ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΥΛΑΙΑ ΤΟΥ 2017 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΓΙΑΤΙ
“ΔΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ...ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ” ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ”;
Το αφήγημα της ανάπτυξης ήχησε μετά την Ελλάδα και στις ΗΠΑ δια στόματος του
Έλληνα πρωθυπουργού που τόνισε : «Η Ελλάδα χρειάζεται τις αμερικανικές
επενδύσεις για να μπει σε...μόνιμη ανάπτυξη». Εκτός από την ανάπτυξη λοιπόν στο
ρινγκ της αντιπαράθεσης των κομμάτων θα πέσει λοιπόν σύντομα η λέξη «μόνιμη
ανάπτυξη».

Πού θα “κάτσει η...μπίλια” φέτος;
Για φέτος με βάση το ποσοστό του πληθωρισμού μεσοσταθμικά λίγο πάνω από το
1% (πληθωρισμός ο οποίος έκανε φέτος δυναμικό comeback μετά από 45 μήνες
πτώσης των τιμών), προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης περίπου 2,1%. Η αύξηση στις
τιμές του παραγωγού αν διαμορφωθεί στο 1% μεσοσταθμικά (από το 100,02 που
ήταν στο 101) αντιστοιχεί σε μια αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 3,73 δις
(1/0,2674=3,73, η κλίση της παρακάτω καμπύλης) που σαν ποσοστό σε σχέση με το
περσινό ΑΕΠ (175,88 δις.) αντιστοιχεί σε ρυθμό αύξησης 2,1%. (3,73/175,88) Τη
θετική σχέση μεταξύ τιμών παραγωγού (P) και παραγόμενου προϊόντος ή
ονομαστικού ΑΕΠ (AS) περιγράφει η καμπύλη συνολικής προσφοράς της ελληνικής
οικονομίας. Τι λέει αυτή η καμπύλη; Ανεβαίνουν οι τιμές; Οι επιχειρήσεις θα θέλουν
να προσφέρουν περισσότερο προϊόν...Γι αυτό κι ένας λογικός πληθωρισμός κάνει
καλό στην οικονομία (τουλάχιστον 2% αλλά όχι διψήφιος, σε ετήσια βάση).
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Η Καμπύλη Συνολικής
Προσφοράς στην ελληνική
οικονομία (1996-2016)
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Σε πραγματικούς όρους τώρα, εάν αποπληθωρίσουμε αυτό το ρυθμό, δηλαδή
αφαιρέσουμε την επίδραση της αύξησης των τιμών, η πραγματική ανάπτυξη
ανέρχεται κοντά στο 1%. Κάτι που σαφώς μοιάζει «σταγόνα στον ωκεανό» μπροστά
στην διψήφια άγρια αφαίρεση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων την προηγούμενη «μαύρη επταετία» της ύφεσης.

Ο δείκτης εξαθλίωσης του Okun και τι λέει η αγορά
Μιλούσα περιμένοντας να πάρω καφέ με έναν γνωστό μου τον Γρηγόρη, ο οποιός
είναι ιδιοκτήτης καταστήματος γρήγορης εστίασης στη γειτονιά μου και μουλεγε ότι
«Τουλάχιστον έχουν σταματήσει να πέφτουν οι τιμές». Και δεν είναι ο μόνος,
πολλοί επαγγελματίες της γειτονιάς το καταμαρτυρούν.
Πράγματι, όπως τονίσαμε, ένας χαμηλός πληθωρισμός βοηθά στην καταπολέμηση
της ανεργίας, αντί του αποπληθωρισμού.
Όμως όλοι συντείνουν ότι ο κόσμος «ζορίζεται». Ας δούμε τί ισχύει και στο πεδίο
των οικονομικών δεικτών.
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Ο δείκτης ενός μεγάλου οικονομολόγου του Arthur Okun παρουσιάζεται στο
παρακάτω διάγραμμα :

Το 2013 ο δείκτης εξαθλίωσης σκαρφάλωσε στο υψηλότερο σημείο του στην εντός
ευρώ εποχή κι έκτοτε άρχισε να υποχωρεί. Όμως παρά την υποχώρηση της ανεργίας
απέχουμε πολύ από τα προ κρίσεως επίπεδα.
Ο ασφυκτικός δημοσιονομικός χώρος λόγω της δέσμευσης της ελληνικής
κυβέρνησης σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για τα επόμενα 5 έτη δείχνει ότι ο
δρόμος μόνο στρωμένος με...ροδοπέταλα δεν είναι.
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