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Εκτιμήσεις για ύφεση ακόμα και κάτω του 1% το 2015 

Προϋποθέσεις για ουσιαστική ελάφρυνση των μέτρων που θα κληθεί να πάρει η χώρα 

στο προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους θεσμούς, δημιουργούν, 

σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα στοιχεία που δείχνουν ότι τελικά θα υπάρξει ηπιότερη 

ύφεση από την αρχικώς προβλεπόμενη. 

Η κυβέρνηση εργάζεται ήδη με ευνοϊκότερες παραδοχές ως προς την εξέλιξη της ύφεσης 

στην ελληνική οικονομία το 2015, σημειώνεται. Όπως ειδικότερα επισημαίνουν 

κυβερνητικές πηγές, οι πρώτες εκτιμήσεις για την ύφεση του 2015 προσδιόριζαν το 

μέγεθος στο - 4%. Ακολούθως η πρόβλεψη αυτή διορθώθηκε. Η εκτίμηση που έχει 

ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό προβλέπει ύφεση - 2,3%. 

Νεότερες εκτιμήσεις όμως, προβλέπουν ύφεση - 0,9%.Τα κυβερνητικά επιτελεία εργάζονται 

πάνω σε αυτή την πρόβλεψη, παρ’ ότι ο Economist δημοσίευσε μια ακόμα πιο αισιόδοξη 

εκτίμηση, που περιορίζει την ύφεση του 2015 στο - 0.5%. 

Κοντά στις νεότερες εκτιμήσεις και το περιβάλλον που διαμορφώνεται από την ηπιότερη 

ύφεση, έρχονται να προστεθούν περίπου 4 δισ. ευρώ από την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ και 

περίπου 3 δισ. ευρώ που θα εξασφαλίσει η χώρα μετά την πρώτη αξιολόγηση, ποσά που 

θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία. Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι έτσι 

ενισχύονται σημαντικά οι προϋποθέσεις μιας ταχύτερης ανάσχεσης της οικονομικής 

κρίσης. 

Εξάλλου οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύουν τις προβλέψεις και για γρηγορότερη επιστροφή 

της ελληνικής οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης. Σύμφωνα με έγκυρες εκτιμήσεις, οι 

θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης θα πρέπει να αναμένονται το δεύτερο ή το τρίτο τρίμηνο του 

2016. Στο κλίμα αυτό κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν ότι «ηπιότερη ύφεση δημιουργεί 

προϋποθέσεις για ουσιαστική ελάφρυνση των μέτρων που θα κληθεί να πάρει η χώρα 

στο προσεχές διάστημα, στα πλαίσια της συμφωνίας με τους θεσμούς». 

 

 

Flash News 

Με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου των προαπαιτουμένων η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 

πέρασε και επισήμως τον μνημονιακό Ρουβίκωνα και ατενίζει το μέλλον με... αβεβαιότητα. 

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό με 154 «Ναι», ενώ 140 το καταψήφισαν και έξι βουλευτές  
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απουσίαζαν. Η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για την εφαρμογή σκληρών περικοπών, 

αλλαγών και  - δευτερευόντως – μεταρρυθμίσεων φέρνει τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα 

σε θέση που θυμίζει πολύ εκείνη των προκατόχων του και τον απειλεί με την πολιτική 

φθορά την οποία υπέστησαν οι Γ. Παπανδρέου και Αντ. Σαμαράς. Κάποιες κρίσιμες 

λεπτομέρειες, πάντως, παραμένουν προς διαμόρφωση. Μεταξύ αυτών, το ποιες 

κοινωνικές και εισοδηματικές ομάδες θα πληγούν περισσότερο, πως θα εκδηλώσουν την 

δυσαρέσκεια και την αντίδρασή τους και τι κοινωνικό και πολιτικό σκηνικό θα 

διαμορφώσει η νέα αυτή συνθήκη. 

Την παραίτηση της κυρίας Σαββαϊδου ζήτησε ο Ευκλ. Τσακαλώτος κατόπιν εντολής του 

Πρωθυπουργού, με το αιτιολογικό «να αντιμετωπίσει η κυρία Σαββαϊδου τις ανοικτές 

υποθέσεις που έχει με τη Δικαιοσύνη». Οι οικονομολόγοι εισαγγελείς την κάλεσαν να 

δώσει εξηγήσεις με την ιδιότητα της «υπόπτου τέλεσης του κακουργήματος της απιστίας». 

Η χημεία της κυρίας Σαββαϊδου με τη νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δεν ήταν καλή, όπως 

λένε άνθρωποι που γνωρίζουν πράγματα στο υπουργείο Οικονομικών. Παράγοντες του 

υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι θα έπρεπε η ίδια να έχει τρέξει τον έλεγχο με 

στόχο την είσπραξη του προστίμου και όχι να δεχθεί τον επανέλεγχο. Συνομιλητές της  

κυρίας Σαββαϊδου παρατήρησαν ότι η κυβερνητική προσπάθεια να εξαναγκαστεί σε 

παραίτηση ενώ συζητούνταν το πολυνομοσχέδιο θα μπορούσε να εκληφθεί και ως 

αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης και παραλλήλως προειδοποιούσαν ότι η 

γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων θα απαντήσει με συγκεκριμένα στοιχεία και 

ντοκουμέντα. Όπως κι αν έχει, η έκβαση της σύγκρουσης μεταξύ της κυβέρνησης και της 

κυρίας Σαββαϊδου θα καθοριστεί από τη στάση των δανειστών, οι οποίοι πρώτα απ’ όλα 

θα αξιολογήσουν την πορεία των κρατικών εσόδων και την αποτελεσματικότητα του 

φορολογικού μηχανισμού. 

Καθ' οδόν βρίσκονται μέτρα και επικεφαλής των θεσμών, με την εβδομάδα αυτή να κρίνει 

την εκταμίευση της απόδοσης των 2 δισ. ευρώ και να θέτει τις βάσεις για τον πρώτο 

έλεγχο των δανειστών επί του νέου προγράμματος. Και αυτά, στη σκιά της «υπόθεσης 

Σαββαϊδου», με τους θεσμούς να παρακολουθούν με καχυποψία τις εξελίξεις, καθώς 

έχουν πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού τους την «περίπτωση Θεοχάρη». Την Τρίτη, οι 

επικεφαλής των τεσσάρων θεσμών (Κομισιόν, ΕΚΤ, ESM και ΔΝΤ) που εποπτεύουν την 

εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος, θα βρεθούν στην Αθήνα. Στόχος είναι να 

αρχίσουν τη διαπραγμάτευση με την ελληνική κυβέρνηση ενόψει της διενέργειας του 

επίσημου ελέγχου στις αρχές Νοεμβρίου. 

Την αναθέρμανση της Ελληνογαλλικής Συμμαχίας προσδοκά η κυβέρνηση με την 

επίσημη επίσκεψη του Φρανσουά Ολάντ στην Αθήνα στις 22 και 23 Οκτωβρίου σε μια 

ιδιαίτερη συγκυρία. Ο Αλέξης Τσίπρας επενδύει πολλά στη στήριξη του γάλλου προέδρου 

για τα πολλά ανοιχτά μέτωπα που έχουν δημιουργήσει η οικονομική και προσφυγική 

κρίση. Και η γαλλική πλευρά, όμως, προσδίδει μεγάλη σημασία στη σχέση της με την 

ελληνική κυβέρνηση και στον διαμεσολαβητικό ρόλο που έχει αναλάβει ανάμεσα στην  
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Αθήνα και στους εταίρους της, προσβλέποντας στην αποκατάσταση της ισορροπίας 

στον γαλλογερμανικό άξονα, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί την κινητήριο δύναμη της 

Ευρώπης. Ο κ. Ολάντ θα μιλήσει την Παρασκευή στη Βουλή και όσα θα πει αναμένονται 

με μεγάλο ενδιαφέρον, ιδίως για την αναδιάρθρωση του χρέους και την αντιμετώπιση της 

προσφυγικής κρίσης. Σημαντικό κομμάτι των συζητήσεων αναμένεται να αποτελέσουν η 

οικονομική συνεργασία και οι επενδύσεις, καθώς ο κ. Ολάντ θα συνοδεύεται από μεγάλη 

ομάδα επιχειρηματιών. Η αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ρώσων από τη διεκδίκηση της 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ, του ΟΛΘ και της Rosco δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις συζητήσεις με 

τους Γάλλους. 

Η λεγόμενη «επιτροπή σοφών» του υπουργείου Εργασίας δημοσιοποίησε την 

προηγούμενη εβδομάδα το πόρισμα της για τη βιωσιμότητα του συστήματος, 

περιλαμβάνοντας σε αυτό και την πρόταση για την υιοθέτηση περιουσιακών και 

εισοδηματικών κριτηρίων για την καταβολή και το ύψος των συντάξεων. Η μεγαλύτερη 

ανησυχία που διατυπώνεται από παράγοντες της αγοράς και γνώστες του ασφαλιστικού 

προβλήματος είναι πως η λύση που προδιαγράφεται για μία ακόμη φορά δεν θα έχει 

μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί πρωτίστως στην εξοικονόμηση των 1,8 

δισ. ευρώ που περιλαμβάνεται στο νέο Μνημόνιο. 

Ο κ. Παππάς είναι ο αρμόδιος υπουργός για όποιον ενδιαφέρεται να επενδύσει στην 

Ελλάδα. Είναι ο υπεύθυνος για την επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης και 

ιδιαιτέρως για τη στρατηγική του πρωθυπουργικού γραφείου, όπως ανακοινώθηκε 

επισήμως κατά τον σχηματισμό της κυβέρνησης! Ταυτόχρονα, είναι αναμφισβήτητα ο 

πιο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και η πολιτική σκιά του, καθώς ο 

Πρωθυπουργός δεν εμφανίζεται πλέον πουθενά αν δεν έχει δίπλα του τον κ. Παππά. 

Κλειστά κρατάει ακόμη τα χαρτιά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για την 

ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Με τον τρόπο αυτόν οι Ευρωπαίοι 

διατηρούν την πίεση προς το εγχώριο πολιτικό σύστημα να προχωρήσει στην ταχεία 

υλοποίηση των συμφωνηθέντων, ώστε να απαλειφθεί η πολιτική αβεβαιότητα που θα 

μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά στη συμμετοχή των ιδιωτών. Όπως αναφέρουν 

κορυφαίες τραπεζικές πηγές που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα τεκταινόμενα στο 

Ευρωσύστημα, «επιδίωξη της ΕΚΤ είναι όλες οι τράπεζες να καλύψουν με ιδιωτικά 

κεφάλαια τις ανάγκες που θα προκύψουν από την αξιολόγηση των δανειακών τους 

χαρτοφυλακίων (AQR) και τις επιπτώσεις που θα έχει σε αυτό η εφαρμογή του βασικού 

σεναρίου των stress tests για την πορεία της ελληνικής οικονομίας». Οι πρόσθετες 

κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν από το δυσμενές σενάριο θα καλυφθούν από 

το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με δάνειο που θα λάβει το Ελληνικό 

Δημόσιο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM). 

Σε μια πολιτική μάχη για γερά νεύρα και αντοχές εξελίσσεται η εσωκομματική διαδικασία 

εκλογής του νέου αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας και ουδείς μπορεί να προβλέψει εάν  
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και πως θα φθάσει η αξιωματική αντιπολίτευση ως τις κάλπες. Για την ώρα κυριαρχούν οι 

εντάσεις, τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, ο πόλεμος στο παρασκήνιο με αιχμές, 

καρφιά και υπονοούμενα. Η εκεχειρία που συμφώνησαν οι υποψήφιοι αρχηγοί της 

συντηρητικής παράταξης στηρίζεται σε πήλινα πόδια με όσα διαδραματίζονται πίσω από 

τις «γαλάζιες» κουρτίνες της εξουσίας, καθώς επικρατεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Η ΝΔ, 

παρά τους... τυπικούς όρκους ομόνοιας και ενότητας, είναι χωρισμένη σε πολλά 

κομμάτια, με τους ψηφοφόρους της, την κομματική και κοινωνική βάση, να 

παρακολουθούν αποσβολωμένοι, όπως λένε έμπειρα στελέχη, την παρακμή τους. 

 


