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ΕΠΕΤΕΙΟΣ... ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ
Την ώρα που οι αποκαλύψεις για την εµπλοκή 
της Ρωσίας κατά την προεκλογική περίοδο 
στις ΗΠΑ συνεχίζονται, ο Αµερικανός 
Πρόεδρος καλείται να αντιµετωπίσει και την 
τροµοκρατία, µετά την πολύνεκρη επίθεση στο 
κέντρο της Νέας Υόρκης
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Τα δύο πρόσωπα 
της ελληνικής 
οικονοµίας

σωπικής τους οικονοµικής κατάστασης όσο 
και της χώρας συνολικά. Επιπλέον, η διαµόρ-
φωση των τραπεζικών καταθέσεων του ιδιω-
τικού τοµέα τον Αύγουστο του 2017 σε επίπε-
δο υψηλότερο µόλις κατά 1,77 δισ. ευρώ από 
το χαµηλό του Ιουλίου του 2015 (ή η διακύ-
µανση πέριξ αυτού) αντανακλά κυρίως την 
ανησυχία για τις εξελίξεις στο εγχώριο τραπε-
ζικό σύστηµα και στην ελληνική οικονοµία γε-
νικότερα. Ανησυχία προκαλεί, επίσης, η εκτε-
ταµένη παραµονή του Γ.∆. του Χρηµατιστη-
ρίου Αθηνών σε χαµηλά επίπεδα, σε συνδυα-
σµό µε την αντίστοιχη παραµονή της απόδο-
σης του 10ετούς οµολόγου σε επίπεδα αισθη-
τά µεγαλύτερα σε σχέση µε άλλες χώρες του 
Νότου (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία). Επιπλέ-
ον, η παραγωγικότητα της εργασίας, που συ-
νολικά έχει υποχωρήσει κατά 12,1% την περί-
οδο 2010-2016, εξακολουθεί να υποχωρεί και 
κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2017.

ΠΟΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ εξακολου-
θούν να «φεύγουν» προς Βουλγαρία και Κύ-
προ, όπου την ανάπτυξή τους ευνοούν οι χα-
µηλοί φορολογικοί συντελεστές και οι ασφαλι-
στικές εισφορές, ο ευκολότερος τραπεζικός δα-
νεισµός και γενικά µια λογική καλωσορίσµατος 
επενδύσεων. Επίσης, το κλείσιµο της Πίτσος και 
η κατάσταση στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, τη 
∆ΕΗ, την ΕΑΣ και την ΕΛΒΟ δείχνουν ότι δεν 
έχει τέλος το δράµα της µεγάλης ελληνικής βι-
οµηχανίας. Πάντως, δεν λείπουν και µερικές 
βιοµηχανικές επιτυχίες, κυρίως σε εξαγωγικά 
προσανατολισµένες µονάδες. 

ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ κοινός τόπος ότι, αν δε ν βαδί-
σουµε σταθερά στο µονοπάτι της εξωστρέ-
φειας και της ανάπτυξης, ο οικονοµικός µα-
ρασµός θα προκαλέσει περαιτέρω εξασθένη-
ση των θεσµών, ανοµία και κοινωνικές εντά-
σεις που µε τη σειρά τους θα καθηλώσουν τη 
χώρα στη στασιµότητα ή και στην παρακµή. 

Η 
τρέχουσα οικονοµική κατάσταση εµ-
φανίζει δύο πρόσωπα: Ενα φωτεινό και 
ένα σκοτεινό. Φωτεινό είναι ό,τι έχει 

να κάνει µε αυτό που εµείς οι οικονοµολόγοι 
ονοµάζουµε µακρο-οικονοµία, µε βάση την 
οποία η Ελλάδα φαίνεται ότι βγαίνει από την 
κρίση. Για το 2017 αναµένεται, σύµφωνα µε 
τις κυβερνητικές προβλέψεις, ότι η οικονοµία 
θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθµούς µεγέθυν-
σης 1,8%. Το Προσχέδιο Κρατικού Προϋπο-
λογισµού για το 2018 προβλέπει ρυθµό µε-
γέθυνσης 2,4%. 

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΑ θετική µακρο-εικόνα συµβάλλει 
φυσικά και η εφαρµογή του προγράµµατος 
προσαρµογής. Ενδεικτικά µόνο αναφέρω τη 
βαθµιαία αποπληρωµή των οφειλών του κρά-
τους στον ιδιωτικό τοµέα, την προσπάθεια απε-
µπλοκής συµβολικά και υλικά σηµαντικών ιδι-
ωτικοποιήσεων (Ελληνικό) κ.ά. 

ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ παρατηρή-
θηκε τον Σεπτέµβριο η εντονότερη άνοδος της 
παραγωγής από τον Ιούνιο του 2008. Επίσης, 
σε άνοδο βρίσκεται και ο ∆είκτης Κύκλου Ερ-
γασιών στη βιοµηχανία, ενώ και το ισοζύγιο 
των επιχειρήσεων κατά το πρώτο εννεάµηνο 
του 2017 είναι θετικό. 

Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ, βά-
σει των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
έχει βελτιωθεί αισθητά σε σχέση µε τα προη-
γούµενα χρόνια. Αν και ανακόπηκε τον Οκτώ-
βριο η ανοδική του πορεία, καθώς υποχώρη-
σε στις 98,3 µονάδες από 100,6 τον Σεπτέµ-
βριο, παραµένει σε υψηλότερο επίπεδο από 
πέρυσι (94,3). 

ΣΤΗΝ ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ θετική όψη των πραγµάτων 
ανήκει και η διαγραφόµενη µείωση της ανερ-
γίας. Η ανεργία υποχωρεί φέτος ραγδαία και 
µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2017 η κυβέρνηση 
εκτιµά ότι θα προσεγγίσει το 20%, για την ακρί-
βεια θα διαµορφωθεί στο 20,2%. Τον περα-
σµένο Ιούνιο διαµορφώθηκε στο 21,2%, από 
23,5% που ήταν ο µέσος όρος το 2016, 25% 
το 2015, 26,5% το 2014 και 27,5% το 2013. 
Για το 2018 εκτιµάται ότι θα µειωθεί στο 19%. 
Ωστόσο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΕΦ-
ΚΑ, είναι υψηλό το ποσοστό των απασχολού-
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ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες της Φώφης Γεννηµατά, 
αµέσως µετά τις εκλογές, για τον νέο φορέα της 
Κεντροαριστεράς
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µενων µερικής απασχόλησης και οι µέσες µει-
κτές αποδοχές τους ανέρχονται σε 394,13 ευ-
ρώ! Συναφώς, στην Ελλάδα, όπως και σε άλ-
λες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, η αγορά 
εργασίας χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρω-
ση σε θέσεις χαµηλής ειδίκευσης! 

ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ µε την παραπάνω εικόνα, δη-
λαδή κάτωθεν του µακρο-επιπέδου, είναι εµ-
φανή τα σηµάδια κρίσης. Το επίπεδο της κα-
ταναλωτικής εµπιστοσύνης, αν και έχει ανα-
κάµψει, βρίσκεται ακόµα αισθητά χαµηλότε-
ρα σε σχέση µε τις χώρες της Ε.Ε., αντανακλώ-
ντας τις πολύ αρνητικές προσδοκίες των νοι-
κοκυριών ως προς την εξέλιξη τόσο της προ-

Αν δε ν βαδίσουμε 
σταθερά στο 
μονοπάτι της 
ανάπτυξης, ο 
οικονομικός 
μαρασμός θα 
προκαλέσει 
περαιτέρω 
εξασθένηση
των θεσμών,
ανομία και 
κοινωνικές
εντάσεις


