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Zητούµενο η αλήθεια για 
την προοπτική της χώρας

Παναγιώτης Πετράκης
Καθηγητής Οικονοµικών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών

 Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ να είναι το 2016 τό-
σο κρίσιµο για την Ελλάδα όσο το 2015 εί-
ναι υπαρκτή αλλά µικρή. Ολα θα εξαρτη-
θούν από την ικανότητα διοίκησης της κυ-
βέρνησης. 

Στο εσωτερικό θα κυριαρχήσουν τρεις δι-
αδικασίες: α) Η παραγωγική αναδιάρθρω-
ση του επιχειρηµατι-
κού τοµέα µέσω του 
«νέου» τραπεζικού 
συστήµατος, β) Η πε-
ραιτέρω συρρίκνωση 
της ρευστότητας της 
οικονοµίας, γ) Η δυ-
σκολία πολιτικής δια-
κυβέρνησης, αφού η 
προσδοκώµενη ανά-
καµψη έχει µεταφερ-
θεί στο µέλλον.

Στο εξωτερικό πε-
ριβάλλον θα κυριαρ-
χήσουν τρεις διαδικα-
σίες: α) Σχετική νοµι-
σµατική ευχέρεια µέ-
σω της πολιτικής χα-
λάρωσης µε ένα υποτιµηµένο ευρώ που θα 
ευνοεί τις εξαγωγές και τον τουρισµό, β) Τα 
κύµατα των µετακινήσεων των πληθυσµών 
θα παραµείνουν ισχυρά, γ) Θα αυξηθεί η 
πιθανότητα εξέλιξης των εθνικών ζητηµάτων 
(Κυπριακό κ.λπ.). Το τελευταίο αυτό ζήτηµα 
προκύπτει και ως αποτέλεσµα της ανάγκης 
για την επανοργάνωση του δυτικού ορίζο-
ντα της Τουρκίας, αφού ο νοτιοανατολικός 

της θα βρίσκεται σε συνεχή ανακατάταξη.
Ετσι, το 2016 θα είναι ένα έτος το οποίο 

ακολουθεί το 2015, κατά το οποίο διαψεύ-
στηκαν πολλές προσδοκίες. Αυτό έχει µία 
θετική πλευρά, αφού η προσγείωση σε 
ένα στέρεο έδαφος δηµιουργεί τις προ-
ϋποθέσεις για µία στέρεη επανεκκίνηση. 

Οµως, επειδή η διάψευση 
συγκεκριµένων προσδοκι-
ών γίνεται εν µέσω διατή-
ρησης της καχεξίας της οι-
κονοµίας, είναι βέβαιο ότι 
δηµιουργούνται δυνάµεις 
που συνήθως προκαλούν 
πολιτικές και κοινωνικές 
ανακατατάξεις. Από τη µία 
µεριά έχουµε µία διογκω-
µένη κοινωνική και πολιτι-
κή δυσφορία και από την 
άλλη µία επανάπαυση στη 
µισή αλήθεια ότι η πολιτική 
σταθερότητα θα δηµιουρ-
γήσει λύσεις. Λείπει η άλλη 
µισή αλήθεια, που αφορά 
το πολιτικό και οικονοµικό 

περιεχόµενο της σταθερότητας στο πλαί-
σιο της ευρωπαϊκής µας θέσης. Γι’ αυτό 
το ζητούµενο δεν είναι το πολιτικό σχήµα 
που θα κυβερνά (οικουµενικές κ.λπ.). Το 
ζητούµενο για το 2016 είναι η αλήθεια για 
την προοπτική της χώρας ως πολιτικό πε-
ριεχόµενο της διακυβέρνησης. Μία αλή-
θεια που την αναζητά πλέον η κοινωνία 
για να κτίσει το µέλλον της. 

 ΤΟ 2016 µάς βρίσκει και πάλι στην αρχή. Επειτα από 6 
χρόνια σκληρής λιτότητας µε συνολικό κόστος για την κοι-
νωνία πάνω από 80 δισ. ευρώ, η οικονοµία δεν φαίνεται 
να ανακάµπτει. Το τρίτο µνηµόνιο εφαρµόζεται απαρέγκλι-
τα από τη νέα κυβέρνηση που προέκυψε από τις τελευταίες 
εκλογές µε πολλές προσδοκίες και την ελπίδα ότι θα βγάλει 
τη χώρα από το αδιέξοδο. Τα γεγονότα µαρτυρούν ότι κά-
τι τέτοιο δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί η χώρα έχει πολ-
λές ανάγκες ακόµα, ώστε να βρει τον δρόµο της.

 Οι απρόβλεπτες εξελίξεις µε τις δύο απανωτές εκλογι-
κές αναµετρήσεις, οι παρατεταµένοι «νεκροί» χρόνοι στη 
λήψη σηµαντικών αποφάσεων και η επιβολή των περιορι-
σµών στην κίνηση κεφαλαίων είναι βέβαιο ότι θα έχουν ση-
µαντικές δυσµενείς οικονοµικές και δηµοσιονοµικές επιπτώ-

σεις, που δεν έχουν 
ακόµη αποτυπωθεί 
στο σχέδιο ανάκαµ-
ψης το οποίο προ-
σπαθούν να εφαρ-
µόσουν οι δανειστές 
µας. Η ανησυχία του 
∆ΝΤ µε την εκπεφρα-
σµένη βούλησή του 
να απέχει από τη δι-
αδικασία στήριξης 
της χώρας µάλλον θα 
πρέπει να µας δηµι-
ουργεί απαισιοδοξία. 
Ακόµα και η πλήρης 
εφαρµογή των µε-
ταρρυθµίσεων δεν 
εξασφαλίζει την ανά-

πτυξη που χρειάζεται η οικονοµία. Η ελάφρυνση του χρέ-
ους µε τον έναν (µείωση επιτοκίων) ή τον άλλο τρόπο (επι-
µήκυνση του χρόνου αποπληρωµής) δεν οδηγεί σε µείω-
ση του ποσοστού ανεργίας σε ανεκτό επίπεδο. 

Η ανεργία παραµένει το µεγάλο πρόβληµα της ελληνικής 
οικονοµίας και έχει παραλύσει τον κοινωνικό ιστό της. Για 
την αντιµετώπισή της απαιτείται στρατηγικό σχέδιο ανάπτυ-
ξης µε συγκεκριµένες δράσεις τόσο από τον δηµόσιο όσο 
και από τον ιδιωτικό εγχώριο και διεθνή τοµέα για µια πε-
ρίοδο τουλάχιστον δεκαετίας. 

Ο πρώτος τοµέας θα έχει περιορισµένες δυνατότητες και 
στη διάρκεια του νέου έτους, ο δεύτερος και ο τρίτος δεν 
έχουν πειστεί ακόµα γιατί να επενδύσουν σε µια οικονοµία 
που δεν τους παρέχει κίνητρα, που δεν έχει εξασφαλίσει τη 
βιωσιµότητά της. Οι προβλέψεις λοιπόν και για το 2016 πα-
ραµένουν µάλλον δυσοίωνες.

 ΜΕ ΑΣΑΦΗ µέχρι σήµερα την εικόνα για την πορεία 
της ελληνικής οικονοµίας κατά το 2015 (οι µέχρι σήµερα 
εκτιµήσεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η ύφεση θα πε-
ριοριστεί σε -0,5% έως -1%, κυρίως λόγω της µείωσης των 
εισαγωγών που προκάλεσαν τα capital controls), αβέβαιη 
παραµένει η προοπτική της οικονοµίας µας για το νέο έτος. 

Κύρια αιτία αυτής της αβεβαιότητας είναι οι προθέσεις 
των επενδυτών. Οι επενδύσεις συµµετέχουν στη διαµόρ-
φωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) περί-
που κατά 13% (τη 10ετία του ’70 συµµετείχαν κατά 38%-
40%). Οµως παραµένουν, µαζί µε τις εξαγωγές, οι µόνες 
συνιστώσες που καθιστούν την οικονοµία βιώσιµη και 

οδηγούν σε σταθερή 
ανάπτυξη, δηµιουρ-
γώντας νέες θέσεις 
εργασίας και ως εκ 
τούτου αύξηση της 
κατανάλωσης που µε 
τη σειρά της συµµε-
τέχει, δυστυχώς, µε 
ασύµµετρα µεγάλο 
ποσοστό (πάνω από 
90%) στο ΑΕΠ.

Εποµένως, το ερώ-
τηµα είναι: ποιο θα 
είναι το επενδυτι-

κό κλίµα στη χώρα µας τη νέα χρονιά; Τα αισιόδοξα µη-
νύµατα έρχονται από την αναδιάρθρωση των τραπεζών 
και την επανεκκίνηση των µεγάλων επενδυτικών σχεδίων 
και των ιδιωτικοποιήσεων (παραχώρηση των αεροδροµί-
ων, εθνικές οδοί, διεθνείς διαγωνισµοί του ΤΑΙΠΕ∆ κ.λπ.). 
Οµως υπάρχουν και απαισιόδοξα µηνύµατα, όπως η πο-
λιτική αβεβαιότητα, καθυστερήσεις στην υλοποίηση των 
διαρθρωτικών αλλαγών, τριβές µε τους «θεσµούς», περι-
ορισµένη ρευστότητα των τραπεζών για τη χρηµατοδό-
τηση της ιδιωτικής οικονοµίας κ.λπ. Αλλά το βασικό εµπό-
διο είναι η έλλειψη σταθερής, και µε συνέχεια, πολιτικής. 
Εάν τα µέτρα των δύο τελευταίων ετών ήταν σωστά (υπεν-
θυµίζω: 2012 ύφεση -6,6%, 2014 ανάπτυξη +0,8%), για-
τί τα εγκαταλείψαµε, µε αποτέλεσµα να επαναφέρουµε 
την ύφεση το 2015 και τελικά να υιοθετήσουµε πάλι τα 
περισσότερα από αυτά;

Επειδή από τη φύση µου είµαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι 
τα ίδια λάθη δεν θα επαναληφθούν, τα αισιόδοξα µη-
νύµατα θα υπερισχύσουν και το 2016 θα είναι ένα έτος 
ανάπτυξης. 

Λευτέρης Θαλασσινός
Kαθηγητής Οικονοµικών στο Πανεπιστήµιο
Πειραιώς, κάτοχος ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet 

Ιωάννης Χαλικιάς
Καθηγητής Ποσοτικής Ανάλυσης του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, επιστηµονικός υπεύθυνος 
του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών 
του Πανελληνίου Συνδέσµου Εξαγωγέων

Oι προβλέψεις 
παραµένουν 
δυσοίωνες

Αισιόδοξα και 
απαισιόδοξα 
µηνύµατα

d.christoulias@realnews.gr 

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Τ
ην έντονη ανησυχία τους, την επι-
φυλακτικότητα και τον προβληµα-
τισµό τους για τις προοπτικές της 

ελληνικής οικονοµίας το 2016 εκφράζουν 
µέσω της Realnews τέσσερις επιφανείς 
καθηγητές Οικονοµικών. Οπως χαρακτη-
ριστικά επισηµαίνουν, οι πολιτικές απο-
φάσεις που θα ληφθούν το 2016 αναµέ-
νεται να έχουν καθοριστικές συνέπειες 
στη διαµόρφωση των οικονοµικών επι-
δόσεων. Τον σηµαντικότερο ρόλο, σύµ-
φωνα µε τους οικονοµολόγους, για την 
ανάπτυξη της οικονοµίας θα παίξουν η 
πολιτική σταθερότητα, οι επενδύσεις, η 
υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών, 
η ενίσχυση των εξαγωγών και η µείωση 
της ανεργίας.

Την ίδια στιγµή, σηµειώνουν ότι οι 
απρόβλεπτες εξελίξεις µε τις δύο απα-
νωτές εκλογικές αναµετρήσεις, οι πα-
ρατεταµένοι «νεκροί» χρόνοι στη λήψη 
σηµαντικών αποφάσεων και η επιβολή 
των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαί-
ων είναι βέβαιο ότι θα έχουν σηµαντι-
κές δυσµενείς οικονοµικές και δηµοσιο-
νοµικές επιπτώσεις, που δεν έχουν ακό-
µη αποτυπωθεί στο σχέδιο ανάκαµψης 
το οποίο προσπαθούν να εφαρµόσουν 
οι δανειστές. 

Η ανεργία 
παραμένει το 
μεγάλο πρόβλημα 
της ελληνικής 
οικονομίας και 
έχει παραλύσει 
τον κοινωνικό 
ιστό της. Για την 
αντιμετώπισή 
της απαιτείται 
στρατηγικό σχέδιο 
ανάπτυξης

Τα αισιόδοξα 
μηνύματα 
έρχονται από την 
αναδιάρθρωση 
των τραπεζών και 
την επανεκκίνηση 
των μεγάλων 
επενδυτικών 
σχεδίων 

Από τη μία μεριά 
έχουμε μία διο-
γκωμένη κοινω-
νική και πολιτική 
δυσφορία και α-
πό την άλλη μία ε-
πανάπαυση στη 
μισή αλήθεια ότι η 
πολιτική σταθερό-
τητα θα δημιουρ-
γήσει λύσεις

Κοµβικό το νέο έτος για 
την ελληνική περιπέτεια

∆ιονύσης Χιόνης
Καθηγητής Οικονοµικών στο
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

 ΓΙΑ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ οι επανειληµµένες δι-
αψεύσεις των επίσηµων και ανεπίσηµων 
προβλέψεων για τις εξελίξεις στην ελληνι-
κή οικονοµία µάς έµαθαν να είµαστε αρ-
κετά επιφυλακτικοί ακόµα και σε βραχυ-
χρόνιο επίπεδο. 

Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις συνδέε-
ται µε τις πολιτικές απο-
φάσεις που θα ληφθούν 
το 2016 και αναµένεται 
να έχουν καθοριστικές 
επιδράσεις στη διαµόρ-
φωση του οικονοµικών 
επιδόσεων. Αποφάσεις 
όπως η αναδιάρθρωση 
του χρέους, η επέκτα-
ση του προγράµµατος 
ποσοτικής χαλάρωσης, 
η αναπτυξιακή βοήθεια 
(ευρωπαϊκό Σχέδιο Μάρ-
σαλ) αλλά και η αναµενό-
µενη δηµοσιονοµική χα-
λάρωση είναι ορισµένες µόνο από τις απο-
φάσεις που µπορούν να µεταβάλουν άρδην 
το οικονοµικό κλίµα. Προς το παρόν θα µπο-
ρούσε να θεωρηθεί βέβαιο ότι οι εξαιρετι-
κά συντηρητικές προβλέψεις για την ανά-
πτυξη το 2016 και ο πολύ µικρός πληθω-
ρισµός τόσο για τον ευρωπαϊκό Νότο όσο 
και για την Ε.Ε. θα µεταβάλουν τον τρόπο 
µε τον οποίο η Ε.Ε. αντιµετωπίζει την κρίση, 
προσθέτοντας στη δηµοσιονοµική σταθε-
ρότητα σηµαντικές αναπτυξιακές πολιτικές. 

Επειτα από έξι χρόνια συνεχού ς µείωσης 

του πραγµατικού ΑΕΠ, η ύφεση στην ελλη-
νική οικονοµία φαίνεται ότι έχει σταθερο-
ποιηθεί και για σηµαντικό χρονικό διάστη-
µα το ΑΕΠ δεν αναµένεται να παρουσιάσει 
αξιόλογη µεταβολή. Η αναιµική ανάπτυξη 
προκύπτει βραχυχρόνια από την ενίσχυση 
του διαθέσιµου εισοδήµατος και της κατα-

ναλωτικής δαπάνης. Η 
ανάκαµψη της κατανα-
λωτικής δαπάνης αλλά 
και ο σχηµατισµός κεφα-
λαίου, σε συνδυασµό µε 
την αύξηση της χρηµα-
τοδότησης της ρευστό-
τητας, µπορούν να οδη-
γήσουν στην επαναφο-
ρά του πληθωρισµού και 
του ΑΕΠ σε θετικό πρό-
σηµο και στη σταδιακή 
µείωση της ανεργίας. Σε 
αυτό το σενάριο οι κύρι-
οι ανασχετικοί παράγο-

ντες προκύπτουν από τα προβλήµατα ρευ-
στότητας και την αβεβαιότητα των οικονο-
µικών και πολιτικών εξελίξεων. 

Εχει ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι το 2016 
είναι κοµβικό έτος για την ελληνική περιπέ-
τεια. Η αποτυχία σταθεροποίησης της οικο-
νοµίας και η συνεχιζόµενη διάψευση των 
προσδοκιών δεν θα προσθέσουν µόνο άλ-
λο ένα έτος ύφεσης στο ελληνικό πρόγραµ-
µα, αλλά θα οδηγήσουν σε γενικότερη απο-
σταθεροποίηση την ελληνική οικονοµία, µε 
πραγµατικά απρόβλεπτες εξελίξεις. 

Επειτα από 
έξι χρόνια συνε-
χού ς μείωσης του 
πραγματικού ΑΕΠ, 
η ύφεση στην ελ-
ληνική οικονομία 
φαίνεται ότι 
έχει σταθερο-
ποιηθεί 

Τα «κλειδιά» 
για φως 

στο... βάθος 
του τούνελ

Τέσσερις διακεκριµένοι καθηγητές 
Οικονοµικών καταθέτουν στη Realnews 
τις προβλέψεις τους για την προοπτική 

της ελληνικής οικονοµίας το 2016


