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επίσπευση των πολιτικών
εξελίξεων θα µπορούσε να
δώσει λύσεις στον φαύλο κύκλο που κρατά καθηλωµένη
την οικονοµία και να άρει το
σηµερινό καθεστώς καχυποψίας και επιφυλακτικότητας
γύρω από αυτήν, όπως εκτιµούν µιλώντας στον «Φ» γνωστοί ακαδηµαϊκοί
που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Στο παρά πέντε της εξόδου από το
µνηµόνιο και ενώ η οικονοµία δείχνει να έχει
απαλλαγεί από τους θεµελιακούς κινδύνους,
το κλίµα δεν προϊδεάζει για µια επερχόµενη
στιβαρή ανάκαµψη. Σαν κάτι να συνεχίζει να
την κρατά και να τη δεσµεύει. Σε αυτή τη στροφή
της χώρας και ενώ οι πάντες επιχειρούν να δουν
ένα πειστικό σήµα οικονοµικής αναγέννησης, ο
«Φ» ζήτησε τη γνώµη επτά ειδικών: του Πάνου
Τσακλόγλου (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών), του Γιώργου Παγουλάτου (Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών), του Γιώργου Οικονοµίδη (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών), του
Παναγιώτη Πετράκη (ΕΚΠΑ), του Κώστα Μήλα
(Πανεπιστήµιο Λίβερπουλ), του Μάνθου Ντελή
(Σχολή Επιχειρήσεων Μονπελιέ) και του ∆ηµήτρη Βαγιανού (London School of Economics).
Κοινό ερώτηµα, κατά πόσο οι πρόωρες
εκλογές θα περιόριζαν µια παρατεταµένη προεκλογική περίοδο και θα έστελναν ένα σήµα σε
επενδυτές και αγορές για το ποια κυβέρνηση
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Οι εκλογές από µόνες τους δεν
αποτελούν αναγκαστικά πηγή αβεβαιότητας. Αυτή προκύπτει από τη
δυνατότητα της κυβέρνησης να προκηρύξει πρόωρες εκλογές πριν από
τη λήξη της θητείας της. Αντίθετα µε
άλλες χώρες, το ελληνικό Σύνταγµα
επιτρέπει την πρόωρη διάλυση της
Βουλής για πολύ σοβαρούς λόγους.
Η διάταξη αυτή έχει χρησιµοποιηθεί
κατά κόρον από διάφορες κυβερνήσεις µε αφορµή ακόµα και δευτερεύοντα ζητήµατα. Με αυτή την οπτική,
και δεδοµένου ότι η Ελλάδα κλείνει
έναν κύκλο τον Αύγουστο του 2018,
οι αγορές φαίνεται να προεξοφλούν
ότι θα υπάρξει παρατεταµένη προεκλογική περίοδος, µε αύξηση της
αβεβαιότητας και µεγάλη πιθανότητα
πρόωρων εκλογών. Εποµένως, θα
ήταν επιθυµητή µια εκλογική διαδικασία που θα ξεκαθάριζε το τοπίο µέσα
στο φθινόπωρο.
Το κλειδί για την επιτυχία της χώρας
κατά τη µεταµνηµονιακή περίοδο θα
είναι ο σχηµατισµός ισχυρής κυβέρνησης µε ξεκάθαρο µεταρρυθµιστικό
πρόσηµο. Νοµίζω ότι πολύ δύσκολα
ένας καλόπιστος αναλυτής θα περιέγραφε τη σηµερινή κυβέρνηση µε
αυτούς τους όρους.

∆εδοµένου ότι από το 2009 και µετά
έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα πέντε
εκλογικές αναµετρήσεις, ήτοι µία κάθε
διετία, πιστεύω ότι οι διεθνείς επενδυτές
θα παραµείνουν ατάραχοι από την εκ
νέου προσφυγή στις κάλπες. Εξάλλου
έχουµε ήδη δεσµευθεί σε πρωτογενή
πλεονάσµατα 3,5% του ΑΕΠ µέχρι το
2022 και περίπου 2% του ΑΕΠ µέχρι το
2060. Το µόνο ερώτηµα που δικαίως θα
απασχολήσει τους επενδυτές είναι κατά
πόσον η σηµερινή κυβέρνηση µπορεί να
«τρέξει» τις απαιτούµενες µεταρρυθµίσεις, που θα αποτελέσουν προϋπόθεση
για κάποια µορφή ελάφρυνσης του
χρέους. Οι διεθνείς δείκτες (π.χ. World
Bank Governance Indicators, World
Forum Competitiveness Report) δίνουν
αρνητική απάντηση σε αυτό. Εποµένως,
η χώρα χρειάζεται µια αξιόπιστη κυβέρνηση που θα πιστέψει σε µεταρρυθµίσεις. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι εάν ο
κ. Μητσοτάκης κληθεί να κυβερνήσει,
θα πρέπει να στηριχθεί σε «νέο υλικό»
(αντί ανακυκλώσεων) προκειµένου να
τρέξει τις µεταρρυθµίσεις. Σε κάθε άλλη
περίπτωση θα έχουµε επανάληψη της
γελοιοποίησης του ελληνικού κράτους,
όπως τη ζήσαµε πρόσφατα µε την παραίτηση του διακεκριµένου επιστήµονα
Σταµάτη Κριµιζή.

Η προσεχής προοπτική συγκέντρωσης µιας σειράς εκλογών αυξάνει την
αβεβαιότητα και καταναλώνει τον
προσδοκώµενο ρυθµό ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας. Οταν τα πολιτικά
γεγονότα αυτά συνδυαστούν µε έναν
έντονο πολιτικό κύκλο και έναν ανοδικό
επιτοκιακό κύκλο, που συνοδεύεται από
αυξανόµενες δυσκολίες συγκέντρωσης
δανειακών κεφαλαίων, δηµιουργούν
ένα δυσµενέστερο οικονοµικό περιβάλλον σε υπερχρεωµένες χώρες. Παρ’
όλα αυτά, η οικονοµία έχει αποκτήσει
αξιόλογες ισορροπίες και δεν κινδυνεύει
από µια ύφεση. Είναι όµως πιθανόν να
αντιµετωπίσει µια αυξανόµενη δυσκολία
διαχείρισης γνωστών και χρόνιων προβληµάτων όπως της παραοικονοµίας,
του ισοζυγίου πληρωµών κ.λπ. Συνεπώς,
η λογική της συντόµευσης του χρόνου
των πολιτικών αβεβαιοτήτων έχει ισχυρή βάση. Εναλλακτικά, µια πολιτική
συµφωνία «πολιτικής σταθεροποίησης»
του οικονοµικού περιβάλλοντος έχει
επίσης λογική βάση. Οµως κάτι τέτοιο
δεν φαίνεται πιθανόν. Ας κρατηθούν
τουλάχιστον οι πολιτικές εντάσεις σε ένα
ελεγχόµενο επίπεδο. Εξάλλου γνωρίζουµε ότι όταν αυξάνεται η πολιτική ένταση
το βασικό θύµα είναι οι διαρθρωτικές
µεταβολές και η µελλοντική ανάπτυξη.
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