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ΣΕΒ: Η αβεβαιότητα μπορεί να εκτροχιάσει την
ανάκαμψη
2017/03/13 19:30 στην κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αβεβαιότητα εξασθενεί την καταναλωτική εμπιστοσύνη και μπορεί να εκτροχιάσει
την ανάκαμψη, εάν δεν ελεγχθεί, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο οικονομικών
εξελίξεων, όπου καταγράφει τις θετικές και τις αρνητικές εξελίξεις της οικονομίας.
Ειδικότερα:
-Οι εξαγωγές αγαθών πλην καυσίμων, έπειτα από αύξηση +2,9% σε όγκο το
δ’ τρίμηνο του 2016, συνέχισαν να κινούνται ανοδικά τον Ιανουάριο του 2017 (+6,1%
σε αξία και +3,2% σε όγκο).
-Η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε περαιτέρω τον Ιανουάριο του 2017 (+7,2%),
ενώ στη μεταποίηση χωρίς καύσιμα ο σχετικός δείκτης επέστρεψε σε θετικό έδαφος
(+1,4%) μετά από την υποχώρηση του Δεκεμβρίου του 2016 (-2,6%).
-Στον τουρισμό εξακολουθούν και τον Δεκέμβριο του 2016 να καταγράφονται θετικές
επιδόσεις (+15,6% οι αφίξεις και +4,7% οι εισπράξεις), ενώ κατά το τελευταίο
τρίμηνο του 2016 ο όγκος των τουριστικών υπηρεσιών (αποπληθωρισμένος δείκτης
κύκλου εργασιών) παρουσίασε αύξηση +3% (έναντι +1,1% το γ’ τρίμηνο 2016).
-Τον Δεκέμβριο του 2016, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 235
εκατ. ευρώ.
Στο δελτίο ο ΣΕΒ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «η λειτουργία της αγοράς σε

καθεστώς διαρκούς αβεβαιότητας και η συνειδητοποίηση της κατακόρυφης αύξησης
της φορολογικής επιβάρυνσης, έχουν επηρεάσει αρνητικά την οικονομική
δραστηριότητα».
Μάλιστα, επικαλείται ως παράδειγμα την πτώση του ΑΕΠ κατά 1,1% στο δ’ τρίμηνο
του 2016, λόγω της πτώσης των επενδύσεων παγίων και αποθεμάτων, αλλά και την
εξασθένιση του οικονομικού κλίματος τον Φεβρουάριο του 2017.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, διαπιστώνει ότι «παρά τη σχετική επιβράδυνση της
εγχώριας ζήτησης λόγω αβεβαιότητας, η παραγωγή εξακολουθεί να επεκτείνεται με
σχετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς».
Η πορεία αυτή όμως, συνεχίζει ο ΣΕΒ, μπορεί να ανατραπεί, αν δεν αποκατασταθεί
ταχύτερα η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας.
Σε αυτή τη βάση, η ταχεία άρση των αβεβαιοτήτων προκύπτει ως επιτακτική ανάγκη
για να επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες για ισχυρότερη ανάπτυξη το 2017, έτσι ώστε η
ανάκαμψη να μην μείνει στα χαρτιά, καταλήγει ο Σύνδεσμος.

