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Εθνική Τράπεζα: Στο 1,50% ο ρυθμός ανάπτυξης στο σύνολο της χρονιάς
Την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς κατά 2% ή περισσότερο και
το 2017 θα κλείσει με άνοδο του ΑΕΠ κατά 1,50%, διατυπώνει η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας.
Σύμφωνα με τους αναλυτές της, η διαφαινόμενη έγκαιρη ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης – η ταχύτερη που έχει
επιτευχθεί κατά την εφαρμογή του 3ου προγράμματος – αναμένεται να δράσει υποστηρικτικά στην αναπτυξιακή
προσπάθεια, όπως καταδεικνύει και η εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια, όπου οι περιπτώσεις έγκαιρης ολοκλήρωσης
αξιολογήσεων συνοδεύονταν από βελτίωση της εμπιστοσύνης και συγκράτηση της υφεσιακής δυναμικής. «Η περαιτέρω
βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η σταδιακή ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης αναμένεται, μαζί με την
επιτάχυνση της δημόσιας επενδυτικής δραστηριότητας, να δώσουν σημαντική ώθηση στο ρυθμό ανάπτυξης τα επόμενα
τρίμηνα» αναφέρεται σχετικά. Σύμφωνα με την Εθνική, τα τρέχοντα επίπεδα των εν λόγω δεικτών το δίμηνο ΟκτωβρίουΝοεμβρίου 2017 προοιωνίζουν ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2% ή υψηλότερο, το 4ο τρίμηνο του 2017, που θα φέρει τον
ετήσιο
ρυθμό
ανάπτυξης
πλησίον
του
1,5%,
ετησίως,
για
το
σύνολο
του
2017.
Επιπλέον, τονίζει ότι η ανωτέρω δυναμική στο 4ο τρίμηνο 2017 εκτιμάται ότι προσδίδει αναπτυξιακή ώθηση τουλάχιστον
0,5%, ετησίως, στο μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για το 2018 (positive carry) μετά από μία δεκαετία αρνητικών
επιδράσεων.
Πώς πήγε το γ’ τρίμηνο
Σε σχέση με την πορεία της οικονομίας έως σήμερα, η Εθνική Τράπεζα σημειώνει ότι η αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3%
ετησίως στο 3ο τρίμηνο του 2017 (+0,3% σε εποχικά διορθωμένη τριμηνιαία βάση) για 3ο συνεχές τρίμηνο, επιβεβαιώνει ότι
η οικονομική δραστηριότητα έχει εισέλθει σε φάση ανάκαμψης μετά από μία σχεδόν δεκαετία ύφεσης που διακόπηκε,
προσωρινά μόνο, το 2014. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση από το 2006. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Δ/νσης
Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, οι τάσεις του 3ου τριμήνου μπορούν να εξηγηθούν καλύτερα εξετάζοντας το ΑΕΠ από την
πλευρά της παραγωγής και της διάρθρωσης του εισοδήματος των τομέων που το απαρτίζουν. Πράγματι, τα στοιχεία της
παραγωγής αποτυπώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος αντανακλάται στην
αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας κατά 1,7% ετησίως το 3ο τρίμηνο – η καλύτερη επίδοση της τελευταίας
δεκαετίας – με τη βιομηχανία, το εμπόριο, τις μεταφορές και την παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με τον τουρισμό να
αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις. Αντιστοίχως, η ετήσια αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας προ φόρων, όπως
προσεγγίζεται από το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και το μικτό επιχειρηματικό εισόδημα που παράγει η οικονομία –
κατά 1,3% ετησίως το 9μηνο και κατά 1,4% ετησίως το 3ο τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση τέτοιας κλίμακας στο
9μηνο για πρώτη φορά από το 2008 – πιστοποιεί τη θετική δυναμική που αναπτύσσει το πιο ανταγωνιστικό τμήμα του
επιχειρηματικού τομέα μετά από μια πολυετή διαδικασία επώδυνων αναδιαρθρώσεων. Οι ανωτέρω τάσεις επεξηγούν σε
σημαντικό βαθμό και τη φαινομενικά ιδιόμορφη διάρθρωση της αύξησης του ΑΕΠ από το σκέλος της δαπάνης, όπου οι
επιχειρήσεις αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα, κυρίως, μέσω της συσσώρευσης αποθεμάτων. Είναι αξιοσημείωτο ότι η καθαρή
συσσώρευση αποθεμάτων πρόσθεσε 2,2 ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο του 2017,
αντανακλώντας την τάση των επιχειρήσεων να αναπληρώσουν την απομείωση των αποθεμάτων από την ανάκαμψη της
ζήτησης στο 1ο εξάμηνο του 2017, που τροφοδοτήθηκε και από την αυξανόμενη δυναμική του τουρισμού (ετήσια αύξηση
εισπράξεων 7,4% στο πρώτο 6μηνο του 2017 και 12,6% στο 3ο τρίμηνο του 2017).Οι επιχειρήσεις δεν αρκέστηκαν σε αυτό
αλλά επαύξησαν το επίπεδο των αποθεμάτων τους, βασιζόμενες στην περαιτέρω αύξηση των παραγγελιών και των
προσδοκιών ζήτησης για το 2ο εξάμηνο του 2017, όπως αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, και στις σχετικές έρευνες
εμπιστοσύνης, κυρίως, στο μεταποιητικό τομέα (συστατικά δείκτη υπευθύνων προμηθειών στη μεταποίηση, καθώς και
κλαδικοί δείκτες ΙΟΒΕ, Ευρ. Επιτροπής).
Συνέχεια…
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Στάσιμη η κατανάλωση
Ωστόσο, η εγχώρια ζήτηση απώλεσε δυναμική το 3ο τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας τη σταθεροποίηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης το 3ο τρίμηνο του 2017 (0,0% σε ετήσια βάση), μετά από αύξηση 0,9% ετησίως το
εξάμηνο του 2017 – υπό το βάρος της αυξανόμενης δημοσιονομικής επιβάρυνσης, σε ταμειακή βάση – αλλά και
τη συρρίκνωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 8,5% ετησίως την ίδια περίοδο. Για την τελευταία,
καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε η καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που
παρατηρήθηκε στο 3ο τρίμηνο του 2017 (υστέρηση εκταμιεύσεων της τάξης του 1,1% του τριμηνιαίου ΑΕΠ
συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016), που αντιστοιχεί σε μείωση 10% των συνολικών επενδύσεων
στο συγκεκριμένο τρίμηνο. Ωστόσο, η επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων αναμένεται να παράσχει
σημαντική ώθηση που θα προσεγγίσει το 3% του τριμηνιαίου ΑΕΠ το 4ο τρίμηνο του 2017. Επίσης, οι
επιχειρηματικές επενδύσεις σε εξοπλισμό ήταν σχετικά σταθερές το 3ο τρίμηνο 2017. Εντούτοις, πρέπει να
σημειωθεί πως στο 9μηνο 2017, οι εν λόγω επενδύσεις, που αποτελούν βασικό προσδιοριστικό παράγοντα των
επιχειρηματικών τάσεων, αυξήθηκαν κατά 17,4% ετησίως. Έντονα αρνητική για την επίδοση του 3ου τριμήνου
του 2017 ήταν η επίδραση από την αύξηση των εισαγωγών κατά 9,3% σε ετήσια βάση, η οποία συρρίκνωσε την
ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, αντισταθμίζοντας τη θετική συνεισφορά από την αύξηση
των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, που ανήλθε στις 2,4 ποσοστιαίες μονάδες την ίδια περίοδο. Ωστόσο, η
αύξηση των εισαγωγών οφείλεται, σχεδόν αποκλειστικά, στις εισαγωγές πρώτων υλών και καυσίμων που
αντανακλούν ουσιαστικά την προαναφερόμενη αύξηση των αποθεμάτων και αναμένεται να μεταφραστούν σε
αύξηση της παραγωγής τα επόμενα τρίμηνα.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FT: Αναβαθμισμένες προβλέψεις για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης θα κάνει η ΕΚΤ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται να ανακοινώσει αύριο αναβάθμιση των προβλέψεων της
για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2018 και το 2019, ενώ για το 2020 θα εκτιμά μία ελαφριά επιβράδυνση
του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.
Καθώς δεν επίκεινται σημαντικές αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική στην αυριανή συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, της τελευταίας για το έτος, «οι αξιωματούχοι της θα έχουν μία ευκαιρία να
γιορτάσουν την ανάπτυξη, η οποία ξεπέρασε σχεδόν όλες τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες, και το ποσοστό
ανεργίας που είναι τώρα στο χαμηλότερο επίπεδό του από πριν ξεσπάσει η χρηματοπιστωτική κρίση», αναφέρει
το δημοσίευμα.
Η δύναμη, ωστόσο, της ανάκαμψης της Ευρωζώνης, έχει ανοίξει και πάλι αντιπαραθέσεις στο συμβούλιό της,
σύμφωνα με το δημοσίευμα. Αν και υπήρξε ισχυρή στήριξη στην απόφαση του Οκτωβρίου για παράταση του
QE (του προγράμματος αγορών ομολόγων) έως τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο του 2018, με παράλληλη μείωση
των μηνιαίων αγορών στα 30 από 60 δισ. ευρώ, αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντιτάχθηκαν στη
δήλωση του προέδρου της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, ότι δεν προτίθεται να σταματήσει πλήρως το QE τον
Σεπτέμβριο.
Οι προβλέψεις της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό μπορεί επίσης να αναβαθμισθούν, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν
ότι θα επιτευχθεί τελικά το 2020 ο στόχος για πληθωρισμό λίγο κάτω από το 2%.
Οικονομολόγοι προειδοποιούν, όμως, ότι ο δομικός πληθωρισμός - που δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές στις
τιμές των καυσίμων και των νωπών τροφίμων - είναι ο πιο σημαντικός δείκτης και αυτός παραμένει αδύναμος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Μάρτιο αναμένεται η συμφωνία πώλησης για το 66% του ΔΕΣΦΑ
Περί τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου τοποθετούν το κλείσιμο της συμφωνίας για την πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ οι εμπλεκόμενοι στην
ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Θα ακολουθήσουν η διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές (ΡΑΕ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ανταγωνισμού), που μπορεί να διαρκέσει από έναν έως και έξι μήνες, και αμέσως μετά η διαδικασία απόσχισης του ΔΕΣΦΑ από τη ΔΕΠΑ. Με αυτά τα
δεδομένα και με βάση το καλό σενάριο, η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ θα πρέπει να αναμένεται μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2018.
Μέχρι τότε, αρμόδιοι παράγοντες εκτιμούν ότι θα έχει εισπραχθεί και το τίμημα για το Δημόσιο, που διαθέτει προς πώληση ποσοστό 31%, και τα ΕΛΠΕ,
τα οποία διαθέτουν το σύνολο του 35% που κατέχουν στην εταιρεία.
Το τίμημα θα καθορίσει και την πορεία της ιδιωτικοποίησης, αφού τόσο το Δημόσιο, διά του εποπτεύοντος υπουργού Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, όσο
και τα ΕΛΠΕ, διά του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου Ανδρέα Σιάμισιη, έχουν θέσει ως «κατώφλι» τα 400 εκατ. ευρώ της Socar στον
προηγούμενο διαγωνισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι μέτοχοι δεν θα αποδεχθούν εύκολα χαμηλότερο τίμημα. Οι συνθήκες, εξάλλου, για τον ΔΕΣΦΑ είναι
κατά πολύ ευνοϊκότερες σε σχέση με την περίοδο του 2013, που χαρακτηρίστηκε από κατακόρυφη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου. Εχουν
μεσολαβήσει δύο χρόνια υψηλής κερδοφορίας για τον ΔΕΣΦΑ, αλλά και σημαντικής αύξησης της ζήτησης φυσικού αερίου στην εγχώρια αγορά,
δεδομένα που μπορούν να προσελκύσουν πολύ υψηλότερο τίμημα από τα 400 εκατ. ευρώ της Socar. Το 2017 αναμένεται να κλείσει για τον ΔΕΣΦΑ με
κέρδη άνω των 90 εκατ. ευρώ έναντι 34,3 εκατ. ευρώ το 2016. Η κατανάλωση φυσικού αερίου αναμένεται να κλείσει φέτος στα 4,6 δισεκατομμύρια
κυβικά μέτρα έναντι πρόβλεψης για 3,5 δισ. κ.μ. και 50% πάνω από το 2015. Στον καθορισμό του τιμήματος σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν και τα
ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, που κυμαίνονται στα 170 εκατ. ευρώ, ενώ θετικά στην αποτίμηση της εταιρείας συνέβαλε και η απόφαση της ΡΑΕ για
άμεση ανάκτηση 100 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 320 εκατ. ευρώ που ο ΔΕΣΦΑ θα πρέπει να ανακτήσει σε ορίζοντα 14 ετών με βάση την
τροποποιημένη σχετική απόφαση της αρμόδιας αρχής.
Οι υποψήφιοι επενδυτές, δηλαδή η κοινοπραξία των Snam - Fluxys - Εnagas - Gasunie και η ισπανική Reganosa έχουν, όπως είναι ήδη γνωστό, υποβάλει
αίτημα στο ΤΑΙΠΕΔ για παράταση της προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών που έληγε στις 22 Δεκεμβρίου. Το ΤΑΙΠΕΔ έδωσε άτυπη
παράταση ενός μήνα, προκειμένου οι προσφορές να έχουν υποβληθεί μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί το Eurogroup, αφού η
κατάθεση των προσφορών αποτελεί προαπαιτούμενο της τρίτης αξιολόγησης. Οι επενδυτές έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων
της εταιρείας και καταρτίζουν αυτή την περίοδο τις προσφορές τους, συναρτώντας το τίμημα με σχόλια επί της σύμβασης μετόχων και της σύμβασης
αγοράς - πώλησης, αλλά και άλλες προϋποθέσεις, όπως, για παράδειγμα, τη διασφάλιση ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου.
Ο ΔΕΣΦΑ, που διαχειρίζεται το εθνικό σύστημα φυσικού αερίου, έκλεισε φέτος 10 χρόνια ζωής, τα οποία και γιόρτασε την περασμένη Παρασκευή σε
ειδική εκδήλωση, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος - Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, του πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρεϊ Πάιατ, εκπροσώπων
ευρωπαϊκών ενεργειακών φορέων και στελεχών αντίστοιχων Διαχειριστών γειτονικών χωρών.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤτΕ: Υποχώρησε €2,9 δισ. η χρηματοδότηση των τραπεζών από ELA
Η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA) υποχώρησε κατά 2,9 δισ. ευρώ τον
Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από τον ELA
διαμορφώθηκε στα 19,85 δισ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίουαπό 22,75 δισ. ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου.
Σημειώνεται ότι το Νοέμβριο, η ΤτΕ ανακοίνωσε νέα μείωση στο όριο χρήσης του ELA για τις ελληνικές τράπεζες κατά 1,1 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, στις 22 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου
παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 25,8 δισ. ευρώ έως και την Πέμπτη 14
Δεκεμβρίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,1 δισ. ευρώ αντανακλά τη
βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού
τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Καθηγητής Οικονομικών στο
μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα»

πανεπιστήμιο

Γκαίτε:

«Είναι

λάθος

η

ιεράρχηση

Στην Ελλάδα προχώρησαν φορολογικές αυξήσεις και τομές στον εργασιακό τομέα και όχι οι απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις στον επιχειρησιακό τομέα και την προσέλκυση επενδύσεων, εκτιμά o καθηγητής Μ. Χαλιάσος
μιλώντας στην DW.
Το 2018 θα είναι αναμφίβολα χρονιά μεγάλων προκλήσεων για την Ελλάδα. Για πρώτη φορά από το ξέσπασμα
της κρίσης το 2009 η χώρα μας έχει, όπως όλα δείχνουν, μια ρεαλιστική ευκαιρία να απεξαρτηθεί από τα
μνημόνια και τους πιστωτές και να επιστρέψει στις διεθνείς αγορές. Πρώτα όμως θα πρέπει να ολοκληρώσει
επιτυχώς το πρόγραμμα προσαρμογής τον ερχόμενο Αύγουστο.
«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους δανειστές να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και η Ελλάδα να βγει στις
αγορές», δηλώνει
στην Deutsche Welle o καθηγητής Μιχάλης Χαλιάσος, ο οποίος κατέχει την έδρα

μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Γκαίτε της Φρανκφούρτης. Κατά την
εκτίμησή του ωστόσο υπάρχουν προβλήματα, τα οποία η χώρα πρέπει να επιλύσει αν επιθυμεί να παραμείνει
μακροπρόθεσμα στις αγορές με χαμηλά επιτόκια, αλλά και σε μια σταθερή τροχιά ανάπτυξης.
Ένα από τα κύρια ερωτήματα για τη χρονιά που έρχεται σχετίζεται με την πιθανότητα, μετά το κλείσιμο του
τρίτου προγράμματος προσαρμογής, να ακολουθήσει και τέταρτο, το οποίο να μοιάζει με τα προηγούμενα ή να
έχει μια διαφορετική, ίσως πιο χαλαρή, μορφή εποπτείας. Ο Ελληνας οικονομολόγος τονίζει ότι «υπάρχουν
καλοπροαίρετοι οικονομολόγοι, πολιτικοί και ειδικοί που προκρίνουν τη συνέχιση του προγράμματος έτσι ώστε
να συνεχίσει να υφίσταται μια επαφή με τους πιστωτές ή προκειμένου να δρομολογηθούν διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις, οι οποίες να διασφαλίσουν την αναπτυξιακή πορεία. Πιστεύω όμως ότι από πολιτικής πλευράς
κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Στην Ελλάδα προσλαμβάνεται σαν μια επιμήκυνση κηδεμονίας, ενώ
στην κοινή γνώμη της δυτικής Ευρώπης ίσως καταγραφεί ως αποτυχία του προγράμματος προσαρμογής».
«Μπορούν να διατηρηθούν πλεονάσματα και υψηλή φορολογία στο μέλλον;»
Παρά την ενθαρρυντική πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές για ανάπτυξη το 2018 τα θετικά
οικονομικά στοιχεία δεν έχουν ακόμα αντίκτυπο στην καθημερινότητα των Ελλήνων.
Για τους λόγους ο Μιχάλης Χαλιάσος λέει στο μικρόφωνο της DW:
«Στην Ελλάδα έγιναν λάθη ως προς την ιεράρχηση των μεταρρυθμίσεων, ένα γεγονός που αποδέχονται
ορισμένοι από τους πιστωτές. Προχώρησαν πολύ γρήγορα οι μεταρρυθμίσεις στον εργασιακό τομέα, δηλαδή
μισθολογικές μειώσεις, απολύσεις και αύξηση της φορολογίας, με τα οποία ο πληθυσμός έβλεπε τα μειώνεται
το διαθέσιμο εισόδημά του, αλλά και να χειροτερεύει το επίπεδο ζωής του. Παράλληλα όμως δεν προωθήθηκαν
μεταρρυθμίσεις στον επιχειρησιακό τομέα έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές λόγω ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας. Αυτό που επίσης δεν προχώρησε είναι η προσέλκυση επενδύσεων με μια σταθερή και
προβλέψιμη οικονομική πολιτική από κυβερνητικής πλευράς έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας
και να αποτραπούν νέοι Έλληνες από την μετανάστευση στο εξωτερικό».
Κατά την εκτίμηση του Έλληνα ειδικού όλα όσα επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως ήταν τα
πλεονάσματα
\ ή η μείωση των ελλειμμάτων θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται σε ένα ένθετο για να διαφημίσει
τη χώρα σε επενδυτές: «Όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Θα πρέπει ωστόσο να θέσουμε το ερώτημα κατά πόσο
αυτά τα πλεονάσματα, η υψηλή φορολογία για τις κατοικίες ή ο ΦΠΑ που έχουν επιβληθεί, μπορούν να
διατηρηθούν και στο μέλλον με βάση τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά.
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