Image not found or type unknown

https://www.metaforespress.gr

ΣΕΒ: Το 2018 ξεκίνησε με την ελληνική οικονομία
να βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης
2018/02/13 15:05 στην κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η συνολική εικόνα είναι ουσιωδώς καλύτερη από ό,τι ήταν ένα χρόνο πριν, καθώς
στους περισσότερους δείκτες καταγράφεται βελτίωση, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο
δελτίο οικονομικών εξελίξεων.
Οι μεγάλες προκλήσεις, όμως, που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία είναι πολλές
και αφορούν κυρίως διαρθρωτικά ζητήματα, όπως η μείωση του μη μισθολογικού
κόστους εργασίας, ο αρνητικός δείκτης επενδύσεων και η ανάγκη για παροχή
δημοσιονομικά ουδέτερων κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις, η ανάπτυξη μιας
ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, η
διασύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση, η επιτάχυνση στην απονομή της
δικαιοσύνης, η προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της ηλεκτρονικής
τιμολόγησης για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, η αντιμετώπιση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων και, τέλος, η αποφυγή οποιασδήποτε οπισθοδρόμησης στις
μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας.
O ΣΕΒ προσθέτει ότι οι προκλήσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπισθούν χωρίς
καθυστερήσεις, καθώς η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, με βάση
την πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία, δείχνει να αντιστρέφεται από
το 4ο τρίμηνο του 2016 και μετά.
Ταυτόχρονα, τονίζει, χρειάζεται να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη σχέση μεταξύ χρέους,
πλεονασμάτων και ανάπτυξης, ώστε η έξοδος στις αγορές να μην αποδειχθεί για

ακόμα μία φορά προσωρινή.
Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι το 2018 ξεκίνησε με την ελληνική οικονομία να
βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης, υποστηριζόμενη από τη βελτίωση του παγκόσμιου
οικονομικού περιβάλλοντος ενώ εκτιμά ότι «η ψήφιση των μέτρων για την
ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής, θα βελτιώσει
περαιτέρω το οικονομικό κλίμα, το οποίο τον Ιανουάριο του 2018 διαμορφώθηκε στο
υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2014, αντανακλώντας και την αυξανόμενη
εμπιστοσύνη των αγορών, καθώς ο δείκτης του Χρηματιστηρίου κινείται ανοδικά και
τα επιτόκια του 10ετούς ομολόγου υποχωρούν».
Από τους επιμέρους δείκτες ο ΣΕΒ επισημαίνει τη βελτίωση του οικονομικού
κλίματος, της βιομηχανικής παραγωγής, των εξαγωγών, του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών, της ανεργίας, της οικοδομικής δραστηριότητας και του δανειακού
χαρτοφυλακίου των τραπεζών.
Από την άλλη πλευρά ωστόσο πηγές ανησυχίας αποτελούν η καταναλωτική
εμπιστοσύνη, η πτώση των λιανικών πωλήσεων, η αύξηση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το Δημόσιο και η υποχώρηση του διαθέσιμου εισοδήματος και της
αποταμίευσης των νοικοκυριών.

