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Wyoices

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ

Πόσο καλά τα πηγαίνει π ελληνική οικονομία Σε αυτή τη μίνι σειρά άρθρων ο Μάνος Ματσαγγά
νης και η Σοφία Τσαρουχά ρίχνουν μια ψύχραιμη ματιά στην πρόσφατη πορεία στις σημερινές

προοπτικές στα νέα δεδομένα καθώς και στα παλιά άλυτα προβλήματα

ι καλές ειδήσεις
MJ^P Είναι ορθή η εκτίμηση ότι ανατάχθη

κε μια βαλτωμένη οικονομία όπως υποστήριξε

ο πρωθυπουργός στη συζήτηση στη
Βουλή για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού

Παρασκευή ι6 Δεκεμβρίου 2022
Σε κάποιο βαθμό ναι Πέρα από την προπαγάνδα

οι καλές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας

είναι πραγματικές και αυτό πρέπει
να αναγνωριστεί/Οχι μόνο επειδή αυτό επιβάλλει

η εντιμότητα και ο πολιτικός πολιτισμός

στον οποίο ομνύουν σχεδόν οι πάντες

Αλλά επίσης επειδή σε μια οικονομία της
αγοράς όπου η συμπεριφορά των επενδυτών
βασίζεται συχνά σε υποκειμενικές διαθέσεις
η αισιοδοξία μπορεί να έχει χειροπιαστά οφέλη

— όπως αντιστρόφως η απαισιοδοξία
πολλές φορές μεταφράζεται σε αυτοεκπλη
ρούμενη προφητεία
Οι αιτίες της αισιοδοξίας είναι συνοπτικά τρεις
η ταχεία ανάκαμψη μετά την πανδημία η θεαματική

μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο
εξωτερικών συναλλαγών και η προσέλκυση διεθνών

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υψηλής

προστιθέμενης αξίας

Επιτάχυνση της ανάπτυξης
Καταρχάς μετά από μια πολύ δύσκολη διετία
όταν λόγω κορωνοϊού η παγκόσμια οικονομία

μπήκε στην κατάψυξη η ελληνική οικονομία
πέτυχε εντυπωσιακή επανεκκίνηση καταγράφοντας

ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης
από την υπόλοιπη Ευρώπη
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα

για το τρίτο τρίμηνο του 2θ22 το ΑΕΠ
ξεπέρασε το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν πριν
την πανδημία το ίδιο τρίμηνο του 2019 κατά
3,3 στην Ελλάδα Δεν είναι πολύ — όμως η
αντίστοιχη άνοδος στο σύνολο της Ευρωζώ
νης δεν ξεπέρασε το 2,2 ενώ στην EE των 27
κρατών μελών έμεινε στο 2,8
Επίσης σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής τον περασμένο Νοέμβριο
μέχρι το τέλος του 2θ22 η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί

σε 6,ο στην Ελλάδα έναντι 3>3 στο
σύνολο της EE Η πρόβλεψη για το 2023 είναι
σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης σε όλον

τον κόσμο — αλλά και πάλι η αύξηση του
ΑΕΠ θα είναι μεγαλύτερη στην Ελλάδα ι,ο
από ό,τι στην EE 0,3 Το ίδιο και για το 2024
2,ο στην Ελλάδα έναντι 1,6 στην EE
Με άλλα λόγια η ελληνική οικονομία ανέ
καμψε ταχύτερα από την υπόλοιπη ευρωπαϊκή

την τελευταία διετία και προβλέπεται να
συνεχίσει να τρέχει γρηγορότερα από τον μέσο

όρο της EE την επόμενη διετία
8 Α V 12-18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Άνοδος των εξαγωγών
Επιπλέον η σύγκριση του πρώτου εννεαμή
νου του 2022 με το αντίστοιχο του 2019 δείχνει

σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών

19 και των επενδύσεων 30 κρίσιμα

μεγέθη και τα δύο για τις μελλοντικές
προοπτικές της χώρας
Η μετατόπιση της ελληνικής οικονομίας προς
ένα πιο εξωστρεφές και πιο βιώσιμο παραγωγικό

μοντέλο γίνεται ακόμη καλύτερα αντιληπτή
εάν συγκρίνουμε το πρώτο εννεάμηνο της φετινής

χρονιάς με το αντίστοιχο του 2θθ8 τότε
δηλ που η ελληνική οικονομία έφτασε το μεγαλύτερο

όριο διόγκωσης στην ιστορία της για
να αρχίσει αμέσως μετά να συρρικνώνεται
Πράγματι σε σύγκριση με την προ κρίσης
χρέους εποχή οι εξαγωγές είναι αυξημένες
κατά 2θ ενώ οι εισαγωγές είναι μειωμένες
κατά 8 Η βελτίωση είναι ακόμη μεγαλύτερη
στο εμπορικό ισοζύγιο οι εξαγωγές αγαθών τα
τελευταία 14 χρόνια έχουν ανέβει κατά 45
ενώ οι εισαγωγές αγαθών έχουν υποχωρήσει
κατά 14 Αυτή η εξισορρόπηση του εμπορικού

ισοζυγίου συνέβαλε στο να εξαλειφθεί
πάνω από το μισό εξωτερικό έλλειμμα της χώρας

αγαθά και υπηρεσίες το οποίο πέρασε
από το 12,6 του ΑΕΠ το 2θθ8 στο 6,2 του
ΑΕΠ σήμερα

Διεθνείς επιχειρηματικές
δραστηριότητες
Τέλος η πρόσφατη δημιουργία ερευνητικού
κέντρου στη Θεσσαλονίκη από τη Pfizer η
ίδρυση κέντρου αριστείας στην τεχνητή νοημοσύνη

από την εταιρεία συμβούλων ΕΥ σε
συνεργασία με τον Δημόκριτο καθώς και
οι επενδύσεις σε eloud eomputing υπολο

ΚΑΙ 01 ΤΡΕΙΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΔΩ

ΕΙΝΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΥ ΦΤΠΧΥΝΕ ΠΟΛΥ

ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

γιστικό νέφος από κολοσσούς της
Silieon Valley όπως η Mierosoft και
η Google δείχνουν πόσο θεαματική
είναι η βελτίωση της διεθνούς φήμης
της χώρας ως προορισμού επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων υψηλής
τεχνολογίας
Το ίδιο θεαματική είναι η ανάδειξη
της Ελλάδας ως περιφερειακού κέντρου

της διεθνούς κινηματογραφικής
βιομηχανίας χάρη στις δράσεις

και στα χρηματοδοτικά κίνητρα του
Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών

Μέσων και Επικοινωνίας Ε

KOME από το 2017 και την πολύ
πρόσφατη συνεργασία του με την
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Enterprise
Greeee που έχουν οδηγήσει στην επιλογή

της χώρας μας ως σκηνικού δεκάδων
ξένων και εγχώριων κινηματογραφικών και
τηλεοπτικών παραγωγών
Εύκολα γίνεται κατανοητό ότι εξωστρεφείς
δραστηριότητες σαν αυτές που αναφέρονται
παραπάνω δεν θα προσθέσουν απλώς μερικά

δις ευρώ στο εθνικό εισόδημα και μερικές
χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας
αλλά θα προσφέρουν επίσης πολύτιμες δεξιότητες

διασυνδέσεις εμπειρίες ιδέες και
ανοιχτούς ορίζοντες σε πολλούς νέους που
προηγουμένως υποαξιοποιούνταν και συχνά
φλέρταραν με το ενδεχόμενο μετανάστευσης
στο εξωτερικό

Συμπερασματικά
Και οι τρεις εξελίξεις που σχολιάζονται εδώ επιτάχυνση

της ανάπτυξης άνοδος των εξαγωγών

διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες
είναι ευεργετικές για μια οικονομία που

φτώχυνε πολύ την περασμένη δεκαπενταετία
— και ως τέτοιες πρέπει να χαιρετιστούν από
όλους πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις μέσα

ενημέρωσης και κοινή γνώμη
Το ερώτημα είναι αρκούν αυτά Τι άλλο πρέπει

να γίνει για να ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός

της ελληνικής οικονομίας προς ένα
πιο εξωστρεφές και πιο βιώσιμο παραγωγικό
μοντέλο Συνοπτικά οι απαντήσεις μας σε αυτά

τα δύο ερωτήματα είναι όχι και πολλά
Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε τα
επόμενα άρθρα της μίνι σειράς □

Ο Μάνος Ματσαγγάνης είναι καθηγητήςόημόαιαςοικονομικής
στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου και επικεφαλής του Παρατηρητηρίου

Ελληνικής ΕυρωηαϊκήςΟικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ ΗΣο

ψία Τσαρουχά είναι οικονομολόγος ητυχίο ΟΠΑ μεταητυχιακό
LSE και υηοψήφιαόιδάκτωρ ΕΜΠ
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