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«Το επόµενο τρίµηνο θα 
µας φανεί πολύ µεγάλο»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Σειρά από αιτίες που καθιστούν 
απαραίτητη µια έξωθεν οµπρέλα 
στήριξης µετά τον Αύγουστο, κατο-
νοµάζει ο Παναγιώτης Πετράκης, 
καθηγητής Οικονοµικών Επιστη-
µών στο ΕΚΠΑ. Στο εσωτερικό, 
κρίσιµα για τις εξελίξεις θα είναι 
τα µακροοικονοµικά µεγέθη του 
α' τριµήνου, τα αποτελέσµατα των 
stress tests των τραπεζών και οι 
πλειστηριασµοί. Στο εξωτερικό µέ-
τωπο, είναι η ανησυχία για τα εθνι-
κά θέµατα και οι επιπτώσεις τους 

στην οικονοµία. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσει κανείς την 
αναµενόµενη άνοδο των επιτοκίων και τις αποφάσεις για 
τη βιωσιµότητα του χρέους. Οσο για τις µεταρρυθµίσεις, 
θεωρεί λογικό ότι δεν έχουν ακόµη φανεί, αφού η απόδοσή 
τους εκτείνεται συνήθως από 5 έως 10 χρόνια, εφόσον στο 
µεταξύ δεν ανατραπούν. «Για όλους αυτούς τους λόγους, η 
πιο λογική αναµενόµενη εξέλιξη θα ήταν η ένταξή µας σε 
µια προληπτική γραµµή πίστωσης ή ένα υβριδικό σχήµα 
επίβλεψης για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, στου οποί-
ου τα οικονοµικά και κοινωνικά κόστη έχουµε, έτσι και αλ-
λιώς, συµφωνήσει», τονίζει ο κ. Πετράκης.

«Χάρτινος πύργος 
το επενδυτικό αφήγηµα» 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΛΑΣ

Στην υστέρηση που παρουσιάζουν οι 
µεταρρυθµίσεις, στέκεται ο Κώστας 
Μήλας, επικεφαλής του Ερευνητικού 
Τοµέα στο Τµήµα Οικονοµικών, Χρη-
µατοοικονοµικών και Λογιστικής του 
Πανεπιστήµιου του Λίβερπουλ. Σαν πα-
ράδειγµα φέρνει την απόφαση της Uber 
να αναστείλει τη λειτουργία της στην 
Ελλάδα, γεγονός που δείχνει, όπως λέει, 
πόσο περιοριστικοί είναι οι κανονισµοί 
στη λειτουργία των άµεσων ξένων επεν-
δύσεων. Σύµφωνα µε τον αντίστοιχο 
δείκτη του World Economic Forum, η 

Ελλάδα κατατάσσεται στην... 115η θέση, δηλαδή 17 θέσεις κάτω 
από τη ∆ηµοκρατία του Κονγκό. Σε έναν άλλο δείκτη, αυτόν που 
µετρά την «ποιότητα θεσµών και κανονισµών» της Παγκόσµιας 
Τράπεζας και καταγράφει την ικανότητα ενός κράτους να εφαρ-
µόζει πολιτικές οι οποίες παροτρύνουν την ανάπτυξη του ιδιωτι-
κού τοµέα, βρισκόµαστε (µεταξύ 215 χωρών) σε χειρότερη θέση 
από την Αλβανία. «Οταν ούτε εµείς οι Ελληνες εµπιστευόµαστε 
την πολιτική µας ηγεσία, είναι δυνατόν να ελπίζουµε ότι επεν-
δυτές θα ρισκάρουν εδώ τα όποια κεφάλαιά τους, όταν η τύχη 
τους θα εξαρτάται από την αµφισβητήσιµη φερεγγυότητα των 
κυβερνώντων;», διερωτάται ο κ. Μήλας.

«Η παραγωγικότητα 
υστερεί συνεχώς»

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣ

Σε µια πιο πολιτική προσέγγιση, 
λόγω και της διπλής του ιδιότη-
τας, ως καθηγητή Οικονοµικής 
Ανάλυσης του Πανεπιστηµίου 
Πειραιά και συµβούλου µακρο-
οικονοµίας του προέδρου της 
Ν.∆., ο Θεόδωρος Πελαγίδης 
επισηµαίνει ότι η κυβέρνηση 
ενδιαφέρεται αποκλειστικά για 
την επιβίωσή της, καθώς και για 
το πώς θα πλήξει τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη. Και προσθέτει ότι 
στο πλαίσιο αυτό και µε την 

ένοχη ανοχή των εταίρων και πιστωτών, η κυβέρνηση 
δηµιουργεί τη δική της προληπτική πιστωτική γραµµή µε 
θύµα την ανάπτυξη, αλλά µε σκοπό να διατηρήσει προ-
σεχώς ανοιχτή την πιθανότητα µιας έστω «µαλακής σύ-
γκρουσης» µε τους δανειστές. Οι τράπεζες δεν µπορούν 
να δανείσουν, η εθνική αποταµίευση ούτε κατά διάνοια 
επαρκεί και οι ξένες επενδύσεις συνεχίζουν να είναι ελά-
χιστες. «Σαν αποτέλεσµα, τρώµε τις σάρκες µας, αφού 
οι αποσβέσεις είναι περισσότερες, και περιορίζοντας το 
φυσικό κεφάλαιο, η παραγωγικότητα υστερεί συνεχώς», 
καταλήγει ο κ. Πελαγίδης.


