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Black Beauty
Ένα µαύρο Oyster Perpetual
Explorer; Είναι...

Παρότι έχουν περάσει
δεκαετίες από τότε που...
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ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΠΟΨΕΙΣ > ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η ανάκαμψη αργεί
Χαράλαμπος Γκότσης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
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TOP STORIES
Αποκλειστικά στην «Η»: Ολο το κείμενο του Κώδικα
Δεοντολογίας για τα στεγαστικά και επιχειρηματικά
δάνεια

Αν υπάρχει κάτι που αναδεικνύει τη σύγχρονη οικονομική σκέψη, είναι
ο ορθολογικός τρόπος προσέγγισης, ανάλυσης και παρουσίασης των
πραγμάτων. Η διαδικασία αυτή είναι απαλλαγμένη από ιδεολογικές
αγκυλώσεις και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζονται οι
επιμέρους δεοντολογικές επιλογές. Στη χώρα μας, δυστυχώς, συχνά
συγχέουμε τα γεγονότα με τις επιθυμίες. Παράδειγμα η ασκούμενη
οικονομική πολιτική. Η οικονομία τρέχει με καλπάζοντες ρυθμούς
ύφεσης (τουλάχιστον 4%) και εμείς πανηγυρίζουμε. Το αυτονόητο, να
αναγνωρίσουμε τις δυσκολίες και να αποδεχθούμε το αδιέξοδο της
πολιτικής, παραμένει ζητούμενο. Αντ' αυτού το ένα αισιόδοξο σενάριο
διαδέχεται το άλλο, ώσπου και αυτό να γκρεμισθεί, είτε με μια ήσσονος
σημασίας για την πορεία της οικονομίας απόφαση για κλείσιμο της ΕΡΤ
είτε με μια δήλωση του μέλους του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας κ. Ασμουσεν.

Πανικός από το κύμα φυγής - 35 χιλιάδες νέοι
συνταξιούχοι σε τρεις μήνες!

Προσφάτως, πέρα από τα κενά, δημοσιονομικό και χρηματοδοτικό, που
μας προέκυψαν, όπου οι εκτιμήσεις για το ύψος μεταξύ της
κυβέρνησης και των δανειστών διαφέρουν όσο η Πάρνηθα από τον
Όλυμπο, δύο είναι τα γεγονότα που χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης.
Πρώτον, η δημοσίευση των στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ για την τελική
διαμόρφωση του ΑΕΠ για το 2012, καθώς και το προσχέδιο του
προϋπολογισμού για το 2014.

Νέα «απογραφή» για έλλειμμα και χρέος

ΕΝΦΙΑ: «Παράθυρο» για έκπτωση 20% στα κενά
ακίνητα - Τι θα πληρώσετε φόρο θα πληρώσετε
μετά τις αλλαγές (παραδείγματα)
Οι μυστικές συναντήσεις στο Λονδίνο με ξένους
επενδυτές - Βουτιά στις αποδόσεις των ελληνικών
ομολόγων
Αμφίπολη: Ανακαλύφθηκε εντυπωσιακό ψηφιδωτό
δάπεδο με ορθογώνια και τετράγωνα σχήματα
(νέες φωτογραφίες)
29 Ελληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό
εξηγούν τι σημαίνει Philotimo (δείτε το συγκινητικό
βίντεο)
Νέα ληξιπρόθεσμα 7,2 δισ. στο εξάμηνο
Ο «Super Mario» άγγιξε και το Χ.Α.
Το προφίλ 12 μετοχών
Ονοματολογίας, συνέχεια, για την Προεδρία της
Δημοκρατίας

Η μείωση του ΑΕΠ το 2012 κατά 6,4% καθώς και η αναμενόμενη για το
2013 πλησίον του 4,2%, δείχνουν, ότι η αποκλιμάκωση της ύφεσης
κινείται πολύ αργά. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας δραστικής
περιοριστικής πολιτικής με στόχο τον περιορισμό του δημοσιονομικού
ελλείμματος. Σωστός ο στόχος, αλλά η δοσολογία και η χρονική
κατανομή λανθασμένη. Κατά τους συντάκτες του πρώτου Μνημονίου η
συνολική απώλεια στο ΑΕΠ για την αντιμετώπιση του ελληνικού
προβλήματος δεν θα έπρεπε να ξεπεράσει το 10,5% και η ανεργία να
μην υπερβεί το 14,6%. Ήδη, σωρευτικά είχαμε υπερβεί τα επίπεδα αυτά
από το πρώτο τρίμηνο του 2011.
Για το 2014 το σχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε προβλέπει
σταθεροποίηση και μάλιστα μια μικρή αύξηση του ΑΕΠ της τάξεως του
0,6%. Η πρόβλεψη αυτή, πέραν των αβεβαιοτήτων που συνοδεύουν
κάθε πρόγνωση, έχει μικρές πιθανότητες να επαληθευθεί, αν λάβει
κανείς υπόψη του δύο παραμέτρους.
Πρώτον, ότι η αποκλιμάκωση και για τα δύο έτη 2012 και 2013 απέφερε
μόνο ένα 3%, ενώ το 2014 θα πρέπει να εξαφανισθεί το υπόλοιπο 4,2%
της ύφεσης και να περάσουμε μάλιστα και σε ανάπτυξη 0,6%. Μια
συμβολή δηλαδή ίση με το 4,8% του ΑΕΠ.
Δεύτερον, για να συμβεί αυτό θα πρέπει να βελτιωθούν όλα τα μεγέθη
ή τουλάχιστον κάποια από αυτά σε αυξημένο βαθμό, τα οποία
οδήγησαν σ' αυτήν την ύφεση το 2013. Από τα πρώτα στοιχεία του
προϋπολογισμού παρατηρούμε, ότι κινείται ακριβώς στην ίδια
υφεσιακή λογική, όπως και οι προηγούμενοι. Μια περιοριστική,
προκυκλική πολιτική, η οποία σε περίοδο ύφεσης μόνο ζημιά μπορεί να
προκαλέσει. Τα επιμέρους μεγέθη και οι παραδοχές κάθε άλλο παρά
ανάκαμψη υπόσχονται.
Η προσαρμογή (δαπάνες και φόροι), ανέρχεται στα 4,9 Δις Ευρώ, το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα,
ενώ η δημόσια και η ιδιωτική κατανάλωση μειώνονται. Η συμβολή των
εξαγωγών αναμένεται να είναι αναιμική. Το μόνο θετικό μέγεθος
αναφέρεται στις επενδύσεις κατά 5,3%, το οποίο η κυβέρνηση μόνο
έμμεσα μπορεί να επηρεάσει. Άλλωστε, όλες οι μελέτες δείχνουν, ότι η
Ελλάδα απέχει πολύ από τα να θεωρείται ελκυστικός προορισμός για
επενδύσεις. Αυτό για τους ξένους επενδυτές. Οι ελληνικές
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επιχειρήσεις ακόμη και όταν θέλουν να επενδύσουν αδυνατούν να
βρουν κεφάλαια, αφού οι τράπεζες και δεν θέλουν και δεν μπορούν να
τις στηρίξουν.
Αν τώρα σ' αυτά προσθέσουμε και τις απαιτήσεις της τρόικας για
περαιτέρω περικοπές ύψους 2 δισ. ευρώ, ώστε να επιτύχουμε με
οικονομίες το πρωτογενές πλεόνασμα του 1,6% για το 2014, ο στόχος
απομακρύνεται ακόμη πιο πολύ.
Συμπέρασμα, η πολυπόθητη ανάκαμψη φαίνεται ότι αργεί να
εμφανισθεί, κυρίως όσο ασκούμε την ίδια πολιτική.
Εκτύπωση

Email

Like

10

Συνολικά 2 μηνύματα

Tweet

Ανανέωση Μηνυμάτων

ΔΙΧΘ

0,05

0,00

ΔΟΜΙΚ

0,45

0,07

0

ΔΟΥΡΟ

0,53

0,00

ΔΡΟΜΕ

0,22 -0,01

ΔΡΟΥΚ

1,00

ΕΒΖ

0,45 -0,01

ΕΒΡΟΦ

0,41

ΕΚΤΕΡ

0,60 -0,01

ΕΛΒΑ

1,72

0,04

ΕΛΒΕ

0,61

0,00

0

ΕΛΒΙΟ

3,97

0,00

0

18,42

500

-4,35

4775

0

0,00

0

Ε
-2,17

2285

-1,64

26659

2,38

3835

0,00

0

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

p.a.
Δευτέρα
17:42
0

3

Ναι μεν το κρατος εκανε περιοριστικη πολιτικη --σωστος ο
στοχος αλλά δυσαρεστα τα αποτελεσματα -- αλλά δεν
εκανε το περισσοτερο σημαντικο που ειναι να
απελευθερωσει την παραγωγη ωστε να δημιουργηθουν
νεες θεσεις εργασιες. Οι φοροι ειναι τεραστιοι και ειναι
παντα υπερ τριτων (δικηγοροι, συμβολαιογραφοι,
φορτηγατζηδες, ταξιτζιδες, και δεν εχει τελειωμο η λιστα).
Το μη εργασιακο κοστος ειναι παραλογο. Φτασαμε οι
συνταξεις να ειναι μεγαλες σε σχεση με τους μισθους στον
ιδιωτικο τομεα. Φορολογουμε την εργασια για να
καλυψουμε τους συνταξιουχους. Ετσι σκοτωνουμε την
εργασια και εχουμε το σπιραλ προς τα κατω. Συνεπως, ορθο
το συμπερασμα: "η πολυπόθητη ανάκαμψη φαίνεται ότι
αργεί να εμφανισθεί, κυρίως όσο ασκούμε την ίδια πολιτική.
"

(Με καθυστέρηση 15 λεπτών)
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ΠΕΙΡΑΧΤΗΡΙ ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΤΕ ΑΥΤΟ,ΟΤΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΡΓΕΙ,ΑΦΟΥ
ΖΟΥΜΕ ΤΟ SUCCESS STORY TΟΥ ΣΑΜΑΡΑ;
Σάββατο
18:54
3

ΑΓΟΡΕΣ

8

Λ. ΑΜΕΡΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΗ

ΛΟΝΔΙΝΟ
'Ονομα:

E-mail:

Μήνυμα:

Τα μηνύματα τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα
διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται
υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.

Β. ΑΜΕΡΙΚΗ

ΑΣΙΑ

FTSE 100

6822.76

0.7%

CAC 40

4393.41

1.18%

ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ

DAX

9588.15

0.82%

ΜΟΣΧΑ

RTS

1259.47

-0.63%

ΠΑΡΙΣΙ

ethnos.gr | ΕΠΙΛΟΓΗ
«E» 27/8 Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τον

ΕΝΦΙΑ
«E» 27/8 Με ατζέντα φοροελαφρύνσεων το

ραντεβού στο Παρίσι
«E» 27/8 Δεύτερη ευκαιρία για τον Φρ. Ολάντ
«E» 27/8 Μείωση τιμών στα εισιτήρια

