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Ητρέχουσα πολιτική αστάθεια καθώς και το ενδεχόμενο μίας κυβέρνησης μειοψηφίας θέτουν
τεράστιους κινδύνους στην οικονομία, με μία ψήφο ανοχής να είναι πιθανό να οδηγήσει σε
"πάγωμα" των μεταρρυθμίσεων και των κρίσιμων για την "ενισχυμένη εποπτεία"
ιδιωτικοποιήσεων, ενώ θα στείλει αρνητικά μηνύματα στους επενδυτές, σε μία στιγμή που η
κυβέρνηση προσπαθεί να τους πείσει για τις προοπτικές της χώρας, όπως προειδοποιεί σε νέα
της έκθεση η Axia Research. Όπως επισημαίνει, καθώς το Κοινοβούλιο της ΠΓΔΜ κινείται
γρήγορα ώστε να ψηφίσει για τις απαραίτητες συνταγματικές αλλαγές που σχετίζονται με το όνομα
της Μακεδονίας, αυτό επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, οι οποίες αναμένεται
να επηρεάσουν την ικανότητα του Αλέξη Τσίπρα να κυβερνήσει και πιθανότατα το
χρονοδιάγραμμα των γενικών εκλογών.
Οιεξελίξεις που σχετίζονται με το ζήτημα της ΠΓΔΜ δεν αποτελούν έκπληξη, αλλά η πιθανότητα
ενός "ατυχήματος" είναι υπαρκτή, εάν ο Πάνος Καμμένος, αποφασίσει να πάρει μια πιο
επιθετική στάση. Ο Αλέξης Τσίπρας, κρατά τα χαρτιά του κλειστά του σχετικά με την πιθανότητα
πρόωρων εκλογών. Ταυτόχρονα, τονίζει ότι "έχουμε 151 ψήφους για να περάσουμε τη Συμφωνία
των Πρεσπών, αλλά και οποιαδήποτε άλλη σημαντική ψηφοφορία", υποδηλώνοντας ότι είναι
έτοιμος να κυβερνήσει χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία για κάποιο χρονικό διάστημα. Ωστόσο,
η προοπτική της διακυβέρνησης της χώρας με μία κυβέρνηση μειοψηφίας για μεγάλο
χρονικό διάστημα (περισσότερο από 1-2 μήνες) μπορεί να αποτελέσει τεράστια πρόκληση
και να δημιουργήσει εμπόδια στις προσπάθειες της χώρας να προχωρήσει, προειδοποιεί η
Axia. Κατά την άποψή της, η απόφαση να επιδιωχθεί απόλυτη πλειοψηφία σχετίζεται α) με το
γεγονός ότι το ονοματολογικό είναι ένα θέμα μεγάλου εθνικού ενδιαφέροντος και β) με την ανάγκη
της κυβέρνησης να δείξει δύναμη, ανταποκρινόμενη έτσι στην αυξανόμενη πίεση που ασκεί η
αντιπολίτευση.
Ανκαι ο Πάνος Καμμένος έχει δείξει ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση εάν η συμφωνία
φτάσει στην ελληνική Βουλή, έχει επίσης καταστήσει σαφές ότι το κόμμα του δεν σκοπεύει να
υποστηρίξει οποιαδήποτε ψήφο εμπιστοσύνης ενάντια στην κυβέρνηση που θα μπορούσε να
οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές. Ενώ η θέση του Καμμένου ήταν ξεκάθαρη από την αρχή, δεν είναι

σαφές εάν όλοι οι βουλευτές των ΑΝΕΛ θα ακολουθήσουν τον ηγέτη του κόμματός τους και δεν θα
ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας. Η ενδεχομένως διαφορετική προσέγγιση ορισμένων βουλευτών
σε σχέση με αυτό που υπαγορεύει ο ηγέτης του κόμματος θα μπορούσε να οδηγήσει στη διάλυση
της κοινοβουλευτικής ενότητας των ΑΝΕΛ και έτσι θα μπορούσε να αναγκάσει τον κ. Καμμένο να
επανεξετάσει τη στρατηγική του κόμματός του. Αυτή η προοπτική εγείρει εικασίες ότι μπορεί να
υπάρξουν τριβές μεταξύ του Πάνου Καμμένου και της κυβέρνησης με απρόβλεπτα αποτελέσματα,
σημειώνει η Axia.
Ψήφος εμπιστοσύνης και η πιθανότητα της "ψήφου ανοχής"
Σύμφωναμε δημοσιεύματα, η Νέα Δημοκρατία σκέφτεται να προχωρήσει σε ψήφο εμπιστοσύνης,
που να συνδέεται με το όνομα της Μακεδονίας και την πιθανή έξοδο των ANΕΛ από την
κυβέρνηση. Το εάν η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και πότε θα μπορούσε να
συμβεί αυτό, παραμένει προς συζήτηση. Υπάρχουν επίσης σενάρια ότι το ίδιο το κόμμα του
ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για μπει μπροστά από τις πολιτικές
εξελίξεις, αλλά αυτό το σενάριο δεν φαίνεται να κερδίζει έδαφος αυτή τη στιγμή.
Εάνπροχωρήσει η ψήφος εμπιστοσύνης, θα αναγκάσει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, όπως
σημειώνεται. Ωστόσο, για να περάσει η ψήφος εμπιστοσύνης, θα χρειαστεί να εξασφαλιστούν 151
ψήφοι, αλλά καθώς οι ΑΝΕΛ έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θα την υποστηρίξουν, η ψήφος
εμπιστοσύνης δεν θα καρποφορήσει.
Οι κίνδυνοι για την οικονομία από μία "κυβέρνηση ανοχής"
Χωρίςτην υποστήριξη των ΑΝΕΛ και υποθέτοντας ότι κανένα άλλο κόμμα / βουλευτής δεν θα
υποστηρίξει την κυβέρνηση (δεδομένου ότι πολιτικά δεν θα κέρδιζαν, καθώς το 2019 είναι έτος
εκλογών), η κυβέρνηση θα στερείται της πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο. Αυτό που πρότεινε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να επιδιώξει να παραμείνει στην
εξουσία με "ψήφο ανοχής". Η έννοια της "κυβέρνησης ανοχής" αναγνωρίζεται από το ελληνικό
σύνταγμα σε περίπτωση που δεν περάσει η ψήφος εμπιστοσύνης, και η κυβέρνηση υποστηρίζεται
από τουλάχιστον 120 βουλευτές, τους οποίους ήδη "ελέγχει" ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όπωςτονίζει η Axia, μία κυβέρνηση ανοχής θα σήμαινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξακολουθούσε να
κυβερνά, αλλά δεν θα ήταν σε θέση να περάσει μόνος του οποιαδήποτε νομοθεσία, εκτός
εάν εξασφαλίσει τη σχετική ή την απόλυτη πλειοψηφία (151 ψήφους) για κάθε νομοθεσία
ξεχωριστά.
Ανκαι οι ψηφοφορίες σχετίζονται με κοινωνικά υποστηρικτικές μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να
είναι σχετικά εύκολες, αυτό δεν θα ισχύει για άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (δηλαδή για
μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να χρειαστούν για συγκεκριμένες ιδιωτικοποιήσεις).
Και όλα αυτά τη στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και πρέπει
να ολοκληρώσει ορισμένες μεταρρυθμίσεις προκειμένου α) να λάβει πληρωμές που σχετίζονται με
τα ANFAs & SMPs (αναμένεται να εκταμιευθούν 1,2 δισ. ευρώ το 2019) και β) να πείσει τους
επενδυτές ότι η οικονομία βρίσκεται στον σωστό δρόμο, καθώς η Ελλάδα επιδιώκει να βγει στις

αγορές.
Πρόωρες εκλογές
Οιπρόωρες εκλογές μπορούν να γίνουν μόνο εάν το ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας (εκτός εάν η χάσει
την ψήφο εμπιστοσύνης). Ωστόσο σύμφωνα με την Axia, είναι πλέον που πιθανό ο κ. Τσίπρας να
επιλέξει την οδό της κυβέρνησης ανοχής για 7-8 μήνες, κάτι που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις
στην οικονομία και τον προϋπολογισμό. Υπάρχει ωστόσο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών τον
Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, εάν αποχωρήσουν οι ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση και η κυβέρνηση
αποφασίσει ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει με ψήφο ανοχής. Αυτή η πιθανότητα ωστόσο είναι μικρή
καθώς η κυβέρνηση α) θα ήθελε να αποστασιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από το
πολιτικά προκλητικό ζήτημα της Μακεδονίας (η Axia θεωρεί ότι θα ψηφιστεί η συμφωνία των
Πρεσπών, δεδομένου ότι ο Τσίπρας έχει υποσχεθεί να περάσει τη συμφωνία) και β) θα επιδιώξει
να έχει περισσότερο χρόνο για τη στρατηγική της πριν από τις εκλογές.
Το σενάριο των πρόωρων εκλογών τον Μάιο (στις 26 Μαΐου, παράλληλα με τις
ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές) είναι το πιο πιθανό, κατά την άποψη της Axia.
Και αυτό επειδή αφενός θα υπάρχει αρκετός χρόνος για να αφήσει η κυβέρνηση πίσω της το
ονοματολογικό και αφετέρου θα έχει περισσότερο χρόνο να επωφεληθεί από τα υποστηρικτικά
μέτρα που έχει ήδη ψηφίσει και εκείνα που έχει ήδη ανακοινώσει (δηλαδή, την αύξηση των
κατώτατων μισθών, τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα κ.λπ.).
Πάντως, οι ευρωεκλογές και οι αυτοδιοικητικές εκλογές αναμένονται να είναι πολύ δύσκολες για
τον ΣΥΡΙΖΑ, λόγω των αναμενόμενων ψήφων διαμαρτυρίας και του δυνητικά υψηλού ποσοστού
αποχής των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, κι έτσι θα είναι πολύ δύσκολο ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιστρέψει
αυτό το αρνητικό κλίμα έως τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο. Έτσι, ανακοινώνοντας γενικές εκλογές τον
Μάιο, παράλληλα με τις άλλες δύο εκλογές, η κυβέρνηση θα μπορούσε να αποφύγει να
αντιμετωπίσει δυνητικά δυσμενή αποτελέσματα.
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