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Σε αναθεώρηση των προβλέψεων για την ανάπτυξη στην Ελλάδα προς το καλύτερο το
2018 αλλά με σαφή επιβράδυνση το 2019 προχώρησε σήμερα η Κομισιόν. Προς το
χειρότερο οι προβλέψεις για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Σύμφωναμε τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος
στην Ελλάδα κατά 2,0% έναντι αύξησης 1,9% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη την άνοιξη. Το
2019 η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι 2,0 έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για άνοδο του ΑΕΠ 2,3%,
ενώ 2,0% θα είναι επίσης η αύξηση και το 2020.
Ηπρόβλεψη για τις δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδα είναι καλύτερες των προηγούμενων σε
σχέση με το πλεόνασμα, αλλά αρνητικότερες για το δημόσιο χρέος, το οποίο θα ανέλθει στο
182,0% του ΑΕΠ φέτος για να μειωθεί σταδιακά στο 167,4% το 2020. Η ανεργία θα μειωθεί στο
19,6% του ενεργού πληθυσμού φέτος, ενώ θα συνεχίζει να υποχωρεί τα δύο επόμενα χρόνια για
να υποχωρήσει στο τέλος του 2020 στο 16,9%.
Ιδιαίτερααρνητική θα είναι το 2018 η εξέλιξη στον τομέα των επενδύσεων οι οποίες αναμένεται να
υποχωρήσουν σε σχέση με το 2017 κατά 2,1%, ενώ στην προηγούμενη πρόβλεψη την άνοιξη η
Κομισιόν εκτιμούσε ότι οι επενδύσεις θα αυξάνονταν φέτος κατά 10,3%. Πάντως, για το 2019

προβλέπεται σημαντική ανάκαμψη με αύξηση των επενδύσεων 14,6% και το 2020 αύξηση 9,6%.
Πέφτει ο πήχης των προσδοκιών για την οικονομία της Ευρωζώνης
Ερωτηθείςσχετικά με την Ελλάδα, ο κ. Μοσκοβισί ανέφερε ότι η χώρα με την έξοδο από το
πρόγραμμα έχει γυρίσει σελίδα και πως οι συζητήσεις με την κυβέρνηση για το θέμα των
συντάξεων βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ διευκρίνισε ότι οι σημερινές προβλέψεις δεν λαμβάνουν
υπόψη αυτές τις συζητήσεις ούτε τις όποιες θετικές επιπτώσεις των αντίμετρων στην ανάπτυξη.
Αναφορικάμε την οικονομία της Ευρωζώνης η Κομισιόν κατεβάζει τον πήχη, δεδομένου ότι για
φέτος προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά 2,1%, ενώ το 2019 από 2,3% που
προέβλεπε την άνοιξη και κατά 1,9% από 2,0% το 2020. Περαιτέρω επιβράδυνση της ανάπτυξης
στο 1,7% προβλέπεται και για το 2020.
Πάντως, η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι οι προβλέψεις για την ευρωπαϊκή οικονομία χαρακτηρίζονται
από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και υπάρχουν πολλοί αλληλένδετοι κίνδυνοι δυσμενέστερων
εξελίξεων. Οι κίνδυνοι στους οποίους αναφέρθηκε ο επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί είναι η
υπερθέρμανση της αμερικανικής οικονομίας, οι τριβές των ΗΠΑ με τους διεθνείς εταίρους στο
διεθνές εμπόριο, η αβεβαιότητα της κατάληξης των διαπραγματεύσεων για το Βrexit και η
αμφιβολίες για τη δημοσιονομική κατάσταση σε κάποιες χώρες μέλη, που θα μπορούσε να πλήξει
τον τραπεζικό τομέα, υπαινιγμός που αφορά την Ιταλία χωρίς να την κατονομάζει.
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