πάντως ότι, σύµφωνα µε το προ-
σχέδιο, η αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ κατά 
2,4% το 2018 προκύπτει κατά 62,5% από την 
αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, αναδεικνύ-
οντας την επισφάλεια της συγκεκριµένης πρό-
βλεψης, ενώ και το 2017 αναµένεται να κατα-
γραφεί σηµαντική απόκλιση µεταξύ αρχικής 
πρόβλεψης και πραγµατοποίησης. 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ, η πραγµατοποίηση των αισιόδοξων 
στόχων για ισχυρή ανάκαµψη το 2018 προϋ-
ποθέτει πλήρη, αποτελεσµατική και χωρίς κα-
θυστερήσεις εφαρµογή του προγράµµατος, 
αποτελεσµατική διαχείριση των µη εξυπηρε-
τούµενων δανείων, έγκαιρη αποπληρωµή των 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου 
(χωρίς τη µαζική δηµιουργία νέων), κυβερνη-

τική σταθερότητα και κοινωνική οµαλότη-
τα, χωρίς δυσµενείς αναταράξεις στο 

προσφυγικό αλλά και διεθνώς. 
Αυτή η εσωτερική διαδικασία 
προσαρµογής θα πρέπει λογι-

κά να υποστηριχθεί µε µέτρα για 
την ουσιαστική ελάφρυνση του χρέ-

ους και άλλες θετικές αποφάσεις που 
να βελτιώνουν τη ρευστότητα στην οικο-

νοµία. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρ-
ξει ταχεία άρση της αβεβαιότητας, απο-
κατάσταση της εµπιστοσύνης και ου-

σιαστική βελτίωση του οικονοµικού 
κλίµατος στην ελληνική οικονοµία. 
Αν όλες αυτές οι προϋποθέσεις συ-
ντρέξουν, είναι πιθανό οι επιδόσεις 

της ελληνικής οικονοµίας να ξεπερά-
σουν ακόµα και αυτές τις αισιόδοξες 

προβλέψεις, όπως προβλέπει π.χ. το προ-
σχέδιο του κρατικού Προϋπολογισµού 2018. 
Αν όχι, τότε οι εξελίξεις θα είναι δραµατικές.

Tα «αγκάθια»
στον δρόµο
για την ανάπτυξη

Γ
ια το 2017, το προσχέδιο του κρατικού 
Προϋπολογισµού 2018 προβλέπει µεγέ-
θυνση του πραγµατικού ΑΕΠ της ελλη-

νικής οικονοµίας κατά 1,8%. Με δεδοµένα τα 
στοιχεία του ΑΕΠ για τα δύο πρώτα τρίµηνα 
του έτους, προκειµένου να επιτευχθεί ο στό-
χος, θα πρέπει να καταγραφεί ρυθµός µεγέ-
θυνσης τουλάχιστον 3% κατά µέσο όρο σε κα-
θένα από τα δύο τελευταία τρίµηνα του έτους. 
Υπενθυµίζεται ότι στην εισηγητική έκθεση του 
2017 προβλεπόταν ρυθµός 2,7% για το 2017. 

ΓΙΑ ΤΟ 2018, το προσχέδιο του κρατικού Προ-
ϋπολογισµού προβλέπει οικονοµική µεγέθυνση 
της ελληνικής οικονοµίας κατά 2,4%. Η µεγέ-
θυνση αυτή θα προέλθει από τις αυξήσεις στην 
ιδιωτική κατανάλωση (+1,4%), τις επενδύσεις 
(+12,6%) και τις εξαγωγές (+4,7%). 

ΕΙΝΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ οι προβλέψεις αυτές; Οχι, 
είναι αρκετά αισιόδοξες. Η προσέγγισή τους 
θα γίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Οπως 
επισηµαίνει το ίδιο το προσχέδιο, προκειµέ-
νου να επαληθευτούν οι τρέχουσες προβλέ-
ψεις για το 2018, απαιτούνται, σύµφωνα µε 
το βασικό µακροοικονοµικό σενάριο, η οµαλή 
πρόοδος του προγράµµατος (δηλαδή η έγκαι-
ρη ολοκλήρωση των αξιολογήσεων), η οµαλή 
επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές, η 
εφαρµογή των µεσοπρόθεσµων µέτρων για 
το δηµόσιο χρέος και η επικράτηση οµαλών 
συνθηκών διεθνώς. 

ΜΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΗ τη συνέχιση της σφιχτής δη-
µοσιονοµικής πολιτικής και των νέων µέτρων το 
2018, προς επίτευξη του στόχου για το πρωτο-
γενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ, η προβλεπό-
µενη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κα-
τά 1,4% (συνεισφορά µίας ποσοστιαίας µο-
νάδας του πραγµατικού ΑΕΠ στον πραγµατι-
κό ρυθµό µεγέθυνσης) κρίνεται επίσης σχετι-
κά αισιόδοξη. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το 
επίπεδο της καταναλωτικής εµπιστοσύνης του 
∆είκτη Οικονοµικού Κλίµατος, ο οποίος, αν και 
έχει ανακάµψει σηµαντικά, βρίσκεται στο χα-
µηλότερο επίπεδο µεταξύ των χωρών της Ε.Ε., 
αντανακλώντας τις αρνητικές προσδοκίες των 
καταναλωτών για την εξέλιξη της οικονοµικής 
τους κατάστασης. 

ΕΠΙΣΗΣ, η εντυπωσιακή προβλεπόµενη αύξη-
ση των επενδύσεων κατά 12,6%, ουσιαστικά 
µόνο από τον ιδιωτικό τοµέα, µπορεί να θεω-
ρηθεί αρκετά αισιόδοξη. ∆ιάφορα γεγονότα 
της επικαιρότητας, κυρίως κατά το τρίτο τρί-
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